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كلمة رئيس مفوضي
هيئة األوراق واألسواق المالية السورية
الدكتور عبد الرحمن مرعي
ي�س��عدين �أن �أق � ِّدم التقري��ر ال�س��نوي لهيئ��ة الأوراق والأ�س��واق املالي��ة ال�س��ورية لع��ام /2015/

والذي يت�ضمن ا�س��تعرا�ض �أهم التطورات التي �ش��هدتها الهيئة و�أهم الأعمال التي مت �إجنازها.
لق��د �ش��هد الع��ام � /2015/أح��داث هام��ة انعك�س��ت عل��ى �أداء الهيئ��ة و�س��وق الأوراق املالي��ة،
كان �أه ّمه��ا االنت�ص��ارات الت��ي حققه��ا اجلي���ش العرب��ي ال�س��وري ،مم��ا انعك���س �إيجاب� ًا عل��ى
و�ض��ع الهيئ��ة وال�س��وق.
لق��د مت َّكن��ت الهيئ��ة م��ن حتقي��ق �إجن��ازات هام��ة يف جم��االت الرقاب��ة والت��شريع والتنظي��م،
و�ضمن هذا الإطار ف� َّإن العمل على و�ضع الت��شريعات والآليات املنا�س��بة لتطوير قواعد
ال�شفافية والإف�صاح واحلوكمة والتوعية وو�ضع الأطر الالزمة لذلك ،قد �أ�صبح �أمر ًا
�رضوري ًا ل�ضمان التزام جميع اجلهات اخلا�ضعة للرقابة بقواعد ومتطلبات الإف�صاح
وال�ش��فافية ،مم��ا ي�س��هل عل��ى املتعامل�ين وامل�س��تثمرين اتخ��اذ القرارات اال�س��تثمارية
ون��شر الوعي اال�س��تثماري وتوفري �أ�س��واق مالية عادلة وكفوءة و�شفافة.
لق��د �أجن��زت الهيئ��ة يف الع��ام  /2015/العدي��د م��ن الدرا�س��ات والأبح��اث يف جم��ال
ن��شر الوع��ي والفك��ر اال�س��تثماري ،انطالق� ًا م��ن خل��ق �آلي��ات تع��اون م��ع و�س��ائل
الإعالم ،ومن خالل �إقامة ور�شة عمل بني الهيئة وامل�ؤ�س�سات الإعالمية لتنمية
دورها.
�س��عيت و�أ�س��عى ب��كل جه��د م��ن خ�لال ا�س��تمرار التع��اون م��ع �أع�ض��اء جمل���س
املفو�ض�ين ومب�س��اعدة املوظف�ين يف الهيئ��ة م��ن �أجل تطوي��ر عملها ،و�إدخال
�آليات عمل جديدة  ،ويف �سبيل حتقيق ذلك ،عملنا على تعديل قانون الهيئة،
وو�ض��ع نظ��ام داخل��ي له��ا ،وكذل��ك الأم��ر قمن��ا بتعدي��ل نظ��ام املوظف�ين،
ونعمل الآن على تعديل نظام احلوكمة ونظام الإف�صاح املحا�س��بي مبا
يخ��دم التط��ورات احلديثة يف جمال ال�س��وق املايل.
يف اخلت��ام الي�س��عني �إال �أن �أ�ش��كر التع��اون ال��د�ؤوب وامل�س��تمر
واملثم��ر م��ن قب��ل ال�س��ادة �أع�ض��اء جمل���س املفو�ض�ين والعامل�ين يف
الهيئ��ة ،م��ن �أج��ل تطوي��ر عم��ل الهيئ��ة ،وتفعي��ل دوره��ا يف رعاي��ة
امل�س��تثمرين ،وتفعي��ل �س��وق الأوراق املالي��ة ،و�إيج��اد �آلي��ات
حديث��ة لتن�ش��يطه.

لمحة عن هيئة األوراق واألسواق المالية السورية
�إحداث الهيئة:
�أحدث��ت هيئ��ة الأوراق والأ�س��واق املالي��ة ال�س��ورية مبوج��ب القان��ون رق��م  /22/لع��ام  ،2005كجه��ة ناظم��ة ترتب��ط برئي���س جمل���س
الوزراء وتتمتع بال�ش��خ�صية االعتبارية وباال�س��تقالل املايل والإداري ،ويكون مقرها دم�ش��ق ،ويخ�ضع لإ��شرافها ورقابتها ك ًال من:
 -1ال�رشكات امل�صدرة للأوراق املالية.
� -2رشكات اخلدمات والو�ساطة املالية املرخَّ �صة.
 -3م�صارف و�رشكات اال�ستثمار و�صناديق اال�ستثمار املرخَّ �صة.
 -4الأ�سواق املالية.
� -5رشكات ومكاتب املحا�سبة والتدقيق املعتمدة.

�إدارة الهيئة:
يك��ون للهيئ��ة جمل���س ي�س��مى جمل���س املف َّو�ض�ين ويت�ش� َّكل م��ن �س��بعة �أع�ض��اء منه��م �أربع��ة �أع�ض��اء متف ِّرغ�ين بينه��م رئي���س املجل���س ونائ��ب
رئي�س املجل�س من ذوي اخلربة واالخت�صا�ص على �أن يكونوا �أ�شخا�ص ًا طبيعيني �سوريني بالإ�ضافة �إىل معاوين وزيري املالية والتجارة
الداخلية وحماية امل�ستهلك ونائب حاكم م�رصف �سورية املركزي ،وي�ضم املجل�س احلايل ك ًال من:
الدكتور عبد الرحمن مرعي
الدكتور علي يو�سف

                                           رئي�س جمل�س مفو�ضي الهيئة
                                                         نائب رئي�س جمل�س املفو�ضني
                                                                 معاون وزير املالية ل�ش�ؤون الإنفاق

الأ�ستاذ حممد عمر العلبي
الأ�ستاذ عماد الأ�صيل

                                                                                       معاون وزير التجارة الداخلية ل�ش�ؤون ال�رشكات

الدكتور حازم قرفول

                                                                               النائب الأول حلاكم م�رصف �سورية املركزي

الدكتورة نائلة زكريا

                                          ع�ضو جمل���س متفرغ

الدكتور حممد ع�صام هزمية

                          ع�ضو جمل�س متفرغ
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موظفو الهيئة:
بلغ عدد العاملني يف الهيئة  44موظف ًا وموظفة يتوزعون من حيث اجلن�س وال�شهادة على ال�شكل التايل:
المستوى التعليمي

املاج�ستري
الإجازة اجلامعية
املعهد املتو�سط
الثانوية
ما دون الثانوية
المجموع

الذكور

اإلناث

المجموع
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ويتوزع العاملون على �أق�سام ومديريات الهيئة املختلفة وفق ًا ملا يلي:
• �أمانة �رس املجل�س.
• مكتب رئي�س املجل�س.
• مكتب التدقيق الداخلي.
• مديرية الدرا�سات والأبحاث والتوعية.
• مديرية الرقابة والتفتي�ش.
• مديرية الإ�صدار والرتخي�ص والإف�صاح.
• مديرية ال�ش�ؤون الإدارية واملالية.
• مديرية ال�ش�ؤون القانونية والتنفيذ واملتابعة.
• مديرية النظم واملعلومات.
هذا وتعمل الهيئة لرفد كوادرها ب�أ�صحاب الكفاءات وتعزيز �أعداد حملة ال�شهادات العليا فيها.
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أهم قرارات مجلس المفوضين خالل النصف األول من عام :2015
اجتم��ع مجل���س المفو�ضي��ن  /67/اجتماع� ًا خ�لال ع��ام  ،2015ت��م خالله��ا �إ�ص��دار الق��رارات الالزم��ة لمعالج��ة الق�ضاي��ا الت��ي حدث��ت
خالل العام المذكور ،ومن �أه ِّمها:
 ت�ش��كيل جلنة من بع�ض موظفي الهيئة ،مهمتها القيام ب�أعمال التفتي���ش على مكاتب مفت�ش��ي احل�س��ابات املتقدمني بطلبات اعتمادهم
لتدقيق اجلهات اخلا�ضعة لإ�رشاف الهيئة عن عام .2015
� إ�صدار قائمة مفت�شي ح�سابات الهيئة املعتمدين لتدقيق ح�سابات اجلهات اخلا�ضعة لإ�رشاف ورقابة الهيئة للعام .2015
� إ�صدار تعليمات اعتماد املحكمني لدى هيئة الأوراق والأ�سواق املالية ال�سورية.
� إ�صدار قواعد تعليق وجتميد �رشكات اخلدمات والو�ساطة املالية.
� إ�صدار مناذج تقومي �أداء موظفي الهيئة.
� إ�صدار تعليمات اعتماد الأ�شخا�ص الطبيعيني لدى �رشكات اخلدمات والو�ساطة املالية.
 درا�س��ة واعتم��اد تعدي��ل نظ��ام ب��دالت مرك��ز املقا�ص��ة واحلف��ظ املرك��زي م��ن حي��ث فر���ض ب��دل ا�ش�تراك يف خدم��ة اال�س��تعالم ع��ن ملكية
الأوراق املالي��ة ع�بر املوق��ع االك�تروين ل�س��وق دم�ش��ق ل�ل�أوراق املالي��ة.
 درا�سة تعديل جمل�س �إدارة رابطة �رشكات اخلدمات والو�ساطة املالية ال�سورية.
 درا�سة واعتماد تعديل نظام قواعد التداول يف �سوق دم�شق للأوراق املالية.
 درا�س��ة واعتم��اد جتمي��د العم��ل ب�أح��كام الفقرت�ين /هـ��ـ  -و /م��ن امل��ادة  /16/م��ن نظ��ام قواع��د و��شروط الإدراج يف �س��وق دم�ش��ق
للأوراق املالية.
� إلغاء ترخي�ص �رشكة (امل�ؤ�س�سة املالية العربية� -سورية) املحدودة امل�س�ؤولية.
 املوافق��ة عل��ى تفعي��ل ن�ش��اط �إدارة الإ�ص��دارات الأولي��ة (دون تعه��د بالتغطي��ة) ل��شركة �ضم��ان ال�ش��ام للو�س��اطة واخلدم��ات املالي��ة
املح��دودة امل�س��ؤولية.
 املوافق��ة ل��شركة (م��صرف �س��ورية واخللي��ج) عل��ى �إ�ص��دار وط��رح  /70/ملي��ون �س��هم وبقيم��ة �إجمالي��ة  /7/ملي��ارات ل�يرة
�س��ورية بغر���ض زي��ادة ر�أ���س امل��ال.
 درا�سة واعتماد نظام التحكيم يف �سوق دم�شق للأوراق املالية.
 تعديل القيمة اال�سمية لأ�سهم �رشكتي (�شام لل�رصافة) و(ع�صري اجلبل الطبيعي) لت�صبح  /100/لرية �سورية لل�سهم الواحد.
 درا�سة واعتماد ت�شكيل جلنة تدقيق يف �سوق دم�شق للأوراق املالية.
 ت�ش��كيل جلن��ة للقي��ام ب�إع��داد درا�س��ة ع��ن ال��شركات املتع�ثرة و�أ�س��باب تعرثه��ا واق�تراح احلل��ول املنا�س��بة بالإ�ضاف��ة �إىل �إع��داد درا�س��ة
ع��ن ال��شركات امل�ؤهل��ة ل�ل�إدارج يف �س��وق دم�ش��ق ل�ل�أوراق املالي��ة وال�صعوب��ات املوج��ودة واق�تراح احلل��ول لذل��ك.
 من��ح ��شركة (م��صرف فرن�س��بنك� -س��ورية) مهل��ة �إ�ضافي��ة قدره��ا ع��ام كام��ل تنته��ي بتاري��خ  2016/12/31لبي��ع م��ا تبق��ى م��ن
�أ�س��هم زي��ادة ر�أ���س امل��ال غ�ير املكتت��ب به��ا يف �س��وق دم�ش��ق ل�ل�أوراق املالية.
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متويل وتنظيم ال�شركات
امل�ساهمة العامة

تمويل وتنظيم الشركات المساهمة العامة
�أوالً :الإ�صدار وت�سجيل ال�شركات
�أ -الإ�صدار:
 ق��ام (بن��ك �س��ورية واخللي��ج) ب�إ�ص��دار وط��رح � /70,000,000/س��هم بقيم��ة �إ�س��مية تبل��غ  /100/ل�يرة �س��ورية لل�س��هم الواح��د
وبقيمة �إجمالية تبلغ �سبعة مليارات لرية ،بغر�ض زيادة ر�أ�س ماله من ثالثة مليارات لرية �سورية �إىل ع�رشة مليارات لرية �سورية،
وذل��ك ا�س��تناد ًا �إىل موافق��ة جمل���س املفو�ض�ين ال�ص��ادرة بالق��رار رق��م /116م تاري��خ .2015/10/11
وق��د بل��غ الع��دد الإجم��ايل للأ�س��هم املكتت��ب به��ا � /8,002,104/س��هم  ،حي��ث امت��دت ف�ترة االكتت��اب ماب�ين تاري��خ 2015/11/22

ولغاي��ة  ،2015/12/13وق��د تق��رر بي��ع الأ�س��هم الفائ�ض��ة غ�ير املكتت��ب به��ا والبال��غ عدده��ا � /61,997,896/س��هم ع��ن طري��ق
�س��وق دم�ش��ق ل�ل�أوراق املالي��ة بع��د االنته��اء م��ن �إج��راءات ت�س��جيلها يف الهيئ��ة و�إدراجه��ا يف ال�س��وق ،وذل��ك وفق� ًا لأح��كام امل��ادة /9/
م��ن تعليم��ات التعام��ل بحق��وق الأف�ضلي��ة باالكتت��اب ال�ص��ادرة مبوج��ب ق��رار املجل���س رق��م  /38م لع��ام  2011وتعديالته��ا ال�ص��ادرة
بالق��رار رق��م /23م لع��ام .2012
 هذا ومل تقم خالل هذا العام املذكور �أية جهة ب�إ�صدار �أ�سهم بغر�ض ت�أ�سي�س �رشكة جديدة.
 و�أم��ا بالن�س��بة مل��ا كان قائم� ًا قب��ل ع��ام  ،2015فق��د ُم��ددت املهل��ة املمنوح��ة مل��صرف (فرن�س��بنك� -س��ورية) لبي��ع م��ا تبق��ى م��ن �أ�س��هم
زيادة ر�أ���س املال -غري املكتتب بها -من خالل �س��وق دم�ش��ق للأوراق املالية وذلك لغاية  ،2016/12/31حيث بلغت ن�س��بة الأ�س��هم
املباع��ة حت��ى نهاي��ة ه��ذا الع��ام  %27,20م��ن الأ�س��هم الفائ�ض��ة غ�ير املكتت��ب به��ا والبال��غ عددها � 11,277,335س��هم.

ب -تعديل القيمة اال�سمية للأوراق املالية:
ان�س��جام ًا م��ع متطلب��ات قان��ون ال��شركات رق��م ) (29لع��ام  2011فق��د مت خ�لال الع��ام  /2015/من��ح �ش��هادة بالقيم��ة اال�س��مية
اجلدي��دة لأ�س��هم (��شركة الدي��اب لل�رصاف��ة) والت��ي �س��بق �أن مت��ت املوافق��ة عل��ى تعدي��ل القيم��ة اال�س��مية لأ�س��همها لت�صب��ح  100ل�يرة
�س��ورية لل�س��هم يف نهاية العام  ،2014وكذلك قامت كل من (��شركة ال�ش��ام لل�رصافة) و(��شركة ع�صري اجلبل) بتعديل القيمة الإ�س��مية
لأ�س��همهما ،وبذل��ك يك��ون ع��دد ال��شركات الت��ي قام��ت بتعدي��ل قيم��ة �أ�س��همها اال�س��مية حتى تاريخه ثالثة و ثالثني ��شركة من ال��شركات
امل�س��اهمة اخلا�ضع��ة لإ��شراف ورقاب��ة الهيئة.
وجت��در الإ�ش��ارة هن��ا �إىل �أن��ه ب�ص��دور املر�س��وم الت��شريعي رق��م  /15/تاري��خ   19/4/2015فق��د مت متدي��د املهل��ة املمنوح��ة لل��شركات
لتعديل القيمة اال�سمية لأ�سهمها وذلك ملدة �سنة �إ�ضافية من تاريخ �صدوره.

ج -اعتماد مفت�شي احل�سابات:
بل��غ ع��دد مفت�ش��ي احل�س��ابات الذي��ن َّمت اعتماده��م م��ن قب��ل الهيئ��ة لع��ام  2015ليقوم��وا مبهام تدقيق احل�س��ابات لدى اجله��ات اخلا�ضعة
لرقابتها ) (33مفت�ش� ًا ،وقد مت ن��شر قائمة ب�أ�س��مائهم وعناوينهم على املوقع االلكرتوين للهيئة.
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د -الرقابة على ال�شركات امل�ساهمة:
متار���س الهيئ��ة رقابته��ا عل��ى ال��شركات امل�س��اهمة م��ن خ�لال دائ��رة الرقاب��ة عل��ى ال��شركات امل�س��اهمة ،وق��د عمل��ت الدائ��رة املذكورة عرب
متابعته��ا امل�س��تمرة لأو�ض��اع ه��ذه ال��شركات عل��ى  الت�أك��د م��ن قي��ام ال��شركات اخلا�ضع��ة لإ��شراف الهيئ��ة خالل الع��ام  /2015/بتطبيق
كاف��ة القوان�ين واللوائ��ح والتعليم��ات املعم��ول به��ا  ،والتثب��ت م��ن م��دى الت��زام ه��ذه ال��شركات القائم��ة بتحقي��ق غاياته��ا ال��واردة يف عق��د
ت�أ�سي�س��ها ونظامها الأ�سا�س��ي ون��شرة الإ�صدار.
كم��ا قام��ت الدائ��رة بتحدي��ث قاع��دة البيانات االلكرتونية اخلا�صة بال��شركات امل�س��اهمة�،إ�ضافة �إىل �إعداد بع�ض الدرا�س��ات واملقرتحات
املتعلقة ب�أو�ضاع ال�رشكات امل�ساهمة العامة،ال�سيما من حيث �إمكانية �إدراج �أ�سهمها يف ال�سوق.

ثانياً :الإف�صاح
يبل��غ ع��دد ال��شركات امل�س��اهمة العام��ة اخلا�ضع��ة لإ��شراف هيئ��ة الأوراق والأ�س��واق املالي��ة ال�س��ورية �� /53/شركة منه��ا �� /24/شركة
مدرجة يف �سوق دم�شق للأوراق املالية ،ويتوجب على هذه ال�رشكات تقدمي اف�صاحاتها.
�إم��ا ب�ش��كل دوري :وت�ش��مل االف�صاح��ات الدوري��ة ك ًال م��ن االف�صاح��ات ع��ن النتائ��ج الأولي��ة واالف�صاح��ات النهائي��ة واالف�صاح��ات
املرحلية ،ويتوجب على ال�رشكات امل�صدرة تزويد الهيئة بنتائج �أعمالها الأولية خالل فرتة ال تتجاوز خم�سة و�أربعني يوم ًا من انتهاء
�س��نتها املالي��ة ،وبتقريره��ا ال�س��نوي واف�صاحاته��ا النهائي��ة خ�لال ف�ترة ال تتج��اوز ثالثة �ش��هور من انتهاء �س��نتها املالي��ة ،و�إف�صاحاتها
املرحلي��ة خ�لال ف�ترة ال تتج��اوز �ش��هر ًا من تاري��خ انتهاء الفرتة.
�أو ب�شكل طارئ :حيث يتم �إعالم الهيئة ببيان مكتوب وب�شكل فوري عند ت ّوفر �أي معلومة جوهرية.

�أ-االف�صاحات عن النتائج الأولية:
يبل��غ ع��دد ال��شركات املطالب��ة بتق��دمي �إف�صاحاته��ا الأولي��ة �� /37/شركة عل��ى اعتب��ار �أن هنال��ك جمموع��ة من ال��شركات ذات و�ضع خا�ص 
ومنها ال��شركات الزراعية وهي مطالبة فقط بتقدمي �إف�صاحاتها النهائية ،وال��شركات املتوقفة �أو �ش��به املتوقفة عن ممار�س��ة ن�ش��اطها،
وقد بلغت ن�س��بة التزام ال��شركات بتقدمي �إف�صاحتها الأولية .81%
ويظهر اجلدول التايل مدى التزام ال�رشكات بتقدمي �إف�صاحاتها الأولية م�صنف ًة بح�سب القطاعات:
القطاع

امل�صارف
الت�أمني
اخلدمات
ال�رصافة
ال�صناعة
االت�صاالت
المجموع

الشركات المطالبة باإلفصاحات األولية الشركات الملتزمة
14

14

7

7

6

4

5

1

3

2

2

2

37

30

نسبة االلتزام

الشركات غير الملتزمة

ال يوجد
ال يوجد
باب الفرج -ما�س للتوزيع
املتحدة -بيكو -ال�رشق الأو�سط -الدياب� -شام لل�رصافة
ع�صري اجلبل
ال يوجد
7
81%
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ب-االف�صاحات النهائية
ت�س��تثنى ع��ادة ال��شركات الت��ي تواج��ه ظروف� ًا ا�س��تثنائية م��ن تق��دمي اف�صاحاته��ا النهائي��ة وعدده��ا �س��بع ��شركات ،وبالت��ايل يبل��غ ع��دد
ال��شركات املطالب��ة بتق��دمي �إف�صاحاته��ا النهائي��ة )�� (46شركة.
بل��غ ع��دد ال��شركات غ�ير امللتزم��ة بتق��دمي �إف�صاحاته��ا النهائي��ة )�� (7شركات ،وبالتايل بلغت ن�س��بة االلتزام بتقدمي االف�صاح��ات النهائية
 85%م��ن �إجم��ايل ال��شركات املطالب��ة  ،ويو�ض��ح ذل��ك اجل��دول الت��ايل:
عدد
الشركات

الشركات
الملتزمة

14

14

7

7

7

6

ال�صناعة

5

2

الزراعة
االت�صاالت
ال�رصافة

6

2

2

2

5

5

46

38

القطاع

امل�صارف
الت�أمني
اخلدمات

المجموع

الشركات غير الملتزمة

ال يوجد
ال يوجد
باب الفرج
ال�سورية لل�صناعة والزراعة
التجارية لل�صناعة والتربيد
القلمون -الربكة� -شام -مناء
ال يوجد

مالحظات

تواجه ال�رشكة ظروف ًا ا�ستثنائية وتقع يف مدينة حلب
تواجه ال�رشكة ظروف ًا ا�ستثنائية وتقع يف مدينة حلب
ت�أثرت ال�رشكات الزراعية ب�شك ٍل كبري خالل الأزمة
ال�رشكة يف حلب و�شبه مغلقة

7

ج -االف�صاحات املرحلية
ت�س��تثنى ع��اد ًة ال��شركات الزراعي��ة وال��شركات الت��ي تواج��ه ظروف� ًا ا�س��تثنائية م��ن تق��دمي اف�صاحاته��ا املرحلي��ة ،ويبل��غ عدده��ا )(16

��شركة ،وبالت��ايل ف ��إن ع��دد ال��شركات امل�س��اهمة املطالب��ة بتق��دمي الإف�صاح��ات املرحلي��ة )�� (37شركة فق��ط.

�أو ًال� -إف�صاحات الربع الأول من العام :/2015/
التزم��ت جمي��ع ال��شركات املطالب��ة بتق��دمي �إف�صاح��ات الرب��ع الأول م��ن ع��ام  2015با�س��تثناء ثم��اين ��شركات ،وعلي��ه فق��د بلغ��ت ن�س��بة
االلت��زام لتق��دمي �إف�صاح��ات الرب��ع الأول  2015م��ا يق��ارب  ،78%وذل��ك وفق � ًا مل��ا يل��ي:
عدد
الشركات

الشركات
الملتزمة

14

14

7

7

اخلدمات

6

3

ال�صناعة
الزراعة
االت�صاالت

3

2

2

2

ال�رصافة

5

1

المجموع

37

29

القطاع

امل�صارف
الت�أمني

الشركات غير
الملتزمة

مالحظات

ال يوجد
ال يوجد
املن�ش�آت ال�سياحية -باب
الفرج -ما�س للتوزيع
لدى ال�رشكة ظروف ا�ستثنائية
ع�صري اجلبل
غري مطالبة
ال يوجد
الأدهم  -املتحدة -
وذلك لت�أخرها يف تقدمي الإف�صاحات النهائية لعام 2014
بيكو -الدياب
8

12
التقرير نصف السنوي 2015

ثانياً� -إف�صاحات الن�صف الأول من العام :/2015/
يبل��غ ع��دد ال��شركات املطالب��ة بتق��دمي �إف�صاحاته��ا الن�صفي��ة �� 37شركة بع��د ا�س��تثناء ال��شركات الزراعي��ة وال��شركات الت��ي تواج��ه
ظروف� ًا خا�ص��ة ،ه��ذا ومل تلت��زم �� 7شركات بتق��دمي �إف�صاحاته��ا الن�صفي��ة ،وبالت��ايل فق��د بلغت ن�س��بة االلتزام لتق��دمي �إف�صاحات الن�صف
الأول  2015م��ا يق��ارب  ،81%وذل��ك وفق � ًا مل��ا يل��ي:
الشركات الملتزمة وغير الملتزمة بتقديم إفصاحات النصف األول من العام 2015

القطاع عدد الشركات الشركات الملتزمة الشركات غير الملتزمة

امل�صارف
الت�أمني

-

14

14

7

7

اخلدمات

6

4

ال�صناعة
الزراعة
االت�صاالت
ال�رصافة

3

2

2

2

5

1

الأدهم -املتحدة -الدياب -بيكو

37

30

7

مالحظات

مل تلتزم باب الفرج بتقدمي �إف�صاحاتها منذ عام
باب الفرج
لظروفها اخلا�صة يف حمافظة حلب
مل تعقد �رشكة ما�س للتوزيع اجتماع هيئتها العامة عن العام
ما�س للتوزيع
ال�سابق وتتابع �إجراءاتها مع الدولة التي متلكت  %22من ال�رشكة
لدى ال�رشكة ظروف ا�ستثنائية
ع�صري اجلبل
غري مطالبة
ال يوجد
2010

المجموع

ثالثاً� -إف�صاحات الربع الثالث من العام :/2015/
يبل��غ ع��دد ال��شركات املطالب��ة بتق��دمي �إف�صاح��ات الرب��ع الثال��ث �� /37/شركة بع��د ا�س��تثناء ال��شركات الزراعي��ة وال��شركات الت��ي تواج��ه
ظروف� ًا خا�ص��ة ،ه��ذا ومل تلت��زم �� /8/شركات بتق��دمي �إف�صاحاته��ا املرحلي��ة ع��ن الرب��ع الثال��ث ،وبالت��ايل فقد بلغت ن�س��بة االلت��زام لتقدمي
�إف�صاح��ات الرب��ع الثال��ث م��ن الع��ام  2015ما يق��ارب  ،78%وذلك وفق ًا ملا يلي:
الشركات الملتزمة وغير الملتزمة بتقديم إفصاحات الربع الثالث من العام 2015

القطاع عدد الشركات الشركات الملتزمة الشركات غير الملتزمة

امل�صارف
الت�أمني

14

14

7

7

اخلدمات

6

3

ال�صناعة
الزراعة
االت�صاالت
ال�رصافة

3

2

2

2

5

1

37

29

المجموع

-

مالحظات

غري ملتزمة
املن�ش�آت ال�سياحية
مل تلتزم باب الفرج بتقدمي �إف�صاحاتها منذ عام 2010
باب الفرج
لظروفها اخلا�صة يف حمافظة حلب
مل تعقد �رشكة ما�س للتوزيع اجتماع هيئتها العامة عن العام
ما�س للتوزيع
ال�سابق وتتابع �إجراءاتها مع الدولة التي متلكت  %22من ال�رشكة
لدى ال�رشكة ظروف ا�ستثنائية
ع�صري اجلبل
غري مطالبة
ال يوجد
الأدهم -املتحدة -الدياب -بيكو
غري ملتزمة
8
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د -الإف�صاحات الطارئة خالل عام :2015
مت الإف�صاح عن  /37/حدث ًا طارئ ًا خالل العام موزعة على � 20رشكة كمايلي:
اإلفصاحات الطارئة خالل العام 2015

المصارف

عنوان اإلفصاح

الرقم

الشركة

تاريخ اإلفصاح

1

الدويل للتجارة والتمويل

2015/2/26

تغيري ممثل ع�ضو جمل�س �إدارة

2015/3/10

دفع كفالة تنفيذ نتيجة دعوى ق�ضائية

2

بنك بيمو

2015/7/7

ا�ستقالة ع�ضو جمل�س �إدارة

2015/11/11

ا�ستقالة ع�ضو جمل�س �إدارة

2015/12/9

ا�ستقالة املدير التنفيذي

3

بنك �سورية واخلليج

2015/1/20

ا�ستقالة ع�ضو جمل�س �إدارة

2015/12/17

ا�ستقالة ع�ضو جمل�س الإدارة

4

بنك ال�شام

2015/3/12

تغيري ممثل ع�ضو جمل�س �إدارة

2015/8/10

وفاة رئي�س الهيئة ال�رشعية

5

�سورية الدويل الإ�سالمي

2015/2/4

تعيني ع�ضو جمل�س �إدارة

2015/2/4

تعوي�ض امل�رصف من �رشكة الت�أمني يف ق�ضية �سطو م�سلح

6

بنك الربكة

2015/5/31

افتتاح فرع طرطو�س

7

بنك ال�رشق

2015/2/24

تعيني رئي�س جمل�س �إدارة

2015/7/7

ا�ستقالة املدير العام

2015/3/1

انتخاب نائب لرئي�س جمل�س الإدارة

8

بنك قطر الوطني

2015/4/19

تغيري ممثل ع�ضو جمل�س �إدارة

2015/4/27

تغيري ممثل ع�ضو جمل�س �إدارة

2015/7/12

تغيري ممثل ع�ضو جمل�س �إدارة

9

بنك عودة

2015/11/15

تغيري يف ع�ضويات جمل�س الإدارة

10

فرن�سبنك

2015/8/20

عدم قبول ع�ضوية ع�ضو جمل�س �إدارة

14
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اإلفصاحات الطارئة خالل النصف األول من عام 2015

الرقم
11

الشركة

االحتاد التعاوين

التأمين

تاريخ اإلفصاح

عنوان اإلفصاح

2015/6/8

تعيني مدير عام

2015/3/12

تغيري ممثل ع�ضو جمل�س �إدارة

2015/11/17

تغيري يف ع�ضويات جمل�س الإدارة

2015/1/22

ا�ستقالة ع�ضوين يف جمل�س الإدارة

2015/5/25

تكليف مدير عام لل�رشكة

2015/9/6

تغيري ممثل ع�ضو جمل�س �إدارة

12

العقيلة للت�أمني التكافلي

13

الوطنية للت�أمني

14

ال�سورية الكويتية

15

مناء الزراعية

16

ا�سمنت البادية

17

الأهلية للزيوت

18

الأدهم لل�رصافة

2015/6/9

19

MTN

2015/2/5

20

العربية ال�سورية للمن�ش�آت ال�سياحية

2015/9/22

باقي القطاعات
2015/5/4
2015/5/4
2015/8/27
2015/1/13
2015/2/19
2015/7/29
2015/5/24
2015/5/25

تغيري ممثل ع�ضو جمل�س �إدارة
ا�ستقالة املدير العام
تغيري ممثل ع�ضو جمل�س �إدارة
توقف املعمل ب�شكل م�ؤقت
معاودة العمل يف املعمل
نتائج جرد الأ�رضار يف املعمل
تغيري ممثل ع�ضو جمل�س �إدارة
تعيني ع�ضو جمل�س �إدارة
ا�ستقالة ع�ضوين يف جمل�س الإدارة
تغيري ممثل ع�ضو جمل�س �إدارة
�أ�رضار ا�ستثمارات تدمر ال�شام

ثالثاً :اجتماعات الهيئات العامة لل�شركات امل�ساهمة العامة
عق��دت (�� )38شركة اجتماع��ات هيئاته��ا العام��ة خ�لال الع��ام  ،2015موزع��ة عل��ى القطاع��ات التالي��ة :امل�ص��ارف ( -)14الت�أم�ين (-)7
اخلدم��ات ( -)5ال�صناع��ة ( -)3الزراع��ة ( -)3االت�ص��االت ( -)2ال�رصاف��ة (.)4
و�ضم��ن مهل��ة الأرب��ع �أ�ش��هر النظامي��ة املن�صو���ص عليه��ا بامل��ادة ( )165م��ن قان��ون ال��شركات التزم��ت �� /9/شركات فق��ط بعق��د
اجتماع��ات هيئاته��ا العام��ة ،وه��ذا م��ر ُّده �إىل الظ��روف احلالي��ة الت��ي �أدت �إىل �صعوب��ة عق��د اجتماع��ات الهيئ��ات العام��ة.
كما عقدت (� )9رشكات اجتماعات هيئات عامة غري عادية ،وهذا مرده �إىل تغيري بع�ض مواد الأنظمة الأ�سا�سية لل�رشكات لالن�سجام
م��ع قان��ون ال��شركات رق��م  /29/لع��ام  2011ال��ذي �أعط��ى ال��شركات مهلة ثالث �س��نوات لتوفي��ق �أو�ضاعها مع �أحكام��ه ،علم ًا ب�أنه مت
متدي��د املهل��ة باملر�س��وم الت��شريعي رق��م  /15/تاري��خ   2015/4/19وذل��ك مل��دة �س��نة �إ�ضافي��ة م��ن تاري��خ �ص��دوره.
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وقد قامت (� )15رشكة بتوزيع �أرباح على م�ساهميها عن �أرباح عام � 2014أي بن�سبة  %39وفق ًا ملا يلي:
القطاع

امل�صارف
الت�أمني
اخلدمات
ال�رصافة
ال�صناعة
الزراعة
االت�صاالت

عدد الشركات في القطاع

المجموع

14
7
5
4
3
3
2

الشركات التي وزعت ونسبة التوزيع من رأس المال عن عام 2015

اليوجد
الوطنية ( -)%25املتحدة ( -)%7.19امل�رشق العربي (� -)%8.25آروب ()%10
الأهلية للنقل ( )%15املن�ش�آت ( -)%10قرية دم�شق ()%5
الأدهم لل�رصافة ( -)%30الدياب لل�رصافة (� -)%16شام لل�رصافة ( -)%20املتحدة ()%3,31
الأهلية للزيوت ()%25
ال�رشق الأدنى ()%83
� -)%197( MTNسرييتل ()%235

38
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رابعاً :حوكمة ال�شركات
تعت�بر احلوكم��ة و�س��يلة مه َم��ة يف �ضب��ط �أداء ال��شركات وحماي��ة حق��وق امل�س��تثمرين وتعزي��ز ال�ش��فافية يف ال�س��وق مب��ا يزيد م��ن كفاءتها،
ولهذه الأ�س��باب ت�صدر الهيئة تقرير ًا �س��نوي ًا مف� ً
صال وخا�ص ًا بحوكمة ال��شركات.
وقد ت�ضمن تقرير احلوكمة لعام  2014ال�صادر عن الهيئة يف العام � 2015أهم م�ؤ�رشات التزام ال�رشكات امل�ساهمة العامة مبمار�سات
احلوكمة خالل العام املذكور بح�سب القطاعات املختلفة التي تنتمي لها هذه ال�رشكات� ،إ�ضاف ًة �إىل دليل ملحق لل�رشكات يت�ضمن هذه
امل�ؤ�رشات ب�شكل �إفرادي لكل �رشكة على حدة ،مع �سل�سلة لبع�ض امل�ؤ�رشات املالية.
حي��ث ا�ش��تمل التقري��ر عل��ى درا�س��ة �� /36/شركة م�س��اهمة عام��ة موزع��ة عل��ى خمتل��ف القطاع��ات املوج��ودة ،وتن��اول جمموع��ة م��ن
املح��اور م��ن �أبرزه��ا حق��وق امل�س��اهمني والإف�ص��اح وال�ش��فافية ،وجمال���س الإدارة واللج��ان املنبثق��ة عنه��ا ،وهي��اكل امللكي��ة ،والتدقي��ق
الداخلي ومدققي احل�س��ابات� ،إ�ضافة �إىل �إدارة املخاطر ،وغريها من الق�ضايا الأخرى ذات ال�صلة  ،حيث ميكن االطالع على حمتوى
التقري��ر كام� ًلا عل��ى موق��ع هيئ��ة الأوراق والأ�س��واق املالي��ة ال�س��ورية عل��ى �ش��بكة االنرتن��ت.
وقد خل�ص التقرير املذكور �إىل جمموعة من النتائج نذكر من �أه ّمها ما يلي:
حدوث تط ُّور يف التزام ال�رشكات امل�ساهمة العامة مبتطلبات احلوكمة  وممار�ساتها خالل الفرتة الأخرية .
�إن الإط��ار الت��شريعي الناظ��م لعم��ل ال��شركات امل�س��اهمة ق��د كف��ل حق��وق امل�س��اهمني وم�س��اءلة �إداراته��ا يف ح��ال تق�صريه��ا يف حماي��ة
ه��ذه احلقوق.
وجود تركزات كبرية يف هياكل ملكيات ال�رشكات امل�ساهمة ال�سورية على ح�ساب �صغار امل�ساهمني.
وجود بع�ض املمار�سات الإيجابية املتعلقة ب�سيا�سات امل�س�ؤولية االجتماعية لدى ال�رشكات والتي يجب العمل على ت�شجيعها وتطويرها.
حمافظة بع�ض ال�رشكات التي تتبع �سيا�سة توزيع ثابتة للأرباح على ن�سب توزيعاتها خالل �سنوات الأزمة وخا�ص ًة العام .2014
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وج��ود بع���ض العوائ��ق الت��ي تق��ف يف وج��ه التوا�ص��ل املطلوب بني �أع�ضاء جمال���س الإدارة والإدارة التنفيذية ،الأمر الذي �أعاق �آليات
اتخاذ القرار داخل ال�رشكات و�أ ّثر على م�ستويات التزامها مبتطلبات اجلهات الرقابية� ،إال �أنه ومن جانب �آخر يوجد التزام كامل
مبتطلبات ت�شكيل جمل�س الإدارة .
قي��ام غالبي��ة ال��شركات بت�ش��كيل جل��ان منبثق��ة ع��ن جمل���س الإدارة با�س��تثناء بع���ض ال��شركات الت��ي يخل��و هيكله��ا التنظيم��ي م��ن ه��ذه
اللجان ،وهو ما ميكن �أن يعد من امل�ؤ��شرات ال�س��لبية حول فاعلية جمل���س الإدارة ،كما يوجد بع�ض ال��شركات التي مل تقم بت�ش��كيل
جلان للتدقيق على الرغم من �أهمية عمل هذه اللجنة يف ما يتعلق باملو�ضوعات املالية التي ت�صب يف مهام جمل�س الإدارة ،وعلى الرغم
من ذلك ف�إن ��شروط ت�ش��كيلة جلنة التدقيق مل تتحقق لدى عدد كبري من ال��شركات.
هن��اك الت��زام وتط��ور ملمو���س فيم��ا يتعل��ق مبتطلب��ات الإف�ص��اح ال��دوري وغري ال��دوري �إال �أنه مل يتم و�ضع �سيا�س��ة مكتوبة للإف�صاح
لدى بع�ض ال�رشكات على الرغم من �أهميتها لتح�سني التزام كوادر ال�رشكات مبا يتطلبه نظام الإف�صاح.
هن��اك تط��ور ملح��وظ يف تطبيق��ات مهن��ة التدقي��ق وتنظيمه��ا ،مل��ا يتع��دى جم��رد االلت��زام القان��وين �إىل ال��شراكة يف امل�س��ؤولية نتيج��ة
متابع��ة وتطوي��ر عم��ل املدقق�ين.
ت�ضم��ن الهي��كل التنظيم��ي للغالبي��ة العظم��ى م��ن ال��شركات وج��ود �ش��خ�ص ودائرة للقيام مبه��ام التدقيق الداخلي مما يعك���س التطور
امللحوظ الذي �ش��هدته هذه املهنة ويف الدور الكبري الذي متار�س��ه يف ا�س��تقرار ال��شركات و ا�س��تمراريتها ،ومل تتحقق ��شروط تفرغ
املدقق الداخلي يف عدد �ضئيل �أي�ض ًا من ال�رشكات.
وج��وب �إي�لاء �إدارة املخاط��ر اهتمام� ًا خا�ص� ًا يتنا�س��ب م��ع حج��م املخاط��ر احلالية و�أنواعه��ا مع الت�أكيد على الو�ضع اجليد لل��شركات
التي �شملها التقرير لناحية درجات تعر�ضها للمخاطر.
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تنظيم الأ�سواق وال�شركات
املرخ�صة والرقابة عليها

تنظيم األسواق والشركات المرخصة والرقابة عليها
�أوالً� :شركات اخلدمات والو�ساطة املالية
يعت�بر تنظي��م �أعم��ال اخلدم��ات املالي��ة م��ن اب��رز مه��ام هيئ��ة الأوراق املالي��ة ،به��دف املحافظ��ة عل��ى �س�لامة التعام��ل يف �س��وق ر�أ���س امل��ال
الوطني وحمايته من املخاطر التي يتعر�ض لها وحماية امل�ستثمرين يف الأوراق املالية ،واعتماد كفاءات مهنية حمرتفة وم�س�ؤولة ،وذلك
م��ن خ�لال من��ح الهيئ��ة تراخي���ص عمل ل��شركات اخلدمات والو�س��اطة املالي��ة واعتماد العاملني امل�ؤهلني فيه��ا ،ومتابعة جتديد الرتاخي�ص 
لل��شركات وللأ�ش��خا�ص املعتمدين �سنوي ًا.
وتق��وم الهيئ��ة �أي�ض� ًا مبتابع��ة �أعم��ال ��شركات اخلدم��ات والو�س��اطة املالي��ة العامل��ة ،والت�أك��د م��ن التزامه��ا وتقيده��ا بالأنظم��ة والقوان�ين 
والتعليم��ات الناف��ذة ،م��ن خ�لال  القي��ام بزي��ارات تفتي�ش��ية �إىل ه��ذه ال��شركات  ،وحتلي��ل البيان��ات والتقاري��ر املطلوب��ة مبوج��ب نظ��ام
الإف�صاح وتعليمات املالءة املالية ،الأمر الذي ي�ضمن ا�ستمرارية عمل ال�رشكات على النحو الأمثل ،وحماية امل�ستثمرين من املمار�سات
غري العادلة ،وت�صويب وتقومي نقاط اخللل وال�ضعف التي حتدث �أثناء ممار�سة تلك ال�رشكات لأعمالها ،بالإ�ضافة �إىل تذليل ال�صعوبات
الت��ي تعرت�ضه��م  ،ويف ه��ذا الإط��ار عمل��ت الهيئة عل��ى �إجناز ما يلي:

 -1الرتخي�ص واالعتماد:
جتديد االعتماد ال�سنوي ل�شركات اخلدمات والو�ساطة املالية العاملة:
قامت الهيئة يف بداية عام  2015بتجديد االعتماد ال�سنوي ل�سبع �رشكات خدمات وو�ساطة مالية ،وذلك وفق ًا ملا يلي:
رأس المال استشارات وساطة إدارة اإلصدار

الرقم

اسم الشركة

1

�رشكة بيمو ال�سعودي الفرن�سي املالية -م�ساهمة خا�صة

300,000,000

2

ال�رشكة الأوىل لال�ستثمارات املالية -حمدودة امل�س�ؤولية

77,339,000



3

�رشكة �شام كابيتال -حمدودة امل�س�ؤولية

120,000,000



4

�رشكة العاملية الأوىل لال�ستثمارات املالية -م�ساهمة خا�صة

120,000,000



5

�رشكة �سورية واملهجر للخدمات املالية -حمدودة امل�س�ؤولية

300,000,000



6

�رشكة املركز املايل الدويل للخدمات والو�ساطة املالية -حمدودة امل�س�ؤولية

100,000,000



7

�رشكة �ضمان ال�شام للو�ساطة املالية -حمدودة امل�س�ؤولية

165,000,000
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جتديد اعتماد موظفي �شركات اخلدمات والو�ساطة املالية:
يف بداي��ة ع��ام  2015مت جتدي��د االعتم��اد ال�س��نوي للأ�ش��خا�ص العامل�ين ل��دى ��شركات اخلدم��ات والو�س��اطة املالي��ة وال��ذي بل��غ
عددهم�/55/ش��خ�ص ًا معتم��د ًا ،موزع�ين عل��ى ال�ش��كل الت��ايل:
نوع االعتماد

�أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو املديرين
مدير عام �أو تنفيذي
�ضابط امتثال
م�ست�شار مايل
و�سيط مايل
حما�سب
المجموع

العدد
19
7
7
1
14
7

55

 اعتماد الأ�شخا�ص الطبيعيني اجلدد لدى �شركات اخلدمات والو�ساطة املالية وتعليق االعتماد:
مت خ�لال الع��ام  2015اعتم��اد ع��دد م��ن موظف��ي ��شركات اخلدم��ات والو�س��اطة املالي��ة ،واملوافق��ة عل��ى تعلي��ق اعتم��اد بع���ض موظف��ي
تل��ك ال��شركات ،وذلك عل��ى النحو التايل :
 اعتماد �س��تة من الأ�ش��خا�ص اجلدد لدى ��شركات اخلدمات والو�س��اطة املالية وذلك على ال�ش��كل  التايل :رئي���س جمل���س مديرين عدد( ،)1مدي��ر ع��ام ع��دد ( ،)1و�س��يط م��ايل ع��دد (.)3
 تعلي��ق اعتم��اد ثماني��ة �أ�ش��خا�ص معتمدي��ن ل��دى ��شركات اخلدم��ات والو�س��اطة املالي��ة ب�س��بب تق��دمي ا�س��تقاالتهم وذل��ك عل��ى ال�ش��كل  الت��ايل  :مدي��ر ع��ام ع��دد (� ،)2ضاب��ط امتث��ال ( ،)1و�س��يط م��ايل ع��دد (.)5
 جتميد الرتخي�ص املمنوح ل�شركات اخلدمات والو�ساطة املالية:
وافقت الهيئة على جتميد ترخي�ص ال�رشكات التالية:
 جتميد ترخي�ص �رشكة بايونريز لال�ستثمارات املالية امل�ساهمة املغفلة اخلا�صة. متديد جتميد ترخي�ص �رشكة عودة كابيتال� -سورية حمدودة امل�س�ؤولية. -متديد جتميد ترخي�ص �رشكة ايفا للخدمات املالية امل�ساهمة املغفلة اخلا�صة.

� -2إف�صاح �شركات اخلدمات والو�ساطة املالية
عمل��ت الهيئ��ة عل��ى درا�س��ة البيان��ات املالي��ة ال�س��نوية لع��ام  2014ل��شركات اخلدم��ات والو�س��اطة املالي��ة ،حي��ث مت الت�أك��د م��ن الت��زام
ال��شركات بتزوي��د الهيئ��ة بالتقري��ر ال�س��نوي وبالبيان��ات املالي��ة ال�س��نوية لل��شركة مدقق��ة م��ن مفت���ش ح�س��اباتها مقارن��ة م��ع ال�س��نة
املالي��ة ال�س��ابقة،وب�إعداد ه��ذه البيان��ات وفق ًا ملعايري املحا�س��بة الدولية.
تابع��ت الهيئ��ة الت��زام ال��شركات بتعليم��ات امل�لاءة املالي��ة م��ن خ�لال درا�س��ة وحتلي��ل امل�لاءة املالي��ة والت�أك��د م��ن ق��درة ال��شركات
عل��ى �س��داد التزاماته��ا املالي��ة جت��اه العم�لاء ور�ص��د نق��اط اخلل��ل  ،واتخ��اذ الإج��راءات الت�صحيحي��ة ل�ضم��ان ا�س��تمرارية عم��ل هذه
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ال��شركات عل��ى النح��و الأمث��ل.
عمل��ت الهيئ��ة عل��ى مراجع��ة احل�س��ابات امل�رصفي��ة اخلا�ص��ة الل��شركة وبالعم�لاء للت�أك��د م��ن الت��زام ال��شركة ب�آلي��ة ف�ص��ل ح�س��ابات
العمالء عن ح�س��ابات ال��شركة ب�ش��كل كامل ،وعدم االحتفاظ ب�أموال العمالء على �ش��كل ودائع ثابتة �أو احل�صول من خاللها على
�أي ت�س��هيالت ائتمانية.
عمل��ت الهيئ��ة عل��ى متابع��ة الت��زام ��شركات اخلدم��ات والو�س��اطة املالية بعقد اجتماع��ات الهيئات العامة العادية له��ا لإقرار بياناتها
املالي��ة ،حي��ث ُع ِق��دت الهيئ��ات العام��ة ملعظ��م ه��ذه ال�رشكات،با�س��تثناء ال��شركة العاملي��ة الأوىل لال�س��تثمارات املالي��ة ،و��شركة املرك��ز
امل��ايل للخدم��ات املالي��ة وال��شركة الأوىل لال�س��تثمارات املالي��ة.
قام��ت الهيئ��ة مبتابع��ة تنفي��ذ ق��رارات الهيئ��ات العام��ة غ�ير العادي��ة والت��ي عقدته��ا بع���ض ال��شركات بغر���ض تعدي��ل بع���ض امل��واد يف
نظامها الأ�سا�س��ي.

 -3الرقابة والتفتي�ش على �شركات اخلدمات والو�ساطة املالية :
نظمت الهيئة عدد ًا من زيارات التفتي���ش على ��شركات اخلدمات والو�س��اطة املالية العاملة بهدف التحقق من مدى التزام ��شركات
اخلدمات والو�ساطة املالية بالقوانني والأنظمة النافذة.
كم��ا ّ
نظم��ت الهيئ��ة بالتع��اون م��ع هيئ��ة مكافح��ة غ�س��ل الأم��وال ومتوي��ل الإره��اب ج��والت تفتي�ش��ية عل��ى ع��دد م��ن ��شركات اخلدم��ات
والو�س��اطة املالي��ة وذل��ك به��دف رف��ع م�س��توى الرقاب��ة والإ��شراف عل��ى ه��ذه ال��شركات ،والتباح��ث يف �أوج��ه التع��اون املمكن��ة يف ه��ذا املجال.
عق��دت الهيئ��ة اجتماع � ًا م��ع م��دراء ��شركات اخلدم��ات والو�س��اطة املالي��ة العامل��ة بتاري��خ  ،30/3/2015حي��ث مت��ت مناق�ش��ة ع��دد م��ن
املقرتح��ات الت��ي ته��دف �إىل تطوي��ر الأعم��ال املرتبط��ة ب�أن�ش��طة الو�س��اطة املالية،والوق��وف عل��ى امل�ش��اكل وال�صعوب��ات الت��ي تعي�ق �أداء عمله��م.
تابع��ت الهيئ��ة  ق��رارات احلج��ز االحتياط��ي على الأموال املنقول��ة وغري املنقولة ال�صادرة عن اجلهات املخت�صة ،واملتعلقة ب�أر�صدة
العمالء النقدية املوجودة لدى �رشكات اخلدمات والو�ساطة املالية وح�ص�ص وم�ساهمات م�ؤ�س�سي هذه ال�رشكات.
تابعت الهيئة التزام ال�رشكات بتزويد الهيئة بتقارير الرقابة الدورية.
حتقق��ت الهيئ��ة م��ن �س�لامة العملي��ات داخ��ل ��شركات الو�س��اطة املالي��ة م��ن خ�لال متابع��ة (عملي��ات الإي��داع وال��صرف والقب���ض،
املحافظ��ة عل��ى ��سرية املعلوم��ات� ،إدخ��ال �أوام��ر العم�لاء عل��ى نظ��ام الت��داول االلك�تروين ،متابع��ة الت�س��جيالت ال�صوتي��ة) ،ورف��ع
تقاري��ر ح��ول ذلك.
قام��ت الهيئ��ة مبتابع��ة تنفي��ذ ق��رارات الهيئ��ات العام��ة غ�ير العادي��ة والت��ي عقدته��ا بع���ض ال��شركات بغر���ض تعدي��ل بع���ض امل��واد يف
نظامها الأ�سا�سي ،حيث عقدت �رشكة �ضمان ال�شام اجتماع ًا بتاريخ  15/6/2015لإقرار زيادة ر�أ�س مالها بقيمة /25,000,000/
ل���.س لي�صب��ح بع��د الزي��ادة  /165,000,000/ل���.س ،كم��ا عق��دت ��شركة �ش��ام كابيت��ال اجتماع � ًا بتاري��خ  27/1/2015بغر���ض 
ت�س��مية مدير عام جديد لل��شركة وتعديل بع�ض مواد النظام الأ�سا�س��ي لل��شركة.
جت��در الإ�ش��ارة �إىل قي��ام الهيئ��ة �أي�ض� ًا مبتابع��ة �أعم��ال رابط��ة ��شركات اخلدم��ات والو�س��اطة املالي��ة م��ن خ�لال عقده��ا الجتماع��ات
دوري��ة م��ع جمل���س �إدارة الرابط��ة.
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 -4تطوير الأنظمة والتعليمات الناظمة لعمل �شركات اخلدمات والو�ساطة املالية:
عمل��ت الهيئ��ة عل��ى و�ض��ع خط��ة عم��ل خ�لال ع��ام  2015ملراجعة الأنظمة املتعلقة بعمل ��شركات اخلدمات والو�س��اطة املال ،بهدف تطوير
هذه الأنظمة والتعليمات والعمل على �إ�صدار �أنظمة �أكرث مالءمة ت�أخذ بعني االعتبار متغريات ال�سوق و�أولويات �سوق العمل.ويف هذا
املجال مت �إ�صدار تعليمات جديدة وهي:
 -1تعليمات جتميد وتعليق و�إلغاء ترخي�ص �رشكات اخلدمات والو�ساطة املالية.
 -2تعليمات اعتماد الأ�شخا�ص الطبيعيني لدى �رشكات اخلدمات والو�ساطة املالية.

 -5تنظيم وتطوير �ش�ؤون �شركات اخلدمات الو�ساطة املالية:
 -مت تنظي��م  دورة تدريبي��ة العتم��اد و�س��طاء مالي�ين بالتع��اون م��ع �س��وق دم�ش��ق ل�ل�أوراق املالي��ة والت��ي �أقيم��ت م��ن تاري��خ 31/5/2015

ولغاي��ة .10/6/2015
 كم��ا قام��ت الهيئ��ة الك�ش��ف املي��داين عل��ى املق��ر اجلدي��د ل��شركة بيمو ال�س��عودي الفرن�س��ي املالي��ة بتاري��خ  30/11/2015بغر�ض الت�أكدمن التزامها مبتطلبات البنية التحتية و التقنية ملمار�سة الأن�شطة املرخ�ص لها.
هذا ويتم عقد اجتماعات دورية مع ��شركات اخلدمات والو�س��اطة املالية للوقوف على واقع عملها واالطالع على م�ش��اكلها ،والعمل
على �إيجاد احللول من خالل �إعداد الدرا�سات املنا�سبة لهذا الغر�ض.

ثانياً :الرقابة على �سوق دم�شق للأوراق املالية
متار�س الهيئة رقابتها على ال�سوق من خالل رقابتها على م�ؤ�س�سات ال�سوق املتمثلة ب�إدارة ال�سوق ومركز املقا�صة واحلفظ املركزي
و�صندوق �ضمان الت�س��وية� ،إ�ضاف ًة �إىل متابعتها ملجريات جل�س��ات التداول يف ال�س��وق.
وق��د قام��ت الهيئ��ة خ�لال الع��ام  /2015/م��ن خ�لال دائ��رة الرقاب��ة على ال�س��وق بدرا�س��ة البيانات املالي��ة املرحلية والنهائية لكل من ال�س��وق
و�صندوق �ضمان الت�سوية ،كما تابعت درا�سة جميع القرارات ال�صادرة عن جمل�س �إدارة ال�سوق بهدف �إعدادها لالعتماد من قبل جمل�س
مفو�ضي الهيئة ،كما قامت ب�إعادة درا�س��ة بع�ض الأنظمة ال�صادرة عن ال�س��وق واقرتحت بع�ض التعديالت عليها ،ونذكر منها:
اعتماد جلنة التدقيق اخلا�صة بال�سوق وتعوي�ضاتها.النظام املايل واملحا�سبي ل�صندوق �ضمان الت�سوية.درا�سة �إعادة تفعيل الفقرة /ب /من املادة  /35/من تعليمات التداول.درا�سة �آلية تنفيذ املزاد العلني للأوراق املالية غري مكتملة ال�سداد.درا�سة تعديل بع�ض املواد يف نظام الع�ضوية.درا�سة تعديل بع�ض املواد يف النظام الداخلي لل�سوق.درا�سة تعديل بع�ض املواد يف النظام الداخلي ملركز املقا�صة.درا�سة تعديل بع�ض املواد يف �أنظمة البدالت اخلا�صة بال�سوق واملركز.�إ�ضاف��ة �إىل متابع��ة الطلب��ات املختلف��ة املتعلق��ة بتنفي��ذ بع���ض ال�صفقات ال�ضخمة يف �س��وق دم�ش��ق للأوراق املالية ،وذلك بالتن�س��يق مع كل
من هيئة الإ�رشاف على الت�أمني و�سوق دم�شق للأوراق املالية.
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الدرا�سات والتوعية

الدراسات والتوعية
 حتر�ص الهيئة على توفري كامل املعلومات املتعلقة بعمل الهيئة مرتجم ًة على موقعها االلكرتوين باللغة االنكليزية.
 ه��ذا وق��د ا�س��تمرت الهيئ��ة يف نهجه��ا يف �إ�ص��دار ن��شرات التوعي��ة بالتع��اون م��ع جمي��ع املديري��ات والدوائ��ر يف الهيئ��ة �إ�ضاف��ة �إىل
الن��شرات الأ�س��بوعية اخلا�ص��ة ب�أخب��ار الهيئ��ة وب�أ�س��عار ال��صرف ،ومنه��ا ن��شرات التوعي��ة التالي��ة:
 قواعد التعامل بني الو�سيط وامل�ستثمر. �أ�سا�سيات اال�ستثمار يف الأوراق املالية. الأوامر االلكرتونية يف �سوق دم�شق للأوراق املالية. �صناديق اال�ستثمار.ومن الدرا�سات التي مت �إعدادها درا�سة حول اتفاقية بازل (.)3
 كما نظمت الهيئة ور�ش��ة عمل بعنوان (�أهمية ودور الإعالم يف تن�ش��يط اال�س��تثمار يف الأوراق املالية) والتي مت عقدها يف مبنى
الهيئ��ة يف  2015/4/1حي��ث مت��ت خالله��ا دع��وة كافة الفعاليات الإعالمي��ة وال�صحفية.
 وق��د �ش��اركت الهيئ��ة يف العدي��د م��ن ور�ش��ات العم��ل والن��دوات والربام��ج التلفزيوني��ة نذك��ر منه��ا ور�ش��ة العم��ل الت��ي �أقامته��ا �س��وق
دم�ش��ق للأوراق املالية  ،09/11/2015حتت عنوان «�آفاق التعاون بني �س��وق دم�ش��ق للأوراق املالية وال��شركات املدرجة»،والندوة
التلفزيوني��ة الت��ي بثته��ا القن��اة الف�ضائي��ة ال�س��ورية يف �ش��هر �أيل��ول م��ن ع��ام  2015حت��ت عن��وان «دور ال��شركات امل�س��اهمة يف حتفي��ز
الإنتاج و�إعادة الإعمار» والتي كان رئي�س الهيئة �ضيف ًا فيها ،كما �شاركت الهيئة يف امل�ؤمتر التخ�ص�صي الأول للم�صارف والت�أمني
ال��ذي انعق��د خ�لال الف�ترة م��ن  .16 /12/2015- 17/12/2015
ويف جم��ال العالق��ات الدولي��ة   ّمت خ�لال الع��ام  /2015/توقي��ع مذك��رة تفاه��م م��ا ب�ين هيئ��ة الأوراق والأ�س��واق املالي��ة ال�س��ورية
ومنظمة الأ�سواق والأوراق املالية الإيرانية على هام�ش امل�ؤمتر الدويل ال�سابع لأ�سواق ر�أ�س املال الإ�سالمية ،الذي اختتم فعالياته
يف اخلام���س م��ن �ش��هر �أي��ار م��ن  ،2015مب�ش��اركة  /35/دول��ة ،وذل��ك يف �إط��ار التعاون امل�ش�ترك وت�س��هيل تبادل املعلوم��ات بني البلدين
ال�صديق�ين ،حي��ث هدف��ت املذك��رة �إىل حماي��ة امل�س��تثمر ب�ش��كل �أك�بر وتعزي��ز �س�لامة �أ�س��واق الأوراق املالية عن طري��ق التعاون وتبادل
املعلومات وامل�س��اعدة يف التحقيقات �إىل احلد الذي ت�س��مح به قوانني وممار�س��ات الهيئتني.
كم��ا �ش��اركت الهيئ��ة ممثل� ًة برئي�س��ها الدكت��ور عب��د الرحم��ن مرع��ي يف االجتماع التا�س��ع الحت��اد هيئات الأوراق العربي��ة الذي مت عقده
يف العا�صم��ة اجلزائري��ة  يوم��ي 18و  17م��ن �ش��هر �ش��باط   2015وذل��ك مب�ش��اركة  /15/بل��د ًا عربي � ًا.
حي��ث بح��ث االجتم��اع مو�ضوع��ات البني��ة التحتي��ة للبور�ص��ات والأ�س��واق املالي��ة العربي��ة واملعام�لات ذات العالق��ة وواق��ع التموي��ل
الإ�س�لامي يف الأ�س��واق املالي��ة العربي��ة و�س��بل تطوي��ره� ،إ�ضاف��ة �إىل معاجل��ة مو�ض��وع ال�ش��فافية يف ال�س��وق املالي��ة العربي��ة.
ُيذك��ر �أن االحت��اد ه��و جتم��ع ينظ��م عم��ل هيئ��ات الأوراق املالي��ة العربي��ة وي�س��اهم يف تعزي��ز التنمي��ة والتكام��ل االقت�ص��ادي العرب��ي،
ع��ن طري��ق ال�س��عي �إىل حتقي��ق املواءم��ة والتواف��ق ب�ين القوان�ين والأنظم��ة املطبق��ة يف الأ�س��واق املالي��ة العربي��ة ،واالرتق��اء بامل�س��توى
الت��شريعي والتنظيم��ي لأ�س��واق الأوراق املالي��ة العربي��ة مب��ا يحق��ق العدال��ة والكف��اءة وال�ش��فافية.
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اخلدمات امل�ساندة

أو ًال-الشؤون القانونية
تت��وىل مديري��ة ال�ش��ؤون القانوني��ة  يف الهيئ��ة مهام� ًا تتعل��ق يف �إب��داء ال��ر�أي يف امل�س��ائل القانوني��ة املحال��ة �إليه��ا ،والرد على اال�ستف�س��ارات
والت�س��ا�ؤالت القانوني��ة ،وامل�ش��اركة يف و�ض��ع م�ش��اريع القوان�ين والأنظم��ة والتعليم��ات ومراجعته��ا وتدقيقه��ا ،ومن �أب��رز الأعمال التي
قام��ت به��ا خالل الع��ام  /2015/نذكر مايلي:
درا�سة م�رشوع التعليمات املتعلقة  ب�آلية تنفيذ تعليمات بيع الأوراق املالية يف ال�سوق بالن�سبة للم�ساهمني املق�رصين بت�سديد قيمة م�ساهمتهم.
�إعداد تعليمات اعتماد املحكمني يف �سوق دم�شق للأوراق املالية.
و�ضع منوذج  ا�ستمارة الت�سجيل يف جدول املحكمني يف الهيئة.
امل�ش��اركة يف درا�س��ة التعدي�لات املقرتح��ة عل��ى القان��ون  22لع��ام  2005وتعديل��ه باملر�س��وم الت��شريعي رق��م  50لع��ام  2009والت��ي
َّمت �إعدادها من قبل جمل�س املفو�ضني.
ه��ذا وتق��وم املديري��ة مبتابع��ة الدع��اوى املتعلق��ة بعم��ل الهيئ��ة �أم��ام الق�ض��اء ،و�إع��داد املذك��رات و الدف��وع وتقدميه��ا للمحاك��م ع��ن طري��ق
وكي��ل الهيئ��ة ل��دى �إدارة ق�ضاي��ا الدول��ة ،ومتابعته��ا ل��دى اجله��ات املعني��ة ذات العالقة ومنها  :
الدعوى الإدارية املقامة من �رشكة �شام كابيتال للو�ساطة املالية على الهيئـــــة بوقف تنفيذ قرار �إداري معطل ب�إعالن انعدامه.
الدعوى اجلزائية املقامة من قبل الهيئة مبواجهة �أع�ضاء جمل���س �إدارة ��شركة النماء لل�صناعة ومفت���ش ح�س��اباتها بجرم االحتيال
وخمالفة �أحكام قانون الهيئة.
الدعوى الإدارية املقامة من قبل االهيئة على زاهر و�أحمد دعبول ملنع �سفرهم �إىل اخلارج.
الدعوى الإدارية املقامة من قبل ال�رشكة العربية ال�سورية للمن�ش�آت ال�سياحية بوقف تنفيذ قرار عقوبة الغرامة املالية ال�صادر بحقها.
الدعوى اجلزائية املقامة من قبل الهيئة مبواجهة �أع�ضاء جمل�س �إدارة �رشكة يوباكو بجرم خمالفة �أحكام قانون الهيئة.
الدع��اوى اجلزائي��ة اخلا�ص��ة بج��رم ممار�س��ة و�س��اطة مالي��ة ب��دون ترخي���ص م��ن الهيئ��ة ويبل��غ عدده��ا ث�لاث ع��شرة دع��وى منه��ا �س��تة
دعاوى يف دم�ش��ق و�س��بعة يف حلب.
كما قامت مديرية ال�ش�ؤون القانون ب�إعداد جمموعة من الدرا�سات القانونية ذات ال�صلة بعمل الهيئة ك�إعداد درا�سة عن �إدراج �رشكات
ال�رصافة ودرا�سة حول (الفورك�س) والتو�صيف القانوين له كجرم يف الت�رشيع ال�سوري ،وغريها من الدرا�سات القانونية الأخرى.
هذا وت�ش��ارك الهيئة ممثلة مبديرية ال�ش��ؤون القانونية ودائرة الإف�صاح بلجنة م�ش�تركة مع م�رصف �س��ورية املركزي مهمتها مناق�ش��ة
و�إيجاد احللول القانونية املثلى للق�ضايا امل�شرتكة بني الطرفني.

26
التقرير نصف السنوي 2015

ثاني ًا-التطورات التقنية
من �أبرز ما مت العمل عليه و�إجنازه يف هذا املجال نذكر مايلي:
 رف��ع م�س��توى احلماي��ة ملوق��ع الهيئ��ة عل��ى �ش��بكة االنرتن��ت جتنب � ًا لأي اخ�تراق متوق��ع وق��د مت يف ه��ذا الإط��ار اتخ��اذ العدي��د م��ن
الإج��راءات ونق��ل ا�س��ت�ضافة املوق��ع �إىل خمدم��ات اجلمعي��ة العلمي��ة ال�س��ورية للمعلوماتي��ة.
� إط�لاق املوق��ع االلك�تروين للهيئ��ة ب�ش��كل جدي��د وذل��ك بتاري��خ  ،2015/6/28حي��ث مت تطوي��ر املوق��ع برجمي � ًا �إ�ضاف��ة �إىل و�ض��ع
من��وذج جدي��د للأل��وان وال�صور.
 حتمي��ل جمي��ع الأخب��ار والن��شرات والبيان��ات اخلا�ص��ة بعم��ل الهيئ��ة عل��ى املوق��ع االلك�تروين� ،إ�ضاف��ة �إىل متابع��ة قواع��د البيان��ات
والتطبيق��ات العامل��ة عليه��ا ،و�أخ��ذ الن�س��خ االحتياطي��ة للبيانات ،والقيام بالفح�ص الدوري لإعدادات التجهيزات ال�ش��بكية و املخدمات.
�إعداد درا�سة لتطبيق الأر�شفة االلكرتونية يف الهيئة.
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مبنى الهيئة وال�سوق يف
البوابة الثامنة (يعفور)

مبنى الهيئة والسوق في البوابة الثامنة (يعفور)
يف �إط��ار �س��عي الهيئ��ة الدائ��م واحلثي��ث ال�س��تثمار مبن��ى الهيئ��ة وال�س��وق يف يعف��ور ب�أ��سرع وق��ت ممك��ن ،وبع��د �أن مت خالل الع��ام املا�ضي
ت�ش��كيل جل��ان فني��ة وحقوقي��ة متخ�ص�ص��ة ملتابع��ة كاف��ة الأعم��ال الت��ي ت�ضم��ن ا�س��تكمال املبن��ى وتي�س�ير عملي��ة االنتق��ال للهيئ��ة وال�س��وق
اىل املبن��ى اجلدي��د  ،وم��ن خ�لال  زي��ارة املوق��ع ب�ش��كل متك��رر وعق��د ع��دد م��ن االجتماع��ات بني ممثل��ي الهيئة والأط��راف اخلارجية املعنية
باملو�ض��وع ،فق��د قام��ت الهيئ��ة خالل هذا الع��ام مبا يلي:
�إعداد تقرير يت�ضمن الكلفة التقديرية لإنهاء املبنى لي�صبح جاهزا لال�ستثمار من قبل الهيئة و �سوق دم�شق للأوراق املالية.
و�ض��ع دفات��ر ال��شروط الفني��ة لتجهي��ز مرك��ز املعطي��ات  و نق��ل و تطوي��ر مرك��ز املعطي��ات احل��ايل بالإ�ضاف��ة �إىل دف�تر ال��شروط الفني��ة
اخلا�ص مبق�س��م الهاتف.
و�ضع و درا�سة البنية التحتية لالت�صاالت بالن�سبة للهيئة و ال�سوق   ،حيث بد�أت ال�رشكة العامة لالت�صاالت بتنفيذها يف املوقع.
العمل على درا�س��ة الأ�س��باب التي �أدت �إىل ت��سرب املياه من �س��طح املبنى و العمل على و�ضع احللول املنا�س��بة حيث ّمت ت�ش��كيل جلنة
بهذا اخل�صو�ص.
العم��ل عل��ى �إنه��اء امل�ش��اكل الت��ي تُعي��ق اال�س��تالم النهائ��ي و �أهمه��ا مو�ض��وع �أنظم��ة �إدارة املبن��ى والتحك��م بالدخ��ول حي��ث مت ت�ش��كيل
جلن��ة بهذا اخل�صو�ص.
هذا وقد مت ت�شكيل جلنة «اال�ستالم النهائي» من مقاول املرحلة الثانية (�رشكة بنا�ؤون) ،وقد �أنهت اللجنة املذكورة معظم �أعمالها.
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�أداء �سوق دم�شق للأوراق املالية
خالل عام 2015

أداء سوق دمشق لألوراق المالية خالل النصف األول عام 2015
بل��غ ع��دد ال��شركات املدرج��ة يف �س��وق دم�ش��ق ل�ل�أوراق املالي��ة حت��ى نهاي��ة الع��ام � 2015أرب��ع وع��شرون ��شركة ،وق��د مت الت��داول
ب�أ�س��هم �� /23/شركة مدرج��ة م��ن �أ�ص��ل  /24/حي��ث ا�س��تمر تعلي��ق �إدراج ��شركة النم��اء الزراعي��ة.
مت عق��د  /199/جل�س��ة ت��داول خ�لال الع��ام  ،2015مقاب��ل  /167/جل�س��ة خ�لال الع��ام ( 2014حي��ث ارتف��ع ع��دد جل�س��ات الت��داول
الأ�س��بوعية م��ن  /3/جل�س��ات �إىل  /4/جل�س��ات ب��دء ًا م��ن .)04/08/2014
�أما بالن�سبة لعدد ال�صفقات وحجم وقيمة التداول ،فقد انخف�ضت جميعها خالل العام  2015عنها يف العام .2014
وانخف�ض م�ؤ�رش �سوق دم�شق للأوراق املالية بواقع  /40,36/نقطة منذ بداية عام  2015حتى نهايته.
�أما عن القيمة ال�سوقية الكلية لل�رشكات املدرجة فقد ارتفعت نهاية العام  2015بن�سبة  1.36%عنها نهاية العام .2014
وقد توزعت �أحجام وقيم التداوالت وعدد ال�صفقات بح�سب ال�رشكات وفق التايل:
الشركة

الأهلية للنقل
البنك العربي� -سوريا
ال�سورية الدولية للت�أمني� /آروب �سورية
العقيلة للت�أمني التكافلي
الأهلية ل�صناعة الزيوت النباتية
بنك عودة �سورية
بنك بيبلو�س� -سوريا
بنك بيمو ال�سعودي الفرن�سي
بنك الربكة �سورية
بنك الأردن� -سورية
بنك �سورية واملهجر
بنك ال�شام الإ�سالمي
فرن�سبنك� -سورية
امل�رصف الدويل للتجارة والتمويل
مناء
ال�سورية الوطنية للت�أمني
بنك قطر الوطني� -سورية
االحتاد التعاوين للت�أمني (�سولدارتي للت�أمني)
بنك �سوريا واخلليج
بنك �سوريا واخلليج -مزاد
بنك ال�رشق
بنك ال�رشق -مزاد
بنك �سورية الدويل الإ�سالمي
ال�سورية الكويتية للت�أمني
املجموعة املتحدة للن�رش والإعالن والت�سويق
املتحدة للت�أمني� -سورية
املتحدة للت�أمني� -سورية -مزاد
المجموع

حجم التداول /سهم

قيمة التداول /ل.س

عدد الصفقات

6,197

1,074,597.50

15

106,929

19,692,354.50

54

17,043

2,730,660.50

13

43,328

3,695,407.25

41

67,884

16,321,976.25

89

65,846

14,914,208.00

12

7,891

971,034.25

13

123,317

43,402,507.25

222

1,171,308

142,157,273.25

672

175,262

15,157,128.75

29

242,535

56,068,434.00

107

393,700

37,171,824.75

434

94,358

8,841,148.25

79

172,804

26,597,278.50

72

0

0.00

0

1,985

265,827.50

4

1,500,571

149,037,234.75

971

55

6,462.50

2

75,819

8,353,799.00

32

0

0.00

0

41,505

5,586,977.75

24

2,000

266,000.00

2

1,443,089

140,580,329.25

1,246

555

65,628.75

3

50

12,487.50

1

1,026,530

164,186,852.50

54

195,950

31,440,212.50

2

6,976,511

888,597,645.00

4,193
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وبذل��ك ف��إن ��شركة (املتح��دة للت�أم�ين� -س��ورية) تك��ون ق��د حقق��ت القيم��ة الأعل��ى للت��داول بواق��ع  164.18ملي��ون ل�يرة �س��ورية� ،أم��ا
بالن�س��بة لع��دد الأ�س��هم املتداول��ة فق��د حقق��ت ��شركة (بن��ك قط��ر الوطن��ي� -س��ورية) �أعل��ى حجم ت��داول بواق��ع  1.5مليون �س��هم ،وجاءت
��شركة (بن��ك �س��ورية ال��دويل الإ�س�لامي) باملرتب��ة الأوىل م��ن حي��ث ع��دد ال�صفق��ات املن ّف��ذة بواق��ع � 1,246صفق��ة.

�أحجام وقيم تداوالت ال�سنوية وال�شهرية:
بل��غ �إجم��ايل حج��م الت��داول يف ال�س��وق خ�لال الع��ام  6.98 :/2015/ملي��ون �س��هم بقيم��ة  888.60ملي��ون ل�يرة �س��ورية ،مقارن��ة م��ع
 9.48ملي��ون �س��هم بقيم��ة  1,198.09ملي��ون ل�يرة �س��ورية خ�لال الع��ام .2014
تراج��ع �أداء معظ��م القطاع��ات داخ��ل ال�س��وق ع��دا قط��اع الت�أم�ين ال��ذي حق��ق قفزة نوعية يف قيم��ة التداول مقارنة بالع��ام  ،2014حيث
بلغ��ت قيم��ة الت��داول لقط��اع الت�أم�ين خ�لال ه��ذا الع��ام  202.39ملي��ون ل�يرة �س��ورية ،بارتف��اع كب�ير عن الع��ام  2014ال��ذي بلغت قيمة
ت��داول قط��اع الت�أم�ين في��ه  28.9ملي��ون لرية �س��ورية فقط.
�أم��ا بالن�س��بة لقط��اع امل�ص��ارف فق��د انخف�ض��ت قيم��ة الت��داول في��ه م��ن  1,135ملي��ون ل�يرة �س��ورية خ�لال الع��ام � 2014إىل 668.80
ملي��ون ل�يرة �س��ورية خ�لال الع��ام .2015
كم��ا انخف�ض��ت قيم��ة الت��داول م��ن   3.07ملي��ون ل�يرة �س��ورية خ�لال الع��ام � 2014إىل  1.09ملي��ون ل�يرة �س��ورية خ�لال الع��ام ،2015
بالن�سبة لقطاع اخلدمات.
�أم��ا قط��اع ال�صناع��ة فق��د انخف�ض��ت قيم��ة الت��داول في��ه م��ن 21.16ملي��ون ل�يرة �س��ورية خ�لال الع��ام � 2014إىل  16.32ملي��ون ل�يرة
�سورية خالل العام .2015
بينم��ا مل ي�ش��هد قط��اع الزراع��ة �أي ت��داوالت خ�لال الع��ام  2015نتيج��ة تعلي��ق �إدراج ��شركة من��اء الزراعي��ة وه��ي ال��شركة الزراعي��ة
الوحي��دة املدرج��ة يف �س��وق دم�ش��ق ل�ل�أوراق املالي��ة ،وذل��ك للع��ام الث��اين عل��ى الت��وايل.
ويعر�ض اجلدول التايل مقارنة �أحجام التداول ال�ش��هرية خالل عامي  2015،2014حيث انخف�ض حجم التداول الكلي يف العام 2015
عن العام ال�سابق بن�سبة .26%
التاريخ

كانون الثاين
�شباط
�آذار
ني�سان
�أيار
حزيران
متوز
�آب
�أيلول
ت�رشين الأول
ت�رشين الثاين
كانون الأول
المجموع

2014

2015

نسبة التغ ّير

369,536

350,606

%5-

506,207

689,488

%36

497,109

933,752

%88

526,192

417,414

%21-

307,269

439,284

%43

1,147,325

777,072

%32-

1,166,353

287,593

%75-

2,753,267

1,152,437

%58-

412,342

495,867

%20

264,777

431,861

%63

591,275

528,414

%11-

943,157

472,723

%50-

9,484,809

6,976,511

-26%
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�أم��ا بالن�س��بة لقيم��ة الت��داوالت فق��د بلغ��ت ذروته��ا خ�لال �ش��هر �آب م��ن الع��ام  2015بقيم��ة  172.55ملي��ون ل�يرة �س��ورية ،بينم��ا كان��ت
�أق��ل قيم��ة للت��داول خ�لال الع��ام  2015خ�لال �ش��هر مت��وز  32.15ملي��ون ل�يرة �س��ورية ،وباملجم��ل فق��د انخف�ض��ت قيم��ة الت��داول الكلي��ة يف
الع��ام  2015عنه��ا يف الع��ام  2014بن�س��بة .25%
ويعر�ض اجلدول الآتي مقارنة لقيم التداول ال�شهرية خالل العامني :2015،2014
التاريخ

2014

2015

نسبة التغ ّير

كانون الثاين
�شباط
�آذار
ني�سان
�أيار
حزيران
متوز
�آب
�أيلول
ت�رشين الأول
ت�رشين الثاين
كانون الأول

48,035,604.00

43,280,679.75

%10-

63,092,771.60

112,712,171.25

%79

68,670,598.25

121,064,376.75

%76

94,865,899.50

54,109,710.75

%43-

38,530,656.14

44,115,581.75

%14

151,938,907.00

85,408,571.25

%44-

155,227,735.75

32,155,617.50

%79-

294,559,576.00

172,552,960.00

%41-

51,574,944.00

63,564,998.25

%23

33,024,331.75

45,368,673.50

%37

75,284,035.50

61,838,745.75

%18-

114,289,011.25

52,425,558.50

%54-

1,189,094,070.74

888,597,645.00

-25%

المجموع

ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗداول
160,000,000
140,000,000
120,000,000
100,000,000
80,000,000
60,000,000
40,000,000
20,000,000
Jun

May

Mar

Apr
2015

Feb

Jan

-

2014
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تداوالت �شركات اخلدمات والو�ساطة املالية:
حققت �رشكات اخلدمات والو�ساطة املالية العاملة خالل العام  2015قيم التداول التالية:
الشركة

الترتيب

بيمو املالية
العاملية الأوىل
�شام كابيتال
�سورية واملهجر
�ضمان ال�شام
الأوىل
املركز الدويل

1
2
3
4
5
6
7

المجموع

IFC
2%
BSFF
47%

حجم التداول

قيمة التداول

النسبة المئوية

6,192,895

837,434,930.25

47.12%

2,928,568

391,438,308.75

22.03%

2,363,515

236,452,650.00

13.30%

1,097,286

163,126,686.00

9.18%

709,891

72,212,268.50

4.06%

373,682

43,654,625.50

2.46%

287,185

32,875,821.00

1.85%

13,953,022

1,777,195,290.00

100%

AULA
3%

DAMAN
4%

SOFS
9%

CHCA
13%

GONE
22%

ال�صفقات ال�ضخمة:
عق��دت ال�س��وق خ�لال الع��ام  2015ت�س��ع �صفق��ات �ضخم��ة بقيم��ة �إجمالي��ة  251.6ملي��ون ل�يرة �س��ورية ،موزع��ة عل��ى 1.38ملي��ون
�س��هم ،ويو�ض��ح اجل��دول الت��ايل ت��وزّع ه��ذه ال�صفقات خ�لال العام:
التاريخ

كانون الثاين
�شباط
�آذار
ني�سان
�أيار
حزيران
متوز
�آب
�أيلول
ت�رشين الأول
ت�رشين الثاين
كانون الأول
المجموع

2014

2015

0

0

نسبة التغ ّير
0

0

0

0

0

0

0

2

195,950

31,440,212.50

0

0

0

3

874,450

164,856,562.50

1

40,000

5,000,000.00

0

0

0

2

157,127

31,004,915.75

0

0

0

0

0

0

1

120,690

19,310,400.00

9

1,388,217.00

251,612,090.75
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القيمة ال�سوقية للأ�سهم املدرجة:
بلغ��ت القيم��ة ال�س��وقية لل��شركات املدرج��ة يف �س��وق دم�ش��ق ل�ل�أوراق املالي��ة خ�لال الع��ام  2015م��ا قيمت��ه  134.15ملي��ار ل���.س ،وق��د
توزع��ت ه��ذه القيم��ة عل��ى ال��شركات املدرج��ة بح�س��ب �أ�س��عار  30/12/2015وف��ق الت��ايل:
الشركة

القيمة السوقية

ال�سورية الدولية للت�أمني� -أروب
�رشكة العقيلة للت�أمني التكافلي
ال�رشكة الأهلية ل�صناعة الزيوت النباتية
بنك عوده �سورية
بنك بيمو ال�سعودي الفرن�سي
بنك الربكة� -سورية
بنك �سورية واملهجر
بنك ال�شام
فرن�سبنك� -سورية
امل�رصف الدويل للتجارة والتمويل
ال�رشكة ال�سورية الوطنية للت�أمني
بنك قطر الوطني� -سورية
بنك ال�رشق
بنك �سورية الدويل الإ�سالمي
ال�رشكة املتحدة للت�أمني
ال�رشكة الأهلية للنقل
البنك العربي� -سورية
بنك بيبلو�س� -سورية
ال�رشكة الهند�سية الزراعية لال�ستثمارات -مناء
ال�رشكة ال�سورية الكويتية للت�أمني
بنك الأردن� -سورية
االحتاد التعاوين للت�أمني
بنك �سورية واخلليج
املجموعة املتحدة للن�رش والإعالن والت�سويق

1,597,500,000.00

المجموع

1,630,000,000.00
4,312,500,000.00
12,964,275,150.00
16,612,500,000.00
7,038,500,000.00
9,400,000,000.00
4,637,000,000.00
5,026,875,000.00
7,455,000,000.00
1,005,125,000.00
15,249,000,000.00
3,375,000,000.00
8,335,367,169.99
1,360,000,000.00
324,000,000.00
9,301,090,000.00
7,497,000,000.00
539,000,000.00
1,025,610,000.00
2,940,000,000.00
1,120,000,000.00
10,255,000,000.00
1,146,060,000.00

134,146,402,319.99
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ويو�ضح ال�شكل البياين التايل القيمة ال�سوقية لأ�سهم ال�رشكات:

اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ

18,000,000,000.00

16,000,000,000.00

14,000,000,000.00

12,000,000,000.00

10,000,000,000.00
8,000,000,000.00

6,000,000,000.00

4,000,000,000.00

2,000,000,000.00

0.00
اﻟﺳورﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن  -أروب
ﺷرﻛﺔ اﻟﻌﻘﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن اﻟﺗﻛﺎﻓﻠﻲ
اﻟﺷرﻛﺔ اﻷھﻠﯾﺔ ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟزﯾوت اﻟﻧﺑﺎﺗﯾﺔ
ﺑﻧك ﻋوده ﺳورﯾﺔ
ﺑﻧك ﺑﯾﻣو اﻟﺳﻌودي اﻟﻔرﻧﺳﻲ
ﺑﻧك اﻟﺑرﻛﺔ  -ﺳورﯾﺔ
ﺑﻧك ﺳورﯾﺔ واﻟﻣﮭﺟر
ﺑﻧك اﻟﺷﺎم
ﻓرﻧﺳﺑﻧك  -ﺳورﯾﺔ
اﻟﻣﺻرف اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺗﺟﺎرة واﻟﺗﻣوﯾل
اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳورﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن
ﺑﻧك ﻗطر اﻟوطﻧﻲ -ﺳورﯾﺔ
ﺑﻧك اﻟﺷرق
ﺑﻧك ﺳورﯾﺔ اﻟدوﻟﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ
اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن
اﻟﺷرﻛﺔ اﻷھﻠﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘل
اﻟﺑﻧك اﻟﻌرﺑﻲ -ﺳورﯾﺔ
ﺑﻧك ﺑﯾﺑﻠوس -ﺳورﯾﺔ
اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﮭﻧدﺳﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎرات  -ﻧﻣﺎء
اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳورﯾﺔ اﻟﻛوﯾﺗﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن
ﺑﻧك اﻷردن  -ﺳورﯾﺔ
اﻻﺗﺣﺎد اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن
ﺑﻧك ﺳورﯾﺔ واﻟﺧﻠﯾﺞ
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﻧﺷر و اﻹﻋﻼن و اﻟﺗﺳوﯾﻖ

م�ؤ�شر �سوق دم�شق للأوراق املالية :DWX

انطل��ق امل�ؤ��شر م��ن  1,268.22نقط��ة بداي��ة الع��ام  ،2015وانخف���ض لي�ص��ل يف نهاي��ة الع��ام �إىل  1,227.86نقط��ة بانخفا���ض ق��دره 40.36

نقط��ة �أي م��ا ن�س��بته .3.18%-

وق��د كان��ت �أعل��ى نقط��ة و�ص��ل له��ا امل�ؤ��شر خ�لال الع��ام  1,268.29نقط��ة بتاري��خ  ،14/01/2015يف ح�ين كان��ت �أخف���ض نقط��ة ل��ه
 1,194.59نقط��ة بتاري��خ  ،13/07/2015ويو�ض��ح ذل��ك املخط��ط البي��اين الت��ايل:
700,000

1280

600,000

1260

500,000

1240

400,000

1220

300,000

1200

200,000

1180

100,000

1160

-

1140

05/01/2015
20/01/2015
03/02/2015
17/02/2015
03/03/2015
17/03/2015
31/03/2015
14/04/2015
28/04/2015
13/05/2015
27/05/2015
10/06/2015
24/06/2015
08/07/2015
22/07/2015
05/08/2015
19/08/2015
02/09/2015
16/09/2015
01/10/2015
21/10/2015
04/11/2015
18/11/2015
02/12/2015
16/12/2015
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DWX
بداية العام
نهاية العام
االنخفا�ض
ن�سبة االنخفا�ض
�أعلى نقطة
�أدنى نقطة

1,268.22
1,227.86
-40.36
-3.18%
1,268.29
1,194.59

ونعر�ض من خالل اجلدول التايل ملخ�ص ًا لأداء �سوق دم�شق للأوراق املالية منذ انطالقته يف عام  2009وحتى نهاية العام .2015
العام

عدد ال�رشكات املدرجة
عدد اجلل�سات
عدد ال�صفقات
حجم التداول
تغري حجم التداول%
قيمة التداول
تغري قيمة التداول%
م�ؤ�رش ال�سوق
التغري يف امل�ؤ�رش%
القيمة ال�سوقية
تغري القيمة ال�سوقية%

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

12

19

21

22

22

24

24

93

171

202

148

148

167

199

6,798

36,682

40,926

8,327

11,346

6,825

4,193

1,704,379

6,885,612

15,445,055

7,368,718

17,100,012

9,484,809

6,976,511

%304

%124

%52-

%132

%45-

%26-

9,063,995,259

6,521,538,787

1,166,329,280

2,096,411,159

1,189,094,071

888,597,645

%445

%28-

%82-

%80

%43-

%25-

1,719.04

869.51

769.6

1,249.49

1,271.25

1,227.86

%72

%49-

%11-

%62

%2

%3-

144,355,621,043

82,693,911,617

74,043,727,257

118,939,828,055

132,351,849,302.90

134,146,402,319.99

%136

%43-

%10-

%61

%11

%1.36

1,662,764,081

1,000

61,141,220,000
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البيانات املالية املرحلية
للفرتة املمتدة
من  1كانون الثاين 2015
لغاية  31كانون الأول 2015

قائمة املركز املايل لهيئة الأوراق والأ�سواق املالية ال�سورية كما يف 2015/12/31
البيان

31/12/2015

المـوج ــودات

اإليضاح

31/12/2014

رقم الحساب

الموجودات المتداولة

الأموال اجلاهزة
موجودات �أخرى
ح�سابات مدينة خمتلفة
مدينون خمتلفون
ق�سائم حمروقات غري م�ستهلكة

مجموع الموجودات المتداولة

72,468,932

3

76,502,512

14

1,739,230

4

2,821,474

15

676,056

5

264,524

133

4,462,550

6

4,966,543

132

0

7

660,704

134

85,215,757

13

79,346,768

الموجودات الثابتة

مباين
و�سائل نقل وانتقال
�أثاث ومفرو�شات
جتهيزات مكتبية
عدد و�أدوات
حوا�سب و م�ستلزماتها
جمموع املوجودات الثابتة
نتيجة الدورة املالية
وفورات حمروقات (حمروقات معاد �إىل اخلزينة املركزية)
مجموع الموجودات

11
36,304,441

8

36,304,441

111

8,311,197

8

9,873,725

113

441,307

8

48,913

1151

223,836

8

60,030

1152

44,159

8

130,591

1122

1,392,608

8

1,118,201

114

46,717,548

8

47,535,901
0

0
837,600

18

126,901,916

0

132,751,658

المـطـالـيـب

التكوين الر�أ�سمايل
احتياطي عام
مطاليب متداولة
مطاليب �أخرى
ح�سابات دائنة �أخرى
ح�سابات دائنة حتت الت�سوية
نتائج مدورة
امل�ؤونات
نتيجة الدورة املالية
مجموع المطاليب

46,438,318

9

47,256,671

21

20,584,041

10

24,781,878

221

5,299,857

11

6,743,409

25

300,000

12

425,000

26

1,700,339

13

965,339

27

4,283,598

14

4,283,598

29

48,016,533

19

48,016,533

28

279,230

15

279,230

232

0

20

0

126,901,916

132,751,658

* تعترب االف�صاحات املرفقة من الرقم  /1/وحتى الرقم  /19/جز ًء من البيانات املالية وتقر�أ معها.
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البيان

نتيجة الدورة من الأن�شطة الت�شغيلية والر�أ�سمالية
�إعادة االحتياطي العام ال�سابق
ت�شكيل احتياطي عام
نتيجة الدورة

31/12/2015

اإليضاح

31/12/2014

)(4,197,837

16,054,951

24,781,878

8,726,927

20,584,041

24,781,878

0

0

رقم الحساب

�إي�ضاح توزيع �صايف الدخل (ح�ساب التوزيع)
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بيان الدخل والإنفاق عن املرحلة املالية املنتهية يف 2015/12/31
البيان

2015

اإليضاح

2014

رقم الحساب

االيرادات

52,073,664

16

57,341,970

4

0

16

250,000

4211

2,008,676

16

2,107,011

4212-42214222

1,005,000

16

870,000

431-432

44,757,679

16

46,955,137

443-444

20,000

16

0

46

16

80,469

471

91,256

16

508,901

472

861,921

16

397,007

473

0

475

6,173,445

48

بدالت املوافقة على درا�سة الطلبات وعلى ن�رشة الإ�صدار
بدالت اعتماد وترخي�ص �رشكات اخلدمات والو�ساطة املالية وبدالت
اعتماد وت�سجيل �شخ�ص طبيعي لدى ال�رشكات
بدالت اعتماد مفت�شي احل�سابات (�شخ�ص طبيعي و�رشكات) لدى
اجلهات اخلا�ضعة لرقابة الهيئة
�إيرادات الت�سجيل والإدارج والتداول
بدل درا�سة حمكم
�إيرادات �سنوات �سابقة
�إيرادات متنوعة
فرق تقيم القطع الأجنبي
عقوبات وغرامات
فوائد امل�رصف

253,675
3,075,457

16

نتيجة الدورة (عجز)

4,197,837

20

المصروفات

الرواتب والأجور والتعوي�ضات ومتمماتها
النفقات الإدارية
النفقات الإدارية اخلا�صة
النفقات اال�ستثمارية

56,271,501

17

41,287,019

3

34,403,092

17

28,480,879

31

12,809,359

17

8,868,131

33

7,395,835

17

3,258,324

34

1,663,215

17

679,685

35

20

16,054,951

نتيجة الدورة (وفر)

* تعترب االف�صاحات املرفقة من الرقم  /1/وحتى الرقم  /20/جز ًء من البيانات املالية وتقر�أ معها.
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بيان التدفقات النقدية عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2015/12/31

البيان

2015

ليرة سورية

ليرة سورية

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

52,073,664

57,341,970

0

0

1,082,244

-873,339

-411,532

1,386,120

503,993

-341,992

+660,704

-582,825

-837,600

0

-818,354

-1,853,716

-1,443,552

-355,698

-125,000

-821,089

735,000

-500000

-654097

-3,942,539

نتيجة الدورة /وفر -عجز/
التغري يف املوجودات الأخرى
التغري يف احل�سابات املدينة املختلفة
التغري يف مدينون خمتلفون
التغري يف قيمة ق�سائم املحروقات غري امل�ستهلكة
التغري يف تكوين فائ�ض موازنة (بنزين حمول �إىل اخلزينة)
التغري يف التكوين الر�أ�سمايل
التغري  يف املطاليب املتداولة
التغري يف املطاليب الأخرى
التغري يف الأر�صدة الدائنة الأخرى
مجموع التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

2014

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

التغري يف املوجودات الثابتة

مجموع التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

818,353

1,853,716

818,353

1,853,716

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

التغري يف تكوين االحتياطي
الزيادة يف امل�ؤونة

مجموع التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
صافي التدفقات النقدية

يضاف رصيد األموال الجاهزة 1/1

رصيد األموال الجاهزة في 31/12

-4,197,837

16,054,951

0

-4,197,836

16,054,951

-4,033,580

13,966,128

76,502,512

62,536,384

72,468,932

76,502,512
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إيضاحات حول البيانات المالية
�أوالً -معلومات عامة عن هيئة الأوراق والأ�سواق املالية ال�سورية:
�أحدث��ت هيئ��ة الأوراق والأ�س��واق املالي��ة ال�س��ورية مبوج��ب �أح��كام القان��ون رق��م  /22/بتاري��خ  19/6/2005وتتمت��ع بال�ش��خ�صية
االعتباري��ة وباال�س��تقالل امل��ايل والإداري وترتب��ط برئي���س جمل���س ال��وزراء وتعم��ل عل��ى تنظي��م وتطوي��ر الأ�س��واق املالي��ة والأن�ش��طة
والفعالي��ات امللح��ق به��ا لتحقي��ق العدال��ة والكفال��ة وال�ش��فافية بهدف حماية املواطنني وامل�س��تثمرين يف الأوراق املالية من املمار�س��ات
غري العادلة وتعمل لدعم �أ�س��واق الأوراق املالية لتو�س��يع الن�ش��اط االقت�صادي من خالل تر�س��يخ �أ�س���س التداول ال�س��ليم.
يت��م تنفي��ذ مه��ام الهيئ��ة م��ن خ�لال جمل���س املفو�ض�ين امل�ؤل��ف م��ن �س��بعة �أع�ض��اء وتت��م ت�س��ميتهم مبر�س��وم خا���ص و�أن رئي���س جمل���س
املفو�ض�ين ه��و الرئي���س التنفي��ذي للهيئة.
للهيئ��ة موازن��ة م�س��تقلة بحي��ث تب��د�أ ال�س��نة املالي��ة م��ن الي��وم الأول م��ن �ش��هر كان��ون الث��اين وتنته��ي يف احل��ادي والثالث�ين م��ن كان��ون
الأول م��ن كل عام.
وتتك��ون م��وارد الهيئ��ة م��ن الب��دالت والعم��والت الت��ي تتقا�ضاه��ا وفق� ًا لأح��كام القان��ون  /22/املذك��ور وم��ن الغرام��ات الت��ي تفر���ض 
عل��ى خمالف��ي �أح��كام ه��ذا القان��ون �إ�ضاف��ة �إىل امل�س��اعدات والتربع��ات والهب��ات الت��ي حت�ص��ل عليه��ا ��شريطة موافق��ة رئي���س جمل���س
ال��وزراء عليها.
�إن املركز الرئي�سي للهيئة مبوجب �أحكام القانون يف مدينة دم�شق.

ثانياً� -أ�س�س �إعداد القوائم املالية وملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة:
�أ� -أ�س�س �إعداد القوائم املالية:
يت��م �إع��داد القوائ��م املالي��ة وفق� ًا للمعاي�ير الدولي��ة لإع��داد التقاري��ر املالية حي��ث مت عر�ض البيانات املالية باللريات ال�س��ورية وهي متثل
العملة الت�شغيلية والرئي�سية للهيئة وهي عملة البيئة االقت�صادية التي تعملها بها.

ب -ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة:
مت �إعداد البيانات املالية املرفقة يف 31/كانون الأول /2015وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية ومبا ين�سجم مع املعايري املحا�سبية الدولية.
�إن ال�سيا�س��ات املالي��ة للعر���ض وط��رق االحت�س��اب املتبع��ة يف �إع��داد البيان��ات املالي��ة متماثلة مع ال�سيا�س��ات املحا�س��بية الت��ي مت �إتباعها
يف �إعداد البيانات املالية املدققة لل�س��نة املالية املنتهية يف  31كانون الأول .2015

ج -التغيريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية:
انتهج��ت الهيئ��ة بتطبي��ق معاي�ير التقاري��ر الدولي��ة واملعدل��ة والتف�س�يرات ال�ص��ادرة يف الأول م��ن كان��ون الث��اين  2014و�إن تطبي��ق
ه��ذه املعاي�ير والتعدي�لات مل ينت��ج عن��ه �أي تغي�ير جوه��ري عل��ى الو�ضع امل��ايل �أو �أداء الهيئة .
�أن تطبي��ق املعاي�ير والتف�س�يرات والتح�س��ينات املالئم��ة للهيئ��ة يف امل�س��تقبل ق��د ين�ش��أ عن��ه بع���ض الأف�صاح��ات الإ�ضافي��ة �أو التغ�ير يف
ت�صنيف��ات بع���ض بن��ود البيان��ات املالي��ة وكذل��ك ل��ن يك��ون له �أي ت�أثري جوه��ري على املركز امل��ايل �أو �أداء الهيئة.
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د -مبد�أ اال�ستمـرارية:
قام��ت الهيئ��ة بتقدي��ر م��دى �إمكانيته��ا لال�س��تمرار والعم��ل على مبد�أ اال�س��تمرارية وبالرغم من �إطالة الأزم��ة التي متر بها اجلمهورية
العربي��ة ال�س��ورية ف��إن �إدارة الهيئ��ة مت�أك��دة م��ن �أن موارده��ا كافي��ة لت�س��اعدها عل��ى اال�س��تمرار بالعم��ل يف امل��دى امل�س��تقبلي املنظ��ور،
بناء عليه ،فقد مت �إعداد البيانات املالية على �أ�سا���س مبد�أ اال�س��تمرارية.

ه -حتقق الإيرادات واالعرتاف بامل�صاريف:
يتم االعرتاف بالإيراد فقط عندما يكون من املحتمل �أن املنافع االقت�صادية �س��وف تتدفق �إىل الهيئة من خالل الفوائد على الأ�سا���س
الزمني مع الأخذ بنظر االعتبار معدل الفائدة الفعلي املتحقق .

ه -املمتلكات (املوجودات الثابتة):
يت��م �إظه��ار املمتل��كات بالتكلف��ة بع��د ح�س��م االهت�لاك املرتاك��م و�أي انخفا���ض يف القيم��ة يت��م تغي�ير طريق��ة اهت�لاك املمتل��كات وعمره��ا
الزمن��ي عن��د تغ�ير من��ط اهت�لاك املناف��ع االقت�صادي��ة امل�س��تقبلية املت�ضمن��ة فيه��ا وتعال��ج ه��ذه التغ�يرات عل��ى �أنه��ا تغ�يرات يف التقدي��ر
املحا�س��بي يت��م احت�س��اب االهت�لاكات بطريق��ة الق�س��ط الثاب��ت وذل��ك لتخفي���ض قيم��ة املمتل��كات �إىل قيمته��ا املتبقي��ة عل��ى ط��ول عمره��ا
الإنتاج��ي وفيم��ا يل��ي مع��دالت االهت�لاكات للمت�لاكات:
10%
و�سائل نقل وانتقال
15%
الأثاث واملفرو�شات
15%
التجهيزات املكتبية
العدد والأدوات                            20%
25%
م�سلتزمات احلوا�سب
يت��م �إلغ��اء االع�تراف بالأ�ص��ل عن��د ا�س��تبعاده �أو عندم��ا ال يك��ون هن��اك مناف��ع اقت�صادي��ة متوقع��ة م��ن ا�س��تخدامه �أو ا�س��تبعاده  ،و�أي��ة
�أرباح �أو خ�سائر ناجمة عن ا�ستبعاد الأ�صل حت�سب وت�سجل يف بيان الدخل ال�شامل على �أنها �إيرادات �أو م�صاريف �أخرى يف نف�س
الفرتة التي يتم ا�س��تبعاد الأ�صل فيها .
ال يتم اهتالك امل�شاريع قيد التنفيذ حتى ت�صبح جاهزة لال�ستخدام وتو�ضع قيد الت�شغيل.

و -التعامالت بالعمالت الأجنبية:
يتم ت�س��جيل التعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية خالل ال�س��نة ب�أ�س��عار ال�رصف ال�س��ائدة يف تاريخ حدوث هذه التعامالت واملعلنة
من قبل م�رصف �سورية املركزي ويتم ت�سجيل الأرباح واخل�سائر الناجمة عن التحويل �إىل العملة الرئي�سية يف بيان الدخل ال�شامل.

ز -التقـــا�ص:
يت��م �إج��راء التقا���ص ب�ين املوج��ودات املالي��ة واملطلوب��ات املالي��ة و�إظه��ار املبل��غ ال�صايف يف بي��ان املركز املايل فقط عندم��ا تتوفر احلقوق
القانونية امللزمة والنية لت�سويتها على �أ�سا�س التقا�ص �أو يكون حتقق املوجودات وت�سوية املطلوبات يف نف�س الوقت.

ح -خماطر ال�سيولة:
لي�س هناك �أي خماطر من ال�سيولة املتوفرة ب�شكل جيد بحيث متكن الهيئة من متابعة ن�شاطها وت�سديد االلتزامات والنفقات املرتتبة عليها.
ط-مبوج��ب القوان�ين الناف��ذة تخ�ض��ع ح�س��ابات الهيئ��ة وبياناته��ا املالي��ة للتدقي��ق م��ن قب��ل اجله��از املرك��زي للرقاب��ة املالي��ة ومت تدقي��ق

تل��ك البيان��ات لغاي��ة ع��ام  2014وق��د �أ�ص��در اجله��از املرك��زي ق��رارات بقب��ول ميزاني��ات الهيئ��ة ع��ن عام��ي   2010و 2012و.2011
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الإي�ضاح رقم :/3/
الأموال الجاهزة :وتمثل الأموال الجاهزة للهيئة والمودعة لدى الم�صارف على النحو التالي بعد مطابقة الك�شوف الم�صرفية:
 20,973,961 ل�.س امل�رصف التجاري ال�سوري فرع  /6/ح�ساب جاري رقم  0106-104736-001باللريات ال�سورية
  1,403,091 ل���.س امل��صرف التج��اري ال�س��وري ف��رع  /6/ح�س��اب ج��اري رق��م  0106-104736-000بال��دوالر الأمريك��ي
(ر�صي��د ال��دوالر  4,495.36دوالر) ب�س��عر التقيي�م  ح�س��ب ن��شرة م��صرف �س��ورية املرك��زي بتاري��خ  30/12/2015والبالغ ).(312.12
 83,272 ل���.س امل��صرف التج��اري ال�س��وري ف��رع  /6/ح�س��اب ج��اري رق��م  0106-104736-002بالي��ورو (ر�صي��د الي��ورو
 244.23ي��ورو) ب�س��عر التقيي��م  ح�س��ب ن��شرة م��صرف �س��ورية املرك��زي بتاري��خ  30/12/2015والبال��غ  ).(340.96
 3054 ل�.س بنك �سورية واملهجر ح�ساب جاري باللريات ال�سورية
 66 ل�.س بنك �سورية واملهجر ح�ساب جاري باليورو مل يتم �إعادة تقيمه ب�سبب عدم تزويد امل�رصف بالك�شف ل�ضالة املبلغ
 5488 ل �س بنك �سورية واملهجر ح�ساب جاري بالدوالر مل يتم �إعادة تقيمه ب�سبب عدم تزويد امل�رصف بالك�شف ل�ضالة املبلغ
 50,000,000 ل�.س وديعة بامل�رصف التجاري ال�سوري فرع  /6/ح�ساب جاري رقم   0106-104736-150ملدة ت�سعة �أ�شهر.
وان �أر�ص��دة امل�ص��ارف بح�س��ب الك�ش��وفات امل�رصفي��ة متطابق��ة م��ع ال�س��جالت املم�س��وكة م��ن قب��ل حما�س��بة الهيئ��ة با�س��تثناء احل�س��اب
اجل��اري بالي��ورو وال��دوالر ل��دى بن��ك �س��ورية واملهج��ر وال��ذي مل يت��م تزوي��د الهيئ��ة بك�ش��وفات تلك احل�س��ابات ل�ضالة الأر�ص��دة كما هو
مو�ض��ح �أعاله.
األموال الجاهزة

امل�رصف التجاري ال�سوري -عملة حملية
امل�رصف التجاري ال�سوري قطع �أجنبي -دوالر
امل�رصف التجاري ال�سوري قطع �أجنبي -يورو
بنك �سورية واملهجر -عملة حملية
بنك �سورية واملهجر قطع �أجنبي
بنك �سورية واملهجر قطع �أجنبي -دوالر
امل�رصف التجاري ال�سوري -وديعة
المجموع

2015

2014

20,973,961

24,632,666

1,403,091

1,807,712

83,272

53,526

3,054

3,054

66

66

5,488

5,488

50,000,000

50,000,000

72,468,932

76,502,512

الإي�ضاح رقم :/4/

موجودات أخرى

نفقات رواتب و�أجور مدفوعة مقدم ًا
نفقات ت�أمني على احلياة مدفوعة مقدم ًا
نفقات ت�أمني �صحي مدفوعة مقدم ًا
نفقات جلمعية املعلوماتية مدفوعة مقدم ًا
المجموع

2015

2014

0

998,607

239,120

234,837

1,439,590

1,588,030

60,520

1,739,230

2,821,474
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الإي�ضاح رقم :/5/
حساب مدنية مختلفة

�سلف العاملني
�سلف جلنة ال�رشاء وجلان فنية
�سلف لغري العاملني (م�ؤ�س�سة االت�صاالت)
ت�أمينات مدفوعة لدى حمكمة بداية اجلزاء
المجموع

2015

2014

66,056

64,524

400,000

0

10,000
200,000

200,000

676,056

264,524

الإي�ضاح رقم :/6/
مدينون مختلفون

2015

2014

ذمة خالد جنبكلي
�رشكة دار يو�س للنقل وال�سياحة
فيحاء ال�شام للت�سويق الزراعي
الكرنك للنقل وال�سياحة
عمريت لال�ستثمار والتطوير ال�سياحي
�رشكة ال�شام الزراعية
�سوق دم�شق للأوراق املالية

68,598

68,598

1,290,000

1,290,000

1,200,000

1,200,000

570,000

570,000

705,000

705,000

450,000

450,000

178,952

682,945

4,462,550

4,966,543

المجموع

وهي مبالغ مرتتبة على ال�رشكات املذكورة ومت �إعالم وزارة املالية التخاذ الإجراءات الالزمة وفق �أحكام قانون جباية الأموال العامة.
�أم��ا الذم��ة املرتتب��ة عل��ى �س��وق دم�ش��ق ل�ل�أوراق املالي��ة فه��ي متث��ل ح�ص��ة هيئ��ة الأوراق املالي��ة م��ن عم��والت الت��داول لغاي��ة الع��ام 2014
وتت��م ت�س��ويتها يف ال�ش��هر الأول م��ن الع��ام .2015

الإي�ضاح رقم :/7/
المخزون من قسائم المحروقات

2015

2014

خمزون ق�سائم بنزين

0

660,704

خمزون ق�سائم مازوت

0

0

المجموع

0

660,704
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الإي�ضاح رقم :/8/
الموجودات الثابتة

2015

2014

املباين (م�رشوعات قيد التنفيذ)
و�سائل النقل
ينزل جممع اهتالك و�سائل النقل

36,304,441

36,304,441

15,904,512

15,904,512

7,593,315

6,030,787

صافي وسائل النقل واالنتقال

8,311,197

9,873,725

الأثاث واملفرو�شات
ينزل جممع اهتالك الأثاث واملفرو�شات

2,791,255

2,334,755

2,349,948

2,285,842

صافي األثاث والمفروشات

441,307

48,913

التجهيزات املكتبية
ينزل جممع اهتالك التجهيزات املكتبية

1,069,985

866,635

846,149

806,605

صافي قيمة التجهيزات المكتبية

223,836

60,030

العدد والأدوات
ينزل جممع اهتالك العدد والأدوات

892,800

885,400

848,641

754,809

صافي قيمة العدد واألدوات

44,159

130,591

احلوا�سب وم�ستلزماتها
ينزل جميع اهتالك احلوا�سب

16,135,539

15,139,574

14,742,931

14,021,373

صافي قيمة الحواسب ومستلزماتها

1,392,608

1,118,201

مجموع صافي الموجودات الثابتة

46,717,548

47,535,901

مما تقدم عر�ضه نبني �أن ن�سبة االهتالك ال�سنوي للموجودات الثابتة هي على النحو التايل:
نوع الموجودات

معدل االهتالك السنوي

و�سائل نقل واالنتقال

10%

الأثاث واملفرو�شات

15%

التجهيزات املكتبية

15%

العدد والأدوات

20%

احلوا�سب وم�ستلزماتها

25%
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الإي�ضاح رقم :/9/
التكوين الرأسمالي

2015

2014

التكوين الر�أ�سمايل الذاتي

46,438,318

47,256,671

وميثل التكوين الر�أ�سمايل الذاتي للهيئة جمموع قيمة �صايف املوجودات الثابتة بعد ا�ستبعاد م�ؤونة ال�سيارة املفقودة (.)279,230

الإي�ضاح رقم :/10/
االحتياطي العام

2015

2014

20,584,041

24,781,878

االحتياطي العام البالغ  /20,584,041 /ل�.س.
�إن االحتياط��ي الواج��ب ت�ش��كيله ه��و �ضع��ف جمم��وع النفق��ات العام��ة الإداري��ة واخلا�ص��ة ونفق��ات الروات��ب والأج��ور ومتمماته �ا  
والنفق��ات اال�س��تثمارية واملتمرك��زة يف احل�س��ابات رق��م  ،31-33-34 -35والبال��غ جمموعه��ا  ،/56,271,501/و�إن �ضع��ف
جمموعه��ا  /112,543,002/وه��و االحتياط��ي الواج��ب ت�ش��كيله للع��ام احل��ايل م��ن فائ���ض ال��دورة
ومب��ا �أن نتيج��ة ال��دورة عج��ز مبلغ��ه   4,197,837واحتياط��ي الع��ام ال�س��ابق والبال��غ  24,781,878مت تغطي��ة العج��ز م��ن احتياط��ي
ع��ام  2014وت�ش��كيل احتياط��ي بالف��رق لع��ام  2015مبلغ  20,584,041ل ���س.

الإي�ضاح رقم :/11/
المطاليب المتداولة

2015

2014

0

551,053

1,105

70,325

ح�صة �صندوق االدخار

0

49,434

�أمانات لل�رشكات امل�ساهمة ومفت�شي احل�سابات و�أمانات �رشكات الو�ساطة وامل�ؤ�س�سة العامة
لالت�صاالت ورواتب موظفي الهيئة و�أمانات مل�رصف التوفري وم�رصف الت�سليف ال�شعبي

1,546,064

2,319,909

توقيفات ملتعهد مبنى الهيئة يف يعفور ولرتكيب امل�صعد وتوقيفات العقد رقم  /1/لعام 2006

3,752,688

3,752,688

المجموع

5,299,857

6,743,409

ومتثل املبالغ املتوجب دفعها للدوائر املالية وهي �رضيبة الرواتب والأجور املقتطعة و�رضيبة
الدخل املقتطعة ور�سم الطابع
املرتتب للت�أمينات االجتماعية

الإي�ضاح رقم :/12/
مطاليب أخرى

2015

2014

ومتثل النفقات امل�ستحقة وغري املدفوعة

300,000

425,000

وهي على النحو التايل:
نفقات هاتف  270,000ل �س  -خليوي  30,000ل �س .
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الإي�ضاح رقم :/13/

حسابات دائن أخرى

ومتثل �إيرادات مقبو�ضة مقدم ًا
وهي بدل اعتماد �سنوي ل�رشكات الو�ساطة مقبو�ضة مقدم ًا
بدل ت�سجيل �سنوي لأ�شخا�ص طبيعيني مقبو�ضة مقدم ًا
بدل اعتماد �شخ�ص طبيعي مقبو�ض مقدم ًا

2015

2014

1,700,339

965,339

1,170,339

615,339

530,000

300,000

0

50,000

الإي�ضاح رقم :/14/

حسابات دائنة تحت التسوية

ومتثل الإيرادات امل�ستحقة وغري املقبو�ضة

2015

2014

4,283,598

4,283,598

وهي املبالغ املرتتبة على العاملني وال�رشكات التالية:
ذمة خالد جنبكلي
�شركة دار يو�س للنقل وال�سياحة
فيحاء ال�شام للت�سويق الزراعي
الكرنك للنقل وال�سياحة
عمريت لال�ستثمار والتطوير ال�سياحي
�شركة ال�شام الزراعية

68,598

68,598

1,290,000

1,290,000

1,200,000

1,200,000

570,000

570,000

705,000

705,000

450,000

450,000

الإي�ضاح رقم :/15/

الـمؤونات

وهي امل�ؤونات املقتطعة ملواجهة خ�سائر �أ�صول مفقودة

الإي�ضاح رقم :/16/

اإليرادات

بدل املوافقة على درا�سة طلبات وعلى ن�رشة الإ�صدار
بدل �سنوي العتماد �رشكات الو�ساطة املالية
بدل اعتماد �شخ�ص طبيعي ل�رشكات الو�ساطة املالية
بدل ت�سجيل �سنوي ل�شخ�ص طبيعي ل�رشكات الو�ساطة
بدالت اعتماد مفت�ش ح�سابات (�رشكة)
بدل اعتماد مفت�ش ح�سابات (�شخ�ص طبيعي) �سنوية
عمولة �سنوية لإدارج �أوراق ال�رشكات امل�ساهمة
عمولة تداول لأوراق املالية يف �سوق دم�شق
بدل حمكم
غرامات
�إيرادات �سنوية �سابقة
�إيرادات متنوعة
تقيم قطع �أجنبي
فوائد م�رصفية
المجموع

2015

2014

279,230

279,230

2015

2014

0

250,000

1,175,339

1,175,339

250,000

300,000

583,337

631,372

600,000

600,000

405,000

270,000

43,616,953

43,616,953

1,140,726

3,338,184

20,000
253,675
0

80,469

91,256

508,901

861,921

397,007

3,075,457

6,173,445

52,073,664

57,341,970
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الإي�ضاح رقم :/17/
المصروفـ ــات

الرواتب واألجور والتعويضات ومتمماتها

رواتب املوظفني
�أجور عمال م�ؤقتني ومو�سميني
�أجور املتعاقدين
تعوي�ض طبيعة عمل
تعوي�ض عمل �إ�ضايف وجلان
تعوي�ضات �أخرى
مكاف�آت
المصاريف اإلدارية

نقل وانتقال
نفقات هاتف
نفقات هاتف خليوي الهيئة
نفقات �سنوات �سابقة
نفقات ا�شرتاك مبوقع الهيئة
نفقات بريد
نفقات البنزين
نفقات الزيوت وال�شحوم
نفقات تدفئة
نفقات الأدوية وامل�ستلزمات الطبية
نفقات الك�سوة
نفقات اال�شرتاك باملجالت
نفقات القرطا�سية
نفقات �صيانة ال�سيارات
نفقات ال�صيانة
نفقات �صيانة املبنى
نفقات ال�ضيافة
نفقات الت�أمني الإلزامي
نفقات �إدارية  متنوعة
عموالت م�رصفية
المص ــاريف اإلداري ــة الخ ــاصة

بدل ا�شرتاك منظمات عربية ودولية
ح�صة الهيئة من �صندوق االدخار
ح�صة الهيئة من الت�أمينات االجتماعية
نفقات الت�أمني على احلياة
نفقات الت�أهيل والتدريب
النفقات اال�ستثمارية
المجموع

2015

2014

34,403,092

28,480,879

16,985,427

13,619,428

0

0

1,037,757

532,292

13,307,613

12,289,247

1,351,235

800,412

83,800

73,500

1,637,260

1,166,000

12,809,359

8,868,131

3,926,682

2,331,993

399,654

300,933

38,336

41,887

14,191

0

151,480

75,500

3,520

9,710

1,964,679

1,261,785

27,475

4,310

4,600

119,475

2,690,497

2,658,413

103,950

107,776

110,825

153,000

623,017

203,388

566,175

434,755

380,000

244,210

133,130

86,505

1,108,485

324,555

32,643

54,188

500,674

413,950

29,346

41,798

7,395,835

3,258,324

3,544,050

0

746,255

689,036

2,605,530

2,199,150

500,000

370,138

0

0

1,663,215

679,685

56,271,501

41,287,019
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الإي�ضاح رقم :/18/

وفورات حمروقات (وفورات بنزين)
وه��و فائ���ض املحروق��ات غ�ير امل�س��تهلكة و املحوال��ة �إىل وزارة املالي��ة ( اخلزين��ة املركزي��ة ) ا�س��تنادا �إىل تعمي��م وزارة املالي��ة 13/743
ت��ا تاري��خ 22/7/2015
والبالغ  660704ل �س وفورات عام  2014و 176896ل �س وفورات عام 2015
فائض موازنة (محروقات)

2015

2014

ومتثل الوفورات التي تزيد عن اال�ستهالك الفعلي للمحروقات (بنزين) واملحولة �إىل اخلزينة املركزية

837,600

0

الإي�ضاح رقم :/19/
نتائج مدورة :
 44,685,842ل�.س    �أرباح مدورة من عام 2011
 3,330,691ل�.س    ي�ضاف �أرباح مدورة من عام 2012

---------------------- 48,016,533ل�.س الفائ�ض املدور لعام 2015

الإي�ضاح رقم :/20/
نتيجة الدورة املالية:
ويتمث��ل يف التفا�ض��ل ب�ين جمم��وع امل�رصوف��ات مب��ا فيه��ا االحتياط��ي اجلدي��د م��ن جه��ة وجمم��وع الإي��رادات الفعلي��ة م�ضاف� ًا االحتياط��ي
املدور من العام ال�س��ابق.
الفرق بين احتياطي الدورة السابقة والدورة المالية الحالية

4,197,837

العجز الفعلي بين صافي اإليرادات التشغيلية ) (52,073,664وصافي النفقات التشغيلية والرأسمالية )(56,271,501

-4,197,837

التفاضل وهو نتيجة الدورة الواردة في قائمة المركز المالي

0
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