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الروؤية والر�سالة
تطويــر قطــاع األوراق واألســواق الماليــة واألنشــطة والفعاليــات الملحقــة بهــا وفــق المعاييــر والممارســات الدوليــة 

ومــن خــالل ضمــان مبــادئ العدالــة والشــفافية وتنميــة الوعــي االســتثماري لتعزيــز فــرص اإلصــالح والتنميــة لتوطيــد 

منــاخ االســتثمار اآلمــن، وذلــك مــن خــالل:

العمــل علــى تعميــق كفــاءة قطــاع األوراق الماليــة إلتاحــة الفــرص لجــذب المدخرات 
بمــا يخــدم مصلحــة االقتصــاد الوطني.

بالمبــادئ  التزامهــم  رفــع كفــاءة العامليــن فــي قطــاع األوراق الماليــة وترســيخ 
المهنــي. الســلوك  لمعاييــر  األمثــل  وبالتطبيــق  األخالقيــة 

ترســيخ أســس التعامــل الســليم والعــادل بيــن مختلــف فئــات المســتثمرين 
االســتثماري. وعيهــم  ولتنميــة  ثقتهــم  لتعميــق 

التعاون والتنسيق مع الهيئات العربية والدولية لتبادل المشورة والخبرات.

تطويــر التشــريعات والقواعــد ونظــم العمــل لمواكبــة التطــورات والمعاييــر الدوليــة 
بمــا يخــدم الســوق.

الأهداف ال�سرتاتيجية
1. تنظيــم وتطويــر األســواق الماليــة واألنشــطة والفعاليــات الملحقــة بهــا بمــا يضمــن تحقيــق العدالــة والكفــاءة 

والشــفافية ويســاهم فــي الحــد مــن المخاطــر المرتبطــة بمعامــالت األوراق الماليــة.

ــي  ــليمة، أو الت ــر الس ــة أو غي ــر العادل ــات غي ــن الممارس ــة م ــي األوراق المالي ــتثمرين ف ــن والمس ــة المواطني 2. حماي
ــب. ــس أو تالع ــش أو تدلي ــال أو غ ــى احتي ــوي عل تنط

3. تشجيع النشاط االدخاري واالستثماري بما يخدم مصلحة االقتصاد الوطني.
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 اجلهات اخلا�سعة لإ�سراف الهيئة

1. الشركات المصدرة لألوراق المالية.
2. شركات الخدمات والوساطة المالية المرخصة.

3. مصارف وشركات االستثمار وصناديق االستثمار المرخصة.
4. األسواق المالية.

5. شركات ومكاتب المحاسبة والتدقيق المعتمدة.
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لمحة عن هيئة األوراق واألسواق المالية السورية

اإحداث الهيئة:
)هيئ��ة الأوراق والأ�س��واق املالي��ة ال�س��ورية( هيئــة ناظمــة ترتبــط برئيــس مجلــس الــوزراء وتتمتــع بالشــخصية 
االعتباريــة وباالســتقالل المالــي واإلداري مقرهــا دمشــق، وتعــد الجهــة المســؤولة عــن إصــدار التعليمــات للجهــات 

الخاضعــة إلشــرافها والقيــام بكافــة الوظائــف الكفيلــة بتحقيــق أهدافهــا.

اإدارة الهيئة:
يتولــى إدارة الهيئــة مجلــس يســمى مجلــس المفوضيــن مكــّون مــن ســبعة أعضــاء منهــم أربعــة أعضــاء متفرغيــن 

مــن ذوي الخبــرة واالختصــاص بينهــم رئيــس المجلــس ونائــب رئيــس المجلــس، باإلضافــة إلــى معــاون وزيــر الماليــة 

ومعــاون وزيــر التجــارة الداخليــة وحمايــة المســتهلك لشــؤون الشــركات ونائــب لحاكــم مصــرف ســورية المركــزي.

ويضم المجلس كاًل من السادة:

الدكتور عابد فضلية رئيس مجلس مفوضي الهيئة

الدكتور حسين دحدوح نائب رئيس مجلس المفوضين

الدكتور رياض عبد الرؤوف معاون وزير المالية

األستاذ رفعت سليمان معاون وزير التجارة الداخلية

الدكتور عصام هزيمة نائب حاكم مصرف سورية المركزي

الدكتور هيثم الطحان الزعيم عضو مجلس متفرغ

الدكتورة ميسون المصري عضو مجلس متفرغ
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ماجستير جامعي معهد ثانوية دون الثانوية

توزع املوظفني وفق الشهادة العلمية

الهيكل التنظيمي للهيئة:
حــددت المــادة /12/ مــن التعليمــات التنفيذيــة لقانــون إحــداث هيئــة األوراق واألســواق الماليــة الســورية الهيــكل 

اإلداري للهيئــة، والمكــون مــن عــدد مــن المديريــات والمكاتــب التــي ترتبــط برئيــس الهيئــة وفــق التالــي:

1. أمانة سر المجلس.
2. مكتب رئيس المجلس.

3. مكتب التدقيق الداخلي.
4. مديرية الدراسات واألبحاث والتوعية.

5. مديرية الرقابة والتفتيش.
6. مديرية اإلصدار والترخيص واإلفصاح.

7. مديرية الشؤون اإلدارية والمالية.
8. مديرية الشؤون القانونية والتنفيذ والمتابعة.

9. مديرية النظم والمعلومات.

توّزع موظفي الهيئة ح�سب ال�سهادة العلمية:

اجملموعأنثىذكرالشهادة العلمية
5712ماجستير
31417جامعي
134معهد
167ثانوية

9312دون الثانوية

193352اجملموع*

* يتضمن املجموع وجود حاليت ندب إىل اهليئة أحدمها حيمل شهادة املاجتسري، واآلخر جامعي.
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تدريب العاملني يف الهيئة:
ــال  ــي مج ــورات ف ــم التط ــى أه ــم عل ــة واطالعه ــة والمهني ــا العلمي ــاءة موظفيه ــع كف ــة لرف ــن الهيئ ــعيًا م س

عملهــم، فقــد أولــت الهيئــة التدريــب أهميــًة كبيــرًة وذلــك مــن خــالل إخضــاع عــدد مــن موظفيهــا لــدورات تدريبيــة 

داخليــة فــي مجــاالت عديــدة أهمهــا: 

معايير المحاسبة الدولية وتحديثاتها.

إجراءات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

التحليل المالي.

الحوكمة.

آلية عمل األسواق المالية وشركات الوساطة المالية.

أما على صعيد الدورات الخارجية فقد أشركت الهيئة عددًا من موظفيها في دورات نوردها فيما يلي:

1- المســابقة الدوليــة الثالثــة للتعامــالت فــي ســوق األوراق الماليــة فــي إيــران، وذلــك خــالل الفتــرة  )2019/7/7-1(، 
وقــد مّثــل الهيئــة فريــق مكــّون مــن الدكتــور محمــد الغبــرة واآلنســتان رامــا حوارنــة مــن دائــرة اإلفصــاح ونــور بــدوي 
ــابقة  ــذه المس ــي ه ــاركة ف ــود المش ــت الوف ــث قام ــة، حي ــألوراق المالي ــق ل ــوق دمش ــى س ــة عل ــرة الرقاب ــن دائ م
بــإدارة محافــظ اســتثمارية فــي الســوق اإليرانيــة لمــدة شــهر ونصــف بعــد هــذه الــدورة،  وقــد حــاز الفريــق الســوري 

المشــارك فــي نهايــة المســابقة علــى المركــز الثانــي بالنســبة للفــرق األجنبيــة. 

2- دورة تدريبيــة بعنــوان " األســواق واالســتثمارات الماليــة والتنميــة وذلــك بدعــوٍة مــن المعهــد العربــي للتخطيــط 
ــذ  ــرة التنفي ــس دائ ــاس رئي ــادي عب ــيد ش ــة الس ــل الهيئ ــد مّث ــرة ) 10/27-2019/11/7(، وق ــالل الفت ــت، خ ــي الكوي ف

ــة. ــاطة المالي ــات والوس ــركات الخدم ــى ش ــة عل ــرة الرقاب ــس دائ ــراج رئي ــود الس ــيدة خل ــة والس والمتابع
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2019أهم قرارات مجلس المفوضين المتخذة خالل عام 

 
 

إصدار وطرح أسهم  
8% الموافقة النهائية على 

زيادة رأس مال 
13%

اعتماد أسهم زيادة رأس 
مال شركة مساهمة عامة

13%

تجديد اعتماد شركات 
الخدمات والوساطة 

المالية 
إصدار تعليمات االعتماد9%

ن  اعتماد  أشخاص طبيعيي2%
11%

إلغاء ترخيص 
1%

مدقق / 22/اعتماد 
حسابات 

9%

كة الترخيص النهائي لشر
1%

ترخيص فرع من الفئة 
الثانية لشركة خدمات 

ووساطة مالية
1%

اعتماد قرارات مجلس 
إدارة السوق 

23%

تشكيل لجان التحقيق 
9%

أهم أنشطة الهيئة خالل عام 2019:
اأولً- اجتماعات جمل�س املفو�سني:

ــة  ــل الهيئ ــة بعم ــع المتعلق ــا المواضي ــش خالله ــث ناق ــام )2019(، حي ــي ع ــة ف ــن /43/ جلس ــس المفوضي ــد مجل عق

والجهــات التــي ُتشــرف علــى عملهــا، وتمّخــض عــن هــذه االجتماعــات اســتصدار/202/ قــرارًا، وقــد تنّوعــت هــذه القــرارات 

وفــق اختصاصــات عمــل الهيئــة القانونيــة والفنيــة والتنظيميــة واإلداريــة. 

ويبين الجدول التالي أهم القرارات الصادرة عن مجلس المفوضين خالل عام )2019(:

عدد القراراتأهم القرارات املتخذة خالل عام )2019(
6الموافقة على إصدار وطرح أسهم بغرض زيادة رأس المال شركات مساهمة عامة

10الموافقة النهائية على زيادة رأسمال الشركة المساهمة العامة

10الموافقة على اعتماد أسهم زيادة رأس مال شركة مساهمة عامة

تجديد اعتماد /7/ شركات الخدمات والوساطة المالية و/60/ من األشخاص العاملين لدى هذه الشركات 
7لممارسة أعمال الخدمات المالية لعام )2019(

3إصدار تعليمات تتعلق بعمل الجهات الخاضعة إلشراف الهيئة

8اعتماد /17/ شخصًا طبيعيًا للعمل لدى شركات الخدمات والوساطة المالية 

1إلغاء ترخيص شركة خدمات ووساطة مالية 

7اعتماد /22/ مدقق حسابات لعام )2019(

1الترخيص النهائي لشركة خدمات ووساطة مالية

1ترخيص فرع من الفئة الثانية لشركة خدمات ووساطة مالية

17اعتماد قرارات مجلس إدارة سوق دمشق لألوراق المالية

7تشكيل لجان للتحقيق في مخالفات عدد من الجهات الخاضعة إلشراف الهيئة

8فرض عقوبات على عدد من الجهات الخاضعة إلشراف الهيئة
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ثانياً- تطوير البنية الت�سريعية للهيئة: 
عملــت الهيئــة خــالل عــام )2019( علــى إجــراء مراجعــة شــاملة  لعــدد مــن األنظمــة والقــرارات التــي تنُظــم عمــل الجهــات 

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

عــدد مــن األنظمــة، إلقرارهــا مــن قبــل الســيد وزيــر الماليــة، ممثــل الســيد رئيــس مجلــس الــوزراء فــي اإلشــراف علــى الهيئة، 

كمــا أصــدر مجلــس المفوضيــن قــرارات تتعلــق بتعديــالٍت وإضافــاٍت حديثــة علــى نصــوص بعــض القــرارات، بمــا يتــالءم مــع 

متطلبــات المرحلــة الراهنــة ومقتضيــات المصلحــة العامــة، ونــورد فيمــا يلــي أهــم مــا تــّم علــى هــذا الصعيــد:

1- الت�سريعات املعّدلة التي مّت اإقرارها من قبل ال�سيد وزير املالية:
- نظام اإلفصاح والشفافية للجهات الخاضعة لرقابة هيئة األوراق واألسواق المالية السورية

ــات  ــفافية للجه ــاح والش ــام اإلفص ــن نظ ــخ )2019/4/24(، المتضم ــم )110( تاري ــرار رق ــة الق ــر المالي ــيد وزي ــدر الس أص

الخاضعــة لرقابــة هيئــة األوراق واألســواق الماليــة الســورية، حيــث ُأنهــي العمــل بأحــكام نظــام وتعليمــات اإلفصــاح 

للجهــات الخاضعــة لرقابــة الهيئــة الصــادر بموجــب قــرار الســيد رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم /3943/ تاريــخ )2006/8/28(.

2- الت�سريعات املعّدلة التي مّت اإقرارها من قبل جمل�س املفو�سني:
- تعليمات اعتماد األشخاص الطبيعيين لدى شركات الخدمات والوساطة المالية المرخّصة

أصــدر مجلــس المفوضيــن القــرار رقــم )71/ م( تاريــخ )2019/5/20(، المتضمــن تعليمــات اعتمــاد األشــخاص الطبيعييــن 

ــخاص  ــاد األش ــات اعتم ــكام تعليم ــل بأح ــي العم ــث ُأنه ــة، حي ــة المرخّص ــاطة المالي ــات والوس ــركات الخدم ــدى ش ل

ــم  ــن رق ــس المفوضي ــرار مجل ــب ق ــادر بموج ــة الص ــاطة المالي ــات والوس ــركات الخدم ــدى ش ــن ل ــن العاملي الطبيعيي

)73/م( تاريــخ )2015/6/7(.     

3- التعليمات احلديثة التي مّت اإقرارها من قبل جمل�س املفو�سني:
- التعليمات الخاصة بنظام التسجيل الهاتفي لشركات الخدمات والوساطة المالية

أصــدر مجلــس المفوضيــن القــرار رقــم )147/ م( تاريــخ )2019/9/18(، المتضمــن التعليمــات الخاصــة بنظــام التســجيل 

الهاتفــي لشــركات الخدمــات والوســاطة الماليــة.

- التعليمات الخاصة بنظام المكتب الخلفي لشركات الخدمات والوساطة المالية

أصــدر مجلــس المفوضيــن القــرار رقــم )148/ م( تاريــخ )2019/9/18(، المتضمــن التعليمــات الخاصــة بنظــام المكتــب 

الخلفــي لشــركات الخدمــات والوســاطة الماليــة.

4- م�ساريع القوانني والأنظمة التي اأنهت الهيئة من مراجعتها متهيداً لإ�سدارها:
أنهــت الهيئــة مراجعــة عــدد مــن األنظمــة المعمــول بهــا والتــي ُتعنــى بعملهــا أو بعمــل الجهــات الخاضعة إلشــرافها، 

وقــد تــّم  رفــع عــدد مــن هــذه المشــاريع إلــى الجهــات المختصــة إلقرارهــا، أهمهــا: مشــروع تعديــل القانــون رقــم 

/22/ لعــام )2005( وتعليماتــه التنفيذيــة، المشــاركة فــي مشــروع تعديــل قانــون الشــركات رقــم )29( لعــام )2011(.

ثالثاً- معاجلة خمالفات اجلهات اخلا�سعة لرقابة واإ�سراف الهيئة:
ــة  ــا أي مخالف ــدم ارتكابه ــن ع ــد م ــرافها، للتأك ــا وإش ــة لرقابته ــات الخاضع ــال الجه ــة أعم ــى متابع ــة عل ــت الهيئ عمل

للقوانيــن واألنظمــة النافــذة، كمــا تلّقــت عــددًا مــن الشــكاوى التــي وردت مــن بعــض المســتثمرين، وقــد اتخــذت الهيئــة 

اإلجــراءات المناســبة بحــق الجهــات التــي ثبــت ارتكابهــا المخالفــات المنســوبة إليهــا وذلــك بعــد إجــراء التحقيــق معهــا 

وإعــداد المذكــرات والتقاريــر المؤيــدة بهــذا الصــدد.
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وفي هذا اإلطار قامت الهيئة خالل عام )2019( بما يلي:

1-تشــكيل عــدد مــن اللجــان للتحقيــق فــي المخالفــات المرتكبــة مــن قبــل الجهــات الخاضعــة إلشــراف الهيئــة، 

نذكــر أهمهــا: 

ــورية  ــهم س ــع أس ــة ببي ــة المتعلق ــتثمرين للهيئ ــن المس ــدد م ــن ع ــة م ــكاوى المقدم ــي الش ــق ف ــة للتحقي لجن

والخليــج الفائضــة عــن االكتتــاب، والتــي تمــت عــن طريــق نظــام التــداول االلكترونــي فــي ســوق دمشــق لــألوراق 

ــخ )2019/7/17(.    ــة بتاري المالي

لجنــة للتحقيــق فــي األوامــر المدخلــة مــن قبــل عــدد مــن شــركات الخدمــات والوســاطة الماليــة) شــركة شــام 

ــخ  ــج بتاري ــورية والخلي ــك س ــهم بن ــى أس ــي( عل ــي الدول ــز المال ــركة المرك ــام-  ش ــان الش ــركة ضم ــال- ش كابيت

.)2019/9/10(

لجنتــان للتحقيــق فــي مخالفــة عــدم التــزام عــدد مــن الشــركات المســاهمة العامــة ) بنــك األردن- بنــك البركــة- 

شــركة عصيــر الجبــل- بنــك ســورية والخليــج( بتقديــم بياناتهــا الماليــة ضمــن المــدد المحــددة فــي نظــام 

ــفافية. ــاح والش اإلفص

ــاع  ــور اجتم ــدم حض ــابات بع ــي الحس ــن مدقق ــدد م ــل ع ــن قب ــة م ــات المرتكب ــي المخالف ــق ف ــان للتحقي لجنت

الهيئــة العامــة للشــركة التــي قــام بتدقيــق حســاباتها )شــركة الــدار للتدقيــق واالستشارات-شــركة تدمــر 

المهنيــة- الســيد ناظــم القــادري- الســيدة هنــادي ياســين( .

ــض  ــى بع ــام عل ــك الش ــدة لبن ــة العائ ــات المالي ــام البيان ــن أرق ــات ع ــر معلوم ــة نش ــي واقع ــق ف ــة للتحقي لجن

المواقــع االلكترونيــة ووســائل التواصــل االجتماعــي قبــل الحصــول علــى موافقــة الهيئــة.

لجنة للتحقيق في المخالفات المتعلقة بالبيانات المالية الخاصة بالشركة األهلية للزيوت.

2- إصــدار قــرارات العقوبــات بحــق عــدد مــن الجهــات الخاضعــة إلشــرافها نتيجــة ثبــوت ارتكابهــا مخالفــات للقوانين 

واألنظمــة الناظمــة لعملهــا، وفــق مــا يوضحــه الجــدول التالي:

اجلهة اخلاضعة 
رقم القرار سبب العقوبةنوع العقوبةاسم الشركة اخملالفةإلشراف ورقابة الهيئة

وتاريخه

الشركات المساهمة 
العامة

مخالفة أحكام نظام اإلفصاح تنبيهبنك األردن- سورية
والشفافية

)92/م(
تاريخ 2019/6/24

مخالفة أحكام نظام اإلفصاح تنبيهبنك سورية والخليج
والشفافية

)119/م(
تاريخ 2019/8/5

مدققي الحسابات

شركة الدار للتدقيق واالستشارات

مخالفة أحكام نظام مدققي تنبيه
الحسابات

)124/م(
تاريخ 2019/8/20

شركة تدمر المهنية

المدقق ناظم القادري

شركات الخدمات 
والوساطة المالية

شام كابيتال

الوقف عن 
العمل لمدة )15( 

يوم

مخالفة أحكام نظام  الترخيص  
لشركات الخدمات والوساطة 
المالية ونظام قواعد السلوك 

المهني لشركات الخدمات 
والوساطة المالية.

)152/م(

تاريخ 2019/9/29
غرامة مالية 

بقيمة مليون ليرة 
سورية

مخالفة أحكام نظام التعامل 
بين الوسطاء وعمالئهم.

ضمان الشام للوساطة 
والخدمات المالية

غرامة مالية 
خمسمائة ألف 

ليرة سورية

مخالفة أحكام نظام التعامل 
بين الوسطاء وعمالئهم.

)154/م(
تاريخ 2019/9/29

المركز المالي الدولي 
  مخالفة تعليمات وتوجيهات إنذارللخدمات والوساطة المالية

الهيئة.
)156/م(

تاريخ 2019/9/29
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اجلهة اخلاضعة 
رقم القرار سبب العقوبةنوع العقوبةاسم الشخص اخملالفإلشراف ورقابة الهيئة

وتاريخه

األشخاص الطبيعيين 
المعتمدين لدى شركات 

الخدمات والوساطة 
المالية

مخالفة أحكام نظام التعامل إنذارالوسيط المالي إيمان المطر
بين الوسطاء وعمالئهم، ونظام 
قواعد السلوك المهني لشركات 

الخدمات والوساطة المالية.

)153/م(
تاريخ 2019/9/29 إنذارالوسيط المالي ناصيف زغيب

الوسيط المالي 
إنذارعمار منور

مخالفة أحكام نظام التعامل 
بين الوسطاء وعمالئهم، ونظام 
قواعد السلوك المهني لشركات 

الخدمات والوساطة المالية

)155/م(
تاريخ 2019/9/29

رابعاً- متابعة الدعاوى الق�سائية:  
تابعــت الهيئــة الدعــاوى المتعلقــة بعملهــا والمنظــورة أمــام المحاكــم القضائيــة المختلفــة، وأعــدت المذكــرات 

والدفــوع المالئمــة لتقديمهــا للمحاكــم عــن طريــق وكيــل الهيئــة فــي إدارة قضايــا الدولــة.

خام�ساً- اإطالق املوقع  اللكرتوين للهيئة: 
ــر  ــا وتطوي ــة بعمله ــات ذات العالق ــة الجه ــة لكاف ــا المقدم ــر خدماته ــز وتطوي ــة لتعزي ــعي الهيئ ــن س ــًا م انطالق

البيئــة التقنيــة بمــا يســهم في رفــع مســتوى الشــفافية وإيصال جميــع المعلومــات المتعلقــة بالجهــات الخاضعة 

إلشــراف الهيئــة إلــى المســتثمرين لمســاعدتهم فــي اتخــاذ القــرار االســتثماري المناســب، فقــد أطلقــت الهيئــة يوم 

ــهولة  ــتجابة، وس ــريع االس ــم س ــاز بتصمي ــذي يمت ــد ال ــي الجدي ــا اإللكترون ــق )2019/12/22( موقعه ــد المواف األح

االســتخدام مــن قبــل المســتثمرين والمهتميــن. 

ــّم إعــادة تصنيفهــا وتبويبهــا بصــورة تتيــح للمســتخدم إيجــاد  ولغايــة تســهيل الوصــول إلــى المعلومــات فقــد ت

المعلومــة المطلوبــة التــي تخــص الشــركات المســاهمة العامــة، أو شــركات الخدمــات والوســاطة الماليــة، أو 

مدققــي الحســابات، باإلضافــة إلــى جميــع األنظمــة والتعليمــات والقــرارات والتعاميــم واألخبــار والمعلومــات 

ــع.  ــارة الموق ــن زي ــرض م ــًا للغ ــة تبع المهم

�ساد�ساً- اأمتتة عمل الهيئة وتطوير البيئة الرقابية:
 )2019( العــام  خــالل  قامــت  فقــد  االلكترونــي،  والتحــول  التكنولوجــي  التطــور  لمواكبــة  الهيئــة  مــن  ســعيًا 

باســتكمال أتمتــة إجــراءات العمــل وتنصيــب عــدد مــن البرامــج االلكترونيــة المتعلقــة بعمــل مديريــة الشــؤون 

اإلداريــة والماليــة، وهــي:

برنامج الذاتية.              برنامج الرواتب والموازنة.         برنامج المستودعات.                       

برنامج المحاسبة.          برنامج الرقابة.                     برنامج الصالحيات.

حيــث يتــم حاليــًا تنظيــم شــؤون العمــل فــي مديريــة الشــؤون اإلداريــة والماليــة مــن خــالل هــذه البرامــج التــي مــن 

شــأنها أن ترفــع مــن ســوية العمــل ومــن دقتــه وفعاليتــه وتحــّد مــن األخطــاء البشــرية التــي قــد ُترتكــب.  

�سابعاً- اإطالق برنامج الأر�سفة:
اســتكملت الهيئــة مشــروع برنامــج األرشــفة خــالل العــام )2019(، وتــّم تنصيــب البرنامــج علــى األجهــزة الحاســوبية 

علــى جميــع العامليــن فــي الهيئــة، وتدريــب الموظفيــن علــى اســتخدامه، حيــث يجــري العمــل حاليــًا علــى تخزيــن 

ــدء  ــذ ب ــة من ــل الهيئ ــة بعم ــة المتعلق ــة اليومي ــتندات الورقي ــق والمس ــع الوثائ ــن جمي ــور ع ــات ص ــظ معلوم وحف

عملهــا، األمــر الــذي يســاعد مــن جهــٍة علــى اســترجاع صــور هــذه الوثائــق لــدى الحاجــة إليهــا عــن طريــق البحــث 

الســريع مــن خــالل هــذا البرنامــج، ويوّثــق أعمــال وأنشــطة الهيئــة منــذ اليــوم األول لتأسيســها وانطــالق عملهــا مــن 

جهــٍة أخــرى.
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فــي إطــار سياســة التواصــل والتبــادل العلمــي والتطويــر الفنــي للهيئة مــع المنظمات والهيئــات العربيــة والدوليــة المتخصصة 

بــاألوراق واألســواق الماليــة، فقــد قامــت الهيئــة بعــدة فعاليــات نــورد أهمها فيمــا يلي:

ــي األردن  ــنوي ف ــة الس ــات العربي ــاد الهيئ ــاع اتح ــي اجتم ــاركة ف  المش

ــالل  ــك خ ــة وذل ــة العربي ــواق المالي ــة األوراق واألس ــس هيئ ــور رئي بحض

الفتــرة )26-2019/3/28(، حيــث مّثــل الهيئــة الدكتــور عابــد فضليــة 

رئيــس مجلــس المفوضيــن ونائبــه الدكتــور حســين دحــدوح، وقــد 

بــأداء  المتعلقــة  المواضيــع  مــن  عــدٍد  مناقشــة  االجتمــاع  تضّمــن 

ــريعية  ــة التش ــر األنظم ــب تطوي ــى جان ــة إل ــة والعالمي ــواق العربي األس

والتجــارب،  الخبــرات  تبــادل  آليــات  وتحديــد  العربيــة  األســواق  فــي 

إلــى  باإلضافــة  واإلدراج،  واإلصــدارات  لإلفصــاح  العامــة  والقواعــد 

بيــن هيئــات األوراق  التفاهــم متعــددة األطــراف  مناقشــة مذكــرة 

الماليــة األعضــاء باالتحــاد.

 المشــاركة فــي المؤتمــر الثانــي ألســواق رأس المــال العربيــة فــي األردن 

ــز الشــفافية واالبتــكار المالــي" وذلــك خــالل الفتــرة  تحــت شــعار "تعزي

)27-2019/3/28(،  حيــث مّثــل الهيئــة الدكتــور عابــد فضليــة رئيــس 

مجلــس المفوضيــن ونائبــه الدكتــور حســين دحــدوح، كمــا قــام  كّل 

مــن الدكتــور فضليــة والدكتــور دحــدوح بزيــارة إلــى بورصــة عمــان 

التقيــا خاللهــا مديرهــا التنفيــذي الســيد نــادر عــازار بحضــور األميــن 

ــث  ــّم البح ــف، وت ــادي خل ــيد ف ــة الس ــات العربي ــاد البورص ــام التح الع

فــي ســبل تطويــر العالقــات وترســيخ أســس التعــاون الفنــي والتقنــي، 

ــل واألداء. ــر العم ــي تطوي ــهم ف ــا يس ــرات بم ــادل الخب وتب

ــر   اســتقبال وفــد رســمي إيرانــي برئاســة الدكتــور أميــر هامونــي المدي

العــام لشــركة فرابــورس- إيــران بتاريــخ )2019/5/16(، وذلــك فــي إطــار 

مهمــة رســمية لبحــث ســبل التعــاون بيــن الطرفيــن، حيــث طــرح الوفــد 

ــي فكــرة إنشــاء بورصــة مختصــة بالصكــوك الماليــة اإلســالمية  اإليران

فــي دمشــق تعمــل تحــت إشــراف هيئــة األوراق واألســواق الماليــة 

ــورية.  الس
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 تلبيــة دعــوة شــركة فرابــورس إيــران بزيــارة وفــِد مــن الهيئــة برئاســة 

الدكتــور عابــد فضيلــة رئيــس مجلــس المفوضيــن وكّل مــن الدكتــور 

حســين دحــدوح نائــب رئيــس المجلــس والدكتــورة ميســون المصــري 

عضــو مجلــس المفوضيــن والســيدة نيفيــن ســعيد رئيــس دائــرة 

الترخيــص واإلفصــاح لشــركات الخدمــات الوســاطة الماليــة، والســيد 

الماليــة  األدوات  مجــال  فــي  الخبيــر  الغبــرة  المجيــد  عبــد  محمــد 

ــت  ــث بحث ــن )28-2019/7/30(، حي ــرة م ــالل الفت ــك خ ــالمية، وذل اإلس

الزيــارة ســبل التعــاون بيــن البلديــن لتطويــر قطــاع األوراق الماليــة 

الســوري، كمــا شــارك الدكتــور عابــد فضليــة فــي مراســم قــرع جــرس 

ــران. ــدء التــداول فــي بورصــة إي ب

ــيد  ــع الس ــة م ــاءات الهام ــات واللق ــن االجتماع ــدٌد م ــارة ع ــل الزي تخّل

شــابور محمــدي رئيــس منظمــة األوراق واألســواق الماليــة اإليرانيــة 

والســيد أميــر هامونــي مديــر عــام شــركة فرابــورس إيــران وعــدد مــن 

أعضــاء مجالــس االدارة والمــدراء العاميــن فــي بورصــة طهــران ومركز 

المقاصــة والتســوية المركــزي، إضافــة إلــى بورصتــي الطاقــة والســلع 

ــات  ــركات الخدم ــم ش ــد أه ــى أح ــارة إل ــى زي ــة إل ــن، باإلضاف اإليرانيتي

الماليــة اإليرانيــة، وقــد اختتمــت الزيــارة بتقديــم عــرض مــن جانــب 

ــورية.  ــي س ــدة ف ــة جدي ــيس بورص ــران لتأس ــورس- إي ــركة فاراب ش

 اســتقبال الدكتــور أميــر هامونــي المديــر العــام لشــركة فارابــورس-

التعــاون  آفــاق  )6-2019/11/7( والتباحــث فــي  الفتــرة  إيــران خــالل 

المشــترك بيــن الجانبيــن، حيــث تركــزت المناقشــات علــى العــرض 

المقــدم إلنشــاء بورصــة أخــرى ُتعنــى بالســوق األولــي واألوراق الماليــة 

ــق  ــة لتطبي ــل المعيق ــتعراض العوام ــاص، واس ــكل خ ــالمية بش اإلس

ــأنها أن  ــن ش ــي م ــكار الت ــات واألف ــن الطروح ــدد م ــرح، وع ــذا المقت ه

تزيــد مــن فعاليــة وتطويــر المقتــرح، مــن أهمهــا التأكيــد علــى ضــرورة 

اســتثمار  صناديــق  أو  الماليــة  بــاألوراق  اســتثمار  صناديــق  تأســيس 

للخدمــات غيــر الماليــة، وتأســيس مصــارف اســتثمار مشــتركة تســهم 

ــارية،  ــات االستش ــم الخدم ــتثمارية وتقدي ــطة االس ــل األنش ــي تموي ف

المشــاريع  نحــو  للتوجــه  المــال  رأس  تحريــك  فــي  ُيســهم  بمــا 

االســتثمارية اإلنتاجيــة والتمويليــة، وبالتالــي فتــح المجــال للتعــاون 

فــي المجــاالت االقتصاديــة كافــًة للوصــول إلــى شــراكة اســتراتيجية 

ــن. ــكال البلدي ــتدامة ل مس
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المؤتمرات والمعارض والمنتديات
على ال�سعيد الداخلي �ساركت الهيئة  يف الفعاليات التالية:

بتاريــخ  الالذقيــة  فــي  القانونيــة  والدراســات  للتحكيــم  العدالــة  مركــز  نّظمــه  الــذي  القانونــي  االقتصــادي  الملتقــى   

الســورية. الماليــة  واألســواق  األوراق  هيئــة  حــول  محاضــرّة  فضليــة  عابــد  الدكتــور  ألقــى  حيــث   ،)2019/10/10(

 منتــدى المــرأة القياديــة بحضــور الدكتــورة ميســون المصــري، الــذس نّظمــه بنــك بيمــو الســعودي الفرنســي فــي فنــدق 

ــخ )2019/3/26(. ــيزن بتاري الفورس

 معرض دمشق الدولي بدورته الحادية والستين ضمن جناح المصارف والتأمين وذلك خالل الفترة )2019/9/6-8/28(. 

ورشات العمل
ــي إدارة  ــص ف ــرة " المتخص ــد الغب ــور "محم ــا الدكت ــر فيه ــالمية" حاض ــوك اإلس ــوان " الصك ــل بعن ــة عم ــة ورش ــت الهيئ نّظم

البورصــة واالســتثمارات البنكيــة )أدوات ماليــة إســالمية(، وذلــك خــالل الفتــرة )7-9-2019/4/11(، حيــث شــارك فــي هــذه الورشــة 

الدكتــورة ميســون المصــري عضــو مجلــس المفوضيــن وعــدد مــن العامليــن المختصيــن فــي الهيئــة وقــد تــم تنــاول المحــاور 

االساســية التاليــة:

1- مفهــوم الصكــوك ودورهــا فــي تمويــل المشــاريع االقتصــاد 
واالجتماعيــة والخدميــة وحتــى المشــاريع الخيريــة.

2- أنواع الصكوك والمعايير الفقهية للصكوك.
3- مقارنة بين الصكوك و األسهم والسندات.

4- المقارنة بين الصكوك اإلسالمية والعقود المصرفية اإلسالمية.
5-األركان األساسية في اصدار الصكوك حتى تاريخ استحقاقها.
6-أثر الصكوك في السوق الثانوية التابعة لسوق األوراق المالية.



ال�سركات امل�ساهمة العامة
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اأولً: اإ�سدار وت�سجيل الأوراق املالية خالل عام )2019(:
يتعيــن علــى الشــركات المســاهمة العامــة الراغبــة بإصــدار أوراق ماليــة أو بزيــادة رأس مالهــا ســواء أكان ذلــك عبــر 

ــرح  ــدار وط ــام اص ــكام نظ ــًا ألح ــة وفق ــة الهيئ ــى موافق ــل عل ــاح أن تحص ــات أو األرب ــم االحتياطي ــام أو ض ــدار ع إص

ــام )2006(. ــم )3945( لع ــوزراء رق ــس ال ــس مجل ــرار رئي ــب ق ــادر بموج ــة الص االوراق المالي

ــركة  ــر ش ــتة عش ــوال س ــادة رؤوس أم ــى زي ــام )2019( عل ــالل ع ــت خ ــة وافق ــى أن الهيئ ــار إل ــذا اإلط ــي ه ــير ف ونش

ــي: ــا يل ــًا لم ــك وفق ــورية، وذل ــرة س ــار لي ــي )14,09( ملي ــدره حوال ــي ق ــغ إجمال ــاهمة بمبل مس

1- عن طريق اإ�سدار وطرح اأ�سهم:
قامــت أربــع شــركات صرافــة بزيــادة رأســمالها عــن طريــق الطــرح الخــاص لمســاهمي هــذه الشــركات بمبلــغ 

)2,857,053,800( ل.س، وذلــك تنفيــذًا للقانــون رقــم )29( لعــام 2017، الــذي ألــزم شــركات الصرافــة برفع رأســمالها 

ليصبــح مليــاري ليــرة ســورية قبــل نهايــة العــام )2019(، ونبّيــن فيمــا يلــي تفاصيــل هــذه الزيــادات:

نسبة التغطيةفرتة االكتتابتاريخ االستحقاقرأس املال بعد الزيادةمقدار الزيادةاسم الشركةالرقم

شام للصرافة1
130,000,0001,180,000,0002019/3/11)4/16(-)3/28(%100
900,000,0002,080,000,0002019/10/6)8/29(-)8/8(%100

100%)3/28(-)7/10(200,000,0001,215,000,0002019/11/3األدهم للصرافة2

100%)8/22(-)9/11(817,053,8002,000,000,0002019/7/29المتحدة للصرافة3

لم تتم تغطية االكتتاب)3/13(-)4/29(25,000,0001,025,000,0002019/2/19الدياب للصرافة*4

2,857,053,800اجملموع

2- عن طريق �سم الأرباح:
- ضم أرباح خمسة مصارف بمبلغ )9,784,840,200( ل.س وفقًا لما يلي:

تاريخ االستحقاقرأس املال بعد الزيادةمقدار الزيادةاسم الشركةالرقم
5,000,000,00010,000,000,0002019/7/1بنك البركة1

1,298,840,20015,000,000,0002019/7/15بنك سوريا الدولي االسالمي2

1,500,000,0008,000,000,0002019/8/5بنك بيمو السعودي الفرنسي3

750,000,0006,000,000,0002019/8/8بنك الشام4

1,200,000,0007,200,000,0002019/9/2بنك سورية والمهجر5

9,748,840,200اجملمـــــوع

- ضم أرباح أربعة شركات تأمين بمبلغ )1,431,250,000( ل.س وفقًا لما يلي:

تاريخ االستحقاقرأس املال بعد الزيادةمقدار الزيادةاسم الشركةالرقم
110,000,0001,210,000,0002019/7/1آروب للتأمين  التكافلي1

140,000,0001,500,000,0002019/7/15الوطنية للتأمين2

531,250,0001,593,750,0002019/7/29المتحدة للتأمين3

650,000,0003,000,000,0002019/9/23العقيلة للتأمين التكافلي4

1,431,250,000اجملمــــوع

- ضم أرباح شركة صرافة واحدة بمبلغ )55,785,200( ل.س وفقًا لما يلي:

تاريخ االستحقاقرأس املال بعد الزيادةمقدار الزيادةاسم الشركةالرقم

55,785,2001,182,946,2002019/7/15المتحدة للصرافة1

ــوع  ــمالها المدف ــغ رأس ــام 2017، وبل ــم )29( لع ــون رق ــكام القان ــب أح ــوب بموج ــى المطل ــد األدن ــى الح ــواًل ال ــال وص ــادة رأس الم ــذ زي ــن تنفي ــة م ــاب للصراف ــركة الدي ــن ش ــم تتمك *ل
)1.000.000.000( ليــرة ســورية نهايــة عــام )2019(.
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ــّم خــالل عــام )2019( الموافقــة علــى تمديــد االكتتــاب علــى أســهم  أمــا فيمــا يتعلــق بإصــدارات األعــوام الســابقة فقــد ت

زيــادة رأس مــال بنــك ســورية والخليــج لحملــة حقــوق األفضليــة كمــا هــم بتاريــخ 2015/11/16، وذلــك تنفيــذًا ألحــكام قــرار 

ــع  ــرف ببي ــام المص ــم ق ــخ 2019/6/18، ث ــاب بتاري ــرة االكتت ــت فت ــث انته ــخ 2018/10/31، حي ــم )57( تاري ــوزراء رق ــس ال مجل

األســهم الفائضــة عــن االكتتــاب مــن خــالل ســوق دمشــق لــألوراق الماليــة. 

ثانياً: ت�سجيل الأوراق املالية خالل عام )2019(:
 تّم تسجيل األوراق المالية المصدرة، وفقًا لما يوضحه الجدول التالي:

قيمة األسهم املصدرةاسم الشركةالرقم
130,000,000.00شام للصرافة1

200,000,000.00األدهم للصرافة2

900,000,000.00شام للصرافة3

817,053,800.00المتحدة للصرافة4

55,785,200المتحدة للصرافة5

110,000,000آروب للتأمين  التكافلي6

140,000,000الوطنية للتأمين7

531,250,000المتحدة للتأمين8

650,000,000العقيلة للتأمين التكافلي9

5,000,000,000بنك البركة10

1,298,840,200بنك سوريا الدولي االسالمي11

1,500,000,000بنك بيمو السعودي الفرنسي12

750,000,000بنك الشام13

1,200,000,000بنك سورية والمهجر14

13,282,929,200.00اجملموع

ثالثاً- الإف�ساح واحلوكمة:
ُيعــّد اإلفصــاح الدعامــة األساســية إلظهــار حقيقــة األوضــاع الماليــة للشــركات بمــا فيهــا طمأنــة المســاهمين علــى حقوقهم 

وأصحــاب الودائــع علــى ســالمة ودائعهــم، ويســاعد فــي رفــع مســتوى الشــفافية وطمأنــة فئــات المتعامليــن في الشــركات 

التخــاذ القــرار االســتثماري المناســب، إضافــًة إلــى كونــه أهــم قنــوات التواصــل بيــن المســاهمين وإدارة الشــركة.

كمــا ُتعتبــر الحوكمــة وســيلًة مهمــًة فــي ضبــط أداء الشــركات وحمايــة حقــوق المســتثمرين وتعزيــز الشــفافية فــي الســوق 

ــى  ــالع عل ــن االط ــركات، ويمك ــة الش ــًا بحوكم ــاًل وخاص ــرًا ُمفّص ــام تقري ــة كل ع ــدر الهيئ ــث ُتص ــا، حي ــن كفاءته ــد م ــا يزي بم

مضمــون تقريــر الحوكمــة لعــام )2018(، باإلضافــة إلــى دليــل الشــركات الملحــق بــه علــى الموقــع االلكترونــي للهيئــة ضمــن 

رابــط الشــركات المســاهمة/ تقاريــر الحوكمــة.

1- ال�سركات امل�ساهمة العامة اخلا�سعة لإ�سراف الهيئة عام )2019(:
بلــغ عــدد الشــركات المســاهمة العامــة الخاضعــة إلشــراف الهيئــة عــام )2019(، )53( شــركة، منهــا )7( شــركات متوقفــة عــن 

العمــل، أي أن عــدد الشــركات الفّعالــة )46( شــركة، موّزعــة وفــق القطاعــات التاليــة:

جمموع عدد الشركات املساهمة العامة وتوّزعها وفق القطاعات

اإلجمايلالصرافةاالتصاالتالزراعةالصناعةاخلدماتالتأمنياملصارفالشركات
1477562546الفعالة

17-411--المتوقفة
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الشركات املتوقفة عن العمل

الشركةالقطاعالرقم
1

الخدمات

السورية للسياحة )الكرنك سابقًا(
السليمة للمشاريع االنشائية2
داريوس للنقل والسياحة3
المشاريع الكاثوليكية4
كسب للتبريدالصناعة5
فيحاء الشام للتسويق الزراعيالزراعة6
الشرق األوسط للصرافةالصرافة7

وقــد بلــغ مجمــوع رؤوس األمــوال المدفوعــة للشــركات المســاهمة العامــة الخاضعــة إلشــراف الهيئــة )باســتثناء الشــركات 

المتوقفــة عــن العمــل( /123,443/ مليــار ل.س، موّزعــة علــى القطاعــات، وفقــًا لمــا يلــي:

جمموع  رؤوس أموال الشركات املساهمة اخلاضعة إلشراف الهيئة وفق القطاعات

النسبة من اإلجمايلجمموع رؤوس األموال/مليار ل.سالقطاع
72%88,446المصارف

7%8,785التأمين

3%3,951الخدمات

9%11,661الصناعة

1%1,308الزراعة

4%4,850االتصاالت

4%4,442الصرافة

100%123,443المجموع

ُيالحــظ مــن الجــدول الســابق أن قطــاع المصــارف يســتحوذ علــى )73%( مــن إجمالــي رؤوس أمــوال الشــركات 

المســاهمة العامــة، يليــه قطــاع الصناعــة- رغــم اقتصــاره علــى شــركتين فقــط- وذلــك بســبب ضخامــة رأس مــال 

شــركة اســمنت الباديــة.

وُيعــّد بنــك قطــر الوطنــي مــن أكبــر الشــركات المســاهمة العامــة مــن حيــث رأس المــال، حيــث بلــغ رأس مالــه )15( 

مليــار ليــرة ســورية، يليــه بنــك ســورية الدولــي اإلســالمي بــرأس مــال قــدره )13( مليــار ليــرة ســورية، ومــن ثــم شــركة 

اســمنت الباديــة )9.7( مليــار ليــرة ســورية.

2-الإف�ساح الأويل عن عام )2018(:
ــة  ــراف الهيئ ــة إلش ــات الخاضع ــاح للجه ــات اإلفص ــام وتعليم ــكام نظ ــة بأح ــاهمة العام ــركات المس ــت الش التزم

ــج  ــر نتائ ــركات نش ــذه الش ــى ه ــن عل ــخ )2006/6/28(، ويتعي ــم )3943( تاري ــوزراء رق ــس ال ــس مجل ــرار رئي ــادر بق الص

أعمالهــا األوليــة بعــد قيــام مدقــق الحســابات بإجــراء عمليــة المراجعــة األوليــة لهــا، وذلــك خــالل خمســة وأربعيــن 

يومــًا مــن انتهــاء ســنتها الماليــة وتزويــد الهيئــة بنســخ عنهــا، حيــث يتــم نشــر اســتمارة اإلفصــاح األولــي لــكل شــركة 

ــات  ــة بمتطلب ــتمارة خاص ــذه االس ــًا أن ه ــة، علم ــل الهيئ ــن قب ــا م ــد تدقيقه ــة بع ــي للهيئ ــع االلكترون ــى الموق عل

الهيئــة وال ُتقــّدم ألي جهــة رقابيــة أخــرى.

2-1 الشركات امُلطالبة بتقدمي إفصاح أويل عن عام )2018(:

 بلــغ عــدد الشــركات المســاهمة العامــة الفّعالــة الخاضعــة إلشــراف الهيئــة /46/ شــركة، حيــث يتوجــب علــى هــذه 

الشــركات االلتــزام بتقديــم اإلفصاحــات المطلوبــة بموجــب األنظمــة النافــذة، منهــا:
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2018اإلفصاح األولي عن عام 

ملتزمة غير ملتزمة

أ - /25/ شركة مدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية.

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

ــي: ــا يل ــماؤها فيم ــورد أس ــًا، ن ــاطًا زراعي ــارس نش ــا تم ــرًا لكونه ــط، نظ ــي فق النهائ

)العربيــة الســورية لتنميــة المنتجــات الزراعيــة )غــدق( – بركــة للمنتجــات الزراعيــة والحيوانيــة – الهندســية الزراعيــة 

لالســتثمارات )نمــاء( – القلمــون لالســتثمار النباتــي والحيوانــي – الشــام الزراعيــة -  الشــرق األدنــى لمنتجــات الزيتــون(.  

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

الشركات ذات الظروف اخلاصة

مالحظاتالشركةالقطاعالرقم
لم تبدأ العمل بنشاطها الفعليعمريتالخدمات1
2

الصناعة
تمارس نشاطًا زراعيًاالسورية للصناعة والزراعة

شركة صغيرة ذات طابع عائلي رأسمالها )435,600( ل.س، مؤسسة في عام 1950التجارية للصناعة والتبريد3
بسبب توقف نشاطها التشغيليعصير الجبل الطبيعي4
تم اتخاذ قرار هيئة عامة بتصفية الشركةبيكو للصرافةالصرافة5

ــل  ــن أص ــط، م ــركة فق ــو )35( ش ــام )2018( ه ــي ع ــاح أول ــم إفص ــة بتقدي ــركات الُمطالب ــدد الش ــإن ع ــي ف  وبالتال

ــركة. ــا )46( ش ــغ عدده ــة والبال ــركات الفّعال ــي الش إجمال

2-2 الشركات امللتزمة وغري امللتزمة بتقدمي إفصاح أويل عن عام )2018(، مصّنفًة وفق القطاعات:

الشركات امللتزمة وغري امللتزمة بتقدمي إفصاح أويل )2017(

الشركات غري امللتزمةالشركات امللتزمةالشركات امُلطالبة باإلفصاح األويلالقطاع
-1414المصارف

-77التأمين

64الخدمات
باب الفرج للسياحة

ماس للتوزيع

-22الصناعة

-22االتصاالت

-44الصرافة

35332المجموع

ــل )35(  ــن أص ــام )2018( م ــن ع ــة ع ــا األولي ــم إفصاحاته ــركة بتقدي ــزام )33( ش ــابق الت ــدول الس ــن الج ــظ م نالح

شــركة، وبالتالــي بلغــت نســبة االلتــزام )94%( مــن إجمالــي الشــركات المطالبــة باإلفصــاح األولــي.
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ح الشركات الملتزمة وغير الملتزمة باإلفصا
2018النهائي لعام 

3- الإف�ساح النهائي والتقارير ال�سنوية عن عام )2018(:
يتعيــن علــى الشــركات المســاهمة العامــة الخاضعــة إلشــراف الهيئــة وفقــًا لنظــام وتعليمــات اإلفصــاح للجهــات 

ــن  ــهر م ــة أش ــى ثالث ــد عل ــدة ال تزي ــالل م ــركة خ ــنوي للش ــر الس ــة بالتقري ــزّود الهيئ ــة، أن ُت ــراف الهيئ ــة إلش الخاضع

ســنتها الماليــة.

3-1- الشــركات امُلطالبــة بتقــدمي إفصــاح نهائــي عــن عــام )2018(: بلــغ عــدد هــذه الشــركات )46( شــركة، موّزعــة 
وفــق القطاعــات التالية:'

الشركات املطالبة بتقدمي إفصاح نهائي

اإلجمايلالصرافةاالتصاالتالزراعةالصناعةاخلدماتالتأمنياملصارفالقطاع
1477562546الشركة

3-2- الشركات امللتزمة وغري امللتزمة بتقدمي إفصاح نهائي عن عام )2018(، وتوّزعها وفق القطاعات:

الشركات امللتزمة وغري امللتزمة باإلفصاح النهائي عن عام )2018( وتوّزعها وفق القطاعات

الشركات غري امللتزمةعدد الشركات امللتزمةالشركات امُلطالبة باإلفصاح النهائيالقطاع
ال يوجد1414المصارف

ال يوجد77التأمين

ماس للتوزيع- باب الفرج للسياحة75الخدمات
السورية للصناعة والزراعة- التجارية للصناعة والتبريد53الصناعة
القلمون64الزراعة

ال يوجد22االتصاالت
بيكو للصرافة " قيد التصفية"55الصرافة

46406المجموع

ــل )46(  ــن أص ــام )2018( م ــن ع ــة ع ــا النهائي ــم إفصاحاته ــركة بتقدي ــزام )40( ش ــابق الت ــدول الس ــن الج ــظ م نالح

ــي. ــاح النهائ ــة باإلفص ــركات الُمطالب ــي الش ــن إجمال ــزام )87%( م ــبة االلت ــت نس ــي بلغ ــركة، وبالتال ش

3-3- االلتزام بتقدمي التقرير السنوي عن عام )2018(:

التزمــت )37( شــركة مــن أصــل )46( شــركة مــن الشــركات المطالبــة باإلفصــاح النهائــي عــن عــام )2018( بتقديــم 

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

الشــركات التاليــة:

ــون-  ــد- القلم ــة والتبري ــة للصناع ــة- التجاري ــة والزراع ــورية للصناع ــياحة- الس ــرج للس ــاب الف ــع- ب ــاس للتوزي  )م

العربيــة الســورية لتنميــة المنتجــات الزراعيــة/ غــدق، شــام الزراعيــة، بركــة لإلنتــاج الزراعــي والحيوانــي، بيكــو للصرافــة 

التــي تــم اتخــاذ قــرار بتصفيتهــا(، وفقــًا لمــا يبينــه للجــدول التالــي:
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الشركات التي نشرت التقرير السنوي لعام )2018(

اإلجمايلالصرافةاالتصاالتالزراعةالصناعةاخلدماتالتأمنياملصارفالقطاع
1475322437العدد

4- الإف�ساح املرحلي لعام )2019(:
يتعيــن علــى الشــركات المســاهمة العامــة وفقــًا ألحــكام نظــام اإلفصــاح والشــفافية للجهــات الخاضعــة إلشــراف 

الهيئــة أن تــزّود الهيئــة بالتقاريــر نصــف الســنوية اُلمقارنــة، كمــا يحــّق للهيئــة طلــب التقاريــر ربــع الســنوية المقارنــة. 

حيــث يتوجــب علــى الشــركات المذكــورة أعــاله تقديــم هــذه التقاريــر خــالل فتــرة ال تتجــاوز شــهرًا مــن تاريــخ انتهــاء 

فتــرة اإلفصــاح المرحلــي.

حيــث بلــغ عــدد الشــركات المســاهمة الُمطالبــة بتقديــم اإلفصــاح المرحلــي )31( شــركة مــن أصــل )53( شــركة، 

أي ذات الشــركات الُمطالبــة باإلفصــاح األولــي، بعــد اســتبعاد الشــركات المتوقفــة عــن العمــل والشــركات المعفــاة 

مــن تقديــم البيانــات المرحليــة لعــام )2019(، وقــد بلغــت نســبة االلتــزام باإلفصــاح المرحلــي )%100(.

5- الإف�ساح الطارئ خالل عام )2019(:
  تلتــزم الشــركات المســاهمة العامــة وفقــًا ألحــكام نظــام اإلفصــاح والشــفافية بتزويــد الهيئــة بــأي إفصــاح طــارئ، 

ــركات  ــت الش ــار أفصح ــذا اإلط ــي ه ــي، وف ــة االلكترون ــع الهيئ ــى موق ــورًا عل ــات ف ــذه اإلفصاح ــر ه ــّم نش ــث ت حي

ــي: ــدول التال ــه الج ــا يوّضح ــق م ــارئ، وف ــدث ط ــن )91( ح ــام )2019( ع ــالل ع ــة خ ــاهمة العام المس

اإلفصاح الطارئ خالل عام )2019( وتوزعه وفق القطاعات

عنوان اإلفصاحتاريخ اإلفصاحالشركةالرقم

قطاع املصارف

1

المصرف 
الدولي 
للتجارة 

والتمويل

تعيين ممثل عضو مجلس إدارة2019/2/07
تعيين رئيس مجلس إدارة2019/3/10
تعيين ممثل عضو مجلس إدارة2019/5/20
استقالة ممثلين عضو مجلس إدارة2019/6/13

تعيين ممثلي عضو مجلس إدارة2019/10/28

بنك سورية 2
والمهجر

إعادة افتتاح فرع البنك2019/2/26
قرار مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح2019/4/16

3
بنك بيمو 

السعودي 
الفرنسي

معاودة المصرف للعمل أيام السبت بدءًا من 2019/1/132019/12/12
إعادة افتتاح فرع  البنك في المنطقة الصناعية/ حمص2019/1/27
حول انتقال فرع البنك في بانياس/ شارع القوتلي2019/3/3

ترشح لعضوية مجلس إدارة البنك2019/3/27
إعادة افتتاح فرع البنك في درعا/ فندق درعا السياحي2019/3/27
قرار مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح2019/4/9

انتقال فرع المصرف في حلب/ منطقة الفرقان2019/11/19

توضيح لإلفصاح السابق المنشور بتاريخ 2014/11/25 حول زيارة فرع درعا بعد تعرضه للسرقة وتقدير حجم الخسائر2019/5/26البنك العربي4

بنك عودة5
انتخاب مجلس إدارة2019/5/26
دمج فرع الحريقة مع فرع ساحة المحافظة2019/8/28

بنك بيبلوس6

استقالة عضو مجلس إدارة2019/1/29
استقالة عضو مجلس إدارة2019/4/29

تعيين عضو مجلس إدارة2019/10/15

بنك سورية 7
والخليج

شراء شركة الخليج المتحد كامل حصتها من أسهم الزيادة2019/3/5
بخصوص الدعاوى القضائية المتعلقة بإبطال التصرف وفسخ تسجيل أسهم زيادة رأسمال البنك2019/8/7
حول أسهم زيادة رأس المال2019/9/5
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عنوان اإلفصاحتاريخ اإلفصاحالشركةالرقم

قطاع املصارف

بنك الشام8

ترشح لعضوية مجلس إدارة البنك2019/2/26
افتتاح فرع للبنك في حلب/ ساحة العزيزية2019/4/3
قرار مجلس إدارة بتوزيع أرباح2019/4/7

توضيح نشر النتائج المالية لبنك الشام2019/10/28
افتتاح فرع للبنك في حمص/شارع الكورنيش2019/12/19

9
بنك سورية 

الدولي 
اإلسالمي

تعيين مدير عام2019/1/13
استقالة عضو مجلس إدارة2019/3/28
قرار مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح2019/4/3

بنك البركة10
قرار مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح2019/3/27
انتخاب مجلس إدارة2019/5/7

فرنسبنك- 11
سورية

تعيين نائب رئيس مجلس إدارة2019/4/4
انتخاب مجلس إدارة2019/5/26
إعادة افتتاح فرع البنك في الغساني2019/7/9

بنك االردن12

ترشح لعضوية مجلس إدارة2019/1/29
وفاة عضو مجلس إدارة2019/2/26
إغالق فرع حلب2019/8/27
انتخاب مجلس إدارة2019/8/27

بنك الشرق13

افتتاح فرع جديد للبنك في درعا/ شارع الشهداء2019/2/14
استقالة عضو مجلس إدارة2019/5/19
تعيين عضو مجلس إدارة2019/8/6

استقالة مدراء تنفيذيين2019/9/11

بنك قطر 14
الوطني

استقالة مدير البنك2019/1/15
ترشح لعضوية مجلس إدارة البنك2019/2/13
توزيع مناصب مجلس إدارة2019/5/30
تعيين نائب مدير تنفيذي2019/6/27
تغيير ممثل عضو مجلس إدارة2019/9/16

تغيير ممثل عضو مجلس إدارة2019/12/31

قطاع التأمني
قرار مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح2019/4/23الكويتية للتأمين15

الوطنية 16
للتأمين

تغيير مدير عام الشركة2019/2/11
قرار مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح2019/3/14

المتحدة 17
للتأمين

إغالق فرع للشركة2019/3/17
قرار مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح2019/3/26
انتخاب مجلس إدارة2019/7/11

18

السورية 
الدولية 

للتأمين - 
آروب

استقالة ممثل عضو مجلس إدارة2019/2/25
استقالة عضو مجلس إدارة2019/3/31
قرار مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح2019/4/8

تعيين عضو مجلس إدارة2019/4/11

19
االتحاد 

التعاوني 
للتأمين

تغيير عضو مجلس إدارة2019/7/1

استقالة مدير مالي2019/9/16
استقالة عضو مجلس إدارة2019/10/10

20
العقيلة 
للتأمين 

التكافلي

قرار مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح2019/5/26
انتخاب مجلس إدارة2019/7/11
استقالة عضو مجلس إدارة2019/8/21
تغيير عضو مجلس إدارة2019/10/2

سقوط عضوية عضو مجلس إدارة2019/10/10
تعيين عضو مجلس إدارة2019/10/29
تغيير مدير عام للشركة2019/11/7
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عنوان اإلفصاحتاريخ اإلفصاحالشركةالرقم

قطاع اخلدمات
قرار مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح2019/3/18األهلية للنقل21

قرية دمشق 22
للشحن

إعالن تصفية الشركة2019/6/19

استقالة مدير عام2019/7/3المتحدة للنشر23

قطاع الصناعة

عصير الجبل 24
الطبيعي

إلغاء عقد استثمار مع المؤسسة السورية للتجارة2019/2/5
تغيير عضو مجلس إدارة2019/10/14

25

األهلية 
لصناعة 
الزيوت 
النباتية

استقالة مجلس اإلدارة2019/3/31
قرار مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح2019/4/8

انتخاب مجلس إدارة2019/5/26

اسمنت 26
البادية

تعيين عضو مجلس إدارة2019/1/7
تأجيل تعيين عضو مجلس إدارة2019/1/27
استقالة عضو مجلس إدارة2019/7/30

قطاع الزراعة
تعيين معاون مدير عام2019/11/27 غدق27

قطاع االتصاالت

28 -MTN
سورية

افتتاح مركز خدمات جديد في جديدة عرطوز2019/2/20
بخصوص األرباح المقرر توزيعها2019/6/12

تغيير ممثل عضو مجلس إدارة2019/10/29
الحجز االحتياطي على أموال الشركة2019/11/25

29
سيريتل 
موبايل 
تيليكوم

إعالن توزيع األرباح2019/2/26
حريق في أحد مستودعات الشركة2019/7/18
األثر المالي للحريق في المستودع2019/8/5

استقالة عضو مجلس إدارة2019/10/3

تعيني عضو مجلس إدارة2019/10/31

قطاع الصرافة
استقالة عضوي مجلس إدارة2019/3/25المتحدة للصرافة30
إعالن تصفية الشركة2019/9/16الدياب للصرافة31

رابعاً- الهيئات العامة املنعقدة خالل عام )2019(:
1- ال�سركات التي عقدت اجتماعات هيئاتها العامة خالل عام )2019(:

عقــدت )39( شــركة اجتماعــات لهيئاتهــا العامــة خــالل عــام )2019(، بواقــع )44( اجتماعــًا، حيــث عقدت )5( شــركات 

اجتماعيــن لهيئاتهــا العامــة خــالل الفتــرة المذكورة.

2- الهيئات العامة املنعقدة ملناق�سة موا�سيع ا�ستثنائية:
عقدت )6( شركات اجتماع هيئاتها العامة بغرض مناقشة مواضيع استثنائية خالل عام )2019( وفقًا لما يلي:

اجتماعات الهيئات العامة االستثنائية

مالحظاتتاريخ االنعقادالشركةالرقم
توزيع ارباح من األرباح المدورة2019/02/05سيريتل موبايل تيليكوم1
انتخاب مجلس إدارة2019/02/24المشرق العربي للتأمين2
انتخاب مجلس إدارة2019/03/28عصير الجبل الطبيعي3
تصفية اختيارية للشركة2019/05/05الدياب للصرافة4
انتخاب مجلس إدارة2019/08/04السورية للصناعة والزراعة5
تعيين عضو مجلس إدارة وأخذ موافقة لشراء عقارات2019/10/14شام للصرافة6
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ــن  ــادة )165( م ــق الم ــددة وف ــهر المح ــع أش ــة األرب ــن مهل ــة ضم ــا العام ــد هيئاته ــركة بعق ــت )15( ش ــد التزم وق

قانــون الشــركات الصــادر بالمرســوم التشــريعي رقــم /29/ لعــام 2011، مــن أصل الشــركات الـــ)38( أي بنســبة التزام 

بلغــت )%39(، كمــا تــم عقــد )16( اجتمــاع هيئــة عامــة غيــر عاديــة مــن االجتماعــات الـــ )38(. 

خام�ساً- توزيعات الأرباح بناًء على قرارات الهيئات العامة:
 قامــت )19( شــركة بتوزيــع أربــاح علــى مســاهميها عــن أربــاح عــام )2018(، منهــا )9( شــركة قامــت بتوزيــع أســهم 

مجانيــة و)9( شــركات قامــت بتوزيــع أربــاح نقديــة وشــركة قامــت بتوزيــع أربــاح نقديــة وأســهم مجانيــة، وفقــًا لمــا 

يوضحــه الجــدول التالــي:

توزيعات األرباح عن عام 2018

نسبة التوزيعات من رأس املالأسماء الشركات التي وزعت أرباحًاعدد الشركات التي وزعت أرباحًاعدد الشركات التي عقدت هيئات عامةالقطاع

146المصارف

20% )أسهم مجانية(بنك سورية والمهجر

23.08% )أسهم مجانية(بيمو السعودي الفرنسي

14.29% )أسهم مجانية(الشام

9.48% )أسهم مجانية(سورية الدولي اإلسالمي

100% )أسهم مجانية(+ 5% نقديالبركة

76التأمين

3.5%الكويتية

10.29% )أسهم مجانية(الوطنية

12.25%المشرق العربي

50% )أسهم مجانية(المتحدة

10% )أسهم مجانية(آروب

27.66% )أسهم مجانية(العقيلة

52الخدمات
25%المنشآت السياحية

35%األهلية للنقل

20%األهلية للزيوت41الصناعة

41.67%الشرق األدنى لمنتجات الزيتون21الزراعة

22االتصاالت
MTN%409.03 –سوريا

580%*سيريتل

4.95% )أسهم مجانية(المتحدة للصرافة41الصرافة

3819اإلجمالي

*وذلك من خالل عقد اجتماع هيئة عامة بتاريخ 2019/02/05 مت إقرار التوزيعات بنسبة 280% واجتماع هيئة عامة بتاريخ 2019/06/12 
مت إقرار التوزيعات بنسبة %300.



مدقق� احل�سابات
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اأولً- اعتماد مدققي احل�سابات:
ــام  ــا القي ــموح له ــدة والمس ــق المعتم ــب التدقي ــركات ومكات ــماء ش ــم بأس ــدار قوائ ــام بإص ــة كل ع ــوم الهيئ تق

ــة الهيئــة مــن شــركات مســاهمة عامــة وشــركات خدمــات ووســاطة  بعمليــات تدقيــق الجهــات الخاضعــة لرقاب

ــة. ــألوراق المالي ــق ل ــوق دمش ــة وس مالي

وفــي عــام )2019( تــّم تجديــد اعتمــاد )22( مدقــق حســابات لتدقيــق الجهــات الخاضعــة لرقابــة الهيئــة، دون 

اعتمــاد أي مدقــق حســابات جديــد، نســتعرض فيمــا يلــي أســماء مدققــي الحســابات الــذي تــّم تجديــد اعتمادهــم.

االسمالرقم
أحمد أمير وفائي1
أحمد محمود المصري2
أحمد رضوان الشرابي3
أسعد صالح شرباتي4
د. إيمان الالذقاني5
د. قحطان السيوفي6
د. محمد خالد المهايني7
سمير محمد النيحاوي8
شركة الدار للتدقيق واالستشارات9

شركة تدمر المهنية ويوقع عنها الشريك حسين القاضي10
شركة حصرية ومشاركوه أرنست ويونغ سورية المحدودة المسؤولية11
شركة ديلويت أند توش )الشرق األوسط( وتميمي والسمان محاسبون قانونيون المدنية المهينة12
شركة يو تي سي انترناشونال ولطفي السالمات / محاسبون قانونيون13
عمار سويد14
فرزت العمادي15
ماهر عبدو وهبي16
مجد الدين أحمد الشهوان17
محمد ناظم القادري18
محمد يوسف الصيرفي19
محمد عبداهلل الموسى المكسور20
محمد هادي الكسم21
هنادي محمد ياسين22

ثانياً- الرقابة على مدققي احل�سابات: 
تــّم خــالل عــام )2019( إجــراء رقابــة الحقــة علــى عمــل مدققــي الحســابات المعتمديــن لتدقيــق حســابات الجهــات 

الخاضعــة لرقابــة الهيئــة، وذلــك مــن خــالل مــا يلــي:

ــا  ــول بهم ــة المعم ــتقاللية المهني ــن االس ــق م ــام التحق ــودة، ونظ ــى الج ــة عل ــام الرقاب ــق نظ ــن تطبي ــد م التأك

ــن.  ــابات المعتمدي ــي الحس ــدى مدقق ل

ــف  ــق بمختل ــل التدقي ــق عم ــة فري ــى توعي ــادف ال ــتمر اله ــي المس ــم المهن ــام التعلي ــق نظ ــن تطبي ــد م التأك

التطــورات علــى المعاييــر الدوليــة.

دراســة رســائل اإلرتبــاط الموقعــة مــع الشــركات الخاضعــة لرقابــة الهيئــة التــي قــام مدقــق الحســابات بتدقيــق 

حســاباتها والتأكــد فيمــا اذا كانــت ُمعــدة وفقــًا لمعاييــر التدقيــق الدوليــة. 

ــة  ــن مالءم ــد م ــاباتها والتأك ــق حس ــق لتدقي ــن مدق ــم تعيي ــركة يت ــكل ش ــق ل ــق التدقي ــاء  فري ــة أعض متابع

مؤهــالت كل فريــق تدقيــق.

متابعة الخدمات خارج اطار التدقيق، التي قام مدققو الحسابات بادائها ألي شركة خاضعة لرقابة الهيئة.



�سركات اخلدمات 

وال��ساطة املالية
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اأولً: ترخي�س �سركات خدمات وو�ساطة مالية جديدة:
  تقدّمــت عــدة جهــات خــالل عــام )2019( بطلبــات للحصــول علــى ترخيــص لممارســة أعمــال الخدمــات والوســاطة 

الماليــة وفــق أحــكام نظــام الترخيــص لشــركات الخدمــات والوســاطة الماليــة الصــادر بقــرار رئيــس مجلــس الــوزراء 

رقــم /3942/ تاريــخ )2006/8/28(، وتابعــت الهيئــة دراســة طلبــات هــذه الجهــات، حيــث تــّم إصــدار القــرارات التاليــة:

1. الموافقــة األوليــة علــى تأســيس شــركة أســيريا الشــرق للخدمــات والوســاطة الماليــة بتاريــخ )2019/5/20(، 
لممارســة األنشــطة التاليــة:

تقديم االستشارات وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة باألوراق المالية.

الوساطة في األوراق المالية لحسابها ولحساب الغير.                                                  

إدارة اإلصدارات األولية )دون التعهد بالتغطية(.

إدارة االستثمار.     

2. الترخيــص النهائــي لشــركة أســيريا الشــرق للخدمــات والوســاطة الماليــة بتاريــخ )2019/10/30(، لممارســة ذات 
األنشــطة المذكــورة أعــاله. 

3. ترخيــص فــرع مــن الفئــة الثانيــة فــي دمشــق لشــركة العالميــة األولــى لالســتثمارات الماليــة التــي يقــع مقرهــا 
الرئيســي فــي محافظــة حلــب بتاريــخ )2019/12/19(.

ثانياً- جتديد العتماد ال�سنوي ل�سركات اخلدمات والو�ساطة املالية العاملة لعام )2019(: 
ــطة  ــة أنش ــام )2019(، لممارس ــة ع ــة بداي ــاطة مالي ــات ووس ــركات خدم ــنوي لـــــ )7( ش ــاد الس ــد االعتم ــّم تجدي ت

ــي: ــدول التال ــه الج ــا يوضح ــق م ــة وف ــات المالي الخدم

إدارة اإلصداروساطةاستشاراترأس املالاسم الشركةالرقم
300,000,000شركة بيمو السعودي الفرنسي المالية- مساهمة خاصة1
75,339,000الشركة األولى لالستثمارات المالية- محدودة المسؤولية2
120,000,000شركة شام كابيتال- محدودة المسؤولية3
120,000,000شركة العالمية األولى لالستثمارات المالية-مساهمة خاصة4
300,000,000شركة سورية والمهجر للخدمات المالية- محدودة المسؤولية5
100,000,000شركة المركز المالي الدولي للخدمات والوساطة المالية- محدودة المسؤولية6
165,000,000شركة ضمان الشام للوساطة المالية-محدودة المسؤولية7

ثالثاً- جتديد اعتماد الأ�سخا�س الطبيعيني العاملني لدى �سركات اخلدمات والو�ساطة املالية:
تــّم تجديــد االعتمــاد الســنوي لـــــ )60( معتمــدًا مــن األشــخاص العاملين لدى شــركات الخدمــات والوســاطة المالية 

بدايــة عــام )2019(، موّزعيــن وفــق المناصــب والوظائــف التالية: 

عدد املعتمدين بداية عام )2019(منصب أو وظيفة االعتماد

21أعضاء مجلس اإلدارة أو مجلس المديرين

7مدير عام أو مدير تنفيذي

7مسؤول امتثال

2محلل مالي

15وسيط مالي

8محاسب

60اجملموع
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رابعاً- اعتماد الأ�سخا�س الطبيعيني اجلدد لدى �سركات اخلدمات والو�ساطة املالية :
-تّم اعتماد )18( شخصًا للعمل لدى شركات الخدمات والوساطة المالية خالل عام )2019(، وفقًا لما يلي:

عدد املعتمدين خالل عام )2019(منصب أو وظيفة االعتماد
5أعضاء مجلس اإلدارة أو مجلس المديرين

1مدير عام

2مسؤول امتثال

1محلل مالي

7وسيط مالي

2محاسب

18اجملموع

- تــم تعليــق اعتمــاد /11/ معتمــدًا لــدى شــركات الخدمــات والوســاطة الماليــة بســبب تقديــم اســتقاالتهم، وذلك 

علــى الشــكل التالي:

حماسبوسيط مايلمدير تنفيذيمسؤول امتثالعضو جملس مديرينالوظيفة التي مت تعليق اعتمادها

22142العدد

خام�ساً-  تعيني م�ساعدي و�سطاء ماليني:
وافقــت الهيئــة خــالل عــام )2019( علــى تعييــن أربعــة مســاعدي وســطاء مالييــن لــدى عــدد مــن شــركات الخدمــات 

والوســاطة الماليــة ، وذلــك بغــرض تدريبهــم تحــت إشــراف وســطاء ماليييــن معتمديــن تمهيــدًا العتمادهــم بعــد 

اســتكمال إجــراءات االعتمــاد أصــواًل.

�ساد�ساً- جتميد الرتخي�س املمنوح ل�سركات اخلدمات والو�ساطة املالية:
وافقت الهيئة على تمديد التجميد الممنوح للشركات التالية لعام )2019(:

1. تمديد تجميد شركة عودة كابيتال- سورية محدودة المسؤولية .
2. تمديد تجميد شركة ايفا للخدمات المالية المساهمة المغفلة الخاصة.

3. تمديد تجميد شركة بايونيرز لالستثمارات المالية المساهمة المغفلة الخاصة .
4. تمديد تجميد شركة أرنست ويونغ للخدمات واالستشارات المالية محدودة المسؤولية.

5. تمديد تجميد شركة بيت االستثمار السوري محدودة المسؤولية.

�سابعاً- اإلغاء ترخي�س عدد من �سركات اخلدمات والو�ساطة املالية:
ــورية،  ــة الس ــي األوراق المالي ــاطة ف ــول للوس ــركة أص ــص ش ــاء ترخي ــرارًا بإلغ ــام )2019( ق ــالل ع ــة خ ــدرت الهيئ أص

ــة. ــاطة المالي ــات والوس ــركات الخدم ــص لش ــام الترخي ــواردة بنظ ــروط ال ــا بالش ــدم التزامه ــك لع وذل

ثامناً -اإف�ساح �سركات اخلدمات والو�ساطة املالية: 
يتعيــن علــى شــركات الخدمــات والوســاطة الماليــة وفقــًا ألحــكام نظــام وتعليمــات اإلفصــاح للجهــات الخاضعــة 

إلشــراف الهيئــة أن تــزود الهيئــة بالتقريــر الســنوي والبيانــات الماليــة الخاصــة بهــا خــالل مــدة ال تزيــد عــن ثالثــة أشــهر 

مــن انتهــاء ســنتها الماليــة.

ــام )2018(  ــن ع ــة ع ــا المالي ــن قوائمه ــاح ع ــة باإلفص ــة الُمطالب ــاطة المالي ــات والوس ــركات الخدم ــت ش ــد التزم وق

بقواعــد وشــروط اإلفصــاح مــن خــالل قيامهــا بتزويــد الهيئــة بالتقريــر الســنوي والبيانــات الماليــة فــي الموعــد 

المحــدد، وقــد تــّم التأكــد مــن عدالــة القوائــم الماليــة والتزامهــا بمعاييــر المحاســبة الدوليــة، حيــث بلغــت نســبة 

ــة )%100(. ــاطة المالي ــات والوس ــركات الخدم ــل ش ــن قّب ــزام م االلت
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تا�سعاً- الهيئات العامة املنعقدة خالل عام )2019(:
التزمــت شــركات الخدمــات والوســاطة الماليــة العاملــة بعقــد اجتماعــات الهيئــات العامــة العاديــة، إال أن كاًل 

ــى  ــة األول ــركة العالمي ــة، وش ــي المالي ــعودي الفرنس ــو الس ــركة بيم ــة وش ــتثمارات المالي ــى لالس ــركة األول ــن ش م

لالســتثمارات الماليــة قــد تأخــرت )لظــروف خاصــة( عــن عقــد اجتمــاع الهيئــة العامــة فــي الموعــد المحــدد وفــق 

ــام )2011(.     ــم /29/ لع ــركات رق ــون الش ــكام قان أح

عا�سراً- الرقابة والتفتي�س على �سركات اخلدمات والو�ساطة املالية:
تحققت الهيئة من التزام جميع شركات الخدمات والوساطة المالية بتزويدها باآلتي:

ــركات،  ــض الش ــدى بع ــل ل ــاط الخل ــد نق ــّم رص ــث ت ــة، حي ــالءة المالي ــات الم ــق تعليم ــة، وف ــالءة المالي ــر الم 1- تقاري
ــت. ــرع وق ــل بأس ــة الخل ــة ومعالج ــراءات التصحيحي ــاذ اإلج ــا التخ ومتابعته

2- مذكرات التسوية المصرفية للتأكد من فصل الحسابات المصرفية للعمالء عن حسابات الشركة. 
3- تقارير االمتثال المتضمنة نتائج تدقيق ضابط االمتثال للعمليات وفق أنشطة الشركة.

4- تقاريــر تــداول كّل مــن تــداول موظفــي شــركات الخدمــات والوســاطة الماليــة ومحافــظ هــذه الشــركات، للتأكد من 
التــزام الشــركات بالقوانيــن واألنظمــة وعــدم وجــود تالعبــات أو تضــارب بيــن مصالح الشــركات ومصالــح عمالئها.

5- المكالمــات الهاتفيــة المســجّلة فــي شــركات الخدمــات والوســاطة الماليــة بشــكل شــهري، للتأكــد مــن التــزام 
المعتمديــن بالقوانيــن واألنظمــة، ومراســلة الشــركات فــي حــال وجــود مالحظــات حولهــا.

قامــت الهيئــة بزيــارات تفتيــش لشــركات الخدمــات والوســاطة الماليــة العاملــة بهــدف التحقــق مــن مــدى التــزام 

هــذه الشــركات بالقوانيــن واألنظمــة النافذة.

تابعــت الهيئــة قــرارات الحجــز االحتياطــي علــى األمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة الصــادرة عــن الجهــات 

المختصــة، والمتعلقــة بأرصــدة العمــالء النقديــة الموجــودة لــدى شــركات الخدمــات والوســاطة المالية وحصص 

ومســاهمات مؤسســي هــذه الشــركات، للتحقــق مــن عــدم وجــود اســم أي عميــل أو أي جهــة أو شــخص لــه 

عالقــة بشــركات الخدمــات الوســاطة الماليــة ضمــن القوائــم، ومراســلة الشــركات فــي حــال وجــود اســم عميــل 

لــدى شــركة الوســاطة للحجــز علــى الرصيــد النقــدي فــي حســاب الشــركة المصرفــي الخــاص بالعمــالء.

تحققــت الهيئــة مــن ســالمة العمليــات داخــل شــركات الخدمــات والوســاطة الماليــة مــن خــالل متابعــة )عمليات 

ــداول  ــام الت ــى نظ ــالء عل ــر العم ــال أوام ــات، إدخ ــرية المعلوم ــى س ــة عل ــض، المحافظ ــرف والقب ــداع والص اإلي

اإللكترونــي، دراســة اتفاقيــات التعامــل بيــن العميــل وشــركة الوســاطة(.

اإحدى ع�سر- تنظيم وتطوير �سوؤون �سركات اخلدمات والو�ساطة املالية:
أصــدرت الهيئــة خــالل عــام )2019( عــدة تعاميــم تتعلــق بتنظيــم آليــة العمل فــي شــركات الخدمات والوســاطة 

الماليــة بموجــب األنظمــة والتعليمــات الصــادرة عــن الهيئــة، أهمها:

- تعليمات اعتماد األشخاص الطبيعيين لدى  هذه الشركات.

- الضوابط المتعلقة بنظام تسجيل المكالمات الهاتفية لدى هذه الشركات. 

- الضوابط المتعلقة بنظام المكتب الخلفي لدى هذه الشركات.

- ضرورة التحقق من وجود رصيد نقدي لدى العميل قبل إدخال األمر إلى نظام التداول االلكتروني.

عقــدت رابطــة شــركات الخدمــات والوســاطة الماليــة هيئتهــا العامــة الســنوية بإشــراف الهيئــة، حيــث ناقشــت 

ــت  ــد بحث ــركات، وق ــذه الش ــل ه ــل داخ ــة العم ــة بآلي ــاط المرتبط ــن النق ــدد م ــى ع ــة إل ــا، باإلضاف ــدول أعماله ج

الهيئــة جميــع النقــاط الملحوظــة فــي هــذا االجتمــاع فــي إطــار األنظمــة النافــذة.

نظّمــت ســوق دمشــق لــألوراق الماليــة بالتعــاون مــع الهيئــة دورة تدريبيــة للوســطاء المالييــن المرشــحين 

.2019/9/19 2019/9/8 ولغايــة  لالعتمــاد، وذلــك فــي الفتــرة مــن 
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اأولً- الإ�سراف على عمل موؤ�س�سات واإدارة �سوق دم�سق لالأورق املالية: 
تمــارس الهيئــة دورهــا فــي اإلشــراف علــى أعمــال ســوق دمشــق لــألوراق الماليــة، للتأكــد مــن أن القــرارات والسياســات 

واإلجــراءات المتخــذة فــي الســوق، والتعامــالت التــي تجــري مــن خاللــه تراعــي القوانيــن واألنظمــة ذات الصلــة، بمــا فــي ذلــك:

ــراءات  ــاذ اإلج ــوق باتخ ــالغ الس ــوق، وإب ــس إدارة الس ــن مجل ــة م ــات المرفوع ــرارات والتعليم ــاريع الق ــة مش دراس

المناســبة لتعديلهــا أو اعتمادهــا فــي حــال الموافقــة عليهــا، وأهمهــا مــا يتعلــق بـــــــ :

مشــروع قــرار مجلــس إدارة ســوق دمشــق لــألوراق الماليــة رقــم /1215/ المتضمــن تعديــل الحــدود الســعرية 

المعمــول بهــا داخــل ســوق دمشــق لــألوراق الماليــة.

مشــروع قــرار مجلــس إدارة ســوق دمشــق لــألوراق الماليــة رقــم /1230/ المتضمــن إعفــاء الشــركة الهندســية 

الزراعيــة- نمــاء مــن كافــة البــدالت المترتبــة عليهــا تجــاه الســوق والمركــز عــن عــام )2018(.

مشــروع قــرار مجلــس إدارة ســوق دمشــق لــألوراق الماليــة رقــم /1232/ المتضمــن دليــل عمــل لجنــة المــوارد 

البشــرية فــي الســوق.

ــس اإلدارة  ــة مجل ــن موافق ــم /1256/ المتضم ــة رق ــألوراق المالي ــق ل ــوق دمش ــس إدارة س ــرار مجل ــروع ق مش

ــام )2019(. ــوية لع ــان التس ــدوق ضم ــة صن ــى موازن عل

مشــروع قــرار مجلــس إدارة ســوق دمشــق لــألوراق الماليــة رقــم /1261/ المتضمــن اقتــراح تعديــل الفقــرة /ب/ 

ــن  ــادة /7/ م ــن الم ــرات /أ، ب، د/ م ــل الفق ــى تعدي ــة إل ــداول، باإلضاف ــد الت ــام قواع ــن نظ ــادة /29/ م ــن الم م

نظــام بــدالت مركــز المقاصــة والحفــظ المركــزي.

مشــروع قــرار مجلــس إدارة ســوق دمشــق لــألوراق الماليــة رقــم /1285/ المتضمــن دليــل اإلجــراءات الخاصــة 

باعتمــاد مصــارف لتوفيــر خدمــة التحويــالت المســتثناة مــن التــداول.

ــة  ــة أمان ــاء مؤسس ــن إعف ــم /1271/ المتضم ــة رق ــألوراق المالي ــق ل ــوق دمش ــس إدارة س ــرار مجل ــروع ق مش

ــة. ــالت المؤسس ــن تحوي ــة ع ــة المترتب ــدالت المالي ــن الب ــهداء م ــن ذوي الش ــتفيدين م ــال المس ــهيد واألطف الش

مشــروع قــرار مجلــس إدارة ســوق دمشــق لــألوراق الماليــة رقــم /1284/ المتضمــن إعفــاء الشــركة الهندســية 

الزراعيــة- نمــاء مــن /50%/ مــن البــدالت المترتبــة عليهــا تجــاه الســوق والمركــز عــن العــام 2019.

ــادة  ــى إع ــة عل ــن الموافق ــم /1292/ المتضم ــة رق ــألوراق المالي ــق ل ــوق دمش ــس إدارة س ــرار مجل ــروع ق مش

ــالت  ــراء التعدي ــد إج ــوق، بع ــي الس ــاء ف ــتثمارات – نم ــة لالس ــية الزراعي ــركة الهندس ــهم الش ــى س ــداول عل الت

ــه. ــة علي المطلوب

ــل  ــد العم ــراح تجمي ــن اقت ــم /1295/ المتضم ــة رق ــألوراق المالي ــق ل ــوق دمش ــس إدارة س ــرار مجل ــروع ق مش

ــط. ــام 2018 فق ــروط اإلدراج لع ــد وش ــام قواع ــن نظ ــادة /16/ م ــن الم ــن )هـــ، و( م ــكام الفقرتي بأح

مشــروع قــرار مجلــس اإلدارة رقــم 1306 المتضمــن تعليمــات تــداول األوراق الماليــة المثقلــة بإشــارة الدعــوى 

فــي ســوق دمشــق لــألوراق الماليــة.

مشــروع قــرار مجلــس اإلدارة رقــم 1308 المتضمــن تخفيــض المســاهمة النقديــة في صنــدوق ضمان التســوية 

المســتحقة علــى شــركة شــام كابيتــال عــن شــهر تموز.

مشروع قرار مجلس اإلدارة رقم 1315 المتضمن تعديل المادة /25/ من تعليمات التداول.

مشــروع قــرار مجلــس اإلدارة رقــم 1326 المتضمــن تعديــل المادة 1 مــن القرار رقــم /1234/ المتضمن تشــكيل 

لجنــة تدقيــق فــي الســوق.

مشــروع قــرار مجلــس اإلدارة رقــم 1337 المتضمــن تعديــل دليــل اإلجــراءات الخاصــة باعتمــاد مصــارف لتوفيــر 

خدمــة التحويــالت المســتثناة مــن التــداول.

مشروع قرار مجلس اإلدارة رقم 1340 المتضمن تعديل نظام العضوية في سوق دمشق لألوراق المالية.

مشروع قرار مجلس اإلدارة رقم 1342 المتضمن زيادة األجور الشهرية المقطوعة لموظفي السوق.
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مشــروع قــرار مجلــس اإلدارة رقــم 1343 المتضمــن تعديــل البنــد رقــم /1/ مــن المــادة )28( مــن نظــام 

الموظفيــن فــي الســوق.

موافقــة مجلــس المفوضيــن علــى المنــح التــي ســتحصل عليهــا الســوق مــن الشــركات المدرجــة )بنــك ســورية 

ــد  ــى الجدي ــز المبن ــتكمال تجهي ــدف اس ــي( به ــعودي الفرنس ــو الس ــك بيم ــة، بن ــك البرك ــالمي، بن ــي اإلس الدول

فــي يعفــور.

ــام  ــن نظ ــادة )28( م ــن الم ــم /1/ م ــد رق ــل البن ــن تعدي ــم /1333/ المتضم ــس اإلدارة رق ــرار مجل ــروع ق مش

الموظفيــن فــي الســوق.

مشــروع قــرار مجلــس اإلدارة رقــم /1327/ المتضمــن تخفيــض الكفالــة المصرفيــة لشــركة شــام كابيتــال فــي 

صنــدوق ضمــان التســوية عــن شــهر تمــوز.

تدقيق محاضر اجتماعات مجلس إدارة السوق والقرارات المرفقة بها.

ــن  ــخاص المرتبطي ــن، واألش ــخاص المطلعي ــم األش ــة بقوائ ــد الهيئ ــة بتزوي ــركات المدرج ــزام الش ــن الت ــد م التأك

المحــددة بموجــب  المواعيــد  الملكيــة وفــق  تغّيــر  الماليــة، وبإفصــاح  الخدمــات والوســاطة  فــي شــركات 

ــد  ــق بتوحي ــخ 2019/12/16 المتعل ــم /37/ تاري ــم رق ــدار التعمي ــّم إص ــث ت ــة، حي ــرارات ذات الصل ــات والق التعليم

البيانــات المطلوبــة فــي قوائــم المّطلعيــن والمرتبطيــن بهــدف الوصــول إلــى نمــوذج موحــد عنــد إعــداد قاعــدة 

ــة. ــوق الرقابي ــة والس ــن الهيئ ــراض كل م ــع أغ ــب م ــا يتناس ــن وبم ــن والمرتبطي ــع المطلعي ــددة لجمي ــات مج بيان

ــة  ــات مرتكب ــى أي مخالف ــوف عل ــا للوق ــة، وتحليله ــألوراق المالي ــق ل ــوق دمش ــي س ــداوالت ف ــة الت ــة حرك متابع

ــخاص  ــداوالت األش ــة، وت ــركات المدرج ــدى الش ــن ل ــخاص المطلعي ــداوالت األش ــص ت ــى األخ ــة، وعل ــن أي جه م

المرتبطيــن فــي شــركات الخدمــات والوســاطة الماليــة، باإلضافــة إلــى تــداوالت مدققــي الحســابات الخارجييــن 

ــق. ــدى كل مدق ــل ل ــق العام ــق التدقي ــن وفري المعتمدي

متابعة التقارير الدورية الواردة إلى الهيئة، وإعداد تقارير التداول باألوراق المالية.

متابعة التسجيالت الهاتفية المتعلقة بالتداول، والوقوف على أي مخالفات مرتكبة ومعالجتها.

متابعة التزام الشركات المدرجة بتسديد بدل اإلدراج السنوي لهيئة األوراق واألسواق المالية.

تدقيق إشعارات سداد حصة الهيئة من عموالت التداول بشكل ربعي.

ثانياً- حركة وموؤ�سرات التداول يف �سوق دم�سق لالأوراق املالية خالل عام )2019(:
:DWX 1-  حركة املوؤ�سر

ــام  ــة الع ــي نهاي ــغ ف ــث بل ــًا، حي ــًا ملحوظ ــام )2019( انخفاض ــالل الع ــة خ ــألوراق المالي ــق ل ــوق دمش ــر س ــجل مؤش س

)5836.58( نقطــة مقابــل ).416149( نقطــة فــي بدايــة العــام منخفضــًا بذلــك )312.83( نقطة وبنســبة قدرهــا )-5.09( %.

وقــد بلغــت أعلــى نقطــة خــالل العــام )6220.83( وذلــك فــي جلســة تــداول 2019/1/16، كمــا بلغــت أدنــى نقطــة 

خــالل العــام )5430.56( وذلــك فــي جلســة تــداول 2019/12/3.



38 التقرير السنوي 2019

 

 -

 200

 400

 600

 800

 1,000

 1,200

28-Feb 31-Mar 30-Apr 31-May 30-Jun 31-Jul 31-Aug 30-Sep 31-Oct 30-Nov 31-Dec

كمــا أطلقــت الســوق مؤشــرًا جديــدًا لألســهم القياديــة المثقــل باألســهم الحــرة )DLX( وذلــك بتاريــخ 1/3/2019، 

بهــدف عكــس حقيقــة التغيــرات فــي أداء الســوق نظــرًا لوجــود عــدد مــن األســهم التــي تتســم بضعــف عمليــات 

التــداول عليهــا.

وقــد ســجل مؤشــر ســوق دمشــق لــألوراق الماليــة المثقــل باألســهم الحــرة خــالل عــام )2019( انخفاضــًا، حيــث بلــغ 

فــي نهايــة عــام )979.72( نقطــة مقابــل )1000( نقطــة منــذ انطالقتــه منخفضــًا بذلــك )20.28( نقطــة وبنســبة 

ــا )-%2.03(.  قدره

وقــد بلغــت أعلــى نقطــة خــالل العــام )1117.60( وذلــك فــي جلســة تــداول 2019/3/31، كمــا بلغــت أدنــى نقطــة 

خــالل العــام )837.84( وذلــك فــي جلســة تــداول 2019/12/3.

2- حركة اأ�سعار الأ�سهم: 
يعــرض الجــدول التالــي أســعار أســهم الشــركات المدرجــة فــي الســوق، حيــث ُيمثــل "الســعر المرجعــي" آخــر ســعر 

إغــالق معَتمــد نهايــة عــام )2018(، ويمثــل "ســعر اإلغــالق" آخــر ســعر إغــالق معتمــد خــالل عــام )2019(، ويعــرض 

الجــدول قيمــة و"نســبة التغيــر" بينهمــا، وأعلــى وأدنــى ســعر وصلــت إليــه أســعار أســهم الشــركات المدرجــة خــالل 

العــام )2019(.

نسبة التغريالتغريالسعر املرجعيسعر اإلغالقأدنى سعرأعلى سعررمز الشركةاسم الشركة

-ABC1,2178681,150-1,150اسمنت البادية

-AROP378306312343)31(%9أروب سورية

-ATI511272313442)130(%29العقيلة للتأمين التكافلي

-AVOC729323366589)223(%38األهلية للزيوت النباتية

-BASY815715729774)45(%6بنك عوده سورية

-BBSF1,199671795999)204(%20بنك بيمو السعودي الفرنسي

-BBSY2,1507188271,421)594(%42بنك البركة - سورية

-BSO1,4217007141,033)320(%31بنك سورية والمهجر

-CHB834503577674)97(%14بنك الشام

-FSBS508308328385)57(%15فرنسبنك - سورية

-IBTF820327360590)230(%39المصرف الدولي للتجارة والتمويل

-NIC575377446479)33(%7الوطنية للتأمين

-QNBS590307316421)105(%25بنك قطر الوطني- سورية

-SHRQ967563868921)54(%6بنك الشرق

-SIIB1,364507521906)384(%42بنك سورية الدولي اإلسالمي

-SYTEL8,7395,7637,207-7,207سيريتل

-UIC629400410479)70(%15الشركة المتحدة للتأمين

AHT74850071362290%15األهلية للنقل

-ARBS493362369392)23(%6البنك العربي- سورية
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نسبة التغريالتغريالسعر املرجعيسعر اإلغالقأدنى سعرأعلى سعررمز الشركةاسم الشركة

BBS55037041040010%2بنك بيبلوس سورية

-BOJS451395403436)33(%8بنك األردن سورية

SKIC431384399399)0(%0السورية الكويتية للتأمين

-MTN8,2687,5007,875-7,875إم تي إن

SAIC29518128226913%5سولدارتي للتأمين

SGB37413231024565%27بنك سورية والخليج

UG282249254254-%0المجموعة المتحدة للنشر

3- عدد ال�سفقات واأحجام وقيم التداول لل�سركات املدرجة يف عام )2019(: 
بلــغ عــدد الشــركات التــي تــم التــداول علــى أســهمها خــالل العــام /26/ شــركة مــن أصــل /27/ شــركة مدرجــة، 

وقــد كانــت قيــم وأحجــام التــداول خــالل العــام كمــا يلــي:

عدد الصفقاتاحلجمالقيمةالسوقرمز الشركةاسم الشركة

6,076,5038,92948موازي أAHTاألهلية للنقل

121,740,974290,659584نظاميATIالعقيلة للتأمين التكافلي

20,273,62152,62293موازي أBBSبنك بيبلوس سورية

465,8321,1439موازي أBOJSبنك األردن

---موازي أNAMAالهندسية الزراعية-  نماء

663,225,3291,813,6801,349نظاميQNBSبنك قطر الوطني

11,226,72212,51950نظاميSHRQبنك الشرق

13,704,09434,48740موازي أSKICالسورية الكويتية للتأمين

144,733,962416,233305نظاميFSBSفرنسبنك

1,608,1285,73014موازي بSAICسولدارتي للتأمين

5,603,583,93231,243,3561,156موازي بSGBبنك سورية والخليج

5,670,40415,05117موازي أARBSالبنك العربي

1,890,7945,74024نظاميAROPأروب سورية

73,252,258180,667203نظاميAVOCاألهلية للزيوت النباتية

3,558,2664,74224نظاميBASYبنك عودة- سورية

518,152,615475,580278نظاميBBSFبنك بيمو السعودي الفرنسي

86,598,60991,974127نظاميBSOبنك سورية والمهجر

141,275,925326,900345نظاميIBTFالمصرف الدولي للتجارة والتمويل

17,610,32435,56559نظاميNICالوطنية للتأمين

3,143,960,6744,341,0675,413نظاميSIIBبنك سورية الدولي اإلسالمي

24,353986موازي بUGالمجموعة المتحدة للنشر

156,097,564358,187156نظاميUICالشركة المتحدة للتأمين

1,360,959,523178,2981,101نظاميSYTELسيريتل

37,508,2685,00116موازي بMTNإم تي إن

825,078,2671,242,7071,973نظاميCHBبنك الشام

244,244,452240,284357نظاميABCاسمنت البادية

3,161,834,5772,618,4934,070نظاميBBSYبنك البركة

16,364,355,96443,999,71217,817اجملموع
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نسب قيم الصفقات الضخمة

4- ال�سفقات ال�سخمة خالل عام )2019(:
بلغ عدد الصفقات الضخمة /47/ صفقة بحجم تداول/40,765,223/سهم وبقيمة /16,399,085,707/ ل.س. 

عدد الصفقاتالقيمةاحلجمرمز الشركةاسم الشركة
SIIB2,600,0002,238,250,0003بنك سورية الدولي اإلسالمي

UIC3,156,9521,329,393,5777المتحدة للتأمين

SGB30,358,1839,445,304,35619بنك سورية والخليج

CHB2,235,0001,504,657,5004بنك الشام

BBSY59,63899,258,1362بنك البركة

ATI84,00026,376,0001العقيلة للتأمين التكافلي

SYTEL35,000260,340,0002سيريتل

BSO756,000743,904,0002بنك سورية والمهجر

BBS253,68097,539,9601بنك بيبلوس

BASY286,225217,101,6631بنك عودة

ARBS260,26999,943,2961البنك العربي

BBSF60,00069,000,0001بنك بيمو السعودي الفرنسي

QNBS130,00049,400,0001بنك قطر الوطني

BOJS75,00032,062,5001بنك االردن

IBTF415,276186,554,7201المصرف الدولي للتجارة والتمويل

40,765,22316,399,085,70748اجملموع
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نسب قيم الصفقات الضخمة
بعد استبعاد صفقات بنك سورية والخليج

ثالثاً- قيم واأحجام التداول خالل عام )2019(:
ــداول  ــة الت ــث قيم ــن حي ــى م ــة األول ــارف المرتب ــاع المص ــل قط 1- قي��م واأحج��ام الت��داول ح�س��ب القطاع��ات: احت
ــبة )%1,94(  ــن بنس ــة والتأمي ــي الصناع ــم قطاع ــن ث ــبة )8.55%(، وم ــاالت بنس ــاع االتص ــه قط ــبة )87,57%(، يلي بنس

ــي: ــدول التال ــه الج ــا يوضح ــق م ــبة )0,04%(، وف ــات بنس ــاع الخدم ــرًا قط ــي أخي ــًا، ليأت و)1,91%( تباع

عدد الصفقاتاحلجمالقيمةالقطاع
14,329,638,73142,656,06715,209المصارف

312,651,877730,368877التأمين

317,496,710420,951560الصناعة

6,100,8569,02754الخدمات

1,398,467,791183,2991,117االتصاالت

16,364,355,96443,999,71217,817اإلجمايل

2-  قي��م واأحج��ام الت��داول ح�س��ب طبيع��ة �س��وق الإدراج: حققــت الســوق النظاميــة قيمــة التــداول األكبــر خــالل 
ــة أ بنســبة )%0,28(. ــرًا الســوق الموازي العــام بنســبة )65,24%(، تليهــا الســوق الموازيــة ب بنســبة )34,48%(. وأخي

عدد الصفقاتاحلجمالقيمة  السوق
10,675,440,83012,633,29516,418النظامي

46,190,453112,232207الموازي أ

5,642,724,68131,254,1851,192الموازي ب

16,364,355,96443,999,71217,817اإلجمايل

رابعاً- القيم ال�سوقية لل�سركات املدرجة:
بلغت القيمة السوقية لجميع الشركات المدرجة نهاية العام )1,061,054,563,000( ل.س موّزعة كالتالي:

BBSYBBSFBASYAVOCATIAROP
82,724,000,00063,600,000,00041,731,605,0005,488,050,0009,375,000,0003,774,958,000

QNBSNICIBTFFSBSCHBBSO
47,406,000,0006,682,500,00018,900,000,00017,220,000,00034,601,400,00051,372,000,000

BBSARBSAHTUICSIIBSHRQ
25,061,400,00018,634,500,0001,425,000,0006,526,406,25078,214,500,00023,856,250,000

UGSGBSAICSKICNAMABOJS
1,140,750,00031,041,000,0002,816,400,0004,237,568,7501,347,500,00012,090,000,000

SYTELMTNABC
241,422,775,000118,125,000,000112,240,000,000

اجملموع1,061,054,563,000
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خام�ساً- ح�س�س �سركات الو�ساطة من اأحجام وقيم تداولت ال�سوق عام )2019(:
1- ح�س�س �سركات الو�ساطة املالية من �سفقات ال�سراء:

توّزعت قيم وأحجام التداول لشركات الوساطة المالية العاملة في السوق شراًء وفق الجدول التالي:

الرتتيبحجم التداولقيمة التداولرمز الشركةاسم شركة الوساطة املالية
CHCA7,530,884,51532,435,3811شام كابيتال

GONE3,862,524,7824,442,5332العالمية األولى لالستثمارات المالية

BSFF2,809,162,9143,977,0343بيمو السعودي الفرنسي المالية

IFC807,434,5291,241,7364المركز المالي الدولي للخدمات والوساطة المالية

DAMAN613,337,761939,3515ضمان الشام للوساطة والخدمات المالية

SOFS378,700,412500,8076سورية والمهجر للخدمات المالية

AULA362,311,053462,8707األولى لالستثمارات المالية

16,364,355,96443,999,712اجملموع

2- ح�س�س �سركات الو�ساطة املالية من �سفقات البيع:
 توّزعت قيم وأحجام التداول لشركات الوساطة المالية العاملة بيعًا وفق الجدول التالي:

الرتتيبحجم التداولقيمة التداولرمز الشركةاسم شركة الوساطة املالية
DAMAN5,480,401,69029,926,3421ضمان الشام للوساطة والخدمات المالية

BSFF3,307,908,0754,251,0582بيمو السعودي الفرنسي المالية

GONE3,189,234,6934,283,8053العالمية األولى لالستثمارات المالية

CHCA2,637,910,1442,748,9544شام كابيتال

IFC724,680,1241,151,2825المركز المالي الدولي للخدمات والوساطة المالية

AULA538,037,692820,1376األولى لالستثمارات المالية

SOFS486,183,548818,1347سورية والمهجر للخدمات المالية

16,364,355,96443,999,712اجملموع



التط�رات التقنية
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التطورات التقنية:
ــى  ــت عل ــرع وق ــرها بأس ــتثمرين ونش ــة للمس ــات المتاح ــودة المعلوم ــين ج ــا وتحس ــاء بأدائه ــة لالرتق ــعي الهيئ ــار س ــي إط ف

ــرز مــا تــّم فــي هــذا المجــال: موقــع الهيئــة االلكترونــي، نــورد أب

 اإطالق املوقع اللكرتوين اجلديد للهيئة:

ُأجــري التعاقــد مــع شــركة )Syrian Monster( لتصميــم موقــع محــّدث للهيئــة، وقــد تابعــت الهيئــة مــع الشــركة 

أعمــال التطويــر لتصميــم وبرمجــة الموقــع بمــا يتــالءم مــع رؤيتهــا، حيــث أطلــق الموقــع المجــدد بشــكل رســمي بتاريــخ 

 .2019/12/22

 اإدارة معلومات املوقع اللكرتوين ب�سكل يومي لضمان عمل المخدم بشكل مستمر ودون وجود أي مشاكل.

 برامج اأمتتة واأر�سفة عمل الهيئة:
ــة، وقــد تابعــت الهيئــة مــدى  -  ُأجــري التعاقــد مــع جامعــة دمشــق لتصميــم عــدد مــن البرامــج التــي تخــص أعمــال الهيئ

مالءمــة هــذه البرامــج مــع خصوصيــة أعمالهــا وتــّم اختبــار كفاءتهــا وفعاليتهــا، حيــث تــّم تنصيــب كل مــن البرامــج التاليــة 

المتعلقــة  بعمــل مديريــة الشــؤون اإلداريــة والماليــة:

1- الذاتية.

2- الرواتب والموازنة.

3- المستودعات.

4- المحاسبة.

5- الرقابة.

6- الصالحيات.

- ُأجــري التعاقــد مــع شــركة أميســكوم لتصميــم برنامــج ألرشــفة وثائــق ومســتندات وورقيــات عمــل الهيئــة، وقــد تابعــت 

الهيئــة مــدى مالءمــة وتوافقيــة هــذا البرنامــج مــع خصوصيــة أعمالهــا، وتوفيــر البيئــة التشــغيلية المناســبة لعملــه، كمــا 

تــّم اختبــاره وتنصيبــه لــدى جميــع دوائــر الهيئــة وتدريــب العامليــن فــي الهيئــة علــى آليــة اســتخدامه.

 الأعمال ال�سبكية والتجهيزات:

- تّم تحديث قواعد الحماية الخاصة بالجدار الناري، ANTIVIRUS، وإجراء اختبارات دورية لسالمة الشبكة.  

- تحديث عدد من التجهيزات الحاسوبية، ومستلزمات العمل كالطابعات وغيرها، وتغيير وحدات عدم انقطاع التيار الكهربائي.

-  صيانة إصالح وتشغيل البرامج ومتابعة كل ما يتعلق بأمور الصيانة والفرمتة لجميع أجهزة الحواسب في الهيئة.



التقرير املايل للهيئة 

لعام 2019
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2019 

 

 :ييتضمن التقرير املالي ما يل

 31/12/2019 كما تظهر في قائمة املركز املالي .1

 31/12/2019قائمة الدخل لغاية  .2

 2019ة لعام التدفقات النقدي   قائمة .3

 2019ة لعام ة السوري  ة لهيئة ألاوراق وألاسواق املالي  إيضاحات حول البيانات املالي   .4
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ّ

  /29الرقم /وحتى  /1/املرفقة من الرقم يضاحات لا إن
ً
 أساسّيا

ً
شكل جزءا

ُ
  .ةمن البيانات املاليّ  ت

 

 

 

31/12/2019
31/12/2019 31/12/2018 

   
 32,928,802 15,904,512 
 (12,396,992) )11,284,188( 

  1,958,550 1,958,550 
  (1,333,049) )1,117,043( 

3 32,538,999 25,683,999 

 

3 (22,972,108) )21,226,224( 

 4 10,287,500 0 

 5 61,613,341 61,613,341 
  102,625,043 71,532,947 

    

 6 6,451,658 20,219,170 
7 (2,940,000) )3,645,000) 

 8 18,288,770 4,539,115 

 21,800,428 21,113,285 
   

 9 207,440,782 157,177,146 
10 250,000,000 50,000,000 

  457,440,782 207,177,146 
  581,866,253 299,823,378 
    

 

11 73,894,467 73,894,467 

 12 286,763,932 159,086,682 
 13 230,000 230,000 

 14 60,082,111 0 
  0 58,809,514 

  420,970,510 292,020,663 

   

 15 150,000,000 0 
 16 6,432,121 4,104,042 

17 4,463,622 3,698,673 

  160,895,743 7,802,715 
 581,866,253 299,823,378 
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  لايضاحات 
ّ

  /29وحتى الرقم / /1/املرفقة من الرقم إن
ً
 أساسّيا

ً
شكل جزءا

ُ
 ة.من البيانات املاليّ  ت

                

  

31/12/2019 

رقم 

 لايضاح
31/12/2019 31/12/2018 

   
 18 157,104,653 150,464,715 

 
19 7,692,100 5,198,040 

 
 30,128,060 26,033,493 

 20 4,200,000 4,800,000 
 0 50,000 

 21 1,550,000 0 
 22 1,601,331 3,095,362 

 7,353,311 3,062,835 
 209,629,455 192,704,445 

    
 23 (60,205,771) (53,069,456) 

 24 (4,440,195) (4,933,048) 
 25 (8,544,510) (13,764,517) 

 26 (3,074,694) (2,860,500) 
27 (948,902) (118,207) 

 28 (4,662,430) (3,036,455) 
29 (75,703) 0 
 0 (2,802,150) 
 0 (1,740,750) 

  0 (78,758) 
 (81,952,205) (81,953,841) 

  127,677,250 110,750,604 
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 31/12/2019 

 31/12/2019 31/12/2018 
 127,677,250 110,750,604 

  
  

3,074,694 2,860,500 
   

 1,272,597 - 
 13,767,512 - 

 3,093,028 4,640,185 
   

- (48,956,471) 
 (213,749,655) (6,736,533) 

 (705,000) - 

(65,569,574) 62,558,285 
  

   
 (34,166,790) (2,041,400) 

 (34,166,790) (2,041,400) 
  

 
150,000,000 - 

 - 47,556,283 

150,000,000 47,556,283 
50,263,636 108,073,168 

 157,177,146 49,103,978 

31122019 207,440,782 157,177,146 
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 :2019ام ة لعة السوريّالماليّة لهيئة األوراق واألسواق إيضاحات حول البيانات الماليّ

1. 

 2219/06/2005

 

 

 

 

 22

 

  

2. 

 الماليّة: بياناتأُسس إعداد الأوالً: 

312019

 لخص السياسات الُمحاسبيّة الهامة:مُ ثانياً: 

.1,2  
ُ
 :سس التقييمأ

31/12/2019

31/12/2018
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 الثابتة: صول لا  2,2.

 

 

 

 

10%15%

15% 20%

25%

 

  

 لاجنبّية: العمالت 3,2.

 مبدأ الاستمـرارية:  4,2.

 تحقق لايرادات والاعتراف باملصاريف: 5,2.

 السيولة: مخاطر  6,2.
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 الّية:امل للرقابة املركزي  الجهاز  قبل من للتدقيق املالّية وبياناتها الهيئة حسابات تخضع النافذة القوانين بموجب 7,2.

2018

20102018

3. 3 

4. 4 

5. 5 

 

6. 6 

7. 7 

2018

 

 

 31/12/2019 31/12/2018 
 32,538,999 25,683,999 

4,601,655 3,464,155 
 25,637,139 20,589,639 

2,300,205 1,360,205 

22,972,108 21,226,224 
2,861,068 2,686,300 

18,885,012 17,515,422 

1,226,028 1,024,502 

 31/12/2019 31/12/2018 
2,940,000 17,270,317 
200,000 200,000 

 1,456,290 1,257,916 
464,595 423,280 
178,960 197,283 

1,000,000 650,000 
201,813 210,374 
10,000 10,000 

 6,451,658 20,219,170 
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8. 8 

2013 

9. 9 

10. 10 

11. 11 

2018 

12. 12 

201882,403,841164,807,682

               /121,956,250

 31/12/2019 31/12/2018 
3,079,000 1,763,282 
320,853 477,333 

 2,864,875 2,073,500 
236,167 225,000 
908,334  
23,530  

9,804,245  
1,051,766  
18,288,770 4,539,115 

31/12/2019 31/12/2018 
197,466,477 145,813,266 

228,804 1,266,355 
 116,406 120,364 

9,229,305 9,575,776 
399,790 401,385 

207,440,782 157,177,146 

31/12/2019 31/12/2018 
50,000,000 50,000,000 
50,000,000 0 

 100,000,000 0 
50,000,000 0 

250,000,000 50,000,000 

31/12/2019 31/12/2018 
73,894,467 *73,894,467 

73,894,467 73,894,467 
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13. 13 

14. 14 

15. 15 

16. 16

17. 17

 

 

31/12/2019 
1/1/2019 58,809,514 

2018 1,272,597 

31/12/201960,082,111 

31/12/2019 31/12/2018 
1200610,770 10,770 
1200752,500 52,500 

12019 213,750 0 
22019728,750 0 

1,908,840 494,911 
173,377 173,377 

1,100,580 1,094,480 
1,475,000 875,000 

3,251 21,592 
31,610 41,490 

130,849 580,849 
214,878 93,149 
146,366 72,183 

0 10,236 
241,600 304,275 

0 279,230 

6,432,121 4,104,042 

31/12/2019 31/12/2018 
283,112 428,163 

4,180,510 3,270,510 

4,463,622 3,698,673 
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18. 18

19. 19

20. 20

21. 21

22. 22

 
 

31/12/2019 31/12/2018 
14,000,000 

34,376,625 
5,404,108 

 39,742,479 34,069,469 
97,958,066 82,018,621 

157,104,653 150,464,715 

31/12/2019 31/12/2018 
500,000 0 

3,883,010 1,770,510 
1,545,840 1,600,000 
1,433,250 1,625,030 
330,000 202,500 

7,692,100 5,198,040 

31/12/2019 31/12/2018 
1,700,000 2,300,000 
2,500,000 2,500,000 

4,200,000 4,800,000 

31/12/2019 31/12/2018 
1,500,000 0 

50,000 0 

1,550,000 0 

31/12/2019 31/12/2018 
180,000 

3,083,207 
694,099 

0 6,300 
705000 0 
22,232 5,855 

1,601,331 3,095,362 



56  
   

 2019 السنوي التقرير

23. 23

24. 24

25. 25

 

 

31/12/2019 31/12/2018 
26,328,298 24,706,156 

147,331 64,080 
 558,664 1,386,176 

858,333 
15,059,825 

17,602,771 
1,079,403 135,220 
4,147,000 3,440,200 

98,306 97,080 
269,486  

2,767,190 3,003,937 
981,422 817,379 

4,296,820 3,654,785 
834,000 941,365 

60,205,771 53,069,456 

31/12/2019 31/12/2018 
2,071,374 2,046,660 
1,580,161 2,308,388 

 788,660 578,000 

4,440,195 4,933,048 

31/12/2019 31/12/2018 
1,342,610 705,700 

35,000 366,775 
 351,800 1,379,425 

4,593,035 3,328,002 

31/12/2019 31/12/2018 
90,000 75,000 
376,417 3,365,697 
33,409 33,867 
984,027  
320,000  
104,112 126,651 
314,100  

 4,383,400 

8,544,510 13,764,517 
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26. 26

27. 27

28. 28

29. 29

 

 

23102019/8

31/12/2019 31/12/2018 
1,112,804 1,084,706 
216,006 195,467 

 174,768 156,088 
201,526 92,621 

1,369,590 1,331,618 

3,074,694 2,860,500 

31/12/2019 31/12/2018 
204,403 113,707 
552,833 4,500 

 191,666 0 

948,902 118,207 

31/12/2019 31/12/2018 
1,260,823 

1,928,102 766,857 
 502,500 

2,132,250 1,108,353 

4,662,430 3,036,455 

31/12/2019 31/12/2018 
201860,000 0 

201815,703 0 

75,703 0 




