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 بأن كافة املؤشرات االقتصادية والتنموية نحو التحسن، ولو بمعدالت 
ً
م�ضى العام )2018( وثبت فيه ما كان متوقعا

 ،
ً
 أن قطاعنــا املالــي ومؤسســاتنا املاليــة قــد تحســنت، بــل بأفضــل مــا كان متوقعــا

ً
ونســب تقــل عــن الطمــوح، وثبــت أيضــا

 مــن هــذه الســاعات التــي 
ً
لتتبلــور الفرصــة التــي علــى الســوريين اســتثمارها واالســتفادة القصــوى منهــا، وليكــن ذلــك بــدءا

بــدأ فيهــا العــام )2019( الحالــي.

والهيئــة، كغيرهــا مــن الجهــات العامــة والخاصــة جــزء مــن منظومــة العمــل الوطنيــة التــي يقــع علــى عاتقهــا الدفــع بعمليــة 

التعافــي إلــى األمــام، ليــس فقــط كجهــة مســتقلة، بــل فــي إطــار صيغــة مؤسســية مشــتركة متكاملــة مكملــة تفاعليــة مــع 

تنمويــة  آفــاق  إلــى  الخــروج  فــي  تســهم  اســتثماري  مالــي  حــراك  بعضهــا جبهــة  مــع  لتشــكل  األخــرى  واملؤسســات  الجهــات 

مســتدامة. اجتماعيــة  اقتصاديــة 

وباعتبــار أن الهيئــة جهــة ناظمــة، وليســت جهــة تنفيذيــة وال إنتاجيــة أو غيــر ذلــك، فمــن الطبيعــي أن يكــون قيــاس وتطــور 

املاضيــة  الفتــرة  الهيئــة خــال  فــي  العاملــون  مــا عكــف عليــه  ، وهــذا 
ً
نوعيــا أدائهــا 

علــى امتــداد أشــهر العــام املنصــرم، وبالتالــي لــم يكــن إنجــاز املســودات األوليــة 

لتحديــث وتطويــر نظــام الحوكمــة واإلفصــاح آخــر املطــاف، بــل اســتمرت 

لتشــمل  الهيئــة  فــي  الداخلــي  العمــل  الجهــود علــى مســتوى  هــذه  مثــل 

ذات  التنفيذيــة  والتعليمــات  املوظفيــن  ونظــام  الداخلــي  النظــام 

الصلــة، وتركــزت مــن جهــة أخــرى علــى تطويــر البنيــة التحتيــة 

باألرشــفة  املتعلقــة  تلــك  مــن   
ً
بــدءا الحاســوبية  والبرامــج 

العامليــن  بذاتيــة  وربطهــا  املاليــة  بالبرامــج   
ً
مــرورا

الرقابــة  ببرامــج  انتهــاًء  وليــس  البشــرية،  واملــوارد 

فــي الســوق وشــركات الخدمــات  علــى التــداول 

املاليــة. والوســاطة 

أمــا علــى مســتوى الجهــود املبذولــة لتحســين 

عمــل  ونتائــج  وخدمــات  أداء  وتطويــر 

وإعــادة  النظــر  مــن  بــد  ال  كان  الهيئــة، 

وآليــات  واإلجــراءات  بالتشــريعات  النظــر 

تــم نبــش  التنفيــذ وفلســفة العمــل، لــذا 

ودوائــر  مديريــات  كافــة  فــي  الخزائــن 

التشــريعات  جميــع  ووضعــت  الهيئــة 

كلمة رئي�س مفو�سي هيئة الأوراق والأ�سواق املالية ال�سورية

الدكتور عابد ف�سلية



ــرأت مــن قبــل العامليــن فــي الهيئــة، بعيــن 
ُ
الناظمــة لعمــل الهيئــة علــى الطاولــة، وفتحــت صفحــات كراســاتها ومطبوعاتهــا وق

ذلــك.  علــى  الثنــاء  يســتحق  منهــم  وكل  عملــه،  مجــال  وفــي  اختصاصــه  بحــدود  كلُّ  املطــور،  املجــدد  وذهنيــة  الناقــد 

 ما أن ُيكتشف نقص أو غموض أو وهن في هذا النص أو ذاك، حتى يتبين أنه ناتج عن ارتباطه بنقص 
ً
، وعادة

ً
عموما

أو غمــوض أو وهــن فــي نــص آخــر موجــود فــي صلــب تشــريع آخــر، فتبــدأ سلســلة البحــث والتمحيــص وال تنتهــي. فهــذه 

 أنــه بكلــه أو 
ً
 أمــس ليــس مؤكــدا

ً
طبيعــة األشــياء، وهــذا كنــه التطــور والتطويــر وجدليــة التغيــر والتغييــر، فمــا كان صحيحــا

 فــي املا�ضــي، لــم يعــد ربمــا األفضــل فــي الحاضــر.
ً
 وســليما

ً
بجميــع أجــزاءه صحيــح اليــوم، ومــا كان الزمــا

 علــى وضعهــا، فهــي مــا زالــت 
ً
فقانــون الهيئــة، ومعظــم تشــريعات وضوابــط عملهــا، ورغــم مــرور حوالــي ثاثــة عشــر عامــا

 لضمان استمرار عمل الهيئة والجهات ذات الصلة، باملستوى نفسه من القوة 
ً
 متماسكة

ً
 وعمدا

ً
 قويا

ً
بعموميتها إطارا

والتماســك. لذلــك، ورغــم ذلــك، ال بــد مــن الحفــاظ علــى فعلهــا وفعاليتهــا مــن خــال إعــادة النظــر بأجــزاء منهــا ومفاصــل 
فيهــا، ال ســيما تلــك املتصلــة بظــروف وأرض الواقــع، عندمــا تتغيــر أو تختلــف هــذه الظــروف، وهــي تغيــرت..، ونكــرر القــول 

بــأن هــذا يكمــن فــي طبيعــة األشــياء، وكنــه التطــور. بالتالــي، وبالعــودة إلــى موضــوع ومشــروع تطويــر التشــريعات، فقــد كان 

.
ً
العــام )2018( مركــز ثقــل هــذا املشــروع، وهــو مســتمر ولــم ينتــه بعــد، وال ينتهــي أصــا

حدثــان فــي العــام )2018( ال بــد مــن التنويــه إليهمــا، أولهمــا املتمثــل بانتهــاء مــدة واليــة ثاثــة مــن أعضــاء مجلــس املفوضيــن 

الســابق، مشــكورين علــى قدمــوه مــن جهــود إيجابيــة ومثمــرة، مــا زالــت ملموســة بمــا هــي عليــه الهيئــة اليــوم، لتبــدأ واليــة 

ُيكتــب،  تــم اتخــاذه دون أن  فــي ظــل قــرار  مجلــس املفوضيــن الحالــي، بأعضــاء متميزيــن بكفاءتهــم وخبراتهــم، يعملــون 

 ،
ً
، علــى الصعــد كافــة

ً
 وحداثــة

ً
باالســتمرار بمهــام الهيئــة وواجباتهــا، ودفعهــا باتجــاه أفــق جديــدة أكثــر فعاليــة ومرونــة

وليــس فقــط علــى املــدى القصيــر.     

والحــدث اآلخــر هــو زيــارة الســيد رئيــس مجلــس الــوزراء لســوق دمشــق لــأوراق املاليــة أواســط شــباط مــن العــام املا�ضــي، 

والتــي تمخــض عنهــا، وبطلــب مــن ســيادته، وضــع رؤى لتطويــر القطــاع املالــي، بدأنــا نلمــس بعــض مفرداتهــا علــى أرض 

الواقــع، ومنهــا االنتهــاء مــن مســودة مرســوم شــبيه باملرســوم )61( لعــام )2007(، واملتعلــق بتشــجيع التحــول إلــى شــركات 

مســاهمة عامــة، بــل أبعــد مــن ذلــك، حيــث تتضمــن أحــكام املســودة الجديــدة تشــجيع تأســيس الجديــد منهــا، بموجــب 

محفــزات حقيقيــة وتمييزيــة، مباشــرة وغيــر مباشــرة، ضريبيــة وغيــر ضريبيــة.  

 القــرار الحكومــي بانتقــال الهيئــة والســوق إلــى املبنــى الخــاص بهمــا فــي 
ً
ومــن مفــردات هــذه الــرؤى علــى أرض الواقــع أيضــا

البوابــة الثامنــة، فــي منطقــة يعفــور غــرب دمشــق، حيــث يوجــد الحــي املالــي، وحيــث ســتكون هــذه البوابــة مدينــة املــال 

واملؤسســات املاليــة علــى املدييــن املتوســط والطويــل، ليــس علــى مســتوى دمشــق فقــط، بــل أكثــر مــن ذلــك، لــذا وبتكليــف 

مــع وورشــاتهم وعدتهــم وأدواتهــم،   عــدة مهندســين 
ً
املبنــى حاليــا فــي  يتواجــد  الهيئــة والســوق،  مــن  

فالصيانــة والتحضيــرات والتشــطيبات النهائيــة الازمــة لانتقــال علــى قــدم وســاق. 

 إن بقــي 
ً
ونشــير فــي الختــام إلــى أن االنتقــال إلــى املقــر الجديــد فــي البوابــة الثامنــة، ليــس كافيــا

 
ً
فقــط فــي حــدود االنتقــال املكانــي أو الفيزيائــي، بــل نــرى أنــه أبعــد مــن ذلــك، ليكــون انتقــاال

نحــو مســتويات أفضــل مــن األداء وأفــق أوســع فــي الرؤيــة، ونأمــل أن يكــون أثــر االنتقــال 

تقــع  التــي  والواجبــات  املهــام  تنفيــذ  مــن  للتمكــن  الهيئــة،  لعمــل  بالنســبة   
ً
نوعيــا

عاتقهــا، باملســتوى الــذي ُيســهم بصــورة فعالــة فــي عمليــة التنميــة االقتصاديــة 

التــي  التحديــات  ملقارعــة  أكثــر  قويــة  وبصــورة  املســتدامة  واالجتماعيــة 

الوطــن.  يواجههــا 
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الروؤية والر�سالة
تطويــر قطــاع األوراق واألســواق املاليــة واألنشــطة والفعاليــات امللحقــة بهــا وفــق املعاييــر واملمارســات الدوليــة ومــن خــال 

ضمــان مبــادئ العدالــة والشــفافية وتنميــة الوعــي االســتثماري لتعزيــز فــرص اإلصــاح والتنميــة لتوطيــد منــاخ االســتثمار 

اآلمــن، وذلــك مــن خــال:

العمل على تعميق كفاءة قطاع األوراق املالية إلتاحة الفرص لجذب املدخرات بما يخدم مصلحة االقتصاد الوطني.

رفع كفاءة العاملين في قطاع األوراق املالية وترسيخ التزامهم باملبادئ األخاقية وبالتطبيق األمثل ملعايير السلوك املنهي.

ترسيخ أسس التعامل السليم والعادل بين مختلف فئات املستثمرين لتعميق ثقتهم ولتنمية وعيهم االستثماري.

التعاون والتنسيق مع الهيئات العربية والدولية لتبادل املشورة والخبرات.

تطوير التشريعات والقواعد ونظم العمل ملواكبة التطورات واملعايير الدولية بما يخدم السوق.

الأهداف ال�سرتاتيجية
1. تنظيم وتطوير األســواق املالية واألنشــطة والفعاليات امللحقة بها بما يضمن تحقيق العدالة والكفاءة والشــفافية 

ويســاهم فــي الحــد مــن املخاطــر املرتبطــة بمعامــات األوراق املالية.

2. حمايــة املواطنيــن واملســتثمرين فــي األوراق املاليــة مــن املمارســات غيــر العادلــة أو غيــر الســليمة، أو التــي تنطــوي علــى 
احتيــال أو غــش أو تدليــس أو تاعــب.

3. تشجيع النشاط االدخاري واالستثماري بما يخدم مصلحة االقتصاد الوطني.

 اجلهات اخلا�سعة لإ�سراف الهيئة

1. الشركات املصدرة لأوراق املالية.
2. شركات الخدمات والوساطة املالية املرخصة.

3. مصارف وشركات االستثمار وصناديق االستثمار املرخصة.
4. األسواق املالية.

5. شركات ومكاتب املحاسبة والتدقيق املعتمدة.
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لمحة عن هيئة األوراق واألسواق المالية السورية

اإحداث الهيئة:
)هيئ��ة الأوراق والأ�س��واق املالي��ة ال�س��ورية( هيئــة ناظمــة ترتبــط برئيــس مجلــس الــوزراء وتتمتــع بالشــخصية 
االعتبارية وباالســتقال املالي واإلداري مقرها دمشــق، وتعد الجهة املســؤولة عن إصدار التعليمات للجهات الخاضعة 

إلشــرافها والقيــام بكافــة الوظائــف الكفيلــة بتحقيــق أهدافهــا.

اإدارة الهيئة*:
يتولــى إدارة الهيئــة مجلــس يســمى مجلــس املفوضيــن مكــّون مــن ســبعة أعضــاء منهــم أربعــة أعضــاء متفرغيــن مــن ذوي 

الخبــرة واالختصــاص بينهــم رئيــس املجلــس ونائــب رئيــس املجلــس، باإلضافــة إلــى معــاون وزيــر املاليــة ومعاون وزير التجارة 

الداخليــة وحمايــة املســتهلك لشــؤون الشــركات ونائــب لحاكــم مصــرف ســورية املركــزي.

 من السادة:
ً
ويضم املجلس كا

الدكتور عابد فضلية رئيس مجلس مفو�ضي الهيئة

الدكتور رياض عبد الرؤوف معاون وزير املالية   الدكتور حسين دحدوح نائب رئيس مجلس املفوضين  

الدكتور عصام هزيمة نائب حاكم مصرف سورية املركزي  األستاذ جمال شعيب معاون وزير التجارة الداخلية 

متفــرغ مجلــس  عضــو  املصــري  ميســون  الدكتــورة  الدكتور هيثم الطحان الزعيم عضو مجلس متفرغ 

*صــدر املرســوم رقــم /311/  تاريــخ 2018/10/8، بتســمية أعضــاء جملــس املفوضــن، نظــرًا النتهــاء مــدة واليــة أعضــاء جملــس املفوضــن 
الســابقن املعينــن مبوجــب املرســوم رقــم /319/ لعــام 2014 وتعديالتــه.
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الهيكل التنظيمي للهيئة:
حــددت املــادة /12/ مــن التعليمــات التنفيذيــة لقانــون إحــداث هيئــة األوراق واألســواق املاليــة الســورية الهيــكل اإلداري 

للهيئــة، واملكــون مــن عــدد مــن املديريــات واملكاتــب التــي ترتبــط برئيــس الهيئــة وفــق التالــي:

1. أمانة سر املجلس.

2. مكتب رئيس املجلس.

3. مكتب التدقيق الداخلي.

4. مديرية الدراسات واألبحاث والتوعية.

5. مديرية الرقابة والتفتيش.

6. مديرية اإلصدار والترخيص واإلفصاح.

7. مديرية الشؤون اإلدارية واملالية.

8. مديرية الشؤون القانونية والتنفيذ واملتابعة.

9. مديرية النظم واملعلومات.
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نشاط وعمل الهيئة
 علــى مختلــف األصعــدة، ال ســيما املراجعــة الشــاملة للمنظومــة 

ً
 فاعــا

ً
 مؤسســيا

ً
شــهدت الهيئــة خــال العــام املنصــرم، حــراكا

حــدد عاقتهــا الفنيــة بالغيــر، وتلــك املتعلقــة بأســس تعزيــز البنيــة الرقابيــة واإلشــرافية لعملها 
ُ
ــم عملهــا، وت

ُ
التشــريعية التــي تنظ

خال املرحلة القادمة. فقد عملت الهيئة على تقييم العديد من تشريعاتها الناظمة، ومتابعة تأثير أحكام هذه التشريعات 

علــى مختلــف الجهــات والقطاعــات، وقامــت بالتالــي بتطويــر وتعديــل مــا يلــزم لتســهم بصــورة أفضــل بتطــور واســتقرار القطــاع 

املالــي وأســواق رأس املــال واملتعامليــن فيهــا.

كمــا مارســت دورهــا األسا�ضــي فــي التأكــد مــن ســامة األوضــاع املاليــة للشــركات املســاهمة العامــة ودقــة إفصاحاتهــا بمــا يســهم 

فــي رفــع مســتوى الشــفافية وطمأنــة جميــع فئــات املســتثمرين ومســاعدتهم فــي اتخــاذ القــرار االســتثماري املناســب، باإلضافــة 

إلــى تشــجيع الشــركات املســاهمة العامــة علــى توزيــع جــزء مــن أرباحهــا علــى املســاهمين، وذلــك مــن خــال اآلتــي:

تنظيــم عمــل شــركات الخدمــات والوســاطة املاليــة وتقييــم شــروط ومعاييــر الترخيــص واعتمــاد األشــخاص الطبيعييــن العامليــن 
لــدى هــذه الشــركات، باإلضافــة إلــى التحقــق مــن التــزام هــذه الشــركات بجميــع القوانيــن واألنظمــة ذات الصلــة بعملهــا.

متابعــة التعامــات التــي تتــم فــي ســوق دمشــق لــأوراق  املاليــة والرقابــة عليهــا، والتأكــد مــن ســامة ســيرورتها ومــن عــدم 
وجــود أي حــاالت تاعــب فــي حركــة التــداوالت بمــا يســهم فــي رفــع مســتوى الثقــة فــي الســوق املالــي.

أهم أنشطة الهيئة خالل عام 2018:
اأولً- اجتماعات جمل�س املفو�سني:

شــرف 
ُ
عقــد مجلــس املفوضيــن /41/ جلســة فــي عــام )2018(، ناقــش خالهــا املواضيــع املتعلقــة بعمــل الهيئــة والجهــات التــي ت

، حيــث تنّوعــت هــذه القــرارات وفــق اختصاصــات عمــل 
ً
علــى عملهــا، وتمخــض عــن هــذه االجتماعــات اســتصدار /151/ قــرارا

الهيئــة القانونيــة والفنيــة والتنظيميــة واإلداريــة، يبيــن الجــدول التالــي أهــم القــرارات الصــادرة عــن مجلــس املفوضيــن خــال 

عــام 2018:

عدد القراراتأهم القرارات المتخذة خالل عام 2018
5املوافقة على إصدار وطرح أسهم بغرض زيادة رأس املال شركات مساهمة عامة

15املوافقة النهائية على زيادة رأسمال شركة مساهمة عامة

4املوافقة على اعتماد أسهم زيادة رأس مال شركة مساهمة عامة

9تحديد تاريخ استحقاق مساهمي الشركة املساهمة العامة لأسهم املجانية

*6تجديد اعتماد /7/ شركات الخدمات والوساطة املالية و/53/ من األشخاص العاملين لديهم ملمارسة أعمال الخدمات املالية لعام 2018

13اعتماد اشخاص طبيعيين للعمل لدى شركات الخدمات والوساطة املالية

*1إلغاء ترخيص /9/ شركات خدمات ووساطة مالية

4اعتماد /29/ مدققي الحسابات لعام 2018

12اعتماد قرارات مجلس إدارة سوق دمشق لأوراق املالية

1تمديد مهلة بيع أسهم زيادة رأس مال مصرف سورية والخليج

1اعتماد قائمة املحكمين املعتمدين

*بلــغ عــدد شــركات اخلدمــات والوســاطة املاليــة الــي مّت جتديــد اعتمادهــا للعمــل يف عــام 2018:/7/ شــركات خدمــات ووســاطة ماليــة، حيــث صــدر قــرار جتديــد اعتمــاد أحــد هــذه 
الشــركات هنايــة عــام 2017، فيمــا صــدرت قــرارات جتديــد اعتمــاد /6/ شــركات بدايــة عــام 2018.

*مّت إلغــاء ترخيــص مثــاين شــركات خدمــات ووســاطة املاليــة بســبب حلهــا وتصفيتهــا، إضافــة إىل شــركة أخــرى لعــدم التزامهــا بالشــروط الــواردة 
يف نظــام ترخيــص شــركات اخلدمــات والوســاطة املاليــة.
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*أصــدر رئيــس “جملــس الــوزراء القــرار رقــم /1865/ عــام 2016، بتفويــض وزيــر املاليــة الدكتــور مأمــون محــدان بصالحياتــه، فيمــا يتعلــق باإلشــراف علــى أعمــال “هيئــة األوراق 
واألســواق املاليــة الســورية” وســوق دمشــق لــأوراق املاليــة، يشــمل هــذا التفويــض كافــة صالحيــات رئيــس احلكومــة، باســتثناء حتويــل الســوق 

إىل شــركة مســامهة مملوكــة مــن قبــل أعضــاء الســوق.

ثانياً- تطوير البيئة الت�سريعية للهيئة: 

ــم عمــل الجهــات 
ُ
عملــت الهيئــة خــال عــام )2018( علــى إجــراء مراجعــة شــاملة  لعــدد مــن األنظمــة والقــرارات التــي تنظ

شــرف الهيئــة علــى عملهــا، باإلضافــة إلــى أنظمــة العمــل الداخليــة الخاصــة بهــا، حيــث تــّم رفــع مشــاريع تعديــل عــدد 
ُ
التــي ت

مــن األنظمــة، إلقرارهــا مــن قبــل الســيد وزيــر املاليــة* ممثــل الســيد رئيــس مجلــس الــوزراء فــي اإلشــراف علــى الهيئــة، 

كمــا أصــدر مجلــس املفوضيــن قــرارات تتعلــق بتعديــاٍت وإضافــاٍت حديثــة علــى نصــوص بعــض القــرارات، بمــا يتــاءم مــع 

متطلبــات املرحلــة الراهنــة ومقتضيــات املصلحــة العامــة، نــورد فيمــا يلــي أهــم ماتــّم علــى هــذا الصعيــد:

1- الت�سريعات املعّدلة التي مّت اإقرارها من قبل ال�سيد وزير املالية:
- تعديل نظام مدققي حسابات اجلهات اخلاضعة لرقابة هيئة األوراق واألسواق املالية السورية:

أصــدر الســيد وزيــر املاليــة القــرار رقــم )300( تاريــخ )2018/12/6(، املتضمــن نظــام اعتمــاد مدققــي حســابات الجهــات 

 حديثــة تتعلــق بتحديــد 
ً
الخاضعــة لرقابــة هيئــة األوراق واألســواق املاليــة الســورية، وقــد أضــاف هــذا النظــام أحكامــا

نهــي 
ُ
دقيــق للشــروط املطلوبــة العتمــاد مدقــق الحســابات وواجباتــه بهــدف االرتقــاء بمهنــة تدقيــق الحســابات، حيــث أ

العمــل بأحــكام نظــام مدققــي حســابات الجهــات الخاضعــة لرقابــة الهيئــة الصــادر بموجــب قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء 

رقم /3944/ تاريخ )2006/6/28(.       

- حتديد بدل جتميد شركات اخلدمات والوساطة املالية:
أصــدر الســيد وزيــر املاليــة القــرار رقــم )281/ و( تاريــخ )2018/11/15(، املتضمــن فــرض بــدل ُيســتوفى مــن شــركات 

البــدل  هــذا  تحديــد  تــّم  حيــث  أنشــطتها،  كامــل  تعليــق  أو  بتجميــد  قــرار  علــى  الحاصلــة  املاليــة  والوســاطة  الخدمــات 

املعتمــد. الســنوي  البــدل  مــن  بواقــع)%50( 

2- الت�سريعات املعّدلة التي مّت اإقرارها من قبل جمل�س املفو�سني:
- الشروط األساسية لترخيص شركات اخلدمات والوساطة املالية:

أصــدر مجلــس املفوضيــن القــرار رقــم )62/ م( تاريــخ )2018/5/14(، القا�ضــي بتعديــل الشــروط األساســية للترخيــص 

الــواردة فــي الدليــل اإلرشــادي لشــركات الخدمــات والوســاطة املاليــة الخاصــة بالشــريك االعتبــاري االســتراتيجي فــي شــركات 

خدمــات  شــركة  لترخيــص  طلــب  بتقديــم  األفــراد  للمؤسســين  الســماح  إلــى  باإلضافــة  املاليــة،  والوســاطة  الخدمــات 

ووســاطة ماليــة ضمــن الضوابــط املحــددة مــن قبــل الهيئــة فــي هــذا القــرار.

- قواعد تعليق وجتميد شركات اخلدمات والوساطة املالية:
أصدر مجلس املفوضين القرار رقم )113/ م( تاريخ )2018/11/19(، بإضافة فقرة إلى املادة /4/ من تعليمات قواعد 

تعليــق وتجميــد شــركات الخدمــات والوســاطة املاليــة، تجيــز للمجلــس املوافقــة علــى تمديــد تجميــد أعمــال الشــركة ملــدة 

تزيــد عــن الثــاث ســنوات، ســنة فســنة، لظــروف يعــود تقديرهــا للمجلــس.
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- اإلعفاء من تقدمي وثيقة دراسة اجلدوى االقتصادية عند زيادة رأس مال شركات الصرافة:
أصــدر مجلــس املفوضيــن القــرار رقــم )8/ م( تاريــخ 2018/1/8، القا�ضــي بإعفــاء شــركات الصرافــة املســاهمة العامــة 

 ألحــكام القانــون رقــم 
ً
مــن تقديــم وثيقــة دراســة الجــدوى االقتصاديــة عنــد زيــادة رأســمالها إلــى الحــد األدنــى املطلــوب وفقــا

/29/ لعــام 2017.

3- م�ساريع الأنظمة التي اأنهت الهيئة مراجعتها متهيداً لإ�سدارها:

عنــى بالجهــات الخاضعــة إلشــرافها، وذلــك بغــرض مواكبــة 
ُ
أنهــت الهيئــة مراجعــة عــدد مــن األنظمــة املعمــول بهــا والتــي ت

التطــورات الحديثــة وفــق أفضــل املعاييــر، ولضمــان مبــادئ العدالــة والشــفافية ، حيــث تضمّنــت مشــاريع هــذه األنظمــة 

شــرف الهيئــة علــى عملهــا، وبمــا يحقــق أهــداف الهيئــة، نذكــر مــن هــذه 
ُ
 عصريــة تســهم فــي ضبــط عمــل الجهــات التــي ت

ً
أحكامــا

املشــاريع:

- نظام اإلفصاح والشفافية للجهات الخاضعة إلشراف ورقابة هيئة األوراق واالسواق املالية.

- نظام حوكمة الشركات املساهمة العامة.

باإلضافة إلى النظام الداخلي لهيئة األوراق واألسواق املالية.

ثالثاً- درا�سات مرفوعة اإىل ال�سيد رئي�س جمل�س الوزراء:
بتكليــف مــن الســيد رئيــس مجلــس الــوزراء قامــت الهيئــة بالتعــاون مــع ســوق دمشــق لــأوراق املاليــة، بإعــداد مذكــرة شــاملة 

بعنــوان "رؤى فــي تطويــر القطــاع املالــي"، كمــا قامــت الهيئــة فــي إطــار بنــود هــذه املذكــرة باقتــراح مســودة مشــروع مرســوم 

يهــدف إلــى تشــجيع التحــول إلــى شــركات مســاهمة خاصــة وعامــة، ويهــدف كذلــك إلــى تشــجيع تأســيس املزيــد مــن الشــركات 

 عــن املرســوم )61( لعــام )2007(، الــذي انتهــت فتــرة نفــاذه عــام )2010(.
ً
املســاهمة العامــة، وُيعــّد هــذا املرســوم بديــا

رابعاً- معاجلة خمالفات اجلهات اخلا�سعة لرقابة واإ�سراف الهيئة:
تعمــل الهيئــة علــى متابعــة أعمــال الجهــات الخاضعــة لرقابتهــا وإشــرافها ، للتأكــد مــن عــدم ارتكابهــا أي مخالفــة للقوانيــن 

شــرف علــى 
ُ
واألنظمــة النافــذة، وفــي هــذا اإلطــار قامــت الهيئــة خــال عــام )2018( بلفــت نظــر عــدد مــن الجهــات التــي ت

أعمالهــا التخــاذ اإلجــراءات املناســبة وتصحيــح األخطــاء املرتكبــة مــن قبلهــا، بمــا يضمــن اســتمرار عمــل هــذه الجهــات علــى 

النحــو األمثــل.

كما فرضت عقوبة بحق أحد شركات لعدم التزامها بأحكام نظام إصدار وطرح األوراق املالية.

دخــل فــي الدعــاوى املتعلقــة بـــِ )أصحــاب  باإلضافــة إلــى رفــع عــدد مــن املذكــرات إلــى إدارة قضايــا الدولــة بخصــوص التَّ

 إلــى الكتــب الــواردة إلــى الهيئــة بهــذا الخصــوص.
ً
Forex( اســتنادا مكاتــب البورصــات 

خام�ساً- متابعة الدعاوى الق�سائية:
والدفــوع  املذكــرات  وأعــدت  املختلفــة،  القضائيــة  املحاكــم  أمــام  واملنظــورة  بعملهــا  املتعلقــة  الدعــاوى  الهيئــة  تابعــت 

فــي إدارة قضايــا الدولــة، وفــق اآلتــي:   املائمــة لتقديمهــا للمحاكــم عــن طريــق وكيــل الهيئــة 

الدعوى اإلدارية املرفوعة من شركة وساطة مالية على اهليئـــــة بوقف تنفيذ قرار إداري مع طلب إعالن انعدامه.
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الدعــوى اجلزائيــة املرفوعــة مــن قبــل اهليئــة مبواجهــة أعضــاء جملــس إدارة شــركة صناعيــة ومفتــش 
حســاباهتا جبــرم االحتيــال وخمالفــة أحــكام قانــون اهليئــة.

الدعــوى اإلداريــة املرفوعــة مــن قبــل اهليئــة علــى أعضــاء جملــس إدارة شــركة صناعيــة ملنــع ســفرهم 
إىل اخلــارج.

الدعاوى اجلزائية اخلاصة جبرم ممارسة نشاط الوساطة املالية بدون ترخيص من اهليئة.

�ساد�ساً- معاجلة ال�سكاوى:

تلّقــت الهيئــة الشــكاوى الــواردة مــن عــدد مــن الجهــات التــي تشــرف علــى عملهــا، باإلضافــة إلــى شــكاوى واردة مــن العامليــن 

بهــذه الشــكاوى وتوجيههــا لتجــاوز جميــع األخطــاء  تــَم التواصــل مــع األطــراف املعنيــة  لــدى أحــد هــذه الجهــات، حيــث 

املرتكبــة، ومــن ثــّم متابعــة تنفيــذ توصيــات الهيئــة فــي هــذا الصــدد.

�سابعاً- اأمتتة عمل الهيئة وتطوير البيئة الرقابية:

بحثــت الهيئــة مــع عــدد مــن الجهــات املختصــة ســبل تطويــر عمــل الهيئــة واألنظمــة الرقابيــة املســتخدمة مــن قبلهــا، حيــث 

تــّم إعــداد الدراســات املائمــة ، واالطــاع علــى العــروض املقّدمــة مــن قبــل هــذه الجهــات، ومــن ثــم تقييــم هــذه العــروض 

 للتعاقــد مــع الجهــة املناســبة إلنجــاز البرامــج املطلوبــة، حيــث قامــت الهيئــة بالتعاقــد 
ً
مــن حيــث الجــودة والكلفــة، تمهيــدا

مع جامعة دمشــق لتنفيذ عدد من البرامج املتعلقة بعمل الهيئة، ويجري العمل على تأمين البيئة التشــغيلية املناســبة 

 لتنصيبهــا.
ً
لعمــل هــذه البرامــج تمهيــدا

ثامناً- اإطالق م�سروع الأر�سفة:

أطلقــت إدارة الهيئــة مشــروع األرشــفة عــام )2018(، وتــم تنصيــب البرنامــج الحاســوبي الــازم، وســيتم بموجــب هــذا 

 بيــوم، إضافــة إلــى أرشــفة كافــة ورقيــات الهيئــة منــذ 
ً
البرنامــج أرشــفة وثائــق ومســتندات ومراســات العمــل اليومــي، يومــا

تأسيســها، وذلــك مــن أجــل توثيــق تاريــخ الهيئــة مــن جهــة،  وللحفــاظ علــى مســتندات عملهــا والعــودة إليهــا عنــد الحاجــة 

مــن جهــة أخــرى. 

تا�سعاً- التح�سري لتجهيز املبنى اجلديد للهيئة:

للهيئــة وســوق دمشــق لــأوراق املاليــة مبنــى خــاص فــي البوابــة الثامنــة، منطقــة يعفــور بريــف دمشــق، تبرعــت بــه شــركة 

عــد الحــي املالــي الجديــد لدمشــق ومــا حولهــا، وربمــا 
ُ
إعمــار مــا وراء البحــار التــي طــّورت وأنشــأت هــذه البوابــة، التــي ت

املدينــة املاليــة لســورية علــى املدييــن املتوســط والطويــل. 

وقــد تقــرر االنتقــال إلــى املبنــى الجديــد بتوجيــه مــن الســيد رئيــس مجلــس الــوزراء والســيد وزيــر املاليــة، كمــا تمــت املوافقــة 

الحكوميــة النهائيــة علــى تغطيــة كل مــا يلــزم لهــذا االنتقــال مــن تجهيــزات ومخصصــات ماليــة، الــذي مــن املخطــط لــه أن 

ُينجــز أواســط العــام )2019(. 



ال�سركات امل�ساهمة العامة



14

التقرير السنوي 2018

الشركات المساهمة العامة

تعّد الشــركات املســاهمة العامة من أفضل األشــكال املؤسســاتية للعمل االقتصادي من حيث شــكلها القانوني، والذي 

ــم، فتتعمــق الثقــة 
ّ
نظ

ُ
ــفاف املحوكــم وامل

ّ
فــي االقتصــاد، تتســع معــه مســاحة األداء االقتصــادي الش فــي حــال اتســاعه 

 مــن إجــراءات ووثائــق تأسيســها، 
ً
االســتثمارية الداخليــة والخارجيــة بهــذا االقتصــاد، حيــث إن هــذه الشــركات، وبــدءا

املاليــة،  بدقــة إفصاحاتهــا وبياناتهــا  وانتهــاًء  نشــاطها وأداء عملهــا،  بكيفيــة ممارســة   
ً
أســهمها، ومــرورا واالكتتــاب علــى 

وقانونيــة اجتماعــات هيئاتهــا العامــة، وفــي تــداول أســهمها وتوزيــع أرباحهــا…، تخضــع لرقابــٍة دقيقــٍة مــن ِقبــل العديــد مــن 

الجهــات الحكوميــة، وتنّفــذ الضوابــط الناظمــة التــي تضعهــا هــذه الجهــات، ومــن هــذه الجهــات هيئــة األوراق واألســواق 

املاليــة الســورية.

ن هذه الشركات من لعب دور هام وحيوي في عملية التنمية االقتصادية، 
ّ

مك
ُ
وعدا عن الكفاءة التشغيلية املادية التي ت

 مــن خــال قدرتهــا علــى توفيــر مزيــد مــن فــرص العمــل، والقيــام بمســؤولياتها االجتماعيــة وفــرص 
ً
 اجتماعيــا

ً
فــإن لهــا دورا

قدمها. 
ُ
التأهيل والتدريب واملزايا الشخصية التي ت

مــن أهــم مفاصــل الجانــب االجتماعــي للشــركات املســاهمة العامــة، هــو دورهــا فــي تعديــل نســب توزيــع الدخــل القومــي، 

ك املســتثمرين أصحــاب األســهم فــي 
ّ
، وذلــك مــن خــال توســيع شــرائح املــا

ً
ليقتــرب مــن الحــدود التــي تجعلــه أكثــر عدالــة

الشــركة الواحــدة، مــن فــرد واحــد أو بضعــة أفــراد إلــى مئــات أو آالف األفــراد والعائــات، وبالتالــي تمكيــن آالف األفــراد 

 مــن ذهابهــا إلــى فــرد واحــد أو إلــى بضعــة أفــراد، األمــر الــذي يعنــي 
ً
والعائــات مــن الحصــول علــى نصيبهــم مــن األربــاح، بــدال

تحريــض الطلــب الفّعــال فــي الســوق مــن جهــة وتحريــك عجلــة األنشــطة اإلنتاجيــة مــن جهــة أخــرى ممــا يــؤدي إلــى تغّيــر 

تركيبــة )مؤشــر الدخــل القومــي(، لتــزداد األعــداد والشــرائح التــي تحصــل علــى األربــاح، األمــر الــذي ُيســهم فــي تحســن 

مؤشــر العدالــة االجتماعيــة .

اأولً: اإ�سدار وت�سجيل الأوراق املالية خالل عام )2018(:
يتعيــن علــى الشــركات املســاهمة العامــة الراغبــة بإصــدار أوراق ماليــة أو بزيــادة رأس مالهــا ســواء أكان ذلــك عبــر إصــدار 

 ألحــكام نظــام اصــدار وطــرح االوراق املاليــة 
ً
عــام أو ضــم االحتياطيــات أو األربــاح أن تحصــل علــى موافقــة الهيئــة وفقــا

الصــادر بموجــب قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم )3945( لعــام )2006(.

ونشــير فــي هــذا اإلطــار إلــى أن الهيئــة وافقــت خــال عــام )2018(علــى زيــادة رؤوس أمــوال أربعــة عشــرة شــركة مســاهمة 

بمبلــغ إجمالــي قــدره حوالــي )12,2( مليــار ليــرة ســورية، منهــا حوالــي )2,7( مليــار ليــرة ســورية عــن طريــق طــرح أســهم جديــدة 

 ملــا يلــي:
ً
و)9,4( مليــار ليــرة ســورية عــن طريــق ضــم أربــاح،  وذلــك وفقــا

1- عن طريق اإ�سدار وطرح اأ�سهم:
قامت أربع شركات صرافة بزيادة رأسمالها عن طريق الطرح الخاص ملساهمي هذه الشركات بمبلغ )2,791,090,800( 

 للقانــون رقــم )29( لعــام )2017(، الــذي ألــزم شــركات الصرافــة برفــع رأســمالها ليصبــح مليــاري ليــرة 
ً
ل.س، وذلــك تنفيــذا

ســورية قبــل نهايــة العــام )2019(، ونبيــن فيمــا يلــي تفاصيــل هــذه الزيــادات:
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نسبة التغطيةفترة االكتتابتاريخ االستحقاقرأس المال بعد الزيادةمقدار الزيادةاسم الشركةالرقم

شام للصرافة1
733,195,9001,000,000,0005/2/2018)20/2)-)11/3)100%

50,000,0001,050,000,00013/8/2018)2/9)-)23/9)100%

%100(19/3(-(28/2(648,316,7001,000,000,00012/2/2018املتحدة للصرافة2

%100(7/5(-(2/4(688,484,5001,000,000,00019/3/2018الدياب للصرافة3

االدهم للصرافة4
656,093,7001,000,000,00019/3/2018)2/4)-)7/5)100%

15,000,0001,015,000,0001/10/2018)14/10)-)4/11)100%

2,791,090,800المجموع

2- عن طريق �سم الأرباح:
 ملا يلي:

ً
- ضم أرباح أربع شركات صرافة بمبلغ )401,070,200( ل.س، وفقا

تاريخ االستحقاقرأس المال بعد الزيادةمقدار الزيادةاسم الشركةالرقم
16,804,100266,804,10022/1/2018شام للصرافة1

املتحدة للصرافة2
101,683,300351,683,3005/2/2018

127,161,0001,127,161,0003/12/2018

61,515,500311,515,5005/3/2018الدياب للصرافة3

93,906,300343,906,30026/2/2018األدهم للصرافة4

401,070,200المجموع

 ملا يلي:
ً
- ضم أرباح خمس شركات تأمين بمبلغ )1,385,000,000( ل.س، وفقا

تاريخ االستحقاقرأس المال بعد الزيادةمقدار الزيادةاسم الشركةالرقم
100,000,0001,000,000,00013/6/2018السورية الدولية للتأمن1

212,500,0001,062,500,00026/6/2018املتحدة للتأمن2

510,000,0001,360,000,0006/8/2018الوطنية للتأمن3

350,000,0002,350,000,0001/10/2018العقيلة للتأمن التكافلي4

212,500,0001,062,500,00029/10/2018الكويتية للتامن5

1,385,000,000المجموع

 ملا يلي:
ً
- ضم أرباح خمس مصارف بمبلغ )7,639,328,400( ل.س، وفقا

تاريخ االستحقاقرأس المال بعد الزيادةمقدار الزيادةاسم الشركةالرقم
250,000,0002,750,000,00013/8/2018بنك الشرق1

2,000,000,0006,000,000,00030/7/2018بنك سورية واملهجر2

4,139,328,40013,701,159,80030/7/2018بنك سوريا الدويل االسالمي3

1,000,000,0006,500,000,0006/8/2018بنك بيمو السعودي الفرنسي4

250,000,0005,250,000,00017/9/2018بنك الشام5

7,639,328,400المجموع
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ثانياً:  ت�سجيل الأوراق املالية:
 ملا يلي:

ً
تّم تسجيل األوراق املالية املصدرة خال العام 2018، وفقا

قيمة األسهم المصدرةاسم الشركةالرقم
733,195,900شام للصرافة1

648,316,700املتحدة للصرافة2

688,484,500الدياب للصرافة3

656,093,700االدهم للصرافة4

50,000,000شام للصرافة5

15,000,000االدهم للصرافة6

16,804,100شام للصرافة7

101,683,300املتحدة للصرافة8

61,515,500الدياب للصرافة9

93,906,300األدهم للصرافة10

100,000,000السورية الدولية للتأمين11

212,500,000املتحدة للتأمين12

2,000,000,000بنك سورية واملهجر13

4,139,328,400بنك سوريا الدولي االسامي14

1,000,000,000بنك بيمو السعودي الفرن�ضي15

510,000,000الوطنية للتأمين16

250,000,000بنك الشرق17

250,000,000بنك الشام18

350,000,000العقيلة للتأمين التكافلي19

212,500,000الكويتية للتامين20

127,161,000املتحدة للصرافة21

12,216,489,400المجموع

ثالثاً: اعتماد مدققي احل�سابات:
تقــوم الهيئــة كل عــام بإصــدار قوائــم بأســماء شــركات ومكاتــب التدقيــق املعتمــدة واملســموح لهــا القيــام بعمليــات تدقيــق 

الجهــات الخاضعــة لرقابــة الهيئــة مــن شــركات مســاهمة عامــة وشــركات خدمــات ماليــة وســوق دمشــق لــأوراق املاليــة.

وفــي عــام )2018( تــّم اعتمــاد /29/ مدقــق حســابات لتدقيــق أعمــال الجهــات الخاضعــة لرقابــة الهيئــة، حيــث تــم تجديــد 

، إضافــة إلــى اعتمــاد ثاثــة مدققــي حســابات جــدد ألول مــرة وهــم الســادة 
ً
اعتمــاد /26/ مدقــق حســابات معتمــد ســابقا

)ســمير النيحــاوي، أحمــد رضــوان الشــرابي، هنــادي محمــد ياســين(.

رابعاً : الإف�ساح و�سوابط احلوكمة:
ُيعــّد اإلفصــاح الدعامــة األساســية إلظهــار حقيقــة األوضــاع املاليــة للشــركات بمــا فيهــا طمأنــة املســاهمين علــى حقوقهــم 

وأصحــاب الودائــع علــى ســامة ودائعهــم، ويســاعد فــي رفــع مســتوى الشــفافية وطمأنــة فئــات املتعامليــن فــي الشــركات 

الختاذ القرار االســتثماري املناســب، إضافًة إىل كونه أهم قنوات التواصل بن املســامهن وإدارة الشــركة.
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كمــا ُتعتــر احلوكمــة وســيلًة مهمــًة يف ضبــط أداء الشــركات ومحايــة حقــوق املســتثمرين وتعزيــز الشــفافية 
يف الســوق مبــا يزيــد مــن كفاءهتــا، حيــث ُتصــدر اهليئــة كل عــام تقريرًا مفصاًل وخاصًا حبوكمة الشــركات، 
وميكــن االطــالع علــى مضمــون تقريــر احلوكمــة لعــام )2017(، باإلضافــة إىل دليــل الشــركات امللحــق بــه 

علــى املوقــع االلكتــروين للهيئــة ضمــن رابــط الشــركات املســامهة/ تقاريــر احلوكمــة.

وتتلخص أهم فوائد اإلفصاح يف مايلي:

طمأنة حملة األسهم على أوضاع الشركات وحقوقهم فيها.
.
ً
 وتنظيما

ً
 ودقة

ً
جعل سوق األوراق املالية أكثر كفاءة

تحفيز إدارات الشــركات على تحســين كفاءاتها في األداء والعمل على زيادة األرباح وتشــجيع االســتثمارات الرأســمالية 
فــي االقتصــاد القومي.

التقليل من مخاطر االستثمار املالي.
إظهار التزامات وودائع الشركة واستثماراتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

التسهيل على املستثمرين من خال التواصل وتوفير املعلومات الازمة لهم.
املساعدة على تقليل حجم الشائعات التي ترتبط باملعلومات املالية للشركات.

املساعدة على تقليل فرص عدم تكافؤ الفرص في الحصول على املعلومات.

1- ال�سركات امل�ساهمة العامة اخلا�سعة لإ�سراف الهيئة عام )2018(:
بلغ عدد الشــركات املســاهمة العامة الخاضعة إلشــراف الهيئة عام )2018(، )53( شــركة، منها )7( شــركات متوقفة عن 

العمل، أي أن عدد الشــركات الفّعالة )46( شــركة، موّزعة وفق القطاعات التالية:

مجموع عدد الشركات الفّعالة والشركات المتوقفة عن العمل وتوزعها وفق القطاعات

اإلجماليالصرافةاالتصاالتالزراعةالصناعةالخدماتالتأمينالمصارفالشركات
1477562546الفعالة

17-411--املتوقفة

الشركات المتوقفة عن العمل
الشركةالقطاعالرقم

1

اخلدمات

السورية للسياحة )الكرنك سابقًا(
السليمة للمشاريع االنشائية2
داريوس للنقل والسياحة3
املشاريع الكاثوليكية4
كسب للتريدالصناعة5
فيحاء الشام للتسويق الزراعيالزراعة6
الشرق األوسط للصرافةالصرافة7
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 س.مليار ل/رأس المال وفق القطاعات

وقــد بلــغ مجمــوع  رؤوس األمــوال املدفوعــة للشــركات املســاهمة العامــة الخاضعــة إلشــراف الهيئــة )باســتثناء الشــركات 

 ملــا يلــي:
ً
املتوقفــة عــن العمــل(، /110,209/ مليــار ل.س، موّزعــة علــى القطاعــات، وفقــا

مجموع  رؤوس أموال الشركات المساهمة الخاضعة إلشراف الهيئة حسب القطاعات
النسبة من اإلجماليمجموع رؤوس األموال/مليار ل.سالقطاع
%80,72973املصارف

%7,4007التأمن

%3,0113اخلدمات

%11,66111الصناعة

%1,3081الزراعة

%4,8504االتصاالت

%1,2501الصرافة

%110,209100المجموع

املســاهمة  الشــركات  أمــوال  مــن إجمالــي رؤوس   )%73( يســتحوذ علــى  املصــارف   الســابق أن قطــاع  الجــدول  مــن  ُياحــظ 

العامــة، يليــه قطــاع الصناعــة- رغــم اقتصــاره علــى شــركتين فقــط- و ذلــك بســبب ضخامــة رأس مــال شــركة اســمنت الباديــة.

وُيعــّد بنــك قطــر الوطنــي مــن أكبــر الشــركات املســاهمة العامــة مــن حيــث رأس املــال، حيــث بلــغ رأس مالــه )15(  مليــار ليــرة 

ســورية، تليــه شــركة اســمنت الباديــة )9.7( مليــار ليــرة ســورية.

2- الإف�ساح الأويل عن عام )2017(:
تلتــزم الشــركات املســاهمة العامــة بأحــكام نظــام وتعليمــات اإلفصــاح للجهــات الخاضعــة إلشــراف الهيئــة الصــادر بقــرار 

رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم )3943( تاريــخ )2006/6/28(، ويتعيــن علــى هــذه الشــركات نشــر نتائــج أعمالهــا األوليــة بعــد 

 مــن انتهــاء ســنتها املاليــة 
ً
قيــام مدقــق الحســابات بإجــراء عمليــة املراجعــة األوليــة لهــا، وذلــك خــال خمســة وأربعيــن يومــا

وتزويــد الهيئــة بنســخ عنهــا، حيــث يتــم نشــر اســتمارة اإلفصــاح األولــي لــكل شــركة علــى املوقــع االلكترونــي للهيئــة بعــد 

قــّدم ألي جهــة رقابيــة أخــرى.
ُ
 أن هــذه االســتمارة خاصــة بمتطلبــات الهيئــة وال ت

ً
تدقيقهــا مــن قبــل الهيئــة، علمــا
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2-1 الشركات امُلطالبة بتقدمي إفصاح أويل عن عام )2017(:

 بلغ عدد الشــركات املســاهمة العامة الفّعالة الخاضعة إلشــراف الهيئة /46/ شــركة، حيث يتوجب على هذه الشــركات 

االلتزام بتقديم اإلفصاحات املطلوبة بموجب األنظمة النافذة، منها:

أ -/24/ شركة مدرجة في سوق دمشق لأوراق املالية.

ب - /6/ شــركات فّعالــة، ولكنهــا مســتثناة مــن تقديــم اإلفصــاح األولــي، ويتــم االكتفــاء بتقديمهــا لإلفصــاح النهائــي فقــط، 

، نــورد أســماؤها فيمــا يلــي:
ً
 زراعيــا

ً
 لكونهــا تمــارس نشــاطا

ً
نظــرا

)العربية السورية لتنمية املنتجات الزراعية )غدق( – بركة للمنتجات الزراعية والحيوانية – الهندسية الزراعية 

لاستثمارات )نماء( – القلمون لاستثمار النباتي والحيواني – الشام الزراعية -  الشرق األدنى ملنتجات الزيتون(.  

ج -/5/ شركات ذات ظروف خاصة، يتم االكتفاء بتقديمها لإلفصاح النهائي فقط، وفق الجدول التالي:

الشركات ذات الظروف الخاصة

مالحظاتالشركةالقطاعالرقم
لم تبدأ العمل بنشاطها الفعليعمريتالخدمات1

2

الصناعة

السورية للصناعة والزراعة
ً
 زراعيا

ً
تمارس نشاطا

شركة صغيرة ذات طابع عائلي رأسمالها )435,600( ل.س، مؤسسة في عام 1950التجارية للصناعة والتبريد3

بسبب توقف نشاطها التشغيليعصير الجبل الطبيعي4

تم اتخاذ قرار هيئة عامة بتصفية الشركةبيكو للصرافةالصرافة5

إجمالــي  أصــل  مــن  فقــط،  )35( شــركة  هــو   )2017( عــام  أولــي  إفصــاح  بتقديــم  طالبــة 
ُ
امل الشــركات  عــدد  فــإن  وبالتالــي 

شــركة.  )46( عددهــا  والبالــغ  الفّعالــة  الشــركات 

2-2 الشركات امللتزمة وغري امللتزمة بتقدمي إفصاح أويل عام )2017(،مصّنفة وفق القطاعات:

الشركات الملتزمة وغير الملتزمة بتقديم إفصاح أولي 2017
الشركات غير الملتزمةالشركات الملتزمةالشركات الُمطالبة باإلفصاح األوليالقطاع
-1414املصارف

-77التأمين

64الخدمات
باب الفرج للسياحة

ماس للتوزيع

-22الصناعة

-22االتصاالت

-44الصرافة

35332المجموع

ناحــظ مــن الجــدول الســابق التــزام )33( شــركة بتقديــم إفصاحاتهــا األوليــة عــن عــام )2017( مــن أصــل )35( شــركة، 

األولــي. باإلفصــاح  املطالبــة  الشــركات  مــن إجمالــي   )%94( االلتــزام  بلغــت نســبة  وبالتالــي 
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87% 

13% 

 2017الشركات امللتزمة وغري امللتزمة باإلفصاح النهائي لعام 

 الشركات الملتزمة

 الشركات غير الملتزمة

3- الإف�ساح النهائي والتقارير ال�سنوية عن عام )2017(:
 لنظــام وتعليمــات اإلفصــاح للجهــات الخاضعــة 

ً
يتعيــن علــى الشــركات املســاهمة  العامــة الخاضعــة إلشــراف الهيئــة وفقــا

ــزّود الهيئــة بالتقريــر الســنوي للشــركة خــال مــدة ال تزيــد علــى ثاثــة أشــهر مــن ســنتها املاليــة.
ُ
إلشــراف الهيئــة، أن ت

3-1 الشركات امُلطالبة بتقدمي إفصاح هنائي عن عام )2017(:

بلغ عدد هذه الشركات )46( شركة، موّزعة وفق القطاعات التالية:

الشركات المطالبة بتقديم إفصاح نهائي
اإلجماليالصرافةاالتصاالتالزراعةالصناعةالخدماتالتأمينالمصارفالقطاع
1477562546الشركة

3-2 الشركات امللتزمة وغري امللتزمة بتقدمي إفصاح هنائي عن عام )2017(، وتوّزعها وفق القطاعات: 

الشركات غير الملتزمةعدد الشركات الملتزمةالشركات الُمطالبة باإلفصاح النهائيالقطاع
ال يوجد1414املصارف

ال يوجد77التأمين

ماس للتوزيع- باب الفرج للسياحة75الخدمات

السورية للصناعة والزراعة- التجارية للصناعة والتبريد53الصناعة

القلمون–الشام64الزراعة

ال يوجد22االتصاالت

ال يوجد55الصرافة

46406المجموع

ناحــظ مــن الجــدول الســابق التــزام )40( شــركة بتقديــم  إفصاحاتهــا النهائيــة  عــن عــام )2017( مــن أصــل )46( شــركة، 

طالبــة باإلفصــاح النهائــي.
ُ
وبالتالــي بلغــت نســبة االلتــزام )87%( مــن إجمالــي الشــركات امل
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3-3 االلتزام بتقدمي التقرير السنوي عن عام )2017(:

التزمــت )38( شــركة مــن أصــل )40( شــركة مــن الشــركات امللتزمــة باإلفصــاح النهائــي عــن عــام )2017( بتقديــم تقاريرهــا 

بــكل مــن )شــركة  تــّم نشــر هــذه التقاريــر علــى موقــع الهيئــة االلكترونــي باســتثناء التقاريــر الخاصــة  الســنوية، حيــث 

 
ً
العربيــة الســورية لتنميــة املنتجــات الزراعيــة/ غــدق(، و)شــركة بيكــو للصرافــة( التــي تــم اتخــاذ قــرار بتصفيتهــا(، وفقــا

للجــدول التالــي: 

الشركات التي نشرت التقرير السنوي لعام 2017
اإلجماليالصرافةاالتصاالتالزراعةالصناعةالخدماتالتأمينالمصارفالقطاع

1475332438العدد

4- الإف�ساح املرحلي لعام )2018(:
 ألحــكام نظــام وتعليمــات اإلفصــاح للجهــات الخاضعــة إلشــراف الهيئــة أن 

ً
يتعيــن علــى الشــركات املســاهمة العامــة وفقــا

قارنــة، كمــا يحــّق للهيئــة طلــب التقاريــر ربــع الســنوية املقارنــة. حيــث يتوجــب 
ُ

تــزّود الهيئــة بالتقاريــر نصــف الســنوية امل

 مــن تاريــخ انتهــاء فتــرة اإلفصــاح املرحلــي.
ً
علــى الشــركات املذكــورة أعــاه تقديــم هــذه التقاريــر خــال فتــرة ال تتجــاوز شــهرا

طالبــة بتقديــم اإلفصــاح املرحلــي )35( شــركة مــن أصــل )53( شــركة، أي ذات 
ُ
حيــث بلــغ عــدد الشــركات املســاهمة امل

طالبــة باإلفصــاح األولــي، بعــد اســتبعاد الشــركات املتوقفــة عــن العمــل وذات الظــروف الخاصــة والشــركات 
ُ
الشــركات امل

ذات النشــاط الزراعــي، حيــث بلغــت نســبة التــزام هــذه الشــركات وفــق مــا يوضحــه الجــدول التالــي: 

الشركات الملتزمة وغير الملتزمة بتقديم اإلفصاح المرحلي لعام 2018 وتوّزعها حسب القطاعات

القطاع
الشركات 
طالبة

ُ
امل

إفصاح الربع الثالث 2018إفصاح النصف األول 2018إفصاح الربع األول 2018

الشركات 
امللتزمة

الشركات 
غير امللتزمة

نسبة 
االلتزام

الشركات 
امللتزمة

الشركات 
غير امللتزمة

نسبة 
االلتزام

الشركات 
امللتزمة

الشركات 
غير امللتزمة

نسبة 
االلتزام

100%-10014%-10014%-1414املصارف
100%-1007%-1007%-77التأمين

67%6742%6742%642الخدمات
100%-1002%-1002%-22الصناعة

100%-1002%-1002%-22االتصاالت
100%-1002%-1004%-44الصرافة

%33294%33294%3533294اإلجمالي

 أن الشركات التي لم تلتزم بتقديم اإلفصاحات املرحلية هي: )شركة ماس للتوزيع وشركة باب الفرج للسياحة والفنادق(.
ً
علما

5- الإف�ساح الطارئ خالل عام (2018(:
 ألحــكام نظــام وتعليمــات اإلفصــاح بتزويــد الهيئــة بــأي إفصــاح طــارئ، حيــث تــّم 

ً
  تلتــزم الشــركات املســاهمة العامــة وفقــا

 علــى موقــع الهيئــة االلكترونــي، وفــي إطــار ذلــك:
ً
نشــر هــذه اإلفصاحــات فــورا

 أفصحت الشركات املساهمة العامة خال عام )2018( عن )52( حدث طارئ، وفق ما يوّضحه الجدول التالي:
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اإلفصاح الطارئ خالل عام 2018 وتوّزعه حسب القطاعات
عنوان اإلفصاحتاريخ اإلفصاحالشركةالرقم

قطاع المصارف

املصرف الدولي للتجارة والتمويل1

وفاة نائب رئيس مجلس إدارة2018/3/27

تعليق بند في جدول أعمال الهيئة العامة2018/04/30

انتخاب نائب رئيس مجلس إدارة2018/05/03

انتهاء عضوية رئيس مجلس اإلدارة2018/12/23

سورية واملهجر2

تعيين عضو مجلس إدارة2018/01/07

زيادة رأس املال عن طريق أسهم مجانية2018/04/11

تشكيلة مجلس اإلدارة2018/06/06

انتقال فرع املصرف في السويداء2018/08/13

افتتاح فرع ثان للمصرف في الاذقية2018/08/30

تعرض املصرف لعملية احتيال2018/08/30

بنك بيمو السعودي الفرن�ضي3

تعيين عضو مجلس إدارة2018/01/22

زيادة رأس املال عن طريق أسهم مجانية2018/04/03

إعادة افتتاح فروع املصرف2018/07/24

افتتاح فرع جديد بدمشق وانتقال مؤقت لفرع حلب2018/10/18

تغيير مدير عام للمصرف2018/11/12

تعرض املصرف لاحتيال2018/11/27

البنك العربي4
تشكيلة مجلس إدارة2018/6/10

تغيير نائب رئيس مجلس إدارة2018/8/2

استقالة عضو مجلس إدارة2018/2/5بنك عودة5

بنك بيبلوس6
تعيين مدير عام للمصرف ونائبه2018/1/22

تعيين ممثل عضو مجلس إدارة2018/3/6

زيادة رأس املال عن طريق أسهم مجانية2018/4/11بنك الشام اإلسامي7

سورية الدولي اإلسامي8
زيادة رأس املال عن طريق أسهم مجانية وطرح أسهم لاكتتاب2018/3/5

استقالة مدير العام للمصرف2018/8/26

فرنسبنك9
آلية توزيع االمانات حقوق األفضلية2018/3/12

استقالة رئيس مجلس اإلدارة2018/12/18

بنك الشرق10
زيادة رأس املال عن طريق أسهم مجانية2018/4/3

تشكيلة مجلس إدارة2018/5/24

املوافقة على اكتتاب شركة الخليج املتحد القابضة2018/11/18بنك سورية والخليج11

قطاع التأمين
زيادة رأس املال عن طريق أسهم مجانية2018/4/15الكويتية للتأمين12

الوطنية للتأمين13
تغيير ممثل عضو مجلس إدارة2018/6/25

تعيين مدير عام للشركة2018/9/12

املتحدة للتأمين14

زيادة رأس املال عن طريق أسهم مجانية2018/4/3

استقالة مدير عام للشركة2018/7/24

تعيين مدير عام للشركة2018/10/10

زيادة رأس املال عن طريق أسهم مجانية2018/4/3آروب للتأمين15

تعليق بند في جدول اعمال الهيئة العامة2018/7/10االتحاد التعاوني للتأمين16

العقيلة للتأمين التكافلي17
توضيح بخصوص البيانات املالية املنشورة بالصحف2018/4/2

زيادة رأس املال عن طريق أسهم مجانية2018/4/29



23

التقرير السنوي 2018

اإلفصاح الطارئ خالل عام 2018 وتوّزعه حسب القطاعات
عنوان اإلفصاحتاريخ اإلفصاحالشركةالرقم

قطاع الخدمات
املنشآت السياحية18

تعيين عضو مجلس إدارة2018/1/21

تغيير عضو مجلس إدارة2018/7/1

تعرض بوملانات الشركة لحادث2018/3/1األهلية للنقل19

قطاع الصناعة
تسليم إدارة الشركة2018/2/25عصير الجبل الطبيعي20

اسمنت البادية21

تعرض مصنع الشركة لحريق2018/2/8

وفاة نائب رئيس مجلس إدارة2018/2/13

تعيين ممثل عضو مجلس ونائب لرئيس املجلس2018/3/27

تغيير مقر الشركة2018/12/4

استقالة عضو مجلس إدارة2018/12/17

قطاع الزراعة
تشكيلة مجلس إدارة2018/5/9بركة لإلنتاج الزراعي والحيواني22

تشكيلة مجلس إدارة2018/9/24الهندسية الزراعية لاستثمارات-نماء23

قطاع الصرافة
خطة زيادة رأس املال2018/7/10شام للصرافة24

خام�ساً- الهيئات العامة املنعقدة خالل عام )2018(:
1- الشركات اليت عقدت اجتماعات هيئاهتا العامة خالل عام )2018(:

، حيــث عقــدت )5( شــركات 
ً
عقــدت )41( شــركة اجتماعــات لهيئاتهــا العامــة خــال عــام )2018(، بواقــع )49( اجتماعــا

اجتماعيــن لهيئاتهــا العامــة وعقــدت شــركة )4( اجتماعــات خــال الفتــرة املذكــورة، كمــا عقــدت شــركة الشــرق للســياحة 

، النتهائهــا مــن عمليــات التصفيــة.
ً
والنقل)قيــد التصفيــة( اجتماعــا

 وبالتالــي عقــدت )36( شــركة اجتماعــات هيئاتهــا العامــة ملناقشــة إقــرار بياناتهــا املاليــة وعــدد مــن البنــود األخــرى وفــق 

أحــكام قانــون الشــركات لعــام )2011(.

2- اهليئات العامة املنعقدة ملناقشة مواضيع استثنائية:

 ملا يلي:
ً
 لهيئاتها العامة بغرض مناقشة مواضيع استثنائية خال عام )2018(، وفقا

ً
عقدت )13( شركة اجتماعا

اجتماعات الهيئات العامة االستثنائية
أهم بنود جدول األعمالتاريخ االنعقادالشركةالرقم

زيادة رأس املال2018/1/8األدهم للصرافة1

توزيع أرباح من األرباح املدورة2018/1/9سيريتل2

زيادة رأس املال2018/1/11الدياب للصرافة3

تعديل النظام األسا�ضي2018/1/29األدهم للصرافة4

انتخاب مجلس إدارة2018/7/10قرية دمشق للشحن5

توفيق األوضاع مع قانون الشركات وزيادة رأس املال وانتخاب مجلس إدارة2018/8/13باب الفرج للسياحة والفنادق6

توفيق األوضاع مع قانون الشركات وإقرار بيانات 2014-2015-2016-2017، وانتخاب مجلس إدارة2018/8/16الهندسية الزراعية لاستثمارات - نماء7

إقرار بيانات 2015-2016-2018/10/302017بركة لإلنتاج الزراعي والحيواني8

انتخاب مجلس إدارة2018/11/1املتحدة للصرافة9
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اجتماعات الهيئات العامة االستثنائية
أهم بنود جدول األعمالتاريخ االنعقادالشركةالرقم

تحويل الشكل القانوني للشركة ملساهمة خاصة2018/11/13األدهم للصرافة10

زيادة رأس املال وانتخاب مجلس إدارة2018/11/26شام للصرافة11

توفيق األوضاع مع قانون الشركات وانتخاب مجلس إدارة2018/11/29التجارية للصناعة والتبريد12

توفيق األوضاع مع قانون الشركات وانتخاب مجلس إدارة2018/12/17الشام الزراعية13

املــادة )165( مــن قانــون الشــركات الصــادر  التزمــت )14( شــركة بعقــد هيئــات عامــة ضمــن مهلــة األربــع أشــهر وفــق أحــكام 

باملرســوم التشــريعي رقــم /29/ لعــام 2011 مــن أصــل الشــركات الــــــــ)36(، أي بنســبة التــزام بلغــت )39%(، كمــا تــّم عقــد )16( 

اجتمــاع هيئــة عامــة غيــر عاديــة مــن االجتماعــات الـــ 36 أي بنســبة %44. 

توزيعات األرباح بناًء على قرارات اهليئات العامة:
2017 ، منهــا )11( شــركة قامــت بتوزيــع أســهم مجانيــة،   علــى مســاهميها عــن أربــاح عــام 

ً
 قامــت وّزعــت )20( شــركة أرباحــا

نقديــة وأســهم مجانيــة. أربــاح  بتوزيــع  قامــت  وشــركتين 

توزيعات األرباح عن عام 2017
نسبة التوزيعات من رأس المالأسماء الشركات التي وزعت أرباحعدد الشركات التي وّزعت أرباحعدد الشركات التي عقدت هيئات عامةالقطاع

146املصارف

50% )أسهم مجانية(بنك سورية واملهجر

18.18% )أسهم مجانية(بيمو السعودي الفرن�ضي

5% )أسهم مجانية(الشام اإلسامي

43.29% )أسهم مجانية(سورية الدولي اإلسامي

10%البركة

10% )أسهم مجانية(الشرق

76التأمين

25% )أسهم مجانية(الكويتية

60% )أسهم مجانية(الوطنية

12.15%املشرق العربي

25% )أسهم مجانية(املتحدة

10% )أسهم مجانية(آروب

17.50% )أسهم مجانية(العقيلة

52الخدمات
15%املنشآت السياحية

25%األهلية للنقل

20%األهلية للزيوت31الصناعة

---1الزراعة

22االتصاالت
MTN%386.63 – سوريا

530%سيريتل

43الصرافة

37.56% )أسهم مجانية( + 1.44% نقدياألدهم للصرافة

24.61% )أسهم مجانية( + 4.68% نقديدياب للصرافة

12.72% )أسهم مجانية(املتحدة للصرافة

3620اإلجمالي



�سركات اخلدمات 

والو�ساطة املالية
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شركات الخدمات والوساطة المالية
علــى  املحافظــة  بهــدف  املاليــة،  واألســواق  األوراق  هيئــة  مهــام  أبــرز  مــن  املاليــة  الخدمــات  أعمــال  تنظيــم  يعتبــر     

ذلــك  ويبــدأ  لهــا،  يتعــرض  قــد  التــي  املخاطــر واالختــاالت  مــن  الوطنــي وحمايتــه  املــال  فــي ســوق رأس  التعامــل  ســامة 

محترفــة  مهنيــة  كفــاءات  واعتمــاد  املاليــة،  والوســاطة  الخدمــات  لشــركات  عمــل  تراخيــص  الهيئــة  منــح  خــال  مــن 

إلــى متابعــة  ، باإلضافــة 
ً
املعتمديــن ســنويا العاملــة ولأشــخاص  للشــركات  التراخيــص  لديهــا، ومتابعــة تجديــد  للعمــل 

القيــام  خــال  مــن  ذلــك  ويتــم  النافــذة،  والتعليمــات  واألنظمــة  بالقوانيــن  التزامهــا  مــن  للتأكــد  الشــركات  هــذه  أعمــال 

تعليمــات  و  نظــام  بموجــب  منهــا  املطلوبــة  والتقاريــر  البيانــات  وتحليــل  العاملــة،  الشــركات  إلــى  تفتيشــية  بزيــارات 

جميــع  وحمايــة  األمثــل،  النحــو  علــى  عملهــا  اســتمرارية  يضمــن  الــذي  األمــر  املاليــة،  املــاءة  وتعليمــات  اإلفصــاح 

الخلــل  نقــاط  وتقويــم  تصويــب  فــي  ُيســهم  كمــا  العادلــة،  غيــر  املمارســات  مــن  منهــم  الصغــار  والســيما  املســتثمرين 

 والضعــف التــي قــد تحــدث أثنــاء ممارســة تلــك الشــركات ألعمالهــا، باإلضافــة إلــى تذليــل الصعوبــات التــي قــد تعترضهــم.

اأولً: ترخي�س �سركات خدمات وو�ساطة مالية جديدة:
تقدّمــت عــدة جهــات خــال عــام )2018( بطلبــات للحصــول علــى ترخيــص بممارســة أعمــال الخدمــات والوســاطة املاليــة 

وفــق أحــكام نظــام الترخيــص لشــركات الخدمــات والوســاطة املاليــة الصــادر بقــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم /3942/ 

تاريــخ (2006/8/28(، وتابعــت الهيئــة دراســة طلبــات هــذه الجهــات، التــي التــزال فــي طــور اســتكمال الوثائــق املطلوبــة 

.
ً
للحصــول علــى الترخيــص املناســب أصــوال

ثانياً- جتديد العتماد ال�سنوي ل�سركات اخلدمات والو�ساطة املالية العاملة  لعام )2018(: 
تــّم تجديــد االعتمــاد الســنوي لـــــ )7(  شــركات خدمــات ووســاطة ماليــة بدايــة عــام )2018(، ملمارســة أنشــطة الخدمــات 

املاليــة وفــق مــا يوضحــه الجــدول التالــي:

إدارة اإلصداروساطةاستشاراترأس المالاسم الشركةالرقم
300,000,000شركة بيمو السعودي الفرن�ضي املالية- مساهمة مغفلة1

75,339,000الشركة األولى لاستثمارات املالية- محدودة املسؤولية2

120,000,000شركة شام كابيتال- محدودة املسؤولية3

120,000,000شركة العاملية األولى لاستثمارات املالية-مساهمة خاصة4

300,000,000شركة سورية واملهجر للخدمات املالية- محدودة املسؤولية5

100,000,000شركة املركز املالي الدولي للخدمات والوساطة املالية- محدودة املسؤولية6

165,000,000شركة ضمان الشام للوساطة املالية-محدودة املسؤولية7

ثالثاً- جتديد اعتماد الأ�سخا�س الطبيعيني العاملني لدى �سركات اخلدمات والو�ساطة املالية:
 مــن األشــخاص العامليــن لــدى شــركات الخدمــات والوســاطة املاليــة بدايــة 

ً
تــّم تجديــد االعتمــاد الســنوي لـــــ )53( معتمــدا

عــام )2018(، موّزعيــن وفــق املناصــب والوظائــف التاليــة: 
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العددمنصب أو وظيفة االعتماد
20أعضاء مجلس اإلدارة أو مجلس املديرين

7مدير عام أو مدير تنفيذي
6ضابط امتثال
1مستشار مالي
13وسيط مالي

6محاسب

53المجموع

رابعاً- اعتماد الأ�سخا�س الطبيعيني اجلدد لدى �سركات اخلدمات والو�ساطة املالية :
 للعمل لدى شركات الخدمات والوساطة املالية خال عام )2018(، وذلك على النحو التالي:

ً
تّم اعتماد )13( شخصا

محاسبوسيط ماليمستشار ماليضابط امتثالعضو مجلس إدارةنائب رئيس مجلس إدارةمنصب أو وظيفة االعتماد
243*112العدد

تقديــم  بســبب  املاليــة  والوســاطة  الخدمــات  شــركات  لــدى  املعتمديــن  األشــخاص  مــن   /5/ اعتمــاد  تعليــق  تــم  كمــا 

التالــي: الشــكل  علــى  وذلــك  اســتقاالتهم، 

محاسبوسيط ماليمستشار ماليضابط امتثالالوظيفة التي تم تعليق اعتمادها
1121العدد

خام�ساً- جتميد الرتخي�س املمنوح ل�سركات اخلدمات والو�ساطة املالية:
وافقت الهيئة خال عام )2018( على:

-تمديد تجميد أعمال شركة عودة كابيتال- سورية محدودة املسؤولية ملدة عام.

-تمديد تجميد أعمال شركة ايفا للخدمات املالية املساهمة املغفلة الخاصة ملدة عام.

�ساد�ساً- اإلغاء ترخي�س عدد من �سركات اخلدمات والو�ساطة املالية:
 بإلغــاء الترخيــص املمنــوح لعــدد مــن شــركات الخدمــات والوســاطة املاليــة، 

ً
أصــدرت الهيئــة  خــال عــام )2018( قــرارا

هــا وتصفيتهــا، ونــورد فيمــا يلــي أســماء تلــك الشــركات: 
ّ
وذلــك بســبب حل

1. سراي لأوراق املالية.
2.  دار االستثمار العالمي

3. أبو غزالة للخدمات املالية.
4.  الصقر العربي لأوراق املالية. 

5. اإلسامية للخدمات املالية.
6. السنابل لاستثمارات املالية.

7. اتش �ضي- سورية  لاستشارات املالية. 
8. إف إف أي .سورية.

*مّت إصدار قرار باعتماد /4/  من ضباط االمتثال عن عام 2018 ولكن هناية عام 2017، باإلضافة اعتماد  ضابطي امتثال خالل عام 2018.
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باإلضافة إلى إلغاء ترخيص شــركة هيرمس- ســورية بســبب فقدانها أحد شــروط الترخيص املحددة في نظام الترخيص 

لشركات الخدمات والوساطة املالية.

�سابعاً-اإف�ساح �سركات اخلدمات والو�ساطة املالية: 
بقواعــد   )2017( عــام  عــن  املاليــة  عــن قوائمهــا  باإلفصــاح  طالبــة 

ُ
امل املاليــة  والوســاطة  الخدمــات  التزمــت شــركات 

وشــروط اإلفصــاح مــن خــال قيامهــا بتزويــد الهيئــة بالتقريــر الســنوي والبيانــات املاليــة فــي األوقــات املحــددة، وذلــك 

وفــق أحــكام املــادة /19/ مــن نظــام اإلفصــاح، وقــد تــّم التأكــد مــن عدالــة القوائــم املاليــة والتزامهــا بمعاييــر املحاســبة 

الدوليــة، حيــث بلغــت نســبة االلتــزام مــن قّبــل شــركات الخدمــات والوســاطة املاليــة %100.

التزمــت شــركات الخدمــات والوســاطة املاليــة بعقــد اجتماعــات الهيئــات العامــة العاديــة، بنســبة االلتــزام %100، 
وذلــك وفــق املــدة املحــددة وفــق أحــكام قانــون الشــركات رقــم /29/ لعــام )2011(، باســتثناء كّل مــن شــركة األولــى 

لاســتثمارات املاليــة وشــركة العامليــة األولــى لاســتثمارات املاليــة اللتيــن تأخرتــا عــن عقــد اجتمــاع الهيئــة العامــة فــي 

املوعــد املحــدد لظــروف خاصــة. 

   يبين الجدول اآلتي التزام الشركات العاملة بتزويد الهيئة بالتقارير السنوية وعقد الهيئات العامة العادية:  

الهيئات العامةالتقارير السنويةاسم الشركة
شركة بيمو السعودي الفرن�ضي املالية - مساهمة خاصة

الشركة األولى لاستثمارات املالية - محدودة املسؤولية

شركة شام كابيتال - محدودة املسؤولية

شركة العاملية األولى لاستثمارات املالية - مساهمة خاصة

شركة سورية واملهجر للخدمات املالية- محدودة املسؤولية

شركة املركز املالي الدولي للخدمات والوساطة املالية -محدودة املسؤولية

شركة ضمان الشام للوساطة املالية - محدودة املسؤولية

كمــا عقــدت ســبع شــركات خدمــات ووســاطة ماليــة اجتماعــات هيئــات عامــة غيــر عاديــة لتوفيــق أوضاعهــا وفــق 
.)2011( لعــام  الشــركات رقــم /29/  أحــكام قانــون 

ثامناً- الرقابة والتفتي�س على �سركات اخلدمات والو�ساطة املالية:
تحققت الهيئة من التزام جميع شركات الخدمات والوساطة املالية بتزويدها بالتقارير التالية:

1- تقاريــر املــاءة املاليــة، وفــق تعليمــات املــاءة املاليــة، حيــث تــّم رصــد نقــاط الخلــل لــدى بعــض الشــركات، ومتابعتهــا 
التخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة ومعالجــة الخلــل بأســرع وقــت.

مذكرات التسوية املصرفية للتأكد من فصل الحسابات املصرفية للعماء عن حسابات الشركة.   -2

تقارير االمتثال املتضمنة نتائج تدقيق ضابط االمتثال للعمليات وفق أنشطة الشركة.  -3

تقاريــر تــداول كّل مــن تــداول موظفــي شــركات الخدمــات والوســاطة املاليــة ومحافــظ هــذه الشــركات، للتأكــد مــن   -4

بيــن مصالــح الشــركات ومصالــح عمائهــا. التــزام الشــركات بالقوانيــن واألنظمــة وعــدم وجــود تاعبــات أو تضــارب 

فــي شــركات الخدمــات والوســاطة املاليــة بشــكل شــهري، للتأكــد مــن التــزام املعتمديــن  ة 
ّ
املكاملــات الهاتفيــة املســجل  -5

فــي حــال وجــود ماحظــات حولهــا. الشــركات  بالقوانيــن واألنظمــة، ومراســلة 
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قامــت الهيئــة بزيــارات تفتيــش لشــركات الخدمــات والوســاطة املاليــة العاملــة بهــدف التحقــق مــن مــدى التــزام هــذه 
الشــركات بالقوانيــن واألنظمــة النافــذة.

قــرارات الحجــز االحتياطــي علــى األمــوال املنقولــة وغيــر املنقولــة الصــادرة عــن الجهــات املختصــة،  الهيئــة  تابعــت 
ومســاهمات  وحصــص  املاليــة  والوســاطة  الخدمــات  شــركات  لــدى  املوجــودة  النقديــة  العمــاء  بأرصــدة  واملتعلقــة 

مؤس�ضي هذه الشركات، للتحقق من عدم وجود اسم أي عميل أو أي جهة أو شخص له عاقة بشركات الخدمات 

الوســاطة املاليــة ضمــن القوائــم، ومراســلة الشــركات فــي حــال وجــود اســم عميــل لــدى شــركة الوســاطة للحجــز علــى 

الرصيــد النقــدي فــي حســاب الشــركة املصرفــي الخــاص بالعمــاء.

تحققت الهيئة من ســامة العمليات داخل شــركات الخدمات والوســاطة املالية من خال متابعة )عمليات اإليداع 
والصــرف والقبــض، املحافظــة علــى ســرية املعلومــات، إدخــال أوامــر العمــاء علــى نظــام التــداول اإللكترونــي، دراســة 

اتفاقيــات التعامــل بيــن العميــل وشــركة الوســاطة(

تا�سعاً- تنظيم وتطوير �سوؤون �سركات اخلدمات والو�ساطة املالية:
ألزمــت الهيئــة شــركات الخدمــات والوســاطة املاليــة بالضوابــط املحــددة بموجــب أنظمــة وتعليمــات كّل مــن الهيئــة 

لــزم الوســطاء بآليــة تلقــي التفاويــض مــن العمــاء وإدخالهــا إلــى نظــام التــداول االلكترونــي. 
ُ
والســوق التــي ت

عقــدت رابطــة شــركات الخدمــات والوســاطة املاليــة هيئتهــا العامــة الســنوية بإشــراف الهيئــة، حيــث ناقشــت جــدول 
أعمالهــا، باإلضافــة إلــى عــدد مــن النقــاط املرتبطــة بآليــة العمــل داخــل هــذه الشــركات، وقــد بحثــت الهيئــة جميــع 

النقــاط امللحوظــة فــي هــذا االجتمــاع فــي إطــار األنظمــة النافــذة، وتــّم تشــكيل لجــان عمــل لهــذا الغــرض.

نظّمــت ســوق دمشــق لــأوراق املاليــة بالتعــاون مــع الهيئــة دورة تدريبيــة للوســطاء املالييــن املرشــحين لاعتمــاد، وذلــك 
فــي الفتــرة مــن )2018/6/6( ولغايــة )2018/6/14(.



�سوق دم�سق للأوراق املالية 

)الأداء ون�ساط التداول 

خلل عام 2018(
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سوق دمشق لألوراق المالية وأداؤه خالل عام )2018(
 مــن أركان هيــكل النظــام التمويلــي فــي االقتصاديــات املتطــورة، ويتمتــع بالقــدرة علــى جــذب 

ً
 هامــا

ً
ُيمثــل الســوق املالــي ركنــا

الفائض من رأس املال في االقتصاد الوطني، وذلك من خال قيام األفراد أو الشــركات باالســتثمار في ســوق األوراق املالية، 

حدثــت للمــرة األولــى فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية عــام )2009( تحــت اســم )ســوق دمشــق لــأوراق املاليــة(، وهــي 
ُ
التــي أ

تتمتــع بالشــخصية االعتباريــة واالســتقال املالــي واإلداري، ولهــا بهــذه الصفــة القيــام بجميــع التصرفــات القانونيــة لتحقيــق 

أهدافهــا، وهــي ترتبــط بالهيئــة وتعمــل تحــت إشــرافها.

 إلــى إدارة 
ً
يديــر الســوق مجلــس إدارة  ُيســمى بقــرار مــن رئيــس مجلــس الــوزراء بنــاًء علــى اقتــراح مجلــس املفوضيــن، إضافــة

تنفيذيــة يرأســها مديــر تنفيــذي.

تخضــع ســوق دمشــق لــأوراق املاليــة فــي ممارســة عملهــا ونشــاطاتها ألحــكام قانــون ســوق دمشــق لــأوراق املاليــة رقــم /55/ 

 )2005( لعــام   /22/ رقــم  الســورية  املاليــة  واألســواق  األوراق  هيئــة  قانــون  فــي  عليهــا  املنصــوص  واألحــكام   ،)2006( لعــام 

وتعليماتــه التنفيذيــة ومختلــف األنظمــة الصــادرة عــن مجلــس إدارة الســوق بعــد اعتمادهــا مــن قبــل الهيئــة.

اأولً- الإ�سراف على عمل واإدارة موؤ�س�سات �سوق دم�سق لالأورق املالية: 

القــرارات والسياســات  مــن أن  املالية،للتأكــد  لــأوراق  فــي اإلشــراف علــى أعمــال ســوق دمشــق  الهيئــة دورهــا  تمــارس 

واإلجــراءات املتخــذة فــي الســوق، والتعامــات التــي تجــري مــن خالــه تراعــي القوانيــن واألنظمــة ذات الصلــة، بمــا فــي ذلــك:

دراســة مشــاريع القــرارات والتعليمــات املرفوعــة مــن مجلــس إدارة الســوق، وإبــاغ الســوق باتخــاذ اإلجــراءات املناســبة 
لتعديلهــا أو اعتمادهــا، وأهمهــا مــا يتعلــق بـــــــ :

املوافقــة علــى اســتقالة مديــر مركــز املقاصــة والحفــظ املركــزي، وتعييــن مديــر آخــر مكانــه، إضافــة إلــى تكليــف مديــر 

آخــر بمهــام مديــر صنــدوق ضمــان التســوية.

إضافة فقرة /ج/ للمادة رقم /24/ من نظام املوظفين في السوق.

إعفــاء الشــركة الهندســية الزراعيــة لاســتثمارات نمــاء مــن كافــة البــدالت املترتبــة عليهــا تجــاه الســوق عــن الســنوات 

الســابقة لعــام 2018.

تجميد العمل بأحكام الفقرتين )هـ، و( من املادة /16/ من نظام قواعد وشروط اإلدراج لعام 2017 فقط

تعديل املادتين /15/ و/20/ من تعليمات التداول في السوق.

اعتماد موازنة صندوق ضمان التسوية عن العام 2018.

تعديل املادة /5/ من نظام قواعد وشروط اإلدراج في السوق.

تعديل الفقرة /ه/ من املادة /8/ من نظام بدالت مركز املقاصة والحفظ املركزي.
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تدقيق محاضر اجتماعات مجلس إدارة السوق والقرارات املرفقة بها.

التأكــد مــن التــزام الشــركات املدرجــة بتزويــد الهيئــة بقوائــم األشــخاص املطلعيــن وأقاربهــم، وبإفصــاح تغّيــر امللكيــة 
وفــق املواعيــد املحــددة بموجــب التعليمــات والقــرارات ذات الصلــة، حيــث بلغــت نســبة التــزام الشــركات املدرجــة 

بإرســال قوائــم املطلعيــن /%87/. 

متابعــة حركــة التــداوالت فــي ســوق دمشــق لــأوراق املاليــة، وتحليلهــا للوقــوف علــى أي مخالفــات مرتكبــة مــن أي جهــة، 
وعلــى األخــص تــداوالت األشــخاص املطلعيــن لــدى الشــركات املدرجــة، باإلضافــة إلــى تــداوالت األشــخاص املرتبطيــن فــي 

شــركات الخدمات والوســاطة املالية.

متابعة عدد من التقارير الدورية الواردة إلى الهيئة من شركات الخدمات والوساطة املالية

إعداد تقارير التداول باألوراق املالية.

متابعة التسجيات الهاتفية املتعلقة بالتداول، والوقوف على أي مخالفات مرتكبة ومعالجتها.

متابعة التزام الشركات املدرجة بتسديد بدل اإلدراج السنوي لهيئة األوراق واألسواق املالية.

تدقيق إشعارات سداد حصة الهيئة من عموالت التداول بشكل ربعي.

ثانياً- حركة موؤ�سرات التداول يف �سوق دم�سق لالأوراق املالية خالل عام )2018(:

:DWX 1- حركة املوؤ�سر

، حيــث بلــغ فــي نهايــة العــام )6190.12( 
ً
 ملحوظــا

ً
ســجل مؤشــر ســوق دمشــق لــأوراق املاليــة خــال العــام )2018( ارتفاعــا

 بذلــك )235.19( نقطــة وبنســبة قدرهــا %3.95.
ً
نقطــة مقابــل )5954.93( نقطــة فــي بدايــة العــام مرتفعــا

وقــد بلغــت أعلــى نقطــة خــال العــام )6356.64( وذلــك فــي جلســة تــداول )2018/10/24(، كمــا بلغــت أدنــى نقطــة خــال 

العــام )5505.21( وذلــك فــي جلســة تــداول )2018/8/1(.
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2- حركة اأ�سعار الأ�سهم: 

يعــرض الجــدول التالــي أســعار أســهم الشــركات املدرجــة فــي الســوق، حيــث ُيمثــل "الســعر املرجعــي" آخــر ســعر إغــاق 

معَتمــد نهايــة العــام) 2017(، ويمثــل "ســعر اإلغــاق" آخــر ســعر إغــاق معتمــد خــال العــام )2018(، ويعــرض الجــدول 

قيمــة و"نســبة التغيــر" بينهمــا، وأعلــى وأدنــى ســعر وصلــت إليــه أســعار أســهم الشــركات املدرجــة خــال العــام )2018(.

نسبة التغيرالتغيرالسعر المرجعيسعر اإلغالقأدنى سعرأعلى سعررمز الشركةاسم الشركة
AROP377.5336.5343.1826974.18%28أروب سورية

ATI510.5271.5442.35376.7365.62%17العقيلة للتأمين التكافلي
-AVOC729577.5589.07694.5105.43-%15األهلية للزيوت النباتية

BASY815717.5773.63562.5211.13%38بنك عوده سورية
BBSF1199670.5999.36609390.36%64بنك بيمو السعودي الفرن�ضي

-BBSY162511131421.411612.49191.08-%12بنك البركة - سورية
BSO1421984.51033772261%34بنك سورية واملهجر

-CHB834502.5674809.38135.38-%17بنك الشام
-FSBS525385385515.93130.93-%25فرنسبنك - سورية

-IBTF825540590807.28217.28-%27املصرف الدولي للتجارة والتمويل
NIC574.5376.5478.65312.5166.15%53الوطنية للتأمين

-QNBS625384420.54609.68189.14-%31بنك قطر الوطني- سورية
SHRQ945563921.19441.75479.44%109بنك الشرق

-SIIB1400722905.51414.32508.82-%36بنك سورية الدولي اإلسامي
UIC532400479417.561.5%15املتحدة للتأمين

AHT668499.75622.22476146.22%31األهلية للنقل
-ARBS492.5384391.75455.8364.08-%14البنك العربي- سورية

BBS550400400345.2554.75%16بنك بيبلوس سورية
BOJS451.25414436.18422.4413.74%3بنك األردن سورية

قة اإلدراجNAMAالهندسية الزراعية- نماء
ّ
معل

SKIC431.25383.5399338.2560.75%18السورية الكويتية للتأمين
SAIC282180.75268.59129.25139.34%108سولدارتي للتأمين

-SGB307207.25245307.9962.99-%20بنك سورية والخليج
-UG282248.5253.52562.5-%1املجموعة املتحدة للنشر
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 التغير
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 نسبة التغير

3- عدد ال�سفقات واأحجام وقيم التداول لل�سركات املدرجة يف عام )2018(: 
بلــغ عــدد الشــركات التــي تــم التــداول علــى أســهمها خــال العــام /23/ شــركة مــن أصــل /24/ شــركة مدرجــة مــع اســتمرار 

تعليــق شــركة نمــاء الزراعيــة، وقــد كانــت قيــم وأحجــام التــداول خــال العــام كمــا يلــي:

عدد الصفقاتالحجمالقيمةالسوقرمز الشركةاسم الشركة
20,900,987.0034,80470موازي أAHTاألهلية للنقل

480,327,703.251,289,6041,923نظاميATIالعقيلة للتأمين التكافلي
47,271,337.5096,425147موازي أBBSبنك بيبلوس سورية

11,764,738.0027,65351موازي أBOJSبنك األردن
---موازي أNAMAالهندسية الزراعية-  نماء

1,445,974,315.703,106,7592,664نظاميQNBSبنك قطر الوطني
35,926,777.0049,060111نظاميSHRQبنك الشرق

6,488,846.0016,09462موازي أSKICالسورية الكويتية للتأمين
334,045,170.00793,142612نظاميFSBSفرنسبنك

9,667,418.2543,09282موازي بSAICسولدارتي للتأمين
196,997,082.50788,320803موازي بSGBبنك سورية والخليج

31,025,581.5075,060101موازي أARBSالبنك العربي
3,693,907.5010,06731نظاميAROPأروب سورية

26,298,049.0040,13485نظاميAVOCاألهلية للزيوت النباتية
176,430,635.50228,688120نظاميBASYبنك عودة- سورية

758,854,931.50751,167331نظاميBBSFبنك بيمو السعودي الفرن�ضي
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 نسب قيم الصفقات الضخمة

103,277,546.0090,376180نظاميBSOبنك سورية واملهجر
212,315,866.50325,299409نظاميIBTFاملصرف الدولي للتجارة والتمويل

40,385,887.6482,577179نظاميNICالوطنية للتأمين
6,777,102,575.006,586,4197,796نظاميSIIBبنك سورية الدولي اإلسامي

1,035,260.003,85520موازي بUGاملجموعة املتحدة للنشر
59,055,345.50133,11990نظاميUICالشركة املتحدة للتأمين

1,299,172,916.701,916,3813,126نظاميCHBبنك الشام
2,528,256,526.001,849,2472,752نظاميBBSYبنك البركة

total14,606,269,403.5418,337,34221,745

4- ال�سفقات ال�سخمة خالل عام )2018(:
بلغ عدد الصفقات الضخمة /33/ صفقة بحجم تداول/12,411,839/سهم وبقيمة  /11,296,164,541/ ل.س. 

عدد الصفقاتالقيمةالحجمالشركةاسم الشركة
BASY53,50041,409,0001بنك عودة

IBTF75,00048,262,5001املصرف الدولي للتجارة والتمويل

BBSY625,250887,195,0002بنك البركة

CHB52,20033,903,9001بنك الشام

BSO65,75072,062,0002بنك سورية واملهجر

BOJS375,000160,500,0001بنك األردن

UIC531,250232,156,2503الشركة املتحدة للتأمين

QNBS52,50025,042,5001بنك قطر الوطني

NIC65,50234,388,5501الوطنية للتأمين

SIIB9,366,1008,752,994,7937بنك سورية الدولي اإلسامي

SHRQ375,000256,500,0009بنك الشرق

BBSF774,787751,750,0484بنك بيمو السعودي الفرن�ضي

12,411,83911,296,164,54133
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بعد استبعاد قيمة / نسب قيم الصفقات الضخمة
 صفقات سهم بنك سورية الدولي اإلسالمي

ثالثاً- قيم واأحجام التداول خالل عام )2018(:

1- قيم واأحجام التداول ح�سب القطاعات:

احتــل قطــاع املصــارف املرتبــة األولــى مــن حيــث قيمــة التــداول بنســبة 95.56%، يليــه قطــاع التأميــن بنســبة 4.11%، ومــن 

.
ً
ثم قطاعي الصناعة والخدمات بنســبة 0.18% و 0.155% تباعا

عدد الصفقاتالحجمالقيمةالقطاع
13,958,415,999.4016,683,99619,203املصارف

599,619,108.141,574,5532,367التأمين

26,298,049.0040,13485الصناعة

21,936,247.0038,65990الخدمات

14,606,269,403.5418,337,34221,745اإلجمالي

2- قيم واأحجام التداول ح�سب طبيعة �سوق الإدراج:

حققــت الســوق النظاميــة قيمــة التــداول األكبــر خــال العــام بنســبة 97.77%، تليهــا الســوق املوازيــة /أ /بنســبة %0.80 

 الســوق املوازيــة /ب/ بنســبة %1.42. 
ً
وأخيــرا

عدد الصفقاتالحجمالقيمةالسوق
14,281,118,152.7917,252,039.0020,409النظامي

117,451,490.00250,036.00431املوازي أ

207,699,760.75835,267.00905املوازي ب

14,606,269,40418,337,34221,745اإلجمالي
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رابعاً- القيم ال�سوقية لل�سركات املدرجة:
بلغت القيمة السوقية لجميع الشركات املدرجة نهاية العام )667,649,086,339( ل.س موّزعة على الشركات كالتالي:

BBSYBBSFBASYAVOCATIAROP

71,070,500,00064,958,400,00044,286,449,3508,836,050,00010,395,225,0003,774,980,000

QNBSNICIBTFFSBSCHBBSO

63,081,000,0006,509,640,00030,975,000,00020,212,500,00035,385,000,00061,980,000,000

BBSARBSAHTUICSIIBSHRQ

24,480,000,00019,783,375,0001,244,440,0005,089,375,000124,064,001,98925,332,725,000

UGSGBSAICSKICNAMABOJS

1,140,750,0004,239,375,00024,500,000,0002,685,900,000539,000,00013,085,400,000

667,649,086,339Total

خام�ساً- ح�س�س �سركات الو�ساطة من اأحجام وقيم تداولت ال�سوق عام )2018(:

 1- ح�س�س �سركات الو�ساطة املالية من �سفقات ال�سراء:
توزعت قيم وأحجام التداول لشركات الوساطة العاملة في السوق شراًء وفق الجدول التالي:

الترتيبحجم التداولقيمة التداولرمز شركة الوساطةاسم شركة الوساطة
CHCA4,620,121,995.955,045,876.001شام كابيتال

BSFF3,522,674,020.254,895,180.002بيمو السعودي الفرن�ضي املالية

GONE3,219,814,154.503,812,167.003العاملية األولى لاستثمارات املالية

AULA1,123,522,595.541,789,360.004األولى لاستثمارات املالية

IFC884,476,332.051,176,534.005املركز املالي الدولي للخدمات والوساطة املالية

DAMAN790,976,688.001,027,011.006ضمان الشام للوساطة والخدمات املالية

SOFS444,683,617.25591,214.007سورية واملهجر للخدمات املالية

14,606,269,403.5418,337,342.00المجموع
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2- ح�س�س �سركات الو�ساطة املالية من �سفقات البيع:
 وفق الجدول التالي:

ً
أما من طرف البيع فقد توزعت قيم وأحجام التداول لشركات الوساطة العاملة بيعا

الترتيبحجم التداولقيمة التداولرمز شركة الوساطةاسم شركة الوساطة
BSFF4,123,374,476.755,255,179.001بيمو السعودي الفرن�ضي املالية

GONE3,871,083,192.154,925,367.002العاملية األولى لاستثمارات املالية

CHCA3,834,594,104.754,399,985.003شام كابيتال

DAMAN807,680,740.501,094,571.004ضمان الشام للوساطة والخدمات املالية

IFC797,320,106.251,121,451.005املركز املالي الدولي للخدمات والوساطة املالية

AULA755,961,298.891,000,033.006األولى لاستثمارات املالية

SOFS416,255,484.25540,756.007سورية واملهجر للخدمات املالية

14,606,269,403.5418,337,342.00المجموع



املوؤمترات واملعار�ض

والعلقات الدولية
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العالقات الدولية
املتخصصــة  والدوليــة  العربيــة  املنظمــات  مــع  للهيئــة  الفنــي  والتطويــر  العلمــي  والتبــادل  التواصــل  سياســة  إطــار  فــي 

التاليــة: الفعاليــات  فــي  الهيئــة  شــاركت  املاليــة،  باألســواق 

 28 فــي العاصمــة بيــروت )يــوم  تــم عقــده  حضــور املؤتمــر الثانــي عشــر التحــاد هيئــات األوراق املاليــة العربيــة الــذي 
آذار/2018(، حيــث قــام رئيــس مجلــس املفوضيــن الدكتــور عابــد فضليــة بتمثيــل الهيئــة بحضــور الدكتــور علــي يوســف 

نائــب الرئيــس. 

2018، املتعلقــة بتحقيــق االنســجام  مبــادرات الخطــة االســتراتيجية التحــاد هيئــات األوراق املاليــة العربيــة لعــام 
والتقــارب بيــن تشــريعات الــدول األعضــاء.

تبــادل املعرفــة مــع هيئــة األوراق والســلع فــي دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة فــي مجــال خارطــة ركائــز أســواق املــال 
اإللكترونــي. والتفتيــش  املســتدامة 

إعــداد دراســة حــول تســعير الشــركات عنــد إدراجهــا وإشــكاليات الشــطب االختيــاري واإلجبــاري، باملشــاركة مــع اتحــاد 
هيئــات األوراق املاليــة العربيــة.

كمــا زار الهيئــة وفــد مــن بورصــة فرابــورس ايــران مــن جمهوريــة إيــران اإلســامية خــال شــهر كانــون األول مــن عــام 

التطــور  مــن  االســتفادة  وإمكانيــة  الروابــط  وتعزيــز  الجانبيــن  بيــن  املشــترك  التعــاون  آفــاق  بحــث  تــم  حيــث   ،)2018(

إيــران.   فارابــورس-  بورصــة  فــي  املســتخدمة  والبرامــج  لأنظمــة  التقنــي 

المؤتمرات والمعارض والمنتديات
على ال�سعيد الداخلي �ساركت الهيئة يف الفعاليات التالية:

مؤتمــر آفــاق التنميــة واالعمــار فــي ســورية األبعــاد العمرانيــة والتخطيطيــة والتنميــة املســتدامة مــن خــال محاضــرة 
رئيــس هيئــة االوراق واالســواق املاليــة الســورية الدكتــور عابــد فضليــة بعنــوان ]عوامــل تخفيــض املخاطــر وتحســين 
البيئــة والشــروط االســتثمارية فــي ســوريا املســتقبل[ ضمــن فعاليــات معــرض إعــادة االعمــار 2018 خــال الفتــرة 6-4 

تشــرين األول.

معرض إعادة االعمار 2018 خال الفترة 4 -6 تشرين األول.
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الــذي  واالقتصــاد،  والتمويــل  اإلدارة  فــي  الثانــي  العلمــي  املؤتمــر 
بتاريــخ  فــي فنــدق الفورســيزن  عقدتــه الجامعــة العربيــة الدوليــة 

 .2018/6/21

األموييــن  قصــر  فــي  املنعقــد  والتأميــن  واملصــارف  املــال  منتــدى 
.2018 الثانــي  تشــرين   30 و   29 تاريــخ  للمؤتمــرات 

الســتين  دورتــه  فــي  الدولــي  دمشــق  معــرض  فعاليــات 
املعــارض. مدينــة  أرض  علــى  أقيــم  الــذي 

الــوزارات  لعمــل  الضوئيــة  الصــور  معــرض 
وجيشــا  قائــدا  )ســورية  عنــوان  تحــت  واملؤسســات 
وشــعبا ومؤسســات انتصــار وبنــاء( تاريــخ 2018/6/24 

املــزة. أوتوســتراد  البعــث،  دار  قاعــة  فــي 

الــذي أقامــه بنــك بيمــو الســعودي  منتــدى املــرأة القياديــة، 
الفرن�ضــي فــي قاعــة األموييــن بفنــدق الشــام تاريــخ  2018/3/12.
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ور�سات العمل
 IFRS 15 مــت الهيئــة ورشــة عمــل بعنــوان املعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر املاليــة 

ّ
علــى صعيــد ورشــات العمــل نظ

"اإليــرادات مــن العقــود مــع الزبائــن " بالتعــاون مــع شــركة حصريــة ومشــاركوه ارنســت ويونــغ، تاريــخ فــي 2018/04/10.

كمــا شــاركت الهيئــة فــي ورشــة عمــل بعنــوان االســتثمار فــي األوراق املاليــة كمصــدر دخــل جديــد التــي تــم عقدهــا فــي 
غرفــة تجــارة دمشــق بتاريــخ 2018/7/28.



التطورات التقنية
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التطورات التقنية:
فــي إطــار ســعي الهيئــة لارتقــاء بأدائهــا وتحســين جــودة املعلومــات املتاحــة للمســتثمرين ونشــرها بأســرع وقــت علــى موقــع 

الهيئــة االلكترونــي، نــورد أبــرز مــا تــّم فــي هــذا املجــال:

إدارة معلومات املوقع االلكتروني بشكل يومي لضمان عمل املخدم بشكل مستمر ودون وجود أي مشاكل.

إعداد دراسة تقنية إلعادة بناء موقع الهيئة االلكتروني وبناء واجهات جديدة له.

تقييم أنظمة الرقابة االلكترونية، وإعداد دراسة لتطوير األنظمة الرقابية والبرامج الحاسوبية.   

التواصــل مــع عــدد مــن الجهــات لبحــث آليــة تنفيــذ برامــج أتمتــة  وأرشــفة أعمــال وأنظمــة الهيئــة بشــكل كامــل وربــط 
جميــع هــذه البرامــج بذاتيــة العامليــن و املــوارد البشــرية.

إعداد الدراسات املائمة لتطوير البرامج املتعلقة بالرقابة على التداول للرقابة على شركات الخدمات والوساطة املالية.

توفير البيئة التشغيلية املناسبة لتنصيب برامج األرشفة الشاملة بالتعاقد مع جهات مختصة.

نســخ وتحديــث قواعــد املعطيــات املشــتركة مــع ســوق دمشــق لــأوراق املاليــة، وذلــك إلجــراء قواعــد املزامنــة بيــن كافــة 
املعلومــات املشــتركة.

معالجة املشاكل املتعلقة بتوقف قاعدة املعطيات املشتركة مع السوق.

تحديث وتعديل املعلومات على املوقع االلكتروني للهيئة ونشر جميع األخبار والبيانات الخاصة بعمل الهيئة.

.
ً
متابعة قواعد البيانات والتطبيقات املستخدمة في الهيئة، وأخذ النسخ االحتياطية لقواعد املعطيات كافة

الفحــص الــدوري إلعــدادات التجهيــزات الشــبكية واملخّدمــات، وإجــراء االختبــارات املائمــة للتأكــد مــن ســامة الشــبكة 

بشــكل دائــم.

إعادة تنظيم قواعد الحماية الخاصة بالجدار الناري بما يتوافق مع األجهزة والبرامج الجديدة.

إصاح وتشغيل البرامج ومتابعة كل ما يتعلق بأمور الصيانة والفرمتة لجميع أجهزة الحواسب في الهيئة.



التقرير املايل للهيئة 

لعام 2018
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يت�سمن التقرير املايل للهيئة لعام 2017 ما يلي:

1- قائمة	املركز	املايل	بتاريخ	2018/12/31
2- بيان	الدخل	والإنفاق	لعام	2018

3- بيان	التدفقات	النقدية	لعام	2018
4- اإي�ساح��ات	ح��ول	البيان��ات	املالي��ة	لهيئ��ة	الأوراق	والأ�س��واق	املالي��ة	ال�س��ورية	لع��ام	2018:	ويت�سم��ن	

الإف�ساح	عن	كافة	احل�سابات	الواردة	يف	البيانات	امل�سار	اإليها	اأعاله.
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قائمة املركز املايل لهيئة الأوراق والأ�سواق املالية ال�سورية كما يف 2018/12/31

رقم الحساب31/12/2018اإليضاح31/12/2017البيان
المـوجـــودات

الموجودات المتداولة
99,103,9783207,177,14614الأموال	اجلاهزة

4,357,52744,539,11515موجودات	اأخرى

340,73251,267,657133ح�سابات	مدينة	خمتلفة

11,700,654617,270,317132مدينون	خمتلفون

115,502,891230,254,235مجموع الموجودات المتداولة

11               الموجودات الثابتة

61,017,841761,613,341111مباين

5,705,03074,621,230113و�سائل	نقل	وانتقال

598,4437672,4351151اأثاث	ومفرو�سات

183,8247358,2031152جتهيزات	مكتبية

790,5747857,4791122عدد	واأدوات

3,075,83573,430,445114حوا�سب	و	م�ستلزماتها

71,371,54771,553,133مجموع الموجودات الثابتة

190نتيجة	الدورة	املالية
1,441,25181,681,19616وفورات	حمروقات	)حمروقات	معاد	اإىل	اخلزينة	املركزية(

188,315,689303,488,564مجموع الموجودات

                        المـطـالـيـب
71,092,317971,273,90321التكوين	الراأ�سمايل

59,589,30910159,086,682221احتياطي	عام

2,537,790113,824,81225مطاليب	متداولة

110,00012428,16326مطاليب	اأخرى

3,045,510133,270,51027ح�سابات	دائنة	اأخرى

3,645,000143,645,00029ح�سابات	دائنة	حتت	الت�سوية

48,016,5331828نتائج	مدورة

279,23015279,230232املوؤونات

01961,680,264نتيجة	الدورة	املالية

188,315,689303,488,564مجموع المطاليب

*	تعترب	الي�ساحات	املرفقة	من	الرقم	/1/	وحتى	الرقم	/19/	جزًء	من	البيانات	املالية	وتقراأ	معها.
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اإي�ساح توزيع �سايف الدخل )ح�ساب التوزيع(

رقم الحساب31/12/2018اإليضاح31/12/2017البيان
36,395,116113,161,104نتيجة	الدورة	من	الأن�سطة	الت�سغيلية	والراأ�سمالية

23,194,193107,605,842اإعادة	الحتياطي	العام	ال�سابق

59,589,309159,086,682ت�سكيل	احتياطي	عام

061,680,264نتيجة	الدورة
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بيان الدخل والإنفاق عن املرحلة املالية املنتهية يف 2018/12/31

رقم الحساب2018اإليضاح2017البيان

110,369,47516192,704,4454االيرادات

بدلت	املوافقة	على	درا�سة	الطلبات	وعلى	ن�رشة	الإ�سدار	وبدل	
3,000,0001634,376,625درا�سة	طلب	زيادة	را�س	املال

412-4151-
4152-4911-

4921

بدلت	اعتماد	وترخي�س	�رشكات	اخلدمات	والو�ساطة	املالية	وبدلت	
-4221-4.668,600165,198,0404212اعتماد	وت�سجيل	�سخ�س	طبيعي	لدى	ال�رشكات	وبدل	جتميد	ن�ساط	�رشكة

4222-423

بدلت	اعتماد	مفت�سي	احل�سابات	)�سخ�س	طبيعي	و�رشكات(	لدى	
432-4,600,000164,800,000431اجلهات	اخلا�سعة	لرقابة	الهيئة

-4410-5,484,09734,069,4694421بدل	ت�سجيل	اوراق	مالية
4912

444-85,583,88616108,052,114443اإيرادات	الإدارج	والتداول

75,00050,00046بدل	درا�سة	حمكم

27,457166,300471اإيرادات	�سنوات	�سابقة

465,424163,083,207474اإيرادات	متنوعة

0165855473فرق	تقيم	القطع	الأجنبي

300,0000475عقوبات	وغرامات

6,165,011163,062,83548فوائد	امل�رشف

19نتيجة الدورة )عجز(

73,974,3591779,543,3413المصروفات

42,249,7751744,791,65731الرواتب	والأجور	والتعوي�سات	ومتمماتها

17,757,2341722,965,20033النفقات	الإدارية

4,852,130178,984,33434النفقات	الإدارية	اخلا�سة

9,115,220172,802,15035النفقات	ال�ستثمارية

36,395,11619113,161,104نتيجة الدورة )وفر(

*	تعترب	الي�ساحات	املرفقة	من	الرقم	/1/	وحتى	الرقم	/19/	جزًء	من	البيانات	املالية	وتقراأ	معها.
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بيان التدفقات النقدية عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2018/12/31

البيان
2017

ليرة سورية
2018

ليرة سورية

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
061,680,264نتيجة	الدورة	/وفر-	عجز/	

-181,588-465,866التغري	يف	املوجودات	الأخرى

-96,048926,925التغري	يف	احل�سابات	املدينة	املختلفة

-5,569,663-7,055,799التغري	يف	مدينون	خمتلفون

-239,945-364,022التغري	يف	تكوين	فائ�س	موازنة	)بنزين	حمول	اإىل	اخلزينة(

6,952,789181,586التغري	يف	التكوين	الراأ�سمايل

1,287,022-4,032,531التغري		يف	املطاليب	املتداولة

-48,016,533التغري	يف	النتائج	املدورة

318,163-110,000التغري	يف	املطاليب	الأخرى

3,045,510225,000التغري	يف	الأر�سدة	الدائنة	الأخرى

--68,598التغري	يف	ح�سابات	دائنة	حتت	الت�سوية

8,757,381-2,002,469مجموع التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
-181,586-6,952,789التغري	يف	املوجودات	الثابتة

-181,586-6,952,789مجموع التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
36,395,11699,497,373التغري	يف	تكوين	الحتياطي

36,395,11699,497,373مجموع التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

27,439,858108,073,168صافي التدفقات النقدية

71,664,12099,103,978يضاف رصيد األموال الجاهزة 1/1

99,103,978207,177,146رصيد األموال الجاهزة في 31/12
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إيضاحات حول البيانات المالية

اأولً- معلومات عامة عن هيئة الأوراق والأ�سواق املالية ال�سورية:

2005/6/19 وتتمتــع  أحدثــت هيئــة األوراق واألســواق املاليــة الســورية بموجــب أحــكام القانــون رقــم /22/ بتاريــخ 

الــوزراء وتعمــل علــى تنظيــم وتطويــر  برئيــس مجلــس  املالــي واإلداري وترتبــط  بالشــخصية االعتباريــة وباالســتقال 

األســواق املاليــة واألنشــطة والفعاليــات امللحــق بهــا لتحقيــق العدالــة والكفالــة والشــفافية بهــدف حمايــة املواطنيــن 

واملســتثمرين فــي األوراق املاليــة مــن املمارســات غيــر العادلــة وتعمــل لدعــم أســواق األوراق املاليــة لتوســيع النشــاط 

االقتصــادي مــن خــال ترســيخ أســس التــداول الســليم.

يتــم تنفيــذ مهــام الهيئــة مــن خــال مجلــس املفوضيــن املؤلــف مــن ســبعة أعضــاء وتتــم تســميتهم بمرســوم خــاص وأن 

رئيــس مجلــس املفوضيــن هــو الرئيــس التنفيــذي للهيئــة.

للهيئــة موازنــة مســتقلة بحيــث تبــدأ الســنة املاليــة مــن اليــوم األول مــن شــهر كانــون الثانــي وتنتهــي فــي الحــادي والثاثيــن 

مــن كانــون األول مــن كل عــام .

 ألحــكام القانــون /22/ املذكــور ومــن الغرامــات 
ً
وتتكــون مــوارد الهيئــة مــن البــدالت والعمــوالت التــي تتقاضاهــا وفقــا

التــي تفــرض علــى مخالفــي أحــكام هــذا القانــون إضافــة إلــى املســاعدات والتبرعــات والهبــات التــي تحصــل عليهــا شــريطة 

موافقــة رئيــس مجلــس الــوزراء عليهــا.

إن املركز الرئي�ضي للهيئة بموجب أحكام القانون في مدينة دمشق. 

ثانياً-اأ�س�س اإعداد القوائم املالية وملخ�س ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة:

 اأ-اأ�س�س اإعداد القوائم املالية:
 للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر املاليــة حيــث تــم عــرض البيانــات املاليــة بالليــرات 

ً
يتــم إعــداد القوائــم املاليــة وفقــا

الســورية وهــي تمثــل العملــة التشــغيلية والرئيســية للهيئــة وهــي عملــة البيئــة االقتصاديــة التــي تعمــل بهــا.

 ب-ملخ�س ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة:
 ملبــدأ التكلفــة التاريخيــة وبمــا ينســجم مــع املعاييــر 

ً
تــم إعــداد البيانــات املاليــة املرفقــة فــي 31/كانــون األول/2018 وفقــا

املحاسبية الدولية.

إن السياسات املالية للعرض وطرق االحتساب املتبعة في إعداد البيانات املالية متماثلة مع السياسات املحاسبية 

التي تم إتباعها في إعداد البيانات املالية املدققة للسنة املالية املنتهية في 31 كانون األول 2017.

 ج-التغيريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية:
انتهجــت الهيئــة بتطبيــق معاييــر التقاريــر الدوليــة واملعدلــة والتفســيرات الصــادرة فــي األول مــن كانــون الثانــي 2014 

وإن تطبيــق هــذه املعاييــر والتعديــات لــم ينتــج عنــه أي تغييــر جوهــري علــى الوضــع املالــي أو أداء الهيئــة.

االفصاحــات  بعــض  عنــه  ينشــأ  قــد  املســتقبل  فــي  للهيئــة  املائمــة  والتحســينات  والتفســيرات  املعاييــر  تطبيــق  أن 

اإلضافيــة أو التغيــر فــي تصنيفــات بعــض بنــود البيانــات املاليــة وكذلــك لــن يكــون لــه أي تأثيــر جوهــري علــى املركــز 

الهيئــة. أداء  أو  املالــي 
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 د-مبداأ ال�ستمـرارية:
قامــت الهيئــة بتقديــر مــدى إمكانيتهــا لاســتمرار والعمــل علــى مبــدأ االســتمرارية وبالرغــم مــن إطالــة األزمــة التــي تمــر بهــا 

الجمهوريــة العربيــة الســورية فــإن إدارة الهيئــة متأكــدة مــن أن مواردهــا كافيــة لتســاعدها علــى االســتمرار بالعمــل فــي 

املــدى املســتقبلي املنظــور، بنــاء عليــه، فقــد تــم إعــداد البيانــات املاليــة علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية.

 هـ-حتقق الإيرادات والعرتاف بامل�ساريف:
يتــم االعتــراف باإليــراد فقــط عندمــا يكــون مــن املحتمــل أن املنافــع االقتصاديــة ســوف تتدفــق إلــى الهيئــة مــن خــال 

الفوائــد علــى األســاس الزمنــي مــع األخــذ بعيــن االعتبــار معــدل الفائــدة الفعلــي املتحقــق .

 و-املمتلكات )املوجودات الثابتة(:
يتــم إظهــار املمتلــكات بالتكلفــة بعــد حســم االهتــاك املتراكــم وأي انخفــاض فــي القيمــة يتــم تغييــر طريقــة اهتــاك 

هــذه  فيهــا وتعالــج  املتضمنــة  املســتقبلية  املنافــع االقتصاديــة  اهتــاك  نمــط  تغيــر  الزمنــي عنــد  املمتلــكات وعمرهــا 

التغيــرات علــى أنهــا تغيــرات فــي التقديــر املحاســبي يتــم احتســاب االهتــاكات بطريقــة القســط الثابــت وذلــك لتخفيــض 

قيمــة املمتلــكات إلــى قيمتهــا املتبقيــة علــى طــول عمرهــا اإلنتاجــي وفيمــا يلــي معــدالت االهتــاكات للممتــاكات:

%10 وسائل نقل وانتقال  

%15 األثاث واملفروشات   

%15 التجهيزات املكتبية   

العدد واألدوات               %20 

مسلتزمات الحواسب             %25

يتــم إلغــاء االعتــراف باألصــل عنــد اســتبعاده أو عندمــا ال يكــون هنــاك منافــع اقتصاديــة متوقعــة مــن اســتخدامه أو 

اســتبعاده، وأيــة أربــاح أو خســائر ناجمــة عــن اســتبعاد األصــل تحســب وتســجل فــي بيــان الدخــل الشــامل علــى أنهــا 

إيــرادات أو مصاريــف أخــرى فــي نفــس الفتــرة التــي يتــم اســتبعاد األصــل فيهــا .

ال يتم اهتاك املشاريع قيد التنفيذ حتى تصبح جاهزة لاستخدام وتوضع قيد التشغيل.

 ز-التعامالت بالعمالت الأجنبية:
يتــم تســجيل التعامــات التــي تتــم بالعمــات األجنبيــة خــال الســنة بأســعار الصــرف الســائدة فــي تاريــخ حــدوث هــذه 

التعامــات واملعلنــة مــن قبــل مصــرف ســورية املركــزي ويتــم تســجيل األربــاح والخســائر الناجمــة عــن التحويــل إلــى 

العملــة الرئيســية فــي بيــان الدخــل الشــامل.

 ح-التقـــا�س:
فــي بيــان املركــز املالــي فقــط  يتــم إجــراء التقــاص بيــن املوجــودات املاليــة واملطلوبــات املاليــة وإظهــار املبلــغ الصافــي 

عندمــا تتوفــر الحقــوق القانونيــة امللزمــة والنيــة لتســويتها علــى أســاس التقــاص أو يكــون تحقــق املوجــودات وتســوية 

املطلوبــات فــي نفــس الوقــت.

 ط-خماطر ال�سيولة:
ليــس هنــاك أي مخاطــر مــن الســيولة و هــي متوفــرة بشــكل جيــد بحيــث تمكــن الهيئــة مــن متابعــة نشــاطها وتســديد 

االلتزامــات والنفقــات املترتبــة عليهــا.
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 ي-بموجــب القوانيــن النافــذة تخضــع حســابات الهيئــة وبياناتهــا املاليــة للتدقيــق مــن قبــل الجهــاز املركــزي للرقابــة املاليــة 
وتــم تدقيــق تلــك البيانــات لغايــة عــام 2017 وقــد أصــدر الجهــاز املركــزي قــرارات بقبــول ميزانيــات الهيئــة عــن عامــي 2010  

و 2011  و 2012.

 الإي�ساح رقم /3/:
األموال الجاهزة : وتمثل األموال الجاهزة للهيئة واملودعة لدى املصارف على النحو التالي بعد مطابقة الكشوف املصرفية:

145,765,048 ل.س املصرف التجاري السوري فرع /6/ حساب جاري رقم 001-104736-0106	بالليرات السورية

1,266,355  ل.س املصرف التجاري السوري فرع /6/ حساب جاري رقم 000-104736-0106	بالدوالر األمريكي )رصيد 

الدوالر 2,911.16  دوالر ( بسعر التقييم  حسب نشرة مصرف سورية املركزي بتاريخ 2018/12/31 والبالغ )435( .

120,364 ل.س املصرف التجاري السوري فرع /6/ حساب جاري رقم 002-104736- 0106 باليورو ) رصيد اليورو 

242.23 يورو ( بسعر التقييم  حسب نشرة مصرف سورية املركزي بتاريخ 2017/12/28 والبالغ  )518.73(.

449,603 ل.س بنك سورية واملهجر حساب جاري بالليرات السورية

66 ل.س بنك سورية واملهجر حساب جاري باليورو تبين ان الرصيد قد تاكل عمولة مصاريف حساب .

9,575,776 ل.س بنــك ســورية واملهجــر حســاب جــاري بالــدوالر ) رصيــد دوالر حســاب حــواالت 16.27 دوالر و رصيــد 

دوالر حســاب تقــدي 21,997 (بســعر تقييــم نشــرة املصــرف املركــزي  تاريــخ 2018/12/31

50,000,000 ل.س وديعة باملصرف التجاري السوري فرع /6/ حساب جاري رقم  150-104736-0106	ملدة تسعة أشهر.

وان أرصــدة املصــارف بحســب الكشــوفات املصرفيــة متطابقــة مــع الســجات املمســوكة مــن قبــل محاســبة الهيئــة كمــا 

هــو موضــح أعــاه .

20172018األموال الجاهزة

47,703,363145,765,048امل�رشف	التجاري	ال�سوري-	عملة	حملية

1,266,3551,266,355امل�رشف	التجاري	ال�سوري	قطع	اأجنبي-	دولر

125,652120,364امل�رشف	التجاري	ال�سوري	قطع	اأجنبي-	يورو

3,054449,603بنك	�سورية	واملهجر-	عملة	حملية

660بنك	�سورية	واملهجر	قطع	اأجنبي

5,4889,575,776بنك	�سورية	واملهجر	قطع	اأجنبي-	دولر

50,000,00050,000,000امل�رشف	التجاري	ال�سوري-	وديعة

99,103,978207,177,146المجموع

الإي�ساح رقم /4/:

20172018موجودات أخرى

1,703,7571,763,282نفقات	رواتب	واأجور	مدفوعة	مقدمًا

283,770477,333نفقات	تاأمني	على	احلياة	مدفوعة	مقدمًا

2,145,0002,073,500نفقات	تاأمني	�سحي	مدفوعة	مقدمًا

225,000225,000نفقات	جلمعية	املعلوماتية	مدفوعة	مقدمًا

4,357,5274,539,115المجموع
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الإي�ساح رقم /5/:
20172018حساب مدنية مختلفة

130,732197,283�سلف	العاملني

0860,374�سلف	جلنة	ال�رشاء	وجلان	فنية	

10,00010,000�سلف	لغري	العاملني	)موؤ�س�سة	الت�سالت(

200,000200,000تاأمينات	مدفوعة	لدى	حمكمة	بداية	اجلزاء

340,7321,267,657المجموع

الإي�ساح رقم /6/:
20172018مدينون مختلفون

1,290,0001,290,000�رشكة	دار	يو�س	للنقل	وال�سياحة

1,200,0001,200,000فيحاء	ال�سام	للت�سويق	الزراعي

705,000705,000عمريت	لال�ستثمار	والتطوير	ال�سياحي

450,000450,000�رشكة	ال�سام	الزراعية

8,055,65413,625,317�سوق	دم�سق	لالأوراق	املالية

11,700,65417,270,317المجموع

وهــي مبالــغ مترتبــة علــى الشــركات املذكــورة وتــم إعــام وزارة املاليــة التخــاذ اإلجــراءات الازمــة وفــق أحــكام قانــون جبايــة 

األمــوال العامــة.

أمــا الذمــة املترتبــة علــى ســوق دمشــق لــأوراق املاليــة فهــي تمثــل حصــة هيئــة األوراق املاليــة مــن عمــوالت التــداول عــن الربــع 

الرابــع مــن عــام 2018 وتمــت تســويتها فــي الشــهر األول مــن العــام 2019 ومبالــغ مترتبــة علــى الســوق لقــاء اعمــال ملبنــى يعفــور.
الإي�ساح رقم /7/:

20172018الموجودات الثابتة

61,017,84161,613,341المباني )مشروعات قيد التنفيذ(

15,904,51215,904,512و�سائل	النقل

(11,283,282((10,199,482( ينزل	جممع	اهتالك	و�سائل	النقل

5,705,0304,621,230صافي وسائل النقل واالنتقال

3,128,6553,349,155الأثاث	واملفرو�سات

(2,676,720((2,530,212(ينزل	جممع	اهتالك	الأثاث	واملفرو�سات

598,443672,435صافي األثاث والمفروشات

1,115,7051,360,205التجهيزات	املكتبية

(1,002,002((931,881( ينزل	جممع	اهتالك	التجهيزات	املكتبية

183,824358,203صافي قيمة التجهيزات المكتبية

1,712,1501,958,550العدد	والأدوات

(1,101,071((921,576( ينزل	جممع	اهتالك	العدد	والأدوات

790,574857,479صافي قيمة العدد واألدوات

19,259,63920,984,889احلوا�سب	وم�ستلزماتها

(17,554,444((16,183,804( ينزل	جممع		اهتالك	احلوا�سب

3,075,8353,430,445صافي قيمة الحواسب ومستلزماتها

71,371,54771,553,133مجموع صافي الموجودات الثابتة
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مما	تقدم	عر�سه	نبني	اأن	ن�سبة	الهتالك	ال�سنوي	للموجودات	الثابتة	هي	على	النحو	التايل:

معدل االهتالك السنوينوع الموجودات
%10و�سائل	نقل	والنتقال

%15الأثاث	واملفرو�سات

%15التجهيزات	املكتبية

%20العدد	والأدوات

%25احلوا�سب	وم�ستلزماتها

الإي�ساح رقم /8/:
وفورات محروقات ) وفورات بنزين  (

وهــو فائــض املحروقــات غيــر املســتهلكة و املحوالــة إلــى وزارة املاليــة ) الخزينــة املركزيــة ( اســتنادا إلــى تعميــم وزارة املاليــة 

2015/7/22 تاريــخ  13/743/تــا 

وفورات بنزين البالغ 1,257,916 ل.س وهو )فورات عام 2014 -2015-2016-2017-2018( ووفورات مازوت والبالغ 

423,280 ل.س وفورات عام 2016 و2017 و2018 

20172018فائض موازنة )محروقات(

305,7521,257,916ومتثل	الوفورات	التي	تزيد	عن	ال�ستهالك	الفعلي	للمحروقات	)مازوت(	واملحولة	اإىل	اخلزينة	املركزية

1,135,499423,280ومتثل	الوفورات	التي	تزيد	عن	ال�ستهالك	الفعلي	للمحروقات	)بنزين(	واملحولة	اإىل	اخلزينة	املركزية

1,441,2511,681,196المجموع

الإي�ساح رقم /9/:

20172018التكوين الرأسمالي

71,092,31771,273,903التكوين	الراأ�سمايل	الذاتي

ويمثل التكوين الرأسمالي الذاتي للهيئة مجموع قيمة صافي املوجودات الثابتة بعد استبعاد مؤونة السيارة املفقودة	)279,230(.

الإي�ساح رقم /10/:

20172018

59,589,309159,086,682الحتياطي	العام

االحتياطي العام البالغ /159,086,682/ ل.س.

إن االحتياطــي الواجــب تشــكيله هــو ضعــف مجمــوع النفقــات العامــة اإلداريــة والخاصــة ونفقــات الرواتــب واألجــور 

ومتمماتهــا  والنفقــات االســتثمارية واملتمركــزة فــي الحســابات رقــم 31-33-34 -35، والبالــغ مجموعهــا /79,543,341/ ، 

وإن ضعــف مجموعهــا /159,086,682/ وهــو االحتياطــي الواجــب تشــكيله للعــام الحالــي مــن فائــض الــدورة وبعــد اعــادة 

االحتياطــي العــام لعــام 2017 .
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الإي�ساح رقم /11/:

20172018المطاليب المتداولة

ومتثل	املبالغ	املتوجب	دفعها	للدوائر	املالية	وهي	�رشيبة	الرواتب	والأجور	املقتطعة	و�رشيبة	
6,003481,765الدخل	املقتطعة	ور�سم	الطابع

023,382املرتتب	للتاأمينات	الجتماعية

1,20393,149ح�سة	�سندوق	الدخار

اأمانات	لل�رشكات	امل�ساهمة	ومفت�سي	احل�سابات	واأمانات	�رشكات	الو�ساطة	واملوؤ�س�سة	العامة	
2,467,3143,163,246لالت�سالت	ورواتب	موظفي	الهيئة	واأمانات	مل�رشف	التوفري	وم�رشف	الت�سليف	ال�سعبي

63,27063,270توقيفات	ملتعهد	مبنى	الهيئة	يف	يعفور	ولرتكيب	امل�سعد	وتوقيفات	العقد	رقم	/1/	لعام	2006

2,537,7903,824,812المجموع

الإي�ساح رقم /12/:

20172018مطاليب أخرى

110,000428,163ومتثل	النفقات	امل�ستحقة	وغري	املدفوعة

وهي على النحو التالي:

فواتير هاتف دورة /6/ عام 2017 ودورة /5/ و/6/ وفواتير انترنت 

الإي�ساح رقم /13/:
20172018حسابات دائن أخرى

ومتثل	اإيرادات	مقبو�سة	مقدمًا
1,770,5101,770,510بدل	اعتماد	�سنوي	ل�رشكات	الو�ساطة	مقبو�سة	مقدمًا

1,2750001,500,000بدل	ت�سجيل	�سنوي	لأ�سخا�س	طبيعيني	مقبو�سة	مقدمًا

00بدل	اعتماد	�سخ�س	طبيعي	مقبو�س	مقدمًا

3,045,5103,270,510المجموع

الإي�ساح رقم /14/:
20172018حسابات دائنة تحت التسوية

3,645,0003,645,000ومتثل	الإيرادات	امل�ستحقة	وغري	املقبو�سة

وهي	املبالغ	املرتتبة	على	ال�رشكات	التالية:	
1,290,0001,290,000�سركة دار يو�س للنقل وال�سياحة

1,200,0001,200,000فيحاء ال�سام للت�سويق الزراعي

705,000705,000عمريت لال�ستثمار والتطوير ال�سياحي

450,000450,000�سركة ال�سام الزراعية



57

التقرير السنوي 2018

الإي�ساح رقم /15/:

20172018الـمؤونات

279,230279,230وهي	املوؤونات	املقتطعة	ملواجهة	خ�سائر	اأ�سول	مفقودة

الإي�ساح رقم /16/:

20172018اإليرادات

3,000,00034,376,625بدل	املوافقة	على	درا�سة	طلبات	وعلى	ن�رشة	الإ�سدار

1,770,5101,770,510بدل	�سنوي	لعتماد	�رشكات	الو�ساطة	املالية

2,370,9001,600,000بدل	اعتماد	�سخ�س	طبيعي	ل�رشكات	الو�ساطة	املالية

527,1901,625,030بدل	ت�سجيل	�سنوي	ل�سخ�س	طبيعي	ل�رشكات	الو�ساطة

0202,500بدل	جتميد	ن�ساط	�رشكة	و�ساطة	مالية

2,500,0002,500,000بدلت	اعتماد	مفت�س	ح�سابات	)�رشكة(	

2,100,0002,300,000بدل اعتماد مفت�ص ح�شابات )�شخ�ص طبيعي( �شنوية

5,484,09734,069,469بدل تسجيل اوراق مالية

71,048,05482,018,621عمولة	�سنوية	لإدارج	اأوراق	ال�رشكات	امل�ساهمة

14,535,83226,033,493عمولة	تداول	الأوراق	املالية	يف	�سوق	دم�سق	

75,00050,000بدل	حمكم

300,0000غرامات

27,4576,300اإيرادات	�سنوية	�سابقة

465,4243,083,207اإيرادات	متنوعة

05855تقيم	قطع	اأجنبي

6,165,0113,062,835فوائد	م�رشفية

110,369,475192,704,445المجموع

الإي�ساح رقم /17/:

20172018 المصروفــــات

42,249,77544,791,657الرواتب واألجور والتعويضات ومتمماتها

24,460,76924,706,156رواتب	املوظفني

00اأجور	عمال	موؤقتني	ومو�سميني

45,00064,080اأجور	املتعاقدين

14,737,10815,059,825تعوي�س	طبيعة	عمل

1,132,4361,386,176تعوي�س	عمل	اإ�سايف	وجلان

150,462135,220تعوي�سات	اأخرى

1,724,0003,440,200مكافاآت

17,757,23422,965,200المصاريف اإلدارية
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20172018 المصروفــــات

4,927,0943,328,002نقل	وانتقال

983,5073,365,697نفقات	هاتف

55,06233,867نفقات	هاتف	خليوي	الهيئة

4,5004500نفقات	ا�سرتاك	مبوقع	الهيئة

7850نفقات	بريد

1,772,6291,623,808نفقات	البنزين

58,65027,380نفقات	الزيوت	وال�سحوم

304,585395,472نفقات	مازوت	لل�سيارات

00نفقات	تدفئة	

3,346,7163,654,785نفقات	الأدوية	وامل�ستلزمات	الطبية

106,37597,080نفقات	الك�سوة

283,000578,000نفقات	ال�سرتاك	باملجالت	و�رشاء	الكتب

176,44178,758نفقات	فرق	قطع	اجنبي

1,144,0002,308,388نفقات	القرطا�سية	

481,250705,700نفقات	�سيانة	ال�سيارات	

1,075,9001,379,425نفقات	ال�سيانة	

73.705366,775نفقات	�سيانة	املبنى		

1,339,7151,928,102نفقات	ال�سيافة	والدعاية	واملوؤمترات

93.000113,707نفقات	التاأمني	الإلزامي

1,427,4031,108,353نفقات	اإدارية		متنوعة	

78,917126,651عمولت	م�رشفية

24,0001,740,750لوازم	الدارة	الثابتة

4,852,1308,984,334المصـــاريف اإلداريـــة الخـــاصة

04,383,400بدل	ا�سرتاك	منظمات	عربية	ودولية

939,113817,379ح�سة	الهيئة	من	�سندوق	الدخار

3,169,7072,767,190ح�سة	الهيئة	من	التاأمينات	الجتماعية

703,310941,365نفقات	التاأمني	على	احلياة

40,00075,000نفقات	التاأهيل	والتدريب

9,115,2202,802,150النفقات االستثمارية

73,974,35979,543,341المجموع

الإي�ساح رقم /18/:

نتائج مدورة :
نتائج مدورة :

44,685,842 ل.س    أرباح مدورة من عام 2011

3,330,691   ل.س    يضاف أرباح مدورة من عام 2012 

-----------------------
48,016,533 ل.س الفائض املدور لعام 2017

وقد تم تحويله الى حساب االحتياطي العام .
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الإي�ساح رقم /19/:

نتيجة الدورة املالية:
 
ً
ويتمثــل فــي التفاضــل بيــن مجمــوع املصروفــات بمــا فيهــا االحتياطــي الجديــد مــن جهــة ومجمــوع اإليــرادات الفعليــة مضافــا

االحتياطــي املــدور مــن العــام الســابق .

-51,480,840الفرق بين احتياطي الدورة السابقة والدورة المالية الحالية

الوفر الفعلي بين صافي اإليرادات التشغيلية	)192,698,590(	وصافي النفقات التشغيلية والرأسمالية	
)79,537,486(

113,161,104

61,680,264التفاضل وهو نتيجة الدورة الواردة في قائمة المركز المالي

وافق	جمل�س	مفو�سي	الهيئة	على	البيانات	املالية	املرفقة	
بجل�سته	رقم	/13/	تاريخ	2019/4/15


