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 ــتــنـارؤي 
  العمل على تعميق كفاءة قطاع األوراؽ اؼبالية إلتاحة الفرص عبذب اؼبدخرات دبا ىبدـ مصلحة االقتصاد الوطين.

اـنـتـالــرس 
والفعاليػػات اؼبلح ػػة فػا وعػػق اؼبعػػارا واؼبمارقػػات الدوليػة مػػ  خػػ ؿ  ػػماف تطػورر قطػػاع األوراؽ واألقػػواؽ اؼباليػة واأل  ػػطة 

 طػاع وترقػيا التػهامبا باؼببػادئ األخ قيػة ال هػذا رعع كفػاءة العػاملف ي، و وتنمية الوعي االقتثماري ،مبادئ العدالة وال فاعية
 .وبالتطبيق األمثل ؼبعارا السلوؾ اؼببين

اــنـدافـأه 
  األقػػػػػواؽ اؼباليػػػػػة واأل  ػػػػػطة والفعاليػػػػػات اؼبلح ػػػػػة فػػػػػا دبػػػػػا ر ػػػػػم  رب يػػػػػق العدالػػػػػة وال فػػػػػاءة وال ػػػػػفاعية تنظػػػػػيا وتطػػػػػورر

 ورساها ي اغبد م  اؼبخاطر اؼبرتبطة دبعام ت األوراؽ اؼبالية.
  ضبارػػػػػػػة اؼبػػػػػػػواطنف واؼبسػػػػػػػتثمرر  ي األوراؽ اؼباليػػػػػػػة مػػػػػػػ  اؼبمارقػػػػػػػات  ػػػػػػػا العادلػػػػػػػة  و  ػػػػػػػا السػػػػػػػليمة  و الػػػػػػػ  تنطػػػػػػػوي

 خداع  و ت ليل.على 
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 اهليئةكلنة السيد رئيس 

تابعػػػػػػػػػػر هيئػػػػػػػػػػة األوراؽ واألقػػػػػػػػػػواؽ اؼباليػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػوررة بالتعػػػػػػػػػػاوف مػػػػػػػػػػع قػػػػػػػػػػوؽ دم ػػػػػػػػػػق لػػػػػػػػػػ وراؽ اؼباليػػػػػػػػػػة مسػػػػػػػػػػا ا الػػػػػػػػػػ  
مػػػػػػػػػػػػػػ   جلبػػػػػػػػػػػػػػا ي ت ػػػػػػػػػػػػػػجيع االدخػػػػػػػػػػػػػػار     ػػػػػػػػػػػػػػئرمػػػػػػػػػػػػػػ   جػػػػػػػػػػػػػػل رب يػػػػػػػػػػػػػػق األهػػػػػػػػػػػػػػداؼ الػػػػػػػػػػػػػػ   4228بػػػػػػػػػػػػػػد  ا ي العػػػػػػػػػػػػػػاـ 

واالقػػػػػػػػػػػػػػتثمار ورب يػػػػػػػػػػػػػػق  علػػػػػػػػػػػػػػى مسػػػػػػػػػػػػػػتورات اإلدارة السػػػػػػػػػػػػػػليمة لل ػػػػػػػػػػػػػػركات اؼبسػػػػػػػػػػػػػػانبة العامػػػػػػػػػػػػػػة وال ػػػػػػػػػػػػػػفاعية والعدالػػػػػػػػػػػػػػة ي 
 عمليات تسعا األوراؽ اؼبالية وتداوؽبا.

وبػػػػػػػػػػالر ا مػػػػػػػػػػ  الظػػػػػػػػػػروؼ الصػػػػػػػػػػعبة الػػػػػػػػػػ  يبػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػا وطننػػػػػػػػػػا اغببيػػػػػػػػػػ  إال  ف اؽبيئػػػػػػػػػػة تابعػػػػػػػػػػر مسػػػػػػػػػػا ا وعػػػػػػػػػػق خططبػػػػػػػػػػا 
واؼبرقػػػػػػػػومة واقػػػػػػػػػتطاعر ذبػػػػػػػػاوز صبيػػػػػػػػػع اؼبعوقػػػػػػػػات مػػػػػػػػ  خػػػػػػػػػ ؿ حهمػػػػػػػػة مػػػػػػػػػ  ال ػػػػػػػػرارات اؽبامػػػػػػػػة الػػػػػػػػػ  كػػػػػػػػاف ؽبػػػػػػػػػا  اؼبو ػػػػػػػػوعة

األثػػػػػػػػػػػر البػػػػػػػػػػػالم ي ضبارػػػػػػػػػػػة اؼبسػػػػػػػػػػػانبف واؼبسػػػػػػػػػػػتثمرر  ي قػػػػػػػػػػػوؽ دم ػػػػػػػػػػػق لػػػػػػػػػػػ وراؽ اؼباليػػػػػػػػػػػة، وقػػػػػػػػػػػانبر ب ػػػػػػػػػػػ ل كبػػػػػػػػػػػا ي 
 .4233التخفيف م  النتائج السلبية خ ؿ العاـ 

اليػػػػػػػػػػة ع ػػػػػػػػػػد ًب تأقػػػػػػػػػػيس شػػػػػػػػػػركة مسػػػػػػػػػػانبة عامػػػػػػػػػػة جدرػػػػػػػػػػدة بينمػػػػػػػػػػا قامػػػػػػػػػػر وعيمػػػػػػػػػػا رتعلػػػػػػػػػػق ب صػػػػػػػػػػدار وطػػػػػػػػػػرح األوراؽ اؼب
شبػػػػػػػػػػػاا شػػػػػػػػػػػركات بهرػػػػػػػػػػػادة ر وس  مواؽبػػػػػػػػػػػا طبسػػػػػػػػػػػة منبػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػ  طررػػػػػػػػػػػق إصػػػػػػػػػػػدار وطػػػػػػػػػػػرح  وراؽ ماليػػػػػػػػػػػة جدرػػػػػػػػػػػدة والث ثػػػػػػػػػػػة 
الباقيػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػ  طررػػػػػػػػػق  ػػػػػػػػػا  ربػػػػػػػػػاح واحتياطيػػػػػػػػػات، حيػػػػػػػػػ  بلغػػػػػػػػػر قيمػػػػػػػػػة اإلصػػػػػػػػػدارات الػػػػػػػػػ  واع ػػػػػػػػػر عليبػػػػػػػػػا اؽبيئػػػػػػػػػة منػػػػػػػػػذ 

لػػػػػػػػػػػػاة قػػػػػػػػػػػػوررة طػػػػػػػػػػػػرح منبػػػػػػػػػػػػا  مليػػػػػػػػػػػػار 6428لل ػػػػػػػػػػػػركات قيػػػػػػػػػػػػد التأقػػػػػػػػػػػػيس  4233 حػػػػػػػػػػػػ   ارػػػػػػػػػػػػة العػػػػػػػػػػػػاـ 4228عػػػػػػػػػػػػاـ 
لػػػػػػػػػػػاة قػػػػػػػػػػػوررة،  مػػػػػػػػػػػا قيمػػػػػػػػػػػة إصػػػػػػػػػػػدارات ال ػػػػػػػػػػػركات الػػػػػػػػػػػ  قامػػػػػػػػػػػر  مليػػػػػػػػػػػار 35,4علػػػػػػػػػػػى االكتتػػػػػػػػػػػاب العػػػػػػػػػػػاـ مػػػػػػػػػػػا قيمتػػػػػػػػػػػ  

 لاة قوررة. مليار 6228بهرادة ر وس  مواؽبا ع د بلغر 

، واؼبسػػػػػػػػػػػػانبة مػػػػػػػػػػػػا  م ػػػػػػػػػػػػ  ي حػػػػػػػػػػػػل وقػػػػػػػػػػػػد قامػػػػػػػػػػػػر اؽبيئػػػػػػػػػػػػة دبتابعػػػػػػػػػػػػة  و ػػػػػػػػػػػػاع ال ػػػػػػػػػػػػركات اؼبسػػػػػػػػػػػػانبة العامػػػػػػػػػػػػة اؼبتعثػػػػػػػػػػػػرة
اؼب ػػػػػػػػػػػػ  ت الػػػػػػػػػػػػ  تواجػػػػػػػػػػػػ  بعػػػػػػػػػػػػا هػػػػػػػػػػػػذ  ال ػػػػػػػػػػػػركات، و لػػػػػػػػػػػػك باؼب ػػػػػػػػػػػػاركة مػػػػػػػػػػػػع وزارة االقتصػػػػػػػػػػػػاد إ ػػػػػػػػػػػػاعة إ  اؽبيئػػػػػػػػػػػػات 

قا و ػػػػػػػػػػاً علػػػػػػػػػػى عمػػػػػػػػػػل و داء هػػػػػػػػػػذ  ال ػػػػػػػػػػركات كػػػػػػػػػػ ً وع ػػػػػػػػػػاً لل طػػػػػػػػػػاع الػػػػػػػػػػذي تنتمػػػػػػػػػػي والػػػػػػػػػػوزارات اؼبختصػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػ  ت ػػػػػػػػػػرؼ 
 ى التأمف.إلي  و لك كوزارٌب الهراعة والسياحة وهيئة اإلشراؼ عل
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التهامػػػػػػػػػػػاً ملحونػػػػػػػػػػػاً بت ػػػػػػػػػػػد  و  ػػػػػػػػػػػر بيا ا ػػػػػػػػػػػا  4233العػػػػػػػػػػػاـ دت ال ػػػػػػػػػػػركات اؼبسػػػػػػػػػػػانبة العامػػػػػػػػػػػة خػػػػػػػػػػػ ؿ كػػػػػػػػػػػذلك  بػػػػػػػػػػػ
اؼباليػػػػػػػػػة وكػػػػػػػػػذلك ع ػػػػػػػػػد هيئا ػػػػػػػػػا العامػػػػػػػػػة خػػػػػػػػػ ؿ اؼبػػػػػػػػػدد واؼببػػػػػػػػػل ا ػػػػػػػػػددة قا و يػػػػػػػػػاً، و لػػػػػػػػػك للوقػػػػػػػػػوؼ علػػػػػػػػػى  و ػػػػػػػػػاع هػػػػػػػػػذ  

 ؼبختلفة.ات اعصاحال ركات و دائبا الت غيلي خ ؿ الفرتات ال  تغطيبا اإل

كمػػػػػػػػػػػا قامػػػػػػػػػػػر اؽبيئػػػػػػػػػػػة دبتابعػػػػػػػػػػػة شػػػػػػػػػػػ وف شػػػػػػػػػػػركات اػبػػػػػػػػػػػدمات والوقػػػػػػػػػػػاطة اؼباليػػػػػػػػػػػة وكػػػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػػػا رتعلػػػػػػػػػػػق بعمػػػػػػػػػػػل هػػػػػػػػػػػذ  
ال ػػػػػػػػػػػركات مػػػػػػػػػػػ  حيػػػػػػػػػػػ  دراقػػػػػػػػػػػة طلبػػػػػػػػػػػات الرتخػػػػػػػػػػػيص اؼب دمػػػػػػػػػػػة ؽبػػػػػػػػػػػا واعتمػػػػػػػػػػػاد مونفيبػػػػػػػػػػػا وتعػػػػػػػػػػػدرل    ػػػػػػػػػػػطة ال ػػػػػػػػػػػركات 

والرقابػػػػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػػػػى  ا ا اؼباليػػػػػػػػػػػػة الدوررػػػػػػػػػػػػػةإعصػػػػػػػػػػػػػاحال ائمػػػػػػػػػػػػة وعػػػػػػػػػػػػػق ر بتبػػػػػػػػػػػػػا وزرػػػػػػػػػػػػػادة ر وس  مواؽبػػػػػػػػػػػػا ومتابعػػػػػػػػػػػػػة  و ػػػػػػػػػػػػػاعبا و 
 عملبا ومدى التهامبا بال وا ف واأل ظمة الناعذة.

ولعػػػػػػػػػػل الػػػػػػػػػػدور األبػػػػػػػػػػرز الػػػػػػػػػػذي ت ػػػػػػػػػػـو بػػػػػػػػػػ  اؽبيئػػػػػػػػػػة هػػػػػػػػػػو الرقابػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػى التػػػػػػػػػػداوؿ ي قػػػػػػػػػػوؽ دم ػػػػػػػػػػق لػػػػػػػػػػ وراؽ اؼباليػػػػػػػػػػة، 
و لػػػػػػػػػػك فػػػػػػػػػػدؼ ضبارػػػػػػػػػػة اؼبسػػػػػػػػػػانبف واؼبسػػػػػػػػػػتثمرر  مػػػػػػػػػػ  كاعػػػػػػػػػػة  شػػػػػػػػػػ اؿ الغػػػػػػػػػػش واػبػػػػػػػػػػداع، وتػػػػػػػػػػوعا بيئػػػػػػػػػػة م ئمػػػػػػػػػػة و منػػػػػػػػػػة 

 ؽبا ومدخرا ا.القتثمار  موا

                                                          

 رئيس جملس مفويض الهيئة                                                            

  د. محمد العامدي                                                             
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 واألسواق املالية السوريةحملة عن هيئة األوراق 

 إحداث الهيئة:
، كجبػػػػػػػة  انمػػػػػػػة تػػػػػػػرتب  4227/ لعػػػػػػػاـ 44 حػػػػػػدثر هيئػػػػػػػة األوراؽ واألقػػػػػػػواؽ اؼباليػػػػػػػة السػػػػػػػوررة دبوجػػػػػػػ  ال ػػػػػػا وف رقػػػػػػػا/

 برئيس ؾبلس الوزراء وتتمتع بال خصية االعتباررة وباالقت  ؿ اؼبايل واإلداري، ور وف م رها دم ق.

 إدارة الهيئة:
رسػػػػػػمى ؾبلػػػػػػػس اؼبفون ػػػػػػف ورت ػػػػػػ نل مػػػػػػ  قػػػػػػبعة  ع ػػػػػػػاء مػػػػػػنبا  ربعػػػػػػة  ع ػػػػػػاء متفػػػػػػر  ف بيػػػػػػػنبا  ر ػػػػػػوف للبيئػػػػػػة ؾبلػػػػػػس

 رئػػػػػػػػيس ابلػػػػػػػػس و ائػػػػػػػػ  رئػػػػػػػػيس ابلػػػػػػػػس مػػػػػػػػ   وي اػبػػػػػػػػ ة واالختصػػػػػػػػاص علػػػػػػػػى  ف ر و ػػػػػػػػوا  شخاصػػػػػػػػاً طبيعيػػػػػػػػف قػػػػػػػػوررف
 باإل اعة إ  معاوا وزرري اؼبالية واالقتصاد و ائ  حاكا مصرؼ قوررة اؼبركهي.

 مفوضين: مهام مجلس ال
 .إصدار التعليمات التنفيذرة وال رارات ال زمة لتطبيق  ح اـ ال ا وف 

 .اقرتاح النظاـ الداخلي واأل ظمة األخرى للبيئة 

 .إعداد الت ررعات واأل ظمة اؼبتعل  ة باألوراؽ اؼبالية 

 .و ع السياقات ال  زبدـ رب يق األ راض واؼبباـ اؼبنوطة باؽبيئة 

  إصدار األوراؽ اؼبالية.و ع معارا وشروط 
 .اؼبواع ة على طرح األوراؽ اؼبالية واقرتاح اعتماد   رات اإلصدار اؼبرتبطة فذ  األوراؽ 

  ت ػػػػد  اؼب رتحػػػػات للجبػػػػات اغب وميػػػػة ي ابػػػػاالت الػػػػ  تسػػػػاعد علػػػػى تطػػػػورر وتعميػػػػق ال طػػػػاع اؼبػػػػايل وتػػػػوعا اغبمارػػػػة
 للمستثمرر  واؼبتعاملف ي األوراؽ اؼبالية.

 اد  و مػػػنر تػػػراخيص مهاولػػػة اؼببنػػػة للم قسػػػات اؼباليػػػة العاملػػػة ي األقػػػواؽ الػػػ  تصػػػدر دبوجػػػ   ح ػػػاـ ال ػػػا وف، اعتمػػػ
الػػ   و وت ييػػد  و تعليػػق  و إر ػػاؼ  و إلغػػاء هػػذ  الرتاخػػيص ألي شػػخص  و  رػػة جبػػة خا ػػعة لرقابػػة اؽبيئػػة وإشػػراعبا

 رراها ابلس مناقبة.

  تهرػد علػى رػـو واحػد، ورتعػفن ي حػاالت ال ػرورة تعليػق   ػاط السػوؽ ؼبػدة تهرػد تعليق   ػاط األقػواؽ اؼباليػة ؼبػدة ال
 على رـو واحد ب رار م  رئيس ؾبلس الوزراء بناًء على اقرتاح ؾبلس اؼبفون ف.
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 اؼبواع ػػة علػػى إدراج  و إلغػػاء  و تعليػػق إدراج  رػػة ورقػػة ماليػػة ل ػػركة  و جبػػة قػػوررة متداولػػة ي  ي قػػوؽ لػػ وراؽ اؼباليػػة 
 خارج اعبمبوررة العربية السوررة، بعد مواع ة مصرؼ قوررة اؼبركهي ي  وء  ح اـ ال طع األجنيب الناعذة.

 .منع طرح  رة ورقة مالية ي األقواؽ اؼبالية،  و تعليق إصدارها،  و تداوؽبا إ ا ر ت اؽبيئة  رورة لذلك 

 قة ب صدار الرتاخيص ؼبختلػف اعببػا  ً ًّ ًّ ًّ ًّ ًّ ت اػبا ػعة إلشػراؼ ورقابػة اؽبيئػة، وذبدرػد هػذ  ربدرد البدالت اؼبتعّل
 الرتاخيص، كذلك ربدرد البدالت اؼبتعل  ة باعتماد   رات إصدار األوراؽ اؼبالية.

 .  اقرتاح الغرامات اؼبالية ال  تفرض على مرت يب اؼبخالفات وعق  ح اـ ال ا وف وتصدر دبرقـو

 دمات والوقاطة اؼبالية مػ  عم ئبػا، واؼبواع ػة علػى اؼب ابػل و ع حد  على و دىن للعموالت ال  تت ا اها شركات اػب
 اؼبايل والعموالت األخرى ال  تت ا اها األقواؽ اؼبالية.

 الجهات الخاضعة إلشراف الهيئة:
 زب ع إلشراؼ ورقابة اؽبيئة اعببات التالية:

 ال ركات اؼبصدرة ل وراؽ اؼبالية. -5
 اؼبرخنصة.شركات اػبدمات والوقاطة اؼبالية  -6

 مصارؼ وشركات االقتثمار وصنادرق االقتثمار اؼبرخنصة. -7

 األقواؽ اؼبالية. -8

 شركات وم ات  ا اقبة والتدقيق اؼبعتمدة. -9

 :الهيكل التنظيمي للهيئة
 رت  نل اؽبي ل اإلداري للبيئة م  عدد م  اؼبدرررات واؼب ات  ال  ترتب  برئيس اؽبيئة وعق التايل:

  ما ة قر ابلس .5
 م ت  رئيس ابلس .6
 م ت  التدقيق الداخلي .7
 مدرررة الدراقات واألحباث والتوعية .8
 مدرررة الرقابة والتفتيش .9
 عصاحمدرررة اإلصدار والرتخيص واإل .:
 مدرررة ال  وف اإلداررة واؼبالية .;
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 مدرررة ال  وف ال ا و ية والتنفيذ واؼبتابعة .>
 مدرررة النظا واؼبعلومات .=

 :أمانة سر المجلس .5
 رتو   مف قر ابلس:

  تنظػػػػػػػػيا وتنسػػػػػػػػيق  عمػػػػػػػػاؿ واجتماعػػػػػػػػات ؾبلػػػػػػػػس اؼبفو ػػػػػػػػف وتنظػػػػػػػػيا ؿبا ػػػػػػػػر جلسػػػػػػػػات  وإعػػػػػػػػداد قراراتػػػػػػػػ  ومتابعػػػػػػػػة
 تنفيذها. 

  .متابعة تنفيذ التعليمات والتوجيبات الصادرة ع  ؾبلس اؼبفو ف إ  مدرررات ودوائر اؽبيئة 
 س ال يػػػػػػػػػػػػاـ بػػػػػػػػػػػػأي عمػػػػػػػػػػػػل  و تػػػػػػػػػػػػويل  ي مبمػػػػػػػػػػػػة تعبػػػػػػػػػػػػد إليػػػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػػػ  قبػػػػػػػػػػػػل رئػػػػػػػػػػػػيس ؾبلػػػػػػػػػػػػس اؼبفو ػػػػػػػػػػػػف  و ؾبلػػػػػػػػػػػػ

                اؼبفو ف.

  :مكتب رئيس المجلس .2
 ر وف لرئيس ابلس م ت  ردرر  مونف إداري تتوعر لدر  اػب ة ورعمل على: 

  .اقت ـ الرقائل واؼبعام ت الواردة اػباصة برئيس ابلس 
  .تنظيا م اب ت رئيس ابلس وإعداد ؿبا ر االجتماعات باقتثناء اجتماعات ؾبلس اؼبفو ف 
  .تنسيق جدوؿ مواعيد واجتماعات رئيس ابلس 

 :مكتب التدقيق الداخلي .3
   اؼبدرررة:ذم   ها مباـ ه

  و ػػػػػع بػػػػػرامج التػػػػػدقيق السػػػػػنورة لت يػػػػػيا كفارػػػػػة   ظمػػػػػة اؽبيئػػػػػة اػباصػػػػػة بعمػػػػػل صبيػػػػػع مػػػػػدرررات ودوائػػػػػر اؽبيئػػػػػة, ورعػػػػػع
 الت اررر حوؿ عمليات التدقيق. 

 ق ال ػػػػػػػوا ف واأل ظمػػػػػػػة والتعليمػػػػػػػات وال ػػػػػػػرارات اؼبتعل ػػػػػػػة فػػػػػػػا ومػػػػػػػ  التأكػػػػػػػد مػػػػػػػ  قيػػػػػػػاـ العػػػػػػػاملف باؽبيئػػػػػػػة مػػػػػػػ  تطبيػػػػػػػ
 مطاب ة األعماؿ اإلداررة والعمليات اؼبالية لل وا ف والتعليمات الناعذة. 

 .تسبيل مبمة مفت ي اغبسابات اػبارجيف والرد على صبيع اقتفسارا ا 
  .إب غ ؾبلس اؼبفو ف عوراً بأرة ـبالفات ت ت ف  ثناء التدقيق وتستدعي اغباجة اإلب غ عنبا 
  .عحص وتدقيق  ف ات اؽبيئة قبل الصرؼ 

http://www.scfms.sy/forms/ar_pages/structure_iframe2.php#8
http://www.scfms.sy/forms/ar_pages/structure_iframe2.php#8
http://www.scfms.sy/forms/ar_pages/structure_iframe2.php#9
http://www.scfms.sy/forms/ar_pages/structure_iframe2.php#9
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 :مديرية الدراسات واألبحاث والتوعية .4
ورلحػػػػػق فػػػػػذ  تتػػػػػألف هػػػػػذ  اؼبدرررػػػػػة مػػػػػ  دائػػػػػرتف نبػػػػػا دائػػػػػرة الدراقػػػػػات واألحبػػػػػاث ودائػػػػػرة التوعيػػػػػة والع قػػػػػات اػبارجيػػػػػة. 

   اؼبدرررة:ذ برز مباـ ه  وم ،اؼبدرررة م تبة اؽبيئة
  ،دراقػػػػػػػة اػبطػػػػػػػ  والػػػػػػػ امج والسياقػػػػػػػات وال ػػػػػػػوا ف واللػػػػػػػوائر اغب وميػػػػػػػة وتأثاهػػػػػػػا اؼبتوقػػػػػػػع ي قػػػػػػػوؽ األوراؽ اؼباليػػػػػػػة

 واقرتاح تطوررها. 
  .إعداد الدراقات حوؿ قبل تطورر ال طاع اؼبايل و قواؽ األوراؽ اؼبالية ي قوررة 
 ،وإعػػػػػػداد الػػػػػػ امج اإلع ميػػػػػػة الػػػػػػ  تع ػػػػػػس   ػػػػػػاط اؽبيئػػػػػػة وتػػػػػػأمف  إصػػػػػػدار الػػػػػػدوررات والن ػػػػػػرات اػباصػػػػػػة باؽبيئػػػػػػة

   رها دبختلف وقائل اإلع ـ. 
  .اإلعداد والتنسيق والتح ا لع د اؼب سبرات والندوات، وتنظيا اؼب اب ت الصحفية 
  اقػػػػػرتاح السػػػػػبل ال فيلػػػػػة ل قػػػػػتفادة مػػػػػ  الػػػػػ امج و ت يػػػػػيا ع قػػػػػة اؽبيئػػػػػة مػػػػػع اؼبنظمػػػػػات واؽبيئػػػػػات اإلقليميػػػػػة والعاؼبيػػػػػة

 والفعاليات ال  ت يمبا تلك اؼبنظمات. 
 ،وتنظيا تبادؿ الهرارات الرظبية معبا.  تطورر االتفاقيات مع اعببات الداخلية واػبارجية 
 ظمات العربية والدولية عيما رتعلق بتطورر عمل اؽبيئة والسوؽ.متابعة اؼبوا يع الواردة م  اؼبن 
  .ال ياـ جبميع مباـ اإلشراؼ على اؼب تبة 

 :مديرية الرقابة والتفتيش .5
تتبػػػػػػع هػػػػػػذ  اؼبدرررػػػػػػة ثػػػػػػ ث دوائػػػػػػر: دائػػػػػػرة الرقابػػػػػػة علػػػػػػى قػػػػػػوؽ دم ػػػػػػق لػػػػػػ وراؽ اؼباليػػػػػػة، ودائػػػػػػرة الرقابػػػػػػة علػػػػػػى شػػػػػػركات 

وت ػػػػػػوف ، ي قػػػػػػوؽ دم ػػػػػػق لػػػػػػ وراؽ اؼباليػػػػػػة، ودائػػػػػػرة الرقابػػػػػػة علػػػػػػى ال ػػػػػػركات اؼبسػػػػػػانبةاػبػػػػػػدمات والوقػػػػػػاطة اؼباليػػػػػػة العاملػػػػػػة 
 مباـ اؼبدرررة ما رلي:

  فبارقػػػػػػة الرقابػػػػػػة علػػػػػػى صبيػػػػػػع اعببػػػػػػات اػبا ػػػػػػعة إلشػػػػػػراؼ اؽبيئػػػػػػة واالطػػػػػػ ع علػػػػػػى قػػػػػػج  ا وقيودهػػػػػػا واغبصػػػػػػوؿ
علػػػػػى  سػػػػػا منبػػػػػا فػػػػػدؼ التأكػػػػػد مػػػػػ  التهامبػػػػػا بػػػػػال وا ف واأل ظمػػػػػة والتعليمػػػػػات الناعػػػػػذة كدراقػػػػػة  سػػػػػ  التملػػػػػك 

االكبػػػػراؼ ي قػػػػعر  رػػػػة ورقػػػػة  ي ال ػػػػركات، ومتابعػػػػة ال ػػػػائعات الػػػػ  ؽبػػػػا تػػػػأثا علػػػػى قػػػػعر  رػػػػة ورقػػػػة ماليػػػػة ودراقػػػػة
 مالية. 
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    إجػػػػػػراء  ي رب يػػػػػػق  و تفتػػػػػػيش ب شػػػػػػعار مسػػػػػػبق  و بدو ػػػػػػ  لتحدرػػػػػػد مػػػػػػا إ ا كػػػػػػاف  ي مػػػػػػ  اعببػػػػػػات اؼبػػػػػػذكورة  عػػػػػػ
قػػػػػػػػد ارت ػػػػػػػػ  ـبالفػػػػػػػػة  و ازبػػػػػػػػذ إجػػػػػػػػراءات رب ػػػػػػػػارة تػػػػػػػػ دي إ  ارت ػػػػػػػػاب ـبالفػػػػػػػػة واقػػػػػػػػرتاح التػػػػػػػػدابا  و الع وبػػػػػػػػات 

  ا و ية واؼبتابعة. اؼبناقبة ب أ ا، وم  ٍب إحالة اؼبلف اؼبنظا باؼبخالفة إ  مدرررة ال  وف ال
  .ال ياـ بهرارات ميدا ية على صبيع شركات اػبدمات اؼبالية للتأكد م  مطاب تبا لل وا ف واأل ظمة 
 شػػػػػػركات اػبػػػػػػدمات اؼباليػػػػػػة، رابطػػػػػػة شػػػػػػركات  ،التأكػػػػػػد مػػػػػػ  قيػػػػػػاـ صبيػػػػػػع ال ػػػػػػركات اؼبسػػػػػػانبة، صػػػػػػنادرق االقػػػػػػتثمار

دوؽ  ػػػػػػػػماف التسػػػػػػػػورة بػػػػػػػػاللوائر والتعليمػػػػػػػػات صػػػػػػػػندوؽ ضبارػػػػػػػػة اؼبسػػػػػػػػتثمرر  وصػػػػػػػػن ،اػبػػػػػػػػدمات والوقػػػػػػػػاطة اؼباليػػػػػػػػة
  وال وا ف.

 :فصاحمديرية اإلصدار والترخيص واإل .6
ل ػػػػػػػركات  عصػػػػػػاحلل ػػػػػػركات اؼبسػػػػػػػانبة، ودائػػػػػػرة الرتخػػػػػػػيص واإل عصػػػػػػػاحتتبػػػػػػع هػػػػػػذ  اؼبدرررػػػػػػػة دائرتػػػػػػاف: دائػػػػػػػرة اإلصػػػػػػدار واإل
 اػبدمات والوقاطة اؼبالية، وت وف مباـ اؼبدرررة ما رلي:

   تل ػػػػػػي طلبػػػػػػات إصػػػػػػدار األقػػػػػػبا  و األوراؽ اؼباليػػػػػػة األخػػػػػػرى ودراقػػػػػػتبا ودراقػػػػػػة   ػػػػػػرات إصػػػػػػدارها، والتأكػػػػػػد مػػػػػػ
 مطاب تبا ل  ظمة الناعذة ورعع اؼب رتحات ب أ ا. 

   تل ػػػػػي طلبػػػػػات تأقػػػػػيس وتػػػػػرخيص شػػػػػركات اػبػػػػػدمات والوقػػػػػاطة اؼباليػػػػػة وعػػػػػتر عػػػػػروع ؽبػػػػػا ودراقػػػػػتبا والتأكػػػػػد مػػػػػ
اؼبتطلبػػػػػات واؼبسػػػػػتندات اؼبنصػػػػػوص عليبػػػػػا ي األ ظمػػػػػة الناعػػػػػذة قػػػػػواء مػػػػػ  حيػػػػػ  اقػػػػػتيفاء تلػػػػػك ال ػػػػػركات ل اعػػػػػة 

 اؼبتطلبات الب ررة اؼب هلة  ـ اؼبادرة، ورعع التوصية ب أ ا.
  دراقػػػػػػػة ومتابعػػػػػػػة  و ػػػػػػػاع ال ػػػػػػػركات اؼبسػػػػػػػانبة الػػػػػػػ  تواجػػػػػػػ  نروعػػػػػػػاً جوهررػػػػػػػة طارئػػػػػػػة  و تغػػػػػػػاات هي ليػػػػػػػة تػػػػػػػ ثر ي

وت ػػػػػػػػد    يػػػػػػػػات إعػػػػػػػػادة هي لػػػػػػػػة ر س اؼبػػػػػػػػاؿ واال ػػػػػػػػدماج والتصػػػػػػػػفية  ػػػػػػػػاطبا  و مركههػػػػػػػػا اؼبػػػػػػػػايل دبػػػػػػػػا ي  لػػػػػػػػك عمل
 التوصيات اؼبناقبة ب أ ا.

 .اعتماد مفت ي حسابات ال ركات اػبا عة لرقابة اؽبيئة حس  ال واب  اؼبعتمدة م  قبلبا فذا ال أف 
  .منر الرتاخيص لصنادرق االقتثمار ومتابعة  و اعبا 

 :مديرية الشؤون اإلدارية والمالية .7
وت ػػػػػػوف مبػػػػػاـ هػػػػػذ  اؼبدرررػػػػػة كمػػػػػػا ، تتػػػػػألف هػػػػػذ  اؼبدرررػػػػػة مػػػػػػ  دائػػػػػرتف: دائػػػػػرة ال ػػػػػ وف اإلداررػػػػػػة ودائػػػػػرة ال ػػػػػ وف اؼباليػػػػػة

 رلي: 
  .اؼبتابعة واإلشراؼ على النواحي اإلداررة اليومية وقا العمل ي مدرررات ودوائر اؽبيئة 
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  االطػػػػػػػ ع علػػػػػػػى صبيػػػػػػػع اؼبراقػػػػػػػ ت الداخليػػػػػػػة واػبارجيػػػػػػػة والتعػػػػػػػاميا وال ػػػػػػػرارات واالقتفسػػػػػػػار عػػػػػػػ   ي  مػػػػػػػوض  و
 لبس وإجراء التصور  ال ـز عليبا بالتنسيق مع اؼبدرررات اؼبعنية. 

 عػػػػػػ  األمػػػػػػور اعبوهررػػػػػػة واألحػػػػػػداث اؽبامػػػػػػة اؼبسػػػػػػتعجلة  عصػػػػػػاحإحالػػػػػػة الرقػػػػػػائل الػػػػػػواردة مػػػػػػ  ال ػػػػػػركات واؼبتعل ػػػػػػة باإل
 ارئة إ  اؼبدرررات اؼبختصة و سخة عنبا إ  الرئيس. والط

  .رعع الت اررر اؼبالية للمجلس ب  ل دوري وعند اغباجة 
  رعػػػػػػع م ػػػػػػروع اؼبواز ػػػػػػة السػػػػػػنورة إ  ابلػػػػػػس بعػػػػػػد التأكػػػػػػد مػػػػػػ  إعػػػػػػدادها وعػػػػػػق األصػػػػػػوؿ ي  ػػػػػػوء السياقػػػػػػة اؼباليػػػػػػة

 وكذلك دراقة وت د  اؼب رتحات اؼبناقبة القتثمار  مواؿ اؽبيئة الفائ ة وتنمية إررادا ا.  ،للبيئة
  التأكػػػػػػد مػػػػػػ  تػػػػػػأمف احتياجػػػػػػات اؽبيئػػػػػػة مػػػػػػ  اؼبػػػػػػونفف ومتابعػػػػػػة إجػػػػػػراءات التعيػػػػػػف حسػػػػػػ  األ ظمػػػػػػة والتعليمػػػػػػات

 والتأكد م  توعا اػبدمات ال روررة ؽب الء اؼبونفف ل ماف ا تظاـ قا العمل. 

 :يرية الشؤون القانونية والتنفيذ والمتابعةمد .8

 تتبع هذ  اؼبدرررة دائرتاف نبا دائرة ال  وف ال ا و ية ودائرة التنفيذ واؼبتابعة، وت وف مباـ هذ  اؼبدرررة كما رلي:
 .اقرتاح السبل ال فيلة دبعاعبة اؼب اكل والصعوبات ال ا و ية 
 بالتوصيات اؼبناقبة. اؼبخالفات إ  رئيس ابلس م فوعة   رعع ملفات 
  .اختيار  حد مونفي اؼبدرررة ليمثلبا ورتابع  مور اؽبيئة لدى اعببات اؼبعنية 
 .رعع اؼب رتحات والدراقات اؼبتعل ة بتطورر  عماؿ اؼبدرررة إ  رئيس ابلس   

 :مديرية النظم والمعلومات .9
اؼبدرررػػػػػػة علػػػػػػى إدارة  ظػػػػػػا شػػػػػػب ة اؼبعلومػػػػػػات لػػػػػػدى اؽبيئػػػػػػة وربػػػػػػدرثبا دبػػػػػػا رتواكػػػػػػ  مػػػػػػع التطػػػػػػورات الت نيػػػػػػة  هػػػػػػذ  وتعمػػػػػػل

 وت دـ عمل اؽبيئة، باإل اعة إ  توعا الدعا اؼبستمر إ  صبيع مدرررات ودوائر اؽبيئة. 
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 الهيكل التنظيمي لهيئة األوراق واألسواق المالية السورية (:5الشكل رقم )

 

  

 رئيس مجلس المفوضين

مديرية النظم 
 والمعلومات

مديرية الشؤون 
 القانونية والمتابعة

 دائرة ال  وف ال ا و ية

 دائرة التنفيذ واؼبتابعة

مديرية الشؤون 
 اإلدارية والمالية

 دائرة ال  وف اإلداررة

 دائرة ال  وف اؼبالية

مديرية اإلصدار 
والترخيص 
 واإلفصاح

دائرة اإلصدار واإلعصاح 
 لل ركات اؼبسانبة

دائرة الرتخيص واإلعصاح 
ل ركات اػبدمات 
 والوقاطة اؼبالية

مديرية الرقابة 
 والتفتيش

دائرة الرقابة على قوؽ 
 دم ق ل وراؽ اؼبالية

دائرة الرقابة على شركات 
 اػبدمات والوقاطة اؼبالية

دائرة الرقابة على ال ركات 
 اؼبسانبة

مديرية الدراسات 
 واألبحاث والتوعية

 دائرة الدراقات واألحباث

دائرة التوعية والع قات 
 اػبارجية

 أمين سر المجلس مكتب رئيس المجلس

 مكتب التدقيق الداخلي
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 اجتماعات مجلس مفوضي الهيئة:
وتعليماتػػػػػػ   4227/ لعػػػػػػاـ 44تػػػػػابع ؾبلػػػػػػس اؼبفو ػػػػػف  عمالػػػػػػ  وعػػػػػق اؼببػػػػػػاـ اؼبنوطػػػػػػة بػػػػػ  دبوجػػػػػػ   ح ػػػػػاـ ال ػػػػػػا وف رقػػػػػا /

 ربعػػػػػاً وقػػػػػتف اجتماعػػػػػاً حبػػػػػ  خ ؽبػػػػػا ي كػػػػػل األمػػػػػور الػػػػػ  تتعلػػػػػق دببػػػػػاـ  4233خػػػػػ ؿ عػػػػػاـ  ابلػػػػػس التنفيذرػػػػػة، وقػػػػػد ع ػػػػػد
   .اؽبيئة ومتابعة  عماؽبا

قػػػػػػوؽ دم ػػػػػػػق كػػػػػػذلك علػػػػػػى اقتصػػػػػػاد ا الػػػػػػػوطين و  ظ ؽبػػػػػػػايجػػػػػػة ل زمػػػػػػة الػػػػػػ  يبػػػػػػػر فػػػػػػا وطننػػػػػػا اغببيػػػػػػػ  والػػػػػػ   ل ػػػػػػر بو ت
علػػػػى اؼبسػػػػانبف واؼبسػػػػتثمرر ،  ؽبػػػػذ  األزمػػػػة ، ع ػػػػد كػػػػاف ال ػػػػغل ال ػػػػا ل للمجلػػػػس اغبػػػػد مػػػػ  ا ثػػػػار السػػػػلبيةلػػػػ وراؽ اؼباليػػػػة

 اؽبامة، وهي: ازبا  العدرد م  اإلجراءات وال راراتي هذا الصدد بوقامر 
  / 36/34/4233/ الصادر بتاررا 347قرار ؾبلس اؼبفو ف رقا: 

%، واغبػػػػػػػد األدىن اللبفا ػػػػػػػبا 7وبػػػػػػػدد اغبػػػػػػػد األعلػػػػػػػى الرتفػػػػػػػاع قيمػػػػػػػة الورقػػػػػػػة اؼباليػػػػػػػة ي اليػػػػػػػـو الواحػػػػػػػد بنسػػػػػػػبة  .  
 %.4بنسبة 

االظبيػػػػػػة، حبيػػػػػػ  رسػػػػػػتثح مػػػػػػ   ح ػػػػػػاـ اؼبػػػػػػادة    عػػػػػػ   األقػػػػػػبا الػػػػػػ  البف ػػػػػػر قيمتبػػػػػػا السػػػػػػوقية عػػػػػػ  اقيمتبػػػػػػا  . ب
تعػػػػػػدؿ اغبػػػػػػدود السػػػػػػعررة اؼبطب ػػػػػػة عليبػػػػػػا ي جلسػػػػػػة التػػػػػػداوؿ التاليػػػػػػة ليصػػػػػػبر اغبػػػػػػد األعلػػػػػػى الرتفػػػػػػاع السػػػػػػبا ي 

 .%3% واغبد األدىن اللبفا   بنسبة 7اليـو الواحد بنسبة 

  / 36/34/4233/ الصادر بتاررا 346قرار ؾبلس اؼبفو ف رقا: 

ا رعػػػػػػادؿ مبلغػػػػػػاً لسػػػػػػعر اؼبرجعػػػػػػي ي جلسػػػػػػة التػػػػػػداوؿ الواحػػػػػػدة دبػػػػػػربدرػػػػػػد عػػػػػػدد األقػػػػػػبا اؼبطلوبػػػػػػة للتػػػػػػأثا علػػػػػػى ا
 / ؿ.س م  ال يمة االظبية ل قبا اؼبدرجة.4222222وقدر  /

 / وال ا ػػػػػػػي بتفعيػػػػػػػل الف ػػػػػػػرة ) ( مػػػػػػػػ  45/28/4233/ الصػػػػػػػادر بتػػػػػػػاررا :9قػػػػػػػرار ؾبلػػػػػػػس اؼبفو ػػػػػػػف رقػػػػػػػا :
داوؿ ي قػػػػػػػػػوؽ دم ػػػػػػػػػق / مػػػػػػػػػ  تعليمػػػػػػػػػات التػػػػػػػػػ57/ وذبميػػػػػػػػػد تفعيػػػػػػػػػل الف ػػػػػػػػػرة )ب( مػػػػػػػػػ  اؼبػػػػػػػػػادة /57اؼبػػػػػػػػػادة /

 ل وراؽ اؼبالية وهي:

ي حػػػػػػػاؿ كا ػػػػػػػر الورقػػػػػػػة اؼباليػػػػػػػة اؼبطلوبػػػػػػػة علػػػػػػػى اغبػػػػػػػد األعلػػػػػػػى، وال روجػػػػػػػد  رػػػػػػػة  وامػػػػػػػر علػػػػػػػى الطػػػػػػػرؼ اؼب ابػػػػػػػل   -  
وب يػػػػػر هػػػػػذ  األوامػػػػػر ربسػػػػػ   و جػػػػػهء منبػػػػػا مطلوبػػػػػة ي اليػػػػػـو التػػػػػايل، عيػػػػػتا اعتمػػػػػاد  ع ػػػػػل قػػػػػعر علػػػػػى  لػػػػػك 

 السعررة لليـو التايل.الطرؼ كسعر مرجعي ربس  على  قاق  اغبدود 

 و لك وع اً لل روط التالية:
 .. عدـ تنفيذ  رة صف ات على هذ  الورقة اؼبالية خ ؿ اعبلسة ت ثر على السعر اؼبرجعي3
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.  ف ت ػػػػػػػوف األوامػػػػػػػر اؼبدخلػػػػػػػة علػػػػػػػى  ظػػػػػػػاـ التػػػػػػػداوؿ االل ػػػػػػػرتوا مػػػػػػػ   ػػػػػػػوع األمػػػػػػػر اؼبفتػػػػػػػوح وعائػػػػػػػدة لع ػػػػػػػر 4
  ركة اؼبدرجة  و ب ركة اػبدمات والوقاطة اؼبالية. مستثمرر  على األقل، ليس ؽبا ع قة بال

ي حػػػػػػاؿ كا ػػػػػػر الورقػػػػػػة اؼباليػػػػػػة معرو ػػػػػػة علػػػػػػى اغبػػػػػػد األدىن، وال روجػػػػػػد  رػػػػػػة  وامػػػػػػر علػػػػػػى الطػػػػػػرؼ اؼب ابػػػػػػل  - ب
وب يػػػػػػر هػػػػػػذ  األوامػػػػػػر  و جػػػػػػهء معرو ػػػػػػة حػػػػػػ  اليػػػػػػـو التػػػػػػايل، عيػػػػػػتا اعتمػػػػػػاد  دىن قػػػػػػعر علػػػػػػى  لػػػػػػك الطػػػػػػرؼ  

 لسعررة لليـو التايل.كسعر مرجعي ربس  على  قاق  اغبدود ا

 / اؼبنع ػػػػػدة بتػػػػػاررا 373/ اؼبتخػػػػػذ جبلسػػػػػت  رقػػػػػا /;:8قػػػػػرار ؾبلػػػػػس إدارة قػػػػػوؽ دم ػػػػػق لػػػػػ وراؽ اؼباليػػػػػة رقػػػػػا /
، وال ا ػػػػػػػػػي بتخفػػػػػػػػػيا عػػػػػػػػػدد جلسػػػػػػػػػات التػػػػػػػػػداوؿ االقػػػػػػػػػبوعية ي قػػػػػػػػػوؽ دم ػػػػػػػػػق لػػػػػػػػػ وراؽ 45/28/2011

ك اعتبػػػػػػاراً مػػػػػػ  رػػػػػػـو األحػػػػػػد اؼباليػػػػػػة لتصػػػػػػبر ثػػػػػػ ث جلسػػػػػػات  قػػػػػػبوعية  رػػػػػػاـ االثنػػػػػػف والث ثػػػػػػاء واألربعػػػػػػاء و لػػػػػػ
 .4233/:36/2تاررا 

 كذلك قام المجلس بإصدار األنظمة والتعليمات التالية:

 / والػػػػػػػذي رت ػػػػػػػم   ظػػػػػػػاـ تػػػػػػػداوؿ وإدراج ال ػػػػػػػركات  33/7/4233/ بتػػػػػػػاررا 82قػػػػػػػرار ؾبلػػػػػػػس اؼبفو ػػػػػػػف رقػػػػػػػا
 اؼبسانبة اؼبغفلة اػباصة.

 / تت ػػػػػػػػػػم  تعليمػػػػػػػػػات شػػػػػػػػػػراء ال ػػػػػػػػػػركات والػػػػػػػػػذي  5/7/4233/ بتػػػػػػػػػػاررا 78قػػػػػػػػػرار ؾبلػػػػػػػػػػس اؼبفو ػػػػػػػػػف  رقػػػػػػػػػػا
 اؼبسانبة ل قبا الصادرة عنبا.

 / والذي ت م  تعليمات ذبهئة األقبا ودؾببا. 9/6/4233/ بتاررا 69قرار ؾبلس اؼبفو ف  رقا 

 / والػػػػػػػػػػذي ت ػػػػػػػػػػم  تعليمػػػػػػػػػػات التعامػػػػػػػػػػل حب ػػػػػػػػػػوؽ  3/5/4233/ بتػػػػػػػػػػاررا :5قػػػػػػػػػػرار ؾبلػػػػػػػػػػس اؼبفو ػػػػػػػػػػف  رقػػػػػػػػػػا
 األع لية باإلكتتاب.

 والػػػػػػذي ت ػػػػػػم  تعػػػػػػدرل  ليػػػػػػة اعتمػػػػػػاد  وؿ قػػػػػػعر  32/4/4233/ بتػػػػػػاررا 52ف  رقػػػػػػا /قػػػػػػرار ؾبلػػػػػػس اؼبفو ػػػػػػ
 اؼبرجعي.

 / والػػػػػػػػذي ت ػػػػػػػػم  تعليمػػػػػػػػات التعامػػػػػػػػل بػػػػػػػػاألوراؽ   32/4/4233/ بتػػػػػػػػاررا ;4قػػػػػػػػرار ؾبلػػػػػػػػس اؼبفو ػػػػػػػػف  رقػػػػػػػػا
 اؼبالية غبساب األوالد ال صر.
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 اإلصدار وتسجيل الشركات

شػػػػػػػركة واحػػػػػػػدة ع ػػػػػػ ، بينمػػػػػػػا بلػػػػػػػم عػػػػػػػدد  4233العػػػػػػػاـ   ؿبلػػػػػػم عػػػػػػػدد ال ػػػػػػػركات اؼبسػػػػػػانبة العامػػػػػػػة الػػػػػػػ  تأقسػػػػػػػر خػػػػػػ
 ،منبػػػػػػػػػا عػػػػػػػػ  طررػػػػػػػػق إصػػػػػػػػدار وطػػػػػػػػرح  وراؽ ماليػػػػػػػػة جدرػػػػػػػػػدة قػػػػػػػػتة، ( زرػػػػػػػػادة33زرػػػػػػػػادات ر س اؼبػػػػػػػػاؿ لل ػػػػػػػػركات ال ائمػػػػػػػػة )

 الباقية ع  طررق  ا  رباح واحتياطيات، و لك كما رلي: مسةواػب

 أوالً: إصدار األسهم بغرض التأسيس:
 :شركة الدياب للصرافة 

  ( ؿ.س.47222222222) ماؿ ال ركة اإلصبايل:ر س 
 :( ؿ.س35927222222%  ي ما قيمت  )77  سبة اؼب قسف م  ر س اؼباؿ 
 :( ؿ.س33427222222%  ي ما قيمت  )67 النسبة اؼبطروحة على االكتتاب العاـ 
 :ؿ.س . 722 ال يمة االظبية للسبا 

 : ـ تػػػػػػػػػػػاررا 3اؼبواع ػػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػػى الطػػػػػػػػػػػرح بػػػػػػػػػػػرقا صػػػػػػػػػػػدر قػػػػػػػػػػػرار  صػػػػػػػػػػػدور قػػػػػػػػػػػرار اؼبواع ػػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػػى اإلصػػػػػػػػػػػدار والطػػػػػػػػػػػرح/
28/23/4233. 

 :24/4233/:2ولغارة  42/23/4233م   عرتة الطرح. 
 :4:26ع     سبة التغطية.% 
  مػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػا وف 334اقػػػػػػػػػتناداً إ   ح ػػػػػػػػػاـ الف ػػػػػػػػػرة األو  مػػػػػػػػػ  اؼبػػػػػػػػػادة /قػػػػػػػػػاـ اؼب قسػػػػػػػػػوف بتغطيػػػػػػػػػة النسػػػػػػػػػبة اؼبتب يػػػػػػػػػة /

 .:422/ لعاـ 5ال ركات رقا /

 دة رأس المال:ثانياً: إصدارات زيا
 :عبر إصدار وطرح أسهم 

 :البنك العربي 

 :ؿ.س 523:222222222 ر س اؼباؿ قبل الهرادة 
 :ؿ.س  32:9222222222 م دار زرادة ر س اؼباؿ 
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 :ؿ.س. 722 ال يمة االظبية للسبا 
 : ـ تػػػػػػػػػػػاررا 4صػػػػػػػػػػػدر قػػػػػػػػػػرار اؼبواع ػػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػػى الطػػػػػػػػػػرح بػػػػػػػػػػػرقا  صػػػػػػػػػػدور قػػػػػػػػػػػرار اؼبواع ػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػػى اإلصػػػػػػػػػػػدار والطػػػػػػػػػػرح /

8/23/4233. 
 :ؿبصػػػػػػور دبسػػػػػػانبي اؼبصػػػػػػرؼ اؼبسػػػػػػجلف ي قػػػػػػج ت اؼبصػػػػػػرؼ لػػػػػػدى مركػػػػػػه   صػػػػػػحاب حػػػػػػق األع ػػػػػػلية باالكتتػػػػػػاب

 .42/3/4233اؼب اصة واغبفظ اؼبركهي التابع لسوؽ دم ق ل وراؽ اؼبالية ي  ارة رـو 
 : عرتة الطرح 

   األع ػػػػػػػػػػلية ،ووبػػػػػػػػػػق عيبػػػػػػػػػػا ألصػػػػػػػػػػحاب حػػػػػػػػػػق 45/24/4233وحػػػػػػػػػػ   24/4233/;2اؼبرحلػػػػػػػػػػة األو : مػػػػػػػػػػ
االكتتػػػػاب بعػػػػدد مػػػػ  األقػػػػبا رتناقػػػػ  مػػػػع عػػػػدد األقػػػػبا الػػػػ  يبتل و ػػػػا بتػػػػاررا اكتسػػػػاب اغبػػػػق كحػػػػد  قصػػػػى 

 (7:8:.)% 
   ور تتػػػػػػػػػػػ   صػػػػػػػػػػػحاب حػػػػػػػػػػػق األولورػػػػػػػػػػػة  37/25/4232وحػػػػػػػػػػػ   23/25/4233اؼبرحلػػػػػػػػػػػة الثا يػػػػػػػػػػػة: مػػػػػػػػػػػ،

 بػػػػػػػػػا ي باالكتتػػػػػػػػػاب خػػػػػػػػػ ؿ هػػػػػػػػػذ  اؼبرحلػػػػػػػػػة باألقػػػػػػػػػبا الفائ ػػػػػػػػػة  تيجػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػدـ فبارقػػػػػػػػػة بعػػػػػػػػػا اؼبسػػػػػػػػػانبف غب
 االكتتاب خ ؿ اؼبرحلة األو . 

 :329299% و سبة التغطية اإلصبالية 224;;بلغر  سبة التغطية ي اؼبرحلة األو    سبة التغطية.% 

  لي اإلسالميبنك سورية الدو: 

 :ؿ.س 7268325:32722 ر س اؼباؿ قبل الهرادة 
 :ؿ.س  4225:283:2722 م دار زرادة ر س اؼباؿ 
  ؿ.س. 722 للسبا:ال يمة االظبية 
 ـ تػػػػػػػػػػاررا 54صػػػػػػػػػػدر قػػػػػػػػػػرار اؼبواع ػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػى الطػػػػػػػػػػرح بػػػػػػػػػػرقا : صػػػػػػػػػػدور قػػػػػػػػػػرار اؼبواع ػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػى اإلصػػػػػػػػػػدار والطػػػػػػػػػػرح /

38/24/4233. 
 :ؿبصػػػػػػور دبسػػػػػػانبي اؼبصػػػػػػرؼ اؼبسػػػػػػجلف ي قػػػػػػج ت اؼبصػػػػػػرؼ لػػػػػػدى مركػػػػػػه   صػػػػػػحاب حػػػػػػق األع ػػػػػػلية باالكتتػػػػػػاب

ارػػػػػػػػػػػػة رػػػػػػػػػػػػـو  اػبمػػػػػػػػػػػػيس الواقػػػػػػػػػػػػع ي اؼب اصػػػػػػػػػػػػة واغبفػػػػػػػػػػػػظ اؼبركػػػػػػػػػػػػهي التػػػػػػػػػػػػابع لسػػػػػػػػػػػػوؽ دم ػػػػػػػػػػػػق لػػػػػػػػػػػػ وراؽ اؼباليػػػػػػػػػػػػة ي  
24/25/4233. 
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 : عرتة الطرح 

  ووبػػػػػػػػق عيبػػػػػػػػا ألصػػػػػػػػحاب حػػػػػػػػق األع ػػػػػػػػلية  ،33/26/4233وحػػػػػػػػ   25/4233/:4: مػػػػػػػػ  اؼبرحلػػػػػػػػة األو
باالكتتػػػػػػاب بعػػػػػػدد مػػػػػػ  األقػػػػػػبا رتناقػػػػػػ  مػػػػػػع عػػػػػػدد األقػػػػػػبا الػػػػػػ  يبتل و ػػػػػػا بتػػػػػػاررا اكتسػػػػػػاب اغبػػػػػػق كحػػػػػػد 

األقػػػػػبا رسػػػػػاوي لعػػػػػدد األقػػػػػبا الػػػػػ  يبتل بػػػػػا بتػػػػػاررا  قصػػػػػى ) ي وبػػػػػق ل ػػػػػل مسػػػػػاها االكتتػػػػػاب بعػػػػػدد مػػػػػ  
 اكتساب اغبق(.

   ور تتػػػػػػػػػ  اؼبسػػػػػػػػػانبوف ) صػػػػػػػػػحاب حػػػػػػػػػق  24/27/4233وحػػػػػػػػػ   26/4233/:3اؼبرحلػػػػػػػػػة الثا يػػػػػػػػػة: مػػػػػػػػػ،
األولورػػػػػة   فسػػػػػػبا( خػػػػػػ ؿ هػػػػػذ  اؼبرحلػػػػػػة باألقػػػػػػبا الفائ ػػػػػة  تيجػػػػػػة عػػػػػػدـ فبارقػػػػػة بعػػػػػػا اؼبسػػػػػػانبف غب بػػػػػػا ي 

 االكتتاب خ ؿ اؼبرحلة األو .
 :527% و سبة التغطية اإلصبالية :924:بلغر  سبة التغطية ي اؼبرحلة األو    سبة التغطية.% 

 :بنك بيمو السعودي الفرنسي 

 :5292722222222 ر س اؼباؿ قبل الهرادة 
 :ؿ.س722222222;324 م دار زرادة ر س اؼباؿ 
 :ؿ.س. 722 ال يمة االظبية للسبا 
  ـ تػػػػػػػػػػاررا 55صػػػػػػػػػػدر قػػػػػػػػػػرار اؼبواع ػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػى الطػػػػػػػػػػرح بػػػػػػػػػػرقا  والطػػػػػػػػػػرح :صػػػػػػػػػػدور قػػػػػػػػػػرار اؼبواع ػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػى اإلصػػػػػػػػػػدار /

43/24/4233. 
 :ؿبصػػػػػػور دبسػػػػػػانبي اؼبصػػػػػػرؼ اؼبسػػػػػػجلف ي قػػػػػػج ت اؼبصػػػػػػرؼ لػػػػػػدى مركػػػػػػه   صػػػػػػحاب حػػػػػػق األع ػػػػػػلية باالكتتػػػػػػاب

اؼب اصػػػػػػػػػػػػة واغبفػػػػػػػػػػػػظ اؼبركػػػػػػػػػػػػهي التػػػػػػػػػػػػابع لسػػػػػػػػػػػػوؽ دم ػػػػػػػػػػػػق لػػػػػػػػػػػػ وراؽ اؼباليػػػػػػػػػػػػة ي  ارػػػػػػػػػػػػة رػػػػػػػػػػػػـو  اػبمػػػػػػػػػػػػيس الواقػػػػػػػػػػػػع ي 
29/25/4233. 

 طرح :عرتة ال 

   ووبػػػػػػػػػق عيبػػػػػػػػػا ألصػػػػػػػػػحاب حػػػػػػػػػق األع ػػػػػػػػػلية  52/27/4233وحػػػػػػػػػ   25/27/4233اؼبرحلػػػػػػػػػة األو : مػػػػػػػػػ،
باالكتتػػػػػػػاب بعػػػػػػػدد مػػػػػػػ  األقػػػػػػػبا رتناقػػػػػػػ  مػػػػػػػع عػػػػػػػدد األقػػػػػػػبا الػػػػػػػ  يبتل و ػػػػػػػا بتػػػػػػػاررا اكتسػػػػػػػاب اغبػػػػػػػق كحػػػػػػػد 

  قصى .
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   ور تتػػػػػػػػػ  اؼبسػػػػػػػػػانبوف ) صػػػػػػػػػحاب حػػػػػػػػػػق  29/4233/:3وحػػػػػػػػػػ   43/28/4233اؼبرحلػػػػػػػػػة الثا يػػػػػػػػػة: مػػػػػػػػػ،
  فسػػػػػػبا( خػػػػػػ ؿ هػػػػػػذ  اؼبرحلػػػػػػة باألقػػػػػػبا الفائ ػػػػػػة  تيجػػػػػػة عػػػػػػدـ فبارقػػػػػػة بعػػػػػػا اؼبسػػػػػػانبف غب بػػػػػػا ي  األولورػػػػػػة

 االكتتاب خ ؿ اؼبرحلة األو .
 :324285% و سبة التغطية اإلصبالية ;22;;بلغر  سبة التغطية ي اؼبرحلة األو    سبة التغطية.% 

 (;699)استكمال لزيادة عام  شركة باب الفرج: 

  ؿ.س 3248923252222 قبل الهرادة:ر س اؼباؿ 
 :ؿ.س92222;:742 م دار زرادة ر س اؼباؿ 
 :ؿ.س 722 ال يمة االظبية للسبا 

 : ـ تػػػػػػػػػػاررا 66صػػػػػػػػػػدر قػػػػػػػػػػرار اؼبواع ػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػى الطػػػػػػػػػػرح بػػػػػػػػػػرقا  صػػػػػػػػػػدور قػػػػػػػػػػرار اؼبواع ػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػى اإلصػػػػػػػػػػدار والطػػػػػػػػػػرح /
46/25/4233. 

 .األقبا مطروحة على االكتتاب العاـ للجمبور 
 : عرتة الطرح   

 مل رتا االكتتاب على  ي قبا. 7/8/4233وح   39/27/4233الفرتة األقاقية: م   -
 ( قبا.482ًب االكتتاب على ) 53/34/4233ح   8/8/4233التمدرد األوؿ : م   -
 .52/8/4234التمدرد الثاا: ح   -

  سورية -بنك فرنسبنك: 

 :ؿ.س3297222222222 ر س اؼباؿ قبل الهرادة 
  ؿ.س5272222222222 اؼباؿ:م دار زرادة ر س 
 :ؿ.س. 722 ال يمة االظبية للسبا 
 : ـ تػػػػػػػػػػاررا ;8صػػػػػػػػػػدر قػػػػػػػػػػرار اؼبواع ػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػى الطػػػػػػػػػػرح بػػػػػػػػػػرقا  صػػػػػػػػػػدور قػػػػػػػػػػرار اؼبواع ػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػى اإلصػػػػػػػػػػدار والطػػػػػػػػػػرح /

35/28/4233. 
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 :ؿبصػػػػػػور دبسػػػػػػانبي اؼبصػػػػػػرؼ اؼبسػػػػػػجلف ي قػػػػػػج ت اؼبصػػػػػػرؼ لػػػػػػدى مركػػػػػػه   صػػػػػػحاب حػػػػػػق األع ػػػػػػلية باالكتتػػػػػػاب
هي التػػػػػػػػػػػػابع لسػػػػػػػػػػػػوؽ دم ػػػػػػػػػػػػق لػػػػػػػػػػػػ وراؽ اؼباليػػػػػػػػػػػػة ي  ارػػػػػػػػػػػػة رػػػػػػػػػػػػـو  اػبمػػػػػػػػػػػػيس الواقػػػػػػػػػػػػع ي اؼب اصػػػػػػػػػػػػة واغبفػػػػػػػػػػػػظ اؼبركػػػػػػػػػػػػ

49/8/4233. 
 :39/9/4233 -8/4233/;4 عرتة تداوؿ ح وؽ األع لية ي السوؽ. 

 عرتة الطرح: 

ووبػػػػػػػػػق عيبػػػػػػػػػا ألصػػػػػػػػػحاب حػػػػػػػػػق األع ػػػػػػػػػلية  ،4233/:/36 وحػػػػػػػػػ  46/9/4233الفػػػػػػػػػرتة األقاقػػػػػػػػػية : مػػػػػػػػػ   -
بتػػػػػػاررا اكتسػػػػػػاب اغبػػػػػػق   مػػػػػػع عػػػػػػدد ح ػػػػػػوؽ األع ػػػػػػلية الػػػػػػ  يبتل و ػػػػػػاباالكتتػػػػػػاب بعػػػػػػدد مػػػػػػ  األقػػػػػػبا رتناقػػػػػػ  

 .%89282 هذ  الفرتة بلغر  سبة التغطية يقد كحد  قصى و 
 %.89298وبلغر  سبة التغطية  4233/;/33 -4233/:/37التمدرد األوؿ: م   -
 %.:8929وبلغر  سبة التغطية  45/32/4233 – 4233/;/34التمدرد الثاا: م   -
ي قػػػػػػػػوؽ دم ػػػػػػػػق  فػػػػػػػػا التعامػػػػػػػػل حبػػػػػػػػق األع ػػػػػػػػلية ًب إدراج األقػػػػػػػػبا الفائ ػػػػػػػػة  ػػػػػػػػا اؼب تتػػػػػػػػ  وع ػػػػػػػػاً ألح ػػػػػػػػاـو  -

 لبيعبا خ ؿ اؼبدة ا ددة ي التعليمات. 34/4233/:4ل وراؽ اؼبالية بتاررا 

 سورية: -بنك بيبلوس 

 :ؿ.س 6234222222222 ر س اؼباؿ قبل الهرادة. 
 :ؿ.س 4222222222222 م دار زرادة ر س اؼباؿ. 
 :ؿ.س. 722 ال يمة االظبية للسبا 
 : ـ تػػػػػػػػػػاررا 6;صػػػػػػػػػػدر قػػػػػػػػػػرار اؼبواع ػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػى الطػػػػػػػػػػرح بػػػػػػػػػػرقا  صػػػػػػػػػػدور قػػػػػػػػػػرار اؼبواع ػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػى اإلصػػػػػػػػػػدار والطػػػػػػػػػػرح /

24/2:/4233. 
 :ؿبصػػػػػػور دبسػػػػػػانبي اؼبصػػػػػػرؼ اؼبسػػػػػػجلف ي قػػػػػػج ت اؼبصػػػػػػرؼ لػػػػػػدى مركػػػػػػه   صػػػػػػحاب حػػػػػػق األع ػػػػػػلية باالكتتػػػػػػاب

راؽ اؼباليػػػػػػػػػػػػة ي  ارػػػػػػػػػػػػة رػػػػػػػػػػػػـو  اػبمػػػػػػػػػػػػيس الواقػػػػػػػػػػػػع ي اؼب اصػػػػػػػػػػػػة واغبفػػػػػػػػػػػػظ اؼبركػػػػػػػػػػػػهي التػػػػػػػػػػػػابع لسػػػػػػػػػػػػوؽ دم ػػػػػػػػػػػػق لػػػػػػػػػػػػ و 
38/2:/4233. 

 :4233/;2/:2 -4233/:2/:3 عرتة تداوؿ ح وؽ األع لية ي السوؽ. 
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 :ووبػػػػػػػػق عيبػػػػػػػػا ألصػػػػػػػػحاب حػػػػػػػػق األع ػػػػػػػػلية  ،4233/:/36 وحػػػػػػػػ  46/9/4233مػػػػػػػػ   الطػػػػػػػػرح والتغطيػػػػػػػػة
بتػػػػػاررا اكتسػػػػػاب اغبػػػػػق كحػػػػػد دد ح ػػػػػوؽ األع ػػػػػلية الػػػػػ  يبتل و ػػػػػا باالكتتػػػػػاب بعػػػػػدد مػػػػػ  األقػػػػػبا رتناقػػػػػ  مػػػػػع عػػػػػ

 .%;827: هذ  الفرتة بلغر  سبة التغطية يقد و  قصى، 
  وع ػػػػػػاً ألح ػػػػػػاـ التعامػػػػػػل حبػػػػػػق األع ػػػػػػلية ًب إدراج األقػػػػػػبا الفائ ػػػػػػة  ػػػػػػا اؼب تتػػػػػػ  فػػػػػػا ي قػػػػػػوؽ دم ػػػػػػق لػػػػػػ وراؽ و

 لبيعبا خ ؿ اؼبدة ا ددة ي التعليمات. 37/33/4233اؼبالية بتاررا 

 :عبر ضم أرباح 

  سورية والمهجر:بنك 
  :ؿ.س. 5282222222222ر س اؼباؿ قبل  ا األرباح 
 :ؿ.س. 62222222222 م دار األرباح ال  ًب  مبا 
 :48/27/4233/ـ تاررا 87 قرار اعتماد  قبا الهرادة 

 :اؼبسػػػػػػػػػانبوف اؼبسػػػػػػػػػجلوف ي قػػػػػػػػػج ت اؼبصػػػػػػػػػرؼ لػػػػػػػػػدى مركػػػػػػػػػه اؼب اصػػػػػػػػػة  اؼبسػػػػػػػػػانبف اؼبسػػػػػػػػػتح ف ل قػػػػػػػػػبا ابا يػػػػػػػػػة
،حبيػػػػػ  يبػػػػػنر قػػػػػبا ؾبػػػػػاا 28/4233/;2التػػػػػابع لسػػػػػوؽ دم ػػػػػق لػػػػػ وراؽ اؼباليػػػػػة ي  ارػػػػػة رػػػػػـو  واغبفػػػػػظ اؼبركػػػػػهي

 ع  كل تسعة  قبا.

 :36/28/4233/ـ تاررا 95 ال رار النبائي للمواع ة على زرادة ر س اؼباؿ 
  ريةسو  -بنك عودة: 

  :ؿ.س. 7257222222222 ر س اؼباؿ قبل  ا األرباح 
 :ؿ.س 59627222222 م دار األرباح ال  ًب  مبا 

 :27/4233/:3/ـ تاررا 83 قرار اعتماد  قبا الهرادة 

 :اؼبسػػػػػػػػػانبوف اؼبسػػػػػػػػػجلوف ي قػػػػػػػػػج ت اؼبصػػػػػػػػػرؼ لػػػػػػػػػدى مركػػػػػػػػػه اؼب اصػػػػػػػػػة  اؼبسػػػػػػػػػانبف اؼبسػػػػػػػػػتح ف ل قػػػػػػػػػبا ابا يػػػػػػػػػة
،حبيػػػػػػ  يبػػػػػػنر قػػػػػػبعة  قػػػػػػبا 3/28/4233واغبفػػػػػػظ اؼبركػػػػػػهي التػػػػػػابع لسػػػػػػوؽ دم ػػػػػػق لػػػػػػ وراؽ اؼباليػػػػػػة ي  ارػػػػػػة رػػػػػػـو 

 الك مئة قبا.ؾبا ية ل ل م
 :35/28/4233/ـ تاررا 92 ال رار النبائي للمواع ة على زرادة ر س اؼباؿ. 
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  سورية -بنك بيبلوس: 

  :ؿ.س. 6222222222222ر س اؼباؿ قبل  ا األرباح 
 :ؿ.س 34222222222 م دار األرباح ال  ًب  مبا 

 :35/28/4233/ـ تاررا 93 قرار اعتماد  قبا الهرادة 

  اؼبسػػػػػػػػػانبوف اؼبسػػػػػػػػػجلوف ي قػػػػػػػػػج ت اؼبصػػػػػػػػػرؼ لػػػػػػػػػدى مركػػػػػػػػػه اؼب اصػػػػػػػػػة  اؼبسػػػػػػػػػتح ف ل قػػػػػػػػػبا ابا يػػػػػػػػػة:اؼبسػػػػػػػػػانبف
حبيػػػػػػػػ  يبػػػػػػػػنر ث ثػػػػػػػػة  ،49/28/4233واغبفػػػػػػػػظ اؼبركػػػػػػػػهي التػػػػػػػػابع لسػػػػػػػػوؽ دم ػػػػػػػػق لػػػػػػػػ وراؽ اؼباليػػػػػػػػة ي  ارػػػػػػػػة رػػػػػػػػـو 

  قبا ؾبا ية ل ل مالك مئة قبا.

 :28/4233/:4/ـ تاررا ;9 ال رار النبائي للمواع ة على زرادة ر س اؼباؿ. 

 :شركة سيرتيل 

  :ؿ.س. 3297222222222ر س اؼباؿ قبل  ا األرباح 
 :ؿ.س 3289722222222 م دار األرباح ال  ًب  مبا. 

 :46/29/4233تاررا  (/ـ2;ال رار رقا ) قرار اعتماد  قبا الهرادة. 

 :ركػػػػػه اؼب اصػػػػػػة واغبفػػػػػػظ اؼبسػػػػػػانبوف اؼبسػػػػػػجلوف ي قػػػػػج ت ال ػػػػػػركة لػػػػػػدى م اؼبسػػػػػانبف اؼبسػػػػػػتح ف ل قػػػػػػبا ابا يػػػػػة
حبيػػػػػ  يبػػػػػنر قػػػػػبا ؾبػػػػػاا ل ػػػػػل مالػػػػػك  ،4233/:/9اؼبركػػػػػهي التػػػػػابع لسػػػػػوؽ دم ػػػػػق لػػػػػ وراؽ اؼباليػػػػػة ي  ارػػػػػة رػػػػػـو 

 قبا.

 :4233/:2/;2تاررا  (/ـ7;ال رار رقا ) ال رار النبائي للمواع ة على زرادة ر س اؼباؿ  . 

 :بنك سورية الدولي اإلسالمي 

  :ؿ.س. 9272222222222ر س اؼباؿ قبل  ا األرباح 
 :ؿ.س 2422;834252 م دار األرباح ال  ًب  مبا. 

 :4233/:44/2/ـ تاررا :; قرار اعتماد  قبا الهرادة. 

 :اؼبسػػػػػػػػػانبوف اؼبسػػػػػػػػػجلوف ي قػػػػػػػػػج ت اؼبصػػػػػػػػػرؼ لػػػػػػػػػدى مركػػػػػػػػػه اؼب اصػػػػػػػػػة  اؼبسػػػػػػػػػانبف اؼبسػػػػػػػػػتح ف ل قػػػػػػػػػبا ابا يػػػػػػػػػة
حبيػػػػػػػػ  يبػػػػػػػػنر شبا يػػػػػػػػة  ،4233/;27/2رػػػػػػػػة رػػػػػػػػـو واغبفػػػػػػػػظ اؼبركػػػػػػػػهي التػػػػػػػػابع لسػػػػػػػػوؽ دم ػػػػػػػػق لػػػػػػػػ وراؽ اؼباليػػػػػػػػة ي  ا

  قبا ؾبا ية ل ل مالك مئة قبا.
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 :4233/;33/2تاررا  (/ـ323ال رار رقا ) ال رار النبائي للمواع ة على زرادة ر س اؼباؿ. 

 ثالثاً: تسجيل الشركات:

 / عػػػػػاـ الشػػػػػركة، حيػػػػ  ًب خػػػػ ؿ  /;5بلػػػػم عػػػػدد ال ػػػػػركات الػػػػ  قػػػػجلر  وراقبػػػػػا اؼباليػػػػة ب ػػػػ ل كامػػػػػل لػػػػدى اؽبيئػػػػة
شػػػػػػػركات زادت ر ظباؽبػػػػػػػا دب ػػػػػػػدار  واحػػػػػػػدة  قسػػػػػػػر خػػػػػػػ ؿ العػػػػػػػاـ اؼبػػػػػػػذكور وع ػػػػػػػرتسػػػػػػػجيل  قػػػػػػػبا شػػػػػػػركة  4233

سػػػػػػػػػػددة عػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػذ  األقػػػػػػػػػػبا صبيعبػػػػػػػػػػا ( ؿ.س ، وبلغػػػػػػػػػر قيمػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػدالت التسػػػػػػػػػجيل اؼب726492:89::352)
 ( ؿ.س.642628,283) 4233عاـ خ ؿ ال

  شػػػػػركات :تسػػػػػجيل  وراقبػػػػػا اؼباليػػػػػة بعػػػػػد  ف قػػػػػددت بػػػػػدؿ التسػػػػػجيل /بلػػػػػم عػػػػػدد ال ػػػػػركات الػػػػػ  تتػػػػػابع إجػػػػػراءات /
 ؿ.س. (929:92489وبلغر بدالت التسجيل اؼبسددة ع   قبا هذ  ال ركات )

 /  شػػػػػػركات، حيػػػػػػ  بلػػػػػػم ؾبمػػػػػػوع البػػػػػػدالت 7وبلػػػػػػم عػػػػػػدد ال ػػػػػػركات الػػػػػػ  مل تسػػػػػػدد بػػػػػػدؿ التسػػػػػػجيل حػػػػػػ  تارىبػػػػػػ /
يئػػػػػػػة دبتابعػػػػػػػة اإلجػػػػػػػراءات اؼبتخػػػػػػػذة مػػػػػػػ  قبػػػػػػػل ( ؿ.س وت ػػػػػػػـو اؽب624372222اؼبسػػػػػػػتح ة علػػػػػػػى هػػػػػػػذ  ال ػػػػػػػركات )

 وزارة اؼبالية عيما رتعلق بتسدرد هذ  البدالت وع اً ألح اـ قا وف جبارة األمواؿ العامة. 

 ( 6وبلم عدد ال ركات ال  ًب إعفاءها م  تسدرد بدؿ التسجيل ث ث شركات مبينة ي اعبدوؿ رقا.) 
  6955عام الاألوراق المالية المســجلة لدى الهيئة خالل (: 5)رقم  جدول

 عدد األوراق المالية قيمة رأس المال المكتتب بو اسم الشركة المسجلة الرقم
االسمية القيمة 
 المالية لألوراق

 بدل التسجيل المسدد

 1,200,000 500 800,000 400,000,000 بنك سورية والمهجر 1

 5,610,000 500 3,740,000 1,870,000,000 البنك العربي 2

 1,123,500 1,000 374,500 374,500,000 بنك عودة سورية 3

 6,115,856 500 4,077,237 2,038,618,667 اإلسالمي بنك سورية الدولي 4

 360,000 500 240,000 120,000,000 بنك بيبلوس 5
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 750,000 500 500,000 250,000,000 شركة الدياب للصرافة 6

 3,885,000 722 22222;427 722222222;324 بيمو  السعودي الفرنسي ;

 822222222 722 622222222 4222222222222 بنك بيبلوس >

 5,025,000 722 525722222 3289722222222 سيرتيل =

59 
الدولي اإلسالمي  سوريةبنك 

 1,836,927 722 :32446283 2422;834252 )ضم أرباح(

 3227222222 722 922222222 5272222222222 كفرنسبن 55

 1799:=>1;6 ;:>1;581579186 المجموع                 
 

86189:16<7 

 
 والمسددة للبدالتالشـــركات التي تتابع إجراءات التسجيل (: 6)دول رقم ج

 
 بدل التسجيل قيمة رأس المال المكتتب بو اسم الشركة المسددة

 253,967 84,655,517 النباتي والحيواني لالستثمارشركة القلمون  5

 3,000 1,000,000 السورية للصناعة والزراعة 6

 4,500,000 1,500,000,000 باب الفرج للسياحة والفنادق 7

 1,320,000 440,000,000 -غدق-العربية السورية لتنمية المنتجات الزراعية  8

 208,800 69,600,000 قرية دمشق للشحن 9

 1,500 500,000 اإلنشائيةالسلمية للمشاريع  :

 750,000 250,000,000 الشرق األوسط للصرافة ;
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 750,000 250,000,000 الشام لصرافة >

 
 7,787,267 2,595,755,517 المجموع         

 
 الشـــركات غير المســددة لبدل التسـجيل(: 7)دول رقم ج

 رأس مال الشـركة اسم الشـــركة 
التسجيل بدل 

 المستحق
 مالحظـــات

 متوقفة ع  العمل وؿبالة لل  اء 0,044,444 004,444,444 دارروس للن ل والسياحة 1

2 
عيحاء ال اـ للتسورق 

 الهراعي
044,444,444 0,044,444  

 024,444 044,444,444 ال ر ك 3
ًب طي قرار حل ال ركة وتعدرل   اطبا إال 

   ا مل تباشر  عماؽبا بعد

 240,444 000,444,444 عمررر 4

مل تباشر ال ركة  عماؽبا وًب م خرا شراء  سبة  
كباة م   قبا ال ركة م  قبل شركة شاـ 

 ال اب ة

 001,111 001,111,111 شركة ال اـ الهراعية 5
ًب تسجيل البدؿ ي  مة ال ركة غبف توعر 

 السيولة

 
  816591999 5189919991999 المجموع    

 
 الشـــركات المعفاة من تسديد بدل التسجيل(: 8)جدول رقم 

 رأس مال الشركة اسم الشركة
بدل التسجيل 
 المستحق

 مالحظات

 222222; 52222222222 الكيماويات الصناعية

قرر ؾبلس مفّو ي هيئة األوراؽ واألقواؽ اؼبالية السوررة جبلست  رقا 
بتسدرد  اؼبواع ة على طي مطالبة ال ركة :422/:/47( تاررا 373)

 ( ؿ.س.222222;بدؿ التسجيل البالم )

 8;4 2722:; المشاريع الكاثوليكية

( 392قرر ؾبلس مفو ي هيئة األوراؽ اؼبالية السوررة قرر جبلست  رقا )
إعفاء ال ركة م  تسدرد بدؿ تسجيل  :49/33/422اؼبنع دة بتاررا 

  وراقبا اؼبالية
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 82822 424222222 كسب للتبريد

( 392مفو ي هيئة األوراؽ اؼبالية السوررة جبلست  رقا )قرر ؾبلس 
إعفاء ال ركة م  تسدرد بدؿ تسجيل  :49/33/422اؼبنع دة بتاررا 

  وراقبا اؼبالية

 :=>9:1= 1999>=79616 المجموع
 

 ألسهم الشركات المساهمة:  االسميةتعديل القيمة   رابعاً:

 سبػػػػػػر اؼبواع ػػػػػػة علػػػػػػى ألقػػػػػػبا ال ػػػػػػركات اؼبسػػػػػػانبة، حيػػػػػػ   االظبيػػػػػػة  صػػػػػػدار تعليمػػػػػػات تعػػػػػػدرل ال يمػػػػػػةقامػػػػػػر اؽبيئػػػػػػة ب
 شركات وع اً للجدوؿ التايل: ستةل االظبيةتعدرل ال يمة 

 ألسهمها االسميةالتي تم تعديل القيمة الشـــركات (: 9)جدول رقم 

  

 االسميةالقيمة  رأس المال اسم الشركة
 للسهم قبل التجزئة

 االسميةالقيمة 
 بعد التجزئة

مجلس المفوضين قرار 
 بالموافقة على التجزئة

تاريخ تنفيذ التجزئة 
 في سوق دمشق

المصرف الدولي للتجارة 
 100 500 5,000,000,000 والتمويل

  قرار رقا (ـ/67)
53/7/4233تاررا   

36/8/4233  

 100 500 3,000,000,000 بنك األردن سورية
 قرار رقا (ـ/75)

38/8/4233تاررا   
52/8/4233  

سورية الدولي بنك 
 100 500 7,500,000,000 اإلسالمي

 قرار رقا (ـ/80)
8/4233/:4تاررا   

34/9/4233  

 322 722 5222222222222 بنك سورية والخليج
 قرار رقا (ـ/5:)

27/29/4233 تاررا  
3;/9/4233  

 322 622 298222222222; اسمنت البادية
 قرار رقا (ـ/337)

33/32/4233 تاررا  
47/32/4233  

 322 3222 7222222222222 بنك الشام
 قرار رقا (ـ/;33)

44/33/4233 تاررا  
8/34/4233  
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 صفاا اإل

 مػػ  وللمسػػتثمرر  للجمبػػور اؼبعلومػػات وتػػوعاالػػدقيق عػػ  البيا ػػات اؼباليػػة واؼبعلومػػات اعبوهررػػة  عصػػاحاإل رعتػػ 

 وال فاءة.  وال فاعية بالعدالة رتسا قوؽ إ  الوصوؿ ي تساعد كو ااؼبالية   األقواؽ ي األقاقية اؼب ومات
 ب ػػوا ف اؽبيئػػة الت يػػد علػػى اؼباليػػة لػػ وراؽ اؼبصػػدرة ال ػػركات وحػػ  دبتابعػػة اؽبيئػػة ي عصػػاحاإل دائػػرة وت ػػـو 

 مػػ  والتأكػػد ال ػػركات هػػذ  مػػ  إليبػػا الػػواردة الت ػػاررر بدراقػػة حيػػ  ت ػػـو ، بػػاعن الصػػادرة عصػػاحاإل وتعليمػػات

 والتعليمات.  ال ا وف ي ا ددة واؼبتطلبات اؼبواعيد وعق اؽبيئة ع  الصادرة عصاحاإل ؼبتطلبات اقتيفائبا
  حػداث بأرػة اؼبتعل ػػة اعبوهررػة اؼبعلومػات عػػ  عصػاحباإل ال ػركات ت يػد مػدى متابعػة علػى الػدائرة تعمػل كمػا 

 .اؼبالية  وراقبا  قعار على وت ثر اؼبستثمرر   ا مبمة

  و لك ي  ارة العاـ  شركة /74/ اػبا عة إلشراؼ هيئة األوراؽ واألقواؽ اؼبالية السوررةبلم عدد ال ركات اؼبسانبة
بسب  التغاات ال  طر ت على  و اع بعا ، و لك 4232/ شركة ي  ارة العاـ 78بعد  ف كاف عددها / 4233
 :وعق ما رلي ال ركات

 ال يماورات الصناعية(.تصفية ث ث شركات وهي: )ال رؽ للسياحة، م   اغبلو، ًب  -
ل شركة شاـ للصراعة إ  رربورل ال  ل ال ا وا ل ركة اؼبتحدة لصناعة اؼبواقا وال و ات إ  ؿبدودة اؼبس ولية، وربو ًب  -

 مسانبة خاصة. 
 كما ًب تأقيس شركة جدردة وهي شركة دراب للصراعة. -

 على النحو التالي: قطاعياً تتوزع ( شركة 96) المساىمة الخاضعة إلشراف الهيئة وبذلك يكون عدد الشركات
 (: عدد الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة موزعة على القطاعات:جدول رقم )

 عدد الشركات القطاع
 36 المصارف
 9 التأمين
 9 الزراعة
 9 الصناعة
 37 الخدمات
 4 االتصاالت
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 96 المجموع

 ( شركات9هناؾ ) رلي: ؽبا نروعبا اػباصة كما 

 التي تواجو ظروفاً خاصةالشـــركات (: ;)جدول رقم 

 مالحظات الشركة الرقم
 2002مل تعمل ال ركة ح  ا ف منذ تأقيسبا ي عاـ  عيحاء ال اـ للتسورق الهراعي 1
 %1ًب حل ال ركة وربولر إ  شركة للتسورق السياحي كما  ف مل ية ال طاع اػباص التتجاوز  ال ر ك 2
 هناؾ دعوى ق ائية على ال ركة وال روجد معلومات  خرى للسياحة والن لدارروس  3
 ؿ.س 98,000بر ظباؿ  1950م قسة منذ عاـ  اؼب اررع ال اثولي ية 4
 ؿ.س 500,000ظباؽبا  ر  ربلمو  ع  العمل ومتوقفة 1955م قسة منذ عاـ  السلمية للم اررع اإل  ائية 5
 ال ركة قيد التصفية كس  للت رد 6
 1950م قسة ي عاـ  400,000شركة صغاة  ات طابع عائلي ر ظباؽبا  التجاررة للصناعة والت رد 7

 ( ي مراحل التأ-بي و  –اؼبتحدة -الدراب ال تهاؿ كل م  شركات الصراعة ) مل  يس األو  وبالتايلقال رؽ األوق
 .بعد إعصاحت دـ  ي 

  وال  ربلم  ،ات اؼبرحليةعصاحم  كل عاـ م  ت د  اإل ;/52اؼبالية ي تستثح ال ركات الهراعية ال  تنتبي قنتبا
 ./ شركات9/عددها 

 :2202ات األولية لعام  فااحأوالً: اإل
للجبات اػبا عة إلشراؼ اؽبيئة الصادر ع  السيد رئيس ؾبلس الوزراء بال رار رقا  عصاح ظاـ وتعليمات اإل اقتنادًا إ 

ات عصاحات األولية للسنة اؼبالية حي  رتا ت د  هذ  اإلعصاحإلبا اؼبتعل ة( 8والقيما اؼبادة رقا ) 4228/ لعاـ 65;5/
 م  ا تباء السنة اؼبالية. / رـو67خ ؿ / ( ال  ًب تطوررها هذا العاـ3رقا ) عصاحوع اً القتمارة اإل

 .%( :: ي بنسبة التهاـ ) ع   تائجبا األولية، عصاح( شركة باإل59( شركة م   صل )55قامر )

 :2202ات النهائية لعام  فااحثانياً: اإل
 جهاء هي:7ات النبائية /عصاحتت م  اإل  / 

 .كلمة رئيس ؾبلس اإلدارة -
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 .ت ررر ؾبلس اإلدارة دبختلف م و ات  -
 .مفتش اغبساباتت ررر  -
 .ال وائا اؼبالية واإلر احات اؼبرع ة -
 اإلقرارات الث ث اؼبطلوبة م  إدارة ال ركة. -

  ي  عصػػػػػػػاحباإل/ شػػػػػػػركة 62/التهمػػػػػػػر  ،با عػػػػػػػ  النتػػػػػػػائج النبائيػػػػػػػةإعصػػػػػػػاحمطالبػػػػػػػة بت ػػػػػػػد   شػػػػػػػركة( 64)مػػػػػػػ  بػػػػػػػف 
 %(. 7;بنسبة )

 : الهراعية(، بركة )باب الفرج للسياحة والفنادؽ مل تلتـه كل م  شرك. 

 مرحلية:ات الفااح: اإلثالثاً 
للجبػػػػػػات اػبا ػػػػػػعة إلشػػػػػػراؼ اؽبيئػػػػػػة الصػػػػػػادر بػػػػػػال رار رقػػػػػػا  عصػػػػػػاح( مػػػػػػ   ظػػػػػػاـ وتعليمػػػػػػات اإل34وع ػػػػػػاً للمػػػػػػادة رقػػػػػػا ) -

، عػػػػػػ ف علػػػػػػى ال ػػػػػػركة اؼبصػػػػػػدرة تهورػػػػػػد اؽبيئػػػػػػة بت ػػػػػػاررر مرحليػػػػػػة م ار ػػػػػػة خػػػػػػ ؿ شػػػػػػبر 8/4228/:4/ تػػػػػػاررا 65;5/
اإلر ػػػػػاحات  –قائمػػػػػة التػػػػػدعق الن ػػػػػدي  –قائمػػػػػة الػػػػػدخل  –اؼبيها يػػػػػة العامػػػػػة  رلي:مػػػػػ  تػػػػػاررا ا تبػػػػػاء الفػػػػػرتة تت ػػػػػم  مػػػػػا

ت ررػػػػػر مفػػػػػتش اغبسػػػػػابات والػػػػػذي رت ػػػػػم    ػػػػػ  قػػػػػاـ بػػػػػ جراء مراجعػػػػػة لل يػػػػػود والبيا ػػػػػات اؼباليػػػػػة وع ػػػػػاً ؼبعػػػػػارا -ال ػػػػػروررة 
 التدقيق اؼبعتمدة.

  صػػػػػػػػف السػػػػػػػػنوي رنتبػػػػػػػػي ي ، 53/5 رنتبػػػػػػػػي ي ات اؼبرحليػػػػػػػػة لػػػػػػػػث ث عػػػػػػػػرتات هػػػػػػػػي: الربػػػػػػػػع األوؿعصػػػػػػػػاحت سػػػػػػػػا اإل -
 .;/52 رنتبي ي الربع الثال  ، 52/8
 75/7/6955فصاح عن نتائج الربع األول المنتهي بتاريخ اإل: 

 ي  ذلك،بػػػػػػػػشػػػػػػػػركة  (;4)التهمػػػػػػػػر  ،ا عػػػػػػػػ   تػػػػػػػػائج الربػػػػػػػػع األوؿا إعصػػػػػػػػاحمطالبػػػػػػػػة بت ػػػػػػػػد   ( شػػػػػػػػركة56)مػػػػػػػػ  بػػػػػػػػف  -
 %(. 7:بنسبة )

قررػػػػػة دم ػػػػػق  –بػػػػػاب الفػػػػػرج للسػػػػػياحة والفنػػػػػادؽ  –السػػػػػوررة ال ورتيػػػػػة للتػػػػػأمف ): عصػػػػػاحمل تلتػػػػػـه ال ػػػػػركات التاليػػػػػة باإل -
 .(شاـ للصراعة –عصا اعببل  -لل ح 

 نصف السنوي فصاحاإل: 
( شػػػػػػػركة مػػػػػػػ  55قامػػػػػػػر )حيػػػػػػػ   ،ات النصػػػػػػػفية م ار ػػػػػػػًة بالربعيػػػػػػػةعصػػػػػػػاحر حػػػػػػػظ دائمػػػػػػػاً ارتفػػػػػػػاع  سػػػػػػػبة االلتػػػػػػػهاـ ي اإل -

 .(%9;بنسبة التهاـ ) ي  لنصفيةا ا اإعصاحبت د  ة ( شرك56 صل )
 .بت د  اإلعصاح النصفي باب الفرج للسياحة والفنادؽ مل تلتـه شركة -
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 6955/=/79فصاح عن نتائج الربع الثال  المنتهي بتاريخ اإل: 
حيػػػػػ  ازبػػػػػذت اؽبيئػػػػػة العامػػػػػة  ،شػػػػػركة( 55)عػػػػػ   تػػػػػائج الربػػػػػع الثالػػػػػ  عػػػػػدد ال ػػػػػركات اؼبطالبػػػػػة بت ػػػػػد  إعصػػػػػاحا ا بلػػػػػم  -

 .32/4233/;3 ا العادرة ل ركة شاـ للصراعة قراراً بتحورل ش لبا ال ا وا إ  شركة مسانبة خاصة ي 
 ت ررباً. (%6;) ي بنسبة  ع  الربع الثال ،إعصاحا ا  بت د  ( شركة منبا53) التهمر -
 باإلعصاح اؼبذكور. عصا اعببلو  ،باب الفرج للسياحة والفنادؽ  :مل تلتـه شرك -

 :4233واعبدوؿ التايل رلخص  تائج االلتهاـ بت د  اإلعصاحات اؼبطلوبة خ ؿ العاـ 
 6955(: نتائج التزام الشركات بتقديم اإلفصاحات خالل العام  >جدول رقم ) 

 اإلفصاحات
العدد اإلجمالي 
 للشركات

عدد الشركات 
 المطالبة

عدد الشركات 
 الملتزمة

 الشركات غير الملتزمة نسبة االلتزام

 %89 33 37 56 6959اإلفصاح األولي 

 باب الفرج

 عصا اعببل

 عمررر

 السوررة للصناعة والهراعة

 %95 40 42 56 6959اإلفصاح النهائي 
 باب الفرج

 بركة الهراعية

 إفصاح الربع األول
75/7/6955 

53 34 29 85% 

 السوررة ال ورتية

 باب الفرج

 عصا اعببل

 قررة دم ق لل ح 
 شاـ للصراعة

 اإلفصاح النصفي
79/:/6955 

 باب الفرج 97% 33 34 53

 إفصاح الربع الثال 
79/=/6955 

52 33 31 94% 
 باب الفرج

 عصا اعببل
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 : رابعاً: اإلفااح الطارئ
الصػػػػػػػػادر عػػػػػػػػ  السػػػػػػػػيد رئػػػػػػػػيس ؾبلػػػػػػػػس  :8/422/:4/ تػػػػػػػػاررا 65;5// مػػػػػػػػ  ال ػػػػػػػػرار رقػػػػػػػػا 35اقػػػػػػػػتناداً إ  اؼبػػػػػػػػادة /

الػػػػػػوزراء واؼبت ػػػػػػم   ظػػػػػػاـ وتعليمػػػػػػات اإلعصػػػػػػاح للجبػػػػػػات اػبا ػػػػػػعة إلشػػػػػػراؼ اؽبيئػػػػػػة  هبػػػػػػ  علػػػػػػى ال ػػػػػػركة اؼبصػػػػػػدرة إعػػػػػػ ـ 
 اؽبيئة دوف إبطاء وبأي وقيلة رب ق السرعة اؼبطلوبة، وإصدار بياف علين عوراً عند توعر  ي معلومة جوهررة .

 ، و لك وع اً للجدوؿ التايل:4233( شركة مسانبة عامة إعصاحات طارئة خ ؿ العاـ 33قدمر )
 6955(: اإلفصاحات الطارئة للشركات المساىمة خالل العام =)جدول رقم 

 موضوع اإلفصاح تاريخ اإلفصاح الشركة الرقم

 بنك بيمو السعودي الفر سي 0
 تغيا اؼبدرر العاـ 21/9/2011

28/11/2011 
حصة البنك السعودي الفر سي واالقت الة م   بيع

 ع ورة ؾبلس اإلدارة

 البنك العريب 2

 اقت الة  مف قر ؾبلس اإلدارة 30/1/2011
 ت  يل ؾبلس إدارة جدرد 8/6/2011
 اقت الة ع و ؾبلس إدارة 14/7/2011
 تعدرل  ع اء ؾبلس اإلدارة 27/10/2011

 ع و ؾبلس إدارةاقت الة  3/10/2011 بنك بيبلوس 3

 واػبليج قوررةبنك  4
 اقت الة  ائ  رئيس ؾبلس اإلدارة 10/10/2011
 اقت الة فبثل بنك اػبليج اؼبتحد 6/4/2011

 الدويل اإلق مي قوررةبنك  5
 تعيف ع و ؾبلس إدارة بدرل 27/9/2011
 اقت الة ع و ؾبلس إدارة 27/7/2011

 اؼبدرر العاـتعيف  2/2/2011 بنك األردف 6
 تعيف رئيس تنفيذي للبنك 30/1/2011 بنك ال كة 7

 الع يلة للتأمف الت اعلي 8
 تعيف ع و ؾبلس إدارة بدرل 1/6/2011
 إل اء اغبجه االحتياطي على  قبا بعا اؼب قسف 5/6/2011
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 اقت الة ع و ؾبلس إدارة 6/7/2011
 مدرر عاـ جدردالتعاقد مع  26/10/2011 اؼبتحدة للتأمف 9
 تعدر ت ي إدارة ال ركة 18/12/2011 السوررة ال ورتية 02
 اقت الة ع و ؾبلس إدارة 19/10/2011 اظبنر البادرة 00

 : : اإلفااحات الشهريةخامساً 
وال قػػػػػػيما  ي قػػػػػػوؽ دم ػػػػػػق لػػػػػ وراؽ اؼباليػػػػػػة والوقػػػػػوؼ علػػػػػػى  تػػػػػائج  عماؽبػػػػػػا فػػػػػدؼ متابعػػػػػػة  و ػػػػػاع ال ػػػػػػركات اؼبدرجػػػػػة

 دبخاطبػػػػة ال ػػػػركات ب ػػػػرورة تهورػػػػد اؽبيئػػػػة باعصػػػػاحا ا، قامػػػػر اؽبيئػػػػة لصػػػػعبة الػػػػ  يبػػػػر فػػػػا وطننػػػػا اغببيػػػػ الظػػػػروؼ ا هػػػػذ  ي
 هػػػػػا  علػػػػػى وعػػػػػق اقػػػػػتمارة ًب إعػػػػػدادها ؽبػػػػػذا الغػػػػػرض، حيػػػػػ  ربتػػػػػوي هػػػػػذ  االقػػػػػتمارة ال ػػػػػبررة بػػػػػدءاً مػػػػػ  شػػػػػبري سبػػػػػوز و ب

  و ما تر   باإلعصاح عن . ،وملخصاً ع   و اعبا ،م شرات األداء لل ركة
 هذ  اؼبرحلة. خ ؿصوصيتبا ال باة ػب  ظراً  على متابعة  و اع اؼبصارؼ ب  ل  قاقي وًب الرتكيه
 6955 افصاحات شهر آب لعام: 

عنػػػػػػػد  فػػػػػػػس مسػػػػػػػتورا ا ي  4233اقػػػػػػػت رت  رقػػػػػػػاـ وم شػػػػػػػرات اؼبصػػػػػػػارؼ اػباصػػػػػػػة ي  ارػػػػػػػة ال ػػػػػػػبر الثػػػػػػػام  مػػػػػػػ  عػػػػػػػاـ 
  سبياً كمارلي:  بتغاات قليلة 52/8/4233

  بنهاية شهر آب بعض البنود الواردة في افصاحات المصارف تغير(: 59)جدول رقم 
 التغير% 30/8/2200 32/6/2200 البند

 %24- 90,475,905,298 118,952,437,895 نقد وأرصدة لدى مصرف سورية المركزي
 %0.3+ 252,665,150,347 251,985,033,179 صافي التسهيالت اإلئتمانية
 %0.07- 90,965,744,231 91,029,482,257 أرصدة لدى المصارف

 %13+ 65,137,911,542 57,852,257,704 إيداعات لدى المصارف األخرى
 %3- 475,433,127,998 490,389,051,802 الودائع بمفهومها الواسع
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  6955شهري تشرين األول وتشرين الثاني لعام إفصاحات: 
البفػػػػػػػاض ي صبيػػػػػػػع اؼب شػػػػػػػرات اؼبدروقػػػػػػػة باقػػػػػػػتثناء بنػػػػػػػدي األرصػػػػػػػدة لػػػػػػػدى اؼبصػػػػػػػارؼ لػػػػػػػوحظ خػػػػػػػ ؿ هػػػػػػػذاف ال ػػػػػػػبراف 

 بالنسػػػػػػبةي  ارػػػػػػة ال ػػػػػػبر اغبػػػػػػادي ع ػػػػػػر  (%63)وودائػػػػػػع اؼبصػػػػػػارؼ الػػػػػػذي ارتفػػػػػػع بنسػػػػػػبة  (%49)الػػػػػػذي ارتفػػػػػػع بنسػػػػػػبة 
 كما ي اعبدوؿ التايل:  4232نبارة عاـ ل

 واردة في افصاحات المصارف بنهاية شهر تشرين الثاني ومقارنتها بالفترات السابقة(: تغير بعض البنود ال55)جدول رقم 
 اإلفصاحات الشهرية اإلفصاحات الربعية 

 52/33/4233 معدل التغير 52/9/4233 53/34/4232 البند/ مليار ل.س
التغيرعن 
 الربع الثال 

التغير عن 
 بداية العام

نقد وأرصدة لدى مصرف 
 سورية المركزي

158 119 -42% 94 +3% -40% 

 %7- %3- 245 %4- 253 263 صافي التسهيالت اإلئتمانية

 %27+ %11- 93 %43+ 91 73 أرصدة لدى المصارف
إيداعات لدى المصارف 

 األخرى
96 58 -52% 50 +8% -48% 

 %41+ %24+ 41 %14+ 33 29 ودائع المصارف

 %22- %5- 392 %21- 398 505 ودائع العمالء

 %20- %2- 455 %18- 466 566 الودائع بمفهومها الواسع
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 : العامة للشركات المساهمةالهيئات    :سادساً 
الػػػػػػ  و   4233/ لعػػػػػػاـ ;4/ مػػػػػػ  قػػػػػػا وف ال ػػػػػػركات الصػػػػػػادر باؼبرقػػػػػػـو الت ػػػػػػررعي رقػػػػػػا /398اقػػػػػػتناداً إ  اؼبػػػػػػادة رقػػػػػػا /

  هبػػػػػػ  علػػػػػػى ؾبلػػػػػػس اإلدارة توجيػػػػػػ  الػػػػػػدعوة غب ػػػػػػور اجتمػػػػػػاع اؽبيئػػػػػػة العامػػػػػػة مرع ػػػػػػة جبػػػػػػدوؿ األعمػػػػػػاؿ للػػػػػػوزارة  :تػػػػػػنص علػػػػػػى
ت ػػػػػػـو اؽبيئػػػػػػة ب رفػػػػػػاد منػػػػػػدوبيبا غب ػػػػػػور اجتماعػػػػػػات اؽبيئػػػػػػات ، وهيئػػػػػػة األوراؽ إ ا كا ػػػػػػر ال ػػػػػػركة مسػػػػػػانبة مغفلػػػػػػة عامػػػػػػة...  

ا الوقػػػػػػػػػوؼ علػػػػػػػػػى مناق ػػػػػػػػػات وم ػػػػػػػػػررات هػػػػػػػػػذ  العامػػػػػػػػػة العادرػػػػػػػػػة و ػػػػػػػػػا العادرػػػػػػػػػة لل ػػػػػػػػػركات اؼبسػػػػػػػػػانبة العامػػػػػػػػػة، حيػػػػػػػػػ  رػػػػػػػػػت
االجتماعػػػػػػات ومػػػػػػدى مطاب تبػػػػػػا ل  ظمػػػػػػة وال ػػػػػػوا ف اؼبرعيػػػػػػة، كجػػػػػػهء مبػػػػػػا مػػػػػػ  مبػػػػػػاـ اؽبيئػػػػػػة ي متابعػػػػػػة  و ػػػػػػاع ال ػػػػػػركات 

 وضبارة اؼبستثمرر . 
 و تائج توزرعات األرباح:   4233وعيما رلي  ة ع  اؽبيئات العامة ال  ع دت خ ؿ العاـ 

 ( شركة هيئ;5ع دت )م  ال ركات اػبا عة إلشراؼ اؽبيئة 4232لعاـ  ا ا العامة 
 (44شػػػػػرك )قامػػػػػر بع ػػػػػد هيئا ػػػػػا العامػػػػػة  ػػػػػم  اؼبػػػػػدة ال ا و يػػػػػة الػػػػػ   ػػػػػص عليبػػػػػا قػػػػػا وف ال ػػػػػركات  ػػػػػم  األشػػػػػبر  ة

علمػػػػػػاً  ف عػػػػػػدد ال ػػػػػػركات الػػػػػػ  التهمػػػػػػر باؼبػػػػػػدة ال ا و يػػػػػػة ل ػػػػػػا وف ال ػػػػػػركات السػػػػػػابق ال تبػػػػػػاء قػػػػػػنتبا اؼباليػػػػػػة  األربعػػػػػػة
( شػػػػػػػركات ع ػػػػػػػ  وهػػػػػػػذا ا ع ػػػػػػػاس وا ػػػػػػػر لتعػػػػػػػدر ت ال ػػػػػػػا وف 7األشػػػػػػػبر الث ثػػػػػػػة ي العػػػػػػػاـ اؼبا ػػػػػػػي هػػػػػػػي )خػػػػػػػ ؿ 

 اإلهبابية على ال ركات.
 (42( شركة م   صل )5;) وعق اعبدوؿ التايلقامر بتوزرع  رباح  شركة: 

 6955(: أرباح أسهم الشركات واألرباح الموزعة خالل عام 56)جدول رقم 

 اسم الشركة

القيمة 
االسمية 
 للسهم

 األرباح
ربح 
 السهم

تاريخ عقد الهيئة 
 العامة

 األرباح الموزعة

 المصارف

3 
بنك بيمو السعودي 

 الفر سي
722 617,803,106 90 16/05/2011 

تاجيل توزرع الربر غبف ع د 
 هيئة عامة  ا عادرة

 4/4/2011 99 712,548,262 722 بنك قوررة واؼببجر 4

ب يمة توزرع  قبا ؾبا ية 
ؿ.س،  62222222222

 3/;بنسبة 

 5/4/2011 127 681,628,658 3222 بنك عودة قوررا 5

توزرع  قبا ؾبا ية ب يمة 
ؿ.س،  59622222222

 322/9بنسبة 
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 20/6/2011 22 107,884,052 3222 بنك ال اـ اإلق مي 6
خسائر مرتاكمة الروجد 

 توزرعات

 31/03/2011 37 231,123,382 722 بنك بيبلوس قوررا 7

توزرع  قبا ؾبا ية ب يمة 
ؿ.س،  34222222222

 32/5بنسبة 

8 
بنك قوررا الدويل 

 اإلق مي
722 742,699,771 69 16/05/2011 

تفورا االدارة بتوزرع االرباح 
على ش ل  قبا منحة 

 مست ب ً 

 28/5/2011 3 17,603,161 722 قوررا -بنك األردف  9
خسائر التأقيس ال روجد 

 توزرعات

: 
اؼبصرؼ الدويل للتجارة 

 والتمورل
722 914,474,357 106 30/04/2011 

% م  32ؿ.س مارعادؿ 72
 ال يمة االظبية

 24/5/2010 34- 202,755,773- 722 بنك قوررا واػبليج ;
خسائر مرتاكمة الروجد 

 توزرعات

 29/3/2010 1 5,229,532 722 قوررا -عر سبنك  32
اػبسائر تغطية جهء م  
 اؼبرتاكمة

 تدورر األرباح الروجد توزرعات 28/04/2011 63 401,664,025 722 البنك العريب قوررا 33

 28/04/2011 45- 112,819,237- 3222 بنك ال رؽ 34
الرهاؿ اؼبصرؼ ي مرحلة 

 خسائر التأقيس

35 
 -بنك قطر الوطين 

 قوررة
722 -93,163,345 -9 6/3/2011 

ال روجد خسائر التأقيس 
 توزرعات

 23/04/2011 23- 230,175,016- 722 بنك ال كة قوررة 36
خسائر التأقيس ال روجد 

 توزرعات

 ا

 التأمين

37 
السوررة الدولية للتأمف 
 )  روب قوررا (

722 137,430,352 69 4/4/2011 
% م  8ؿ.س مارعادؿ 52

 ال يمة االظبية

38 
الع يلة للتأمف 
 الت اعلي

722 140,825,151 35 28/4/2011 
% م  7ؿ.س مارعادؿ 47

 ال يمة االظبية

 14/4/2011 87 148,398,159 722 السوررة الوطنية للتأمف 39
% م  32ؿ.س مارعادؿ 72

 ال يمة االظبية
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 30/03/2011 5 10,224,570 722 االرباد التعاوا للتأمف :3
تغطية جهء م  اػبسائر 

 اؼبرتاكمة

3; 
اؼب رؽ العريب شركة 

 للتأمف
722 125,387,347 74 11/4/2011 

% م  7ؿ.س مارعادؿ 47
 ال يمة االظبية

42 
 -اؼبتحدة للتأمف 

 قوررا
722 150,616,804 89 17/3/2011 

% م  35ؿ.س مارعادؿ 87
 ال يمة االظبية

43 
السوررة ال ورتية 

 للتأمف
722 14,817,998 9 13/5/2011 

اػبسائر تغطية جهء م  
 اؼبرتاكمة

 

 الزراعة

44 
اؽبندقة الهراعية 

 -مباء  -ل قتثمارات 
472 16,800,000 17 31/03/2011 

% م  32ؿ.س مارعادؿ 47
 ال يمة االظبية

 ال اـ الهراعية 45
    

ال ركة متوقفة با تظار التصفية 
 ومل تع د هيئتبا بعد

46 
ال رؽ األدىن ؼبنتجات 

 الهرتوف
722 16,246,434 34 24/2/2011 

مارعادؿ  ؿ.س31.25
 % م  ال يمة االظبية8847

47 

العربية السوررة لتنمية 
 -اؼبنتجات الهراعية 

 - دؽ 

722 23,;:42;67 49 42/33/4233 
% م  7ؿ.س مارعادؿ 47

 ال يمة االظبية

48 
بركة للمنتجات الهراعية 

 واغبيوا ية
 ح  ا ف 4232لعاـ رتا متابعة بيا ا ا اؼبالية  722

49 
ال لموف ل قتثمار 
 النباٌب واغبيواا

 خسائر الروجد توزرعات 4233/;/35 3- 548,639- 722

4: 
عيحاء ال اـ للتسورق 

 الهراعي
 ال ركة متوقفة ع  العمل 722

 

 الخدمات
 و

 الصرافة

4; 

ابموعة اؼبتحدة للن ر 
 واإلع ف والتسورق 

 (UG ) 

322 121,317,090 27 27/3/2011 
% م  ;4ؿ.س مارعادؿ ;4

 ال يمة االظبية

52 
العربية السوررة 
 للمن آت السياحية

32 527,886,660 6 17/4/2011 
% 47مارعادؿ  ؿ.س2.5

 م  ال يمة االظبية
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 ;422ت رر تصفية ال ركة ي اؽبيئة العامة لعاـ  ال رؽ للسياحة والن ل 53

 16/04/2011 120 47,952,262 722 األهلية للن ل 54
% 42ؿ.س ما رعادؿ 322

 م  ال يمة االظبية

 39/9/4233 7; 13,240,027 722 قررة دم ق لل ح  55
% م  9ؿ.س ما رعادؿ  57

 ال يمة االظبية

 ال روجد توزرعات 30/03/2011 19 6,740,548 722 شركة ماس للتوزرع 56

57 

ال ركة السوررة 
 للسياحة

 )ال ر ك قاب اً (

 متوقفة ع  العمل ال ركة

 ال ركة متوقفة ع  العمل دارروس للن ل 58

 5- 5,491,085- 722 عمررر 59
ًب شراء ال ركة م  قبل شركة شاـ ال اب ة بعد قنوات م  

 التعثر ومل تع د هيئتبا بعد

 422 م   اغبلو :5
وًب حذؼ  ;43/8/422/ تاررا :49صدر قرار حبل ال ركة م  السيد رئيس ؾبلس الوزراء رقا /

 ال ركة م  قاعدة بيا ات اؽبيئة

5; 
باب الفرج للسياحة 

 والفنادؽ
 بعد ومل تع د اؽبيئة العامة 4232مل ت دـ بيا ا ا النبائية لعاـ  722

 13/7/2011 16 8,215,243 722 األدها للصراعة 62
تغطية جهء م  اػبسائر 

 اؼبرتاكمة

 32/4233/;3 (44) (11,001,196) 722 شاـ للصراعة 63
وت رر ربورل   خسائر تأقيس

 ال  ل ال ا وا.

 م قسة حدرثاً  722 بي و للصراعة 64

65 
ال رؽ األوق  

 للصراعة
 م قسة حدرثاً  722

 م قسة حدرثاً  722 اؼبتحدة للصراعة 66

 ال ركة متوقفة ع  العمل اؼب اررع ال اثولي ية 67
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 الصناعة

68 
التجاررة للصناعة 

 والت رد
52 200,848 14 

و ات طابع عائلي  72;3ال ركة م قسة ي عاـ 
 ؿ.س 6572222ر ظباؽبا

 31/3/2011 33 100,000,000 722 األهلية للهروت 69
% م  8ؿ.س مارعادؿ 52

 ال يمة االظبية

 29/4/2010 35- 27,798,215- 722 عصا اعببل الطبيعي :6
وخسائرها ال ركة متعثرة 

 (395493;56اؼبرتاكمة )

6; 
اؼبتحدة لصناعة 
 للمواقا وال و ات

722 3,966,342 41 
ت رر ربوؿ ال ركة إ  ؿبدودة اؼبس ولية بناًء على قرار اؽبيئة 

 ;422العامة لعاـ 

72 
السوررة للصناعة 

 والهراعة
72 5,630,542 281 27/7/2011 

% م  722ؿ.س  ي  472
 ال يمة االظبية

 15/03/2011 10 182,552,680- 722 شركة اظبنر البادرة 73
خسائر التأقيس ال روجد 

 توزرعات

74 
السلمية للم اررع 

 اإل  ائية
 ال ركة متوقفة ع  العمل

 ال ركة متوقفة ع  العمل ال يماورات الصناعية 75

 ال ركة متوقفة ع  العمل كس  للت رد 76

 

 االتصاالت
 9/6/2011 126 8,469,318,450 47 موبارلقاراتيل  77

% 522ؿ.س مارعادؿ 97
 م  ال يمة االظبية

78 MTN Syria 500 6,214,418,674 2,071 17/3/2011 
توزرع كامل الربر على 

 %  622  اؼبسانبف
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 حوكنة الشركات

 ( OECD ػػػػػػػم  ت ررػػػػػػػر منظمػػػػػػػة التعػػػػػػػاوف والتنميػػػػػػػة االقتصػػػػػػػادرة ) إدراج قػػػػػػػوررا ، ًب وألوؿ مػػػػػػػرة3122خػػػػػػػ ؿ العػػػػػػػاـ 
و لػػػػػػك بعػػػػػػد  ف  ( و لػػػػػػك عيمػػػػػػا رتعلػػػػػػق دبو ػػػػػػوع حوكمػػػػػػة ال ػػػػػػركات،MENA) ؼبنط ػػػػػػة ال ػػػػػػرؽ األوقػػػػػػ  و ػػػػػػاؿ إعرر يػػػػػػا

 ًب ارقاؿ ت ررر اغبوكمة الذي  عدت  اؽبيئة وملئ االقتبياف اؼبرقل م  قبل اؼبنظمة.
وعػػػػػػػق اقػػػػػػػتمارة ًب و لػػػػػػػك  ،ل ػػػػػػػركات اػبا ػػػػػػػعة إلشػػػػػػػراؼ اؽبيئػػػػػػػةخػػػػػػػاص حبوكمػػػػػػػة اقػػػػػػػنوراً ب عػػػػػػػداد ت ررػػػػػػػر  يئػػػػػػػةت ػػػػػػػـو اؽبو 

  ها ؿباور اغبوكمة ومدى تطبي با. الذي تناوؿ 3121وقد ًب إصدار ت ررر عاـ . إعدادها ؽبذا الغرض
/ 42ورػػػػػأٌب هػػػػػذا الت ررػػػػػر الصػػػػػادر عػػػػػ  هيئػػػػػة األوراؽ واألقػػػػػواؽ اؼباليػػػػػة السػػػػػوررة بعػػػػػد عػػػػػامف مػػػػػ  صػػػػػدور ال ػػػػػرار رقػػػػػا /

اؼبت ػػػػػػػم   ظػػػػػػػاـ اؼبمارقػػػػػػػات السػػػػػػػليمة إلدارة ال ػػػػػػػركات، للوقػػػػػػػوؼ علػػػػػػػى  هػػػػػػػا التطػػػػػػػورات ي إدارة ال ػػػػػػػركات  3112ـ لعػػػػػػػا
اػبا ػػػػػعة إلشػػػػػراؼ اؽبيئػػػػػة وإلطػػػػػػ ع اعبمبػػػػػور واؼببتمػػػػػف علػػػػػػى  هػػػػػا جوا ػػػػػ  اغبوكمػػػػػة لػػػػػػدى هػػػػػذ  ال ػػػػػركات كخطػػػػػػوة  و  

 ي   ر هذ  الث اعة وصوالً إ  التطبيق األمثل مست بً .
 ـبتلف ال طاعات وعق اعبدوؿ التايل: ( شركة موزعة على44على ) الت ررراشتمل وقد 

 6959(: أسماء الشركات التي تضمنها تقرير الحوكمة لعام 57)جدول رقم 
 المصارف

 تاريخ التأسيس وضعها الشركة                     

 4225 مدرج  ظامي بنك بيمو السعودي الفر سي 5

 2003 مدرج  ظامي واؼببجربنك قوررة  6

 2005 مدرج  ظامي بنك عودة قوررا 7

 2006  ا مدرج بنك ال اـ اإلق مي 8

 2005 مدرج موازي   بنك بيبلوس قوررا 9

 2006  ظامي بنك قوررا الدويل اإلق مي :

 2008 مدرج موازي   قوررا -بنك األردف  ;

 2003 مدرج  ظامي اؼبصرؼ الدويل للتجارة والتمورل >

 2006 مدرج موازي ب بنك قوررا واػبليج =

 2008 مدرج موازي ب قوررا -عر سبنك  59

 2005 مدرج  ظامي البنك العريب قوررا 55
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 2008 مدرج موازي   بنك ال رؽ 56

 2009 مدرج موازي ب قوررة -بنك قطر الوطين  57

 2009  ا مدرج قوررة –بنك ال كة  58

 التأمين
 2006 مدرج  ظامي الدولية للتأمف )  روب قوررا ( السوررة 59

 2007 مدرج موازي   الع يلة للتأمف الت اعلي :5

 2006 مدرج  ظامي السوررة الوطنية للتأمف ;5

 2007 إجراءات اإلدراج االرباد التعاوا للتأمف >5

 2006  ا مدرج شركة اؼب رؽ العريب للتأمف =5

 2006 مدرج  ظامي قوررا –اؼبتحدة للتأمف  69

 2006  ا مدرج السوررة ال ورتية للتأمف 65

 الزراعة
 1998 مدرج موازي   مباء 66

 الخدمات
67 UG 2002 مدرجة  ظامي 

 1978 إجراءات اإلدراج العربية السوررة للمن آت السياحية 68

 1992 مدرجة موازي   األهلية للن ل 69

 2001 مدرجة ا  قررة دم ق لل ح  :6

 2007  ا مدرجة شركة ماس االقتصادرة ;6

  ا مدرجة باب الفرج للسياحة والفنادؽ >6
 

 2009  ا مدرجة األدها للصراعة =6

 الصناعة
 2008  ا مدرجة اظبنر البادرة 79

 1996 مدرجة  ظامي األهلية للهروت 75

 االتصاالت
 2001  ا مدرجة قاراتيل موبارل تليلي ـو 76

77 MTN 2002  ا مدرجة 
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وهػػػػػذ  ال ػػػػػركات سبثػػػػػل  هػػػػػا ال ػػػػػركات العاملػػػػػة  ػػػػػم  قطػػػػػاع ال ػػػػػركات اؼبسػػػػػانبة العامػػػػػة وت ػػػػػا كاعػػػػػة ال ػػػػػركات اؼبدرجػػػػػة 
ي قػػػػػوؽ دم ػػػػػق لػػػػػ وراؽ اؼباليػػػػػة إ ػػػػػاعًة إ  ال ػػػػػركات اؼبرشػػػػػحة لػػػػػادراج والػػػػػ  تتميػػػػػه بالتهامبػػػػػا اعبيػػػػػد دبتطلبػػػػػات اعببػػػػػات 

 رر:وعيما رلي  ها ا اور والن اط ال  تناوؽبا الت ر  وال وا ف النانمة.الرقابية واأل ظمة 

 أواًل: حقوق المساىمين:
 موزعػػػػػػػوف( مسػػػػػػػاها 213422مار ػػػػػػػارب ) 3121بلػػػػػػم عػػػػػػػدد مسػػػػػػػانبي ال ػػػػػػػركات الػػػػػػػ   لبػػػػػػػا الت ررػػػػػػػر ي  ارػػػػػػػة عػػػػػػػاـ 

 :التايل على ال طاعات وعق اعبدوؿ
 6959القطاعات في نهاية عام (: توزع المساىمين حسب 58)جدول رقم 

 نسبتهم عدد المساىمين القطاع
%63 572875 المصارف  
%5 42744 التأمين  
%49 ;45294 الخدمات  
%9 :8259 الصناعة  
%: 82956 االتصاالت  
%36 7;3424 الزراعة  
%322 92533: المجموع  

العامػػػػػة وح ػػػػػوقبا ي اغبصػػػػػوؿ علػػػػػى اؼبعلومػػػػػات وقػػػػػد رت ػػػػػم  هػػػػػذا ا ػػػػػور ح ػػػػػوؽ اؼبسػػػػػانبف العامػػػػػة واؼبتعل ػػػػػة باؽبيئػػػػػات 
 ًب الرتكيه على قر   اط هي:

 ح وؽ األع لية ي اإلصدارات اعبدردة. .3
 اغب وؽ اؼبتعل ة باؽبيئات العامة: وًب الرتكيه على : .4

 اغبصوؿ على ال راس اؼبطبوع للت ررر السنوي لل ركة. -

 اغبق ي التصورر خ ؿ اجتماع اؽبيئة. -
 اؼبسانبف.قسا ع قات  .5
 قجل اؼبسانبف. .6
 وجود  لية القت باؿ ال  اوى واؼب رتحات م  اؼبسانبف. .7
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الطلػػػػػػ  بال يػػػػػػاـ بأعمػػػػػػاؿ تػػػػػػدقيق علػػػػػػى قػػػػػػج ت ودعػػػػػػاتر  (% مػػػػػػ  األقػػػػػػبا32الػػػػػػذر  يبل ػػػػػػوف )حػػػػػػق اؼبسػػػػػػانبف  .8
 ال ركة.

 ًب التوصل إلي  ي هذا ا ور: برز ما  رلي وعيما

 ،/ شػػػػػركة مػػػػػ  ال ػػػػػركات الػػػػػ   لبػػػػػا الت ررػػػػػر بهرػػػػػادة ر وس  مواؽبػػػػػا وإصػػػػػدار  قػػػػػبا جدرػػػػػدة منػػػػػذ تأقيسػػػػػبا:3قامػػػػػر / -
وسبػػػػػػر فبارقػػػػػػة ح ػػػػػػوؽ األع ػػػػػػلية ي كاعػػػػػػة هػػػػػػذ  اإلصػػػػػػدارات للمسػػػػػػانبف ال ػػػػػػدامى  ،4232ي عػػػػػػاـ  طبسػػػػػػة منبػػػػػػا جػػػػػػرت

 باقتثناء إصدارر  مل تتا فما فبارقة هذا اغبق.
الػػػػػػ   لبػػػػػػا الت ررػػػػػػر علػػػػػػى تػػػػػػوعا ال ػػػػػػراس اؼبطبػػػػػػوع لت ررػػػػػػر ؾبلػػػػػػس اإلدارة للمسػػػػػػانبف كاعػػػػػػة قبػػػػػػل تعمػػػػػػل صبيػػػػػػع ال ػػػػػػركات  -

و ثنػػػػػاء ا ع ػػػػػاد هيئا ػػػػػا العامػػػػػة، إال  ف ؿبتورػػػػػات هػػػػػذا ال ػػػػػراس مل تصػػػػػل بعػػػػػد إ  اؼبسػػػػػتورات اؼبطلوبػػػػػة مػػػػػ  ال ػػػػػفاعية وعػػػػػق مػػػػػا 
 لبػػػػػا الت ررػػػػػر هيئا ػػػػػا العامػػػػػة وقامػػػػػر  رتطلبػػػػػ   ظػػػػػاـ اإلعصػػػػػاح الصػػػػػادر عػػػػػ  اؽبيئػػػػػة. حيػػػػػ  ع ػػػػػدت صبيػػػػػع ال ػػػػػركات الػػػػػ 

 ( شركة منبا بتوزرع  رباح على مسانبيبا منبا ث ثة مصارؼ قامر بتوزرع  قبا ؾبا ية.37)
يبتلػػػػػك كػػػػػل مسػػػػػاها اغبػػػػػق ي التصػػػػػورر ور ػػػػػوف لػػػػػ  عػػػػػدد مػػػػػ  األصػػػػػوات مسػػػػػاوي لعػػػػػدد األقػػػػػبا الػػػػػ  يبتل بػػػػػا، وهػػػػػذ   -

ا ال ػػػػوا ف النانمػػػػة والقػػػػيما قػػػػا وف ال ػػػػركات وتػػػػرجر دومػػػػاً كفػػػػة كبػػػػار الطرر ػػػػة اؼبتبعػػػػة ي التصػػػػورر هػػػػي الػػػػ   صػػػػر عليبػػػػ
 اؼب ؾ ي ازبا  قرارات اؽبيئات العامة.

مػػػػػ  ال ػػػػػركات الػػػػػ   لبػػػػػا الت ررػػػػػر ب قػػػػػناد مبمػػػػػة متابعػػػػػة شػػػػػ وف اؼبسػػػػػانبف لوحػػػػػدة إداررػػػػػة  ػػػػػم   / شػػػػػركة52قامػػػػػر / -
اؼببمػػػػػػػػة وحػػػػػػػػدات ذ  / شػػػػػػػػركة ت ػػػػػػػػـو فػػػػػػػػ35/وي ،/ شػػػػػػػػركة منبػػػػػػػػا وحػػػػػػػػدة متخصصػػػػػػػػة لػػػػػػػػذلك39اؽبياكػػػػػػػػل التنظيميػػػػػػػػة، ي /

 ودوائر  خرى ي قياؽ عملبا.
لػػػػػػدى صبيػػػػػػع ال ػػػػػػركات الػػػػػػ   لبػػػػػػا الت رررقػػػػػػجل خػػػػػػاص باؼبسػػػػػػانبف رت ػػػػػػم  معلومػػػػػػات اؼبسػػػػػػانبف وحركػػػػػػة   ػػػػػػل مل يػػػػػػة  -

األقػػػػػػبا وهػػػػػػذا السػػػػػػجل ًب ربورلػػػػػػ  ؼبركػػػػػػه اؼب اصػػػػػػة واغبفػػػػػػظ اؼبركػػػػػػهي بالنسػػػػػػبة لل ػػػػػػركات اؼبدرجػػػػػػة ي قػػػػػػوؽ دم ػػػػػػق لػػػػػػ وراؽ 
 .اؼبالية وم  حق اؼبساها اإلط ع على ماىبص مل يت  ي هذا السجل

ربػػػػػاوؿ صبيػػػػػع ال ػػػػػركات العمػػػػػل علػػػػػى التعامػػػػػل مػػػػػع صبيػػػػػع ال ػػػػػ اوى واؼب حظػػػػػات الػػػػػ  ر ػػػػػدمبا اؼبسػػػػػانبوف وعػػػػػق الطػػػػػرؽ  -
 ال  تصل فا اؼبعلومة إال     التوجد  مثلة وا حة  ليات هذا التعامل.

اًء علػػػػػى طلػػػػ  مػػػػػ  مل رسػػػػبق  ف قامػػػػر  ي مػػػػػ  ال ػػػػركات الػػػػػ   لبػػػػا الت ررػػػػػر بػػػػ جراء تػػػػدقيق علػػػػػى  عماؽبػػػػا ودعاترهػػػػػا بنػػػػ -
علػػػػػى الػػػػػر ا مػػػػػ   نبيػػػػػة اقػػػػػتخداـ هػػػػػذا اإلجػػػػػراء ي إهبػػػػػاد صػػػػػيغة رقابيػػػػػة  ،% مػػػػػ  ر س اؼبػػػػػاؿ  و  كثػػػػػر32مسػػػػػانبف يبل ػػػػػوف 

 و لك باقتثناء شركة واحدة.،  كثر عاعلية م  قبل اؼبسانبف على إدارات ال ركات
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لبػػػػػػػا الت ررػػػػػػػر وزبتلػػػػػػػف مػػػػػػػ  قطػػػػػػػاع توجػػػػػػػد بعػػػػػػػا تطبي ػػػػػػػات قياقػػػػػػػات اؼبسػػػػػػػ ولية االجتماعيػػػػػػػة لػػػػػػػدى ال ػػػػػػػركات الػػػػػػػ    -
 خػػػػػر وتبعػػػػػاً غبجػػػػػا ال ػػػػػركة وتػػػػػرتاوح مػػػػػابف رعارػػػػػة األحػػػػػداث اػباصػػػػػة واؼب ػػػػػاركة باألعمػػػػػاؿ اػبارػػػػػة واعبماهارػػػػػة وصػػػػػوالً إ  

 قياقات الس مة اؼببنية للعاملف ي ال ركة.

 ثانياً:اإلفصاح والشفافية:
ؼبػػػػا رنطػػػػوي عليػػػػ  مػػػػ  مهارػػػػا تػػػػنع س إهبابػػػػاً علػػػػى ال ػػػػركة  رعػػػػد ؿبػػػػور اإلعصػػػػاح وال ػػػػفاعية  هػػػػا ؿبػػػػاور حوكمػػػػة ال ػػػػركات

 ورت م  هذا ا ور عدة م شرات هي: ،واؼبستثمرر  وؾبتمع ال ركة ب  ٍل عاـ
o .توعر وقائل الن ر اؼب ئمة للمعلومات اؼبفصر عنبا 
o .وجود متحدثيف رظبيف باقا ال ركة إلصدار البيا ات العلنية حوؿ األحداث اؼببمة 
o  بت د  اإلعصاحات اؼبختلفة اؼبالية و ا اؼبالية وخاصًة اإلعصاحات الطارئة.االلتهاـ 
o  اإلعصػػػػػػاح عػػػػػػ  التغػػػػػػاات ي مل يػػػػػػات  ع ػػػػػػاء ؾبلػػػػػػس اإلدارة واألشػػػػػػخاص اؼبطلعػػػػػػف وعنػػػػػػدما تصػػػػػػل  سػػػػػػبة مل يػػػػػػة

 % م  ر س ماؿ ال ركة.7 ي مستثمر غبدود 

 وعيمارلي  ها النتائج اؼبستخرجة ي هذا ا ور:

ـ ال ػػػػػركات اؼبسػػػػػانبة ب ػػػػػ ٍل عػػػػػاـ دبتطلبػػػػػات اإلعصػػػػػاح الػػػػػ  تػػػػػنص عليبػػػػػا   ظمػػػػػة وقػػػػػوا ف هيئػػػػػة األوراؽ تطػػػػػور التػػػػػها -
واألقػػػػػػػػواؽ اؼباليػػػػػػػػة السػػػػػػػػوررة وخاصػػػػػػػػًة  ظػػػػػػػػاـ وتعليمػػػػػػػػات اإلعصػػػػػػػػاح للجبػػػػػػػػات اػبا ػػػػػػػػعة إلشػػػػػػػػراؼ اؽبيئػػػػػػػػة، حيػػػػػػػػ  

 %(.7;) 4232وصلر  سبة التهاـ ال ركات بت د  إعصاحا ا النبائية لعاـ 

اإلعصػػػػػػػاح هبػػػػػػػ  علػػػػػػػى ال ػػػػػػػركة اؼبصػػػػػػػدرة إعػػػػػػػ ـ اؽبيئػػػػػػػة ودوف إبطػػػػػػػاء وبػػػػػػػأي وقػػػػػػػيلة رب ػػػػػػػق السػػػػػػػرعة وع ػػػػػػػاً لنظػػػػػػػاـ  -
( شػػػػػػػػركات بت ػػػػػػػػد  10اؼبطلوبػػػػػػػػة، وإصػػػػػػػػدار بيػػػػػػػػاف علػػػػػػػػين عػػػػػػػػوراً عنػػػػػػػػد تػػػػػػػػوعر  ي معلومػػػػػػػػة جوهررػػػػػػػػة. ع ػػػػػػػػد قامػػػػػػػػر )

 كما ي اعبدوؿ التايل:  2010إعصاحات طارئة ي عاـ 
 6959اإلفصاحات الطارئة خالل عام (: 59جدول رقم )

 موضوع اإلفصاح الشركة الرقم
 تغيا ي ع ورة ؾبلس اإلدارة اؼبصرؼ الدويل للتجارة والتمورل 1
 تعيف مدرر عاـ البنك العريب 2
 اقت الة رئيس ؾبلس اإلدارة بنك ال رؽ 3
 اقت الة اؼبدرر العاـ بنك قطر الوطين 4
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قوررة –بنك األردف  5  اقت الة اؼبدرر العاـ 
قوررة واػبليجبنك  6  تغيا ي ع ورة ؾبلس اإلدارة 
 تعيف مدرر عاـ جدرد السوررة ال ورتية للتأمف 7
 تغيا ي ع ورة ؾبلس اإلدارة الع يلة للتأمف الت اعلي 8
 دعوى ق ائية UGابموعة اؼبتحدة  9
 قرقة م ت  ال ركة ي دم ق األهلية للن ل 10

وت ػػػػػـو بػػػػػ جراء  ،التػػػػػهاـ ال ػػػػػركات بتطبيػػػػػق معػػػػػارا ا اقػػػػػبة والتػػػػػدقيق الدوليػػػػػةكمػػػػػا ت ػػػػػـو اؽبيئػػػػػة بالتأكػػػػػد مػػػػػ  مػػػػػدى  -
للوصػػػػػػػوؿ إ   علػػػػػػػى اؼبسػػػػػػػتورات ي  ،التعػػػػػػػدر ت علػػػػػػػى ال ػػػػػػػوائا اؼباليػػػػػػػة وت ػػػػػػػاررر مفت ػػػػػػػي اغبسػػػػػػػابات قبػػػػػػػل   ػػػػػػػرها

 .جودة الت اررر والبيا ات اؼبالية

 ف اقػػػػػػتخداـ هػػػػػػذ  اؼبواقػػػػػػع كوقػػػػػػيلة لن ػػػػػػر روجػػػػػػد مواقػػػػػػع ال رتو يػػػػػػة لػػػػػػدى ال ػػػػػػركات اؼبسػػػػػػانبة اؼب قسػػػػػػة حػػػػػػدرثاً إال  -
 اإلعصاحات والتواصل مع اؼبسانبف مل ررؽ بعد للمستوى اؼبطلوب.

هنػػػػاؾ التػػػػػهاـ وا ػػػػػر مػػػػ  قبػػػػػل ال ػػػػػركات اؼبسػػػػانبة الػػػػػ   لبػػػػػا الت ررػػػػر باإلعصػػػػػاح عػػػػػ  التغػػػػاات ي اؼبل يػػػػػة وخاصػػػػػًة  -
 % وتداوالت األشخاص اؼبطلعف.7حدود 

 ل الملكية:ثالثاً: مجالس اإلدارة وىياك
 ورت م  هذا ا ور:

  شروط ع ورة ابلس وت  يلت  مابف  ع اء مست لف و ا تنفيذرف حي  تنص   ظمة اغبوكمة على  ف ت وف
   لبية  ع اء ابلس م  األع اء  ا التنفيذرف و ف ال ر ل عدد األع اء اؼبست لف ع  الثل .

  ي ابلس.عدد األقبا و سبتبا اؼبطلوب لنصاب الع ورة 
 .كبار اؼبسانبف وخاصًة ال خصيات االعتباررة اؼبمثلف ي ابلس 
 .تركه اؼبل ية و سبة مل ية األع اء ؾبتمعف وع قة ال رىب بف األع اء 
 .شروط الع ورة اؼبطلوبة وعق ال وا ف النانمة 
 .ًم اعآت وتعور ات ابلس وعدد االجتماعات قنورا 

حوؿ هذا ا ور: 4232عاـ  وعيمارلي  ها  تائج ت ررر  



 يـــــئــــــــة األوراق واألســـــــــــواق املـــــاليــــة الســــــــــــــوريــــــةــــــــــه
Syrian Commission on Financial Markets and Securities

 44 

%( لػػػػػػػدى صبيػػػػػػػع ال ػػػػػػػركات اؼبسػػػػػػػانبة الػػػػػػػ  3ال تتعػػػػػػػدى  سػػػػػػػبة اؼبل يػػػػػػػة ال زمػػػػػػػة لع ػػػػػػػورة ؾبلػػػػػػػس اإلدارة  سػػػػػػػبة ) -
وزبتلػػػػػف هػػػػػذ  اؼبسػػػػػانبة بػػػػػاخت ؼ  ( شػػػػػركات لػػػػػدربا النسػػػػػبة اؼبطلوبػػػػػة  كثػػػػػر مػػػػػ   لػػػػػك.5 لبػػػػػا الت ررػػػػػر باقػػػػػتثناء )
 ر س اؼباؿ تبعاً لل طاع.

( الػػػػػػ   لبػػػػػػػا الت ررػػػػػػر مل تسػػػػػػتطع اقػػػػػػػتيفاء شػػػػػػروط الع ػػػػػػػورة ي 55 ال ػػػػػػركات الػػػػػػػػ)( شػػػػػػركات ع ػػػػػػ  مػػػػػػػ  بػػػػػػف5) -
 %.3;ابلس مابف ع و  ا تنفيذي وع و مست ل،  ي  ف  سبة رب يق هذا ال رط بلغر حوايل 

( شػػػػػػركة مػػػػػػ  عػػػػػػدد ال ػػػػػػركات الػػػػػػ  33توجػػػػػد صػػػػػػلة قرابػػػػػػة بػػػػػػف ع ػػػػػػور   و  كثػػػػػػر مػػػػػػ   ع ػػػػػاء ؾبلػػػػػػس اإلدارة ي ) -
ألمػػػػر الػػػػػذي رػػػػ ثر قػػػػػلباً علػػػػى  ليػػػػػات التصػػػػورر علػػػػػى ال ػػػػرارات داخػػػػػل ابلػػػػس، وت ػػػػػرتب ال ػػػػػركات ا لبػػػػا الت ررػػػػػر 

 اؼبسانبة بذلك إ  اؼبفاهيا العائلية.

( الػػػػػ   لبػػػػػا الت ررػػػػػر يبتلػػػػػك  ع ػػػػػاء ؾبلػػػػػس اإلدارة  البيػػػػػة  قػػػػػبا ال ػػػػػركة 55( شػػػػػركة مػػػػػ  ال ػػػػػركات الػػػػػػ )48ي ) -
رعطػػػػػػيبا قػػػػػػػيطرة تامػػػػػػة  و شػػػػػػب  تامػػػػػػػة ي إدارة ال ػػػػػػركات وازبػػػػػػػا  % مػػػػػػػ  كامػػػػػػل ر س اؼبػػػػػػاؿ فبػػػػػػػا  62دبػػػػػػا رتجػػػػػػاوز 

 ال رارات ورلغي دور صغار اؼبسانبف.

ب ػػػػػػ ٍل عػػػػػػاـ رسػػػػػػتوي كاعػػػػػػة  ع ػػػػػػاء ؾبػػػػػػالس إدارات ال ػػػػػػركات اؼبسػػػػػػانبة ال ػػػػػػروط اؼبطلوبػػػػػػة لع ػػػػػػورتبا واؼبنصػػػػػػوص  -
 عليبا ي قا وف ال ركات  ر اً.

ؼبسػػػػػػػػانبة بػػػػػػػػاخت ؼ ال طػػػػػػػػاع العاملػػػػػػػػة عيػػػػػػػػ  وبػػػػػػػػاخت ؼ زبتلػػػػػػػػف م اعػػػػػػػػآت  ع ػػػػػػػػاء ؾبػػػػػػػػالس اإلدارة ي ال ػػػػػػػػركات ا -
مػػػػػػػاتنص عليػػػػػػػ  األ ظمػػػػػػػة األقاقػػػػػػػية ؽبػػػػػػػا ي ربدرػػػػػػػد  سػػػػػػػبة معينػػػػػػػة مػػػػػػػ  األربػػػػػػػاح حسػػػػػػػ  قػػػػػػػا وف ال ػػػػػػػركات  و تػػػػػػػرؾ 
اؼبو ػػػػػػػػوع للبيئػػػػػػػػة العامػػػػػػػػة بػػػػػػػػاقرتاح مػػػػػػػػ  ؾبلػػػػػػػػس اإلدارة. ور ػػػػػػػػاؼ إ  اؼب اعػػػػػػػػآت التعور ػػػػػػػػات األخػػػػػػػػرى اػباصػػػػػػػػة 

 ػػػػػػات اللجػػػػػػاف، علمػػػػػػاً  ف اغبػػػػػػد األدىن اؼبطلػػػػػػوب للجلسػػػػػػات هػػػػػػو مػػػػػػرة  حب ػػػػػػور اعبلسػػػػػػات وبػػػػػػدؿ اال ت ػػػػػػاؿ و تعور
( مػػػػػػػرات قػػػػػػػنوراً فبػػػػػػػا ر ػػػػػػػم  قيػػػػػػػاـ ؾبلػػػػػػػس اإلدارة دبسػػػػػػػ وليا ا وواجباتػػػػػػػ  ذبػػػػػػػا  ال ػػػػػػػركة 6كػػػػػػػل ث ثػػػػػػػة  شػػػػػػػبر  ي )

 ومسانبيبا.

 اإلدارة التنفيذية: رابعاً:
ركة وضبارػػػػػػة ح ػػػػػػوؽ اؼبسػػػػػػانبف، كمػػػػػػا هبػػػػػػ  هبػػػػػػ   ف تتمتػػػػػػع اإلدارة التنفيذرػػػػػػة بػػػػػػاؼب ه ت واػبػػػػػػ ات اؼبطلوبػػػػػػة إلدارة ال ػػػػػػ

 ال ر ػػػػػوف اؼبػػػػػدرر التنفيػػػػػذي مػػػػػ   ع ػػػػػاء ؾبلػػػػػس اإلدارة منعػػػػػاً لت ػػػػػارب اؼبصػػػػػا  ولفصػػػػػل عمليػػػػػة الرقابػػػػػة عػػػػػ  اإلدارة اليوميػػػػػة 
 ل  وف ال ركة.
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ب ػػػػػػػ ٍل عػػػػػػػاـ رتمتػػػػػػػػع اؼبػػػػػػػدراء التنفيػػػػػػػػذروف بال ػػػػػػػركات اؼبسػػػػػػػػانبة الػػػػػػػ   لبػػػػػػػػا الت ررػػػػػػػر بػػػػػػػػاؼب ه ت اؼبطلوبػػػػػػػة لل يػػػػػػػػاـ  -
 دببامبا ب فاءة.

ي  شػػػػػركة واحػػػػػدة ع ػػػػػ  مػػػػػ  ال ػػػػػركات الػػػػػ   لبػػػػػا الت ررػػػػػر هبمػػػػػع اؼبػػػػػدرر التنفيػػػػػذي بػػػػػف منصػػػػػب  وع ػػػػػورة ؾبلػػػػػس  -
 اإلدارة.

ت الػػػػػػ   طاهػػػػػػا الت ررػػػػػػر ( شػػػػػػركة مػػػػػػ  إصبػػػػػػايل عػػػػػػدد ال ػػػػػػركا37اعبػػػػػػدرر بالػػػػػػذكر  ف جنسػػػػػػية اؼبػػػػػػدرر التنفيػػػػػػذي ي ) -
لبنا يػػػػػػة( و لػػػػػػك ي قطػػػػػػاعي اؼبصػػػػػػارؼ والتػػػػػػأمف وهػػػػػػذا خػػػػػػرى  ػػػػػػا السػػػػػػوررة وخاصػػػػػػة )االرد يػػػػػػة والمػػػػػػ  جنسػػػػػػيات  

 رعود إ  قلة اػب ات الوطنية ي هذر  ال طاعف م ار ًة بباقي ال طاعات.

 خامساً: اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة:
 رهرد ت  يل اللجاف م  عاعلية ؾبلس اإلدارة ي التعامل مع ال  ارا ال  زبص عمل كل عبنة. -
( شػػػػػػركات مػػػػػػ  ال ػػػػػػركات الػػػػػػ   لبػػػػػػا الت ررػػػػػػر وهػػػػػػذا رع ػػػػػػس 6عبػػػػػػاف منبث ػػػػػػة عػػػػػػ  ابلػػػػػػس ي )مل رػػػػػػتا ت ػػػػػػ يل  -

 الطرر ة الت ليدرة ي إدارة هذ  ال ركات وي قصور التنظيا اإلداري اغبايل ؽبا.
روجػػػػػػد ي صبيػػػػػػع اؼبصػػػػػػارؼ اػباصػػػػػػة الػػػػػػ   لبػػػػػػا الت ررػػػػػػر عبنػػػػػػة للحوكمػػػػػػة بنػػػػػػاًء علػػػػػػى مػػػػػػارنص عليػػػػػػ  دليػػػػػػل اغبوكمػػػػػػة  -

  صرؼ قوررة اؼبركهي.الصادر ع  م

 سادساً:لجان التدقيق:
رتعػػػػػف علػػػػػى ؾبلػػػػػس اإلدارة ت ػػػػػ يل عبنػػػػػة للتػػػػػدقيق مػػػػػ  ث ثػػػػػة مػػػػػ   ع ػػػػػائ  وذبتمػػػػػع بصػػػػػفة دوررػػػػػة علػػػػػى  ال ر ػػػػػل عػػػػػدد 

 اجتماعا ا ع   ربعة ي السنة و ف تدوف ؿبا ر هذ  االجتماعات ب  ل  صويل وم   ها مباـ اللجنة:
 دى اقت  ليت  ومتابعة عمل  وم حظات  وم رتحات  ودراقة خطة عمل .مناق ة ترشير مفتش اغبسابات وم 
 .دراقة وت ييا إجراءات الرقابة الداخلية واإلط ع على ت اررر الرقابة الداخلية ومتابعتبا 
 بف ال ركة واألطراؼ  وي الع قة. التأكد م  عدـ وجود  ي ت ارب ي اؼبصا  قد رنتج ع  ع د الصف ات ما 

 4232ـ رعػػػػد عمػػػػل اللجنػػػػة مػػػػ   هػػػػا ؿبػػػػاور تطبيػػػػق فبارقػػػػات اغبوكمػػػػة السػػػػليمة وعيمػػػػا رلػػػػي  هػػػػا  تػػػػائج عػػػػاومػػػػ  هنػػػػا 
 عيما رتعلق بلجنة التدقيق:

 .( ال   لبا الت ررر55( شركات م  ال ركات الػ )9مل رتا ت  يل عباف تدقيق ي ) -
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و ػػػػػا تنفيػػػػػذرف وهػػػػػذا رعػػػػػود ( شػػػػػركة مػػػػػ  رب يػػػػػق شػػػػػروط ت ػػػػػ يلة اللجنػػػػػة مػػػػػ   ع ػػػػػاء مسػػػػػت لف 37مل تسػػػػػتطع ) -
  الباً  لى  ف ع و ؾبلس اإلدارة  و اػب ة اؼبالية وا اقبية قد ر وف م   ا اؼبست لف.

ورب ػػػػػق هػػػػػذ  اللجػػػػػاف شػػػػػروط عػػػػػدد االجتماعػػػػػات قػػػػػنوراً واالجتمػػػػػاع مػػػػػع مفػػػػػتش اغبسػػػػػابات وي وجػػػػػود ع ػػػػػو  و  -
 خ ة باالمور اؼبالية وا اقبية.

 سابعاً: مفتشو الحسابات:
وبتػػػػػػػل عمػػػػػػػل مفت ػػػػػػػي اغبسػػػػػػػابات م ا ػػػػػػػًة مبمػػػػػػػة ي فبارقػػػػػػػات حوكمػػػػػػػة ال ػػػػػػػركات واقػػػػػػػت  لية اؼبفػػػػػػػتش وحيادرتػػػػػػػ   -

 تنع س إهباباً على صحة البيا ات اؼبالية وعدالتبا وبالتايل ضبارة ح وؽ اؼبسانبف.

 وقػػػػػػػد شػػػػػػػبدت هػػػػػػػذ  اؼببنػػػػػػػة تطػػػػػػػوراً ملحونػػػػػػػاً سباشػػػػػػػى مػػػػػػػع تطػػػػػػػورات قطػػػػػػػاع األوراؽ اؼباليػػػػػػػة وًب و ػػػػػػػع العدرػػػػػػػد مػػػػػػػ  -
ال ػػػػػػواب  وا ػػػػػػددات لعمػػػػػػل اؼبفػػػػػػتش وخاصػػػػػػًة ي ال ػػػػػػركات اؼبسػػػػػػانبة حيػػػػػػ  حػػػػػػدد عػػػػػػدد ال ػػػػػػركات اؼبسػػػػػػانبة الػػػػػػ  
ر ػػػػـو اؼبػػػػدقق بتػػػػدقي با بػػػػأربع شػػػػركات ومػػػػدة التػػػػدقيق بػػػػأربع قػػػػنوات، مػػػػع وجػػػػود العدرػػػػد مػػػػ  ا ػػػػددات الػػػػ  زبػػػػص 

  وال ػػػػػركة الػػػػػ  رػػػػػدق با  و  ي اقػػػػػت  لية اؼبفػػػػػتش وخاصػػػػػًة عػػػػػدـ وجػػػػػود  ي تعػػػػػام ت ماليػػػػػة بػػػػػف اؼبفػػػػػتش  و  قاربػػػػػ
 شركة م  ؾبموعتبا.

لعااااا   / 66;5/صبيػػػػػع مفت ػػػػػي حسػػػػػابات ال ػػػػػركات ؿبػػػػػل الدراقػػػػػة معتمػػػػػدوف مػػػػػ  قبػػػػػل اؽبيئػػػػػة وعػػػػػق ال ػػػػػرار رقػػػػػا  -

ألوراؽ واألقػػػػػػػػواؽ اؼباليػػػػػػػػة اؼبت ػػػػػػػػم  اعتمػػػػػػػػاد مفت ػػػػػػػػي اغبسػػػػػػػػابات للجبػػػػػػػػات اػبا ػػػػػػػػعة إلشػػػػػػػػراؼ هيئػػػػػػػػة ا 4228
وت ػػػػػـو اؽبيئػػػػػة بالتأكػػػػػد مػػػػػ  مػػػػػدى التػػػػػهاـ اؼبػػػػػدق ف دبعػػػػػارا التػػػػػدقيق الدوليػػػػػة. كمػػػػػا طػػػػػورت مبػػػػػا ج لت ػػػػػاررر  ،السػػػػػوررة

 التدقيق رطال  اؼبدق وف بااللتهاـ فا.

تأخػػػػػػذ شػػػػػػركات التػػػػػػدقيق الدوليػػػػػػة اغبصػػػػػػة األكػػػػػػ  ي تػػػػػػدقيق ال ػػػػػػركات اؼبسػػػػػػانبة الػػػػػػ   لبػػػػػػا الت ررػػػػػػر وحػػػػػػ  إف ورد  -
 شبادة التدقيق.تصدرق مدقق  خر على 
 ثامناً: المدققون الداخليون:

( شػػػػػركات مػػػػػ  إصبػػػػػايل ال ػػػػػركات الػػػػػ   لبػػػػػا الت ررػػػػػر علػػػػػى وحػػػػػدة متخصصػػػػػة 6ال وبتػػػػػوي اؽبي ػػػػػل التنظيمػػػػػي ي ) -
 او شخص ر ـو دبباـ التدقيق الداخلي على الر ا م   نبية عمل اؼبدقق الداخلي ي ال ركات اؼبسانبة.

( الػػػػػػ  لػػػػػػدربا مػػػػػػدقق، األمػػػػػػر الػػػػػػذي قػػػػػػد رػػػػػػ دي إ  ;4( مػػػػػػ  ال ػػػػػػركات الػػػػػػػ)5)واؼبػػػػػػدقق الػػػػػػداخلي  ػػػػػػا متفػػػػػػرغ ي  -
 ت ارب اؼبصا  وا عداـ االقت  لية  ثناء قيام  بعمل .
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زبتلػػػػػػػػف اعببػػػػػػػػة الػػػػػػػػ  ررعػػػػػػػػع ؽبػػػػػػػػا اؼبػػػػػػػػدق وف الػػػػػػػػداخليوف ت ػػػػػػػػارررها مػػػػػػػػابف ؾبلػػػػػػػػس اإلدارة واإلدارة التنفيذرػػػػػػػػة وعبنػػػػػػػػة  -
ليػػػػػة هػػػػػذ  الت ػػػػػاررر وت ػػػػػارب اؼبصػػػػػا  بػػػػػف األطػػػػػراؼ اؼبختلفػػػػػة التػػػػػدقيق، األمػػػػػر الػػػػػذي قػػػػػد رػػػػػ دي إ  البفػػػػػاض عاع

 ي ال ركة.
وب ػػػػػػ ٍل عػػػػػػاـ صبيػػػػػػع اؼبػػػػػػدق ف الػػػػػػداخليف ي ال ػػػػػػركات رتمتعػػػػػػوف دبسػػػػػػتوى جيػػػػػػد مػػػػػػ  التأهيػػػػػػل، وهػػػػػػذا رػػػػػػدؿ علػػػػػػى  -

 تطور واكتماؿ فياكل هذ  ال ركات و ليات عملبا.

 وقد خلص التقرير إلى المالحظات والتوصيات التالية:
ور وا ػػػػػر ي مػػػػػدى التػػػػػهاـ ال ػػػػػركات اؼبسػػػػػانبة العامػػػػػة باؼبمارقػػػػػات السػػػػػليمة للحوكمػػػػػة ي صبيػػػػػع ا ػػػػػاور هنػػػػػاؾ تطػػػػػ -

وقػػػػػػد خطػػػػػػر  .;422م ار ػػػػػػًة بعػػػػػػاـ  4232الػػػػػػ  تغطيبػػػػػػا األ ظمػػػػػػة والت ػػػػػػررعات الصػػػػػػادرة فػػػػػػذا ال ػػػػػػأف ي عػػػػػػاـ 
 ي هذا اباؿ.العدرد م  ال ركات خطوات جيدة ي التطبيق سببيداً للوصوؿ إ  اؼبمارقات العاؼبية 

 ػػػػػرورة التنسػػػػػيق عيمػػػػػا بػػػػػف اعببػػػػػات اإلشػػػػػراعية للعمػػػػػل علػػػػػى إصػػػػػدار  ظػػػػػاـ موحػػػػػد لتطبيػػػػػق اؼبمارقػػػػػات السػػػػػليمة ي  -
دليػػػػػػػل اغبوكمػػػػػػة ل ػػػػػػػل مػػػػػػػ  اؼبصػػػػػػػارؼ الت ليدرػػػػػػة واإلقػػػػػػػ مية الصػػػػػػػادر عػػػػػػػ  اإلدارة علػػػػػػى مسػػػػػػػتوى الدولػػػػػػػة.علماً  ف 

الصػػػػػػادر عػػػػػػػ  هيئػػػػػػة اإلشػػػػػػراؼ علػػػػػػى التػػػػػػػأمف  4229/ لعػػػػػػاـ 349وال ػػػػػػرار رقػػػػػػػا رقػػػػػػا / مصػػػػػػرؼ قػػػػػػوررة اؼبركػػػػػػهي
الصػػػػػػػػػادر عػػػػػػػػػ  هيئػػػػػػػػػة األوراؽ واألقػػػػػػػػػواؽ اؼباليػػػػػػػػػة  :422/ لعػػػػػػػػػاـ 53رتطاب ػػػػػػػػػاف ي ؾبملبمػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػع ال ػػػػػػػػػرار رقػػػػػػػػػا /

األمػػػػػر الػػػػػذي يب ػػػػػػ  االقػػػػػتفادة منػػػػػ  وتعمػػػػػػيا التجربػػػػػة علػػػػػى م قسػػػػػات ال طػػػػػػاع العػػػػػاـ وبػػػػػاقي األشػػػػػػ اؿ  السػػػػػوررة.
 ية لل ركات.ال ا و 

تتفػػػػػاوت ال ػػػػػركات اؼبسػػػػػانبة ي مػػػػػدى التهامبػػػػػا وتطبي بػػػػػا ؼبمارقػػػػػات اغبوكمػػػػػة وع ػػػػػاً لل طاعػػػػػات الػػػػػ  تنتمػػػػػي إليبػػػػػا  -
 وبالتايل اعببات الرقابية اػبا عة إلشراعبا.

إلػػػػػػػهاـ ال ػػػػػػػركات اؼبسػػػػػػػانبة بت ػػػػػػػد  ت ررػػػػػػػر قػػػػػػػنوي حػػػػػػػوؿ تطبيػػػػػػػق تفعيػػػػػػػل اإلعصػػػػػػػاح اػبػػػػػػػاص بتطبيػػػػػػػق اغبوكمػػػػػػػة عػػػػػػػ   -
مػػػػػػػة ي ال ػػػػػػػركة. حيػػػػػػػ  يب ػػػػػػػ   ف رت ػػػػػػػمن  الت ررػػػػػػػر السػػػػػػػنوي بلػػػػػػػس اإلدارة. إ ػػػػػػػاعًة إ  إم ا يػػػػػػػة فبارقػػػػػػػات اغبوك

 قياـ كل شركة بو ع دليل عمل ل عتماد علي  ي تطبيق مبادئ اغبوكمة.

العمػػػػػػل علػػػػػػى و ػػػػػػع جػػػػػػدوؿ زمػػػػػػين اللتػػػػػػهاـ ال ػػػػػػركات اؼبسػػػػػػانبة ب واعػػػػػػد اغبوكمػػػػػػة ابتػػػػػػداًء مػػػػػػ    ػػػػػػر الػػػػػػوعي لػػػػػػدى   -
او ػػػػػػاعبا وعػػػػػػػق متطلبػػػػػػات اغبوكمػػػػػػة وصػػػػػػوالً إ  و ػػػػػػػع دليػػػػػػل خػػػػػػاص للحوكمػػػػػػة ل ػػػػػػػل  كػػػػػػوادر ال ػػػػػػركات وتوعيػػػػػػق

 شركة.
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العمػػػػل علػػػػى تطػػػػورر مبنػػػػة ا اقػػػػػبة والتػػػػدقيق  ػػػػم  اإلطػػػػار العػػػػاـ  ػػػػػددات اغبوكمػػػػة ي هػػػػذا ابػػػػاؿ، األمػػػػر الػػػػػذي  -
 قيهرد م  مسانبة مدق ي اغبسابات بالتهاـ ال ركات باؼبمارقات اؼبثلى لادارة.

زرػػػػػػادة سبثيػػػػػػل صػػػػػػغار اؼبسػػػػػػانبف ي ؾبػػػػػػالس اإلدارة لتفعيػػػػػػل م ػػػػػػاركتبا بازبػػػػػػا  ال ػػػػػػرارات ي ال ػػػػػػركة  دراقػػػػػػة إم ا يػػػػػػة -
  ي  خذ ر رة صغار اؼبسانبف بعف االعتبار ي إدارة ال ركات.

مراعػػػػػػػاة شػػػػػػػروط ت ػػػػػػػ يل ابلػػػػػػػس مػػػػػػػ  األع ػػػػػػػاء اؼبسػػػػػػػت لف و ػػػػػػػا التنفيػػػػػػػذرف قبػػػػػػػل ترشػػػػػػػر  ي شػػػػػػػخص لع ػػػػػػػورة  -
 ابلس.

يم  خػػػػػػػرى لتعور ػػػػػػػات وم اعػػػػػػػآت ؾبلػػػػػػػس اإلدارة واإلدارة التنفيذرػػػػػػػة ت ػػػػػػػمنبا الت ػػػػػػػررعات العمػػػػػػػل علػػػػػػػى إهبػػػػػػػاد صػػػػػػػ -
 ع  رب  اغبواعه واؼب اعآت باألداء طورل األجل لل ركة.

العمػػػػػػل علػػػػػػى تفعيػػػػػػل دور عبػػػػػػاف التػػػػػػدقيق ي ال ػػػػػػركات و لػػػػػػك بالطلػػػػػػ  منبػػػػػػا ت ػػػػػػد  ت ررػػػػػػر مسػػػػػػت ل حػػػػػػوؿ قػػػػػػا  -
 .العمل ي ال ركة  قوًة بت ررر مفتش اغبسابات

تطػػػػػورر مبنػػػػػة التػػػػػدقيق الػػػػػداخلي عػػػػػ  إهبػػػػػاد مراكػػػػػه متخصصػػػػػة تطػػػػػور اؼببنػػػػػة  ػػػػػم  اإلطػػػػػار العػػػػػاـ لتطبيػػػػػق اغبوكمػػػػػة  -
 فبا قيساها ي إلغاء الثغرات واؼب حظات اؼبوجودة حالياً بف ك  اؼبو وعف.

 ت مف قواعد اغبوكمة ي األ ظمة األقاقية لل ركات وي   رة اإلصدار ي مرحلة التأقيس. -

دراقػػػػػة مػػػػػدى إم ا يػػػػػة إ  ػػػػػاء مركػػػػػه متخصػػػػػص حبوكمػػػػػة ال ػػػػػركات رغطػػػػػي ا ػػػػػاور اؼبختلفػػػػػة للحوكمػػػػػة عػػػػػ  األحبػػػػػاث  -
 والدراقات والتدرر ، ل قتفادة م  التطورات العاؼبية ي هذا اباؿ.

العمػػػػػػػل علػػػػػػػى   ػػػػػػػر التوعيػػػػػػػة حػػػػػػػوؿ حوكمػػػػػػػة ال ػػػػػػػركات و نبيتبػػػػػػػا عػػػػػػػ  ضبػػػػػػػ ت منظمػػػػػػػة تغطػػػػػػػي كػػػػػػػل مػػػػػػػ  كػػػػػػػوادر  -
 مبور واؼبستثمرر  واؼببتمف.ال ركات وعمـو اعب
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 الرتخيص لشركات اخلدمات والوساطة املالية

 ي التعامػػل قػػ مة علػى فػػدؼ ا اعظػة ،اؽبيئػة مبػاـ  بػرز والرقابػػة عليبػا مػػ  اؼباليػػة اػبػػدمات  عمػاؿ تنظػيا رعتػ 
اؼباليػػة، وت ػػجيع  األوراؽ ي اؼبسػػتثمرر  وضبارػػة ؽبػػا ض رتعػػر الػػ  اؼبخػػاطر وضبارتػػ  مػػ  الػػوطين قػػوؽ ر س اؼبػػاؿ

االقػػػػػتثمار اؼب قسػػػػػي وخلػػػػػق كفػػػػػاءات مبنيػػػػػة ؿبرتعػػػػػة ومسػػػػػ ولة، و لػػػػػك مػػػػػ  خػػػػػ ؿ مػػػػػنر اؽبيئػػػػػة لرتاخػػػػػيص العمػػػػػل ل ػػػػػركات 
، باإل ػػػػػػػاعة إ  الرقابػػػػػػػة علػػػػػػػى عصػػػػػػػاحاػبػػػػػػػدمات والوقػػػػػػػاطة اؼباليػػػػػػػة واعتمػػػػػػػاد العػػػػػػػاملف عيبػػػػػػػا ومتابعػػػػػػػة قيامبػػػػػػػا بعمليػػػػػػػات اإل

 عليبا. دائبا والتفتيش 
 واالقت ػارات االقػتثمار االقػتثمار وإدارة  ما ػةو  اؼباليػة الوقػاطة  عمػاؿ  :اؽبيئػة سبنحبػا الػ  الرتاخػيص وت ػمل

 مع التعبد بالتغطية  و م  دو  .  اإلصدارات إدارةو  األمف واغبفظ اؼبالية

 : الترخيص واالعتماد  أوالً:
 :التراخيص للشركات -1

رئػػػػػيس ؾبلػػػػػس ت ػػػػػـو اؽبيئػػػػػة بالتأكػػػػػد مػػػػػ  التػػػػػهاـ ال ػػػػػركات بال ػػػػػروط الواجػػػػػ  تواعرهػػػػػا ي  ظػػػػػاـ الرتخػػػػػيص الصػػػػػادر عػػػػػ  
/ والػػػػػػػػدليل اإلرشػػػػػػػػادي ل ػػػػػػػػركات اػبػػػػػػػػدمات والوقػػػػػػػػاطة اؼباليػػػػػػػػة ومػػػػػػػػا رصػػػػػػػػدر مػػػػػػػػ  قػػػػػػػػرارات 64;5الػػػػػػػػوزراء بػػػػػػػػال رار رقػػػػػػػػا /

وتعليمػػػػػػات إ ػػػػػػاعية بغػػػػػػرض حصػػػػػػوؿ هػػػػػػذ  ال ػػػػػػركات علػػػػػػى الرتخػػػػػػيص الػػػػػػ ـز للن ػػػػػػاط اؼبطلػػػػػػوب مهاولتػػػػػػ ، كػػػػػػااللتهاـ باغبػػػػػػد 
دعومػػػػػػة واؼبل اؼبت املػػػػػػة األدىن لػػػػػػر س اؼبػػػػػػاؿ اؼبطلػػػػػػوب ومتطلبػػػػػػات البنيػػػػػػة التحتيػػػػػػة والفنيػػػػػػة لل ػػػػػػركة ع ػػػػػػ ً عػػػػػػ  منظومػػػػػػة العمػػػػػػ

 دبنظومة ال رتو ية كاملة.

كمػػػػػػػػا تطلػػػػػػػػ  اؽبيئػػػػػػػػة مػػػػػػػػ  ال ػػػػػػػػركات تهورػػػػػػػػدها بعػػػػػػػػدد مػػػػػػػػ  الوثػػػػػػػػائق لتجدرػػػػػػػػد االعتمػػػػػػػػاد السػػػػػػػػنوي لل ػػػػػػػػركات العاملػػػػػػػػة 
 والقتمرارالرتخيص اؼبمنوح ؽبا. 

 :اؼبواع ة على روي هذا اإلطار سب
مارقػػػػػة   ػػػػػاط ت ػػػػػد  االقت ػػػػػارات وربليػػػػػل و  ػػػػػر قػػػػػوررة ؼب -مػػػػػنر  مػػػػػر اؼبباشػػػػػرة ل ػػػػػركة اؼب قسػػػػػة اؼباليػػػػػة العربيػػػػػة (3

 اؼبعلومات اؼبتعل ة باألوراؽ اؼبالية.

 اؼبس ولية. ا دودة  قوررة- منر الرتخيص النبائي ل ركة ابموعة اؼبالية  هامس (4

 قوررة ل قت ارات اؼبالية. -زرادة ر ظباؿ شركة  تش قي (5

 فر سي اؼبالية.تفعيل   اط إدارة االقتثمار ل ركة بيمو السعودي ال (6
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 الفػػػػػػػػرتةو و ػػػػػػػػر عيمػػػػػػػػا رلػػػػػػػػي عػػػػػػػػدد الرتاخػػػػػػػػيص و وامػػػػػػػػر اؼبباشػػػػػػػػرة اؼبمنوحػػػػػػػػة ؼبمارقػػػػػػػػة  عمػػػػػػػػاؿ اػبػػػػػػػػدمات اؼباليػػػػػػػػة خػػػػػػػػ ؿ 
4229 – 2011: 

 6955 - ;699خالل الفترة  التراخيص وأوامر المباشرة الممنوحة: ( :5دول رقم )ج
 األوليةالموافقات  التراخيص النهائية أوامر المباشرة الممنوحة العام

2007 - 0 4 

2008 0 0 00 

2009 3 01 04 

2010 01 4 0 

2011 2 0 - 

 اعتماد األشخاص الطبيعيين: -2

مل ت تػػػػػف اؽبيئػػػػػة بو ػػػػػع  ػػػػػواب  لرتخػػػػػيص ال ػػػػػركات ع ػػػػػ  بػػػػػل حػػػػػددت اغبػػػػػد األدىن مػػػػػ  ال ػػػػػادر الػػػػػونيفي اؼبطلػػػػػػوب 
 وت مل هذ  الونائف: تواعر  حس   وع الرتخيص اؼبمنوح لل ركة،

 .ؾبلس اإلدارة وع ورئيس  (3

 .تنفيذيوالالعاـ  ررداؼب (4

  اب  االمتثاؿ (5

 مدرر االقتثمار (6

 لل اؼبايلا  (7

 وقي  اؼبايلال (8

 اؼبدرر اؼبايل  و ا اق . (9
حيػػػػػػػ  و ػػػػػػػعر اؽبيئػػػػػػػة شػػػػػػػروطاً مبنيػػػػػػػة ل ػػػػػػػغل هػػػػػػػذ  الونػػػػػػػائف دبػػػػػػػا رتناقػػػػػػػ  و ػػػػػػػوع االعتمػػػػػػػاد اؼبمنػػػػػػػوح و دبػػػػػػػا ر ػػػػػػػم  

 اؼبعتمدر .ال فاءة والنهاهة والسمعة الطيبة ل شخاص 
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 6955->699خالل الفترة  مارسة أعمال الخدمات الماليةمعدد األشخاص الطبيعيين المعتمدين ل: (;5جدول رقم )

 3112 3112 3121 3122 نوع االعتماد
 31 22 26 5 أعضاء مجلس اإلدارة أو المديرين

 5 3 6 4 مدير عام أو تنفيذي
 8 12 1 ضابط امتثال

 
 5 5 9 2 مستشار مالي
 1 مدير استثمار

   
  17 19 12 وسيط مالي
 1 9 10 2 محاسب
 36 64 23 27 المجموع
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 فتح فروع ومكاتب تمثيل: -3
و ػػػػػػػعر اؽبيئػػػػػػػة  ػػػػػػػواب  خاصػػػػػػػة للمواع ػػػػػػػة علػػػػػػػى عػػػػػػػتر عػػػػػػػروع وم اتػػػػػػػ  لتمثيػػػػػػػل شػػػػػػػركات اػبػػػػػػػدمات والوقػػػػػػػاطة اؼباليػػػػػػػة 

اؼبطلوبػػػػػة تػػػػػواعر اؼب ػػػػػر ال ئػػػػػق مػػػػػ  حيػػػػػ   ، ومػػػػػ   هػػػػػا ال ػػػػػروط  قيػػػػػاـ هػػػػػذ  الفػػػػػروع علػػػػػى اقػػػػػس قػػػػػليمةالعاملػػػػػة دبػػػػػا ر ػػػػػم
 ال روط الفنية، باإل اعة إ  متطلبات زبص األشخاص العاملف ي هذ  الفروع واؼب ات .

 حي  واع ر اؽبيئة على عتر م ت  سبثيلي ي دم ق ل ركة العاؼبية األو  ال  ر ع م رها ي حل .

 :تجديد الترخيص واالعتماد -4

ال ػػػػػػػركات تهورػػػػػػػدها بعػػػػػػػدد مػػػػػػػ  الوثػػػػػػػائق لتجدرػػػػػػػد االعتمػػػػػػػاد السػػػػػػػنوي لل ػػػػػػػركات العاملػػػػػػػة  مػػػػػػػ  تطلػػػػػػػ  اؽبيئػػػػػػػة قػػػػػػػنوراً  
والقػػػػػػتمرار الرتخػػػػػػيص اؼبمنػػػػػػوح ؽبػػػػػػا ول شػػػػػػخاص اؼبعتمػػػػػػدر  لػػػػػػدربا و لػػػػػػك بغػػػػػػرض التأكػػػػػػد مػػػػػػ  اقػػػػػػتمرار شػػػػػػروط الرتخػػػػػػيص 

  و االعتماد اؼبمنوحف قواء لل ركة  و ل شخاص الطبيعيف اؼبعتمدر  . 

 368وقػػػػػػاطة ماليػػػػػػة عاملػػػػػػة، وكة خػػػػػػدمات و شػػػػػػر  36علػػػػػػى ذبدرػػػػػػد االعتمػػػػػاد لػػػػػػػ  4233 عػػػػػػاـحيػػػػػ  سبػػػػػػر اؼبواع ػػػػػػة ي 
 معتمد.

 تعليق نشاط الترخيص أو حل الشركة: -5

 على عدة طلبات فذا اػبصوص  درجبا عيما رلي: 4233واع ر اؽبيئة خ ؿ عاـ 

 تعليق ترخيص ال ركة االق مية للخدمات اؼبالية . (3

 للخدمات واالقت ارات اؼبالية.ر سر ورو م تعليق ترخيص شركة   (4

 قوررة.–تعليق   اط إدارة االصدرات األولية ل ركة عودة كابيتاؿ  (5

 اؼبواع ة على طل  حل شركة الص ر العريب ل وراؽ اؼبالية اغباصلة على ترخيص  ائي. (6

صػػػػػػدارات وإدارة اإل   ػػػػػػاطي ت ػػػػػػد  االقت ػػػػػػارات وربليػػػػػػل و  ػػػػػػر اؼبعلومػػػػػػات اؼبتعل ػػػػػػة بػػػػػػاألوراؽ اؼباليػػػػػػة، تعليػػػػػػق (7
 ل ركة  ماف ال اـ للوقاطة واػبدمات اؼبالية. األولية دوف التعبد بالتغطية

 اؼبواع ة على قرار شركة السنابل ل قتثمارات اؼبالية بالتصفية. (8
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 والنشاطات التي تزاولها شركات الخدمات والوساطة المالية العاملة : (>5جدول رقم )

 رأس المال الشركة الرقم

 النشاط

 وساطة استشارات
إدارة 
 اإلصدار

إدارة 
 االستثمار

    120,000,000 مسانبة مغفلة-شركة بارو از ل قتثمارات اؼبالية 5
 

6 
مسانبة -شركة بيمو السعودي الفر سي اؼبالية

 مغفلة
300,000,000     

7 
ؿبدودة -ال ركة األو  ل قتثمارات اؼبالية

 اؼبس ولية
;7255;2222 

 
 

  

 100,000,000 مسانبة مغفلة-شركة ارفا للخدمات اؼبالية 8
 

  
 

 120,000,000 ؿبدودة اؼبس ولية-شركة شاـ كابيتاؿ 9
 

 
  

: 
مسانبة -شركة العاؼبية األو  ل قتثمارات اؼبالية

 مغفلة
120,000,000 

 
  

 

; 
ؿبدودة -شركة قوررة واؼببجر للخدمات اؼبالية

 اؼبس ولية
300,000,000    

 

< 
ؿبدودة -شركة قنابل ل قتثمارات اؼبالية

 اؼبس ولية*
140,000,000    

 

= 
شركة اؼبركه اؼبايل الدويل للخدمات والوقاطة 

 ؿبدودة اؼبس ولية-اؼبالية
100,000,000 

 
  

 

  20,000,000 ؿبدودة اؼبس ولية-قوررة -شركة اؼ اؼ  ي 59
   

 270,000,000 اؼبس وليةؿبدودة -عودة كابيتاؿ  55
 

 
  

 37222222222 ؿبدودة اؼبس ولية-بير االقتثمار السوري 56
 

  
 



 يـــــئــــــــة األوراق واألســـــــــــواق املـــــاليــــة الســــــــــــــوريــــــةــــــــــه
Syrian Commission on Financial Markets and Securities

 54 

57 
 -قوررة للخدمات اؼبالية-شركة  تش قي

 ؿبدودة اؼبس ولية
27,000,000  

   

58 
ؿبدودة - ماف ال اـ للوقاطة واػبدمات اؼبالية

 اؼبس ولية
140,000,000 

 
 

  

  20,000,000 ؿبدودة اؼبس ولية -العربيةاؼب قسة اؼبالية  59
   

 .4233السنابل ل قتثمارات اؼبالية خ ؿ الربع الثال  م  عاـ  شركة اؼبواع ة على حل رم حظة : سب

 6955-=699كات الحاصلة على ترخيص نهائي خالل الفترة الشر : (=5جدول رقم )

 رأس المال الشركة الرقم

 النشاط

 وساطة استشارات
إدارة 
 اإلصدار

إدارة 
 ستثماراال

 50,000,000 ؿبدودة اؼبس ولية-شركة شعاع ل وراؽ اؼبالية 1
 

 
  

 50,000,000 ؿبدودة اؼبس ولية-ميجا ا فسمنر قوررة 2
 

 
  

3 
-للوقاطة ي  وراؽ اؼباؿ ESB صوؿ 

 ؿبدودة اؼبس ولية
7222222222 

 
 

  

 47222222222 ؿبدودة اؼبس ولية- اإلق مية ال اـ  مواؿ 4
 

   

5 
-دار االقتثمار العاؼبي  لوباؿ للوقاطةاؼبالية

 ؿبدودة اؼبس ولية
70,000,000     

6 
ؿبدودة -للخدمات اؼبالية  شركة  بو  هالة

 اؼبس ولية
70,000,000     

     70,000,000 ال اـ ل وراؽ اؼبالية 7

8 
-قوررة-ل وراؽ اؼباليةشركة الص ر العريب 

 *ؿبدودة اؼبس ولية
50,000,000     

9 
قوررة ا دودة -ابموعة اؼبالية هاميس
 اؼبس ولية

49222222222     

 .4233*ًب تصفية شركة الص ر العريب خ ؿ النصف األوؿ م  عاـ 
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 : الرقـابة والتفتيش  :ثانياً 
 اػبدمات والوقاطة اؼبالية ع د ًب ما رلي:ما ي إطار تنظيا العمل الرقايب على شركات  
 ورػػػػتا  لػػػػك م تبيػػػػاً ب ػػػػ ل رػػػػومي مػػػػ  خػػػػ ؿ متابعػػػػة ملػػػػف ال ػػػػركة ، والتأكػػػػد مػػػػ  رقابػػػػة قياقػػػػات وقػػػػرارات ال ػػػػركة :

اقػػػػػػػػتمرار اقػػػػػػػػتيفاء شػػػػػػػػػروط الرتخػػػػػػػػيص ، ع ػػػػػػػػػ ً عػػػػػػػػ  مراجعػػػػػػػػػة كاعػػػػػػػػة ال ػػػػػػػػػرارات الػػػػػػػػ  تأخػػػػػػػػػذها اؽبيئػػػػػػػػات العامػػػػػػػػػة،  و 
، و لػػػػػػػػػػك ت اؼبتخػػػػػػػػػػذة مػػػػػػػػػػ  اإلدارات التنفيذرػػػػػػػػػػةاؼبػػػػػػػػػػدررر ، باإل ػػػػػػػػػػاعة إ  إ  ال ػػػػػػػػػػرارااجتماعػػػػػػػػػػات ؾبػػػػػػػػػػالس اإلدارة  و 

 للتأكد م  اتفاؽ هذ  ال رارات مع الت ررعات وال وا ف اؼبرتبطة بعمل هذ  ال ركات.

 للتأكػػػػػػػد مػػػػػػػ  مػػػػػػػدى ، علػػػػػػػى صبيػػػػػػػع ال ػػػػػػػركات العاملػػػػػػػة ي ؾبػػػػػػػاؿ اػبػػػػػػػدمات والوقػػػػػػػاطة اؼباليػػػػػػػة يةهرػػػػػػػارات تفتي ػػػػػػػب ال يػػػػػػػاـ
، اؼباليػػػػػة حيػػػػػ  قامػػػػػر الػػػػػدائرة بهرػػػػػارات دوررػػػػػة إ  عػػػػػدد مػػػػػ  شػػػػػركات اػبػػػػػدمات والوقػػػػػاطةبػػػػػال وا ف واللػػػػػوائر، التهامبػػػػػا 

متابعػػػػػػػة قيػػػػػػػاـ ال ػػػػػػػركات العاملػػػػػػػة ي ؾبػػػػػػػاؿ ، و عمليػػػػػػػات التفتػػػػػػػيش والتوصػػػػػػػيات اؼبناقػػػػػػػبة ب ػػػػػػػأ اورععػػػػػػػر ت ػػػػػػػاررر بنتػػػػػػػائج 
 . تيشاػبدمات والوقاطة اؼبالية بتنفيذ التوصيات الواردة ي ت اررر التف

  وقيامبػػػػػا  عصػػػػػاحاإلط اؼباليػػػػػة ب واعػػػػػد وشػػػػػرو  اػبػػػػػدمات والوقػػػػػاطةالتػػػػػهاـ ال ػػػػػركات العاملػػػػػة ي ؾبػػػػػاؿ  مػػػػػدى التأكػػػػػد مػػػػػ
اؼبفو ػػػػػػف  ورعػػػػػػع ت ررػػػػػػر دب ػػػػػػمو ا بلػػػػػػس ل تلػػػػػػك البيا ػػػػػػاتبتهورػػػػػػد اؽبيئػػػػػػة بالبيا ػػػػػػات اؼباليػػػػػػة ي األوقػػػػػػات ا ػػػػػػددة وربليػػػػػػ

خػػػػػػػػػرى شػػػػػػػػػبررة، وكػػػػػػػػػذلك السػػػػػػػػػنورة ت ػػػػػػػػػاررر ماليػػػػػػػػػة اقػػػػػػػػػبوعية و ات عصػػػػػػػػػاحاإل حيػػػػػػػػػ  تسػػػػػػػػػت بل اؽبيئػػػػػػػػػة باإل ػػػػػػػػػاعة إ 
 ات ربعية بالنسبة لل ركات اؼبرخصة ترخيصاً  ائياً.إعصاح

ت الػػػػػػػواردة مػػػػػػػ  وي هػػػػػػػذا اإلطػػػػػػػار ًب  إقبػػػػػػػاز اعبػػػػػػػهء األكػػػػػػػ  مػػػػػػػ  النظػػػػػػػاـ الرقػػػػػػػايب اػبػػػػػػػاص بالػػػػػػػدائرة ؼبعاعبػػػػػػػة البيا ػػػػػػػا     
مصػػػػػػادر ، بغػػػػػػرض مسػػػػػػاعدة ؾبلػػػػػػس مفو ػػػػػػي اؽبيئػػػػػػة ي ازبػػػػػػا  و حػػػػػػاالت اػبلػػػػػػل واكت ػػػػػػاؼ ال ػػػػػػركات وربليلبػػػػػػا ومطاب تبػػػػػػا، 

 ال رارات واإلجراءات اؼبناقبة حياؿ هذ  ال ركات.
  تطػػػػػػورر األ ظمػػػػػػة والتعليمػػػػػػات: حيػػػػػػ  ًب ت ػػػػػػد  عػػػػػػدد مػػػػػػ  االقرتاحػػػػػػات الػػػػػػ  تتعلػػػػػػق بتنظػػػػػػيا عمػػػػػػل شػػػػػػركات الوقػػػػػػاطة

 اؼبالية وإح اـ الرقابة عليبا وقد سبر اؼبواع ة على بع با وهي: 
،  48/7/4233/ تػػػػػػاررا 86دليػػػػػػل التفتػػػػػػيش علػػػػػػى شػػػػػػركات اػبػػػػػػدمات والوقػػػػػػاطة اؼباليػػػػػػة بػػػػػػال رار رقػػػػػػا /اعتمػػػػػػاد  -

و لػػػػػك فػػػػػدؼ تنظػػػػػيا عمػػػػػل دائػػػػػرة الرقابػػػػػة علػػػػػى شػػػػػركات اػبػػػػػدمات والوقػػػػػاطة اؼباليػػػػػة وو ػػػػػع  ي إطػػػػػار م قسػػػػػاٌب 
 صحير .

 ل قتثمار. التعاوف مع وزارة االقتصاد والتجارة ي صيا ة اؼبرقـو اؼبتعلق بالصندوؽ الوطين -



 يـــــئــــــــة األوراق واألســـــــــــواق املـــــاليــــة الســــــــــــــوريــــــةــــــــــه
Syrian Commission on Financial Markets and Securities

 56 

و ظػػػػػػػاـ بػػػػػػػدالت هيئػػػػػػػة األوراؽ واألقػػػػػػػواؽ اؼباليػػػػػػػة  الرقػػػػػػػـو والبػػػػػػػدالت الػػػػػػػواردة ي  ظػػػػػػػاـ الرتخػػػػػػػيص،بعػػػػػػػا تعػػػػػػػدرل  -
و لػػػػػك حرصػػػػػاً مػػػػػ  اؽبيئػػػػػة علػػػػػى زبفيػػػػػف األعبػػػػػاء   ػػػػػركات اػبػػػػػدمات والوقػػػػػاطة اؼباليػػػػػة السػػػػػوررةب اػباصػػػػػة السػػػػػوررة

  : رلي ، حي   صبحر كمااؼبالية اؼبرتتبة على هذ  ال ركات

حيػػػػػػ   ف  ال ػػػػػػركة،  تسػػػػػػتوي اؽبيئػػػػػػة بػػػػػػدؿ اعتمػػػػػػاد قػػػػػػنوي بواقػػػػػػع  سػػػػػػبة م ػػػػػػدارها واحػػػػػػد بػػػػػػاأللف مػػػػػػ  ر ظبػػػػػػاؿ  (3
 .ل اثناف باأللف م  ر ظباؿ ال ركةالبدؿ السنوي قبل التعدر

/  الؼ لػػػػػػػػاة 32تسػػػػػػػتوي اؽبيئػػػػػػػػة بػػػػػػػػدؿ تسػػػػػػػػجيل قػػػػػػػنوي ؼبػػػػػػػػنر االعتمػػػػػػػػاد لل ػػػػػػػػخص الطبيعػػػػػػػي بواقػػػػػػػػع وقػػػػػػػػدر / (4
 /  لف لاة قوررة.47ل التعدرل/حي   ف البدؿ السنوي قب قوررة،

% مػػػػػػػ  ر س مػػػػػػاؿ ال ػػػػػػػركة بالنسػػػػػػبة لل ػػػػػػػركات الػػػػػػػ  32بػػػػػػػ  درػػػػػػد  سػػػػػػػبة ال فالػػػػػػة اؼبصػػػػػػػرعية الغػػػػػػا م ػػػػػػػروطة رب (5
ليػػػػػة، علمػػػػػاً  ف  سػػػػػبة هػػػػػذ  ال فالػػػػػة  سبػػػػػارس ت ػػػػػد  االقت ػػػػػارات و  ػػػػػر وربليػػػػػل اؼبعلومػػػػػات اؼبتعل ػػػػػة بػػػػػاألوراؽ اؼبا

الػػػػػ  ب يػػػػػر  سػػػػػبة ال فالػػػػػة اؼبصػػػػػرعية بالنسػػػػػبة لل ػػػػػركات  ي حػػػػػف، % مػػػػػ  ر س اؼبػػػػػاؿ42  ػػػػػر ي السػػػػػابق كا
 .% م  ر س ماؿ ال ركة42حاؽبا  ي  على سبارس باقي األ  طة اؼبرخصة

 اعتماد إجراءات الرتخيص لفروع وم ات  التثميل ل ركات اػبدمات والوقاطة اؼبالية.  -

 / م  تعليمات التداوؿ باألوراؽ اؼبالية الغا مدرجة. 4تعدرل اؼبادة / -

 ح ور اجتماعات اؽبيئات العامة العادرة و ا العادرة ل ركات اػبدمات والوقاطة اؼبالية. -

االجتمػػػػػػاع ب ػػػػػػ ل دوري مػػػػػػع فبثلػػػػػػي شػػػػػػركات اػبػػػػػػدمات والوقػػػػػػاطة اؼباليػػػػػػة للوقػػػػػػوؼ علػػػػػػى  و ػػػػػػاعبا والبحػػػػػػ  ي  -
 وقائل تطورر عملبا. 

 رابطة شركات الخدمات والوساطة المالية: :ثالثاً 
ل ػػػػػماف االلتػػػػػهاـ باؼبمارقػػػػػات اؼببنيػػػػػة دبتابعػػػػػة  مػػػػػور رابطػػػػػة شػػػػػركات اػبػػػػػدمات والوقػػػػػاطة اؼباليػػػػػة  اؼبختصػػػػػة الػػػػػدائرة رقامػػػػػ

 ًب: حي  ة،ليالسليمة واالرت اء دبب  اػبدمات والوقاطة اؼبا
 .ح ور اجتماعات اؽبيئة العامة 

 .اؼبصادقة على قرار النظاـ الداخلي لرابطة شركات اػبدمات والوقاطة اؼبالية 

 دقة على ميثاؽ ال رؼ اؼببين لرابطة شركات اػبدمات والوقاطة اؼبالية.اؼبصا 

  اؼبصػػػػػادقة علػػػػػػى قػػػػػػرار اؽبيئػػػػػػة العامػػػػػة لرابطػػػػػػة شػػػػػػركات اػبػػػػػػدمات والوقػػػػػاطة اؼباليػػػػػػة بتعػػػػػػدرل  ع ػػػػػػاء  ؾبلػػػػػػس إدارة
 الرابطة.
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 ة اؼبراجعةاؼبصادقة على قرار اؽبيئة العامة لرابطة شركات اػبدمات والوقاطة اؼبالية بتعدرل  ع اء عبن. 

  اؼبصػػػػػػادقة علػػػػػػى قػػػػػػرار اؽبيئػػػػػػة العامػػػػػػة ب عفػػػػػػاء  ع ػػػػػػاء رابطػػػػػػة شػػػػػػركات اػبػػػػػػدمات والوقػػػػػػاطة اؼباليػػػػػػة مػػػػػػ  البػػػػػػدؿ
 .4234السنوي اؼبرتت  عليبا اذبا  الرابطة لعاـ 

 قػػػػػػػوررة ي رابطػػػػػػػة -اؼبصػػػػػػػادقة علػػػػػػػى قػػػػػػػرار ؾبلػػػػػػػس إدارة الرابطػػػػػػػة ب بػػػػػػػوؿ ع ػػػػػػػورة شػػػػػػػركة اؼب قسػػػػػػػة اؼباليػػػػػػػة العربيػػػػػػػة
 والوقاطة اؼبالية.شركات اػبدمات 

 :المالية الخدمات والوساطة شركات مخالفـات :رابعاً 

 شػػركات شػػ وف ل اعػػة مسػػتمرة دبتابعػػة اؽبيئػػة دائػػػرة الرقابػػة علػػى شػػركات اػبػػدمات والوقػػػاطة اؼباليػػة ي ت ػػـو

 الصػػادرة وال ػػرارات واأل ظمػػة والتعليمػػات اؼباليػػة األوراؽ وا ف هيئػػة ب ػػ التهامبػػا ومػػدى اؼباليػػة والوقػػاطة اػبػػدمات

 .التفتي ية الهرارات خ ؿ م  دب ت ا  و لك
 األشخاص اؼبعتمدر :و بف ل ا عيما رلي اؼبخالفات اؼبرت بة والع وبات اؼبفرو ة على ال ركات و 

 (: مخالفات شركات الخدمات والوساطة المالية والعقوبات المفروضة عليها69)جدول رقم 

 سبب العقوبة تاريخ العقوبة العقوبةنوع  اسم الشركة /المعتمد

العالمية األولى شركة 
 لالستثمارات المالية

00/0/0400 لفر  ظر   ظاـ التعامل بف الوقطاء وعم ئبا /04ـبالفة  ح اـ اؼبادة / 

لالستثمارات  شركة سنابل
 المالية

00/0/0400 لفر  ظر   ظاـ التعامل بف الوقطاء وعم ئبا /04ـبالفة  ح اـ اؼبادة / 

 اؽبيئة مواع ة دوف م ر إ  ا ت اؿ 2011/3/24 تنبي  المركز الماليشركة 

2/1/0400 لفر  ظر شركة عودة كابيتال  وجود م اكل عنية ي  ظاـ التسجيل اؽباتفي 
شركة األولى لالستثمارات 

 المالية
00/2/0400 تنبي   

 بنك قطر الوطيناإلوباء اػباطئ غبركة قبا 
 /  ظاـ السلوؾ اؼببين0ـبالفة  ح اـ اؼبادة /
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 2011/7/31 تنبي  بيت االستثمار السوريشركة 

 (  م   ظاـ قواعد التداوؿ04-03ـبالفة  ح اـ اؼبواد )

 / م   ظاـ الرتخيص0ـبالفة  ح اـ اؼباة /

( م   ظاـ التعامل بف الوقطاء 00-04ـبالفة  ح اـ اؼبواد )
 وعم ئبا

 /  ظاـ السلوؾ اؼببين0ـبالفة  ح اـ اؼبادة /

)بيت االستثمار الوسيط المالي 
 السوري(

 2011/7/31 تنبي 

 .(  م   ظاـ قواعد التداوؿ04-03ـبالفة  ح اـ اؼبواد )

( م   ظاـ التعامل بف الوقطاء 00-04ـبالفة  ح اـ اؼبواد )
 .وعم ئبا

)بيت االستثمار الوسيط المالي 
 السوري(

 2011/7/31 تنبي 
 /  ظاـ السلوؾ اؼببين0ـبالفة  ح اـ اؼبادة /

 .(  م   ظاـ قواعد التداوؿ04-03ـبالفة  ح اـ اؼبواد )

)بيت االستثمار  ضابط االمتثال
 السوري(

 2011/7/31 لفر  ظر
ج( م   ظاـ الرتخيص  -00لعدـ االلتهاـ بتطبيق  ح اـ اؼبادة )

 .ب  ل م ءـ

لالستثمارات الشركة األولى 
 المالية

00/00/0400 لفر  ظر  

 عدـ الت يد باغبد األدىن م  ال ادر الونيفي
(  ظاـ التعامل بف الوقطاء 00-2ـبالفة بعا  ح اـ اؼبواد )

 .وعم ئبا
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 الشؤون القانونية

واأل ظمػػػػػة اؼبتعل ػػػػػة ودراقػػػػػة ال ػػػػػوا ف  عػػػػػداد ب 4233العػػػػػاـ  ا و يػػػػػة والتنفيػػػػػذ واؼبتابعػػػػػة خػػػػػ ؿ قامػػػػػر مدرررػػػػػة ال ػػػػػ وف ال
 ولعل م   برز ما ًبن ي هذا اباؿ: ،ومتابعة صبيع دعاوى اؽبيئة  ماـ ا اكا ال  ائية اؼبختلفة ،بعمل اؽبيئة

 .إعداد  ظاـ إدراج ال ركات اؼبسانبة اؼبغفلة اػباصة ي السوؽ 

 والتعليمات الصادرة دبوجب . إعداد  ظاـ التح يق والتنفيذ ي اؼبخالفات اؼبرت بة ل ا وف اؽبيئة واأل ظمة 

 .متابعة العمل ي م روع  ظاـ صنادرق االقتثمار 

 .تدقيق ومراجعة تعليمات بيع األوراؽ اؼبالية ي السوؽ تنفيذاً ل رارات ا اكا اؼب تسبة الدرجة ال طعية 

  االقػػػػػػػػتثمار ي إجػػػػػػػػراء اؼبراقػػػػػػػػ ت مػػػػػػػػع اؼب قسػػػػػػػػة العامػػػػػػػػة للتأمينػػػػػػػػات االجتماعيػػػػػػػػة والن ابػػػػػػػػات اؼببنيػػػػػػػػة غبثبػػػػػػػػا علػػػػػػػػى
 السوؽ ع  طررق ت  يل ؿباعظ  وراؽ مالية.

  إجػػػػػػػػراء اؼبراقػػػػػػػػ ت مػػػػػػػػع  ػػػػػػػػرؼ الصػػػػػػػػناعة ي ا اعظػػػػػػػػات ؼبسػػػػػػػػاعد ا ي تنفيػػػػػػػػذ خططبػػػػػػػػا االقػػػػػػػػتثماررة عػػػػػػػػ  طررػػػػػػػػق
 تأقيس شركات مسانبة.

  تػػػػػدقيق وتعػػػػػدرل الع ػػػػػد الػػػػػذي ًب إبرامػػػػػ  الح ػػػػػاً مػػػػػع مركػػػػػه البحػػػػػوث العلميػػػػػة خبصػػػػػوص تصػػػػػميا وتنفيػػػػػذ  ظػػػػػاـ برؾبػػػػػي
 شركات اػبدمات والوقاطة اؼبالية.  ت  خلفي ؼبراقبة عملؼب

  إجػػػػػػػراء اؼبراقػػػػػػػ ت مػػػػػػػع وزارة االقتصػػػػػػػاد والتجػػػػػػػارة خبصػػػػػػػوص ربدرػػػػػػػد قػػػػػػػ ف  علػػػػػػػى ألتعػػػػػػػاب وتعور ػػػػػػػات  ع ػػػػػػػاء
 ؾبلس اإلدارة.

 ،التػػػػػػأمف  التعاقػػػػػػد مػػػػػػع اؼب قسػػػػػػة العامػػػػػػة السػػػػػػوررة للتػػػػػػأمف بغػػػػػػرض التػػػػػػأمف علػػػػػػى مػػػػػػونفي اؽبيئػػػػػػة )التػػػػػػأمف الصػػػػػػحي
متفػػػػػق  هػػػػػو ومػػػػػا رتبػػػػػع  لػػػػػك مػػػػػ  متابعػػػػػة تنفيػػػػػذ الع ػػػػػد وعػػػػػق مػػػػػا ،(التػػػػػأمف  ػػػػػد اغبػػػػػوادث ال خصػػػػػيةيػػػػػاة، علػػػػػى اغب

 .علي 

 .متابعة العمل ي عبنة توحيد الر ي ال ا وا 

 .اؼب اركة ي اجتماعات عبنة ذبارة اػبدمات ب أف ا  ماـ قوررة إ  منظمة التجارة العاؼبية 

 وإعػػػػػػداد اؼبػػػػػػذكرات والػػػػػػدعوع وت ػػػػػػديببا للمحػػػػػػاكا   مػػػػػػاـ ا ػػػػػػاكا ال  ػػػػػائية اؼبختلفػػػػػػة، متابعػػػػػة دعػػػػػػاوى اؽبيئػػػػػػة اؼبنظػػػػػػورة
  :لدى اعببات اؼبعنية  ات الع قة ومتابعتبا ،ع  طررق وكيلنا إدارة ق ارا الدولة
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الػػػػػػػدعوى اعبهائيػػػػػػػة اؼب امػػػػػػػة مػػػػػػػ  قبػػػػػػػل اؽبيئػػػػػػػة دبواجبػػػػػػػة  ع ػػػػػػػاء ؾبلػػػػػػػس إدارة شػػػػػػػركة النمػػػػػػػاء للصػػػػػػػناعة ومفػػػػػػػتش  -
  مة بدارة اعبهاء الثا ية.حسابا ا  ماـ ؿب

الػػػػػػدعوى اعبهائيػػػػػػة اؼب امػػػػػػة مػػػػػػ  قبػػػػػػل اؽبيئػػػػػػة دبواجبػػػػػػة  ع ػػػػػػاء ؾبلػػػػػػس إدارة شػػػػػػركة روبػػػػػػاكو  مػػػػػػاـ ؿب مػػػػػػة بدارػػػػػػة  -
 اعبهاء السابعة.

يػػػػػػة بػػػػػػدوف تػػػػػػرخيص مػػػػػػ  اؽبيئػػػػػػة( لالػػػػػػدعاوى اعبهائيػػػػػػة ب ػػػػػػأف م اتػػػػػػ  البورصػػػػػػة )عػػػػػػ  جػػػػػػـر فبارقػػػػػػة وقػػػػػػاطة ما -
منبػػػػػػا طبسػػػػػػة دعػػػػػػاوى ي  ،لصػػػػػػلر والبدارػػػػػػة واقػػػػػػتئناؼ اعبػػػػػػنروربلػػػػػػم عػػػػػػددها اثػػػػػػين ع ػػػػػػر دعػػػػػػوى ي ؿبػػػػػػاكا ا

 دم ق وقبعة ي حل .

 تل ي ال  اوى الواردة إ  اؼبدرررة خبصوص م ات  البورصة. 
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 اعتناد مفتشي احلسابات

لي ومػوا دببػاـ تػدقيق اغبسػابات لػدى اعببػات  4233بلم عدد مفت ي اغبسابات الذر  ًبن اعتمادها م  قبػل اؽبيئػة للعػاـ 
 ث ثوف مفت اً، و لك وع اً ؼبا رلي:إحدى و ( 53اػبا عة لرقابتبا )

 6955(: أسماء مفتشي الحسابات المعتمدين لدى الهيئة لعام 65)جدول رقم 

 االسم الثالثي المحافظة
الرقم 
 المتسلسل

 5 أحمد أمير وفائي حلب

 6 أحمد محمود المصري دمشق 

 7 أسعد صالح شرباتي  دمشق

 8 تحسين زيادة ريف دمشق

 9 حسان مصباح غندور حماة

نكسيا انترناشيونال ولطفي السالمات  –شركة أسامة طبارة وشركاه   دمشق
 : /محاسبون قانونيون/

 دمشق
المحدودة المسؤولية ) ويوقع  –محاسبون قانونيون  –شركة تدمر المهنية 

 ; د.حسين القاضي( عنها الشريك:

 دمشق
 شركة جواد ومكسور

 > المهنية المحدودة المسؤولية محاسبون قانونيون

 = إرنست ويونغ سورية )م.م(-شركة حصرية ومشاركوه دمشق

 دمشق
 شركة مجني وشركاه محاسبون قانونيون ومستشارون المحدودة المسؤولية

 59 )ويوقع عنها الشريك محمد زىدي المجني(

 55 الرزاق كوركي عبد دمشق

 56 عبد المجيد حمو حلب

 57 عالء الدين رسالن دمشق
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 58 ت العماديافرز  دمشق

 59 فريد عمر زكور حلب

 :5 فواز خليل البابا دمشق 

 ;5 فؤاد بازرباشي دمشق

 >5 قحطان السيوفي دمشق

 =5 محمد جميل اليغشي دمشق

 69 د.محمد خالد المهايني دمشق

 65 تالجمحمد زىير  دمشق

 66 محمد كويفاتية حلب

 67 محمد مروان الشيخ خالد حماة

 68 محمد ناظم القادري دمشق

 69 محمد يوسف الصيرفي دمشق

 :6 محمود رنكو دمشق

 ;6 محي الدين الخطيب دمشق

 >6 مصطفى الجاجة دمشق

 =6 مصطفى عوني زكية دمشق

 79 نصير التميمي دمشق

 75 وليد الموصلي دمشق 
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 التدريب والتأهيل

تػػػػػويل اؽبيئػػػػػة  نبيػػػػػة كبػػػػػاة ؼبو ػػػػػوع تػػػػػدرر  العػػػػػاملف لػػػػػدربا فػػػػػدؼ تطػػػػػورر كفػػػػػاءا ا العلميػػػػػة واؼببنيػػػػػة، وفػػػػػذا الصػػػػػدد ًب 
تنفيػػػػػػػذ ؾبموعػػػػػػػة مػػػػػػػ  الػػػػػػػ امج التدرربيػػػػػػػة داخػػػػػػػل اؽبيئػػػػػػػة وخارجبػػػػػػػا، باإل ػػػػػػػاعة إ  دورات اللغػػػػػػػة اال  ليهرػػػػػػػة واؼبعلوماتيػػػػػػػة الػػػػػػػ  

 دائا ومستمر عبميع مونفيبا. ت ـو اؽبيئة بتنفيذها ب  ل
خػػػػػػػػ ؿ  ارفػػػػػػػػاد بعػػػػػػػػا العػػػػػػػػاملف ي اؽبيئػػػػػػػػة إ  هيئػػػػػػػػة األوراؽ اؼباليػػػػػػػػة والسػػػػػػػػلع اإلماراتيػػػػػػػػة 4233العػػػػػػػػاـ وقػػػػػػػػد ًب خػػػػػػػػ ؿ 

فػػػػػػػػػدؼ التعػػػػػػػػرؼ علػػػػػػػػػى  ليػػػػػػػػات وقػػػػػػػػػا العمػػػػػػػػػل عيبػػػػػػػػا، وكػػػػػػػػػذلك اإلطػػػػػػػػ ع علػػػػػػػػػى األ ظمػػػػػػػػػة  48/5/4233-35الفػػػػػػػػرتة 
 وؿ وشركات اػبدمات والوقاطة اؼبالية.واألقالي  اؼبتبعة ي ؾباؿ الرقابة على التدا

ررا بتػػػػػػػػػػا ،للوقػػػػػػػػػػطاء اؼبػػػػػػػػػػاليف بالتعػػػػػػػػػػاوف مػػػػػػػػػػع قػػػػػػػػػػوؽ دم ػػػػػػػػػػق لػػػػػػػػػػ وراؽ اؼباليػػػػػػػػػػة فتػػػػػػػػػػدرربي فكمػػػػػػػػػػا ًب تنفيػػػػػػػػػػذ بر ػػػػػػػػػػاؾب
 .38/32/4233و  49/5/4233
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 التعاون العربي والدولي

 (:IOSCOالمنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية )
 حضور االجتماع السادس والثالثين ( للمنظمة الدولية لهيئات األوراق الماليةIOSCOفي جنوب أفريقيا ): 

 39 الفػػػػػرتة حيػػػػػ  ح ػػػػػر وعػػػػػد اؽبيئػػػػػة برئاقػػػػػة الػػػػػدكتور ؿبمػػػػػد العمػػػػػادي اجتماعػػػػػات اللجػػػػػاف األقاقػػػػػية والفرعيػػػػػة خػػػػػ ؿ
 يسػػػػػػػػػاف  43و 42 الفػػػػػػػػػرتة ، باإل ػػػػػػػػػاعة إ  اؼبػػػػػػػػػ سبر اؼب ػػػػػػػػػاـ علػػػػػػػػػى هػػػػػػػػػامش االجتمػػػػػػػػػاع خػػػػػػػػػ ؿ4233 يسػػػػػػػػػاف  ;3وحػػػػػػػػػ  
 وؿباور  األربعة: 4233

 دور هيئات األوراؽ اؼبالية ي مواجبة ـباطر األجبهة )اؼبخاطر ال املة( -

 إهباد  قواؽ ؿبلية ألدوات الدر  والتحدرات اؼبرتبطة فا وا ددات الواج  تطبي با -

 .اؼبرتبطة فا طرؽ اغبوكمة دولياً و ها اؼبسائل هل كبتاج لنظاـ عاؼبي جدرد غبوكمة ال ركات؟ -

 توعية اؼبستثمر:  رورة  ـ إغباح عارغ؟ -
  اال  ػػػػػماـ لفررػػػػػق عمػػػػػل ت ػػػػػررعات السػػػػػوؽ الثا ورػػػػػة واؼبنبثػػػػػق عػػػػػ  عبنػػػػػة األقػػػػػواؽ الناشػػػػػئة التابعػػػػػة للمنظمػػػػػة الدوليػػػػػة

، لتم ػػػػػػػػف دور اؽبيئػػػػػػػػة الفاعػػػػػػػػل ي اؼبنظمػػػػػػػػة وجعلبػػػػػػػػا علػػػػػػػػى ؽبيئػػػػػػػػات األوراؽ اؼباليػػػػػػػػة وتسػػػػػػػػمية مرشػػػػػػػػحف لع ػػػػػػػػورت 
 لتطورات والتحدرثات.درارة بآخر ا

  ت ػػػػػػد  اؼبسػػػػػػاعدة لعػػػػػػػدة دوؿ  ع ػػػػػػاء مػػػػػػ  خػػػػػػػ ؿ م ػػػػػػاركتبا بأ ظمػػػػػػػة وتعليمػػػػػػات صػػػػػػادرة عػػػػػػػ  اؽبيئػػػػػػة يب ػػػػػػػ   ف
 تعينبا  ثناء و ع إجراءات شبيبة.

  اإلجابػػػػػة عػػػػػ  االقػػػػػتبيا ات اؼبرقػػػػػلة مػػػػػ  عػػػػػرؽ عمػػػػػل اؼبنظمػػػػػة الػػػػػ  مػػػػػ  شػػػػػأ ا ت ػػػػػور  دراقػػػػػات شػػػػػاملة ؼبمارقػػػػػات
 لية.قطاع األوراؽ اؼبالية الدو 

 اتحاد هيئات األوراق المالية العربية:

  32/23/4233ح ػػػػػػػػػور االجتمػػػػػػػػػاع اػبػػػػػػػػػامس الربػػػػػػػػػاد هيئػػػػػػػػػات األوراؽ اؼباليػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػة ي قػػػػػػػػػلطنة ع مػػػػػػػػػاف ي 
واؼب ػػػػػػاركة ي ا تخػػػػػػػاب  مػػػػػػػف عػػػػػػػاـ جدرػػػػػػػد وت ػػػػػػػد  توصػػػػػػيات لتحسػػػػػػػف  داء االربػػػػػػػاد ي كو ػػػػػػػ  صػػػػػػػلة وصػػػػػػػل بػػػػػػػف 

 األخوة العرب ي ؾباؿ األوراؽ اؼبالية.

  عػػػػػػػاد ت ػػػػػػػػ يلبا وتسػػػػػػػمية مرشػػػػػػػػحف لع ػػػػػػػػورتبا
 
اال  ػػػػػػػماـ لفػػػػػػػػرؽ عمػػػػػػػل اربػػػػػػػػاد هيئػػػػػػػات األوراؽ اؼباليػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػة اؼب

 والفرؽ:
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 واعد التنظيمية ل قواؽ الثا ورة.عبنة ال  -

   ظمة ال ائمة ي األقواؽ اؼبالية.عبنة التواعق واال سجاـ بف ال وا ف واأل -

 عبنة الرقابة وإ فا  ال وا ف. -

 ولي:البنك الد

 ( إسبػػػػػػػاـ إجػػػػػػػراءات اؼبنحػػػػػػػة اؼب دمػػػػػػػة مػػػػػػػ  منظمػػػػػػػةFIRSTدبسػػػػػػػاعدة البنػػػػػػػك الػػػػػػػدويل )،  و لػػػػػػػك لو ػػػػػػػع  دلػػػػػػػة عمػػػػػػػل
  السوؽ اؼبايل والرقابة على ال ركات اؼبسانبة.و الوقاطة اؼبالية و اػبدمات للرقابة على شركات 
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 التطورات التقنية

   الموقع االلكتروني للهيئة:تحدي 

وازدراد مبامبا ومس وليا ا، ولعدـ إم ا ية اؼبوقع االل رتوا على اقتيعاب اغباجات اؼبستجدة،  ظرًا لتطور عمل اؽبيئة 
قامر اؽبيئة بتحدر  موقعبا االل رتوا على ال ب ة العن بوتية، بعد  ف قامر ب عداد الدراقة الت نية وو ع ال روط الفنية 

وو ع  مو ع  صميا األع ل، وًب تنفيذ  م  قبل ال ركة الفائهةواقتدراج العروض والتصاميا اعبدردة، حي  ًب اختيار الت
 الت غيل النبائي، بعد  ف جرى ذبررب  وتعدرل  وعق اؼب حظات الواردة م  كاعة دوائر اؽبيئة.

  المالءة الماليةالرقابة على نظام: 

ًب لل ركات، وقد  اؼب ءة اؼباليةلرقابة على ل ظاـ حي  ًب التعاقد مع اؼبعبد العايل للعلـو والت نولوجيا م   جل تصميا 
وربا، و لك م   جل تاقت ـ اؼبخط  األويل ل اعدة اؼبعطيات اؼبركهرة لنظاـ اؼب ءة اؼبالية وتوصيف كاعة اعبداوؿ ال  رب

 دراقتبا ومناق تبا ي حاؿ نبرت  رة م حظات.

م   جل م املة مركه اإلرداع اصة بأرقاـ اؼبستثمرر  ي اػبجموعة م  اؼبعطيات دباؼبعبد  التصميا ي عررق وقد ًب تهورد
، وقد ًب اقت ـ  ويل للم روع وعرض ت ديبي اؼبعطيات اغب ي ية اؼبوجودة لدربا وإجراء اختبارات ح ي ية على النظاـ

 ػبصائص هذا النظاـ.

 :برنامج اإلفصاح 

إقباز اؼبرحلة االو  م  بر امج اإلعصاح اػباص بتجميع عملر مدرررة النظا واؼبعلومات بالتنسيق مع دائرة اإلعصاح على 
على حاجة و لية عمل  بناءً  ،وم  ٍب توليد ت اررر متنوعة وعدردة م  هذ  البيا ات اؼبالية ،البيا ات اؼبالية لل ركات اؼبسانبة
ماد الصيغة النبائية للت اررر اؼبطلوبة بتوحيد ال وائا اؼبالية اػباصة بال ركات واعت حالياً  عصاحدائرة اإلعصاح، وت ـو دائرة اإل

 و لك كخطوة  ائية إلقباز اؼبرحلة األخاة م  هذا ال  امج.
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 تقرير التداول يف سوق دمشق لألوراق املالية

 :الشركات المدرجة 

شػػػػػػركة،  وع ػػػػػػرر  إحػػػػػػدى ،4233بلػػػػػػم عػػػػػػدد ال ػػػػػػركات اؼبدرجػػػػػػة ي قػػػػػػوؽ دم ػػػػػػق لػػػػػػ وراؽ اؼباليػػػػػػة حػػػػػػ   ارػػػػػػة العػػػػػػاـ 
  م  ال طاعات على ال  ل التايل:توزعر 

 عدد الشركات المدرجة في كل قطاع(: 22)جدول رقم 
 عدد الشركات المدرجة القطاع
 34 المصارف
 5 التأمين
 3 الصناعة
 3 الزراعة
 4 الخدمات
 21 المجموع

 :وي اعبدوؿ التايل  ظباء هذ  ال ركات باإل اعة إ  تاررا إدراجبا والسوؽ اؼبدرجة  من 
 الشركات المدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية وتاريخ إدراجها (: 67)جدول رقم 

 السوق تاريخ اإلدراج الرمز الشركة
 أ-موازي AHT 2009-03-10 الشركة األىلية للنقل

 أ-موازي ATI 2010-09-05 شركة العقيلة للتأمين التكافلي

 أ-موازي BBS 2009-12-22 سورية -بنك بيبلوس

 أ-موازي BOJS 2010-07-04 سورية -األردن بنك 

 أ-موازي NAMA 2009-04-16 شركة نماء الزراعية

 أ-موازي QNBS 2010-04-26 سورية -بنك قطر الوطني

 أ-موازي SHRQ 2010-12-19 بنك الشرق

FSBS 5:-97-6955 سورية -فرنسبنك   ب-موازي 
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SAIC 59-9<-6955 االتحاد التعاوني للتأمين  ب-موازي 

 ب-موازي SGB 2010-08-15 بنك سورية والخليج

 نظامي ARBS 2009-03-10 سورية -البنك العربي

 نظامي AROP 2010-04-20 أروب -السورية الدولية للتأمين 

 نظامي AVOC 2009-06-15 لزيوت النباتيةلالشركة األىلية 

 نظامي BASY 2009-03-10 بنك عوده سورية

 نظامي BBSF 2009-03-10 بنك بيمو السعودي الفرنسي

 نظامي BSO 2009-03-10 بنك سورية والمهجر

 نظامي IBTF 2009-04-02 المصرف الدولي للتجارة والتمويل

 نظامي NIC 2010-06-21 الشركة السورية الوطنية للتأمين

 نظامي SIIB 2009-06-01 بنك سورية الدولي اإلسالمي

 نظامي UG 2009-03-10 المجموعة المتحدة للنشر و اإلعالن

 نظامي UIC 2009-06-29 الشركة المتحدة للتأمين

 أرقام التداول: 

 :عدد الصفقات 

صػػػػػػػػػف ة سبػػػػػػػػػر علػػػػػػػػػى ح ػػػػػػػػػوؽ األع ػػػػػػػػػلية  71,صػػػػػػػػػف ة، منبػػػػػػػػػا  2,1,14بلػػػػػػػػػم عػػػػػػػػػدد الصػػػػػػػػػف ات اؼبنفػػػػػػػػػذة خػػػػػػػػػ ؿ العػػػػػػػػػاـ 
صػػػػػف ات علػػػػػى  2تنفيػػػػػذ صػػػػػف ة  ػػػػػخمة ًب  5,صػػػػػف ة  ػػػػػخمة. إال   ػػػػػ  مػػػػػ   صػػػػػل الػػػػػػ  5,باالكتتػػػػػاب ل قػػػػػبا اؼبدرجػػػػػة، و 

 ح وؽ األع لية باالكتتاب.

  ي  ف عدد الصف ات اؼبنفذة خ ؿ العاـ بلم:

 صف ة، توزعر وعق ا ٌب: 221744=  })ح وؽ(  2 –) خمة(  5, { -)ح وؽ(  71, – 2,1,14
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 :األسواق 

     

 القطاعات: 
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 الشركات: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :حجم التداول 

قػػػػػػػػبماً ًب تػػػػػػػػداوؽبا عػػػػػػػػ  طررػػػػػػػػق  7141166قػػػػػػػػبماً، منبػػػػػػػػا  411551221,بلػػػػػػػػم عػػػػػػػػدد األقػػػػػػػػبا اؼبتداولػػػػػػػػة خػػػػػػػػ ؿ العػػػػػػػػاـ 
 صف ات  خمة.

 وعق ا ٌب: قبماً  312231233,وقد توزعر هذ  األقبا البالم عددها 
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 :األسواق 

 
 

 القطاعات: 
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 الشركات: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :قيمة التداول 

ؿ.س ًب تػػػػػػػػػػداوؽبا  143212261522,ؿ.س، منبػػػػػػػػػػا  5155313251345بلغػػػػػػػػػػر قيمػػػػػػػػػػة األقػػػػػػػػػػبا اؼبتداولػػػػػػػػػػة خػػػػػػػػػػ ؿ العػػػػػػػػػػاـ 
 ع  طررق صف ات  خمة.

 وعق ا ٌب: ،ؿ.س 4134,13161565وقد توزعر هذ  ال يمة البالغة 
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 :األسواق 
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 الشركات: 
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 :متوسط قيمة التداول للجلسة 

قيمػػػػػػػػة التػػػػػػػػداوؿ وعػػػػػػػػدد  ورظبػػػػػػػػر اعبػػػػػػػػدوؿ التػػػػػػػػايلجلسػػػػػػػػة،  (424) ,,42بلػػػػػػػػم عػػػػػػػػدد جلسػػػػػػػػات التػػػػػػػػداوؿ خػػػػػػػػ ؿ العػػػػػػػػاـ 
 :موزعة على كاعة  شبر السنة اعبلسات باإل اعة إ  متوق  قيمة التداوؿ للجلسة الواحدة

 قيمة التداول حسب األشهر ومتوسط الجلسة الواحدة(: 68)جدول رقم 
 متوسط الجلسة عدد الجلسات التداول قيمة الشهر

 43,936,657.01 17 746,923,169.25 كانون الثاني

 45,252,275.32 19 859,793,231.00 شباط

 45,342,226.23 19 861,502,298.40 آذار

 25,108,643.28 18 451,955,579.05 نيسان

 40,075,423.71 22 881,659,321.65 أيار

 25,737,243.82 22 566,219,364.12 حزيران

 26,907,613.18 21 565,059,876.88 تموز

 22,737,279.36 16 363,796,469.72 آب

 19,003,925.79 12 228,047,109.44 أيلول

 15,386,634.54 13 200,026,249.00 تشرين األول

 55,461,523.43 11 610,076,757.75 تشرين الثاني

 15,539,946.73 12 186,479,360.78 كانون األول

 32,284,845.48 202 6,521,538,787.04 2200خالصة العام 
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  حسب القطاعات:التداول 

% مػػػػػػػػ  إصبػػػػػػػػايل 72.14بنسػػػػػػػػبة و ؿ.س  41,3112,61,77  علػػػػػػػػى قيمػػػػػػػػة تػػػػػػػػداوؿ حيػػػػػػػػ  بلغػػػػػػػػر ال طػػػػػػػػاع اؼبصػػػػػػػػري ح ػػػػػػػػق
 .%1.65بنسبة و  ؿ.س 434146211,1 يمة بقيمة التداوؿ، رلي  قطاع التأمف 

 التداوؿ موزعة حس  ال طاعات واألشبر كما رلي: قيا التايلورظبر اعبدوؿ 
 التداول حسب القطاعات موزعة على أشهر السنةقيمة (: 69)جدول رقم 

 المجموع الخدمات الزراعة الصناعة التأمين المصارف 

 746,923,169.25 4,783,432.75 1,031,145.50 4,843,004.00 40,351,724.50 695,913,862.50 كانون الثاني

 859,793,231.00 9,559,927.00 598,532.50 7,612,946.50 22,839,632.50 819,182,192.50 شباط

 861,502,298.40 2,877,627.00 497,888.00 14,084,972.00 35,116,569.50 808,925,241.90 آذار

 451,955,579.05 1,766,682.75 329,201.00 9,068,048.00 16,202,593.00 424,589,054.30 نيسان

 881,659,321.65 6,142,549.25 408,704.00 19,203,479.00 37,377,088.50 818,527,500.90 أيار

 566,219,364.12 3,519,389.25 445,270.50 6,274,814.00 30,471,430.25 525,508,460.12 حزيران

 565,059,876.88 317,609.00 385,500.00 1,983,551.50 19,249,357.90 543,123,858.48 تموز

 363,796,469.72 929,862.00 48,165.00 1,251,634.50 5,500,814.75 356,065,993.47 آب

 43.94   45.25   45.34  

 25.11  

 40.08  
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 متوسط قيمة التداول للجلسة الواحدة
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 228,047,109.44 2,584,609.25 42,250.00 3,157,528.50 6,412,665.75 215,850,055.94 أيلول

تشرين 
 األول

165,119,884.00 33,695,703.75 1,121,377.25 15,210.00 74,074.00 200,026,249.00 

تشرين 
 الثاني

602,431,240.75 2,023,167.00 658,527.00 4,789,077.00 174,746.00 610,076,757.75 

 186,479,360.78 1,042,115.00 36,540.00 3,776,285.65 3,443,565.50 178,180,854.63 كانون األول

خالصة 
 4233العام 

6,153,418,199.49 252,684,312.90 73,036,167.90 8,627,483.50 33,772,623.25 6,521,538,787.04 

كػػػػل قطػػػػاع   ةوروّ ػػػػر اعبػػػػدوؿ التػػػػايل  سػػػػ  التػػػػداوؿ ل ػػػػل قطػػػػاع موزعػػػػة حسػػػػ  األشػػػػبر، ور ظبػػػػر السػػػػطر األخػػػػا  سػػػػب
 م  إصبايل قيمة التداوؿ.

 نسب التداول حسب القطاعات موزعة على أشهر السنة(: :6)جدول رقم 
 المجموع الخدمات الزراعة الصناعة التأمين المصارف 

 %100.00 %0.64 %0.14 %0.65 %5.40 %93.17 الثانيكانون 

 %100.00 %1.11 %0.07 %0.89 %2.66 %95.28 شباط

 %100.00 %0.33 %0.06 %1.63 %4.08 %93.90 آذار

 %100.00 %0.39 %0.07 %2.01 %3.58 %93.94 نيسان

 %100.00 %0.70 %0.05 %2.18 %4.24 %92.84 أيار

 %100.00 %0.62 %0.08 %1.11 %5.38 %92.81 حزيران

 %100.00 %0.06 %0.07 %0.35 %3.41 %96.12 تموز

 %100.00 %0.26 %0.01 %0.34 %1.51 %97.88 آب

 %100.00 %1.13 %0.02 %1.38 %2.81 %94.65 أيلول

 %100.00 %0.04 %0.01 %0.56 %16.85 %82.55 تشرين األول

 %100.00 %0.03 %0.78 %0.11 %0.33 %98.75 تشرين الثاني

 %100.00 %0.56 %0.02 %2.03 %1.85 %95.55 كانون األول

 %100.00 %0.52 %0.13 %1.12 %3.87 %94.36 4233خالصة العام 
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 :التداول حسب الشركات 

مصػػػػػػػرؼ قػػػػػػػوررة الػػػػػػػدويل اإلقػػػػػػػ مي النسػػػػػػػبة األكػػػػػػػ  مػػػػػػػ  قيمػػػػػػػة التػػػػػػػداوؿ، والػػػػػػػ  بلغػػػػػػػر ح ػػػػػػػق  صػػػػػػػف ة 21351,بواقػػػػػػػع 
 ؿ.س. 4121117151566قبا ب يمة تداوؿ إصبالية  ,5135,114%، حي  ًب تداوؿ 7,.,1

وب يمػػػػػػػػػة  ،قػػػػػػػػػبا 1144214,1صػػػػػػػػػف ة علػػػػػػػػػى  1255,,قػػػػػػػػػوررة ي اؼبرتبػػػػػػػػػة الثا يػػػػػػػػػة بواقػػػػػػػػػع  –بنػػػػػػػػػك قطػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػوطين وجػػػػػػػػػاء 
 ؿ.س. ,167,1767123,

 ،قػػػػػػػػبا 127312,4,و ؿ.س 3721474,411قػػػػػػػػوررة اؼبرتبػػػػػػػػة الثالثػػػػػػػػة ب يمػػػػػػػػة تػػػػػػػػداوؿ إصباليػػػػػػػػة  –بنػػػػػػػػك بيبلػػػػػػػػوس ليحتػػػػػػػػل 
 صف ة. 146و 

 ؿ.س. 614451261%  ب يمة تداوؿ قدرها 1,.2وجاءت شركة مباء الهراعية ي اؼبرتبة األخاة بنسبة 

  ركات اؼبدرجة موزعًة حس  األشبر:واعبدوؿ التايل رو ر قيا التداوؿ ل ل شركة م  ال
 (          القيمة بماليين الليراتموزعة على أشهر السنة         )قيمة التداول حسب الشركات المدرجة (: ;6)جدول رقم                        

 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec  

AHT 2.27 8.43 2.17 1.57 3.08 2.42 0.24 0.33 2.03 0.07 0.15 1.04 23.80 

ARBS 39.72 20.17 19.87 11.27 35.43 26.74 10.32 0.94 5.12 5.52 4.82 2.75 182.68 

AROP 7.14 3.87 0.23 0.49 0.82 0.42 0.19 - - - - - 13.16 

AVOC 4.84 7.61 14.08 9.07 19.20 6.27 1.98 1.25 3.16 1.12 0.66 3.78 73.04 

BASY 11.24 84.49 23.28 2.82 68.01 3.69 1.95 0.15 0.22 - - - 195.87 

BBS 3.50 7.06 6.89 - 38.58 0.59 0.09 0.30 2.05 3.33 526.87 1.03 590.30 

BBSF 15.28 31.65 36.60 16.97 31.82 27.47 23.65 32.10 5.23 1.52 2.62 3.18 228.11 

BSO 14.57 15.83 33.82 16.04 36.05 24.04 16.13 5.98 9.03 0.09 - 0.04 171.63 

IBTF 28.46 89.88 75.43 26.86 41.51 32.56 37.79 18.19 37.71 38.92 6.27 8.91 442.48 

NAMA 1.03 0.60 0.50 0.33 0.41 0.45 0.39 0.05 0.04 0.02 4.79 0.04 8.63 
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QNBS 278.60 303.48 299.90 194.50 248.57 162.09 167.35 94.72 49.75 32.46 10.52 50.04 1,891.99 

SIIB 203.78 191.95 265.70 113.06 250.69 231.81 264.03 190.39 95.57 74.21 50.64 102.10 2,033.94 

UG 2.51 1.13 0.71 0.19 3.07 1.10 0.08 0.60 0.55 - 0.02 - 9.97 

UIC 3.51 2.55 1.53 1.12 2.30 0.38 0.03 - - - 0.74 - 12.15 

NIC 3.36 2.27 1.43 0.36 1.56 - 0.03 - - - - - 9.00 

BOJS 19.01 13.05 13.77 5.58 14.17 3.13 3.77 2.82 6.13 5.68 0.07 2.11 89.27 

SGB 81.75 61.49 33.38 6.11 22.08 5.89 10.75 4.33 3.99 3.39 0.63 8.00 241.80 

ATI 26.35 14.16 31.94 14.24 32.69 29.68 19.00 5.50 6.41 4.49 1.28 3.37 189.09 

SHRQ - 0.12 0.28 3.55 16.49 3.07 3.54 - - - - - 27.05 

FSBS - - - 27.82 15.13 4.43 3.75 6.14 1.03 - - - 58.30 

SAIC - - - - - - - - - 29.21 - 0.08 29.29 

 746.92 859.79 861.50 451.96 881.66 566.22 565.06 363.80 228.05 200.03 610.08 186.48 6,521.54 

كػػػػػل شػػػػػركة   ة سػػػػػ  التػػػػػداوؿ ال ػػػػػبررة موزعػػػػػة حسػػػػػ  ال ػػػػػركات، ور ظبػػػػػر العمػػػػػود األخػػػػػا  سػػػػػب واعبػػػػػدوؿ التػػػػػايل رظبػػػػػر
 م  إصبايل قيمة التداوؿ.

 نسب التداول الشهرية موزعة حسب الشركات(: >6)جدول رقم 
 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec  

AHT 0.30% 0.98% 0.25% 0.35% 0.35% 0.43% 0.04% 0.09% 0.89% 0.04% 0.02% 0.56% 0.36% 

ARBS 5.32% 2.35% 2.31% 2.49% 4.02% 4.72% 1.83% 0.26% 2.25% 2.76% 0.79% 1.48% 2.80% 

AROP 0.96% 0.45% 0.03% 0.11% 0.09% 0.07% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.20% 

AVOC 0.65% 0.89% 1.63% 2.01% 2.18% 1.11% 0.35% 0.34% 1.38% 0.56% 0.11% 2.03% 1.12% 

BASY 1.51% 9.83% 2.70% 0.62% 7.71% 0.65% 0.35% 0.04% 0.10% 0.00% 0.00% 0.00% 3.00% 
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BBS 0.47% 0.82% 0.80% 0.00% 4.38% 0.10% 0.02% 0.08% 0.90% 1.67% 86.36% 0.55% 9.05% 

BBSF 2.05% 3.68% 4.25% 3.76% 3.61% 4.85% 4.18% 8.82% 2.29% 0.76% 0.43% 1.71% 3.50% 

BSO 1.95% 1.84% 3.93% 3.55% 4.09% 4.25% 2.85% 1.64% 3.96% 0.04% 0.00% 0.02% 2.63% 

IBTF 3.81% 10.45% 8.76% 5.94% 4.71% 5.75% 6.69% 5.00% 16.54% 19.46% 1.03% 4.78% 6.78% 

NAMA 0.14% 0.07% 0.06% 0.07% 0.05% 0.08% 0.07% 0.01% 0.02% 0.01% 0.78% 0.02% 0.13% 

QNBS 37.30% 35.30% 34.81% 43.03% 28.19% 28.63% 29.62% 26.04% 21.81% 16.23% 1.72% 26.84% 29.01% 

SIIB 27.28% 22.32% 30.84% 25.02% 28.43% 40.94% 46.73% 52.33% 41.91% 37.10% 8.30% 54.75% 31.19% 

UG 0.34% 0.13% 0.08% 0.04% 0.35% 0.19% 0.01% 0.17% 0.24% 0.00% 0.00% 0.00% 0.15% 

UIC 0.47% 0.30% 0.18% 0.25% 0.26% 0.07% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.12% 0.00% 0.19% 

NIC 0.45% 0.26% 0.17% 0.08% 0.18% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.14% 

BOJS 2.55% 1.52% 1.60% 1.23% 1.61% 0.55% 0.67% 0.78% 2.69% 2.84% 0.01% 1.13% 1.37% 

SGB 10.95% 7.15% 3.87% 1.35% 2.50% 1.04% 1.90% 1.19% 1.75% 1.70% 0.10% 4.29% 3.71% 

ATI 3.53% 1.65% 3.71% 3.15% 3.71% 5.24% 3.36% 1.51% 2.81% 2.24% 0.21% 1.80% 2.90% 

SHRQ 0.00% 0.01% 0.03% 0.79% 1.87% 0.54% 0.63% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.41% 

FSBS 0.00% 0.00% 0.00% 6.16% 1.72% 0.78% 0.66% 1.69% 0.45% 0.00% 0.00% 0.00% 0.89% 

SAIC 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 14.60% 0.00% 0.04% 0.45% 

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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 :شركات الوساطة 

، بعػػػػػػد األخػػػػػػذ باغبسػػػػػػػباف ,,42الوقػػػػػػػاطة مػػػػػػ  حيػػػػػػ  قيمػػػػػػة التػػػػػػداوؿ خػػػػػػػ ؿ العػػػػػػاـ ًب اغبصػػػػػػوؿ علػػػػػػى ترتيػػػػػػ  شػػػػػػركات 
 قيمة تداوؿ ح وؽ األع لية باالكتتاب، ودوف النظر إ  قيمة الصف ات ال خمة.

%، تليبػػػػػػػا شػػػػػػركة العاؼبيػػػػػػػة األو  42.47وقػػػػػػد ح  ػػػػػػر شػػػػػػػركة بيمػػػػػػو اؼباليػػػػػػة اغبصػػػػػػػة األكػػػػػػ  مػػػػػػ  قيمػػػػػػػة التػػػػػػداوؿ بنسػػػػػػبة 
 %.,3.3,اـ كابيتاؿ بنسبة %، ٍب شركة ش6.51,بنسبة 

ل ػػػػػػل شػػػػػػركة مػػػػػػ  شػػػػػػركات اػبػػػػػػدمات  ل قػػػػػػبا وح ػػػػػػوؽ األع ػػػػػػليةواعبػػػػػػدوؿ التػػػػػػايل رو ػػػػػػر قيمػػػػػػة البيػػػػػػع وال ػػػػػػراء معػػػػػػاً 
 .,,42والوقاطة اؼبالية العاملة ي السوؽ خ ؿ العاـ 
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 بيعاً وشراًء لشركات الخدمات والوساطة المالية موزعة حسب أشهر السنة قيمة التداول(: =6)جدول رقم 

 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec  

ACS 95.54 124.83 56.58 46.50 66.46 63.61 105.95 52.97 48.37 41.77 7.43 30.43 740.47 

AULA 75.40 93.29 135.44 30.91 87.04 57.94 49.25 30.02 24.77 13.09 14.25 17.81 629.20 

BSFF 434.68 485.53 494.23 239.75 411.28 301.68 268.83 218.42 124.29 136.78 37.51 77.97 3230.94 

CHCA 169.15 268.57 297.63 97.43 458.00 153.11 196.84 170.75 89.76 42.68 51.78 34.07 2029.78 

DAMAN 38.84 17.76 44.48 12.49 30.02 17.73 23.45 15.88 4.05 5.07 66.67 18.81 295.26 

GONE 289.15 300.90 315.49 239.80 364.88 273.92 283.38 108.59 81.95 56.37 35.86 100.87 2451.15 

IFA 68.39 68.09 64.69 38.67 64.97 32.12 37.60 25.75 22.15 16.75 10.93 17.14 467.26 

IFC 44.50 90.70 28.16 25.76 46.13 29.05 17.87 11.44 20.46 20.33 7.71 7.26 349.39 

PIONEERS 167.18 175.91 165.83 95.13 108.71 104.93 92.55 53.01 24.57 47.76 294.72 47.42 1377.71 

SAN 30.92 26.33 26.99 8.88 35.53 34.11 19.87 10.33 7.71 2.29 0.37 2.65 205.99 

SIH 13.39 7.37 8.82 0.84 5.18 2.36 2.23 0.68 0.48 0.14 0.10 1.32 42.92 

SOFS 66.70 60.30 84.68 67.75 85.11 61.90 33.51 50.21 28.01 17.01 692.80 17.20 1265.19 

 1493.85 1719.59 1723.00 903.91 1763.32 1132.46 1131.33 748.06 476.57 400.05 1220.15 372.96 13085.26 
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، ور ظبػػػػػػػر العمػػػػػػود األخػػػػػػػا شػػػػػػػركات الوقػػػػػػاطة اؼباليػػػػػػة سػػػػػػ  التػػػػػػداوؿ ال ػػػػػػػبررة موزعػػػػػػة حسػػػػػػ  رظبػػػػػػػر واعبػػػػػػدوؿ التػػػػػػايل 
 .هذ  ال ركاتترتي  

 نسب التداول الشهرية موزعة حسب شركات الوساطة المالية(: 79)جدول رقم 
 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec   
ACS 6.40% 7.26% 3.28% 5.14% 3.77% 5.62% 9.37% 7.08% 10.15% 10.44% 0.61% 8.16% 5.66% 6 

AULA 5.05% 5.43% 7.86% 3.42% 4.94% 5.12% 4.35% 4.01% 5.20% 3.27% 1.17% 4.78% 4.81% 7 

BSFF 29.10% 28.24% 28.68% 26.52% 23.32% 26.64% 23.76% 29.20% 26.08% 34.19% 3.07% 20.91% 24.69% 1 

CHCA 11.32% 15.62% 17.27% 10.78% 25.97% 13.52% 17.40% 22.83% 18.83% 10.67% 4.24% 9.14% 15.51% 3 

DAMAN 2.60% 1.03% 2.58% 1.38% 1.70% 1.57% 2.07% 2.12% 0.85% 1.27% 5.46% 5.04% 2.26% 10 

GONE 19.36% 17.50% 18.31% 26.53% 20.69% 24.19% 25.05% 14.52% 17.20% 14.09% 2.94% 27.05% 18.73% 2 

IFA 4.58% 3.96% 3.75% 4.28% 3.68% 2.84% 3.32% 3.44% 4.65% 4.19% 0.90% 4.60% 3.57% 8 

IFC 2.98% 5.27% 1.63% 2.85% 2.62% 2.57% 1.58% 1.53% 4.29% 5.08% 0.63% 1.95% 2.67% 9 

PIONEERS 11.19% 10.23% 9.62% 10.52% 6.17% 9.27% 8.18% 7.09% 5.16% 11.94% 24.15% 12.72% 10.53% 4 

SAN 2.07% 1.53% 1.57% 0.98% 2.01% 3.01% 1.76% 1.38% 1.62% 0.57% 0.03% 0.71% 1.57% 11 

SIH 0.90% 0.43% 0.51% 0.09% 0.29% 0.21% 0.20% 0.09% 0.10% 0.03% 0.01% 0.35% 0.33% 12 

SOFS 4.46% 3.51% 4.91% 7.50% 4.83% 5.47% 2.96% 6.71% 5.88% 4.25% 56.78% 4.61% 9.67% 5 

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  
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   6955خاصة بتداوالت العام جداول إحصائية: 

 ةربػػػػػػػف اعبػػػػػػػدوؿ التػػػػػػػايل عػػػػػػػدد ال ػػػػػػػركات اؼبدرجػػػػػػػة ي كػػػػػػػل مػػػػػػػ  السػػػػػػػوؽ النظػػػػػػػامي واؼبػػػػػػػوازي ) ، ب( باإل ػػػػػػػاعة إ  قيمػػػػػػػ
 .,,4/42,/46ال يمة السوقية م يمة حس  قعر إ  ؽ  خر رـو تداوؿ ي و  التداوؿ ل ل م  هذ  األقواؽ
 حجم التداول وقيمة التداول والقيمة السوقية لسوق دمشق لألوراق المالية(: 75)جدول رقم 

 
 42/34/4233القيمة السوقية  قيمة التداول حجم التداول عدد الشركات

 49,939,431,617.80 1,792,783,873.23 6,677,823 11 السوق النظامي

 23,328,680,000.00 2,731,347,215.76 5,464,005 7 السوق الموازي أ

 9,425,800,000.00 1,997,407,698.05 3,303,227 3 السوق الموازي ب

 82,693,911,617.80 6,521,538,787.04 15,445,055 21 المجموع
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باإل ػػػػػػاعة  ،4233خػػػػػػ ؿ العػػػػػػاـ  مػػػػػػ  ال ػػػػػػركات اؼبدرجػػػػػػة التػػػػػػداوؿ اػباصػػػػػػة ب ػػػػػػل شػػػػػػركة ةقيمػػػػػػورظبػػػػػػر اعبػػػػػػدوؿ التػػػػػػايل 
 النس  التالية:  ارة العاـ، لنحصل علىي  لل ركة السوقية ةإ  ال يم

 :إم ا يػػػػػة ربورػػػػػل السػػػػػبا تعػػػػػد هػػػػػذ  النسػػػػػبة مػػػػػ   هػػػػػا م ػػػػػاريس السػػػػػيولة للسػػػػػبا  ي قيػػػػػاس  معـــــدل دوران الســـــهم
تػػػػػواعر  وامػػػػػر ال ػػػػػراء والبيػػػػػع ي ، ودبعػػػػػح  خػػػػػر وبأقػػػػػل ت لفػػػػػة وبسػػػػػعر ر ػػػػػارب  خػػػػػر قػػػػػعر للتػػػػػداوؿ   درػػػػػة بسػػػػػرعة إ 

 .معظا  راـ التداوؿ
 :تظبر هذ  النسبة األقبا مرتبة حس  قيا تداوؽبا كنسبة م  قيا التداوؿ اإلصبالية. نسبة السيولة 
  ــــــة وتسػػػػػػاوي قيمػػػػػػة التػػػػػػداوؿ لل ػػػػػػركة علػػػػػػى عػػػػػػدد  رػػػػػػاـ التػػػػػػداوؿ لل ػػػػػػركة  للســــــهم:متوســــــط قيمــــــة التــــــداول اليومي

  فسبا.

 للشركات المدرجة المالية أىم النسب والمؤشرات(: 76)جدول رقم 

 القيمة السوقية للشركة قيمة التداول للشركة الشركة
 معدل دوران
 السهم %

نسبة السيولة 
% 

عدد أيام 
 التداول

متوسط قيمة التداول 
 اليومي

AHT 23,802,907.00 388,600,000 6.13% 0.36% 89 267,448.39 

ARBS 182,683,756.95 5,252,000,000 3.48% 2.80% 164 1,113,925.35 

AROP 13,156,672.50 1,849,020,000 0.71% 0.20% 36 365,463.13 

AVOC 73,036,167.90 1,323,750,000 5.52% 1.12% 161 453,640.79 

BASY 195,872,367.00 9,038,985,500 2.17% 3.00% 93 2,106,154.48 

BBS 590,296,632.80 5,593,680,000 10.55% 9.05% 90 6,558,851.48 

BBSF 228,106,931.00 6,387,800,000 3.57% 3.50% 165 1,382,466.25 

BSO 171,630,651.50 7,000,000,000 2.45% 2.63% 147 1,167,555.45 

IBTF 442,482,942.25 6,828,500,000 6.48% 6.78% 193 2,292,657.73 

NAMA 8,627,483.50 464,240,000 1.86% 0.13% 47 183,563.48 

QNBS 1,891,989,050.96 9,984,000,000 18.95% 29.01% 200 9,459,945.25 
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SIIB 2,033,937,788.58 8,083,916,117.80 25.16% 31.19% 198 10,272,413.07 

UG 9,969,716.25 1,146,060,000 0.87% 0.15% 74 134,725.90 

UIC 12,151,142.00 1,499,400,000 0.81% 0.19% 42 289,312.90 

NIC 8,999,488.00 1,530,000,000 0.59% 0.14% 49 183,663.02 

BOJS 89,272,068.25 2,658,600,000 3.36% 1.37% 159 561,459.55 

SGB 241,798,014.95 2,646,300,000 9.14% 3.71% 170 1,422,341.26 

ATI 189,089,010.40 1,424,560,000 13.27% 2.90% 183 1,033,273.28 

SHRQ 27,049,497.50 2,815,000,000 0.96% 0.41% 47 575,521.22 

FSBS 58,298,497.75 5,659,500,000 1.03% 0.89% 72 809,701.36 

SAIC 29,288,000.00 1,120,000,000 2.62% 0.45% 2 14,644,000.00 

 6,521,538,787.04 82,693,911,617.80  100%   
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ي اعبػػػػػػػدوؿ التػػػػػػػايل عر ػػػػػػػنا  علػػػػػػػى قػػػػػػػعر و دىن قػػػػػػػعر وصػػػػػػػلر إليػػػػػػػ  الورقػػػػػػػة اؼباليػػػػػػػة خػػػػػػػ ؿ العػػػػػػػاـ، باإل ػػػػػػػاعة إ  قػػػػػػػعر 
 اإل  ؽ  ارة العاـ.

 وسعر اإلغالق بنهاية العام 6955أعلى وأدنى سعر لألسهم خالل عام  (:77)جدول رقم 

 أدنى سعر أعلى سعر الشركة
سعر اإلغالق 

6</56/6955 
 مالحظات

AHT 1270 971.5 ;9387  
ARBS 1680 461.5 742  
AROP 3299 904.5 ;46873  
AVOC 603 379.75 663847  
BASY 2795 1474 379;  
BBS 1388 457 679  

BBSF 1830 638.5 85:89:  
BSO 37:2 744 :97  

0.00

2,000.00

4,000.00

6,000.00

8,000.00

10,000.00

12,000.00

M
ill

io
n

s 

 القٌمة السوقٌة قٌمة التداول
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IBTF 1530 118 358879  7/3ذبهئة 
NAMA 889.5 774 :4;  
QNBS 875 284.5 5548:  
SIIB 3825 86 ;;887  7/3ذبهئة 
UG 402.75 238 47688:  
UIC 1050 867 ::4  
NIC 970 827 ;22  

BOJS 1166 87 ::884  7/3ذبهئة 
SGB 967.5 78.25 ::843  7/3ذبهئة 
ATI 889 323 578836  

SHRQ 1320 943.5 3348  
FSBS 820 470.25 75;  
SAIC 560 560 782  
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 2011التقرير املايل للهيئة لعام 

 ما رلي: 2011رت م  الت ررر اؼبايل للبيئة لعاـ 

 .2011ت ررر مفتش اغبسابات ع  العاـ  -3

 .53/34/2011قائمة اؼبركه اؼبايل بتاررا  -4

 .2011بياف الدخل واإل فاؽ لعاـ  -5

 .2011بياف التدع ات الن درة لعاـ  -6

 عصػػػػػػػاح: ورت ػػػػػػم  اإل2011 إر ػػػػػػاحات حػػػػػػوؿ البيا ػػػػػػات اؼباليػػػػػػة ؽبيئػػػػػػة األوراؽ واألقػػػػػػواؽ اؼباليػػػػػػة السػػػػػػوررة لعػػػػػػاـ -7
 ع  كاعة اغبسابات الواردة ي البيا ات اؼب ار إليبا  ع  .
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 75/56/2011(: قائمة المركز المالي لهيئة األوراق واألسواق المالية السورية كما في 78الجدول رقم )
 اإليضاح 2200 2202 البيان

     المـوجـــودات
 

     الموجودات المتداولة
 

 1 121,564,404 150,743,565 الجاىزةاألموال 
 2 658,452 479,489 موجودات أخرى

 3 281,368 200,000 حسابات مدينة مختلفة
 4 5,521,194 8,052,148 مدينون مختلفون

 5 72,686 22,399 قسائم محروقات غير مستهلكة
  128,098,104 159,497,601 مجموع الموجودات المتداولة

 6     األجلالموجودات طويلة 
  0 0 مباني

 5,465,019 6,486,267 وسائل نقل وانتقال
 

 553,094 914,151 أثاث ومفروشات
 

 203,656 300,273 تجهيزات مكتبية
 

 519,676 676,950 عدد وأدوات
 

  6,735,279 6,675,864 حواسب و مستلزماتها
 13,476,724 15,053,505 مجموع الموجودات طويلة األجل

 
  141,574,828 174,551,106 مجموع الموجودات
      المـطـالـيـب
     االلتزامات

 
  13,476,724 15,053,505 التكوين الرأسمالي
 72,044,706 67,419,820 احتياطي عام

 
 7 3,755,168 2,855,799 مطاليب متداولة
 8 128,451 185,500 مطاليب أخرى
 9 2,000,339 4,890,963 أرصدة دائنة أخرى

 9 4,283,598 4,215,000 حسابات دائنة تحت التسوية
  95,688,986 94,620,587 مجموع االلتزامات
  45,885,842 79,930,519 فائض الدورة المالية
  141,574,828 174,551,106 مجموع المطاليب



 يـــــئــــــــة األوراق واألســـــــــــواق املـــــاليــــة الســــــــــــــوريــــــةــــــــــه
Syrian Commission on Financial Markets and Securities

 92 

 75/56/6955عن السنة المالية المنتهية في  واإلنفاقبيان الدخل (: 79الجدول رقم )

 اإليضاح 2011 2202 البيان

 10 153,952,901 181,060,248 اإليرادات

 9,000,000 15,871,500 بدالت الموافقة على دراسة الطلبات وعلى نشرة اإلصدار
 

بدالت اعتماد وترخيص شركات الخدمات والوساطة المالية وبدالت اعتماد 
 طبيعي لدى الشركاتوتسجيل شخص 

11,932,672 8,588,228  
)شخص طبيعي وشركات( لدى الجهات  بدالت اعتماد مفتشي الحسابات

 الخاضعة لرقابة الهيئة
165,000 255,000 

 
  64,751,071 83,791,984 إيرادات التسجيل واالدارج والتداول

 160,104 31,014 إيرادات سنوات سابقة
 

  1,000 4,500 إيرادات متنوعة
 678,288 220,889 فرق القطع األجنبي

 
  3,099,390 1,549,695 فوائد المصرف

 67,419,820 67,492,994 إعادة االحتياطي العام السابق
 

  108,067,059 101,129,730 ينزل: المصروفات:
 11 23,133,948 18,260,517 الرواتب واألجور والتعويضات ومتمماتها

 12 7,490,837 12,438,639 النفقات اإلدارية

 13 2,268,970 940,715 النفقات االستثمارية

  13,985 14,448 نفقات المصرف )عموالت(
 14 1,238,172 665,528 الدوليةو دل االشتراك بالمنظمات العربية المساىمات وب

 15 1,876,441 1,359,415 التأمين على الحياةمينات االجتماعية و التأساىمة الهيئة في صندوق االدخار و م

 0 30,648 فرق قيمة القطع األجنبي
 

 16 72,044,706 67,419,820 2200احتياطي عام 

  45,885,842 79,930,519 صافي اإليراد
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 75/56/2011بيان التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في (: :7الجدول رقم )

 ليرة سورية ليرة سورية البيان

   النقدية من األنشطة التشغيلية التدفقات
  45,885,842 2200وفر عام 

  178,963- الزيادة في الموجودات األخرى
  81,368- الزيادة في الحسابات المدينة المختلفة

  2,530,954 النقص في مدينون مختلفون
 50,287- الزيادة في قيمة قسائم المحروقات غير المستهلكة

 
  1,576,781- الرأسماليالنقص في التكوين 

  899,369 الزيادة  في المطاليب المتداولة
  57,049- النقص في المطاليب األخرى

  2,890,624- النقص في األرصدة الدائنة األخرى
  68,598 الزيادة في الحسابات الدائنة تحت التسوية
 مجموع التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 
44,549,691 

   التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
  1,576,781 النقص في الموجودات الثابتة

 1,576,781  مجموع التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
   التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
  4,624,886 الزيادة في تكوين االحتياطي

 75,305,633- 79,930,519- 2202تسديد فائض 
   مجموع التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 صافي التدفقات النقدية
 

-29,179,161 
 0/0/2200يضاف رصيد المصرف 

 
150,743,565 

 121,564,404  30/02/2200رصيد األموال الجاىزة في 
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 قـائمة المركز المالي

 :الموجودات 
دببلػػػػػػػػػػػػػم إصبػػػػػػػػػػػػػايل وقػػػػػػػػػػػػػدر   ،4233اؼبركػػػػػػػػػػػػػه اؼبػػػػػػػػػػػػػايل للبيئػػػػػػػػػػػػػة لعػػػػػػػػػػػػػاـ نبػػػػػػػػػػػػػرت صػػػػػػػػػػػػػاي قيمػػػػػػػػػػػػػة اؼبوجػػػػػػػػػػػػػودات ي قائمػػػػػػػػػػػػػػة 

 ( ؿ.س، وموزعة كما رلي::;36327962:498)
 أواًل: الموجودات المتداولة:

 ( األموال الجاىزة، وتتكون مما يلي:5اإليضاح رقم :) 

 6955 6959 البيان
 8:29552493 5829::422662; المحلية بالعملة السوري التجاري المصرف
 7;42:4325 ;2636238485: دوالر أجنبي قطع السوري التجاري المصرف
 :4258282 4:22285855 يورو أجنبي قطع السوري التجاري المصرف
 52376 ;5263 المحلية بالعملة والمهجر سورية مصرف
 88 88 أجنبي قطع بالعملة والمهجر سورية مصرف
 4;623798 93; دوالر بالعملة والمهجر سورية مصرف
 7222222222 7222222222 أشهر تسعة لمدة وديعة تجاري مصرف

 ( موجودات أخرى، وتتكون مما يلي:6اإليضاح رقم :) 

 6955 6959 البيان
 8622829 ;:26;69 مقدماً  مدفوعة رواتب

     392:67 2 نفقات ترسيم مدفوعة مقدماً 

 ( حسابات7اإليضاح رقم :) مختلفة، وتتكون مما يلي: مدينة 

 6955 6959 البيان
 :4:3258 4222222 والسلف التأمينات
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 ( المدينون8اإليضاح رقم :) :المختلفون: وتتكون مما يلي 

 2011 2010 البيان
 86,086 1 الذمم

   مدينو شركات ومؤسسات:

 22222;324 22222;324 داريوس للنقل والسياحة
 324222222 324222222 فيحاء الشام للتسويق الزراعي
 7922222 7922222 الكرنك للنقل والسياحة

 9272222 9272222 عمريت لالستثمار والتطوير السياحي
 6722222 6722222 شركة الشام الزراعية
 2 822222 وزارة المالية

 8;3245927 :52999236 سوق دمشق لالوارق المالية
 5=9196515 >1996158> مجموع مدينون مختلفون

 ( 9اإليضـــــاح رقـــــم :):ور ػػػػػمل قيمػػػػػة قسػػػػػائا البنػػػػػهر  واؼبػػػػػازوت اؼب ػػػػػرتاة  قســـــائم المحروقـــــات غيـــــر المســـــتهلكة
وًب تنظيمبػػػػػػػػا مػػػػػػػػع األصػػػػػػػػوؿ اؼبتداولػػػػػػػػة علػػػػػػػػى اعتبػػػػػػػػار   ػػػػػػػػا  ،4233والػػػػػػػػ  مل تسػػػػػػػػتعمل ي عػػػػػػػػاـ  4233ي عػػػػػػػػاـ 

 وهي كالتايل: 4234قوؼ تستخدـ ي العاـ اؼبايل ال ادـ 

 6955 6959 البيان

المستهلكةقسائم البنزين غير   4425;; 6;27:8 
 452322 2 قسائم المازوت غير المستهلكة

 9428:8 ;;4425 مجموع قسائم المحروقات غير المستهلكة
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 ( اإليضاح رقم: :)طويلة األجل( وتتكون مما يلي: الثابتة موجوداتال( 

 2200 2202 البيان

  10,212,482  10,212,482 وسائل نقل وانتقال
اىتالك وسائل ينزل: مجمع 

 النقل واالنتقال
-3,726,215   -4,747,463  

 
صافي قيمة وسائل النقل 

 واالنتقال
 6,486,267  5,465,019 

  2,309,070  2,309,070 أثاث و مفروشات
ينزل: مجمع اىتالك أثاث 

 ومفروشات
-1,394,919   -1,755,976   

 553,094  914,151  صافي قيمة أثاث ومفروشات
المكتبية التجهيزات  801,845  828,935  

ينزل: مجمع اىتالك التجهيزات 
 المكتبية

-501,572   -625,279   
 203,656  300,273  صافي قيمة التجهيزات المكتبية

  830,400  826,600 العدد واألدوات
ينزل: مجمع اىتالك العدد 

 واألدوات
-149,650   -310,724  

 
 519,676  676,950  صافي قيمة العدد واألدوات
  14,143,729  11,030,649 مستلزمات الحواسب
ينزل: مجمع مستلزمات 

 الحواسب
-4,354,785   -7,408,450   

صافي قيمة مستلزمات 
 الحواسب

 6,675,864  6,735,279 

مجموع صافي قيمة الموجودات 
 الثابتة

 15,053,505  13,476,724 



 

 

97  

 

( >=1;6>81;58519)رسػػػػػػػػاوي  4233 للبيئػػػػػػػػة ي  ارػػػػػػػػة عػػػػػػػػاـوه ػػػػػػػػذا ر ػػػػػػػػوف ؾبمػػػػػػػػوع طػػػػػػػػرؼ اؼبوجػػػػػػػػودات العائػػػػػػػػدة 
 ل.س.
 :المطاليب 

 ( اإليضاح رقم; :):المطاليب  المتداولة: وتتضمن ما يلي 

 ذي ر مل  رصدة اغبسابات التالية:الدائنوف اؼبتنوعوف: وال -

 2011 2010 البيان

 2;22;79 ;65:234 الدوائر المالية

 :72299 2;4:25 التأمينات االجتماعية

 67;3362 :85282 صندوق ادخار

 6922:7;42 4;4237928 أمانات

 852492 852492 توقيفات

 2 3262932 تأمينات للغير
 >:9915;71 ==;991>61 مجموع المطاليب المتداولة

 ( اإليضاح رقم<:) :المطاليب األخرى: وتتضمن ما يلي 

 6955 6959  البيان

 4:2722 72722: أجور مستحقة

مستحقة وغير مدفوعةنفقات   3222222 ;;2;73 

 1895>56 91999>5 مجموع المطاليب األخرى

 ( ــــــم  4233كا ػػػػػػر ي  ارػػػػػػة العػػػػػػاـ و  وحسػػػػػػابات دائنػػػػػػة ربػػػػػػر التسػػػػػػورة:  خػػػػػػرى دائنػػػػػػة  رصػػػػػػدة(: =اإليضــــــاح رق
 كما رلي:

 791999 إيرادات مفتشي الحسابات مقبوضة مقدما
 ;7255;322 بدل تسجيل سنوي لشركات الوساطة مدفوع مقدماً 
 422222: بدل تسجيل سنوي لشخص طبيعي مدفوع مقدماً 
 722222 بدل اعتماد شخص طبيعي مدفوع مقدماً 
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الدائنة األخرى مجموع األرصدة  42222255; 
(مقبوضة وغير مستحقة )إيرادات حسابات دائنة تحت التسوية  624:527;: 

التسويةالدائنة األخرى وحسابات دائنة تحت  مجموع األرصدة  824:52;59 
  ؿ.س. 9422662928:  4233ؾبموع االحتياطي العاـ لعاـ 
  ؿ.س. 3526982946: 4233ؾبموع الت ور  الر ظبايل لعاـ 
  ( ؿ.س، 8:;2::728;رسػػػػػػػػػػاوي ) 4233وفػػػػػػػػػػذا ال ػػػػػػػػػػ ل ر ػػػػػػػػػػوف ؾبمػػػػػػػػػػوع التهامػػػػػػػػػػات اؽبيئػػػػػػػػػػة ي  ارػػػػػػػػػػة العػػػػػػػػػػاـ

وبػػػػػػػػذلك ر ػػػػػػػػوف ؾبمػػػػػػػػوع طػػػػػػػػرؼ اؼبطاليػػػػػػػػ  ( ؿ.س، :;72:638::672ر ػػػػػػػػاؼ إليبػػػػػػػػا عػػػػػػػػائا الفػػػػػػػػرتة والبػػػػػػػػالم )
 ( ؿ.س وهو مساوي بموع األصوؿ ي  فس الفرتة.:;36327962:498رساوي )
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 قـائمة الدخل

  :اإليرادات 
  ( 59اإليضاح رقم  :) 

وهػػػػػػو مػػػػػػوزع كمػػػػػػا  ،( ؿ.س:;228;742;3752نبػػػػػػر اؼببلػػػػػػم اإلصبػػػػػػايل إلرػػػػػػرادات اؽبيئػػػػػػة ي قائمػػػػػػة الػػػػػػدخل ب يمػػػػػػة )
 رلي:

 6955 6959 البيان

 22222222; 372:932722 بدالت الموافقة على دراسة الطلبات و على نشرة اإلصدار

الوساطة الماليةشركات الخدمات و بدالت اعتماد وترخيص   
 :244::27: 542894;332 وبدالت اعتماد وتسجيل شخص طبيعي لدى الشركات

)شخص طبيعي وشركات( لدى  بدالت اعتماد مفتشي الحسابات
 4772222 3872222 الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة

 8629732293 6:;32;529: إيرادات التسجيل و اإلدراج والتداول

 ;382232589 5322358:8 إيرادات السنوات السابقة

 32222 62722 إيرادات متنوعة

 :89:24:989 ;85;::4422 فرق القطع األجنبي

 فوائد المصرف
السابقإعادة االحتياطي العام   

3276;28;7843 
8926;42;;6 

522;;25;2863 
89263;2:42 

 >=991=961=5971 :18>519:9168>5 إجمالي اإليرادات
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 :النفقات 
 ( 55اإليضاح رقم :) جور ومتمماتهااألالرواتب و: 

 6955 6959 البيان

 82963;24: 2986;:725 رواتب الموظفين و مخصصات ذوي المناصب

والموسميينأجور العمال المؤقتين   326872253 62:2597 

 6522:57 :6282:6 االستخدام بالتعاقد

 3324632595 24872643: التعويضات الناجمة عن طبيعة العمل

 322692735 52:23:; تعويضات األعمال اإلضافية واللجان

 83;2;54 6922824 التعويضات األخرى

 2372;3259 2272;3249 المكافآت

األجور ومتمماتهامجموع الرواتب و   5<16:9195; 6715771=8< 

 ( النفقات اإلدارية:56اإليضاح رقم :) 

 6955 6959 البيان

 423872542 9::528742 نفقات النقل واالنتقال

 62:2588 57724:5 نفقات بريد وبرق وىاتف و استهالك القدرة الكهربائية

 5:2:23; 322352:36 البنزين

 ;3:289 422:77 الزيوت والشحوم

 4792322 3832642 المازوت

 7;3237923 326952592 األدوية و المستلزمات الطبية و المخبرية

 52958; 3262389 الكسوة واأللبسة
 89:29:4 9972378 القرطاسية والمطبوعات واألدوات المكتبية

 5922298 86;862: نفقات الصيانة

 :4:3224 772426;32 نفقات الدعاية والضيافة والمؤتمرات

 82696:; 9;325:824 نفقات متنوعة

 35724:2 8972444 نفقات التدريب والتأىيل

 ;7>91=18; =1:7>56187 مجموع النفقات اإلدارية
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 ( النفقات االستثمارية:57اإليضاح رقم :) 

 2011 2010 البيان

 4245:22:2 4222587 مستلزمات حواسب

 52:22 9352322 عدد وأدوات

مكاتبأثاث ومعدات   492472 4922;2 

 9;=1>:616 59;891= مجموع النفقات االستثمارية

 ( مساىمات58اإليضاح رقم :) المؤسسات: وتتضمن ما يلي: في اشتراك وبدل 

 6955 6959 البيان

 3245:2394 :887274 المساىمات وبدل االشتراك بالمنظمات العربية والدولية
 6;15>5167 >9196:: مجموع المساىمات

 ( الديون59اإليضاح رقم :) األداء:  واجبة وااللتزامات 

 6955 6959 البيان

 ;32497277 :225;5; حصة الهيئة في التأمينات االجتماعية

 65226:3 9;53927 حصة الهيئة في صندوق االدخار

 3922623 32429:2 نفقات التأمين على الحياة

 1885:;>51 1859=5179 مجموع الديون و االلتزامات واجبة األداء

 ( 5اإليضــــــــاح رقــــــــم::) ــــــــاطي العــــــــام وهػػػػػػػػو رعػػػػػػػػادؿ  ؿ.س، (9422662928) ربلػػػػػػػػم الػػػػػػػػذي ًب ت ػػػػػػػػ يل  :االحتي
  عفي  ف ات اؼبواز ة.

 ( ؿ;32:2289227وفػػػػػػػػذا ال ػػػػػػػػ ل ر ػػػػػػػػوف ؾبمػػػػػػػػوع اإل فػػػػػػػػاؽ رسػػػػػػػػاوي ).مػػػػػػػػع ؾبمػػػػػػػػوع اإلرػػػػػػػػرادات  وباؼب ار ػػػػػػػػة، س
 رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاوي 4233عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ  الوعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق ي  ف   حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظ  ،ؿ.س (:;228;742;3752والبالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم )

 .سؿ.( :;72:638::672)
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