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كلمة رئيس مفوضي هيئة األوراق واألسواق المالية السورية
الدكتور عابد فضلية

انط��وى الع��ام (،)2016
وانط��وت مع��ه بع���ض  م��ن
�إرها�ص��ات الأزم��ة ،وب��د�أت مظاه��ر
التع��ايف االقت�ص��ادي وامل��ايل تنعك���س من��و ًا
وحت�س��ن ًا متزايد ًا يف تداوالت وم�ؤ��شرات �أ�سهم
�سوق الأوراق املالية ال�سورية ويف احلراك الت�سليفي
للم�ص��ارف ،يف الوق��ت ال��ذي جتل��ت فيه ب��وادر هذا التعايف
يف حركة التحويالت اخلارجية �إىل �رشكات ال�رصافة ون�شاط
��شركات الت�أم�ين وقط��اع العق��ارات والقط��اع التج��اري ودوران
عجل��ة االقت�ص��اد احلقيق��ي م��ن �إنت��اج �س��لعي زراعي و�صناع��ي وت�صدير
وا�س��ترياد ،وكل ذل��ك يتفاع��ل عل��ى �أر���ض الواقع �أرقام ًا و�أن�ش��طة وجتاذبات
يف ظل حراك حكومي راح يلحق مبا كان الزم ًا ،ويعالج الالزم ،وي�ستبق ما يلزم
م��ن درا�س��ات وت��شريعات وتوجيه��ات وتعامي��م وق��رارات ،و�أفع��ال.
يف �إط��ار كل ذل��ك جت��د الهيئ��ة نف�س��ها ج��زء ال يتج��ز�أ م��ن ه��ذا احل��راك ،م��ن خالل م��ا �أجنزته
خ�لال الع��ام املن��صرم ،وم��ا و�ضعت��ه يف �صل��ب ر�ؤيته��ا لتنج��زه خ�لال الع��ام احل��ايل ،وعل��ى املدي�ين 
املتو�س��ط والطوي��ل ،ال �س��يما املو�ضوع��ات الأك�ثر �أهمي��ة وا�س�تراتيجي َة يف عمله��ا الرقاب��ي والت��شريعي
الناظ��م ،مب��ا يف ذل��ك و�ض��ع ،وا�س��ت�صدار ،واعتم��اد نظ��ام و�ضواب��ط (حوكم��ة ال��شركات) و(عملي��ات
اال�س��تحواذ) و(االندماج) ،وغريها من املو�ضوعات وامل�س��ائل الأخرى ذات ال�صلة مبو�ضوعية و�س�لامة ودقة
و�ش��فافية عم��ل امل�ؤ�س�س��ات و�س�يرورة العم��ل االقت�ص��ادي وامل��ايل فيه��ا ،وفيم��ا بينه��ا.
انق�ض��ى الع��ام الفائ��ت ،ولك��ن الهيئ��ة ك�برت ب��ه ،وازدادت ب�أع�ضائه��ا و��شركائها اعرتاف � ًا وعرفان � ًا ومعرف � ًة ،لي�ش��كل
ذل��ك ،له��ا وعليه��ا ،حتدي��ات وظيفي��ة �أك�بر مم��ا م�ض��ى وم�س��ؤوليات م�ؤ�س�س��ية �أ�ش��مل مم��ا �س��لف ،وانعك���س ه��ذا بالت��ايل يف طبيع��ة
املو�ضوع��ات الت��ي ترت�أ���س ج��دول �أعم��ال الهيئ��ة للع��ام احل��ايل ،والت��ي تتعل��ق مبا��شر ًة وب�ص��ورة غ�ير مبا��شرة مبن��اخ اال�س��تثمار
ومتطلبات��ه وا�س��تحقاقاته (اجلدلي��ة) القادم��ة ،وال�ش��كل امل�ؤ�س�س��ي والقان��وين والتنظيم��ي لل��شركات (يف بيئ��ة م��ا بع��د احل��رب)،
�أكان��ت مدرج��ة �أ�س��همها يف �س��وق الأوراق املالي��ة �أم غ�ير مدرج��ة ،وخا�ص� ًة م��ا يتعل��ق بالت�ش��جيع (اال�س��تثنائي) ال�لازم لت�أ�سي���س
ال��شركات امل�س��اهمة العام��ة وبزي��ادة حمف��زات التح��ول م��ن ال�ش��كل الف��ردي والعائل��ي للم�ؤ�س�س��ات �إيل �صي��غ ال��شركات القاب�ض��ة
وال��شركات امل�س��اهمة ،ملا يف ذلك من �إيجابيات متويلية وا�س��تثمارية ،وعلى الأخ�ص تلك ال�صيغ التي ت�س��تجمع �أكرب عدد وكم من
املكتن��زات واملدخ��رات العائلي��ة الراك��دة والعقيم��ة.

يف اخلت��ام ،ولئ��ن كن��ا نخاط��ب
يف تقريرنا ال�سنوي هذا �رشيحة
عري�ض��ة م��ن املهتم�ين بقراءته� ،إ َال
�أنن��ا نتوج��ه يف خماطباتنا امل�س��تمرة،
ويف خطابن��ا الدائ��م ،ويف عملن��ا اليوم��ي
�إىل اجله��ات ال��شريكة يف عم��ل الهيئ��ة،
ول��و �أنه��ا تُ�س��مى يف ت��شريعاتنا (اجله��ات
اخلا�ضع��ة لإ��شراف الهيئ��ة)� ،أال وه��ي �س��وق
دم�ش��ق ل�ل�أوراق املالي��ة وال��شركات امل�س��اهمة
و��شركات اخلدم��ات والو�س��اطة املالي��ة ،ويف جم��ال
املحا�س��بة وتدقي��ق احل�س��ابات ،ونق��ول ال��شريكة لأن
وجودها هو �سبب وجود و�إن�شاء الهيئة ،ولأنها �أجنحة
ن�ش��اطها ،و��شرايني الزخ��م يف عمله��ا ،لذل��ك نتمن��ى جلميع
ه��ذه اجله��ات مزي��د ًا م��ن النج��اح والتط��ور لك��ي ننج��ح
�أك�ثر ونتط��ور ب�ص��ورة �أف�ض��ل ،ختام � ًا �أ�ش��كر
جمي��ع العامل�ين يف الهيئ��ة ،و�أحثه��م عل��ى
ب��ذل املزي��د م��ن اجله��ود خل�ير ه��ذا
الوط��ن ،لأن ه��ذه اجله��ود
ه��ي �أ�سا���س النجاح.

مقدمة:
انطالق� ًا م��ن عم��ل هيئ��ة الأوراق والأ�س��واق املالي��ة ال�س��ورية كجه��ة ناظم��ة لن�ش��اط الأوراق املالي��ة وم��ا يت�ضمن��ه م��ن
تنظي��م ورقاب��ة وا��شراف على عمل كل من:
ال��شركات امل�س��اهمة العام��ة ومتابع��ة تقي��د ه��ا بكاف��ة الأنظم��ة والإج��راءات املتعلق��ة ب�إ�ص��دار الأوراق املالي��ة،
م�س��ائل  االف�ص��اح ،ال�ش��فافية ،وحوكم��ة ال��شركات.
�رشكات ومكاتب التدقيق واعتمادها وفق �رشوط تتالئم مع طبيعة عمل ال�رشكات امل�ساهمة العامة  .
��شركات اخلدم��ات املالي��ة ب��دء ًا م��ن مراح��ل الرتخي���ص الأولي��ة ،متابع��ة �أعماله��ا ،الت�أك��د م��ن امتالكه��ا  للخ�برات
واملوارد الكافية ملمار�سة ن�شاط الأوراق املالية ،تنظيم عالقتها مع امل�ستثمرين يف ال�سوق املايل ،وانتها ًء بتجميد
�أو �إيقاف �أعمال ال��شركة �أو ت�صفيتها.
�س��وق دم�ش��ق ل�لاوراق املالي��ة وم��ا يتعل��ق بدرا�س��ة واعتم��اد الأنظم��ة والق��رارات املقرتح��ة م��ن قبل جمل���س �إدارة
ال�س��وقُ ،مراقب��ة حرك��ة تعام�لات الت��داولُ ،متابع��ة عم��ل مرك��ز املقا�ص��ة واحلف��ظ املرك��زي و�صن��دوق �ضم��ان
الت�س��وية...
تتابع الهيئة مهامها وم�س�ؤولياتها من خالل:
_ �ضمان �سوق مايل يت�صف بالعدالة والكفاءة وال�شفافية
_ حماية املواطنني وامل�ستثمرين يف االوراق املالية من املمار�سات غري العادلة �أو غري ال�سليمة
_ ت�شجيع الن�شاط االدخاري واال�ستثماري مبا يخدم االقت�صاد الوطني.
يت�ضم��ن التقري��ر معلوم��ات ع��ن �إح��داث الهيئ��ة� ،أهدافه��ا ،اجلهات اخلا�ضعة لإ��شرافها ،جمل���س املفو�ضني ،هيكلها
التنظيم��ي ،بياناته��ا املالي��ة ،يلق��ي ال�ض��وء عل��ى �إجن��ازات الهيئ��ة موزع��ة وفق اجلهات التي ت��شرف عليه��ا ،ويتناول
ب�ش��كل مف�ص��ل كاف��ة الق�ضاي��ا املتعلق��ة ب�إ�ص��دار وت�س��جيل �أ�س��هم ال��شركات امل�س��اهمة العام��ة والت��زام ال��شركات
بتق��دمي االف�صاح��ات املالي��ة وغ�ير املالي��ة و م�س��ائل احلوكم��ة ،كم��ا يناق���ش التقري��ر االج��راءات الرقابي��ة املكتبي��ة
ومهم��ات التفتي���ش امليداني��ة عل��ى ��شركات اخلدم��ات املالي��ة وواق��ع عمله��ا� ،إ�ضاف��ة �إىل نظ��رة عام��ة ع��ن �أداء �س��وق
دم�ش��ق ل�ل�أوراق املالي��ة و�أهم م�ؤ��شراته.
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لمحة عن هيئة األوراق واألسواق المالية السورية
�إحداث الهيئة:
(هيئ��ة الأوراق والأ�س��واق املالي��ة ال�س��ورية) هيئ��ة ناظم��ة ترتب��ط برئي���س جمل���س ال��وزراء وتتمتع بال�ش��خ�صية االعتبارية وباال�س��تقالل
امل��ايل والإداري مقره��ا دم�ش��ق .وتع��د اجله��ة امل�س��ؤولة ع��ن �إ�ص��دار التعليم��ات للجه��ات اخلا�ضع��ة لإ��شرافها والقي��ام بكاف��ة الوظائ��ف
الكفيل��ة بتحقي��ق �أهدافها.

�إدارة الهيئة:
يك��ون للهيئ��ة جمل���س ي�س��مى جمل���س املفو�ض�ين ويت�ش��كل م��ن �س��بعة �أع�ض��اء منه��م �أربع��ة �أع�ض��اء متفرغ�ين بينه��م رئي���س املجل���س ونائ��ب
رئي���س املجل���س م��ن ذوي اخل�برة واالخت�صا���ص عل��ى �أن يكون��وا �أ�ش��خا�ص ًا طبيعي�ين �س��وريني بالإ�ضاف��ة �إىل مع��اوين وزي��ري املالي��ة
والتج��ارة الداخلي��ة وحماي��ة امل�س��تهلك والنائ��ب الأول حلاك��م م��صرف �س��ورية املرك��زي.
وي�ضم املجل�س ك ًال من ال�سادة:
الدكتور عابد ف�ضلية  
الدكتور علي يو�سف
الأ�ستاذ حممد عمر العلبي
الأ�ستاذ عثمان حامد
الدكتور حازم قرفول
الدكتورة نائلة زكريا                                                    
الدكتور حممد ع�صام هزمية

          رئي�س جمل�س مفو�ضي الهيئة
         نائب رئي�س جمل�س املفو�ضني
   معاون وزير املالية ل�ش�ؤون الإنفاق
          معاون وزير التجارة الداخلية ل�ش�ؤون ال�رشكات
   النائب الأول حلاكم م�رصف �سورية املركزي
      ع�ضو جمل�س متفرغ
ع�ضو جمل�س متفرغ

اجلهات اخلا�ضعة لإ�شراف الهيئة
تخ�ضع لإ�رشاف ورقابة الهيئة اجلهات التالية:
.1ال�رشكات امل�صدرة للأوراق املالية.
�.2رشكات اخلدمات والو�ساطة املالية املرخ�صة.
.4الأ�سواق املالية.
.3م�صارف و�رشكات اال�ستثمار و�صناديق اال�ستثمار املرخ�صة.
�.5رشكات ومكاتب املحا�سبة والتدقيق املعتمدة.

الهيكل التنظيمي للهيئة:
بين��ت امل��ادة  /12/م��ن التعليم��ات التنفيذي��ة لقان��ون �إح��داث هيئ��ة الأوراق والأ�س��واق املالي��ة ال�س��ورية الهي��كل الإداري واملك��ون م��ن ع��دد
من املديريات واملكاتب التي ترتبط برئي�س الهيئة وفق التايل:
.2مكتب رئي�س املجل�س.
�.1أمانة �رس املجل�س.
.4مديرية الدرا�سات والأبحاث والتوعية.
.3مكتب التدقيق الداخلي.
.6مديرية الإ�صدار والرتخي�ص والإف�صاح.
.5مديرية الرقابة والتفتي�ش.
.8مديرية ال�ش�ؤون القانونية والتنفيذ واملتابعة.
.7مديرية ال�ش�ؤون الإدارية واملالية.
.9مديرية النظم واملعلومات.
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أهم قرارات مجلس المفوضين خالل العام :2016

اتخ��ذ املجل���س العدي��د م��ن الق��رارات الناظمة لعم��ل اجله��ات اخلا�ضعة لإ�ش��راف الهيئة وق��د تنوعت
الق��رارات وفقاً ملا يلي:
القرارات اخلا�صة ب�سوق دم�شق للأوراق املالية:
اعتمد المجل�س قرارات مجل�س �إدارة �سوق دم�شق للأوراق المالية والمتعلقة بـ:
تعديل الفقرة /ف /من المادة  /13/للنظام الداخلي ل�صندوق �ضمان الت�سوية.
النظام المالي والمحا�سبي ل�صندوق �ضمان الت�سوية.
�آلية تنفيذ المزاد العلني لبيع الأ�سهم غير مكتملة ال�سداد.
تعديل المادة  /13/من دليل �إجراءات زيادة ر�أ�س المال لل�شركات المدرجة في �سوق دم�شق عن طريق توزيع �أ�سهم مجانية.
 تعديل الفقرة /ج /من المادة  /5/لنظام قواعد و�شروط الإدراج.
تجميد العمل ب�أحكام الفقرتين (هـ  -و) من المادة  /16/من نظام قواعد و�شروط الإدراج.
�إعادة تفعيل العمل ب�أحكام الفقرة /ب /من المادة  /35/من تعليمات التداول في �سوق دم�شق للأوراق المالية.
نظام بدالت �سوق دم�شق للأوراق المالية ونظام بدالت مركز المقا�صة والحفظ المركزي.
تعديل المادة  /2/من نظام عموالت التداول ل�شركات الخدمات والو�ساطة المالية.

القرارات اخلا�صة ب�شركات اخلدمات والو�ساطة املالية:
الم�صادق��ة عل��ى ق��رار الهيئ��ة العام��ة لرابط��ة �ش��ركات الخدم��ات والو�س��اطة المالي��ة ال�س��ورية القا�ض��ي ب�إعف��اء جمي��ع الأع�ض��اء م��ن
ت�س��ديد ب��دل اال�ش��تراك ال�س��نوي ع��ن ع��ام .2015
�سيا�سات الت�سويق الناظمة لعمل �شركات الخدمات والو�ساطة المالية.
تعديل قيمة الكفالة الم�صرفية المطلوبة من قبل �شركات الخدمات والو�ساطة المالية.

القرارات اخلا�صة باعتماد مدققي احل�سابات:
قائمة �شركات ومكاتب التدقيق المعتمدين لتدقيق ح�سابات الجهات الخا�ضعة لرقابة و�إ�شراف الهيئة لعام .2016

القرارات اخلا�صة بال�شركات امل�ساهمة العامة:
طي مطالبة ال�شركة ال�سورية للنقل وال�سياحة (الكرنك �سابق ًا) بت�سديد بدل ت�سجيل الأوراق المالية لدى الهيئة.
منح �شركة (بنك �سورية والخليج) مهلة �إ�ضافية لبيع ما تبقى من �أ�سهم زيادة ر�أ�س المال غير المكتتب بها لغاية .2017/09/09
فر�ض عقوبة التنبيه بحق �شركة (بنك �سورية والخليج).
الموافقة ل�شركة (ال�شرق الأدنى لمنتجات الزيتون) على زيادة ر�أ�س المال عن طريق �ضم �أرباح.
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فر�ض عقوبة التنبيه بحق (ال�شركة العربية لتننمية المنتجات الزراعية -غدق).
تعدي��ل القيم��ة اال�س��مية لأ�س��هم ال�ش��ركات (قري��ة دم�ش��ق لل�ش��حن) و (بيك��و لل�صراف��ة) و(العربي��ة ال�س��ورية لتنمي��ة المنتج��ات
الزراعي��ة -غ��دق) لت�صب��ح  /100/لي��رة �س��ورية لل�س��هم الواح��د .بم��ا يتواف��ق م��ع قان��ون ال�ش��ركات رق��م  /29/لع��ام .2011
منح م�صرف (فرن�سبنك� -سورية) مهلة �إ�ضافية لبيع ما تبقى من �أ�سهم زيادة ر�أ�س المال غير المكتتب بها لغاية .2017/12/31

القرارات اخلا�صة بت�شكيل اللجان:
لجنة م�شتركة لإعداد م�شروع المركز التدريبي ل�سوق دم�شق للأوراق المالية وم�شروع تعديل نظام بدالت �سوق دم�شق للأوراق المالية.
لجنة لإعداد درا�سة عن واقع التدقيق في ال�شركات الخا�ضعة لإ�شراف هيئة الأوراق والأ�سواق المالية ال�سورية.
لجن��ة للتحق��ق ف��ي �أ�س��باب ع��دم الت��زام بع�ض ال�ش��ركات الم�س��اهمة ب�أحكام نظ��ام الإف�صاح للجهات الخا�ضعة لإ�ش��راف هيئة الأوراق
والأ�سواق المالية ال�سورية.
لجن��ة للتحق��ق م��ن قانوني��ة الإج��راءات المتخ��ذة م��ن قب��ل (ال�ش��ركة العربي��ة لتنمية المنتج��ات الزراعية -غدق) لتنفيذ تخفي�ض ر�أ���س
المال وتجزئة الأ�سهم.
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ال�شركات امل�ساهمة العامة

الشركات المساهمة العامة

�أوالً-اال�صدار والت�سجيل:
 -1الإ�صدار:

يتع�ين عل��ى ال��شركات امل�س��اهمة العام��ة الراغب��ة با�ص��دار �أوراق مالي��ة �أو بزي��ادة ر�أ���س امل��ال �س��واء ع�بر ا�ص��دار ع��ام �أو ع�بر �ض��م
االحتياطي��ات �أو االرب��اح �أو ر�س��ملة الدي��ون ،احل�ص��ول عل��ى موافق��ة الهيئ��ة وذل��ك مب��ا ين�س��جم م��ع نظ��ام ا�ص��دار وط��رح االوراق املالي��ة
ال�ص��ادر مبوج��ب ق��رار  رئي���س جمل���س ال��وزراء رق��م  3945لع��ام .2006
وعل��ى الرغ��م م��ن �أهمي��ة ال�س��وق االولي��ة وانعكا�س��ها عل��ى تن�ش��يط ال�س��وق الثانوي��ة اال �أن الظ��روف احلالي��ة الت��ي مت��ر به��ا البل��د ادت اىل
حال��ة م��ن اجلم��ود فيم��ا يتعل��ق باال�ص��دار  ،واقت�رصت املوافقات املمنوحة م��ن قبل الهيئة على:
.1من��ح املوافق��ة النهائي��ة مبوج��ب ق��رار جمل���س املفو�ض�ين رق��م /117م  ل��شركة ال��شرق االدن��ى ملنتج��ات الزيت��ون بزي��ادة ر�أ�س��مالها
عن طريق  �ضم االرباح وا�صدار ا�س��هم منحة .
.2منح بنك �سورية واخلليج مهلة ثالثة ا�شهر اعتبارا من  9/6/2016لبيع ا�سهم زيادة ر�أ�س املال -غري املكتتب بها -والبالغ عددها
� /61997896/س��هم  وذل��ك م��ن خ�لال �س��وق دم�ش��ق ل�لاوراق املالي��ة  ،ومتدي��د املهل��ة مبوج��ب ق��رار جمل���س املفو�ض�ين رق��م /132م
لغاي��ة .9/9/2017
.3متديد املهلة املمنوحة مل�رصف فرن�س��بنك� -س��ورية لبيع ا�س��هم زيادة ر�أ���س املال -غري املكتتب بها -من خالل �س��وق دم�ش��ق للأوراق
املالية وذلك لغاية  ،31/12/2016وعليه بلغت ن�س��بة اال�س��هم املباعة   79.89%من اال�س��هم غري املكتتب بها.
وان�س��جاما م��ع متطلب��ات قان��ون ال��شركات رق��م  29لع��ام  ،2011وال��ذي ن���ص عل��ى حتدي��د  القيم��ة اال�س��مية لل�س��هم مبئ��ة ل�يرة �س��ورية
جلميع ال��شركات امل�س��اهمة العامة ،فقد مت متابعة اجراءات تعديل القيمة اال�س��مية ال�س��هم كل من ال��شركات التالية:
جدول رقم ( :)1تعديل القيمة اال�سمية ال�سهم كل ال�رشكات التالية
اسم الشركة

ال�رشكة العربية ال�سورية لتنمية املنتجات الزراعية -غدق
�رشكة قرية دم�شق لل�شحن
بيكو لل�رصافة

القطاع

الزراعة
اخلدمات
ال�رصافة

رأس المال

عدد االسهم

176,000,000

1,760,000

69,600,000

696,000

250,000,000

2,500,000

 -2الت�سجيل:
�إمت��ام �إج��راءات ت�س��جيل �أ�س��هم بن��ك �س��ورية واخللي��ج الناجم��ة ع��ن عملي��ة زي��ادة ر�أ���س امل��ال الت��ي مت��ت خ�لال الرب��ع الأخري م��ن العام
ال�س��ابق حي��ث مت ت�س��جيل � /70,000,000/س��هم بقيم��ة ا�س��مية قدره��ا  /100/ل���.س لل�س��هم الواح��د وبقيم��ة �إجمالي��ة بلغ��ت �س��بعة
مليارات لرية �س��ورية .
�إمتام �إجراءات ت�سجيل �أ�سهم �رشكة ال�رشق الأدنى ملنتجات الزيتون الناجمة عن عملية زيادة ر�أ�س املال حيث مت ت�سجيل /3,600,000/
�س��هم بقيم��ة ا�س��مية قدره��ا  /100/ل���.س لل�س��هم الواح��د وبقيم��ة �إجمالي��ة بلغ��ت  /360/ملي��ون ل�يرة �س��ورية.
وقد ح�صل كل من امل�رصف وال�رشكة على �شهادة من الهيئة بت�سجيل كامل الأ�سهم وفق ًا لر�أ�س املال بعد الزيادة.

ثانياً-اعتماد مدققي احل�سابات:
تق��وم الهيئ��ة ببداي��ة كل ع��ام با�ص��دار قوائ��م با�س��ماء ��شركات ومكات��ب التدقي��ق  املعتمدة وامل�س��موح لها القيام بعملي��ات تدقيق اجلهات
اخلا�ضع��ة لرقاب��ة الهيئ��ة م��ن ��شركات م�س��اهمة عام��ة و��شركات خدم��ات مالي��ة و�س��وق دم�ش��ق لالوراق املالي��ة  ،منوهني ان��ه بلغ اجمايل
ع��دد ��شركات ومكات��ب التدقي��ق املعتم��دة  لع��ام  2016ت�س��عة وع��شرون مدقق��ا منه��م �� /6/شركات و /23/مكت��ب تدقيق.
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ثالثاً-الإف�صاح:
يع��د الإف�ص��اح الدعام��ة الأ�سا�س��ية يف �إظه��ار حقيق��ة الأو�ض��اع املالي��ة لل��شركات وطم�أن��ة امل�س��اهمني عل��ى حقوقه��م و�أ�صح��اب الودائ��ع
على �سالمة ودائعهم ،كما ي�ساعد يف رفع م�ستوى ال�شفافية وتعزيز ثقة املتعاملني يف ال�رشكات مل�ساعدتهم باتخاذ القرار اال�ستثماري
املنا�س��ب� ،إ�ضاف� ًة �إىل كون��ه �أه��م قنوات التوا�صل بني امل�س��اهمني و�إدارة ال��شركة.
يرتتب على ال��شركات امل�س��اهمة العامة التقيد ب�أحكام نظام وتعليمات االف�صاح ال�صادر عن رئي���س جمل���س الوزراء مبوجب القرار رقم
 3943لع��ام  ،2006وتتاب��ع الهيئ��ة الت��زام ال��شركات بتق��دمي كل م��ن االف�صاح��ات الأولي��ة والنهائي��ة لل�س��نة املالي��ة ال�س��ابقة ا�ضاف��ة اىل
االف�صاحات الدورية لل�سنة احلالية وكافة االف�صاحات الطارئة ،وفيما يلي ملخ�ص عن مدى التزام ال�رشكات بتقدمي هذه االف�صاحات.
.1يبل��غ ع��دد ال��شركات امل�س��اهمة العام��ة اخلا�ضع��ة ال��شراف الهيئ��ة �� /53/شركة ،منه��ا �� /6/شركات متوقف��ة ،لي�صب��ح اجم��ايل ع��دد
ال�رشكات املطالبة بالتقيد بنظام  وتعليمات االف�صاح �/47/رشكة.
جدول رقم ( :)2التزام ال�رشكات بتقدمي االف�صاحات
البيان

ال�رشكات العاملة
ال�رشكات املتوقفة
االجمالي

االتصاالت

الصرافة

االجمالي

الصناعة

المصارف

التأمين

الخدمات

14

7

7

5

0

0

3

1

2

6

2

6

47

2

1

3

0

0

6

7

2

6

53

14

7

10

7

الزراعة

.2اجم��ايل ر�ؤو���س �أم��وال ال��شركات  ال�س��بع واالربع��ون اخلا�ضع��ة لإ��شراف الهيئ��ة واملطالب��ة بتق��دمي االف�صاح��ات  107,744ملي��ار
ل���.س موزع��ة عل��ى القطاع��ات عل��ى ال�ش��كل التايل:
جدول رقم ( :)3اجمايل ر�ؤو�س �أموال ال�رشكات
امل�صارف
الت�أمني
اخلدمات
ال�صناعة
الزراعة
االت�صاالت
ال�رصافة
االجمالي

عدد الشركات

رأس المال/مليار ل.س

النسبة الى االجمالي

14

78.390

72%

7

7.400

7%

7

3.011

3%

5

11.661

11%

6

0.932

1%

2

4.850

5%

6

1.500

1%

47

107.744

100%

إجمالي رؤوس أموال الشركات المساهمة وفق القطاعات
78,390

الر�سم البياين
رقم ()1

3,011 7,400

� 1رشكات اخلدمات املتوقفة -الكرنك -داريو�س لل�سياحة -امل�شاريع الكاثوليكية
  2ال�رشكات ال�صناعية املتوقفة -ال�سلمية للم�شاريع الإن�شائية -ك�سب للتربيد
  3ال�رشكات الزراعية املتوقفة -فيحاء ال�شام للت�سويق الزراعي

11,661

0

1,500 4,850
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 .3ع��دد ال��شركات املدرج��ة يف �س��وق دم�ش��ق ل�لاوراق املالي��ة �� /24/شركة م��ن اجم��ايل ع��دد ال��شركات اخلا�ضع��ة ال��شراف الهيئ��ة
واملطالب��ة بتق��دمي اف�صاحاته��ا والبالغ��ة ./47/
جدول رقم ( :)4ال�رشكات املدرجة يف �سوق دم�شق لالوراق املالية
البيان

ال�رشكات غري املدرجة
ال�رشكات املدرجة
االجمالي

المصارف

التأمين

الخدمات

الصناعة

الزراعة

االتصاالت

الصرافة

االجمالي

0

1

5

4

5

2

6

23

14

6

2

1

1

0

0

24

14

7

7

5

6

2

6

47

 .4االف�صاح عن النتائج االولية لل�سنة املالية لعام :2015
يتع�ين عل��ى ال��شركات امل�س��اهمة العام��ة ن��شر نتائ��ج �أعماله��ا الأولي��ة بع��د قي��ام مدق��ق احل�س��ابات باج��راء عملي��ة املراجع��ة االولي��ة ،وذلك
خ�لال  45يوم��ا م��ن انته��اء ال�س��نة املالي��ة  ،وتتاب��ع الهيئ��ة الت��زام ال��شركات بتق��دمي ه��ذه االف�صاح��ات وف��ق ا�س��تمارة االف�ص��اح رقم /1/
والتي تت�ضمن  :معلومات عامة عن ال��شركة ،قيم ال�س��هم املختلفة  (اال�س��مية ،الدفرتية ،ال�س��وقية) وكذلك �أهم م�ؤ��شرات قائمة املركز
امل��ايل وقائم��ة الدخل املقارنة.
يبل��غ ع��دد ال��شركات املرتت��ب عليه��ا تق��دمي اف�صاحاته��ا االولي��ة �� /38/شركة فق��ط م��ن �أ�ص��ل �� /47/شركة وذل��ك بعد ا�س��تبعاد ال��شركات
الزراعية وعددها ��/6/شركات  ،وال��شركات التي تواجه ظروفا خا�صة وهي ال��شركة التجارية لل�صناعة والتربيد -ال��شركة ال�س��ورية
لل�صناعة والزراعة� -رشكة عمريت.
التزمت � 31رشكة من �أ�صل � /38/رشكة بتقدمي اف�صاحاتها االولية خالل فرتة  45يوم من انتهاء ال�سنة املالية� ،أي بن�سبة التزام .82%
ويو�ضح اجلدول الأتي عدد ال�رشكات امللتزمة وغري امللتزمة بتقدمي االف�صاحات االولية عن نتائج �أعمالها لعام  2015موزعة وفقا للقطاعات.
جدول رقم ( :)5ال�رشكات امللتزمة وغري امللتزمة بتقدمي الإف�صاحات الأولية
القطاع عدد الشركات عدد الشركات الملتزمة عدد الشركات غير الملتزمة
14

14

7

7

-

امل�صارف
الت�أمني
اخلدمات

65

4

2

ال�صناعة

36

2

1

االت�صاالت
ال�رصافة

2

2

6

2

4

38

31

7

المجموع

مالحظات

�رشكة باب الفرج لل�سياحة مقر ال�رشكة يف حمافظة
حلب وتواجه ظروف ًا خا�صة
�رشكة ما�س للتوزيع تواجه ال�رشكة ظروف ًا ا�ستثنائية
ومل تعقد اجتماع هيئتها العامة منذ عام 2012
�رشكة ع�صري اجلبل ال�رشكة متعرثة منذ ت�أ�سي�سها
وتلتزم بالإف�صاحات النهائية فقط
ال�رشق الأو�سط-املتحدة -بيكو� -شام لل�رصافة  

الشركات الملتزمة وغير الملتزمة بتقديم اإلفصاحات
األولية

الر�سم البياين
رقم ()2

31
%82

عدد الشركات الملتزمة
عدد الشركات غير الملتزمة
7
%18

 4ال�رشكات الزراعية� /6/ :رشكات وهي مناء الزراعية  -ال�شام الزراعي  -غدق   -بركة الزراعية  -القلمون  -ال�رشق الأدنى ملنتجات الزيتون   
� 5رشكات اخلدمات التي تواجه ظروف خا�صة� :رشكة عمريت
� 6رشكات ال�صناعية التي تواجه ظروف خا�صة :ال�رشكة التجارية لل�صناعة والتربيد -ال�رشكة ال�سورية لل�صناعة والزراعة
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 .5االف�صاح عن النتائج النهائية لل�سنة املالية لعام :2015
يج��ب عل��ى ال��شركات امل�س��اهمة العام��ة تزوي��د الهيئ��ة بالتقري��ر ال�س��نوي لل��شركة وذل��ك خ�لال م��دة ال تزي��د عل��ى ثالث��ة ا�ش��هر م��ن انته��اء
�س��نتها املالي��ة ،وتت�ضم��ن الإف�صاح��ات النهائية كل من:
كلمة رئي�س جمل�س الإدارة
تقرير جمل�س الإدارة ببنوده الإحدى والع�رشين.
البيانات املالية املقارنة واملدققة لل�رشكة.
تقرير مفت�ش ح�سابات ال�رشكة.
الإقرارات املطلوبة من جمل�س الإدارة .
التزم��ت  /81% /م��ن ال��شركات امل�س��اهمة بتق��دمي تقريره��ا ال�س��نوي خ�لال ف�ترة ثالث��ة ا�ش��هر م��ن انته��اء �س��نتها املالي��ة ،بواق��ع 38
��شركة م��ن �أ�ص��ل  /47/ويب�ين اجل��دول االت��ي ال��شركات امللتزم��ة وغ�ير امللتزم��ة موزع��ة عل��ى القطاع��ات.
جدول رقم ( :)6ال�رشكات امللتزمة وغري امللتزمة بتقدمي الإف�صاحات النهائية
عدد الشركات

القطاع

اجمالي عدد الشركات

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

14

14

7

7

0

7

5

2

5

3

2

6

2

4

2

2

0

6

5

1

47

38

9

االجمالي

ملتزمة

غير ملتزمة
0

مالحظات

ال يوجد
ال يوجد
ما�س للتوزيع -باب الفرج لل�سياحة
ال�سورية لل�صناعة والزراعة -التجارية لل�صناعة والتربيد
مناء -القلمون -الربكة -ال�شام
ال يوجد
ال�رشق الأو�سط

الر�سم البياين رقم ()3

الشركات الملتزمة وغير الملتزمة بتقديم اإلفصاحات
النهائية

عددالشركات الملتزمة
81%

الشركات غير الملتزمة
19%
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.6االف�صاحات املرحلية:
يتع�ين عل��ى ال��شركة امل�س��اهمة �إع��داد وتزوي��د الهيئ��ة بالتقاري��ر رب��ع ال�س��نوية املقارن��ة والتقاري��ر ن�ص��ف ال�س��نوية املقارن��ة خ�لال ف�ترة
ال تتج��اوز �ش��هر ًا م��ن تاري��خ انته��اء الف�ترة ،وي�بن اجل��دول الأت��ي مدى التزام ال��شركات املطالبة بتقدمي هذا النوع م��ن االف�صاح والبالغ
عدده��ا فق��ط �� 38شركة م��ن �أ�ص��ل �� /47/شركة وذل��ك بع��د ا�س��تبعاد ال��شركات الزراعي��ة وعدده��ا �� /6/شركات ،وال��شركات الت��ي تواجه
ظروفا خا�صة وهي ال��شركة التجارية لل�صناعة والتربيد -ال��شركة ال�س��ورية لل�صناعة والزراعة�� -شركة عمريت.

جدول رقم

( :)7ال�رشكات امللتزمة وغري امللتزمة بالإف�صاحات املرحلية لعام 2016

إفصاحات الربع األول 2016

القطاع

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

عدد
الشركات
الشركات
الشركات
المطالبة
غير
الملتزمة
الملتزمة

نسبة
االلتزام

إفصاحات النصف األول 2016

الشركات
الشركات
غير
الملتزمة
الملتزمة

نسبة
االلتزام

إفصاحات الربع الثالث 2016

الشركات
الشركات
غير
الملتزمة
الملتزمة

نسبة
االلتزام

14

14

-

100%

14

-

100%

14

-

100%

7

7

-

100%

7

-

100%

7

-

100%

6

4

2

67%

4

2

67%

4

2

67%

3

2

1

67%

2

1

67%

2

1

67%

2

2

-

100%

2

-

100%

2

-

100%

6

4

2

67%

3

3

50%

2

4

34%

38

33

5

87%

32

6

84%

31

7

81%

.7االف�صاح الطارئ:
ا�س��تناد ًا �إىل امل��ادة رق��م ( )13م��ن نظ��ام وتعليم��ات الإف�ص��اح يرتت��ب عل��ى ال��شركات امل�س��اهمة العام��ة ا�ص��دار بي��ان علن��ي ف��ورا ،واع�لام
الهيئ��ة عن��د توف��ر �أي معلوم��ة جوهري��ة  .تق��وم الهيئ��ة با�س��تقبال الإف�صاح��ات الطارئ��ة م��ن ال��شركات ون��شرها مبا��شرة عل��ى موقعه��ا
االلكرتوين.
مت ن��شر  36اف�ص��اح ط��ارئ م��وزع عل��ى �� 19شركة  و ترك��ز معظمه��ا عل��ى تغ�يرات يف �أع�ض��اء جمل���س االدارة ،وج��اءت امل�صارف باملرتبة
االوىل م��ن حي��ث ع��دد االف�صاح��ات بواق��ع  17ح��دث م��وزع عل��ى  /8/م�ص��ارف.

 8ال�رشكات الزراعية� /6/ :رشكات وهي مناء الزراعية -ال�شام الزراعي  -غدق -بركة الزراعية -القلمون -ال�رشق الأدنى ملنتجات الزيتون   
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جدول رقم
الرقم

الشركة

1

الدويل للتجارة والتمويل

2

بنك بيمو ال�سعودي الفرن�سي

3

البنك العربي
عودة� -سورية
بيبلو�س� -سورية
بنك الربكة� -سوريا
بنك االردن

8

بنك قطر الوطني� -سورية

9

املتحدة للت�أمني

10

الدولية للت�أمني (�آروب)

11

االحتاد التعاوين للت�أمني
العقيلة للت�أمني التكافلي

13

العربية ال�سورية للمن�ش�آت ال�سياحية

14

الأهلية للزيوت النباتية

15

ا�سمنت البادية

16

الهند�سية الزراعية لال�ستثمارات -مناء

17

� MTNسوريا

18

�سرييتل موبايل تيليكوم

19

الأدهم لل�رصافة

( :)8الإف�صاحات الطارئة خالل العام 2016

المصارف

تاريخ اإلفصاح
2016/02/18
2016/02/18
2016/03/23
2016/06/14
2016/06/19
2016/08/08
2016/11/28

4
5
6
7

2016/06/26
2016/09/19
2016/09/25
2016/02/02
2016/10/25
2016/04/28
2016/03/24
2016/12/29
2016/06/12
2016/10/25

التأمين

12

2016/07/14
2016/10/12
2016/12/14
2016/12/27
2016/04/03
2016/10/10

قطاع الخدمات
2016/03/17

قطاع الصناعة
2016/12/25
2016/02/18
2016/04/07
2016/04/11
2016/05/26
2016/08/22
2016/11/14

قطاع الزراعة
2016/02/18

قطاع االتصاالت
2016/02/28
2016/02/28
2016/11/01

قطاع الصرافة
2016/01/18

عنوان اإلفصاح

ا�ستقالة ع�ضو جمل�س �إدارة
تعيني ممثل ع�ضو جمل�س �إدارة
تعيني ممثل ع�ضو جمل�س �إدارة
ا�ستقالة رئي�س جمل�س �إدارة
ا�ستقالة ع�ضو جمل�س �إدارة
تعوي�ض امل�رصف من قبل �رشكة الت�أمني
تغيري ممثل ع�ضو جمل�س �إدارة وت�سميته رئي�س ًا للمجل�س
تعيني رئي�س تنفيذي للبنك
ا�ستقالة ع�ضو جمل�س �إدارة
تعر�ض البنك لعملية احتيال
تغيري ممثل ع�ضو جمل�س �إدارة
ا�ستقالة ع�ضوين يف جمل�س �إدارة
تعيني ممثل ع�ضو جمل�س �إدارة
ت�أ�سي�س �رشكة الربكة عمد للتطوير واال�ستثمار العقاري
تغيري ممثل ع�ضو جمل�س �إدارة
توزيع منا�صب جمل�س �إدارة
تغيري ممثل ع�ضو جمل�س �إدارة
ا�ستقالة ع�ضو جمل�س �إدارة
تعيني ع�ضو جمل�س �إدارة
تعيني مدير عام لل�رشكة
تغيري ممثل ع�ضو جمل�س �إدارة
ا�ستقالة ع�ضوين من جمل�س �إدارة
توزيع منا�صب جمل�س �إدارة
تغيري ممثل ع�ضو جمل�س �إدارة
تغيري ع�ضو جمل�س �إدارة
تغيري ممثل ع�ضو جمل�س �إدارة
تعر�ض م�صنع اال�سمنت لأحداث �أمنية
عودة بع�ض العمال املحتزين ووفاة البع�ض منهم
�إ�ستئناف بع�ض عمليات الت�شغيل
النتائج الأولية جلرد وح�رص الأ�رضار
تغيري ممثل ع�ضو جمل�س �إدارة
تغيري ممثل ع�ضو جمل�س �إدارة
تغيري ممثل ع�ضو جمل�س �إدارة
تغيري مدير عام ال�رشكة
ا�ستقالة ع�ضوين و�شغوية ع�ضوية يف جمل�س �إدارة
تعيني مدير عام لل�رشكة
16
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.8الهيئات العامة:
تع��د الهيئ��ة العام��ة لل��شركات امل�س��اهمة العام��ة اعل��ى �س��لطة  يف ال��شركة ،ويت��م انعق��اد الهيئ��ة العام��ة العادي��ة م��رة  يف ال�س��نة عل��ى االق��ل
ويك��ون خ�لال اال�ش��هر االربع��ة االوىل م��ن انتهاء ال�س��نة املالية لل��شركة.
وتقوم الهيئة مبتابعة وح�ضور اجتماعات الهيئات العامة العادية وغري العادية لل�رشكات امل�ساهمة العامة ،ونبني االتي:
بل��غ ع��دد ال��شركات الت��ي عق��دت هيئاته��ا العام��ة خ�لال الع��ام �� )37( 2016شركة م��ن ال��شركات اخلا�ضع��ة لإ��شراف الهيئ��ة والبال��غ
عدده��ا �� 47شركة منه��ا  /7/اجتماع��ات مت خالله��ا مناق�ش��ة موا�ضي��ع ا�س��تثنائية.
جدول رقم ( :)9اجتماعات الهيئات العامة اال�ستثنائية
الرقم

الشركة

تاريخ االنعقاد نوعها

مالحظات

1

�أورينت للت�أمني

26/1/2016

عادية

انتخاب �أع�ضاء جمل�س �إدارة

2

�سرييتل

23/2/2016

عادية

انتخاب ممثل لع�ضو جمل�س الإدارة وتوزيع  120%من ر�أ�س املال من الأرباح املدورة

3

�شام لل�رصافة

23/2/2016

عادية

انتخاب �أع�ضاء جمل�س �إدارة

4

بنك بيمو ال�سعودي الفرن�سي

15/3/2016

عادية

انتخاب �أع�ضاء جمل�س �إدارة

5

غدق الزراعية

18/4/2016

غري عادية

تعديل النظام الأ�سا�سي وتوفيقه مع قانون ال�رشكات

6

املتحدة للت�أمني

14/6/2016

غري عادية

تعديل بع�ض مواد النظام الأ�سا�سي

7

� MTNسوريا

15/12/2016

غري عادية تعديل بع�ض مواد النظام الإ�سا�سي وتوزيع  282.54%من ر�أ�س املال من الأرباح املدورة

التزم��ت )�� (14شركة بعق��د هيئاته��ا العام��ة �ضم��ن مهل��ة الأرب��ع �أ�ش��هر وف��ق امل��ادة ) (165م��ن قان��ون ال��شركات ال�ص��ادر باملر�س��وم
الت��شريعي رق��م  /29/لع��ام  2011م��ن �أ�ص��ل ال��شركات ال��ـ )� (36أي بن�س��بة الت��زام بلغ��ت . 39%
مت عقد ) (12اجتماع هيئة عامة غري عادية من االجتماعات لــ � 36رشكة �أي بن�سبة   33%من جمموع اجتماعات الهيئات العامة.

.9توزيع االرباح:
قام��ت �� 18شركة م��ن �أ�ص��ل  36م��ن ال��شركات امل�س��اهمة بتوزي��ع �أرب��اح ( نقدي��ة وغ�ير نقدي��ة) عل��ى امل�س��اهمني بقيم��ة  /15723/ملي��ون
لرية �سورية ،ويبني اجلدول االتي ا�سماء ال�رشكات ونوع التوزيعات ون�سبتها موزعة ح�سب القطاع.
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جدول رقم ( :)10ال�رشكات التي قامت بتوزيع االرباح
القطاع

عدد الشركات التي عقدت هيئاتها العامة عددالشركات الموزعة اسم الشركة

امل�صارف

14

1

الت�أمني

7

6

اخلدمات

5

3

ال�صناعة
الزراعة

2

1

1

1

االت�صاالت

2

2

ال�رصافة

5

4

االجمالي

36

18

بنك الربكة
الوطنية
املتحدة
�أورينت
�آروب
ال�سورية الكويتية
العقيلة
الأهلية للنقل
املن�ش�آت
قرية دم�شق
الأهلية للزيوت
ال�رشق الأدنى
�سرييتل*

نسبة التوزيع من رأس المال
()%5
()%20
()%12.70
()%18.56
()%7
()%4
()%4.5
()%11.78
()%10
()%14.75
()%17.3

( )%150ك�أ�سهم جمانية
()%285

MTN

()%282.54

الأدهم
املتحدة
الدياب
�شام

()%47.89
()%30.32
()%24.04
()%34.16

*وزع��ت ��شركة �س�يريتل مرت�ين يف اجتماع��ي هيئته��ا العام��ة بواق��ع  %120و ،%165كم��ا عق��دت هيئ��ة عام��ة بتاري��خ  2017/1/5ومت
توزي��ع  %230م��ن الأرب��اح امل��دورة.

رابعاً :حوكمة ال�شركات
تعت�بر احلوكم��ة و�س��يلة مهم��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،
وله��ذه الأ�س��باب ت�ص��در الهيئ��ة تقري��ر ًا مف�ص� ًلا وخا�ص� ًا بحوكم��ة ال��شركات� ،إذا �أ�ص��درت تقريره��ا ال�س��ابع حلوكم��ة ال��شركات عن عام
 ،2015وت�س��تعد لإ�ص��دار تقريره��ا اخلا���ص بع��ام  .2016

 9لالطالع على تقرير احلوكمة لعام  :2015املوقع االلكرتوين للهيئة -رابط ال�رشكات امل�ساهمة -تقارير احلوكمة
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�شركات اخلدمات والو�ساطة
املالية

شركات الخدمات والوساطة المالية
يعت�بر من��ح الرتاخي���ص ل��شركات اخلدم��ات والو�س��اطة املالي��ة واعتم��اد العامل�ين فيه��ا وتنظي��م �أعماله��ا ،والرقاب��ة عل��ى �أدائه��ا والتفتي���ش 
عليها من �أبرز مهام هيئة الأوراق والأ�سواق املالية ال�سورية ،وذلك بهدف خلق بيئة ا�ستثمارية �آمنة ،واملحافظة على �سالمة التعامل يف
�س��وق دم�ش��ق للأوراق املالية وحمايته من املخاطر التي قد يتعر�ض لها وحماية امل�س��تثمرين يف الأوراق املالية ،و�إعداد الكفاءات املهنية
املحرتفة وامل�س��ؤولة لدى تلك ال�رشكات.
ويف �سبيل اجناز ذلك على النحو الأمثل تقوم كل من دائرة الرتخي�ص والإف�صاح ل�رشكات اخلدمات والو�ساطة املالية ،ودائرة الرقابة
على �رشكات اخلدمات والو�ساطة املالية ،بالتعاون والتن�سيق فيما بينها من �أجل حتقيق ذلك.

�أوالً :الرتخي�ص واالعتماد:
جتديد االعتماد ال�سنوي ل�شركات اخلدمات والو�ساطة املالية العاملة:
قامت الهيئة يف بداية عام  2016بتجديد االعتماد ال�سنوي ل�سبع �رشكات خدمات وو�ساطة مالية ،وفق ًا ملا يلي:

جدول رقم

:

( )11ر�أ�س مال �رشكات اخلدمات والو�ساطة املالية التي مت جتديد اعتمادها والن�شاط املرخ�ص له خالل عام 2016

رأس المال/مليون ل.س استشارات وساطة إدارة اإلصدار

الرقم

اسم الشركة

1

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

300

2

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

300



3

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

165



4

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

120



5

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

120



6

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

100



7

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

75



إجمالي رأس المال للشركات

1,180









عدد شركات الخدمات والوساطة المالية
العاملة ما بين عامي 2016-2013
9

الر�سم البياين
رقم ()4

7

2016

7

2015

7

2014

2013
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جتديد اعتماد موظفي �شركات اخلدمات والو�ساطة املالية:
بل��غ ع��دد الأ�ش��خا�ص العامل�ين ل��دى ��شركات اخلدم��ات والو�س��اطة املالي��ة واملعتمدي��ن م��ن قب��ل الهيئ��ة  � /57/ش��خ�ص ،موزع�ين عل��ى
ال�شكل التايل:
اجلدول رقم ( :)12عدد موظفي �رشكات اخلدمات والو�ساطة املالية ح�سب نوع االعتماد
العدد

نوع االعتماد

�أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو املديرين
مدير عام �أو تنفيذي
�ضابط امتثال
و�سيط مايل
حملل مايل
حما�سب

20
6
6
16
2
7

المجموع

57

الر�سم البياين رقم ()5

عدد العاملين المعتمدين لدى شركات الخدمات
والوساطة المالية ما بين عامي 2016-2013
57

80

65

55

52

2015

2014

60
40
20
0

2016

2013

مت اعتم��اد �س��تة �أ�ش��خا�ص للعم��ل ل��دى ��شركات اخلدم��ات والو�س��اطة املالي��ة وذل��ك عل��ى ال�ش��كل الت��ايل :و�س��يط م��ايل ع��دد )� ،(3ضاب��ط
امتث��ال ع��دد ) ،(2حما�س��ب ع��دد ).(1
تعليق اعتماد �س��بعة من الأ�ش��خا�ص املعتمدين لدى ��شركات اخلدمات والو�س��اطة املالية ب�س��بب تقدمي ا�س��تقالتهم وذلك على ال�ش��كل
الت��ايل :مدي��ر ع��ام ع��دد ) ،(2ع�ض��و جمل���س �إدارة ع��دد ) ،(1و�س��يط م��ايل ع��دد )� ،(3ضاب��ط امتث��ال ع��دد ).(1
وافقت الهيئة على نقل اعتماد ثالثة �أ�شخا�ص داخل �رشكات اخلدمات والو�ساطة املالية.
جتميد الرتخي�ص املمنوح ل�شركات اخلدمات والو�ساطة املالية:
وافقت الهيئة على متديد جتميد ترخي�ص ال�رشكات التالية:
�رشكة بايونريز لال�ستثمارات املالية امل�ساهمة املغفلة اخلا�صة لل�سنة الثالثة.
�رشكة عودة كابيتال� -سورية حمدودة امل�س�ؤولية لل�سنة الثالثة.
�رشكة ايفا للخدمات املالية امل�ساهمة املغفلة اخلا�صة لل�سنة الرابعة.
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ثانياً� :إف�صاح �شركات اخلدمات والو�ساطة املالية:
التزم��ت ال��شركات بتزوي��د الهيئ��ة بالتقري��ر ال�س��نوي مرفق � ًا بالبيان��ات املالي��ة ال�س��نوية لع��ام  2015وف��ق �أح��كام امل��ادة  /19/م��ن
نظام وتعليمات الإف�صاح للجهات اخلا�ضعة لإ��شراف الهيئة.
التزم��ت ال��شركات ب�إر�س��ال تقري��ر امل�لاءة املالي��ة الأ�س��بوعي ،للت�أك��د م��ن ق��درة ال��شركات عل��ى �س��داد التزاماتها املالي��ة ،ور�صد نقاط
اخلل��ل ،واتخ��اذ الإج��راءات الت�صحيحي��ة ل�ضم��ان ا�س��تمرارية عم��ل ه��ذه ال��شركات عل��ى النح��و الأمث��ل.
متابعة التزام �رشكات اخلدمات والو�ساطة املالية بعقد اجتماعات الهيئات العامة وذلك وفق املدة املحددة قانوني ًا.
جدول رقم ( :)13التزام �رشكات اخلدمات والو�ساطة املالية بتقدمي التقارير ال�سنوية وعقد الهيئات العامة
الرقم

اسم الشركة

التقارير السنوية

الهيئات العامة

1

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





2

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





3

�رشكة �شام كابيتال  -حمدودة امل�س�ؤولية
�رشكة العاملية الأوىل لال�ستثمارات املالية -م�ساهمة خا�صة





4
5

6
7

�رشكة �سورية واملهجر للخدمات املالية -حمدودة
امل�س�ؤولية
�رشكة املركز املايل الدويل للخدمات والو�ساطة املالية
حمدودة امل�س�ؤولية�رشكة �ضمان ال�شام للو�ساطة املالية  -حمدودة امل�س�ؤولية

مالحظات

ناق�شت الهيئة العامة �إقرار
تعديل المادة المتعلقة بتمثيل
مجل�س المديرين لدى الغير














ناق�شت الهيئة العامة �إقرار
تعديل المادة المتعلقة بنقل
مقر ال�شركة

ثالثاً :الرقابة على �شركات اخلدمات والو�ساطة املالية:
�إن اله��دف الأ�سا�س��ي م��ن ممار�س��ة دور الرقاب��ة عل��ى ��شركات اخلدم��ات والو�س��اطة املالي��ة ه��و الت�أك��د م��ن م��دى الت��زام تل��ك ال��شركات
بالقوانني والأنظمة والتعليمات النافذة ،مبا ي�ضمن ا�ستمرارية عمل تلك ال�رشكات على النحو الأمثل ،وحماية امل�ستثمرين يف الأوراق
املالي��ة م��ن املمار�س��ات غ�ير العادلة ،ويف ه��ذا الإطار مت ما يلي:
القيام بزيارات التفتي���ش على ��شركات اخلدمات والو�س��اطة املالية العاملة بهدف التحقق من مدى التزام هذه ال��شركات بالقوانني
والأنظمة النافذة ،حيث تركزت مالحظات التفتي�ش على:
�رضورة تطابق �أر�صدة ح�ساب عمالء التعامل النقدي لدى امل�رصف وح�سابات العمالء يف دفاتر ال�رشكة.
مالحظات تتعلق باتفاقية فتح احل�ساب مع العمالء.
مالحظات تتعلق بتفاوي�ض البيع وال�رشاء الورقية.
متابع��ة ق��رارات احلج��ز االحتياط��ي عل��ى الأم��وال املنقول��ة وغ�ير املنقولة ال�صادرة ع��ن اجلهات املخت�صة ،واملتعلق��ة ب�أر�صدة العمالء
النقدية املوجودة لدى ��شركات اخلدمات والو�س��اطة املالية وح�ص�ص وم�س��اهمات م�ؤ�س�س��ي هذه ال��شركات.
الت�أكد من التزام ال�رشكات بتزويد الهيئة بتقارير االمتثال الدورية.
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التحق��ق م��ن �س�لامة العملي��ات داخ��ل ��شركات اخلدم��ات والو�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 �أوامر العم�لاء على نظام الت��داول االلكرتوين).
التزمت غالبية ال�رشكات بالتعميم رقم ) (2لعام  2016املت�ضمن تزويد الهيئة باملكاملات الهاتفية امل�سجلة ب�شكل �شهري.

رابعاً :تطوير الأنظمة والتعليمات الناظمة لعمل �شركات اخلدمات والو�ساطة املالية:
تعم��ل الهيئ��ة عل��ى مراجع��ة الأنظم��ة املتعلق��ة بعمل هذه ال��شركات ،حيث مت �إ�صدار تعليمات �سيا�س��ات الت�س��ويق لدى ��شركات اخلدمات
والو�ساطة املالية مبوجب القرار رقم (/15م) لعام .2016

خام�ساً :تنظيم وتطوير �ش�ؤون �شركات اخلدمات الو�ساطة املالية:
مناق�ش��ة �آلي��ة تطبي��ق الق��رار رق��م  /15/ال�ص��ادر ع��ن هيئ��ة مكافح��ة غ�س��ل الأم��وال ومتوي��ل الإره��اب ،ب�ين الهيئ��ة ورابط��ة ��شركات
اخلدم��ات والو�س��اطة املالي��ة م��ن جه��ة ،وهيئ��ة مكافحة غ�س��ل الأموال ومتوي��ل الإرهاب.
نظم��ت الهيئ��ة 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 يف الف�ترة املمتدة بني
تاري��خ  07/02/2016ولغاي��ة .21/02/2016
عقدت رابطة �رشكات اخلدمات والو�ساطة املالية هيئتها العامة ومت مناق�شة البنود الآتية:
مناق�شة قانون غ�سل الأموال رقم  /15/واخلا�ص بال�رشكات املالية.
�أ�ساليب تن�شيط التداول.
اعتماد اللوغو اخلا�ص بالرابطة.
امل�صادق��ة عل��ى ق��رار الهيئ��ة العام��ة لرابط��ة ��شركات اخلدم��ات والو�س��اطة املالي��ة القا�ض��ي ب�إعف��اء �أع�ض��اء الرابط��ة م��ن ت�س��ديد ب��دل
اال�ش�تراك ال�س��نوي املرتت��ب عليه��م لع��ام .2015
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الدرا�سات والتوعية

الدراسات والتوعية
�أوالً :الرتجمة والأبحاث ون�شرات التوعية:
حتر�ص الهيئة على توفري كامل املعلومات والتقارير والبيانات املتعلقة بعملها مرتجم ًة على موقعها االلكرتوين باللغة االنكليزية.
كم��ا يت��م العم��ل ب�ش��كل دائ��م عل��ى متابع��ة وترجم��ة التقاري��ر والدرا�س��ات واملق��االت العلمي��ة التي تتعل��ق بقط��اع الأوراق املالية ،ونذكر
منها ما يلي:
(مب��ادرات ال��دول الأع�ض��اء يف �إح��داث �س��وق �أوراق مالي��ة للعقارات) -اللجنة الدائم��ة للتعاون االقت�صادي والتجاري ملنظمة التعاونالإ�سالمي /منتدى منظمي �أ�سواق ر�أ�س املال.
(البني��ة التحتي��ة ل�س��وق امل��ال الإي��راين ،م�س��تعدة جل��ذب والرتحي��ب بامل�س��تثمرين الدولي�ين) -ر�س��الة م��ن االحت��اد الفيديرايل لأ�س��واقالأوراق املالي��ة الأوروبي��ة والآ�س��يوية ،الإ�ص��دار الرابع من جملة (احلدود).
التقرير ال�سنوي لالحتاد الفيديرايل لأ�سواق الأوراق املالية الأوروبية والآ�سيوية (.)FEAS(الإطار اال�سرتاتيجي لتعليم امل�ستثمرين وبرامج حمو الأمية املالية) -املنظمة الدولية لهيئات الأوراق املالية (.)IOSCOالتقرير التنفيذي للجنة الأ�سواق املالية النا�شئة واملتقدمة ،جمموعات عمل حوكمة ال�رشكات امل�ساهمة.كم��ا قام��ت الهيئ��ة ب�إع��داد جمموع��ة م��ن الدرا�س��ات والأبح��اث ذات ال�صل��ة بعمله��ا ،نذك��ر منه��ا :درا�س��ة ال��شركات املتع�ثرة و�أ�س��باب
تعرثه��ا وال�صعوب��ات الت��ي تواجهه��ا ،درا�س��ة مقارن��ة ح��ول �أنظم��ة التداول يف �س��وق دم�ش��ق للأوراق املالية و�س��وق �أبو ظبي للأوراق
املالي��ة� ،إع��داد حتلي��ل م��ايل لأداء ع��دد م��ن البن��وك املدرج��ة يف �س��وق دم�ش��ق ل�ل�أوراق املالي��ة ،درا�س��ة دور ال�صك��وك الإ�س�لامية يف دع��م
التنمي��ة االقت�صادي��ة وتن�ش��يط الأ�س��واق املالية.
ه��ذا وق��د ا�س��تمرت الهيئ��ة ب�إ�ص��دار ن��شرات التوعي��ة كو�س��يلة لزي��ادة الوع��ي اال�س��تثماري ،ويف ه��ذا املج��ال �أ�ص��درت ع��دد م��ن ن��شرات
التوعي��ة منه��ا:
  عملية غ�سل الأموال. املخاطر و�أهميتها باتخاذ القرار اال�ستثماري. �أ�صحاب امل�صالح. حمفظة الأوراق املالية. حقوق امل�ساهمني يف اجتماعات الهيئة العامة لل�رشكات امل�ساهمة. -وكاالت الت�صنيف.
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ثانياً :ور�شات العمل وامل�ؤمترات:
انطالق� ًا م��ن �أه��داف الهيئ��ة  يف ت�ش��جيع الن�ش��اط االدخ��اري واال�س��تثماري مب��ا يخدم م�صلح��ة االقت�صاد الوطني ،نظم��ت الهيئة عدد من
ور�شات العمل لطالب اجلامعات وذلك بالتعاون مع كل من �سوق دم�شق للأوراق املالية ورابطة �رشكات اخلدمات والو�ساطة املالية  :
ور�شة عمل مع اجلامعة العربية الدولية اخلا�صة.ور�شة عمل مع اجلامعة ال�سورية اخلا�صة.�إ�ضاف ًة �إىل ما �سبق فقد �شاركت الهيئة يف كل من:
معر���ض �س�يريا موزايي��ك  ،2ال��ذي �أقامت��ه املجموع��ة االقت�صادي��ة لرتوي��ج اال�س��تثمارات الدولي��ة وجمموع��ة البجع��ة للمعار���ض وامل�ؤمت��رات الدولي��ة بفن��دق الدام��ا روز بدم�ش��ق يف الف�ترة  30-28ني�س��ان .2016
معر�ض التعليم الدولي بفندق الداما روز بدم�شق في الفترة � 11-9آب عام .2016ويف جمال العالقات الدولية �ش��اركت الهيئة ممثل ًة برئي���س جمل���س املفو�ضني يف امل�ؤمتر الدويل الثامن لأ�س��واق ر�أ���س املال الإ�س�لامية
الذي مت عقده يف العا�صمة الإيرانية طهران �أيام الثاين والثالث والرابع من �أيار .2016
جت��در الإ�ش��ارة �إىل �أن امل�ؤمت��ر املذك��ور ق��د مت تنظيم��ه م��ن قب��ل منظم��ة الأ�س��واق والأوراق املالي��ة الإيراني��ة بالتع��اون م��ع معه��د البح��ث
والتدري��ب الإ�س�لامي ،وق��د �ض� َّم امل�ؤمت��ر �أك�ثر م��ن مائت��ي م�ش��ارك من  35دولة �إ�س�لامية وغري �إ�س�لامية.
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اخلدمات امل�ساندة

أو ًال-الشؤون القانونية
تتوىل مديرية ال�ش�ؤون القانونية مهام واخت�صا�صات تتعلق يف �إبداء الر�أي يف امل�سائل القانونية املحالة �إليها والرد على اال�ستف�سارات
والت�سا�ؤالت القانونية ،وامل�شاركة يف و�ضع م�شاريع القوانني والأنظمة والتعليمات ومراجعتها وتدقيقها ،ودرا�سة التعديالت املقرتحة
على الأنظمة الأ�سا�سية لبع�ض ال�رشكات امل�ساهمة العامة� ،إ�ضافة �إىل املتابعة مع �سوق دم�شق للأوراق املالية بخ�صو�ص و�ضع احلجز
االحتياطي على الأموال املنقولة (الأوراق املالية) العائدة �إىل �أ�شخا�ص طبيعيني واعتباريني ،ا�ستناد ًا �إىل قرارات احلجز التي ترد �إىل
الهيئة من قبل  وزارة املالية �أو الق�ضاء.
كذل��ك تق��وم املديري��ة بتق��دمي التو�صي��ات واال�ست�ش��ارات القانوني��ة يف كل ما ي�ضمن �س�لامة الإجراءات التطبيقي��ة والتثبت من وقوعها يف
�إطار القوانني والأنظمة والتعليمات املعمول بها يف الهيئة ،ويف �ضوء ذلك قامت املديرية ب�إبداء الر�أي حول املوا�ضيع التالية:
متابع��ة الدع��اوى الت��ي تك��ون الهيئ��ة طرف� ًا فيه��ا والبال��غ عدده��ا  /20/دع��وى ،والت��ي �أغلبه��ا نتيج��ة خمالف��ات لأنظم��ة الهيئ��ة م��ن قب��ل
بع�ض اجله��ات والأفراد.
ال�شكل القانوين عند الت�أ�سي�س لل�رشكة ال�سورية للنقل وال�سياحة (الكرنك �سابق ًا).
تخفي�ض ر�أ�س مال ال�رشكة التجارية لل�صناعة والتربيد امل�ساهمة املغفلة العامة.
تنفيذ احلكم ال�صادر عن حماكم اال�ستئناف.
عقد هيئة عامة غري عادية لل�رشكة الهند�سية الزراعية امل�ساهمة املغفلة العامة (مناء).
ب�ش�أن النظام الأ�سا�سي لل�رشكة الهند�سية الزراعية امل�ساهمة املغفلة العامة (مناء).
ب�ش�أن النظام الأ�سا�سي لل�رشكة الأهلية للنقل امل�ساهمة املغفلة العامة.
ب�ش�أن ت�أجري �رشكة �سورية واملهجر للخدمات والو�ساطة املالية ملقر ال�رشكة الرئي�سي يف منطقة يعفور البوابة الثامنة.
جمموعة اخلربات املهنية (حما�سبون قانونيون) ب�ش�أن �أ�سهم اخلزينة.
الو�ضع القانوين لل�رشكاء يف �رشكة اخلدمات والو�ساطة املالية املحدودة امل�س�ؤولية.
جت��در الإ�ش��ارة �إىل �أن الهيئ��ة ممثل��ة مبديري��ة ال�ش��ؤون القانوني��ة ودائ��رة الإف�صاح ت�ش��ارك بلجنة خا�صة مع م�رصف �س��ورية املركزي،
مهمته��ا مناق�ش��ة و�إيج��اد احلل��ول القانوني��ة املثل��ى للق�ضاي��ا امل�ش�تركة ب�ين الطرف�ين ،وق��د قام��ت اللجن��ة املذك��ورة خ�لال الع��ام بعقد عدة
اجتماع��ات يف مبن��ى امل��صرف املرك��زي وق��د ّمت البح��ث خالله��ا يف جمموع��ة من املح��اور واملوا�ضيع نذكر منها:
مناق�ش��ة مو�ضوع �إدراج �أ�س��هم ��شركات ال�رصافة ،وبالنتيجة مت َّت مرا�س��لة كافة ��شركات ال�رصافة لتزويد اللجنة ببع�ض البيانات
الالزمة لدرا�سة مو�ضوع الإدراج.
مناق�شة مو�ضوع الت�أخر يف الإف�صاحات النهائية للم�صارف.
�إع��داد مذك��رة بخ�صو���ص زي��ادة ر�ؤو���س �أم��وال امل�ص��ارف اخلا�ص��ة واق�تراح تعدي��ل القان��ون رق��م  /3/لع��ام  ،2010جله��ة متدي��د
املهل��ة الالزم��ة لزي��ادة ر�ؤو���س �أم��وال امل�ص��ارف اخلا�صة.
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ثاني ًا-التطورات التقنية
من �أبرز ما ت َّم العمل عليه و�إنجازه في هذا المجال نذكر ما يلي:
ن�س��خ وتحدي��ث قواع��د المعطي��ات الم�ش��تركة م��ع �س��وق دم�ش��ق ل�ل�أوراق المالي��ة ،وذلك لإجراء قواع��د المزامنة بين كاف��ة المعلومات
الم�شتركة.
تحديث وتعديل الموقع االلكتروني للهيئة ون�شر جميع الأخبار والبيانات الخا�صة بعمل الهيئة.
متابعة قواعد البيانات والتطبيقات الم�ستخدمة في الهيئة ،و�أخذ الن�سخ االحتياطية لقواعد المعطيات كاف ًة.
الفح���ص ال��دوري لإع��دادات التجهي��زات ال�ش��بكية والمخدم��ات ،و�إ�ص�لاح وت�ش��غيل البرام��ج ومتابع��ة كل م��ا يتعل��ق ب�أم��ور ال�صيان��ة
والفرمت��ة لجمي��ع �أجه��زة الحوا�س��ب في الهيئة.
تقدي��م ع��دة درا�س��ات ح��ول برام��ج الأر�ش��فة االلكتروني��ة ف��ي الهيئ��ة ،م��ع تبي��ان مزاي��ا وم�س��اوئ وتكلف��ة كل برنام��ج ،تمهي��د ًا التخ��اذ
القرار المنا�س��ب بهذا ال�ش��أن.
ان�شاء ح�ساب على موقع دروب بوك�س لق�سم االف�صاح ل�سهولة نقل البيانات والتعامل بينها وبين ق�سم المعلوماتية.
العم��ل حالي� ًا عل��ى تطبي��ق منظوم��ة المب��ادالت االلكتروني��ة لملف��ات العم��ل ف��ي الهيئ��ة والتحق��ق من الورقي��ات تمهيد ًا للرب��ط مع فكرة
الحكومة االلكترونية عند �إنجازها ،وذلك بالتعاون والتن�س��يق مع م�صرف �س��ورية المركزي.
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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
ا�س��تكمال �أعمال اال�س��تالم النهائي للمرحلة الثانية للمبنى ،فقد قامت الهيئة خالل العام مبا يلي:
ت�شكيل جلنة فنية مهمتها ا�ستكمال الأعمال التي مت ح�سم قيمتها من املتعهد نتيجة لعدم �إجنازه لها.
جتهيز عدة تقارير حول الأعمال ال�رضورية والالزمة حلماية املبنى.
مرا�س��لة وزارة الكهرب��اء بع��دة كت��ب ح��ول تركي��ب مرك��ز التحوي��ل والتكلف��ة الالزم��ة ل��ه  .ونتيج��ة لذل��ك فق��د مت تركي��ب املح��والت
الكهربائي��ة الالزم��ة.
امل�س��اهمة يف �إي�ص��ال مي��اه ال��شرب �إىل م��شروع البواب��ة الثامن��ة ع��ن طري��ق �إر�س��ال ع��دة كت��ب �إىل رئا�س��ة جمل���س ال��وزراء وم�ؤ�س�س��ة
املي��اه ،وق��د مت تنفي��ذ مو�ض��وع املرا�س�لات و�إم��داد املبن��ى باملياه.
 تركيب وحدة الأونو /االت�صاالت /يف مركز املبنى.
 يتم العمل حالي ًا بالتعاون بني الهيئة وال�سوق على �إجناز مراحل للعزل النهائي يف �سطح املبنى وتركيب �أبواب حماية خارجية.
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�أداء �سوق دم�شق للأوراق املالية
خالل عام 2016

أداء سوق دمشق لألوراق المالية
ارتف��ع م�ؤ��شر �س��وق دم�ش��ق ل�ل�أوراق املالي��ة بن�س��بة  /%31.74/خ�لال الع��ام  2016ليبل��غ  /1617.52/نقط��ة ،حي��ث ارتف��ع
امل�ؤ��شر بواق��ع  /389.66/نقط��ة من��ذ �إغالق��ه يف الع��ام .2015
بلغ��ت القيم��ة ال�س��وقية لل��شركات املدرج��ة  /175/ملي��ار ل�يرة �س��ورية نهاي��ة الع��ام  ،2016مقاب��ل  /134/ملي��ار ل�يرة �س��ورية يف نهاية
ع��ام  2015بن�س��بة ارتف��اع . /%30.91/
بلغ �إجمايل حجم التداول يف ال�س��وق خالل العام � /19,692,765/س��هم بقيمة  /2.9/مليار لرية �س��ورية ،مقارنة مع /6,976,511/
�سهم بقيمة   /0.88/مليار لرية �سورية خالل العام  ،2015وذلك دون �أخذ ال�صفقات ال�ضخمة بعني االعتبار.
بل��غ حج��م الت��داول خ�لال الع��ام بع��د �أخ��ذ ال�صفق��ات ال�ضخم��ة بع�ين االعتب��ار � /20,502,940/س��هم بقيم��ة  /3/ملي��ار ل�يرة �س��ورية،
مقارن��ة م��ع � /8,364,728/س��هم بقيم��ة  /1.1/ملي��ار ل�يرة �س��ورية خ�لال الع��ام .2015
حيث بلغت ن�سبة االرتفاع يف حجم التداول الكلي ( )%145.11بينما بلغت ن�سبة االرتفاع يف قيمة التداول (.)%171.96
مت عقد  /200/جل�سة تداول خالل العام  ،2016مقابل  /199/جل�سة خالل العام .2015
�أما بالن�سبة لعدد ال�صفقات ،فقد ارتفعت خالل العام � 2016إىل � /8809/صفقة مقابل � /4202/صفقة يف العام .2015

جدول رقم
العام

عدد اجلل�سات
عدد ال�صفقات
حجم التداول
قيمة التداول
م�ؤ�رش ال�سوق
القيمة ال�سوقية

:

( )14الأرقام املقارنة للفرتة :2016-2013

2013

2014

2015

2016

148

167

199

200

11,348

6,854

4,202

8,809

18,884,012

25,313,990

8,364,728

20,502,940

2,240,731,158

3,328,411,904

1,140,209,735

3,101,007,489

1249.49

1271.25

1227.86

1617.52

118,939,828,056

126,058,349,303

134,146,402,320

175,621,964,383

الر�سم البياين رقم ()6

قيم التداول ما بين عامي

2016-2013

3,328,411,904

3,500,000,000.00

3,101,007,489
2,240,731,158

1,140,209,735

2016

2015

2014

3,000,000,000.00
2,500,000,000.00
2,000,000,000.00
1,500,000,000.00
1,000,000,000.00
500,000,000.00
0.00

2013
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الر�سم البياين رقم ()7

القيم السوقية ما بين عامي

2016-2013
200,000,000,000

134,146,402,320

180,000,000,000

126,058,349,303

118,939,828,056

175,621,964,383

160,000,000,000
140,000,000,000
120,000,000,000
100,000,000,000
80,000,000,000
60,000,000,000
40,000,000,000
20,000,000,000

2016

2016.5

2015.5

2015

2014.5

2014

2013.5

2013

0
2012.5

م�ؤ�شر ال�سوق :DWX
�س��جل م�ؤ��شر  �س��وق دم�ش��ق ل�ل�أوراق املالي��ة نهاي��ة الع��ام  2016ارتفاع � ًا بن�س��بة  31.74%ليبل��غ  1617.52نقط��ة مقاب��ل
 1227.86نقط��ة بداي��ة الع��ام.

جدول رقم
بداية العام
نهاية العام
االرتفاع
�أعلى نقطة
�أدنى نقطة
ن�سبة االرتفاع

( :)15م�ؤ�رش �سوق دم�شق للأوراق املالية لعام 2016

DWX
1,227.72
1,617.52
389.66
1,643.77
1,216.4
31.74%

حركة التداول:
بلغ��ت القيم��ة الإجمالي��ة للأ�س��هم املتداول��ة خ�لال ه��ذا الع��ام  /3,101/ملي��ون ل�يرة �س��ورية ،بع��دد �أ�س��هم متداولة بلغ��ت /20,502,940/

�س��هم ،منف��ذة ع��ن طري��ق � /8,809/صفق��ة ،خ�لال  /200/جل�س��ة ت��داول.

جدول رقم
الفترة

الربع الأول
الربع الثاين
الربع الثالث
الربع الرابع
اإلجمالي

( :)16قيم وحجم التداول وعدد ال�صفقات ب�شكل ربعي لعام 2016

حجم التداول /سهم قيمة التداول/ل.س النسبة من قيمة التداول عدد الصفقات

عدد الجلسات

5,452,893

752,188,238

%24.25

3,059

51

5,556,409

1,031,206,931

33.25

2,354

52

2,228,487

386,365,066

%12.45

1,575

46

7,265,151

931,247,254

%30.03

1,821

51

20,502,940

3,101,007,489

100%

8,809

200
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قيم التداول بشكل ربعي
1,031,206,931

931,247,254

752,188,238

1,000,000,000.00

386,365,066

الر�سم البياين
رقم ()8

1,200,000,000.00

800,000,000.00
600,000,000.00
400,000,000.00
200,000,000.00
الربع الثالث

الربع الرابع

الربع األول

الربع الثاني

0.00

حجم التداول بشكل ربعي

7,265,151

5,452,893

5,556,409

7,000,000
6,000,000

2,228,487

الر�سم البياين

8,000,000

5,000,000
4,000,000

رقم ()9

3,000,000
2,000,000
1,000,000
الربع الثالث

الربع الرابع

الربع الثاني

الربع األول

0

تطور قيم و�أحجام التداول �شهرياً:
كان��ت قي��م و�أحج��ام الت��داول يف �ش��هر كان��ون الأول م��ن الع��ام  2016الأك�بر بن�س��بة  26.72%م��ن قيم��ة الت��داول الإجمالي��ة خ�لال
الع��ام ،بينم��ا كان��ت قيم��ة الت��داول خ�لال �ش��هر ت��شرين الأول ه��ي الأخف���ض بن�س��بة  1.43%م��ن قيم��ة الت��داول الإجمالي��ة.
جدول رقم ( :)17قيمة وحجم التداول وعدد ال�صفقات �شهري ًا
كانون الثاين
�شباط
�آذار
ني�سان
�أيار
حزيران
متوز
�آب
�أيلول
ت�رشين الأول
ت�رشين الثاين
كانون الأول
اإلجمالي

حجم التداول /سهم

قيمة التداول/ل.س

عدد الصفقات

958,620

129,466,640

601

2,457,779

361,084,602

1,208

2,036,494

261,636,996

1,250

3,949,075

779,360,560

1,454

1,073,213

171,351,084

544

534,121

80,495,286

356

871,171

156,462,224

537

1,001,527

170,024,312

741

355,789

59,878,529

297

272,735

44,400,682

276

366,574

58,173,048

355

6,625,842

828,673,522

1,190

20,502,940

3,101,007,489

8,809
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قيم التداول الشهرية
كانون 1

828,673,522

58,173,048

تشرين 2

44,400,682

الر�سم البياين
رقم ()10

تشرين 1

59,878,529

أيلول

170,024,312

آب

156,462,224

تموز

80,495,286

حزيران

171,351,084

آيار

779,360,560

نيسان
261,636,996

آذار

361,084,602

شباط
129,466,640

كانون الثاني

حركة التداول ح�سب ال�شركات:
جدول رقم ( :)18حجم وقيم التداول لأ�سهم ال�رشكات املدرجة
1000000000

رمز الشركة
SIIB
FSBS
QNBS
CHB
BASY
BBSY
AVOC
BBSF
ATI
SHRQ
UIC
IBTF
BOJS
BSO
SGB
SKIC
BBS
ARBS
AHT
AROP
SAIC
NIC
UG

800000000

الشركة

600000000

بنك �سورية الدويل الإ�سالمي
فرن�سبنك� -سورية
بنك قطر الوطني
بنك ال�شام الإ�سالمي
بنك عودة� -سورية
بنك الربكة� -سورية
الأهلية للزيوت النباتية
بنك بيمو ال�سعودي الفرن�سي
العقيلة للت�أمني التكافلي
بنك ال�رشق
املتحدة للت�أمني
امل�رصف الدويل للتجارة والتمويل
بنك الأردن �-سورية
بنك �سورية واملهجر
بنك �سورية واخلليج
ال�سورية الكويتية للت�أمني
بنك بيبلو�س� -سورية
البنك العربي� -سورية
الأهلية للنقل
ال�سورية الدولية للت�أمني
االحتاد التعاوين للت�أمني
الوطنية للت�أمني
املجموعة املتحدة للن�رش

400000000

200000000

0

حجم التداول

قيمة التداول

عدد الصفقات

4,630,029

915,014,764

1,936

6,575,718

664,959,476

979

3,880,626

570,058,798

2,127

1,707,207

245,930,282

1,484

660,565

149,375,270

50

474,726

108,047,107

37

178,267

77,542,054

113

215,101

72,953,048

162

659,137

66,433,702

544

404,518

63,911,875

81

341,080

60,914,345

71

428,085

58,922,914

363

95,720

10,118,849

99

37,009

9,514,701

37

81,129

8,139,879

69

62,597

8,032,053

72

26,647

3,528,409

29

19,277

3,446,448

23

20,502

3,394,151

28

4,550

715,975

7

355

39,050

3

75

9,337

1

20

4,995

1
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منذ بدء التداول يف �سوق دم�شق للأوراق املالية فقد احتلت امل�صارف احل�صة الأكرب من تداوالت ال�سوق من حيث احلجم والقيمة
وع��دد ال�صفق��ات ،وذل��ك لك��ون امل�ص��ارف ه��ي ال��شركات الأكرث عدد ًا والأكرب حجم ًا على �صعيد ال��شركات املدرجة يف ال�س��وق والبالغ
عدده��ا �� 24شركة م�س��اهمة منه��ا  14م��صرف.
�أم��ا عل��ى �صعي��د امل�ص��ارف ذاته��ا  فق��د حق��ق بن��ك �س��ورية ال��دويل الإ�س�لامي الن�س��بة الأك�بر م��ن قيم��ة الت��داول خ�لال الع��ام بن�س��بة
) (29.5%يلي��ه م��صرف فرن�س��بنك بن�س��بة ) (21.4%لي�أت��ي بن��ك قط��ر الوطن��ي� -س��ورية باملرتب��ة الثالث��ة بن�س��بة ).(18.3%
ومل حتق��ق كل م��ن ��شركتي املجموع��ة املتح��دة للن��شر وال��شركة الوطني��ة للت�أم�ين �أي ن�س��بة تُذك��ر ،ك��ون التنفي��ذ مت عل��ى �أ�س��هم هاتني
ال��شركتني بواق��ع �صفقة واح��دة لكل منهما طيلة العام.
اعتب��ار ��شركة االحت��اد التع��اوين للت�أم�ين ه��ي ال��شركة الأخ�يرة م��ن حي��ث قيم��ة الت��داول بن�س��بة بلغ��ت  0.001%من القيم��ة الإجمالية
للتداول خالل العام.
الر�سم البياين رقم ()11

قيم التداول للشركات المدرجة لعام 2016
60,914,345

المتحدة للتأمين

39,050
8,032,053

915,014,764

بنك الشرق

63,911,875
8,139,879

570,058,798
664,959,476

السورية الكويتية للتأمين

بنك قطر الوطني

58,922,914

فرنسبنك -سورية

245,930,282

9,514,701
10,118,849
108,047,107
72,953,048
3,528,409
149,375,270
77,542,054
66,433,702
715,975
3,446,448
3,394,151

200,000,000.00400,000,000.00600,000,000.00800,000,000.001,000,000,000.00

بنك سورية والمهجر
بنك البركة  -سورية
بنك بيبلوس  -سورية
األهلية للزيوت النباتية
السورية الدولية للتأمين
األهلية للنقل

0.00

�أ�سعار الأ�سهم:

يو�ضح اجلدول التايل �أعلى �سعر و�صلت �إليه الأ�سهم املتداولة خالل العام بالإ�ضافة �إىل �أدنى �سعر و�سعر الإغالق نهاية العام:
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جدول رقم (� :)19أعلى و�أدنى �سعر و�سعر الإغالق لأ�سهم ال�رشكات املدرجة
الشركة

رمز الشركة

الأهلية للنقل
البنك العربي� -سورية
ال�سورية الدولية للت�أمني
العقيلة للت�أمني التكافلي
الأهلية للزيوت
بنك عودة� -سورية
بنك بيبلو�س� -سورية
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
الوطنية للت�أمني
بنك قطر الوطني
بنك �سورية واخلليج
بنك ال�رشق
بنك �سورية الدويل الإ�سالمي
ال�سورية الكويتية للت�أمني
املجموعة املتحدة للن�رش
االحتاد التعاوين للت�أمني
املتحدة للت�أمني

AHT
ARBS
AROP
ATI
AVOC
BASY
BBS
BBSF
BBSY
BOJS
BSO
CHB
FSBS
IBTF
NIC
QNBS
SGB
SHRQ
SIIB
SKIC
UG
SAIC
UIC

سعر اإلغالق

أعلى سعر

أدنى سعر

173.50

147

165.25

180.50

173.50

177

160

156.75

150.43

114.75

78.75

105.50

520

297.50

486.79

235

209.25

213.50

138.25

120.50

136

356.75

325.75

340

315.75

129

288.50

113

96.50

108

269.25

240

266

197.50

91.50

189.79

113

95

111

166.75

129

160

124.50

124.50

118.75

200.50

97.50

189.31

106.50

96.50

99.75

160

140.25

160

258

96

200.76

142

116

133.04

249.75

249.75

254.68

110

110

112

189

157

175.25

ترتيب �شركات اخلدمات والو�ساطة املالية وفق قيم و�أحجام التداول:
احتل��ت ��شركة بيم��و ال�س��عودي الفرن�س��ي املالي��ة املرتب��ة الأوىل ب�ين ��شركات الو�س��اطة العامل��ة خ�لال الع��ام  2016بن�س��بة ،42.47%
تليه��ا ��شركة �ش��ام كابيت��ال بن�س��بة  ،27.83%بينم��ا احتل��ت ��شركة املرك��ز امل��ايل ال��دويل املرتب��ة الأخ�يرة بن�س��بة  2.14%فق��ط ،وذل��ك
با�س��تثناء ت��داوالت ال�صفق��ات ال�ضخمة.
جدول رقم ( :)20ترتيب �رشكات الو�ساطة وفق قيم و�أحجام التداول
الشركة

بيمو ال�سعودي الفرن�سي املالية
�شام كابيتال
العاملية الأوىل لال�ستثمارات املالية
�سورية واملهجر للخدمات املالية
الأوىل لال�ستثمارات املالية
�ضمان ال�شام
املركز املايل الدويل للخدمات املالية

قيم التداول/ل.س

حجم التداول/سهم

النسبة المئوية لقيم التداول

2,480,367,703

19,372,640

42.47%

1,625,545,069

8,790,384

27.83%

954,324,520

6,106,909

16.34%

263,184,162

1,815,182

4.51%

221,915,882

1,359,993

3.8%

170,175,237

1,111,598

2.91%

124,841,940

828,824

2.14%
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التقرير املايل لعام

2016

قائمة املركز املايل لهيئة الأوراق والأ�سواق املالية ال�سورية كما يف 2016/12/31
البيان

31/12/2015

المـوج ــودات

اإليضاح

31/12/2016

رقم الحساب

الموجودات المتداولة

الأموال اجلاهزة
موجودات �أخرى
ح�سابات مدينة خمتلفة
مدينون خمتلفون

مجموع الموجودات المتداولة

72,468,932

3

71,664,120

14

1,739,230

4

3,891,661

15

676,056

5

436,780

133

4,462,550

6

4,644,855

132

80,637,416

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

7

55,346,391

111

8,311,197

7

6,789,736

113

441,307

7

393,248

1151

223,836

7

179,273

1152

44,159

7

238,574

1122

1,392,608

7

1,471,536

114

64,418,758

46,717,548
0

19

0

837,600

8

1,077,229

126,901,916

16

146,133,403

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

64,139,528

21

20,584,041

10

23,194,193

221

5,299,857

11

6,570,321

25

300,000

12

220,000

26

1,700,339

13

0

27

4,283,598

14

3,713,598

29

48,016,533

18

48,016,533

28

279,230

15

279,230

232

0

19

0

126,901,916

146,133,403

* تعترب االي�ضاحات املرفقة من الرقم  /1/وحتى الرقم  /19/جز ًء من البيانات املالية وتقر�أ معها.
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بيان الدخل والإنفاق عن املرحلة املالية املنتهية يف 2016/12/31
البيان

2015

اإليضاح

2016

رقم الحساب

االيرادات

52,073,664

16

80,593,269

4

0

16

1,330,000

412

2,008,676

16

2,100,439

4212-42214222

1,005,000

16

1,030,000

431-432

21,000,000

4421

50,220,015

443-444

0

46

16

44,532

471

91,256

16

586,177

474

861,921

16

875,684

473

300,000

475

3,106,421

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
بدل ت�سجيل اوراق مالية
�إيرادات الت�سجيل والإدارج والتداول
بدل درا�سة حمكم
�إيرادات �سنوات �سابقة
�إيرادات متنوعة
فرق تقيم القطع الأجنبي
عقوبات وغرامات
فوائد امل�رصف

0
44,757,679

16

20,000

253,675
3,075,457

16

نتيجة الدورة (عجز)

4,197,837

19

المصروفات

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

56,271,501

17

77,983,117

3

34,403,092

17

39,611,545

31

12,809,359

17

14,172,635

33

7,395,835

17

4,274,186

34

1,663,215

17

19,924,750

35

19

2,610,152

نتيجة الدورة (وفر)

* تعترب االي�ضاحات املرفقة من الرقم  /1/وحتى الرقم  /19/جز ًء من البيانات املالية وتقر�أ معها.
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�إي�ضاح توزيع �صايف الدخل (ح�ساب التوزيع)
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

31/12/2016

)(4,197,837

2,610,152

24,781,878

20,584,041

20,584,041

23,194,193

0

0

رقم الحساب
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بيان التدفقات النقدية عن ال�سنة املالية املنتهية يف 2016/12/31

البيان

2015

ليرة سورية

2016

ليرة سورية

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

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
التغير في حسابات دائنة تحت التسوية

مجموع التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

0

0

1,082,244

-2,152,432

-411,532

239,276

503,993

-182,305

+660,704

0
-239,629

-818,354

17,701,210

-1,443,552

1,270,464

-125,000

-80000

735,000

-1,700,339

0

-570,000

-654097

14,286,245

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

التغري يف املوجودات الثابتة

مجموع التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

818,353

-17,701,210

818,353

-17,701,210

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

2,610,152

0

0

-4,197,837

2,610,152

-4,033,580

-804,812

76,502,512

72,468,932

72,468,932

71,664,120
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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
والفعاليات امللحق بها لتحقيق العدالة والكفاءة 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 تعمل بها.

ب -ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة:
مت �إعداد البيانات املالية املرفقة يف 31/كانون الأول /2016وفق ً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 االف�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.

ذ -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 بعني 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 2011و.2012
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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:
 19,293,465 ل�.س امل�رصف التجاري ال�سوري فرع  /6/ح�ساب جاري رقم  0106-104736-001باللريات ال�سورية
  2,234,508 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  2016/12/31والبالغ ).(497.07
 127,539ل���.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  2016/12/31والبال��غ  ).(522.21
 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�ض�آلة املبلغ.
 5488 ل �س بنك �سورية واملهجر ح�ساب جاري بالدوالر مل يتم �إعادة تقيمه ب�سبب عدم تزويد امل�رصف بالك�شف ل�ض�آلة 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�ض�آلة 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

2016

20,973,961

19,293,465

1,403,091

2,234,508

83,272

127,539

3,054

3,054

66

66

5,488

5,488

50,000,000

50,000,000

72,468,932

71,664,120

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

2016

0

1,676,101

239,120

272,394

1,439,590

1,718,166

60,520

225,000

1,739,230

3,891,661
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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

2016

66,056

75,280

400,000

151,500

10,000

10,000

200,000

200,000

676,056

436,780

الإي�ضاح رقم :/6/

مدينون مختلفون

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
المجموع

2015

2016

68,598

68,598

1,290,000

1,290,000

1,200,000

1,200,000

570,000
705,000

705,000

450,000

450,000

178,952

931,257

4,462,550

4,644,855

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 عموالت الت��داول عن الرب��ع الرابع من
ع��ام  2016ومت��ت ت�س��ويتها يف ال�ش��هر الأول م��ن الع��ام .2017

الإي�ضاح رقم :/7/

الموجودات الثابتة

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

صافي وسائل النقل واالنتقال

الأثاث واملفرو�شات
ينزل جممع اهتالك الأثاث واملفرو�شات
صافي األثاث والمفروشات

التجهيزات املكتبية
ينزل جممع اهتالك التجهيزات املكتبية
صافي قيمة التجهيزات المكتبية

العدد والأدوات
ينزل جممع اهتالك العدد والأدوات
صافي قيمة العدد واألدوات

احلوا�سب وم�ستلزماتها
ينزل جممع  اهتالك احلوا�سب

صافي قيمة الحواسب ومستلزماتها
مجموع صافي الموجودات الثابتة

2015

2016

36,304,441

55,346,391

15,904,512

15,904,512

7,593,315

9,114,776

8,311,197

6,789,736

2,791,255

2,818,655

2,349,948

2,425407

441,307

393,248

1,069,985

1,069,985

846,149

890,712

223,836

179,273

892,800

1,105,450

848,641

866,876

44,159

238,574

16,135,539

16,778,289

14,742,931

15,306,753

1,392,608

1,471,536

46,717,548

64,418,758
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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
الأثاث واملفرو�شات
التجهيزات املكتبية
العدد والأدوات
احلوا�سب وم�ستلزماتها

10%
15%
15%
20%
25%

الإي�ضاح رقم :/8/

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    2015/7/22والبال��غ  929,626ل ���س وه��و (وف��ورات لع��ام  2015ه��ي  837,600ل���.س وف��ورات ع��ام  2016ه��ي
 ) 92,026ووف��ورات م��ازوت والبال��غ  147,603ل ���س وف��ورات ع��ام 2016
فائض موازنة ( محروقات )

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

2015

2016

0

147,603

837,600

929,626

837600

1,077,229

الإي�ضاح رقم :/9/

التكوين الرأسمالي

2015

2016

التكوين الر�أ�سمايل الذاتي

46,438,318

64,139,528

وميث��ل التكوي��ن الر�أ�س��مايل الذات��ي للهيئ��ة جمم��وع قيم��ة �صايف املوجودات الثابتة بعد ا�س��تبعاد م�ؤونة ال�س��يارة املفقودة (.)279,230

الإي�ضاح رقم :/10/
االحتياطي العام

2015

2016

20,584,041

23,194,193

االحتياطي العام البالغ  /23,194,193 /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  ،/77,983,116/و�إن �ضع��ف
جمموعه��ا  /155,966,232/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 وف��ر مبلغ��ه   2,610,152واحتياط��ي الع��ام ال�س��ابق والبال��غ   20,584,041لذل��ك مت ت�ش��كيل احتياط��ي لع��ام
 2016مبل��غ   23,194,193ل ���س  وه��و عب��ارة ع��ن (وف��ر ع��ام  2016و احتياط��ي ع��ام .)2015
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الإي�ضاح رقم :/11/
المطاليب المتداولة

2015

2016

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

0

137,906

املرتتب للت�أمينات االجتماعية

1,105

84,259

ح�صة �صندوق االدخار

0

59,390

�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

6,225,496

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

3,752,688

63,270

المجموع

5,299,857

6,570,321

الإي�ضاح رقم :/12/
مطاليب أخرى

2015

2016

ومتثل النفقات امل�ستحقة وغري املدفوعة

300,000

220,000

وهي على النحو التايل:
نفقات هاتف  200,000ل�.س  -خليوي  20,000ل�.س .

الإي�ضاح رقم :/13/
ومتث��ل �إي��رادات مقبو�ض��ة مقدم � ًا1,700,339 :ل���.س (وه��ي ب��دل اعتم��اد �س��نوي ل��شركات الو�س��اطة مقبو�ض��ة مقدم � ًا  1,170,339ل���.س -ب��دل

ت�س��جيل �س��نوي لأ�ش��خا�ص طبيعيني مقبو�ضة مقدم ًا  530,000ل���.س.

الإي�ضاح رقم :/14/

حسابات دائنة تحت التسوية

ومتثل الإيرادات امل�ستحقة وغري املقبو�ضة

2015

2016

4,283,598

3,713,598

وهي املبالغ املرتتبة على العاملني وال�رشكات التالية:
ذمة خالد جنبكلي

68,598

68,598

�شركة دار يو�س للنقل وال�سياحة

1,290,000

1,290,000

فيحاء ال�شام للت�سويق الزراعي

1,200,000

1,200,000

الكرنك للنقل وال�سياحة

570,000

0

عمريت لال�ستثمار والتطوير ال�سياحي

705,000

705,000

�شركة ال�شام الزراعية

450,000

450,000
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الإي�ضاح رقم :/15/
الـمؤونات

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

2015

2016

279,230

279,230

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

2015

2016

0

1,330,000

1,175,339

1,180,339

250,000

350,000

583,337

570,100

600,000

700,000

405,000

330,000

21,000,000

عمولة �سنوية لإدارج �أوراق ال�رشكات امل�ساهمة
عمولة تداول الأوراق املالية يف �سوق دم�شق
بدل حمكم
غرامات
�إيرادات �سنوية �سابقة
�إيرادات متنوعة
تقيم قطع �أجنبي
فوائد م�رصفية
المجموع

43,616,953

47,117,953

1,140,726

3,102,062

20,000

0

253,675

300,000

0

44,532

91,256

586,177

861,921

875,684

3,075,457

3,106,422

52,073,664

80,593,269

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

2015

2106

34,403,092

39,611,545

16,985,427

21,106,946

0

0

1,037,757

1,292,083

13,307,613

14,133,306

1,351,235

1,585,410

83,800

84,000

1,637,260

1,409,800

12,809,359

14,172,635
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المصروفـ ــات

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 مازوت لل�سيارات
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

2016

3,926,682

3,189,793

399,654

1,104,020

38,336

52,301

14,191

0

151,480

60.520

3,520

820

1,964,679

2,336,675

27,475

39,500

0

127,685

4,600

549,000

2,690,497

2,857,924

103,950

104,721

110,825

409,000

623,017

537,815

566,175

353250

380,000

315953

133,130

121850

1,108,485

1,135,925

32,643

136,895

500,674

706,336

29,346

32,653

7,395,835

4,274,186

3,544,050

0

746,255

833,723

2,605,530

2,853,053

500,000

562,690

0

24,720

1,663,215

19,924,750

56,271,501

77,983,117

الإي�ضاح رقم :/18/
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 2016
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الإي�ضاح رقم :/19/
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

-2,610,152

الوفر الفعلي بين صافي اإليرادات التشغيلية ) (80,593,269وصافي النفقات التشغيلية والرأسمالية )(77,983,116

2,610,152

التفاضل وهو نتيجة الدورة الواردة في قائمة المركز المالي

0
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