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 العمل على تعميق كفاءة قطاع األوراق املالية إلتاحة الفرص جلذب املدخرات مبا خيدم مصلحة االقتصاد الوطين.

 
تطووووقر قطووواع األوراق واألملوووواق املاليوووة واألياوووطة والفعاليوووات امللحاوووة اوووا ولوووق املعووواق  واملمارملوووات الدوليوووة مووو  خووو   

اطاع وترمليخ التواامم  ااملبوادئ ال هذا رلع كفاءة العاملني يف، و تنمية الوعي االملتثماريو  ،ضمان مبادئ العدالة والافالية
 .األخ قية واالتطبيق األمثل ملعاق  السلوك املمين

 

تنظوووووووي  وتطووووووووقر األملوووووووواق املاليوووووووة واألياوووووووطة والفعاليوووووووات امللحاوووووووة اوووووووا مبوووووووا ق وووووووم   ايوووووووق العدالوووووووة وال فووووووواءة  
 د م  املااطر املرتبطة مبعام ت األوراق املالية.والافالية وقساه  يف احل

محاقووووووووة املوووووووووواطنني واملسوووووووووتثمرق  يف األوراق املاليووووووووة مووووووووو  املمارملوووووووووات  ووووووووو  العادلووووووووة  و  ووووووووو  السوووووووووليمة  و الووووووووو   
 تنطوي على خداع  و ت ليل.

 تاجيع النااط االدخاري واالملتثماري مبا خيدم مصلحة االقتصاد الوطين. 

 

 .ح والافالية وإع ء مليادة الاايوناإللصا  
 .الوالء وااليتماء  
 .املبادرة واإلاداع 

 .األماية والنااهة 

 .احلفاظ على ملرقة املعلومات مبا ال قتعارض مع مبادئ اإللصاح 

 .التطوقر املستمر 

 .العمل اروح الفرقق 

 .تعاقا املعرلة ويارها 

 .التميا يف تادمي اخلدمة 



نيضوفملا سلجم
 

يدامعلا دمحم .د
يذيفنتلا ريدملا /سلجملا سيئر

دادح سايلا .د
سلجملا سيئر بئان

مساقلا قازرلا دبع .د
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ناملس نايح .د
داصتقالا ريزو نواعم

ينيبرع ريسيت .د
 فرصملا مكاح بئان

يزكرملا

شودنمح دمحم .د
ةيلاملا ريزو نواعم

وعلد بلاغ .أ
نيضوفملا سلجم رس نيمأ

فسوي لئاو .أ
ةينوناقلا نوؤشلا ةرئاد سيئر

راصقلا دمحأ .أ
 قشمد قوس ىلع ةباقرلا ةرئاد سيئر

ةيلاملا قاروألل

ىسوم بعصم .أ
حاصفإلا ةرئاد سيئر

ةداحش نازوس .أ
تاكرشلا ليجست ةرئاد سيئر

ديعس نيفين .أ
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ةيلاملا ةطاسولاو تامدخلا تاكرشل
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غابصلا لساب .أ
 تاكرش ىلع ةباقرلا ةرئاد سيئر

ةيلاملا ةطاسولاو تامدخلا

داقعلا ماسو .أ
مالعإلاو ةيعوتلاو بيردتلا ةرئاد سيئر

بيطلا ناسيم .أ
رادصإلا ةرئاد سيئر

ةيانع رهاز .د
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 كلمة السيد رئيس اهليئة

 ورقة  ن ما كانوووووووووووووووووووملواق املالية السقامد التارقر السااع هليئة األوراق واأل

  الصعبة الظروف بح حاياة، ومازا  ق رب وقورق ر  حلماً يف املاضي  ص

 ال  متر اا ا ديا.
 اً ووووووووووووووووووسوق    آاني مبا حيدث  حيايلاد املتمرت اهليئة االعمل، وكذلك ال

   االواوباياً ا رورة ترمليخ ووودها لتاوم تاداد اهليئة إمي ال وعلى الع س،
 م ووووووووة وويوووووووووواملستثمرق  يف األوراق املال امللاى على عاتاما يف محاقة املواطنني

 ا   و ووووووووووعلى احتي  و    السليمة، وال  قد تنطوي املمارملات    العادلة 

 النااط االقتصادي االملتثماري ت عب، ماجعًة اذلك  و تدليس  و ش 

 مبا خيدم مصلحة االقتصاد الوطين.
هذه األهداف، وحبيث جيري تطوقرها و دقثما  ا خيدمليمات يف اهليئة والسوق مبولاد مت إعداد مجيع األيظمة والتع

 ااملتمرار مبا قتوالق مع التطور العاملي يف  يظمة الرقااة واإلشراف.
التدقيق هو  مر يف والاد م  التأكيد يف البداقة اأن دور اهليئة يف اإلشراف والرقااة على شركات وم اتب احملاملبة و 

 احملاملبة الدولية ومعاق  تاومي األداء، و دقد ش ل الاوام  املالية السنوقة والدورقة مبا ليه اعتماد معاق  ،منتمى األمهية
 والتاارقر واملستندات ال  جيب  ن تادمما اجلمات املصدرة لألوراق املالية.

اام االسرقة لتولاد اعتربت اهليئة  ن ممنة احملاملبة هي ممنة الدقة واألماية واملوضوعية وال فاءة والعناقة املمنية واال
ولااً  اتجمموعة م  مفتاي احلساا 2102واناًء على ذلك لاد اعتمدت اهليئة خ   عام  ،وآداب السلوك املمين

 / مفتااً منم  ملبعة شركات تدقيق.22لنظام االعتماد اخلاص ااهليئة، وقد الغ عدده  /
)قطاع املصارف( ااقادة كات املسامهة العامة تان م  الار وليما قتعلق اإصدار وطرح األوراق املالية لاد قامت شرك

(  .س، واذلك ت ون قيمة 025,190,711رؤوس  مواهلا ع  طرقق ض   رااح واحتياطيات اايمة إمجالية الغت )
مليار  62,0للاركات قيد التأمليس  2102حىت هناقة العام  2110اإلصدارات ال  والات عليما اهليئة منذ عام 

مليار ل ة ملورقة،  ما قيمة إصدارات الاركات ال  قامت  02,2على االكتتاب العام ما قيمته ل ة ملورقة طرح منما 
 مليار ل ة ملورقة. 60,2ااقادة رؤوس  مواهلا لاد الغت 

وقد قامت اهليئة مبتااعة  وضاع الاركات املسامهة العامة املتعثرة، واملسامهة ما  م   يف حل املا  ت ال  تواوه 
اركات، وذلك ااملااركة مع وزارة االقتصاد إضالة إىل اهليئات والوزارات املاتصة ال  تارف قايوياً على اعض هذه ال
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عمل و داء هذه الاركات كً  ولاًا للاطاع الذي تنتمي إليه وذلك كوزاريت الاراعة والسياحة وهيئة اإلشراف على 
 عامة ل الة الاركات املسامهة العامة.التأمني، إضالة إىل متثيل اهليئة يف اوتماعات اهليئات ال

اتسجيل  ملم  الاركتني اللتني قامتا ااقادة  2102، لاد قامت اهليئة خ   عام ما قتعلق اتسجيل األوراق املاليةولي
 ر مساهلما خ   العام ذاته.

والاة على تنفيذ اامل 2102 ما ليما قتعلق اتعدقل الايمة االمسية ألملم  الاركات، لاد قامت اهليئة خ   عام 
تعدقل الايمة االمسية ألراع عارة شركة مسامهة عامة واذلك  صبح العدد اإلمجايل للاركات ال  قامت اتعدقل الايمة 

حىت تارخيه  2100/ لعام 29/  .س ولاًا ملا يص عليه قايون الاركات رق  /011االمسية ألملممما لتصبح /
 / شركة.21/

عليمات جتامة األملم " اغرض معاجلة  وااء السم  ال  قد تناأ يتيجة تعدقل الايمة كما عملت اهليئة على تعدقل "ت
اهليئة خ   العام املنصرم متااعة إلصاحات الاركات  واجلدقر االذكر اأيه م  اني  ه  املمام ال  قامت اا االمسية.

ويارها على املوقع االل رتوين للميئة، ادف تاوقد  النصفية( والطارمة، –املسامهة العامة النمامية منما واملرحلية )الراعية 
السوق املالية اتاارقر مالية تتناملب وحاوات املستثمرق  يف صنع الارارات االملتثمارقة الرشيدة وذلك كله ولق 
النماذج املعتمدة م  اهليئة وضم  املواقيت احملددة لنارها حبسب يظام وتعليمات اإللصاح الصادر ع  السيد رميس 

 .2110/ لعام 2962لس الوزراء االرق  /جم
ق اف إىل ما ملبق إصدار تارقر احلوكمة للاركات املصدرة لألوراق املالية واخلاضعة لرقااة اهليئة، وهو التارقر الثالث 

السليمة لإلدارة ولق حماور احلوكمة. إضالة إىل إعداد جمموعة م  الدراملات  تم  يوعه ضم  متااعة اهليئة للممارملا
خمالفات الاركات متااعة  كما عملت اهليئة على الية واالقتصادقة اخلاصة ا ل قطاع م  قطاعات السوق.امل

ولاًا للاوايني واأليظمة النالذة، إضالة إىل  ودراملتما قايويياً، وإصدار اعض الارارات املت منة لرض العاواات حباما
وإعداد املذكرات والدلوع وتادميما للمحاك  ع  طرقق  ملاتلفة، مام احملاك  الا امية ا متااعة دعاوى اهليئة املنظورة
 وكيلنا إدارة ق اقا الدولة. 

يف التعاون مع ملوق دماق لألوراق املالية، كون السوق قعترب م   2102وقد حاات اهليئة يالة يوعية خ   العام 
ة الراعية للسوق وإرملا  امل حظات حوهلا،  ه  اجلمات اخلاضعة لرقااة اهليئة وإشرالما. لتمت دراملة الاوام  املالي

ومتااعة قرارات جملس إدارة السوق وحماضر اوتماعاته، وعاد العدقد م  االوتماعات مع إدارة السوق وإدارات 
الراهنة ال   شركات اخلدمات والوملاطة املالية للوصو  إىل رؤقة مارتكة لتاجيع عمليات التداو  يف ظل الظروف

 تعياما الب د.
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كما املتمرت اهليئة يف رقااتما لعمليات التداو  اا ل قومي واملتح رت لذلك املاقد م  الربامج االل رتويية، ومت 
األمر الذي تسعى م  خ له اهليئة للحفاظ على البيئة  ،ات والتعامل معما االا ل املناملبضبط اعض املاالف

 ى ر ملم  صغار املستثمرق  م  حاالت الغش  و الت عب.اآلمنة ل ملتثمار والتأكد م  محاقة مصاحل املستثمرق  وعل
شركة م  شركات اخلدمات والوملاطة املالية، واتجدقد االعتماد  02كما قامت اهليئة اتجدقد االعتماد السنوي لو

موظفًا م  املعتمدق  ملاااًا  لدى هذه الاركات، ااإلضالة إىل اعتماد  راعة  شااص ودد للعمل  002السنوي لو 
ذه الاركات، كما مت االيتماء م  تطوقر يظام رقايب ملتااعة امل ءة املالية لاركات اخلدمات والوملاطة املالية العاملة يف ه

حيث مي   هذا النظام م  احلصو  على ث ثني تارقراً ال  تساعد يف رصد النااط املايل لاركات اخلدمات والوملاطة 
 ختاذ الارارات املناملبة واختيار  ل ل احللو .املالية العاملة وضبط حاالت اخللل اغرض ا

، لاد عملت  اهليئة على  دقثه وتطوقره وتاوقده ا الة يتوليما خيص املوقع االل رتوين للميئة على شب ة االيرت 
 ، وذلك االلغتني العراية واالي لياقة.ال رورقة للمستثمرق  واملتااعني املعلومات والبيايات

غ ات يف ايئة العمل احمليطة لاد قامت اهليئة اوضع خطة طوارئ خاصة اا ضم  اإلم ايات يف إطار االملتجااة للت
املتاحة لدقما حاليًا اغرض املتعادة قدرهتا على العمل ااألوضاع االملتثنامية، كما قامت اتاغيل منظومة النسخ 

 االحتياطي اخلاص ااب ة اهليئة.

وتباد  اخلربات، لاد قامت اهليئة منذ اداقة العام اتلاي جمموعة م   ويف إطار التعاون الدويل والع قات اخلاروية
االملتفسارات وطلبات املساعدة م  اهليئات النظ ة الع و يف منظمة ا اد هيئات األوراق املالية،كما قامت االتااور 

 مع هذه اهليئات النظ ة ادف االملتفادة م  خرباهتا واحلصو  على املعلومات ذات الصلة.
يف  ما شارك ولٌد م  اهليئة يف "الربيامج التدرقيب الدويل الرااع ألملواق املا  اإلمل مية" الذي عاد يف طمران اإقرانك

"املعرض الدويل  ااإلضالة إىل املااركة يف  ت عنوان "يالذة للتحسني والعدالة"، 2102 قار  9-0الفرتة ما اني 
 مش الربيامج.الذي  قي  على ها السادس ل ملتثمار واملا "

ويف يفس السياق، لبت هيئتنا الدعوة حل ور مؤمتر تطوقر  ملواق  دوات الدق  يف الدو  العراية الذي  قي  يف مدقنة 
 . 2102 قار  26-22 او ظيب ادولة اإلمارات العراية املتحدة، يف الفرتة ما اني 

نة يف جملتما الراعية اعددها السااع والعارق  ويف إطار الع قات مع جلنة إلرقايا والارق األوملط، لاد يارت اللج
 إجنازات هيئتنا، األمر الذي قسم  يف تومليع هامش التوعية ادور هيئة األوراق املالية السورقة عرب العامل. 2102لعام 

م  وإيين  ذكر االا ر والتادقر اإلخوة  ع اء جملس املفوضني وإخويت و خوايت العاملني يف اهليئة والذق  مت اف ل
  ايق هذه املنجاات.

 الدكتور حممد العمادي



 

 

 لمحة عن الهيئة
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 إحداث اهليئة:

، كجمووووووووة ياظمووووووووة 2002/ لعووووووووام 22/  حوووووووودثت هيئووووووووة األوراق واألملووووووووواق املاليووووووووة السووووووووورقة مبووووووووووب الاووووووووايون رقوووووووو 
 ترتبط ارميس جملس الوزراء وتتمتع االااصية االعتبارقة وااالملتا   املايل واإلداري، وق ون مارها دماق.

 ئة:إدارة اهلي

ق وووووون للميئوووووة جملوووووس قسووووومى جملوووووس املفو ضوووووني وقتاووووو  ل مووووو  ملوووووبعة  ع ووووواء مووووونم   راعوووووة  ع ووووواء متفووووور  ني ايووووونم  
 رمووووووويس ائلوووووووس وياموووووووب رمووووووويس ائلوووووووس مووووووو  ذوي اخلوووووووربة واالختصووووووواص علوووووووى  ن ق ويووووووووا  شااصووووووواً طبيعيوووووووني ملوووووووورقني

 ملركاي.ااإلضالة إىل معاوين وزقري املالية واالقتصاد ويامب حاك  مصرف ملورقة ا
 مهام جملس املفوضني:

 .إصدار التعليمات التنفيذقة والارارات ال زمة لتطبيق  ح ام الاايون 

 .اقرتاح النظام الداخلي واأليظمة األخرى للميئة 

 .إعداد التارقعات واأليظمة املتعل اة ااألوراق املالية 

 .وضع السياملات ال  ختدم  ايق األ راض واملمام املنوطة ااهليئة 

 .وضع معاق  وشروط إصدار األوراق املالية 
 .املوالاة على طرح األوراق املالية واقرتاح اعتماد يارات اإلصدار املرتبطة اذه األوراق 

  تاوودمي املارتحووات للجمووات احل وميووة يف ائوواالت الوو  تسوواعد علووى تطوووقر وتعميووق الاطوواع املووايل وتووول  احلماقووة
 راق املالية.للمستثمرق  واملتعاملني يف األو 

  ،اعتماد  و منح تراخيص مااولة املمنوة للمؤملسوات املاليوة العاملوة يف األملوواق الو  تصودر مبوووب  ح وام الاوايون
الو   و وتاييد  و تعليق  و إقااف  و إلغاء هذه الرتاخيص ألي شاص  و  قة ومة خاضعة لرقااة اهليئوة وإشورالما

 قراها ائلس مناملبة.

 املاليووة ملوودة ال تاقوود علووى قوووم واحوود، وقتعووني  يف حوواالت ال وورورة تعليووق ياوواط السوووق ملوودة  تعليووق ياوواط األملووواق
 تاقد على قوم واحد اارار م  رميس جملس الوزراء اناًء على اقرتاح جملس املفو ضني.

  ق لووألوراق املوالاووة علووى إدراج  و إلغوواء  و تعليووق إدراج  قووة ورقووة ماليووة لاووركة  و ومووة ملووورقة متداولووة يف  ي ملووو
 املالية خارج اجلممورقة العراية السورقة، اعد موالاة مصرف ملورقة املركاي يف ضوء  ح ام الاطع األونيب النالذة.

 .منع طرح  قة ورقة مالية يف األملواق املالية،  و تعليق إصدارها،  و تداوهلا إذا ر ت اهليئة ضرورة لذلك 

   اتلووووا اجلمووووات اخلاضووووعة إلشووووراف ورقااووووة اهليئووووة، وجتدقوووود هووووذه اووووة اإصوووودار الرتاخوووويص مل دقوووود البوووودالت املتعل
 الرتاخيص، كذلك  دقد البدالت املتعل اة ااعتماد يارات إصدار األوراق املالية.

 .اقرتاح الغرامات املالية ال  تفرض على مرت يب املاالفات ولق  ح ام الاايون وتصدر مبرملوم 
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 ها شووركات اخلوودمات والوملوواطة املاليووة موو  عم ممووا، واملوالاووة علووى وضووع حوود  علووى و دو للعموووالت الوو  تتااضووا
 املااال املايل والعموالت األخرى ال  تتااضاها األملواق املالية.

 اجلهات اخلاضعة إلشراف اهليئة:

 خت ع إلشراف ورقااة اهليئة اجلمات التالية:
 الاركات املصدرة لألوراق املالية. -1
 ية املرخ صة.شركات اخلدمات والوملاطة املال -2

 مصارف وشركات االملتثمار وصنادقق االملتثمار املرخ صة. -3

 األملواق املالية. -4

 شركات وم اتب احملاملبة والتدقيق املعتمدة. -5
 :اهليكل التنظيمي للهيئة

 قتا  ل اهلي ل اإلداري للميئة م  عدد م  املدقرقات وامل اتب ال  ترتبط ارميس اهليئة ولق التايل:
  ماية ملر ائلس .1
 م تب رميس ائلس .2
 م تب التدقيق الداخلي .3
 مدقرقة الدراملات واألحباث والتوعية .4
 مدقرقة الرقااة والتفتيش .5
 مدقرقة اإلصدار والرتخيص واإللصاح .6
 مدقرقة الاؤون اإلدارقة واملالية .7
 مدقرقة الاؤون الاايويية والتنفيذ واملتااعة .8
 مدقرقة النظ  واملعلومات .9

http://www.scfms.sy/forms/ar_pages/structure_iframe2.php#1
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http://www.scfms.sy/forms/ar_pages/structure_iframe2.php#2
http://www.scfms.sy/forms/ar_pages/structure_iframe2.php#2
http://www.scfms.sy/forms/ar_pages/structure_iframe2.php#3
http://www.scfms.sy/forms/ar_pages/structure_iframe2.php#3
http://www.scfms.sy/forms/ar_pages/structure_iframe2.php#4
http://www.scfms.sy/forms/ar_pages/structure_iframe2.php#4
http://www.scfms.sy/forms/ar_pages/structure_iframe2.php#5
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http://www.scfms.sy/forms/ar_pages/structure_iframe2.php#9
http://www.scfms.sy/forms/ar_pages/structure_iframe2.php#9
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 :أمانة سر المجلس .1
 قتوىل  مني ملر ائلس:

  املفوضوووووووني وتنظوووووووي  حماضووووووور ولسووووووواته وإعوووووووداد قراراتوووووووه ومتااعوووووووة تنظوووووووي  وتنسووووووويق  عموووووووا  واوتماعوووووووات جملوووووووس
 تنفيذها. 

  .متااعة تنفيذ التعليمات والتوويمات الصادرة ع  جملس املفوضني إىل مدقرقات ودوامر اهليئة 
  الايووووووووووام اووووووووووأي عموووووووووول  و تووووووووووويل  ي مممووووووووووة تعموووووووووود إليووووووووووه موووووووووو  قبوووووووووول رموووووووووويس جملووووووووووس املفوضووووووووووني  و جملووووووووووس

                املفوضني.

 :يس المجلسمكتب رئ .2
 ق ون لرميس ائلس م تب قدقره موظا إداري تتولر لدقه اخلربة وقعمل على: 

  .املت م الرملامل واملعام ت الواردة اخلاصة ارميس ائلس 
  .تنظي  مااا ت رميس ائلس وإعداد حماضر االوتماعات ااملتثناء اوتماعات جملس املفوضني 
 لس. تنسيق ودو  مواعيد واوتماعات رميس ائ 

 :مكتب التدقيق الداخلي .3
 ه املدقرقة:ذم   ه  ممام ه

   وضووووووع اوووووورامج التوووووودقيق السوووووونوقة لتايووووووي  كفاقووووووة  يظمووووووة اهليئووووووة اخلاصووووووة اعموووووول مجيووووووع موووووودقرقات ودواموووووور اهليئووووووة
 ورلع التاارقر حو  عمليات التدقيق. 

 رارات املتعلاوووووة اوووووا ومووووو  التأكووووود مووووو  قيوووووام العووووواملني ااهليئوووووة مووووو  تطبيوووووق الاووووووايني واأليظموووووة والتعليموووووات والاووووو
 مطاااة األعما  اإلدارقة والعمليات املالية للاوايني والتعليمات النالذة. 

 . تسميل مممة مفتاي احلسااات اخلارويني والرد على مجيع املتفساراهت 
  .إا غ جملس املفوضني لوراً اأقة خمالفات ت تاا  ثناء التدقيق وتستدعي احلاوة اإلا غ عنما 
 يق يفاات اهليئة قبل الصرف.لحص وتدق 

 :مديرية الدراسات واألبحاث والتوعية .4
تتووووووألا هووووووذه املدقرقووووووة موووووو  داموووووورتني مهووووووا داموووووورة الدراملووووووات واألحبوووووواث وداموووووورة التوعيووووووة والع قووووووات اخلارويووووووة. وقلحووووووق 

 ه املدقرقة:ذ ارز ممام ه  وم ،اذه املدقرقة م تبة اهليئة
 واللووووووووووامح احل وميوووووووووة وتأث هوووووووووا املتوقوووووووووع يف ملووووووووووق األوراق دراملوووووووووة اخلطوووووووووط والوووووووووربامج والسياملوووووووووات والاووووووووووايني 

 املالية، واقرتاح تطوقرها. 
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  .إعداد الدراملات حو  ملبل تطوقر الاطاع املايل و ملواق األوراق املالية يف ملورقة 
 ،وإعوووووداد الوووووربامج اإلع ميوووووة الووووو  تع وووووس ياووووواط اهليئوووووة وتوووووأمني  إصووووودار الووووودورقات والناووووورات اخلاصوووووة ااهليئوووووة

 مباتلا وملامل اإلع م. يارها 
  .اإلعداد والتنسيق والتح   لعاد املؤمترات والندوات، وتنظي  املااا ت الصحفية 
  اقووووووورتاح السوووووووبل ال فيلوووووووة ل ملوووووووتفادة مووووووو  و تايوووووووي  ع قوووووووة اهليئوووووووة موووووووع املنظموووووووات واهليئوووووووات اإلقليميوووووووة والعامليوووووووة

 الربامج والفعاليات ال  تايمما تلك املنظمات. 
 وتنظي  تباد  الاقارات الرمسية معما.  ات مع اجلمات الداخلية واخلاروية،تطوقر االتفاقي 
 .متااعة املواضيع الواردة م  املنظمات العراية والدولية ليما قتعلق اتطوقر عمل اهليئة والسوق 
  .الايام جبميع ممام اإلشراف على امل تبة 

 :مديرية الرقابة والتفتيش .5
امووووورة الرقااوووووة علوووووى ملووووووق دماوووووق لوووووألوراق املاليوووووة، ودامووووورة الرقااوووووة علوووووى شوووووركات تتبوووووع هوووووذه املدقرقوووووة ثووووو ث دوامووووور: د

، اخلوووووووودمات والوملوووووووواطة املاليووووووووة العاملووووووووة يف ملوووووووووق دماووووووووق لووووووووألوراق املاليووووووووة، وداموووووووورة الرقااووووووووة علووووووووى الاووووووووركات املسووووووووامهة
 وت ون ممام املدقرقة ما قلي:

 علوووووى ملوووووج هتا وقيودهوووووا واحلصوووووو   ممارملوووووة الرقااوووووة علوووووى مجيوووووع اجلموووووات اخلاضوووووعة إلشوووووراف اهليئوووووة واالطووووو ع
علوووووووى يسوووووووخ منموووووووا اووووووودف التأكووووووود مووووووو  التاامموووووووا اوووووووالاوايني واأليظموووووووة والتعليموووووووات النالوووووووذة كدراملوووووووة يسوووووووب 
التملوووووك يف الاوووووركات، ومتااعوووووة الاوووووامعات الووووو  هلوووووا توووووأث  علوووووى ملوووووعر  قوووووة ورقوووووة ماليوووووة ودراملوووووة اال وووووراف يف 

 ملعر  قة ورقة مالية. 
 عار مسوووووووبق  و ادويوووووووه لتحدقووووووود موووووووا إذا كوووووووان  ي مووووووو  اجلموووووووات املوووووووذكورة إووووووووراء  ي  ايوووووووق  و تفتووووووويش اإشووووووو

 عوووووووو ه قوووووووود ارت ووووووووب خمالفووووووووة  و اختووووووووذ إوووووووووراءات   وووووووو قة تووووووووؤدي إىل ارت وووووووواب خمالفووووووووة واقوووووووورتاح التووووووووداا   و 
 العاواات املناملبة ااأهنا، وم  مث إحالة امللا املنظ  ااملاالفة إىل مدقرقة الاؤون الاايويية واملتااعة. 

  ااقارات ميدايية على مجيع شركات اخلدمات املالية للتأكد م  مطاااتما للاوايني واأليظمة. الايام 
 شوووووركات اخلووووودمات املاليوووووة، رااطوووووة شوووووركات  ،التأكووووود مووووو  قيوووووام مجيوووووع الاوووووركات املسوووووامهة، صووووونادقق االملوووووتثمار

التعليموووووووات صووووووندوق محاقووووووة املسوووووووتثمرق  وصووووووندوق ضوووووومان التسوووووووقة اوووووواللوامح و  ،اخلوووووودمات والوملوووووواطة املاليووووووة
 والاوايني.
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 :مديرية اإلصدار والترخيص واإلفصاح .6
تتبوووووووووع هوووووووووذه املدقرقوووووووووة دامرتوووووووووان: دامووووووووورة اإلصووووووووودار واإللصووووووووواح للاوووووووووركات املسوووووووووامهة، ودامووووووووورة الرتخووووووووويص واإللصووووووووواح 

 لاركات اخلدمات والوملاطة املالية، وت ون ممام املدقرقة ما قلي:
  ى ودراملووووووتما ودراملووووووة ياوووووورات إصوووووودارها، والتأكوووووود تلاووووووي طلبووووووات إصوووووودار األملووووووم   و األوراق املاليووووووة األخوووووور

 م  مطاااتما لأليظمة النالذة ورلع املارتحات ااأهنا. 
  تلاووووووي طلبووووووات تأملوووووويس وتوووووورخيص شووووووركات اخلوووووودمات والوملوووووواطة املاليووووووة ولووووووتح لووووووروع هلووووووا ودراملووووووتما والتأكوووووود

نالووووووذة ملوووووووواء موووووو  املووووووتيفاء تلووووووك الاووووووركات ل الووووووة املتطلبوووووووات واملسووووووتندات املنصوووووووص عليمووووووا يف األيظمووووووة ال
 م  حيث املتطلبات البارقة املؤهلة  م املادقة، ورلع التوصية ااأهنا.

  دراملوووووة ومتااعوووووة  وضوووووواع الاوووووركات املسوووووامهة الوووووو  تواووووووه ظرولوووووواً ووهرقوووووة طارموووووة  و تغوووووو ات هي ليوووووة تووووووؤثر يف
اووووووودمي وت  ياوووووواطما  و مركاهوووووووا املوووووووايل مبوووووووا يف ذلوووووووك عمليوووووووات إعوووووووادة هي لوووووووة ر س املوووووووا  وااليووووووودماج والتصوووووووفية

 التوصيات املناملبة ااأهنا.
  اعتموووووواد مفتاووووووي حسووووووااات الاووووووركات اخلاضووووووعة لرقااووووووة اهليئووووووة حسووووووب ال وووووووااط املعتموووووودة موووووو  قبلمووووووا اووووووذا

 الاأن.
  .منح الرتاخيص لصنادقق االملتثمار ومتااعة  وضاعما 

 :مديرية الشؤون اإلدارية والمالية .7
وت ووووون ممووووام هووووذه املدقرقووووة كمووووا ، ة وداموووورة الاووووؤون املاليووووةتتووووألا هووووذه املدقرقووووة موووو  داموووورتني: داموووورة الاووووؤون اإلدارقوووو

 قلي: 
  .املتااعة واإلشراف على النواحي اإلدارقة اليومية ومل  العمل يف مدقرقات ودوامر اهليئة 
  االطوووووو ع علووووووى مجيووووووع املراملوووووو ت الداخليووووووة واخلارويووووووة والتعووووووامي  والاوووووورارات واالملتفسووووووار عوووووو   ي  موووووووض

  زم عليما االتنسيق مع املدقرقات املعنية.  و لبس وإوراء التصوقب ال
  إحالوووووووووة الرملوووووووووامل الوووووووووواردة مووووووووو  الاوووووووووركات واملتعلاوووووووووة ااإللصووووووووواح عووووووووو  األموووووووووور اجلوهرقوووووووووة واألحوووووووووداث اهلاموووووووووة

 املستعجلة والطارمة إىل املدقرقات املاتصة ويساة عنما إىل الرميس. 
  .رلع التاارقر املالية للمجلس اا ل دوري وعند احلاوة 
 املوازيوووووة السووووونوقة إىل ائلوووووس اعووووود التأكووووود مووووو  إعووووودادها ولوووووق األصوووووو  يف ضووووووء السياملوووووة املاليوووووة  رلوووووع ماوووووروع

 وكذلك دراملة وتادمي املارتحات املناملبة الملتثمار  موا  اهليئة الفام ة وتنمية إقراداهتا.  ،للميئة
 ظموووووة والتعليموووووات التأكووووود مووووو  توووووأمني احتياووووووات اهليئوووووة مووووو  املووووووظفني ومتااعوووووة إووووووراءات التعيوووووني حسوووووب األي

 والتأكد م  تول  اخلدمات ال رورقة هلؤالء املوظفني ل مان ايتظام مل  العمل. 
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 :مديرية الشؤون القانونية والتنفيذ والمتابعة .8

تتبوووووع هوووووذه املدقرقوووووة دامرتوووووان مهوووووا دامووووورة الاوووووؤون الاايوييوووووة ودامووووورة التنفيوووووذ واملتااعوووووة، وت وووووون مموووووام هوووووذه املدقرقوووووة كموووووا 
 قلي:

 بل ال فيلة مبعاجلة املااكل والصعواات الاايويية.اقرتاح الس 
 املاالفات إىل رميس ائلس مافوعة االتوصيات املناملبة.   رلع ملفات 
  .اختيار  حد موظفي املدقرقة ليمثلما وقتااع  مور اهليئة لدى اجلمات املعنية 
 س. رلع املارتحات والدراملات املتعلاة اتطوقر  عما  املدقرقة إىل رميس ائل 

 :مديرية النظم والمعلومات .9
املدقرقوووووة علوووووى إدارة يظووووو  شوووووب ة املعلوموووووات لووووودى اهليئوووووة و ووووودقثما مبوووووا قتواكوووووب موووووع التطوووووورات التانيوووووة  هوووووذه وتعمووووول

 وتادم عمل اهليئة، ااإلضالة إىل تول  الدع  املستمر إىل مجيع مدقرقات ودوامر اهليئة. 
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 اق واألسواق المالية السوريةالهيكل التنظيمي لهيئة األور (:1الشكل رقم )

 

 رئيس مجلس المفوضين

مديرية النظم 
 والمعلومات

مديرية الشؤون القانونية 
 والمتابعة

 دائرة الشؤون القانونية

 دائرة التنفيذ والمتابعة

مديرية الشؤون اإلدارية 
 والمالية

 دائرة الشؤون اإلدارية

 دائرة الشؤون المالية

مديرية اإلصدار 
 والترخيص واإلفصاح

دائرة اإلصدار واإلفصاح 
 للشركات المساهمة

دائرة الترخيص واإلفصاح 
لشركات الخدمات 

 والوساطة المالية

 مديرية الرقابة والتفتيش

دائرة الرقابة على سوق 
 دمشق لألوراق المالية

دائرة الرقابة على شركات 
 الخدمات والوساطة المالية

دائرة الرقابة على 
 الشركات المساهمة

مديرية الدراسات 
 واألبحاث والتوعية

 دائرة الدراسات واألبحاث

دائرة التوعية والعالقات 
 الخارجية

مكتب رئيس 
 أمين سر المجلس المجلس

مكتب التدقيق 
 الداخلي
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 :2102قرارات جملس املفوضني خالل العام أهم 

إقااف تعدقل السعر املروعي عند  :22/10/2102/ الصادر بتاريخ 14قرار مجلس المفوضين رقم /  
 20/02/2102توزقع  رااح الاركات املدروة لغاقة 

 املتعلاة  28/22/0222/ تارقخ 555سوق رق  /قوقا العمل اأح ام املادة العاشرة م  قرار جملس إدارة ال
ة، وذلك لغاقة ر اتافيض السعر املروعي للورقة املالية املدروة يف السوق مبادار توزقعات األرااح املار  

58/80/0280. 
 املتعلاة اتعدقل  58/1/0222/ تارقخ 225جملس إدارة السوق رق  / ل اأح ام املادة التاملعة م  قرارقوقا العم

ملروعي للورقة املالية املدروة يف السوق يف اليوم التايل لتارقخ اكتساب املساه  حلاه يف األملم  ائايية وذلك السعر ا
 .58/80/0280لغاقة 

إلغاء العمل االبند الثاين م  الارار  :07/12/2102/ الصادر بتاريخ 01قرار مجلس المفوضين رقم / 
 :22/0/2102/م تارقخ 06

 املتعلق اإقااف  05/28/0280/ الصادر اتارقخ 14ثاين م  قرار جملس املفوضني رق  /قلغى العمل االبند ال
املتعلاة اتعدقل السعر  58/1/0222/ تارقخ 225جملس إدارة السوق رق  / ل اأح ام املادة التاملعة م  قرارالعم

اه يف األملم  ائايية. حبيث قت  املروعي للورقة املالية املدروة يف السوق يف اليوم التايل لتارقخ اكتساب املساه  حل
 العودة للعمل ولق  ح ام املادة املذكورة.

 /  كما هو.  05/28/0280/ الصادر اتارقخ 14قباى البند األو  م  الارار جملس املفوضني رق 

تعدقل تعليمات التعامل حباوق  :19/16/2102/ الصادر بتاريخ 22قرار مجلس المفوضين رقم / 
 :األل لية ااالكتتاب

  وال  يصت على اآليت:األل لية ااالكتتاب تعد  الفارة )ج( م  املادة التاملعة م  تعليمات التعامل حباوق 
  إذا مل تتم   الاركة م  ايع كامل األملم     امل تتب اا اسعر قاقد ع  ملعر اإلصدار ليحق للاركة واعد "

 كأملم  خاقنة اارار م  جملس اإلدارة ".حصوهلا على موالاة اهليئة تغطية األملم  املتباية وتسجيلما  
  لتصبح كما قلي:

إذا مل تتم   الاركة م  ايع كامل األملم     امل تتب اا اسعر قاقد ع  ملعر اإلصدار ليحق للاركة واعد "
فرتة إضالية حصوهلا على موالاة اهليئة إما متدقد اململة احملددة لبيع األملم  واملاار إليما يف الفارة ) ( م  هذه املادة ل

 ".ملم  خاقنة اارار م  جملس اإلدارةحيددها جملس املفوضني،  و تغطية األملم  املتباية وتسجيلما كأ

  .تعدقل تعليمات جتامة األملم  ودجمما :19/19/2102/ الصادر بتاريخ 71قرار مجلس المفوضين رقم / 
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 فيما يتعلق باستكمال األعمال يف مقر اهليئة والسوق يف يعفور:

ًء علوووووى مووووووذكرة التفووووواه  املاووووورتكة اووووووني هيئوووووة األوراق واألملوووووواق املاليووووووة السوووووورقة ممثلوووووًة االوووووودكتور حممووووود العمووووووادي انوووووا
رمووووويس اهليئوووووة وشوووووركة اعموووووار ل ملوووووتثمار موووووا وراء البحوووووار ممثلوووووًة مبال موووووا ورمووووويس جملوووووس إدارهتوووووا األملوووووتاذ مولوووووق الاوووووداح 

عوووووو  ر بتووووووه للتووووووربع اإياوووووواء ماوووووور هليئووووووة األوراق هلووووووا  اوووووودى السوووووويد قووووووداح موووووو  خ  والوووووو  5/9/2110واملوقعووووووة اتووووووارقخ 
علووووووى موالاووووووة  الاووووووت اهليئووووووة علووووووى تلووووووك الر بووووووة انوووووواءً واألملووووووواق املاليووووووة السووووووورقة وملوووووووق دماووووووق لووووووألوراق املاليووووووة وقوووووود و 

 رماملة جملس الوزراء.

يوووووووة قوووووووام السووووووويد وزقووووووور املاليوووووووة اوضوووووووع حجووووووور األملووووووواس ملبووووووو  هيئوووووووة األوراق واألملوووووووواق املال 7/02/2115واتوووووووارقخ 
 السورقة وملوق دماق لألوراق املالية.

مليوووووووون دوالر، وقتوووووووألا املبووووووو  مووووووو   02وتبلوووووووغ كلفوووووووة البنووووووواء جمموووووووااً دون قيموووووووة األرض والنظوووووووام االل ووووووورتوين حووووووووايل 
متوووووووداو  وم اتوووووووب ئلوووووووس إدارة  211مووووووورت مراوووووووع قت وووووووم  قاعوووووووة للتوووووووداو  تتسوووووووع لوووووووو  9711ملوووووووتة طوااوووووووق مبسووووووواحة 

اليوووووووووة ولاوووووووووركات الوملووووووووواطة املاليوووووووووة واالملوووووووووتع مات وااليرتيوووووووووت واإلعووووووووو م، وقووووووووود السووووووووووق وهليئوووووووووة األوراق واألملوووووووووواق امل
 .2111شمراً تبد  م  اداقة العام  20حددت املدة ال زمة لتنفيذ املاروع او 

مبووووووو  ملووووووووق دماوووووووق لوووووووألوراق املاليوووووووة اجلدقووووووود يف  املوووووووت م املفتووووووواح الرمووووووواي ملاوووووووروعمت  25/02/2101واتوووووووارقخ 
ذلوووووووك ، و ل ملووووووتثمار مووووووا وراء البحوووووووار إىل احل ومووووووة السووووووورقة اعموووووواردم موووووو  شوووووووركة منطاووووووة قعفووووووور ارقووووووا دماوووووووق املاوووووو

 ،والووووودكتور حممووووود احلسوووووني وزقووووور املاليوووووةاإلماراتيوووووة، وزقووووورة التجوووووارة اخلارويوووووة  يالاوووووياة لبووووو  انوووووت خالووووود الاوووووامس حب وووووور
 .وملياء عاصي وزقرة االقتصاد

ركة اعموووووووار االملوووووووتثمار ملوووووووا وراء البحوووووووار علوووووووى  مووووووول شووووووو 21/2/2100وقووووووود والوووووووق السووووووويد وزقووووووور املاليوووووووة اتوووووووارقخ 
 مليون ل ة ملورقة. 061% م  قيمة األعما  املتباية الجناز  عما  البناء واملادرة او 71% واهليئة 71

اتفووووووقض وزقووووور  26/7/2100/ توووووارقخ 5202كموووووا والوووووق السووووويد رمووووويس جملوووووس الووووووزراء مووووو  خووووو   قوووووراره رقووووو  /
/ مليوووووون لووووو ة ملووووووورقة لتسووووودقد حصووووووتما 51  اخلاقنووووووة اجلووووواهاة جمموعمووووووا /املاليوووووة مبووووونح اهليئووووووة والسووووووق ملوووووولفة مووووو   مووووووا

 % م  قيمة العاد.71املادرة او 

والووووووووذي قفيوووووووود اووووووووأن  02/9/2100تووووووووارقخ  (09022/0/62)وانوووووووواًء علووووووووى كتوووووووواب السوووووووويد وزقوووووووور املاليووووووووة رقوووووووو  
اهليئووووووة وال  قوووووودخل ضووووووم  صوووووو حيات وممووووووام جملووووووس مفوضووووووي 2100إضووووووالة املبلووووووغ املووووووذكور إىل موازيووووووة اهليئووووووة لعووووووام 

حيتووووواج ملوالاوووووة اجلموووووات الوصوووووامية علوووووى  ن قباوووووى صووووورف املبوووووالغ علوووووى مسوووووؤولية اهليئوووووة ولوووووق الاووووووايني واأليظموووووة النالوووووذة. 
 لذلك قامت اهليئة ااختاذ اإلوراءات التالية:
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وق دماق إعداد دلرت الاروط اخلاصة )املالية واحلاوقية( الملت ما   عما  اناء هيئة األوراق واألملواق املالية ومل (0
 .لألوراق املالية

اني الطرف األو : هيئة األوراق واألملواق املالية  2102/ 29/5/ اتارقخ 179إعداد عاوود مااولة رقوو  / (2
السورقة ممثلة االدكتور حممد العمادي وشركة إعمار االملتثمار ملا وراء البحار ممثلة اع و جملس اإلدارة املفوض 

وميثلما املمندس  (.B.E.C)طرف الثاين: شركة اناؤون ممندملون ومااولون الدكتور حممد  يس ال ااري مع ال
 .حسني شافة

على  عما  إكساء البناء املاصص هليئة األوراق  27/9/2102( تارقخ 996إعداد عاوود اإلشراف رق  ) (2
ووامعة دماق ممثلة البوااة الثامنة( اني اهليئة  –واألملواق املالية وملوق دماق لألوراق املالية يف منطاة )قعفور 

/ 102ااألملتاذ الدكتور حممد عامر املاردقين، واناًء على ذلك مت  مبووب كتاب رماملة وامعة دماق رق  )
تفوقض الدكتور هاش  ورقوزق ممث ً ع  م تب ممارملة املمنة يف كلية اهلندملة  26/9/2102ص.ت.ع( تارقخ 

 وامعة دماق.املي ايي ية وال مراامية ملتااعة وتوقيع العاد ع  

طلب تركيب مركا  وقل كمراامي خاص ااملنطاة ع  طرقق وزارة ال مرااء )املؤملسة العامة ل مرااء رقا دماق(  (6
 1/00/2102اتارقخ  ، حيث قامت املؤملسة21/1/2102( تارقخ 927وذلك م  خ   ال تاب رق  )

ه عات اهليئة للاركة املنفذة االايام اذاطلب اعض التعدق ت اخلاصة مب ان تركيب مركا التحوقل، وعليه لاد  و 
 األعما  مبووب ت ليا رمسي اا.

وعليه لسيت  تركيب مركا التحوقل وذلك اعد مطاااة التعدق ت للماططات املرمللة م  قبل املؤملسة العامة 
  ل مرااء رقا دماق.
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 اخلطة االسرتاتيجية للهيئة
 

 األهداف االسرتاتيجية  للهيئة
 

 ملوق ر س املا  الوطين.تنظي  وتطوقر  [1]
 محاقة املستثمرق  واملتعاملني ااألوراق املالية يف ملوق دماق لألوراق املالية. [2]
 محاقة ملوق ر س املا  م  املااطر. [3]
 االرتااء اأداء اهليئة ورلع كفاءة  وماهتا. [4]

 زقادة الوعي االملتثماري يف السوق على خمتلا الساحات. [5]

 
 األهداف الفرعية

 رأس المال الوطنيتنظيم وتطوير سوق  [1]
 :املتحداث وتطوقر التارقعات الااممة (1

  املراوعة املستمرة للتارقعات ال       عما  ملوق ر س املا. 
 الرتكيا على ملياملة تأخذ اعني االعتبار متغ ات السوق و ولوقات تات يما املصلحة العامة. 

 مار ومحاقة املستثمرق هتيئة البيئة امل ممة الجياد التارقعات املناملبة لصنادقق االملتث. 

 متااعة وتطبيق املعاق  الدولية الصادرة ع  املؤملسات الدولية املتاصصة. 

 :ايااء معمد تدرقب ممين متاصص (2

 االط ع على جتارب املؤملسات املاااة يف جما  التدرقب. 

  الرتكيا على التدرقب املمين كأداة لتنظي  ملوق ر س املا. 

 ن في األوراق الماليةحماية المستثمرين والمتعاملي [2]
 التدرقب والتأهيل: (1

 دورات تدرقبية للوملطاء املاليني. عاد 

 . عاد دورة تدرقبية ل باط االمتثا 
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 .عاد دورة تدرقبية حو  احلوكمة 
  عاد دورة تدرقبية ع   سل األموا.  

 :الرقااة (2

 ضمان امل ءة املالية لاركات اخلدمات املالية. 
 لاركات املدروةتعاقا عمليات االلصاح الدورقة ل. 
 التأكد م   ايق مل مة التعامل ااألوراق املالية. 
 املتادام التانيات احلدقثة يف الرقااة وخاصة ما خيتص االرقااة االل رتويية. 
 التأكيد على امتثا  اجلمات اخلاضعة لرقااة اهليئة ملا قصدر م  تارقعات وتعليمات. 
 مثول لربيوامج الرقااوة االل ورتوين مة االل رتوييوة واالملوتادام األاالملتمرار يف تدرقب موظفي الرقااة على األيظ

 وتطوقره.

  الاركات واجلمات اخلاضعة لرقااة اهليئة م  تاوقد اهليئة ااملعلومات متطور مي    اعتماد يظام الصاح ال رتوين (3
 :اطرقاة ال رتويية

  رتوييةاملتادام التانيات احلدقثة يف الرقااة وخاصة ما خيتص االرقااة االل. 
 ضمان الصاح مصدري األوراق املالية واجلمات اخلاضعة للميئة. 
 تاوقد املستثمرق  ااملعلومات االلصاحية حا  تولرها دون ااطاء. 

 :حماية سوق رأس المال من المخاطر [3]
 :العمل على اجياد موقع مسايد احتياطي لبيئة  عما  اهليئة (1

 تانيات املتطورةتعاقا محاقة ملوق ر س املا  م  خ   املتادام ال. 
 التأكيد على اجياد ادامل لأليظمة املستادمة يف حا  حدوث  ي طارئ. 

التنسيق املستمر مع املؤملسات احل ومية املاتلفة لغاقات املسامهة يف وضع وتعدقل السياملات املالية والنادقة  (2
 .ذات األثر على ملوق ر س املا 

 .ملا  ومعتمدي املم  املاليةالتواصل املستمر مع العاملني يف قطاع ملوق ر س ا (3
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 :االرتقاء بأدء الهيئة ورفع كفاية أجهزتها [4]
 (.E-Services)  دقث املوقع االل رتوين ودراملة تطبيق اخلدمات االل رتويية (1

 ياطة اخلاصة اسوق ر س املا التووه  و  متتة مجيع األ. 
 ملستثمرق  جبودة عاليةتبين ملياملة خدمة ا. 

 .كة يف ارامج تدرقبية متاصصة اطبيعة عملم  ملنوقاً وظفني للماار املاقفاد  (2

 بيق يظام ختطيط املوارد احل ومية.تط (3

 .رلد اهليئة مبوظفني ودد م  ذوي ال فاءات املتاصصة املؤهلة (4

 مراوعة تطوقر اوراءات الرقااة. (5

 تطوقر  يظمة اهليئة. (6

 زيادة الوعي االستثماري في السوق على مختلف الساحات [5]
 .ة حو  االملتثمار ااألوراق املالية جلممور املستثمرق تدرقبي عاد يدوات (1

 ملتعلاة ااألوراق املالية للا اة.تدرقبة حو  اجلوايب الاايويية ا عاد يدوات (2

 واجلامعات. عاد يدوات تدرقبة حو  االملتثمار ااألوراق املالية لط ب املدارس (3

 .لصحفينيوا لإلع ميني عاد يدوات تدرقبة حو  االملتثمار ااألوراق املالية (4

 .تطوقر مواد تثايفية على املوقع االل رتوين للميئة (5

 .اط ق محلة تثايفية عرب وملامل اإلع م املاتلفة (6

 .عاد لااءات تروجيية جلذب االملتثمارات األونبية على املستوقني االقليمي والدويل (7

  



 

 

 اإلصدار وتسجيل الشركات
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 أواًل: اإلصدار:

العوووووام   قاووووومددار وطووووورح األوراق املاليوووووة، حيوووووث ملاظ هلوووووا علوووووى إصووووواألحوووووداث الووووو  ميووووور اوووووا وطننوووووا احلبيوووووب  لاوووووت 
، اينموووووووووا قاموووووووووت شوووووووووركتان لاوووووووووط ااقوووووووووادة ر مساهلوووووووووا عووووووووو  طرقوووووووووق ضووووووووو  األراووووووووواح تأملووووووووويس  ي شوووووووووركة ودقووووووووودة 2102

 :ومهاواالحتياطيات، 

 بنك سورية الدولي اإلسالمي: 

  :س. 1,002,219,211ر س املا  قبل ض  األرااح.  
  :س. 215,190,711مادار األرااح ال  مت ضمما.  

  :21/17/2102/م تارقخ 29قرار اعتماد  ملم  الاقادة. 

  املسوووووووامهني املسوووووووتحاني لألملوووووووم  ائاييوووووووة: املسوووووووامهون املسوووووووجلون يف ملوووووووج ت املصووووووورف لووووووودى مركوووووووا املااصوووووووة
) انسووووووووبة توزقووووووووع  12/10/2102واحلفوووووووو  املركوووووووواي التووووووووااع لسوووووووووق دماووووووووق لووووووووألوراق املاليووووووووة يف هناقووووووووة قوووووووووم 

 ملم  ل ل مئة ملم (. 6755

 16/10/2102/م تارقخ 20لارار النمامي للموالاة على زقادة ر س املا : ا. 

 المصرف الدولي للتجارة والتمويل: 

   :س. 7,111,111,111ر س املا  قبل ض  األرااح.  
  :س 271,111,111مادار األرااح ال  مت ضمما.  

  :12/15/2102/م تارقخ 66قرار اعتماد  ملم  الاقادة. 

 لألملوووووووم  ائاييوووووووة: املسوووووووامهون املسوووووووجلون يف ملوووووووج ت املصووووووورف لووووووودى مركوووووووا املااصوووووووة املسوووووووامهني املسوووووووتحاني 
، حبيووووووث ميوووووونح  سووووووة 00/15/2102واحلفوووووو  املركوووووواي التووووووااع لسوووووووق دماووووووق لووووووألوراق املاليووووووة يف هناقووووووة قوووووووم 

  ملم  جمايية ل ل مالك مئة ملم .
  : 10/11/2102/م تارقخ 65الارار النمامي للموالاة على زقادة ر س املا. 

 تسجيل الشركات:ثانيًا: 

 / شوووووركة، حيوووووث مت خووووو   29الوووووغ عووووودد الاوووووركات الووووو  ملوووووجلت  وراقموووووا املاليوووووة ااووووو ل كامووووول لووووودى اهليئوووووة /
(  .س، 025,190,711ر مساهلموووووووووووا مباووووووووووودار )تني قامتوووووووووووا ااقوووووووووووادة تسوووووووووووجيل  ملوووووووووووم  شووووووووووورك 2012العوووووووووووام 

 (  .س.0,900,291والغت قيمة ادالت التسجيل املسددة ع  هذه األملم  )
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  1عووووووودد الاوووووووركات الووووووو  تتوووووووااع إووووووووراءات تسوووووووجيل  وراقموووووووا املاليوووووووة اعووووووود  ن ملوووووووددت اووووووود  التسوووووووجيل /الوووووووغ /
  .س. (5,515,205شركات والغت ادالت التسجيل املسددة ع   ملم  هذه الاركات )

 / شوووووركات، حيوووووث الوووووغ جممووووووع البووووودالت 7والوووووغ عووووودد الاوووووركات الووووو  مل تسووووودد اووووود  التسوووووجيل حوووووىت تارخيوووووه /
(  .س وتاوووووووم اهليئووووووة مبتااعووووووة اإلوووووووراءات املتاووووووذة موووووو  قبوووووول 6,207,111لاووووووركات )املسووووووتحاة علووووووى هووووووذه ا

 وزارة املالية ليما قتعلق اتسدقد هذه البدالت ولااً ألح ام قايون وباقة األموا  العامة. 

   والووووووغ عوووووودد الاووووووركات الوووووو  مت إعفاءهووووووا موووووو  تسوووووودقد اوووووود  التسووووووجيل ثوووووو ث شووووووركات مبينووووووة يف اجلوووووودو  رقوووووو
(6.) 

 2112(: األوراق المالية المســجلة لدى الهيئة خالل العام 1جدول رقم )

 اسم الشركة المسجلة الرقم
قيمة رأس المال المضاف 

 2112خالل عام 
 عدد األوراق المالية

 االسميةالقيمة 
 لألوراق المالية

بدل التسجيل 
 المسدد

1 
بنك سورية الدولي 

 اإلسالمي
005,390,733 0,053,907 033 0,000,193 

2 
لمصرف الدولي للتجارة ا

 والتمويل
173,333,333 1,733,333 033 573,333 

 15,090,077 005,390,733 المجموع
 

0,900,193 

 (: الشـــركات التي تتابع إجراءات التسجيل والمسددة للبدالت2جدول رقم )

 بدل التسجيل قيمة رأس المال المكتتب به اسم الشركة المسددة الرقم

 253,967 84,655,517 لالستثمار النباتي والحيوانيشركة القلمون  1

 3,000 1,000,000 السورية للصناعة والزراعة 2

 4,500,000 1,500,000,000 باب الفرج للسياحة والفنادق 3

4 
-العربية السورية لتنمية المنتجات الزراعية 

 -غدق
440,000,000 1,320,000 
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 بدل التسجيل قيمة رأس المال المكتتب به اسم الشركة المسددة الرقم

 208,800 69,600,000 قرية دمشق للشحن 5

 1,500 500,000 السلمية للمشاريع اإلنشائية 6

 750,000 250,000,000 الشرق األوسط للصرافة 7

 750,000 250,000,000 الشام لصرافة 8

 7,787,267 2,595,755,517 المجموع

 (: الشـــركات غير المســددة لبدل التسـجيل3جدول رقم )

 رأس مال الشـركة اسم الشـــركة الرقم
ل بدل التسجي
 المستحق

 مالحظـــات

 متوقفة ع  العمل وحمالة للا اء 0,0,4,444 004,444,444 داريوس للنقل والسياحة 1

2 
فيحاء الشام للتسويق 

 الزراعي
044,444,444 0,044,444  

 004,444 0,4,444,444 الكرنك 3
مت طي قرار حل الاركة وتعدقل يااطما إال  هنا مل تباشر 

  عماهلا اعد

 040,444 000,444,444 عمريت 4
مل تباشر الاركة  عماهلا ومت مؤخرا شراء يسبة كب ة م   ملم  

 الاركة م  قبل شركة شام الااا ة

 مت تسجيل البد  يف ذمة الاركة حلني تولر السيولة 001,111 001,111,111 شركة الشام الزراعية 5

  402150111 1041501110111 المجموع    
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 ـــركات المعفاة من تسديد بدل التسجيل(: الش4جدول رقم )

 رأس مال الشركة اسم الشركة
بدل التسجيل 

 المستحق
 مالحظات

 222,222 522,222,222 الكيماويات الصناعية

( 858قرر جملس مفو ضي هيئة األوراق واألملواق املالية السورقة جبلسته رق  )
اد  التسجيل املوالاة على طي مطالبة الاركة اتسدقد  05/1/0221تارقخ 

 (  .س.222,222البالغ )

 022 21,522 المشاريع الكاثوليكية
( املنعادة 872قرر جملس مفوضي هيئة األوراق املالية السورقة قرر جبلسته رق  )

 إعفاء الاركة م  تسدقد اد  تسجيل  وراقما املالية 07/88/0221اتارقخ 

 2,222 0,022,222 كسب للتبريد
( املنعادة 872األوراق املالية السورقة جبلسته رق  )قرر جملس مفوضي هيئة 

 إعفاء الاركة م  تسدقد اد  تسجيل  وراقما املالية 07/88/0221اتارقخ 

 9160896 31202980511 المجموع
 

 : تعديل القيمة االمسية ألسهم الشركات املساهمة:ثالثًا

/م( تووووارقخ 01الصووووادرة اووووالارار رقوووو  ) "دجمموووواتعليمووووات جتامووووة األملووووم  و "اتعوووودقل  0280قامووووت اهليئووووة خوووو   عووووام 
)الاوووركة اهلندملوووية : هوووي ووووااء السوووم  الووو  قووود تناوووأ يف  سوووة مووو  الاوووركات املسوووامهة و اغووورض معاجلوووة  9/9/2102

قة ل ملتثمارات الاراعية مناء، الالمون ل ملتثمار النبايت واحليواين، اركة للمنتجوات النباتيوة واحليواييوة، ملو قتل، العرايوة السوور 
 للمناآت السياحية(.

كموووا مت توويوووه عووودة كتوووب وتعوووامي  ل الوووة الاوووركات املسوووامهة الووو  مل تاووو  اعووود اتجاموووة  ملوووممما للمباشووورة ااملوووت ما  
، وانواًء عليوه قاموت  راعوة عاور شوركة مسوامهة اتجاموة إوراءات التجامة قبل هناقة اململة املمنوحة هلا مبووب قايون الاوركات

اتجاموووة الاوووركات الووو  قاموووت  قصوووبح عوووددواوووذلك  -(5كموووا قظمووور يف اجلووودو  رقووو  )-االمسيوووة  ملوووممما وتعووودقل قيمتموووا 
 .عارق  شركة  ملممما

 (: الشـــركات التي تم تعديل القيمة االسمية ألسهمها5جدول رقم )

 رأس المال اسم الشركة الرقم
القيمة االسمية 

 للسهم قبل التجزئة

القيمة 
االسمية بعد 

 التجزئة

قرار مجلس 
لمفوضين ا

بالموافقة على 
 التجزئة

 تاريخ التنفيذ

 100 500 4,000,000,000 سورية والمهجر 1

 قرار رق  (م/28)
تارقخ 

13/37/1301 

3/6/2012 
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 رأس المال اسم الشركة الرقم
القيمة االسمية 

 للسهم قبل التجزئة

القيمة 
االسمية بعد 

 التجزئة

قرار مجلس 
لمفوضين ا

بالموافقة على 
 التجزئة

 تاريخ التنفيذ

2 

الشركة السورية 
 الدولية

 -آروب-للتأمين

1,000,000,000 500 100 

 قرار رق  (م/32)
تارقخ 

13/37/1301 

6/6/2012 

 100 1000 5,724,500,000 بنك عودة 3

 قرار رق  (م/31)
تارقخ 

10/37/1301 

6/6/2012 

 100 500 6,120,000,000 بنك بيبلوس 4

 قرار رق  (م/33)
تارقخ 

19/37/1301 

12/6/2012 

 100 1000 2,500,000,000 بنك الشرق 5

 قرار رق  (م/34)
تارقخ 

30/30/1301 

18/06/2012 

 100 500 10,000,000,000 بنك قطر الوطني 6

 قرار رق  (م/37)
تارقخ 

03/30/1301 

24/6/2012 

7 
شركة األدهم 

 للصرافة
250,000,000 500 100 

 قرار رق  (م/38)
تارقخ 

09/30/1300 

4/7/2012 

8 
الشركة األهلية 
 للزيوت النباتية

1,500,000,000 500 100 

 قرار رق  (م/39)
تارقخ 

17/30/1301 

9/7/2012 

 100 500 5,250,000,000 مصرف فرنسبنك 9

 قرار رق  (م/42)
تارقخ 

31/35/1301 

16/7/2012 

 100 500 175,000,000 شركة ماس للتوزيع 10

 قرار رق  (م/45)
تارقخ 

01/35/1301 

26/7/2012 
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 رأس المال اسم الشركة الرقم
القيمة االسمية 

 للسهم قبل التجزئة

القيمة 
االسمية بعد 

 التجزئة

قرار مجلس 
لمفوضين ا

بالموافقة على 
 التجزئة

 تاريخ التنفيذ

 100 500 5,050,000,000 البنك العربي 11

 قرار رق  (م/48)
تارقخ 

0/0/1301 

15/8/2012 

12 
شركة العقيلة للتأمين 

 االتكافلي
2,000,000,000 500 100 

 قرار رق  (م/49)
تارقخ 

00/0/1301 

27/8/2012 

13 
 -بنك بيمو 

 السعودي الفرنسي
5,000,000,000 500 100 

 قرار رق  (م/53)
تارقخ 

15/00/1301  

00/01/1301  

 100 500 200,000,000 الشركة األهلية للنقل 14

 قرار رق  (م/55)
تارقخ 

03/01/1301  

10/01/1301 

 تشي احلسابات:اعتماد مفرابعًا: 

لياوموا مبمام تدقيق احلسااات لدى  0280لعام ق  مت  اعتماده  م  قبل اهليئة الغ عدد مفتاي احلسااات الذ
( إثنان وث ثون مفتااً، وقد مت يار قاممة اأمسامم  وعناوقنم  على املوقع االل رتوين 50اجلمات اخلاضعة لرقااتما )

 للميئة.

  



 

 

 اإلفصـــــــــــــــــــــــاح
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ملاملووووووووية إلظمووووووووار حاياووووووووة األوضوووووووواع املاليووووووووة للاووووووووركات مبووووووووا قسوووووووواه  يف رلووووووووع مسووووووووتوى قعوووووووود اإللصوووووووواح الدعامووووووووة األ
 اً.وتنظيم ودقةً  وعل ملوق األوراق املالية  كثر كفاءةً و الافالية 

اختوووووواذ الاوووووورار االملوووووتثماري املناملووووووب، إضووووووالًة إىل  كموووووا قسوووووواعد اإللصوووووواح الووووودقيق لئووووووات املتعوووووواملني يف الاوووووركات يف 
 سامهني وإدارة الاركة.كويه  ه  قنوات التواصل اني امل

/ شووووووركة وذلووووووك يف 72الوووووغ عوووووودد الاوووووركات املسووووووامهة اخلاضوووووعة إلشووووووراف هيئووووووة األوراق واألملوووووواق املاليووووووة السوووووورقة /
املووووووتناداً إىل يظووووووام وتعليمووووووات لصوووووواحات الدورقووووووة هلووووووذه الاركاتاإل ودراملووووووة مبتااعووووووة اوووووووم اهليئووووووةوت، 2102هناقووووووة العووووووام 

/ لعوووووام 2962ئوووووة الصوووووادر عووووو  السووووويد رمووووويس جملوووووس الووووووزراء اوووووالارار رقووووو  /اإللصووووواح للجموووووات اخلاضوووووعة إلشوووووراف اهلي
 اإللصاحات التالية:مطالبة الاركات اتادمي  ، حيث قت 2110

 فصاحات الدورية للشركات المساهمةأنواع اإل(: 6جدول رقم )

 المعلومات المطلوبة تاريخ التقديم اإلفصاح

نة قوم م  ايتماء الس 67خ    اإلفصاحات األولية
 املالية

 (0املتمارة اإللصاح رق  )

خ   ث ثة  شمر م  ايتماء  اإلفصاحات النهائية
 السنة املالية

 كلمة رميس جملس اإلدارة
 ن(ة مباتلا م وياته )اإلحدى والعارو تارقر جملس اإلدار 

 تارقر مفتش احلسااات
 الاوام  املالية واإلق احات املرلاة

 ارة الاركة.اإلقرارات الث ث املطلواة م  إد

 خ   شمر م  ايتماء املدة إفصاحات الربع األول
(21/6) 

 (2املتمارة اإللصاح رق  )
 تارقر مفتش احلسااات

 الاوام  املالية املراوعة واإلق احات املرلاة.

 خ   شمر م  ايتماء املدة إفصاحات النصف األول 
(21/5) 

 (2املتمارة اإللصاح رق  )
 تارقر مفتش احلسااات

 ام  املالية املراوعة واإلق احات املرلاة.الاو 

 خ   شمر م  ايتماء املدة ت الربع الثالثإفصاحا
(21/01) 

 (2املتمارة اإللصاح رق  )
 تارقر مفتش احلسااات

 الاوام  املالية املراوعة واإلق احات املرلاة.
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 المعلومات المطلوبة تاريخ التقديم اإلفصاح

 إللصاح عنهايان م توب م  الاركة حو  احلدث الذي قت  ا اا ل لوري اإلفصاحات الطارئة 

 :2100أواًل: اإلفصاحات األولية لعام 

  ة اياياهتا املاليااملتثناء الاركات الاراعية والاركات ال  تواوه ظرولًا املتثنامية، لإن عدد الاركات املطالبة اتادمي
 / شركة.22األولية الغ /

  عايلة للتأمني الت اللي، وااب الفرج المل تلتام شركتان لاط اتادمي إلصاحاهتا األولية خ   الفرتة احملددة ومها
 للسياحة والفنادق.

 :2100لعام  ات النهائيةثانيًا: اإلفصاح

 ( شوووووووركة مطالبوووووووة اتاووووووودمي إلصووووووواحما عووووووو  النتوووووووامج النماميوووووووة، التاموووووووت /60مووووووو  اوووووووني )شوووووووركة ااإللصووووووواح 25 /
 %(.11 ي انسبة التاام )خ   املدة الاايويية 

 ا النماميووووة اعوووود ايا ووووواء اململووووة الاايوييووووة وهوووووي: ) اي ووووو للصووووورالة، هنوووواك ملووووتة شوووووركات قامووووت اتاوووودمي الصووووواحاهت
 املتحدة للصرالة، الدقاب للصرالة، الارق األوملط للصرالة، شركة  دق، السورقة للصناعة والاراعة(.

 انووووووواًء علوووووووى طلوووووووب  09/6/2102حوووووووىت للمصوووووووارف  مت متدقووووووود اململوووووووة الامنيوووووووة لتاووووووودمي اإللصووووووواحات النماميوووووووة
 .  مصرف ملورقة املركاي

 .)مل تلتام الاركات التالية ااإللصاح: )الاام الاراعية، الربكة، ااب الفرج للسياحة والفنادق 

 :2102عام ال: اإلفصاحات الطارئة خالل ثالثًا

 اعدد اإللصاحات الطارمة ال ب  يسبياً وهذا قعود إىل الظروف احلالية ال  مير اا الاطر وخاصًة ما 2102متيا عام 
 ت السرقة والتارقب والسطو يف املصارف.قتعلق اعمليا

( م  يظام وتعليمات اإللصاح تاوم الدامرة ااملتابا  اإللصاحات الطارمة م  الاركات 02واملتنادًا إىل املادة رق  )
 لميئة.املوقع االل رتوين لويارها على 

 شركة ولق اجلدو  التايل: 09إلصاحاً طارماً موزعاً على  21حيث مت اإللصاح ع  
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 2112اإلفصاح الطارئ خالل العام (: 7ول رقم )جد

 عنوان اإلفصاح تاريخ اإلفصاح الشركة الرقم

 المصارف

 الدولي للتجارة والتمويل 1
 ولاة يامب رميس جملس اإلدارة 00/9/2002
 إلغاء ع وقة ع و جملس إدارة 00/9/2002

 سورية والمهجر 2
 املتاالة  ع و جملس إدارة 3/0/2002
 تعرض البنك لعملية ملرقة 20/2/2002

 بيمو السعودي الفرنسي 3

 ني مدقر عاميعت 7/6/2002
 ني يامب مدقر عاميتع 00/6/2002
 ني مدقر عاميتع 27/6/2002
 املتاالة ع و جملس إدارة 9/9/2002
 تاوقرتعرض البنك لعملية يصب واحتيا  و  02/9/2002
 قاملتعادة املبلغ املسرو  06/9/2002

 البنك العربي 4
 املتاالة ع و جملس إدارة 2/2/2002
 تعني ع و جملس إدارة 09/4/2002

 تعني ع و جملس إدارة 02/8/2002

 املتاالة ع و جملس إدارة 20/9/2002 بنك بيبلوس 5

 والخليج ةبنك سوري 6
 يامب رميس جملس إدارة نييتع 02/0/2002
 ةإدار تعدقل ومة التمثيل لع و جملس ني ع و جملس إدارة و يتع 00/6/2002

 اإلسالميبنك الشام  7
 مساعده مدقر عام و نيتعي 24/6/2002

 تعرض البنك لعملية ملرقة 07/9/2002

 سورية الدولي اإلسالمي 8

 تعرض مليارات البنك لسطو مسلح 20/3/2002
 األمرق يةرد البنك على قرارات العاواات  4/6/2002
 العاواات األورواية تقرارالبنك على رد ا 27/6/2002
 تعرض البنك لعملية ملرقة 06/9/2002
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 عنوان اإلفصاح تاريخ اإلفصاح الشركة الرقم

 ملرقةنك  يف دقر الاور ألعما  خترقب و تعرض لرع الب 22/4/2002

  ع و جملس إدارة للبنكنيتعي 8/7/2002 بنك البركة 9

 املتاالة ع و جملس إدارة 6/00/2002 فرنسبنك 11

 ع و جملس إدارة نييتع 6/8/2002 بنك األردن 11

 بنك الشرق 12
 املتاالة ع و جملس إدارة 00/02/2002

 املتاالة ع و جملس إدارة 9/0/2002

 ملرقةتعرض البنك لعملية يصب واحتيا  و  07/9/2002 بنك قطر الوطني 13

 التأمين
 ني ادقل عنهيعتاملتاالة ع و جملس إدارة و  20/02/2002 السورية الكويتية 14

 6/02/2002 للتأمينالمتحدة  15
   ممثل انك ايمو السعودييتغ

 

 العقيلة 16

 ني يامب مدقر عاميتع 9/0/2002
  رميس جملس إدارةينيتع 6/2/2002
 املتاالة املدقر العام 2/9/2002
 ني مدقر عام ودقديتع 00/02/2002

 باقي القطاعات
 دارةإملااط ع وقة ع و جملس إ 26/00/2002 األهلية للزيوت 17

  مدقر عام للاركةنيتعي 22/6/2002 بيكو للصرافة 18

 ني ع و جملس إدارةيتع 09/02/2002 اسمنت البادية 19



 

 
31 

 

2012 

 اجتماعات اهليئات العامة للشركات املساهمة:: رابعًا

  2100/ لعووووووووام 29/ مووووووو  قوووووووايون الاووووووووركات الصوووووووادر ااملرملووووووووم التاووووووورقعي رقووووووو  /050املوووووووتناداً إىل املوووووووادة رقووووووو  /
علوووووى: " جيوووووب علوووووى جملوووووس اإلدارة توويوووووه الووووودعوة حل وووووور اوتمووووواع اهليئوووووة العاموووووة مرلاوووووة جبووووودو  األعموووووا   والووووو  تووووونص

للووووووووووزارة وهيئوووووووووة األوراق إذا كايووووووووووت الاوووووووووركة مسووووووووووامهة مغفلوووووووووة عاموووووووووة..." ، تاوووووووووووم اهليئوووووووووة اإقفوووووووووواد منووووووووودوايما حل ووووووووووور 
يووووووث قووووووت  الوقوووووووف علووووووى مناقاووووووات اوتماعووووووات اهليئووووووات العامووووووة العادقووووووة و وووووو  العادقووووووة للاووووووركات املسووووووامهة العامووووووة، ح

وماوووووررات هوووووذه االوتماعوووووات ومووووودى مطاااتموووووا لأليظموووووة والاووووووايني املرعيوووووة، كجووووواء ممووووو  مووووو  مموووووام اهليئوووووة يف متااعووووووة 
  وضاع الاركات ومحاقة املستثمرق . 

 ويتامج توزقعات األرااح:   2102وليما قلي حملة ع  اهليئات العامة ال  عادت خ   العام 
 ( شووووووركة مووووو  الاووووووركات اخلاضووووووعة 20) 2102ات الوووووو  عاووووودت هيئاهتووووووا العاموووووة خوووووو   العوووووام الوووووغ عوووووودد الاووووورك

 إلشراف اهليئة.

 ( موووووووو  قووووووووايون 007( شووووووووركة اعاوووووووود هيئاهتووووووووا العامووووووووة ضووووووووم  مملووووووووة األراعووووووووة  شوووووووومر ولووووووووق املووووووووادة)07التامووووووووت )
رده % وهووووووذا موووووو62،  ي انسووووووبة التوووووواام الغووووووت 2100/ لعووووووام 29الاووووووركات الصووووووادر ااملرملوووووووم التاوووووورقعي رقوووووو  /

 إىل الظروف احلالية ال   دت إىل صعواة عاد اوتماعات اهليئات العامة.

 ( شووووووركة اوتماعووووووات هيئووووووات عامووووووة 01عاوووووودت )وهووووووذا موووووورده إىل تغيوووووو  اعووووووض 70 ي انسووووووبة  غيــــــر عاديــــــة %
الووووووذي  عطووووووى  2100/ لعووووووام 29مووووووواد األيظمووووووة األملاملووووووية للاووووووركات ل يسووووووجام مووووووع قووووووايون الاووووووركات رقوووووو  /

 ملنوات لتوليق  وضاعما مع  ح امه.الاركات مملة ث ث 

 اجتماعات الهيئات العامة للشركات المساهمة ونسب الحضور(: 8) رقم جدول

 نسبة الحضور تاريخها الهيئة العامة الشركة الرقم

24/04/2002    عادقة سورية و المهجر 1  24.80%  

29/04/2002 عادقة بيمو 2  22.32%  

30/04/2002    عادقة عودة 3  87.70%  

06/02/2002    عادقة سورية و الخليج 4  72.90%  

23/04/2002    عادقة بيبلوس 5  83.60%  
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 نسبة الحضور تاريخها الهيئة العامة الشركة الرقم

22/04/2002 عادقة سورية الدولي اإلسالمي 6  29.20%  

29/04/2002 عادقة البركة 7  68%  

07/02/2002    عادقة فرنسبنك 8  63.40%  

26/04/2002    عادقة قطر الوطني 9  77.40%  

30/02/2002 عادقة ولي للتجارة و التمويلالد 11  80%  

02/02/2002    عادقة الشرق 11  77%  

02/06/2002    عادقة األردن 12  76.60%  

09/06/2002    عادقة العربي 13  77%  

07/06/2002    عادقة الشام 14  60%  

30/03/2002 عادقة الوطنية للتأمين 15  70.30%  

24/04/2002    عادقة أروب سورية 16  28.70%  

03/04/2002 عادقة االتحاد التعاوني 17  34%  

00/04/2002 عادقة المتحدة للتأمين 18  82.20%  

30/02/2002 عادقة السورية الكويتية 19  72.70%  

20/06/2002    عادقة العقيلة 21  42%  

02/08/2002 عادقة المشرق العربي 21  72.30%  



 

 
33 

 

2012 

 نسبة الحضور تاريخها الهيئة العامة الشركة الرقم

22 UG 02/02/2002    عادقة  98%  

20/02/2002    عادقة األهلية للنقل 23  20.02%  

07/04/2002 عادقة السياحية المنشآت 24  77.64%  

08/04/2002    عادقة ماس للتوزيع 25  60.84%  

00/02/2002    عادقة األدهم للصرافة 26  99.23%  

00/00/2002    عادقة الدياب للصرافة 27  99.42 

06/02/2002 عادقة    األهلية للزيوت 28  62%  

20/03/2002    عادقة اسمنت البادية 29  72.39%  

30/08/2002 عادقة عصير الجبل 30  48.66%  

07/03/2002 عادقة نماء الزراعية 31  29.48%  

28/04/2002 عادقة الشرق األدنى للزيتون 32  89.60%  

03/04/2002 عادقة القلمون 33  28.70%  

20/00/2002    عادقة غدق 34  20.60%  

35 MTN 27/03/2002 عادقة  90%  

00/07/2002 عادقة سيريتيل 36  83.26%  

 
  



 

 

 وكمة الشــــــــــــــركاتح
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مل قعوود خيفووى علووى  حوود األمهيووة الوو   ظووى اووا ممارملووات احلوكمووة والوودور الووذي تلعبووه يف زقووادة كفوواءة ولاعليووة األداء يف 
 القتصادي وصوالً إىل مستوى االقتصاد الوطين.خمتلا املستوقات االقتصادقة ااتداًء م  الاركة كأوىل وحدات النااط ا

حيووث  ثبتووت التجووارب الدوليووة  ن املمارملووات السووليمة لووإلدارة يف الاووركات املسووامهة تووؤدي دوراً رميسووياً يف الوقاقووة موو  
ا حدوث األزمات املالية والتافيا م  آثارها السولبية وذلوك ألمهيوة هوذه الاوركات يف الاطاعوات الو  تعمول اوا ل واامتم
النسوووووبية الووووو   دت إىل ايفصوووووا  املل يوووووة عووووو  اإلدارة ولتعووووودد األطوووووراف الووووو  تتاووووواطع مصووووواحلما يف جنووووواح هوووووذه الاوووووركات 

 واملتمرارها وتطورها.

كما  ن ممارملات احلوكموة قود  ضوحت ضورورة حتميوة للمجتمعوات واالقتصوادقات الو  تطموح إىل االملوتارار والنموو يف 
 صو  إىل ايئات االملتثمار اجلاذاة م  خ   ممارملات احل   الرشيد.ظل املنالسة الدولية احملتدمة للو 

ويف ملوورقة قتميوا مفمووم احلوكموة حبداثتوه النسوبية حيوث اكتموول اإلطوار التاورقعي النواظ  ملمارملوات احلوكموة يف كول موو  
إلشووراف علووى ويظووام احلاكميووة املؤملسووية لاووركات التووأمني الصووادر عوو  هيئووة ا ،2100/ لعووام 29/ قووايون الاووركات رقوو 
ودليوول احلوكمووة يف املصووارف التاليدقووة واإلملوو مية الصووادر عوو  مصوورف ملووورقة  ،2115/لعووام 127/ التووأمني اووالارار رقوو 
ويظوام املمارملوات السوليمة إلدارة الاوركات الصوادر عو  هيئوة األوراق واألملوواق  ،2119/لعوام 619/ املركاي االارار رق 

 .2111ام / لع20املالية السورقة االارار رق  /

لاد عملت هيئة األوراق واألملوواق املاليوة السوورقة حب و  وظيفتموا يف تنظوي  وتطووقر األملوواق املاليوة والفعاليوات امللحاوة 
اوووا مبوووا ق وووم  العدالوووة والاوووفالية وال فووواءة ومبوووا قسووواه  يف احلووود مووو  املاووواطر املرتبطوووة مبعوووام ت األوراق املاليوووة ويف محاقوووة 

متااعوووة مووودى التووواام الاوووركات املسوووامهة اخلاضوووعة إلشووورالما اتطبيوووق  مووو  خووو   ،ت  ووو  السوووليمةاملسوووتثمرق  مووو  املمارملوووا
 2119اودءاً مو  العوام  عورب إصودار مللسولة مو  التاوارقر السونوقةوذلوك  ،/20ممارملات احلوكمة السليمة ولق الاورار رقو  /

 للميئة. وقع االل رتويناملويارها لت ون متاحة للجميع على 

اإصدار تارقرها الثالث حلوكمة الاركات، حيث صدر هذا  2102ذا العمل قامت اهليئة خ   العام واملت مااًل هل
التارقر يف ظل الظروف االملتثنامية ال   يط ا الة ووايب النااط االقتصادي والمليما قطاع الاركات املسامهة، حيث 

 تطفو يااط ال عا على السطح يف  وقات األزمات.

الة حماور حوكمة الاركات ال  تناولتما التاارقر الساااة مع التوملع يف اعض هذه احملاور عرب اعض وقد  طى التارقر ك
اإلحصاميات الوصفية كرتكاات املل ية ومعلومات  ع اء جمالس اإلدارة و  ها م  احملاور، وقد مت إضالة حمور إدارة 

   ازدادت افعل الظروف احلالية.املااطر لتسليط ال وء على ممارملات الاركات لتجنب املااطر ال
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 ( شركة مت اختيارها ولق الاركات األكثر التاامًا وجتاواًا ليما قتعلق مبتطلبات احلوكمة،22تمل التارقر على )شاوقد 
وهذه الاركات متثل  ه  الاركات العاملة ضم  قطاع الاركات املسامهة العامة وت   كالة الاركات املدروة يف ملوق 

ق املالية، إضالًة إىل الاركات املرشحة لإلدراج وال  تتميا االتاامما اجليد مبتطلبات اجلمات الرقااية واأليظمة دماق لألورا
 والاوايني الناظمة. 

 اتالمالية بماليين اللير  أرقام البيانات         المتعلقة بها المالية البياناتالشركات التي اشتملها تقرير الحوكمة وأهم (: 9) رقم جدول

 وضعها الشركة
تاريخ 
 التأسيس

 رأس المال
حقوق 

 المساهمين
 الموجودات

األرباح 
 الصافية

عدد 
 الموظفين

 المصارف

 445 1,009 61,466 7,828 5,000 2112 مدرج الدولي للتجارة والتمويل 0

 563 570,4 69,493 5,496 4,000 2003 مدرج سورية والمهجر 2

 738 659,5 75,642 7,020 5,000 2112 مدرج بيمو السعودي الفرنسي 2

 314 171,9 46,454 6,559 6,120 2006 مدرج بيبلوس 6

 427 114,3 63,431 6,967 5,724 2005 مدرج عودة 7

 353 551 37,320 5,942 5,050 2006 يظامي العربي 0

 242 1,098 21,835 15,703 15,000 2119 مدرج قطر الوطني 5

 257 103,9 17,729 2,963 3,000 2008 مدرج األردن 1

 190 257,8 22,355 2,726 3,000 2006 مدرج سورية والخليج 9

 166 150,3 31,113 4,037 5,250 2008 مدرج فرنسبنك 01

 115 125,6 15,812 2,280 2,500 2111 مدرج الشرق 00

 850 873,3 63,321 8,858 8,112 2110 مدرج سورية الدولي اإلسالمي 02

 150 382,5 13,047 4,844 4,991 2110  مدرج  الشام 02

 207 169,3 23,047 3,310 3,407 2009    مدرج البركة 06

 التأمين

 333 135 2,941 1,261 1,000 2006 مدرج آروب سوريا 07

 110 (142) 2,962 1,881 2,000 2007 مدرج العقيلة للتأمين التكافلي 00

 356 117 3,065 1,228 850 2006 مدرج السورية الوطنية للتأمين 05

 177 34 1,496 1,038 1,000 2007 مدرج االتحاد التعاوني للتأمين 01
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 وضعها الشركة
تاريخ 
 التأسيس

حقوق  رأس المال
 المساهمين

األرباح  الموجودات
 الصافية

عدد 
 الموظفين

 104 112 2,458 1,250 850 2006    مدرج المشرق العربي للتأمين 09

 327 152 2,655 1,101 850 2006 مدرج سوريا –المتحدة للتأمين  21

 138 70 2,310 781 850 2006 مدرج السورية الكويتية للتأمين 20

 الزراعة

 26 25 364 216.6 140 0919 مدرج نماء 22

22 
جات تالشرق األدنى لمن

 الزيتون
 71 40 201 331.8 240 2111    مدرج

 الخدمات

26 UG 666 (72) 1.192 442 450 2002 مدروة 

 519 (9.7) 309,5 297.8 200 1992 مدروة األهلية للنقل 27

 4 3 100,9 93,74 69 2001    مدروة للشحنقرية دمشق  20

 46 12 189 177.8 163.7 2007    مدروة شركة ماس للتوزيع 25

 36 14 316 264.9 250 2009    مدروة األدهم للصرافة 21

 الصناعة

 226 (669) 18,307 8,548 9,760 2008    مدروة اسمنت البادية 29

 335 170 1,906 1,725 1,500 1996 مدروة األهلية للزيوت 21

 االتصاالت

 2,112 7,469 45,890 25,780 3,350 2001    مدروة يليكومسيرياتيل موبايل ت 20

22 MTN 0,272 6,917 49,840 9,160 1,500 2002    مدروة 
 11,913 17,175 697,125 140,017 101,177 المجموع

 كما مشل التارقر على احملاور التالية:
 محاور تقرير الحوكمة(: 11) رقم جدول

 عناصر المحور المحور الرقم

قس  ع قات  -األل ليةحاوق  –توزقعات األرااح  -تركا املل ية والاوة التصوقتية حقوق المساهمين 8
 املسامهني
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 عناصر المحور المحور الرقم

 مجالس اإلدارة وهياكل الملكية 0

 -لسشروط تا يلة ائ –جمموع مل يات األع اء  -يسبة املل ية ال زمة للع وقة
ممثلو الااصيات  -الارااة اني  ع اء ائلس -حمددات املل ية يف النظام األملاملي

تعوق ات وم الآت األع اء وعدد  –ونسيات األع اء  –االعتبارقة 
 شروط الع وقة. -االوتماعات

 .مل يته ألملم  يف الاركة -ع وقته يف ائلس -ونسيته –مؤه ت املدقر العام  اإلدارة التنفيذية 5

املواقع  –املتحدثون الرمسيون  –ملياملة اإللصاح  -اإللصاح يف تارقر جملس اإلدارة  اإلفصاح والشفافية 2
 اإللصاحات الطارمة واألخرى –آليات ضبط املعلومات  –االل رتويية وحمتوقاهتا 

 عدد اوتماعاهتا -عدد اللجان وممامما اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة 5

 اوتماعاهتا مع مفتش احلسااات -عدد اوتماعاهتا -تا يلة اللجنة وممامما يقلجنة التدق 2

 تاارقر املفتاني - مساء املفتاني وتوارقخ ايتااا  مفتشو الحسابات 7

اجلمة ال  قرلع هلا –مؤه ت املدقق -شرط التفرغ -عدد موظفي دامرة التدقيق التدقيق الداخلي 1
 تاارقره.

آليات إدارة  -اجلمات املسؤولة ع  إدارة املااطر -ااطر ال  تتعرض هلا الاركةامل إدارة المخاطر 2
 اإلوراءات املتاذة خ   العام. -املااطر

 وم   ه  النتامج ال  خلص إليما التارقر:
 أواًل: حقوق املساهمني:

 (مسامهاً.05,251( ال  مشلما التارقر )22قبلغ جمموع عدد مسامهي الاركات الو ) 
 2100( مساه  يف هناقة العام 202عدد املسامهني االعتبارقني ) قبلغ. 

 ( مسووامهني يف إمجووايل الاووركات الوو  مشلمووا 5قاووارب ) قبلووغ متوملووط عوودد املسووامهني موو  الااصوويات االعتبارقووة مووا
 التارقر. 

  يف إمجايل الاركات ال  مشلما التارقر.76قبلغ متوملط مل يات الااصيات االعتبارقة % 

  ( مسامهني يف إمجايل الاركات ال  مشلما التارقر.6) -%  و  كثر7-ملط عدد املسامهني الذق  ميل ون قبلغ متو 
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 ( شوووركة اتوزقوووع  راووواح انووواًء علوووى قووورارات اوتماعوووات اهليئوووات العاموووة عووو  عوووام 02قاموووت )منموووا توزقعوووات  2100
  ملم  جمايية يف مصرلني.

 ( شوركات مو  الاوركات الو  01ال قوود توزقعات يف )  مشلموا التارقور منوذ تأمليسوما وهوي يف  البيتموا العظموى مو
 الاركات احلدقثة التأمليس يسبياً وخاصًة يف قطاعي املصارف والتأمني.

 ( الووو  مشلموووا التارقووور وهوووو قسووو   و وحووودة 22( شوووركة مووو  الاوووركات الوووو)21قووووود قسووو  لع قوووات املسوووامهني يف )
 ( شركة.06) ( شركة، وتوكل املممة لاس  آخر يف00مستالة يف )

 .قوود ملجل للمسامهني يف مجيع الاركات ال  مشلما التارقر 
 ثانيًا:جمالس اإلدارة وهياكل امللكية:

 ( ع ووو ممثلووون 91( ع ووواً موونم  )221( الوو  مشلمووا التارقوور )22) قبلووغ جمموووع  ع وواء جمووالس إدارة الاووركات الووو
 نسوويات  خوورى  وو  اجلنسووية السووورقة  ي مووا( ع ووواً موو  و72%.وموونم  )29يسووبته  لااصوويات اعتبارقووة  ي مووا

 % م  إمجايل عدد األع اء.31يسبته 

 وترتاوح هذه النسبة 72قاارب   ع اء جملس اإلدارة يف الاركات ال  مشلما التارقر ما قبلغ متوملط مل يات %
 % يف اخلدمات.61% يف قطاع االتصاالت و 90مااني 

 زعاً على القطاعاتعدد أعضاء مجالس اإلدارة مو (: 11) رقم جدول

 اإلجمالي االتصاالت الزراعة الصناعة الخدمات التأمين المصارف القطاع

 230 00 02 04 28 46 020 عدد األعضاء

 90 3 6 7 2 07 22 الممثلون للشخصيات االعتبارية

 72 4 0 6 0 04 46 االعضاء من الجنسيات االخرى

 %22 %90 %20 %29 %40 %46 %24 متوسط ملكية االعضاء

 7 0 0 0 3 0 3 األعضاء النساء

 ( لدى مجيع الاوركات املسوامهة الو  مشلموا التارقور 0ال تتعدى يسبة املل ية ال زمة لع وقة جملس اإلدارة يسبة )%
 م  ذلك.  على( شركات  دد يسبة 2ااملتثناء )
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 ( شووركة موو  عوود02توووود صوولة قرااووة اووني ع وووق   و  كثوور موو   ع وواء جملووس اإلدارة يف ) د الاووركات الوو  مشلمووا
التارقر األمر الذي قؤثر مللباً علوى آليوات التصووقت علوى الاورارات داخول ائلوس، ووووود ت وت ت مسويطرة لودقما 

 الادرة على التح   ال امل االاركة وتارتب الاركات املسامهة اذلك إىل املفاهي  العاملية.

 دو الوتماعووات جملووس اإلدارة مبوورة علووى األقوول كوول ااملووتثناء شووركة واحوودة حااووت مجيووع الاووركات شوورط احلوود األ
 قعرب ع  اهتمام األع اء مبمارملة ممامم . ث ثة  شمر وهو ما

 .حياق مجيع األع اء الاروط ال زمة لع وقتم  مبا ليما عدد الاركات ال  قاغلون ع وقة جمالس إدارهتا 

 ثالثًا: اإلدارة التنفيذية:

 ارف( الوو  مشلمووا التارقوور جيمووع املوودقر التنفيووذي اووني منصووبه وع وووقة جملووس يف شووركتني موو  الاووركات )قطوواع املصوو
 اإلدارة.

 ( شووركة موو  إمجووايل عوودد الاووركات الوو   طاهووا التارقوور موو  ونسوويات 06ونسووية املوودقر التنفيووذي يف )وو    خوورى 
عوود إىل قلوة اخلوربات السورقة وخاصة )األرديية واللبنايية( وذلك يف قطاعات املصارف والتأمني واالتصواالت وهوذا ق

 الوطنية يف هذه الاطاعات مااريًة اباقي الاطاعات.

 ( الوو  مشلموا التارقوور وهوي مل يووات 22( شووركات مو  الاووركات الوو)9ميتلوك املوودقر التنفيوذي  ملوومماً يف الاوركة يف )
 ارة.رماقة ال تذكر يف جمملما ااملتثناء الاركات ال  قاغل ليما املدقر التنفيذي ع وقة جملس اإلد

  ق حوو  ووووود مااومووة لوودى إدارات الاووركات يف اإللصوواح عوو  تعوق ووات وم الووآت جمووالس اإلدارة واإلدارة العليووا
 وااللتفاف على ذلك اوضع األرقام اإلمجالية دون تفاصيل.

 رابعًا:اإلفصاح والشفافية:

 ( شووركة مووو  الاوووركات الووو  مشلمووا التارقووور  ي انسووو22قوووود ملياملوووة م تواوووة لإللصووواح يف ) تارقبووواً اينموووا 09بة %
 ت تفي الاركات األخرى اااللتاام مبتطلبات يظام اإللصاح.

 ( الو  مشلموا التارقور وهو   البواً رمويس ائلوس  و 22( شوركة مو  الاوركات الوو)21مت تعيني متحودثني رمسيوني لودى )
  حد  ع امه إضالًة إىل املدقر العام.

 ( شووركة موو  الاوورك20قووود مواقووع ال رتوييووة لودى ) ات الو  مشلمووا التارقوور، إال  ن حمتوقوات هووذه املواقووع ال تاووتمل
( شركة م  ايايات مالية وإلصواحات وق تفوى ااملعلوموات العاموة 00على مجيع املعلومات ال  هت  املستثمرق  يف )

وملووامل  الوو  اوود ت تتفوووق علووى املواقووع االل رتوييووة اً علووى ضوورورة االهتمووام ااملووتاداموهووذا قعوود مؤشوور  والتسوووقاية.
 النار األخرى.
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  ااملووتثناء الاووركات صووغ ة احلجوو  قوووود اهتمووام واضووح موو  الاووركات الوو  مشلمووا التارقوور اآليووات ضووبط املعلومووات
ضووم   يظمووة الرقااووة الداخليووة للاووركات موو  خوو   الووربامج الوو   وودد الصوو حيات يف اإلطوو ع علووى املعلومووات 

لق املعلوموات ضوم  اهلياكول التنظيميوة للاوركات.وم  خو   اهلامة ولوق اختصواص املوظوا ومو  خو   آليوات تود
 املطلعني شمرقاً. األشااصالتاام الاركات وخاصًة املدروة اتاوقد اهليئة والسوق ااوام  

 ( شركة اتادمي إلصاحات طارمة يف عام 00ولااً لنظام اإللصاح قامت )2100. 

 خامسًا: اللجان املنبثقة عن جملس اإلدارة:

 ( شووركات موو  الاووركات الوو  مشلمووا التارقوور، وهووذا قع ووس الطرقاووة 6ل جلووان منبثاووة عوو  ائلووس يف )مل قووت  تاوو ي
 التاليدقة يف إدارة هذه الاركات ويف قصور التنظي  اإلداري احلايل هلا.

   متارس اللجان املاو لة ممامموا مو  خو   اوتماعاهتوا الدورقوة خو   السونة.ومل جتتموع هوذه اللجوان يف شوركتني مو
 ( ال  قوود ليما جلان.21اركات الو )ال

 .ختتلا تسميات وممام اللجان املا لة ولااً لطبيعة يااط كل شركة ضم  قطاعما 

 سادسًا:جلان التدقيق:

 ( شوركات يف عوام 5( الو  مشلموا التارقور ماااول )22( شركات م  الاوركات الوو )6مل قت  تا يل جلان تدقيق يف )
 ركات يف تطوقر عمل جملس اإلدارة املتعلق االرقااة املالية يف هذه الاركات.، وهذا قا  إىل ر بة الا2101

 ( شركة م   ايق شروط تا يلة اللجنة م   ع واء مسوتالني و و  تنفيوذقني وهوذا قعوود  البواً إىل 07مل تستطع )
  ن ع و جملس اإلدارة ذو اخلربة املالية واحملاملبية قد ق ون م     املستالني.

  ويف ووووود ع وو ذي خووربة  اللجووان شوروط عودد االوتماعووات ملونوقاً واالوتمواع مووع مفوتش احلسواااتو اوق هوذه
قاووو  إىل تفعيووول عمووول هوووذه اللجوووان، ااووو ل  عموووق عووو  كوهنوووا مووو  املتطلبوووات  املاليوووة واحملاملوووبية.وهذا موووا اووواألمور

 التنظيمية  و الاايويية.

 سابعًا: مفتشو احلسابات:

 حلصة األكرب يف تدقيق الاركات املسامهة ال  مشلما التارقر.تأخذ شركات التدقيق الدولية ا 

  وكذلك األعووام السواااة مل قورد للميئوة  ي تارقور تودقيق قعطوي ر قواً خوارج يطواق الور ي النظيوا  2100خ   عام
  ي )املتحف ، الع سي، االمتناع ع  الر ي(. ااملتثناء شركة واحدة واء ر ي املدقق متحفظاً.

 .مل ترد ملوى حالتني يف شركتني مت تغي  مفتش احلسااات قبل ايا اء لرتة األراع السنوات 



 

 
41 

 

2012 

 ثامنًا: التدقيق الداخلي:

 (الوو  مشلمووا التارقوور علووى وحوودة متاصصووة 22ال حيتوووي اهلي وول التنظيمووي يف شووركتني موو  إمجووايل الاووركات الووو )و  
 شاص قاوم مبمام التدقيق الداخلي.

 ( شووركة تاوووم مبممووة التوودقيق ) ووالبيتم  يف املصووارف( م ويووة موو  موووظفني  و  كثوور 05يف ) قوووود دواموور متاصصووة
وخيتلووا حجوو  داموورة التوودقيق اوواخت ف قطوواع الاووركة وحجممووا، اينمووا تتوووىل املممووة ومووة خارويووة متاصصووة يف 

اعووض هووذه ( شووركة املتبايووة قاوووم ااملممووة شوواص طبيعووي واحوود. علووى الوور   موو  حجوو  02شووركة واحوودة، ويف الووو)
 الاركات ال ب  يسبياً.

 (ال  لدقما مدقق، األمر الوذي قود قوؤدي إىل ت وارب 21واملدقق الداخلي    متفرغ يف شركتني م  الاركات الو )
 املصاحل وايعدام االملتا لية  ثناء قيامه اعمله.

 دارة التنفيذقوة وجلنوة التودقيق، األمور ختتلا اجلمة ال  قرلع هلا املدقاون الداخليون تاارقره  موااني جملوس اإلدارة واإل
 الذي قد قؤدي إىل اخنفاض لاعلية هذه التاارقر وت ارب املصاحل اني األطراف املاتلفة يف الاركة.

  واا ٍل عام مجيع املدقاني الداخليني يف الاركات قتمتعوون مبسوتوى ويود مو  التأهيول األمور الوذي قاقود مو  كفواءة
 ممارملتم  ملمامم .

 رة املخاطر:تاسعًا:إدا

  ختتلوووا املاووواطر الووو  تواووووه الاوووركات الووو  مشلموووا التارقووور اووواخت ف ياووواطاهتا وقطاعاهتوووا وتتفوووق مجيعموووا مباووواطر
 الظروف احلالية )املااطر السياملية( إضالًة إىل املااطر اخلاصة ا ل قطاع.

  ع املوووايل  مهيوووة  كووورب إلدارة وخيتلوووا اهتموووام الاوووركات اوووإدارة املاووواطر ولاووواً لطبيعوووة الناووواط، لتوووويل شوووركات الاطوووا
 املااطر كوهنا يف صلب عملما ومصدراً  ملاملياً ألرااحما.

 المخاطر في القطاعات وإجراءات إدارتها(: 12) رقم جدول

 إجراءات إدارة المخاطر خالل العام المخاطر القطاع

طط الطوارئ خ -اختبارات اجلمد واملاصصات األعما  -السوق -السيولة -االمتمانخماطر  املصارف
 واالملتمرارقة

التووه ألملواق ودقدة إلعادة التأمني وتفعيل وحدات  السيولة -السوق –إعادة التأمني -خماطر:التأمني التأمني
 إدارة املااطر ويظام التاارقر املتعلق ااملااطر...

 متل اتالتأمني على امل -خطط اجلاهاقة خماطر السيولة -خماطر النال -املالية املااطر اخلدمات
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 إجراءات إدارة المخاطر خالل العام المخاطر القطاع

 التأمني ا ل  يواعه -خطط الطوارئ خماطر املنالسة -املااطر التاغيلية الصناعة

 خطط الطوارئ املااطر التاغيلية الاراعة

خطط -توعية العاملني -تطوقر  يظمة  م  املعلومات خماطر السوق -املااطر التاغيلية االتصاالت
 الطوارئ

  إدارة املااطر يف الاركات إىل مستوى كوهنوا واحودة مو   ، مل ترق  (تأمنيااملتثناء املصارف وشركات ال)اا ٍل عام
قت ووح يف  وهووذا مووا  هوو  ممووام جملووس اإلدارة والوحوودات اإلدارقووة األخوورى وكوورك   ملاملووي موو   ركووان ثاالووة الاووركة.

رة املاواطر. صعواة اإللصاح ع  املااطر وكيفية إدارهتا يف هذه الاوركات ويف الوحودات التنظيميوة املسوؤولة عو  إدا
 وكذلك يف عدم ووود جلان خمتصة اإدارة املااطر منبثاة ع  جملس اإلدارة.

 ،العام طارهاإا وااللتاام احلوكمة مبمارملات الاركات كوادر وعي مستوى ارتفاع لحوكمةالثالث ل تارقرالقت ح م  
  كرب على عوامدها وتوزقع االقتصادي لنموا عجلة دلع يف املناود ادورها قيامما يف املسامهة الاركات جناح يف و مهيتما
 املالية األوراق قطاع  تنظي  قبل عليما اعتادت ال  العمل وطرقاة الاركات اعض هي لية  ن إال. مم نة اوتماعية شرحية
 األمر وهو. الاركات اعض عند املووودة والثغرات امل حظات ماتظمره وهذا احلوكمة ملمارملات األمثل التطبيق تعيق
 لوضم  الذق  اإلدارة جمالس دور وقفعل السليمة    التصرلات م  وحيد اإلدارة حس  ق م  مبا معاجلته قنبغي لذيا

 .والافالية اإللصاح إطار ضم  املسامهون

 ا رورة اإلميان م  تنبع ال  الذاتية املسؤولية إىل الاايوين االلتاام حدود تتعدى مل حالياً  املووودة املمارملات  ن  ي
 .امل ك ثروة وتعظي  الاركات جناح يف قساه  عمل وكأمللوب الاركة ثاالة م  كجاء احلوكمة
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 عماهلا، والرقااة على  دامما  لية واعتماد العاملني ليما وتنظي قعترب منح الرتاخيص لاركات اخلدمات والوملاطة املا
 خلق ايئة املتثمارقة آمنة، واحملالظة رقة، وذلك ادفاألوراق واألملواق املالية السو  هيئة ممام  ارز والتفتيش عليما م 

 األوراق يف ملستثمرق ا ومحاقة هلا قتعرض ال  قد املااطر ومحاقته م  ملوق دماق لألوراق املالية يف التعامل مل مة على
 .لدى تلك الاركات رتلة واملسؤولةاملالية، وإعداد ال فاءات املمنية احمل

الرتخويص واإللصواح لاوركات اخلودمات والوملواطة املاليوة،  ةتاووم كول مو  دامور   نحوو األمثولويف ملبيل اجناز ذلك على ال
 ودامرة الرقااة على شركات اخلدمات والوملاطة املالية، االتعاون والتنسيق ليما اينما م   ول  ايق ذلك.

 :جتديد االعتماد السنوي للشركات:أواًل

الاووروط الواوووب توالرهووا يف يظووام الرتخوويص الصووادر عوو  رموويس جملووس تعموول اهليئووة علووى التأكوود موو  التوواام الاووركات ا
لعووووام  /06229-00205/ وتعدق تووووه اووووالارارق  رقوووو  21/0/2110/ الصووووادر اتووووارقخ 2962الوووووزراء اووووالارار رقوووو  /

والوودليل اإلرشووادي لاووركات اخلوودمات والوملوواطة املاليووة ومووا قصوودر موو  قوورارات وتعليمووات اغوورض حصووو  هووذه  ،2100
على الرتخيص ال زم للنااط املطلوب مااولتوه، كوااللتاام ااحلود األدو لور س املوا  املطلوب،وال فالوة املصورلية  و   الاركات

 .ل ً  ع  منظومة العمل املت املةاملاروطة ألمر اهليئة،ومتطلبات البنية التحتية والفنية للاركة 

قود االعتمواد السونوي للاوركات العاملوة وذلوك مو   وول كما تطلب اهليئة م  الاركات تاوقدها اعدد مو  الوثوامق لتجد
 .  الرتخيص املمنوح هلااملتمرار 

وذلوك ولوق  ،2102دمات والوملواطة املاليوة لعوام ويف هذا اإلطوار قاموت اهليئوة اتجدقود االعتمواد السونوي لاوركات اخلو
 اجلدو  التايل:

 والنشاطات التي تزاولها 2112تمادها لعام يد اعشركات الخدمات والوساطة المالية التي تم تجد (:13) جدول رقم

 رأس المال الشركة الرقم

 المباشرة أوامر

إدارة  وملاطة املتاارات
 اإلصدار

إدارة 
 االملتثمار

     120,000,000 مسامهة مغفلة -شركة ااقوي ز ل ملتثمارات املالية 1

     300,000,000 مسامهة مغفلة -شركة ايمو السعودي الفريسي املالية 2

 000 339 92 حمدودة املسؤولية -الاركة األوىل ل ملتثمارات املالية 3
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 رأس المال الشركة الرقم

 المباشرة أوامر

إدارة  وملاطة املتاارات
 اإلصدار

إدارة 
 االملتثمار

 120,000,000 حمدودة املسؤولية -شركة شام كاايتا  4
   

 

مسامهة  -شركة العاملية األوىل ل ملتثمارات املالية 5
 مغفلة

120,000,000     

دودة حم -شركة ملورقة واملمجر للادمات املالية 6
 املسؤولية

300,000,000     

 -شركة املركا املايل الدويل للادمات والوملاطة املالية 7
     100,000,000 حمدودة املسؤولية

    20,000,000 حمدودة املسؤولية -شركة اف اف  ي ملورقة  8
 

     270,000,000 حمدودة املسؤولية -شركة عودة كاايتا  9

11 
-م للوملاطة واخلدمات املاليةشركة ضمان الاا

 حمدودة املسؤولية
140,000,000 

   
 

 000 000 020 حمدودة املسؤولية -شركة ايت االملتثمار السوري 11
    

 000 000 000 مسامهة مغفلة -شركة اقفا للادمات املالية 12
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 : اتخيص الشركاتعليق ترثانيًا: 

)اتووووش ملووووي ملووووورقة  عليووووق توووورخيص  راووووع شووووركات خوووودمات ووملوووواطة ماليووووةعلووووى ت 2102والاووووت اهليئووووة خوووو   عووووام 
وذلوك اعود  ،للادمات املالية، وشوركة اقفوا للاودمات املاليوة، وشوركة ايوت االملوتثمار السووري، وشوركة اف اف  ي ملوورقة(
معاولووة موو   التأكوود موو  املووتيفاء تلووك الاووركات لاووروط ومتطلبووات اهليئووة والملوويما تلووك املتعلاووة اإشووعار العموو ء قبوول لوورتة

والتحاوق مو   وقول كالوة األملوم  املودعوة  واإلع ن ع  ذلك  ق واً يف صوحيفتني قووميتني علوى األقول، التوقا ع  العمل،
وتصووفية  رصوودة العموو ء النادقووة عوورب شووي ات  لوودى تلووك الاووركات موو  قبوول عم مموو  إىل مركووا املااصووة واحلفوو  املركوواي،

 مصرلية. حواالتت  و  و  وق  مصدرة ألمر املستفيد األو ،
 :ات وتصفيتهاحل الشركثالثًا: 

علوى  ن تسوت مل الاوركتني إووراءات  علوى حول شوركتني للاودمات والوملواطة املاليوة، 2102والات اهليئة خ   عام 
 حلمما وتصفيتمما ولق اإلوراءات املتبعة لدى اهليئة ولدى وزارة التجارة الداخلية ومحاقة املستملك.

 مها: وهاتني الاركتني
 ،والو  ملوبق هلوا و ن حصولت علوى  مور املباشورة مو  اهليئوة اتوارقخ  الاركة اإلملو مية للاودمات املاليوة احملودودة املسوؤولية

ملمارملة يااط الوملاطة يف األوراق املالية حلساب الاركة وحلسواب الغو ، وياواط  تاودمي االملتاوارات  9/2/2101
 .املاليةلومات املتعلاة ااألوراق و ليل ويار املع

  وال  ملبق هلوا و ن حصولت علوى  مور املباشورة مو  اهليئوة اتوارقخ  ملورقة احملدودة املسؤولية،-شركة املؤملسة املالية العراية
 .لومات املتعلاة ااألوراق املاليةملمارملة يااط تادمي االملتاارات و ليل ويار املع 9/2/2100

 :إلغاء بعض األنشطة أو تعليقهارابعًا: 
 الاة على إلغاء اعض األياطة املرخص هلا لاركات الوملاطة  و تعلياما ولااً ملا قلي:متت املو 

 ،حيوث توقفووت الاوركة عو  املوت م  ي  واموور  تعليوق ياواط الوملواطة يف األوراق املاليوة لاووركة اواقوي ز للاودمات املاليوة
 .7/9/2102شراء م  العم ء اتارقخ ايع  و 

  وياووواط تاووودمي االملتاوووارات و ليووول وياووور املعلوموووات  ليوووة دون التعمووود االتغطيوووة،إلغووواء ياووواط إدارة اإلصووودارات األو
 .27/0/2102وذلك اتارقخ  املتعلاة ااألوراق املالية لاركة ضمان الاام للوملاطة واخلدمات املالية،
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 جتديد اعتماد موظفي شركات اخلدمات والوساطة املالية :خامسًا: 
/ 002/ العواملني لوودى شووركات اخلوودمات والوملواطة املاليووة والووذي الووغ عوودده  مت جتدقود االعتموواد السوونوي لألشووااص

 :  موزعني على الا ل التايل شاص معتمد،
 2112عدد األشخاص وفق وظائفهم الذين تم تجديد اعتمادهم خالل العام (: 14) رقم جدول

 العدد نوع االعتماد

 39  ع اء جملس اإلدارة  و املدقرق 

 00 مدقر عام  و تنفيذي

 00 ضااط امتثا 

 8 مستاار مايل

 1 مدقر املتثمار

 30 ومليط مايل

 02 حماملب

 112 المجموع

 اعتماد األشخاص اجلدد لدى شركات اخلدمات والوساطة املالية :سادسًا: 
الاو ل التوايل: ع وو جملوس إدارة  وذلوك علوى مت اعتماد  راعة  شوااص وودد لودى شوركات اخلودمات والوملواطة املاليوة

 (.2) (، ومليط مايل عدد0) (، مدقر عام عدد0) دعد
 2112 -2118 الفترة خالل المالية الخدمات أعمال لممارسة المعتمدين الجدد الطبيعيين األشخاص عدد(: 15) رقم جدول

 2118 2119 2111 2111 2112 نوع االعتماد

 03 22 26 5 0 أعضاء مجلس اإلدارة أو المديرين

 2 3 6 4 0 مدير عام أو تنفيذي

  8 12 1  ضابط امتثال
 2 5 9 2  مستشار مالي

    1  مدير استثمار
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 2118 2119 2111 2111 2112 نوع االعتماد

  17 19 12 2 وسيط مالي
 3 9 10 2  محاسب

 26 64 82 27 4 المجموع

 :لرتخيص النهائي دون أمر املباشرةالشركات احلاصلة على اسابعًا: 
 .مثان شركات 0280حىت هناقة عام ة الغ عدد الاركات احلاصلة على ترخيص هنامي لاط دون  مر مباشر 

 ص النهائي(: شركات الخدمات والوساطة المالية الحاصلة على الترخي16جدول رقم )

 رأس المال الشركة الرقم
تاريخ الحصول 
على الترخيص 

 النهائي

 التراخيص النهائية

إدارة  وساطة استشارات
 اإلصدار

إدارة 
 االستثمار

ودة حمد-شعاع لألوراق املالية 0
 املسؤولية

50,000,000 30/3/2009     

2 
حمدودة -ميجا ايفسمنت ملورقة
 املسؤولية

50,000,000 30/3/2009     

للوملاطة يف  ESB صو   3
  وراق املا  حمدودة املسؤولية

20 000 000 30/3/2009     

4 
- موا  الاام اإلمل مية 
 حمدودة املسؤولية

220 000 000 30/3/2009     

2 
 االملتثمار دار

العاملي/ لواا /حمدودة 
 *املسؤولية

70,000,000 4/02/2008     

- االة للادمات املالية   او 6
 حمدودة املسؤولية

70,000,000 02/00/2009     

حمدودة  -الاام لألوراق املالية 7
 املسؤولية

70,000,000 27/8/2009     
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 رأس المال الشركة الرقم
تاريخ الحصول 
على الترخيص 

 النهائي

 التراخيص النهائية

إدارة  وساطة استشارات
 اإلصدار

إدارة 
 االستثمار

8 
ملورقة  -ائموعة املالية ه ميس

 *حملدودة املسؤولية ا
270 000 000 24/0/2000     

وقووود مت الطلوووب مووونم  التايووود  ،07/6/2002تاووودمت شوووركة دار االملوووتثمار العووواملي اطلوووب مووو   وووول حووول الاوووركة وتصوووفيتما اتوووارقخ * 
 ااإلوراءات والاروط املطلواة م  قبل اهليئة.

وقود  واملت م  يف  حد انوده حل الاركة وتصفيتما، 4/9/2002هلا اتارقخ  تادمت ائموعة املالية ه ميس مبح ر اوتماع هيئة عامة*
 مت توويه كتاب إىل وزارة التجارة الداخلية ومحاقة املستملك اذا اخلصوص.

 :  شركات اخلدمات والوساطة املالية الرقابة والتفتيش على ثامنًا:

والوملوواطة املاليووة هووو التأكوود موو  موودى التوواام تلووك  إن اهلوودف األملاملووي موو  ممارملووة دور الرقااووة علووى شووركات اخلوودمات
الاووووركات اووووالاوايني واللوووووامح واأليظمووووة النالووووذة، مبووووا ق ووووم  املووووتمرارقة عموووول تلووووك الاووووركات علووووى النحووووو األمثل،ومحاقووووة 

 :ويف هذا اإلطار قت  العمل على ما قلي ،عادلةال    يف األوراق املالية م  املمارملات املستثمرق 

  ت اليوميوووة الوووواردة مووو  قبووول شوووركات اخلووودمات والوملووواطة املاليوووة والووورد عليموووا مبوووا قنسوووج  موووع الاووووايني دراملوووة املراملووو
مو  ، والتأكود ومتااعة ملا الاركة اا ل قومي ومعاجلة الصعواات ال  تعيق عمل تلك الاركات، واأليظمة النالذة،

عاموووة،  و اوتماعوووات   تأخوووذها اهليئوووات ال، ل ووو ً عووو  مراوعوووة كالوووة الاووورارات الووواملوووتمرار املوووتيفاء شوووروط الرتخووويص
، ااإلضوووالة إىل الاووورارات املتاوووذة مووو  اإلدارات التنفيذقوووة، وذلوووك للتأكووود مووو  اتفووواق هوووذه الاووورارات موووع جموووالس اإلدارة

 التارقعات والاوايني املرتبطة اعمل هذه الاركات.
   اخلودمات والوملواطة املاليوة العاملوة و ليلما،حيوث  ملبوعياً م  قبل شوركات  احلصو  عليمادراملة امل ءة املالية ال  قت

 النسب التالية: ولقيد هذه الاركات مبعاق  امل ءة املالية التأكد م  مدى تاقت  
 وحدودها المعياريةشركات الخدمات والوساطة المالية نسب المالءة المالية التي تتم مراقبتها في  :(17جدول رقم )

 حد المعياري للنسبةال اسم النسبة المالية الرقم

 %000 كرب  و تساوي  يسبة السيولة 0

 %20 صغر  و تساوي  يسبة العاار إىل ر س املا  2

 %72 كرب  و تساوي  يسبة حاوق املل ية إىل ر س املا  3
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 حد المعياري للنسبةال اسم النسبة المالية الرقم

 %2 صغر  و تساوي  حاوق املل يةإىل  سبة  رصدة الذم  املدقنة للعم ءي 4

 %000 كرب  و تساوي  الدامنةذم  العم ء إىل  يسبة النادقة 2

 %020 صغر  و تساوي  يسبة الذم  الدامنة للعم ء إىل ر س املا  6

 %200 صغر  و تساوي  املل ية حاوق إىل للعم ء الدامنة الذم  يسبة 7

 %000تساوي  يسبة رصيد حساب عم ء التعامل النادي إىل رصيد إمجايل ذم  العم ء 8

يف يسوووبة حاووووق املل يوووة علوووى ر س املوووا  عووو  احلووود املعيووواري وذلوووك االنسوووبة لاوووركتني مووو  حيوووث تبوووني وووووود اخنفووواض 
 ملعاجلة هذا االخت  . ال زمة وراءاتقامت هاتني الاركتني ااختاذ اإلو  شركات اخلدمات والوملاطة املالية،

 ايووات اممووا اتاوقوود اهليئووة االبيالتأكوود موو  التوواام شووركات اخلوودمات والوملوواطة املاليووة العاملووة ااواعوود وشووروط اإللصوواح وقي
 املالية يف األوقات احملددة.

 وعقد هيئاتها العامةالية باإلفصاح السنوي (: التزام شركات الخدمات والوساطة الم18) جدول رقم

 تقديم التقرير السنوي عقد الهيئة العامة اسم الشركة
تقديم البيانات المالية 

 السنوية

    بايونيرز لالستثمارات المالية

    إيفا للخدمات المالية

    بيمو السعودي الفرنسي المالية

    ةاألولى لالستثمارات المالي

    لشام كابيتا

    العالمية األولى لالستثمارات المالية

    سورية والمهجر للخدمات المالية

    المركز المالي للوساطة والخدمات المالية
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 تقديم التقرير السنوي عقد الهيئة العامة اسم الشركة
تقديم البيانات المالية 

 السنوية

    شامضمان ال

    سورية-عودة كابيتال

    بيت االستثمار السوري

    إف إف سورية

  الايام ااقارات تفتياية لعدد م  شركات اخلدمات والوملاطة املالية العاملة للتأكد مو  مودى التاامموا اوالاوايني واللووامح
متااعوووة قيوووام الاوووركات يات املناملوووبة ااوووأهنا، و وااملمارملوووات السوووليمة ورلوووع تاوووارقر انتوووامج التفتووويش والتوصووو واأليظموووة،

واختوواذ اإلوووراءات الاايوييوووة  ،العاملووة يف جمووا  اخلوودمات والوملووواطة املاليووة اتنفيووذ التوصووويات الووواردة يف تاووارقر التفتووويش
 .والتأدقبية املناملبة يف حق الاركات    امللتامة

 كوول ث ثووة  شوومر( موو  قبوول شووركات اخلوودمات  اوو ل راعووياووه ا راقبووة االمتثووا  والووذي قووت  تاوقوود اهليئووةدراملووة تارقوور م(
وذلووك اعووود  ن مت  دقوود عناصووور م ويوووات التارقوور مبوووووب االوتموواع موووع ضووباط االمتثوووا  لاوووركات  والوملوواطة املاليوووة،

 اخلدمات والوملاطة املالية.

 ظمة الصادرة لذلكالاوايني واألي ح ور اوتماعات اهليئات العامة لاركات الوملاطة ومراقبة ايسجام قراراهتا مع. 

 ء مبمووو  السوووليمة واالرتاووواان االلتووواام ااملمارملوووات املمنيوووة متااعوووة  موووور رااطوووة شوووركات اخلووودمات والوملووواطة املاليوووة ل وووم
 اخلدمات والوملاطة املالية.

  



 

 

 تاالمخالفات والعقوب

 



 

 
51 

 

2012 

 املخالفات املتعلقة بعمل شركات الوساطة:

 شركة ايفا للخدمات املالية: 

 لاركة إقفا للادمات املالية ووود املاالفات التالية: التفتياية اتالاقار  إحدى حيث تبني  ثناء
 / م  يظام التعامل اني الوملطاء وعم مم .00خمالفة  ح ام املادة / -0
 .ام التعامل اني الوملطاء وعم مم / م  يظ02خمالفة  ح ام املادة /  -2
 عدم التاييد ااحلد األدو م  ال ادر الوظيفي. -3
 /.22لاايون رق  // م  ا2 -07خمالفة  ح ام املادة /  -4
 .حدوث ت ارب يف الص حيات واملمام -2
 %.63إىل  (ر س املا حاوق املل ية/)وذلك ااخنفاض يسبة  / م  تعليمات امل ءة املالية8خمالفة املادة / -6
 عدم قيام الاركة اتافيض مصارقفما توازقاً مع اخنفاض إقراداهتا.  -7
قستدعي مطالبة مفتش حسااات الاركة اتدقيق جمموعة م  ووود جمموعة م  املاالفات احملاملبية األمر الذي   -8

 .البنود

 واعد متااعة املوضوع مع مدقق حسااات الاركة وجملس إدارة الاركة والق جملس املفوضني على:

  تعليق ترخيص شركة إقفا واالعتماد املمنوح لألشااص املعتمدق  لدقما، رقثما تست مل الاركة إوراءات جتميد
    يااط عملما.   

  الطلب م  جملس إدارة الاركة اإلملراع اتحدقد مفوضني االتوقيع على حسااات الاركة محاقة ملصاحل عم ء
 الاركة.

    إلاام الاركة اتسدقد مجيع ذم  العم ء الدامنة، والتعاون مع مركا املااصة واحلف  املركاي اتحوقل مجيع األملم
 املودعة لدى الاركة إىل املركا.

   التاام الاركة جبميع اإلوراءات الواوبة حلماقة العم ء.ومت التأكد م
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 املخالفات املتعلقة بالتداول يف سوق دمشق لألوراق املالية:

 شركة شام كابيتال: 

العمووول املتبعوووة يف إدخوووا  األوامووور  متوووت م حظوووة وووووود شوووبمة يف طرقاوووة 02/12/2102مووو  خووو   ولسوووة توووداو   . أ
 ، كوون األوامور املسوجلة لودى الاوركة ضوم  حودود ملوعرقة وليسوت حموددة السوعر، وإلغاءها االنسبة لاوركة شوام كاايتوا

 ااإلضالة إىل عدم االلتاام اإدخا  األوامر على يظام التداو  حلظة تلايما ال كان قت  العمل على جتا هتا.

 تلاوي األوامور، ومو  مث عليه مت املتدعاء ضااط االمتثا  لدى الاركة، ومت حبوث الطرقاوة املتبعوة مو  قبول الاوركة يف واناءً 
ر ( توووووووارقخ  –/ ص 222مت التواصووووووول موووووووع مووووووودقر عوووووووام الاوووووووركة لبحوووووووث املوضووووووووع. وقووووووود مت إرملوووووووا  ال تووووووواب رقووووووو  ) 

 والذي قت م : 01/16/2102

  يًا ااملتمرار طرقاة تلاي األوامر ضم  حدود ملعرقة، شرط   ن مالسورقة مبدموالاة هيئة األوراق واألملواق املالية
ا امل ال مية وألو  مرة ولق  ي ملعر داخل احلد السعري املوض ح م  قبل العميل واتوقيت  قت  إدخا  األمر

تلاي هذا األمر حصراً، و ي تعدقل يف ال مية،  و يف السعر خارج ائا  السعري احملدد ألو  مرة، قتطلب 
 .تفوق اً ودقداً ولق اآلليات احملددة يف األيظمة النالذة

 ل على  ملاس  ن ال ميات ائا  ة تاع ضم  احلد السعري املتفق عليه تعترب خمالفة كما  ن جتامة  مر العمي
 تستووب املساءلة.

. ومل 01/9/2100تلاووت الاووركة  موور ايووع ل اموول  ملووم   حوود العموو ء علووى ملووم  ملووورقة الوودويل اإلملوو مي، اتووارقخ  . ب
ة املووتباقية لبيووع كميووات موو   ملووم  ، اوول قامووت اووإوراء حركوو7/01/2100تاوو  االبوودء اتنفيووذ هووذا األموور حووىت تووارقخ 

 .25/9/2102عميل آخر اتارقخ 

كمووووا تبووووني ووووووود تفوق ووووني ااملوووو  العميوووول األو  اوووونفس الوووورق  التسلسوووولي واوووونفس التواقيووووع، إال  ن األملووووعار يف كوووو  
 التفوق ني خمتلفة.

ذكورتني قوود مت تووا انوواًء وقوود قامووت الاووركة اتنفيووذ صووفا  ايووع لصوواحل العميوول األو ، ولوودى البحووث تبووني  ن الصووفاتني املوو
علووى تفوق ووني لووار ني الحيموو ن  ي توقيووع موو  قبوول العميوول و وو  موودعومان اووأي م املووة هاتفيووة.  ي  ن الصووفاتني قوود مت 

للاوووركة،  27/10/2102ر( توووارقخ –/ص559تنفيوووذمها دون  ي تفووووقض مووو  العميووول. وقووود مت إرملوووا  ال تووواب رقووو  )
   قبلما وهي:مت مناً تعداداً للماالفات املرتب ة م

 ".Front Runningخمالفة املتباق األوامر " .0

 خمالفة تلاي تفاوقض ورقية لار ة تت  تعبئتما حسب احلاوة. .2
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 خمالفة ت رار يفس التفاوقض مبعلومات متباقنة. .2

 خمالفة تنفيذ  وامر ايع دون تفوقض. .6

اااة يف املستابل والتعاون املستمر مع قبو  التعمد املادم م  املدقر العام للاركة ات يف حصو  خمالفات مقد مت و 
 اهليئة والسوق واعترب املوضوع منتمياً.

 شركة بيمو املالية: 

 ن قبل  مر شراء ملااق ألحد العم ء، ذف متت م حظة قيام الومليط حب 20/00/2102م  خ   ولسة تداو  
لومليط يفسه اإدخا   مر ايع ا مية كب ة عميل ثاين وافارق زمين قص . لياوم اعدها اإدخا   مر شراء لصاحل قاوم ا

 تطااق كمية  مر الاراء الثاين ومت تنفيذ كامل ال مية مباشرة كون األمر األو  قد ُحذف.

وقد مت حبث هذه احلالة مع ضااط االمتثا  يف الاركة، و كدت دراملة احلالة قيام الومليط ادلع العميل صاحب  مر 
 الاراء األو  حلذف هذا األمر.

 إىل  ن هذا التصرف قعترب خمالفاً ألح ام كل مما قلي:، مت لفت يظر الاركةوقد 

 / م  يظام الرتخيص لاركات اخلدمات والوملاطة املالية.02الناطة األخ ة م  الفارة /ب/ م  املادة / 

 / م  يظام قواعد السلوك املمين لاركات اخلدمات والوملاطة املالية املرخصة.2/ م  املادة /1الناطة / 

 / م  تعليمات التداو  وتعدق هتا.07املادة / 

 الومليط اذلك، مع التنوقه إىل ضرورة عدم الت رار.لاد مت تنبيه  عليهاناًء و 

 توويه تنبيه إىل  حد املطلعني لدى املصرف الدويل للتجارة والتموقل خبصوص قيامه االتداو  خ   لرتة احلظر. 
  



 

 

 الشؤون القانونية
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يف املسامل الاايويية احملالة إليما والرد على  ختصاصات تتعلق يف إاداء الر يتتوىل دامرة الاؤون الاايويية ممام وا
ومراوعتما وتدقياما، إضالة ، واملااركة يف وضع ماارقع الاوايني واأليظمة والتعليمات االملتفسارات والتساؤالت الاايويية

ضالة إىل متااعة تعدق ت الاوايني واأليظمة ، إطرلًا ليما إىل صيا ة العاود واالتفاقيات والتعمدات ال  ت ون اهليئة
 .والتعليمات املعمو  اا يف اهليئة واألملس والارارات الصادرة مبات اها

 ما قلي: 2002وم   ارز األعما  ال  قامت اا خ   العام 

 الية حباما، دراملة ملا خمالفات الاركة العراية السورقة للمناآت السياحية، وإعداد قرار لرض عاواة الغرامة امل
 األموا  العامة. لغ الغرامة ولق  ح ام قايون وبايوالطلب م  وزقر املالية  صيل مب

 وإعداد املذكرات والدلوع وتادميما للمحاك  ع    مام احملاك  الا امية املاتلفة، متااعة دعاوى اهليئة املنظورة
 : ة ذات الع قةلدى اجلمات املعني ومتااعتما ،طرقق وكيلنا إدارة ق اقا الدولة

  الدعوى اجلاامية املاامة م  قبل اهليئة مبواومة  ع اء جملس إدارة شركة النماء للصناعة ومفتش حساااهتا
  مام حم مة اداقة اجلااء الثايية.

  الدعوى اجلاامية املاامة م  قبل اهليئة مبواومة  ع اء جملس إدارة شركة قوااكو  مام حم مة اداقة اجلااء
 السااعة.

 الاركة العراية السورقة للمناآت السياحية  مام حم مة الا اء اإلداري ادف لدعوى املاامة م  قبل ا
 ما.لرض عاواة الغرامة املالية الصادر حباقرار إلغاء 

  الدعاوى اجلاامية ااأن م اتب البورصة )ع  ورم ممارملة وملاطة مالية ادون ترخيص م  اهليئة( وقبلغ
حماك  الصلح والبداقة واملتئناف اجلنح منما  سة دعاوى يف دماق وملبعة  عددها اثين عار دعوى يف

 يف حلب.
 ،التأمني على  التعاقد مع املؤملسة العامة السورقة للتأمني اغرض التأمني على موظفي اهليئة )التأمني الصحي

و متفق عليه وحل (، وما قتبع ذلك م  متااعة تنفيذ العاد ولق ما هالااصية احلياة، التأمني وضد احلوادث
  املااكل ال  قتعرض هلا املوظفون االتنسيق مع املعنيني يف مؤملسة التأمني.



 

 

 التعاون العربي والدولي
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 (:IOSCO) املنظمة الدولية هليئات األوراق املالية

  ودار 2000كوايون األو    20ح ور مؤمتر هاتفي مع األموني العوام للمنظموة ومباواركة عودد مو  اهليئوات النظو ة يف ،
 التالية: النااش حو  احملاور

  2002 – 2000املتعراض التووه االملرتاتيجي اجلدقد للمنظمة . 
 .آلية توزقع حاوق التصوقت اني األع اء األصليني 
 .توحيد ملياملات العمل السارقة يف اللجان الثااتة ولرق العمل التااعة للمنظمة 
 .مناقاة ودوى إيااء جلان ودقدة 

  ورشوات عمول  ة العامة للمنظموة وجلنوة األملوواق الناشوئة و  مهوا مو  لورق ورمللة م  األماياململتبيايات االاإلوااة على
 تااعة للمنظمة اغرض ت وق  دراملات شاملة ملمارملات الاطاع املايل الدويل.

  إاداء الر ي يف عدة اقرتاحات وردت م  األماية العامة خبصوص إوراء تعدق ت مؤقتوة علوى دملوتور املنظموة خبصووص
يمووا الملوويما الع وووقة والتصوووقت، رقثمووا قووت  االتفوواق علووى الدملووتور النمووامي يف املووؤمتر السوونوي عوودة مواضوويع متنووازع عل

 .2004الاادم يف 

 هيئووة يظوو ة وتووأمني األوواووة املناملووبة الملتفسوواراهت  وذلووك مبووا ال قتجوواوز الصوو حيات املاولووة  07 وتاوودمي املسوواعدة لوو
 للميئة يف الاايون. 

 والاوورق األوملووط التااعووة للمنظمووة يف عووددها  إلرقايووايف ائلووة الراعيووة للجنووة  2000 ياوور إجنووازات اهليئووة خوو   العووام
 ، ما قسم  يف تومليع هامش التوعية ادور هيئة األوراق املالية السورقة عرب العامل.2000السااع والعارق  م  العام 

 املؤمترات والربامج التدريبية:

 حوووووووىت  02 األردن يف الفووووووورتة مووووووو  يفالعرايوووووووة  املاليوووووووة األوراق يئوووووواته ال ووووووواد الدامموووووووة اللجوووووووان املاوووووواركة يف اوتمووووووواع
07/0/2002. 

  6"الربيامج التدرقيب الدويل الرااع ألملواق املا  اإلمل مية" الذي عاود يف طموران اوإقران يف الفورتة موا اوني املااركة يف-
يب عمووول اهليئوووات الرقاايوووة ومت تسوووليط ال ووووء علوووى  ملوووال ،"ت عنووووان "يالوووذة للتحسوووني والعدالوووة،  ووو2002 قوووار  9

والتارقعية واملنواهج املطباوة يف ملوبيل ذلوك ل و ً عو  دراملوة طورق التعواطي موع املسوتجدات احملتملوة الوقووع يف السووق 
 ااإلضالة إىل املااركة يف "املعرض الدويل السادس ل ملتثمار واملا " الذي  قي  على هامش الربيامج. املايل،
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 وات الووودق  يف الووودو  العرايوووة الوووذي  قوووي  يف مدقنوووة  اوووو ظووويب ادولوووة اإلموووارات العرايوووة ح وووور موووؤمتر تطووووقر  ملوووواق  د
، ووووواء املوووؤمتر االتعوووواون مووووع منظموووة التعوووواون االقتصووووادي والتنميووووة 2002 قووووار  24-23املتحووودة، يف الفوووورتة مووووا اوووني 

ق السووندات يف الووودو  مت تسووليط ال وووء علووى السووبل ال فيلووة لتطوووقر  ملووواو واال وواد اخلليجووي للصوو وك والسووندات. 
 العراية مع املتعراض للتحدقات والعوامق ال  تعرتض ملبيل  ملواق الدق  ودراملة ملبل معاجلتما واحلد م  آثارها.

  



 

 

تقرير التداول في سوق دمشق 

 لألوراق المالية
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 الشركات املدرجة:

موزعوة علوى  ،اثنوان وعاورون شوركة 2002الغ عدد الاركات املدروة يف ملوق دماوق لوألوراق املاليوة حوىت هناقوة العوام 
 :لا ل التايلالاطاعات على ا

 موزعة على القطاعات عدد الشركات المدرجة في السوق(: 19) جدول رقم
 عدد الشركات المدرجة القطاع

 12 المصارف

 6 التأمين

 1 الصناعة

 1 الزراعة

 2 الخدمات

 22 المجموع

 ويف اجلدو  التايل  مساء الاركات املدروة وتارقخ إدراوما والسوق املدروة ضمنه:
 الشركات المدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية وتاريخ إدراجها(: 21) جدول رقم

 مالحظات السوق تاريخ اإلدراج الرمز الشركة

   -موازي AHT 00-03-2009 الشركة األهلية للنقل

 -السورية الدولية للتأمين
 أروب

AROP 20-04-2000 موازي-  
مت يال إدراوما م  السوق النظامية 

 2002-7-2/ يف املوازقة /  إىل

شركة العقيلة للتأمين 
 التكافلي

ATI 02-09-2000 موازي-   

   -موازي BBS 22-02-2009 سورية -بنك بيبلوس

   -موازي BOJS 04-07-2000 سورية -بنك األردن 

ل إدراوما م  السوق املوازقة مت يا  -موازي FSBS 06-03-2000 سورية -فرنسبنك 
 2002-7-2إىل/ / يف  /ب/
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 مالحظات السوق تاريخ اإلدراج الرمز الشركة

   -موازي NAMA 06-04-2009 ركة نماء الزراعيةش

   -موازي QNBS 26-04-2000 سورية -بنك قطر الوطني

إدراوما م  السوق املوازقة  مت يال  -موازي SGB 02-08-2000 بنك سورية والخليج
 2002-7-2إىل/ / يف /ب/ 

   -موازي SHRQ 09-02-2000 بنك الشرق

الشركة السورية الكويتية 
 نللتأمي

SKIC 03-02-2002 موازي-   

لمتحدة للنشر المجموعة ا
 اإلعالنو 

UG 00-03-2009 موازي-  
مت يال إدراوما م  السوق النظامية 

 2002-7-2املوازقة / / يف  إىل

  ب-موازي SAIC 00-08-2000 االتحاد التعاوني للتأمين

  يظامي ARBS 00-03-2009 سورية -البنك العربي

لزيوت الشركة األهلية ل
 النباتية

AVOC 02-06-2009 يظامي  

  يظامي BASY 00-03-2009 بنك عوده سورية

  يظامي BBSF 00-03-2009 بنك بيمو السعودي الفرنسي

  يظامي BSO 00-03-2009 بنك سورية والمهجر

المصرف الدولي للتجارة 
 والتمويل

IBTF 02-04-2009 يظامي  

الشركة السورية الوطنية 
 للتأمين

NIC 20-06-2000 يظامي  
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 مالحظات السوق تاريخ اإلدراج الرمز الشركة

  يظامي SIIB 00-06-2009 بنك سورية الدولي اإلسالمي

  يظامي UIC 29-06-2009 الشركة المتحدة للتأمين

 :DWXمؤشر السوق 

 يف ياطة 50970 مستوى عند 2102ملجل مؤشر ملوق دماق لألوراق املالية  دو مستوى له خ   العام 
، وهي ياطة 887.72عند  12/10/2102 يفمنذ اداقة العام  ياطة 001702 متنازاًل ع  20/02/2102

 الناطة األعلى له خ   العام.

خ   ولسات  يااط 1، ليعود اعدها وق سب ياطة 22خسر املؤشر  11/12/2102لمنذ اليوم األو  وحىت 
ملبع  ، ليعود وقتحرك ااجتاه صاعد تصحيحي ملدة02/12/2102حىت  ياطة 07تداو   راع، مث قنافض اواقع 

حىت  ياطة 02وقتااع اارتفاع  12/16/2102حىت  ياطة 22ولسات متتالية حمااًا م املب مادارها 
 . ياطة 002722اواقع  20/02/2102وحىت  21/16/2102، ليعود وقمبط منذ 27/16/2102

 

 :مراالهناقة كل شمر، ااإلضالة إىل حج  التداو  خ    مؤشر ملوق دماق يفقيمة  وقظمر اجلدو  التايل 
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 قيمة مؤشر سوق دمشق لألوراق المالية في نهاية كل شهر(: 21) رقم جدول

 حجم التداول إغالق المؤشر الشهر
2/01/2012 887.72 0 

 1,389,577 861.75 كانون الثاني

 721,360 848.82 شباط

 1,397,511 869.12 آذار

 683,665 877.77 نيسان

 1,062,809 861.65 أيار

 340,805 843.38 حزيران

 291,544 826.04 تموز

 39,895 819.03 آب

 91,382 816.75 أيلول

 90,098 803.85 تشرين األول

 297,024 792 تشرين الثاني

 963,048 769.6 كانون األول
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 أرقام التداول:

 عدد الصفقات: 
والاطاعووات واألملووواق  ، توزعووت عوورب الاووركات-ااملووتثناء الصووفاات ال ووامة -صووفاة خوو   العووام 327 8مت تنفيووذ 
 حسب التايل:
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  حجم التداول: 
، توزعووووت هوووذه األملووووم  عوووورب -ااملوووتثناء  ملووووم  الصووووفاات ال وووامة -ملوووومماً خووو   العووووام 708 368 7مت توووداو  

 الاركات والاطاعات واألملواق حسب التايل:
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 السوق املوازي ب السوق املوازي أ   السوق النظايم

 328  

 572,280  
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 قيمة التداول: 
، توزعووت هووذه -ااملووتثناء قيمووة الصووفاات ال ووامة - .س  280 329 066 0الغووت قيمووة التووداو  خوو   العووام 

 الايمة عرب الاركات والاطاعات واألملواق حسب التايل:
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 اخلدمات الزراعة الصناعة التأ مني املصارف
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 اخلدمات الزراعة الصناعة التأ مني املصارف
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 الصفقات الضخمة: 
 890 834 3مت تداو  ملبع صفاات ضامة خ   العام على ملم  شركة ائموعة املتحدة للناور واإلعو ن، اواقوع 

  .س. 227.20 938 976اايمة و ملمماً، 

 متوسط قيم التداول: 
حيوث قظمور اجلودو  ولسوة، توزعوت علوى األشومر ولوق اجلودو  التوايل،  048الغ عدد ولسات التوداو  خو   العوام 

 قيمة التداو  الامرقة وعدد اجللسات ل ل شمر مبا قوضح متوملط قيمة التداو  للجلسة الواحدة:
 شهرياً  قيمة التداول ومتوسط الجلسة الواحدة(: 22جدول رقم )

185,507,798 14 13,250,557 

110,488,853 13 8,499,142 

331,570,976 11 30,142,816 

132,355,136 11 12,032,285 

182,346,444 13 14,026,649 

78,380,083 12 6,531,673 

27,911,266 14 1,993,661 

51% 

41% 

8% 

 السوق املوازي ب السوق املوازي أ   السوق النظايم

598,400,790 

477,028,115 

90,900,374 

329,2801,166, 
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4,171,343 10 417,134 

7,520,137 12 626,678 

7,274,829 14 519,630 

24,949,400 12 2,079,116 

73,853,009 12 6,154,417 

1,166,329,280 148 7,880,603 

 

 

 قيم التداول حسب القطاع: 
 قيمة التداول حسب القطاعات موزعة على أشهر السنة(: 23جدول رقم )

178,930,334 4,908,153 1,665,237 4,075 0 

105,152,752 3,488,670 1,617,700 229,732 0 

161,779,677 166,885,996 2,901,234 4,070 0 

104,220,958 11,498,991 1,004,685 15,318,083 312,420 

151,272,401 19,585,269 1,349,275 10,139,500 0 

27,171,076 51,068,783 81,225 59,000 0 

 13,250,557  

 8,499,143  

 30,142,816  

 12,032,285  

 14,026,650  

 6,531,674  

 1,993,662  
 417,134   626,678   519,631  

 2,079,117  

 6,154,417  
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27,260,350 576,707 54,250 19,960 0 

3,871,561 299,783 0 0 0 

7,402,637 63,250 54,250 0 0 

5,570,717 1,390,500 253,673 59,940 0 

22,156,843 0 2,792,558 0 0 

70,203,389 1,120,500 2,529,121 0 0 

864,992,694 260,886,600 14,303,207 25,834,360 312,420 

 

 

 نسب التداول حسب القطاع: 
 نسب التداول حسب القطاعات موزعة على أشهر السنة(: 24جدول رقم )

96.45% 2.65% 0.90% 0.00% 0.00% 100% 

95.17% 3.16% 1.46% 0.21% 0.00% 100% 

48.79% 50.33% 0.87% 0.00% 0.00% 100% 

74% 

22% 

1% 2% 0.03% 

 اخلدمات الزراعة الصناعة التأ مني املصارف
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78.74% 8.69% 0.76% 11.57% 0.24% 100% 

82.96% 10.74% 0.74% 5.56% 0.00% 100% 

34.67% 65.16% 0.10% 0.08% 0.00% 100% 

97.67% 2.07% 0.19% 0.07% 0.00% 100% 

92.81% 7.19% 0.00% 0.00% 0.00% 100% 

98.44% 0.84% 0.72% 0.00% 0.00% 100% 

76.58% 19.11% 3.49% 0.82% 0.00% 100% 

88.81% 0.00% 11.19% 0.00% 0.00% 100% 

95.06% 1.52% 3.42% 0.00% 0.00% 100% 

74.16% 22.37% 1.23% 2.22% 0.03% 100% 
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 قيم التداول حسب الشركات: 
 القيمة بماليين الليرات()  موزعة على أشهر السنة     قيمة التداول حسب الشركات المدرجة (: 25جدول رقم )                  

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

AHT - - - 0.31 - - - - - - - - 

ATI 4.91 3.45 166.8 11.38 5.57 0.70 0.58 0.30 0.06 1.39 - 1.12 

BBS 0.25 0.12 0.05 0.08 0.48 0.24 0.12 - - - - - 

BOJS 1.56 1.09 0.57 0.78 1.11 1.47 0.49 0.08 0.03 - 6.49 8.83 

NAMA 0.00 0.23 0.00 15.32 10.14 0.06 0.02 - - 0.06 - - 

QNBS 44.35 24.77 49.09 38.17 34.15 1.24 1.67 0.41 0.06 0.20 0.10 21.04 

SHRQ - 4.30 - - 1.00 - - - - - - - 

SKIC - - - - - - - - - - - - 

FSBS 3.69 1.61 3.19 0.58 0.03 1.58 - - - - - - 

SAIC - - - - 14.00 50.37 - - - - - - 

SGB 4.34 1.12 1.94 2.78 3.96 1.70 1.55 0.80 3.22 0.49 4.10 - 

ARBS 0.86 2.09 4.30 5.05 7.37 1.23 0.26 - 0.01 - - - 

AROP - - - - - - - - - - - - 

AVOC 1.67 1.62 2.90 1.00 1.35 0.08 0.05 - 0.05 0.25 2.79 2.53 

BASY - 6.12 21.78 0.45 0.34 0.09 - 0.01 0.06 - 0.48 2.36 

BBSF 2.28 1.49 1.82 2.36 1.32 0.78 - 0.67 - 0.06 0.02 11.05 

BSO 0.44 1.02 1.33 0.80 10.60 0.16 0.47 - - - - - 

IBTF 7.56 5.15 4.93 8.60 6.76 0.24 4.72 0.38 0.06 1.09 3.82 1.12 

NIC - - - - - - - - - - - - 

SIIB 113.61 56.28 72.79 44.57 84.16 18.44 17.9 1.52 3.96 3.73 7.14 25.80 

UG - - - - - - - - - - - - 

UIC - 0.03 - 0.12 0.01 - - - - - - - 
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 نسب التداول حسب الشركات: 

 الشركات حسب موزعة الشهرية التداول نسب(: 26) رقم جدول
CO. Jan Feb Mar Apr May Jun 

AHT 0.00% 0.00% 0.00% 0.24% 0.00% 0.00% 

ATI 2.65% 3.13% 50.33% 8.60% 3.06% 0.89% 

BBS 0.14% 0.10% 0.01% 0.06% 0.26% 0.30% 

BOJS 0.84% 0.98% 0.17% 0.59% 0.61% 1.88% 

NAMA 0.00% 0.21% 0.00% 11.57% 5.56% 0.08% 

QNBS 23.91% 22.42% 14.81% 28.84% 18.73% 1.58% 

SHRQ 0.00% 3.89% 0.00% 0.00% 0.55% 0.00% 

SKIC 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

FSBS 1.99% 1.46% 0.96% 0.44% 0.02% 2.02% 

SAIC 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 7.68% 64.27% 

SGB 2.34% 1.02% 0.59% 2.10% 2.17% 2.17% 

ARBS 0.46% 1.90% 1.30% 3.81% 4.04% 1.57% 
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CO. Jan Feb Mar Apr May Jun 

AROP 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

AVOC 0.90% 1.46% 0.87% 0.76% 0.74% 0.10% 

BASY 0.00% 5.54% 6.57% 0.34% 0.19% 0.11% 

BBSF 1.23% 1.35% 0.55% 1.78% 0.73% 1.00% 

BSO 0.24% 0.93% 0.40% 0.60% 5.81% 0.20% 

IBTF 4.07% 4.66% 1.49% 6.50% 3.71% 0.30% 

NIC 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

SIIB 61.24% 50.94% 21.95% 33.68% 46.15% 23.53% 

UG 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

UIC 0.00% 0.03% 0.00% 0.09% 0.01% 0.00% 

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 للنصف الثاني من العام: تابع نسب التداول الشهري

 Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

AHT 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

ATI 2.07% 7.19% 0.84% 19.11% 0.00% 1.52% 

BBS 0.42% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

BOJS 1.77% 1.94% 0.43% 0.00% 26.03% 11.95% 

NAMA 0.07% 0.00% 0.00% 0.82% 0.00% 0.00% 

QNBS 6.00% 9.89% 0.85% 2.80% 0.39% 28.49% 

SHRQ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

SKIC 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

FSBS 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

SAIC 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

SGB 5.54% 19.11% 42.81% 6.78% 16.42% 0.00% 

ARBS 0.94% 0.00% 0.13% 0.00% 0.00% 0.00% 
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 Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

AROP 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

AVOC 0.19% 0.00% 0.72% 3.49% 11.19% 3.42% 

BASY 0.00% 0.16% 0.76% 0.00% 1.94% 3.19% 

BBSF 0.00% 16.05% 0.00% 0.79% 0.09% 14.97% 

BSO 1.69% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

IBTF 16.91% 9.18% 0.81% 14.98% 15.32% 1.52% 

NIC 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

SIIB 64.40% 36.49% 52.64% 51.22% 28.62% 34.93% 

UG 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

UIC 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

  قيم التداول حسب الوسطاء: 
  المالية والوساطة الخدمات لشركات الشهرية التداول قيم(: 27) رقم جدول

 يين الليراتالقيمة بمال

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

ACS 26.1 8.0 22.7 14.7 9.1 3.0 1.1 0.1 0.2 0.2 1.4 4.3 

AULA 22.1 6.6 19.9 18.0 17.8 4.9 4.6 0.2 0.5 0.3 0.9 1.9 

BSFF 59.8 40.0 81.8 51.4 119.4 120.3 8.6 3.3 3.2 5.0 38.7 93.1 

CHCA 70.2 25.0 343.3 36.6 47.5 5.3 22.3 0.3 1.8 1.4 2.3 24.5 

DAMAN 18.7 15.6 23.6 21.2 26.4 4.5 1.9 0.0 0.2 0.7 0.9 2.6 

GONE 91.1 65.0 99.4 56.7 82.6 5.9 7.6 2.0 8.0 5.9 4.6 14.0 

IFA 25.3 12.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

IFC 8.0 3.3 4.8 9.9 8.6 2.7 3.3 0.7 0.4 0.5 0.7 1.0 

PIONEE 31.4 26.9 39.9 44.6 35.5 2.2 3.7 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 

SAN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

SIH 0.1 0.8 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

SOFS 18.3 17.0 27.4 11.7 17.7 8.0 2.6 0.6 0.6 0.5 0.5 6.1 



 

 
73 

 

2012 

 

 ل حسب الوسطاء:نسب التداو 
 المالية والوساطة الخدمات لشركات الشهرية التداول نسب(: 28) رقم جدول

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

ACS 7% 4% 3% 6% 3% 2% 2% 1% 1% 2% 3% 3% 

AULA 6% 3% 3% 7% 5% 3% 8% 2% 3% 2% 2% 1% 

BSFF 16% 18% 12% 19% 33% 77% 15% 40% 21% 34% 77% 63% 

CHCA 19% 11% 52% 14% 13% 3% 40% 3% 12% 10% 5% 17% 

DAMAN 5% 7% 4% 8% 7% 3% 3% 1% 2% 4% 2% 2% 

GONE 25% 29% 15% 21% 23% 4% 14% 24% 53% 41% 9% 10% 

IFA 7% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

IFC 2% 2% 1% 4% 2% 2% 6% 8% 3% 3% 1% 1% 

PIONEE 8% 12% 6% 17% 10% 1% 7% 14% 0% 0% 0% 0% 

SAN 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

SIH 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

SOFS 5% 8% 4% 4% 5% 5% 5% 7% 4% 4% 1% 4% 

 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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 ملخص األرقام: 

 /  ولسة.061عدد ولسات التداو / 

 / صفاة.1,225عدد الصفاات / 

 /  ملمماً.5,201,501حج  التداو / 

 /  س.0,000,229,211قيمة التداو.  / 
 (: تطور المؤشرات في سوق دمشق لألوراق المالية29جدول رقم )

 المجموع 2012 2011 2010 2009 
  12 2, 19 12 األسهم المدرجة عدد

  148 ,0, 282 93 عدد الجلسات

  92,733  8,327 ,,,602 ,3,2,7 6,798 فقاتعدد الص

 31,403,764 7,368,718 2526652055 ,27752,2, 1,704,379 حجم التداول

 18,414,627,407 1,166,329,280 25,225372878, ,52,5,,20,32, 1,662,764,081 قيمة التداول
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 النتائج:ملخص  

  ل.س. 88,7,,,38متوسط قيمة التداول يف اجللسة الواحدة 

  متتتتتتت  38ل.س بنستتتتتتت ة  8886698868,بلغتتتتتتتا قيمتتتتتتتة اضستتتتتتتع  اصتداولتتتتتتتة  تتتتتتتم  ال  تتتتتتت   اص تتتتتتت يف %
 ل.س. ,,888,,98,8% وقيمة 99إمج يل قيمة التداول، يليه ق    التأمني بنس ة 

   صتتتتتتق ة ح تتتتتت  م تتتتتت م ستتتتتتواية التتتتتتدويل ااستتتتتت م  النستتتتتت ة اض تتتتتت  متتتتتت  قيمتتتتتتة التتتتتتتداول،  889,8بواقتتتتتت
ستتتتتتتتتتتتتتع  ب يمتتتتتتتتتتتتتتة  تتتتتتتتتتتتتتداول إمج ليتتتتتتتتتتتتتتة  888798688%، حيتتتتتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتتتتتتداول ,8.,7والتتتتتتتتتتتتتت  بلغتتتتتتتتتتتتتتا 

 ل.س. 88686368394

    صتتتتتتتتتتق ة  لتتتتتتتتتتت   48888ستتتتتتتتتتتواية يف اص   تتتتتتتتتتة ال   يتتتتتتتتتتة بواقتتتتتتتتتت   –وجتتتتتتتتتت ك  طتتتتتتتتتت  ة بنتتتتتتتتتت  ق تتتتتتتتتت  التتتتتتتتتتو
 ل.س. 94889898467سع  وب يمة  6488874

  46887838897لتحتتتتتتتتتل طتتتتتتتت  ة الك يلتتتتتتتتة للتتتتتتتتتتأمني التإتتتتتتتت  ل  اص   تتتتتتتتة ال  ل تتتتتتتتتة ب يمتتتتتتتتة  تتتتتتتتداول إمج ليتتتتتتتتتة  
 صق ة. 868و سع  ,,83989ل.س و 

  ب يمتتتتتتتتتتتة  تتتتتتتتتتتداول قتتتتتتتتتتتدا    4,.,وجتتتتتتتتتتت ك  طتتتتتتتتتتت  ة اصتحتتتتتتتتتتتدة للتتتتتتتتتتتتأمني يف اص   تتتتتتتتتتتة اض تتتتتتتتتتت ة بنستتتتتتتتتتت ة  %
 ل.س. 4838,38

  طتتتتتت    %،  ليعتتتتتت  طتتتتتت  ة ,98.3متتتتتت  قيمتتتتتتة التتتتتتتداول بنستتتتتت ة  ح  تتتتتتا طتتتتتت  ة بيمتتتتتتو اص ليتتتتتتة ا  تتتتتتة اض تتتتتت
 %.,6.,4بنس ة الك صية اضوىل %، مث ط  ة 6,.98بنس ة   بيت ل 
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  س،  22,756,766الغووووووت قيمووووووة صووووووفاات الاووووووراء الوووووو  قووووووام اووووووا املطلعووووووون يف الاووووووركات املدروووووووة. 
 .س. علمووووووواً  ن املاصوووووووود اتوووووووداو  املطلوووووووع هوووووووو عمليوووووووات البيوووووووع والاوووووووراء  2,156,611وقيموووووووة البيوووووووع 

 ال  قاوم اا املطلعون على  ملم  شركاهت  لاط.
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 املالية: جداول إحصائية من نتائج تداوالت سوق دمشق لألوراق

قبني اجلدو  التايل عدد الاركات املدروة يف كل م  السووق النظوامي واملووازي ) ، ب( ااإلضوالة إىل قوي  التوداو   
 .31/02/2012ل ل م  هذه األملواق، والايمة السوقية مايمة حسب ملعر إ  ق آخر قوم تداو  يف 

 سوق دمشق لألوراق الماليةحجم التداول وقيمة التداول والقيمة السوقية ل(: 31جدول رقم )
    31122112 

 9 522282,72 5,7260028,0 3,2,,,,853,658 

 12 22,,,2050 68820,72225 3,2,,32,832700 

 1 3,52378 ,02,002386 222,020002000 

 22 7,368,718 1,166,329,280 74,043,727,257 
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ااإلضالة إىل الاي  السوقية هناقوة العوام،  2012وقظمر اجلدو  التايل قي  التداو  اخلاصة ا ل شركة خ   العام  
 لنحصل على النسب التالية:

 :وقول السوم  إىل إم اييوةتعود هوذه النسوبة مو   هو  ماواقيس السويولة للسوم   ي قيواس  معـدل دوران السـهم  
تووالر  وامور الاوراء والبيوع يف معظو  ، ومبعو  آخور واأقول ت لفوة واسوعر قاوارب آخور ملوعر للتوداو  يادقة اسورعة
 . قام التداو 

 :تظمر هذه النسبة األملم  مرتبة حسب قي  تداوهلا كنسبة م  قي  التداو  اإلمجالية. نسبة السيولة 

 :ساوي قيمة التداو  للاركة على عدد  قام التداو  للاركة يفسما.وت متوسط قيمة التداول اليومية للسهم 
 المدرجة للشركات المالية والمؤشرات النسب أهم(: 31) رقم جدول

 
      

AHT 32,26,0 3772,002000 0.08% 0.03% 3 104,140.00 

AROP 0 2276,20002000 0.00% 0.00% 0 0 

ATI 2,,236825,6 22,6520002000 15.77% 16.83% 71 2,765,458.08 

BBS 223,52732 526,,28002000 0.02% 0.11% 20 66,291.54 

BOJS ,,25062082 ,260825002000 0.93% 1.93% 48 468,834.81 

FSBS 202,7528,, 5206,2,,52000 0.21% 0.92% 24 445,241.49 

NAMA ,5273623,0 55,2,772700 4.61% 2.22% 20 1,291,717.98 

QNBS ,252,5,22,3 ,225020002000 2.35% 18.46% 98 2,196,450.95 

SGB ,52,,8206, ,23,,25002000 1.10% 2.23% 76 342,066.39 

SHRQ 52,,82,50 ,250020002000 0.21% 0.45% 6 882,875.00 

SKIC 0 75020002000 0.00% 0.00% 0 0 

UG 0 2226,20,02000 0.00% 0.00% 0 0 

SAIC ,6238,2000 222,020002000 5.75% 5.52% 6 10,728,666.67 

ARBS ,2228527,5 5227727852000 0.41% 1.82% 54 392,145.65 

AVOC 2623032,08 22,2226502000 0.89% 1.23% 60 238,386.78 

BASY 322,872,58 52,,623,22,50 0.56% 2.72% 33 959,968.40 

BBSF ,227,6232, 8202,25002000 0.31% 1.87% 47 465,198.13 

BSO 262722267, 5280020002000 0.26% 1.27% 29 510,740.75 
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IBTF 6626,02280 5287722,52000 0.77% 3.81% 80 555,252.12 

NIC 0 225302000,000 0.00% 0.00% 0 0 

SIIB 66,2,8,28,2 52,85207,2,08 7.53% 38.58% 134 3,358,057.62 

UIC 2,8208, 226,,26002000 0.01% 0.01% 3 552,,,,00 

 1,166,329,280 74,043,727,257  100%   
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ااإلضوالة إىل ملوعر اإل و ق يف اجلدو  التايل عرضنا  على ملعر و دو ملعر وصلت إليه الورقة املالية خ   العوام،  
 هناقة العام.

 ألسهم الشركات المدرجة اإلغالق وسعر سعر وأدنى سعر أعلى(: 32) رقم جدول

   
31122112 

 

AHT 2,0,5 2,0,5 2,6,03  1/5جتامة 

AROP   276,,  1/5جتامة 

ATI 8, ,,,,5 ,,,,5  1/5جتامة 

BBS ,5,,5 7, 7,,85  1/5جتامة 

BOJS ,, 70,,5 70,,5  

FSBS 205,, ,2,55 ,,,05  1/5جتامة 

NAMA 2000 72,,5 ,,,,,7  

QNBS 85,7 ,2 ,2  1/5جتامة 

SGB ,,,5 83,85 85,85  

SHRQ 220,60 200 200  1/10جتامة 

SKIC   500  

UG   ,56,,7  

SAIC 5,0 5,0 5,0  

ARBS 22, 200,85 20,,85  1/5جتامة 

AVOC 223,7 ,,,5 208,63  1/5جتامة 

BASY 256,70 ,7,,5 ,7,,5  1/10جتامة 

BBSF 257 260,,5 260,,5  1/5جتامة 

BSO 282,5 23,,85 26,,5  1/5جتامة 

IBTF 25, 220,,5 220,,5  

NIC   ,00  

SIIB 222,85 ,5,,5 80,3  

UIC 77, 7,6,5 77,  
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مااريًة االايمة الدلرتقة املستاروة  30/02/2002يل عرضنا الايمة السوقية للاركات املدروة اتارقخ يف اجلدو  التا 
"اعد  ن مت توليق مجيع الاي   االمسيةإىل ملعر اإلدراج والايمة  ، ااإلضالة2002م  العام  الثالثم  ايايات الراع 

، (B) الدلرتقة كل م  الايمةو  (M) مة السوقيةالاياني  لنحصل اذلك على الفجوات .االنسبة لألملم  ائا ة"
 (.L ) ، وملعر اإلدراج(Par) الايمة االمسيةو 

 كما  ن اجلدو  قُظمر يسبة كل م  الايمة السوقية إىل الدلرتقة، والسوقية إىل االمسية، والسوقية إىل ملعر اإلدراج.
 والنسب فيما بينها سهم الشركاتالقيم السوقية واالسمية والدفترية وسعر اإلدراج أل (:33جدول رقم )

 
    

   

M - B M/B 
M - 

par 
M/par M - L M/L 

AHT 100 132 194.3 180 62.3 1.47 94.3 1.94 14.3 1.08 

AROP 100 127 184.9 128 57.9 1.46 84.9 1.85 56.9 1.44 

ATI 100 96 62.25 114 -33.75 0.65 -37.75 0.62 -51.75 0.55 

BBS 100 109 89.75 115 -19.25 0.82 -10.25 0.90 -25.25 0.78 

BOJS 100 97 80.25 120 -16.75 0.83 -19.75 0.80 -39.75 0.67 

FSBS 100 103 96.05 87.6 -6.95 0.93 -3.95 0.96 8.45 1.10 

NAMA 250 387 999.98 400 612.98 2.58 749.98 4.00 599.98 2.50 

QNBS 100 113 61 108.4 -52 0.54 -39 0.61 -47.4 0.56 

SGB 100 90 78.75 89.2 -11.25 0.88 -21.25 0.79 -10.45 0.88 

SHRQ 100 98 100 100 2 1.02 0 1.00 0 1.00 

SKIC 500 520 500 500 -20 0.96 0 1.00 0 1.00 

UG 100 65 254.68 170 189.68 3.92 154.68 2.55 84.68 1.50 

SAIC 500 519 560 500 41 1.08 60 1.12 60 1.12 

ARBS 100 110 102.75 144 -7.25 0.93 2.75 1.03 -41.25 0.71 

AVOC 100 124 107.43 110 -16.57 0.87 7.43 1.07 -2.57 0.98 

BASY 100 123 98.25 138 -24.75 0.80 -1.75 0.98 -39.75 0.71 

BBSF 100 141 140.25 190 -0.75 0.99 40.25 1.40 -49.75 0.74 

BSO 100 140 142.5 140 2.5 1.02 42.5 1.43 2.5 1.02 

IBTF 100 155 110.25 170 -44.75 0.71 10.25 1.10 -59.75 0.65 

NIC 500 714 900 670 186 1.26 400 1.80 230 1.34 

SIIB 100 110 70.3 110 -39.7 0.64 -29.7 0.70 -39.7 0.64 

UIC 500 628 882 610 254 1.40 382 1.76 272 1.45 
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 للشركات المدرجةالقيم السوقية واالسمية والدفترية واإلدراج  (:34جدول رقم )

  
1301 

  

AHT 200,000,000 264,000,000 360,000,000 388,600,000 

AROP 1,000,000,000 1,270,000,000 1,280,000,000 1,849,000,000 

ATI 2,000,000,000 1,920,000,000 2,280,000,000 1,245,000,000 

BBS 6,120,000,000 6,670,800,000 7,038,000,000 5,492,700,000 

BOJS 3,000,000,000 2,910,000,000 3,600,000,000 2,407,500,000 

FSBS 5,250,000,000 5,407,500,000 4,599,000,000 5,042,625,000 

NAMA 140,000,000 216,720,000 224,000,000 559,988,800 

QNBS 15,000,000,000 16,950,000,000 16,260,000,000 9,150,000,000 

SGB 3,000,000,000 2,700,000,000 2,676,000,000 2,362,500,000 

SHRQ 2,500,000,000 2,450,000,000 2,500,000,000 2,500,000,000 

SKIC 850,000,000 884,000,000 850,000,000 850,000,000 

UG 450,000,000 292,500,000 765,000,000 1,146,060,000 

SAIC 1,000,000,000 1,038,000,000 1,000,000,000 1,120,000,000 

ARBS 5,050,000,000 5,555,000,000 7,272,000,000 5,188,875,000 

AVOC 1,500,000,000 1,860,000,000 1,650,000,000 1,611,450,000 

BASY 5,724,500,000 7,041,135,000 7,899,810,000 5,624,321,250 

BBSF 5,000,000,000 7,050,000,000 9,500,000,000 7,012,500,000 

BSO 4,000,000,000 5,600,000,000 5,600,000,000 5,700,000,000 

IBTF 5,250,000,000 8,137,500,000 8,925,000,000 5,788,125,000 

NIC 850,000,000 1,213,800,000 1,139,000,000 1,530,000,000 

SIIB 8,499,405,700 9,349,346,270 9,349,346,270 5,975,082,207 

UIC 850,000,000 1,067,600,000 1,037,000,000 1,499,400,000 

 77,233,905,700 89,847,901,270 95,804,156,270 74,043,727,257 
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 ما يلي: 2012يتضمن التقرير املالي للهيئة لعام 

 .2012تارقر مفتش احلسااات ع  العام  -0

 .20/02/2012قاممة املركا املايل اتارقخ  -2

 .2012الدخل واإليفاق لعام ايان  -2

 .2012ايان التدلاات النادقة لعام  -6

 .2012 إق احات حو  البيايات املالية هليئة األوراق واألملواق املالية السورقة لعام -7
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 31/12/2112قائمة المركز المالي لهيئة األوراق واألسواق المالية السورية كما في (: 35الجدول رقم )

 احاإليض 2112 2111 البيان

 المـوجـــودات
   

 الموجودات المتداولة
   

 1 882,287,852 808,522,222 األموال الجاهزة

 2 788,805 251,250 موجودات أخرى

 3 5,218,722 018,521 حسابات مدينة مختلفة

 4 2,512,212 5,508,822 مدينون مختلفون

 5 25,222 70,212 قسائم محروقات غير مستهلكة

 802,220,752 801,221,822 ات المتداولةمجموع الموجود
 

 )الثابتة( الموجودات طويلة األجل
  

6 

 0 0 مباني
 

 2,225,778 5,225,282 وسائل نقل وانتقال
 

 002,208 555,222 أثاث ومفروشات
 

 72,585 025,252 تجهيزات مكتبية
 

 572,185 582,272 عدد وأدوات
 

 512 5,718 2,755,072 حواسب و مستلزماتها
 

 1,282,121 85,272,702 )الثابتة( مجموع الموجودات طويلة األجل
 

 13305730628 14105740828 مجموع الموجودات
 

 المـطـالـيـب
   

 االلتزامات
   

 1,282,121 85,272,702 التكوين الرأسمالي
 

 25,520,500 70,222,722 احتياطي عام
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 احاإليض 2112 2111 البيان

 7 2,721,222 5,755,821 مطاليب متداولة

 8 8,222,221 801,258 مطاليب أخرى

 9 8,525,552 0,222,552 أرصدة دائنة أخرى

 9 2,015,521 2,015,521 حسابات دائنة تحت التسوية

 9 22,215,120 2 2111نتيجة الدورة لعام 

 852,020,257 25,211,212 مجموع االلتزامات
 

 5,552,228 25,115,120 فائض الدورة المالية
 

 13305730628 14105740828 ليبمجموع المطا
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31/12/2112عن السنة المالية المنتهية في  واإلنفاقبيان الدخل (: 36الجدول رقم )  

 اإليضاح 2012 2011 البيان

 11 21,012,872 855,250,228 اإليرادات

 052,222 2,222,222 بدالت الموافقة على دراسة الطلبات وعلى نشرة اإلصدار
 

وترخيص شركات الخدمات والوساطة المالية  بدالت اعتماد
 وبدالت اعتماد وتسجيل شخص طبيعي لدى الشركات

1,511,001 5,571,222 
 

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

055,222 522,222 
 

 82,528,525 22,758,278 إيرادات التسجيل واالدارج والتداول
 

 50,572 822,822 إيرادات سنوات سابقة
 

 85,222 8,222 إيرادات متنوعة
 

 257,525 271,011 فرق القطع األجنبي
 

 8,122,227 5,222,522 فوائد المصرف
 

 70,222,722 27,282,102 إعادة االحتياطي العام السابق
 

 22,255,215 821,227,252 ينزل: المصروفات:
 

 11 00,251,025 05,855,221 تعويضات ومتمماتهاالرواتب واألجور وال

 12 2,278,225 7,522,100 النفقات اإلدارية

 13 0,528,022 5,882,285 النفقات اإلدارية الخاصة

 14 22,225 0,021,272 النفقات االستثمارية

 15 25,520,500 70,222,722 احتياطي عام

 303310691 4508850842 صافي اإليراد
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31/12/2112بيان التدفقات النقدية عن السنة المالية المنتهية في (: 37قم )الجدول ر   
 ليرة سورية ليرة سورية البيان

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
  

 5,552,228 2112وفر عام 
 

 50,275- الزيادة في الموجودات األخرى
 

 2,122,550- الزيادة في الحسابات المدينة المختلفة
 

 8,858,525 لنقص في مدينون مختلفونا
 

 2,202 النقص في قيمة قسائم المحروقات غير المستهلكة
 

 2,525,102- النقص في التكوين الرأسمالي
 

 0,225,070 الزيادة  في المطاليب المتداولة
 

 171,227 الزيادة في المطاليب األخرى
 

 225,222- النقص في األرصدة الدائنة األخرى
 

 2 ة في الحسابات الدائنة تحت التسويةالزياد
 

 مجموع التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 

-8,772,222 

 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
  

 2,525,102 النقص في الموجودات الثابتة
 

 مجموع التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
 

2,525,102 

 ألنشطة التمويليةالتدفقات النقدية من ا
  

 1,720,512- النقص في تكوين االحتياطي
 

 8,022,222- 2111تسديد جزء من فائض 
 

  
-2,220,512 

 مجموع التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
  

 صافي التدفقات النقدية
 

-7,827,021 

 1/1/2112يضاف رصيد المصرف 
 

808,522,222 

 31/12/2112رصيد األموال الجاهزة في 
 

11404170156 
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توزيع صافي اإليراد (:38رقم ) جدولال  

 
2111عام  البيان 2112عام    

 3 0,133,333 حوافز العاملين

 0 3 حصة السوق

 0,003,090 00,007,001 حصة وزارة المالية

 0,003,090 07,007,001 مجموع  اإليراد
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 2102 واق املالية السورية لعامواألس إيضاحات حول البيانات املالية هليئة األوراق

 قائمة المركز المالي

 املوجودات: 

( 855,575,201، مببلووغ إمجووايل وقوودره )0280ظموورت صووايف قيمووة املووووودات يف قامموووة املركووا املووايل للميئووة لعووام 
 : .س، وموزعة كما قلي

 :أواًل: الموجودات المتداولة
 ( األموال الجاهزة:1اإليضاح رقم :) لي:وتت ون مما ق 

 2112 2111 البيان
 28,058,205 21,755,078 المحلية بالعملة السوري التجاري المصرف
 5,852,580 0,108,525 دوالر أجنبي قطع السوري التجاري المصرف
 02,588 0,522 يورو أجنبي قطع السوري التجاري المصرف
 5,252 5,852 المحلية بالعملة والمهجر سوريا مصرف
 22 22 أجنبي قطع بالعملة هجروالم سوريا مصرف

 5,211 2,851  دوالر بالعملة والمهجر سوريا مصرف
 52,222,222 52,222,222 أشهر تسعة لمدة وديعة تجاري مصرف

 ( موجودات أخرى:2اإليضاح رقم :) :وتت ون مما قلي 

 2012 2011 البيان

 636,387 640,607 رواتب مدفوعة مقدماً 

 17845 اً نفقات ترسيم مدفوعة مقدم
 

 نفقات تامين على الحياة مدفوعة مقدماً 
 

74,738 

 ( حسابات3اإليضاح رقم :) وتت ون مما قلي: مختلفة: مدينة 

 2112 2111 البيان
 5,218,722 018,521 والسلف التأمينات
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 ( المدينون4اإليضاح رقم :)  :وتت ون مما قلي:المختلفون 

 2112 2111 البيان

لي(الذمم )ذمة خالد جنبك  86,096 86,096 
   مدينو شركات ومؤسسات:

 8,022,222 8,022,222 داريوس للنقل والسياحة
 8,022,222 8,022,222 فيحاء الشام للتسويق الزراعي

 572,222 572,222 الكرنك للنقل والسياحة
 725,222 725,222 عمريت لالستثمار والتطوير السياحي

 000 252 252,222 شركة الشام الزراعية 

 822,228 8,057,522 سوق دمشق
المختلفون المدينون مجموع    505210194   403890689 

 ( قســـــــائم المحروقـــــــات غيـــــــر المســـــــتهلكة5اإليضـــــــاح رقـــــــم :):  وقاوووووومل قيموووووووة قسوووووووام  البنووووووواق  واملوووووووازوت
ومت تنظيممووووووووا مووووووووع األصووووووووو  املتداولووووووووة علووووووووى  0280والوووووووو  مل تسووووووووتعمل يف عووووووووام  0280املاوووووووورتاة يف عووووووووام 

 وهي كالتايل: 0285ر  هنا ملوف تستادم يف العام املايل الاادم اعتبا

 2112 2111 البيان
 22,522 22,512 قسائم البنزين غير المستهلكة

 85,522 05822 قسائم المازوت غير المستهلكة
 630161 720686 مجموع قسائم المحروقات غير المستهلكة

 ( 6اإليضاح رقم :)وتت ون مما قلي: :ألجل()طويلة ا الثابتة موجوداتال 

 2112 2111 البيان

 82,080,210 وسائل نقل وانتقال
 

82,080,210 
 

 2,727,225- ينزل: مجمع اهتالك وسائل النقل واالنتقال
 

-5,721,788 
 

 صافي قيمة وسائل النقل واالنتقال
 

5,225,282 
 

2,225,778 
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 2112 2111 البيان

 0,522,272 أثاث و مفروشات
 

0,502,055 
 

 8,755,272- الك أثاث ومفروشاتينزل: مجمع اهت
 

-0,820,252 
 

 صافي قيمة أثاث ومفروشات
 

555,222 
 

002,208 

 101,255 التجهيزات المكتبية
 

101,255 
 

 205,072- ينزل: مجمع اهتالك التجهيزات المكتبية
 

-722,200 
 

 صافي قيمة التجهيزات المكتبية
 

025,252 
 

72,585 

 152,222 العدد واألدوات
 

157 920 
 

 582,702- ينزل: مجمع اهتالك العدد واألدوات
 

-251,857 
 

 صافي قيمة العدد واألدوات
 

582,272 
 

572,185 

 82,825,702 مستلزمات الحواسب
 

82,825,212 
 

 7,221,252- ينزل: مجمع مستلزمات الحواسب
 

82,512,222 
 

 صافي قيمة مستلزمات الحواسب
 

2,755,072 
 

5,718,512 

 صافي قيمة الموجودات الثابتةمجموع 
 

13,476,724 
 

8,910,898 

( 13305730628يساوي ) 2112 وهكذا يكون مجموع طرف الموجودات العائدة للهيئة في نهاية عام 
 ل.س.
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 املطاليب: 

 ( 7اإليضاح رقم)وتت م  ما قلي:المتداولة:  : المطاليب  

 2012 2011 البيان
 8,578,825 572,222 الدوائر المالية

 25,255 52,771 التأمينات االجتماعية

 58,520 882,225 صندوق ادخار

 5,027,027 0,227,215 أمانات

 8,255,205 25,072 توقيفات

 607480441 307550168 مجموع المطاليب المتداولة

 ( المطاليب األخرى: 8اإليضاح رقم :):وتت م  ما قلي 

 2112 2111  البيان

 2 01,522 أجور مستحقة

 8,222,221 22,258 نفقات مستحقة وغير مدفوعة

 101160498 1280451 مجموع المطاليب األخرى

 وحسووووووااات دامنووووووة  ووووووت التسوووووووقة،  0288 خوووووورى، ويتيجووووووة الوووووودورة  دامنووووووة  رصوووووودة (:9)رقــــــم  اتاإليضــــــاح
 كما قلي:  0280وكايت يف هناقة العام 

 175,552 بدل اعتماد سنوي لشركات الوساطة مدفوع مقدماً 
 512,222 بدل تسجيل سنوي لشخص طبيعي مدفوع مقدماً 

 52,222 بدل اعتماد شخص طبيعي مدفوع مقدماً 
 8,525,552 مجموع األرصدة الدائنة األخرى

2111نتيجة الدورة لعام   44,685,842 
)إيرادات مستحقة وغير مقبوضة( حسابات دائنة تحت التسوية  2,015,521 

وحسابات دائنة تحت التسوية 2111خرى ونتيجة الدورة لعام مجموع األرصدة الدائنة األ  52,072,772 
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  س. 25,520,500: 0280جمموع االحتياطي العام لعام.  

  س. 1,282,121: 0280جمموع الت وق  الر مسايل لعام.  

(  .س، 852,020,257قسوووووووواوي ) 0280واووووووووذا الاوووووووو ل ق ووووووووون جمموووووووووع التاامووووووووات اهليئووووووووة يف هناقووووووووة العووووووووام 
(  .س، واووووووووذلك ق ووووووووون جمموووووووووع طوووووووورف املطاليووووووووب قسوووووووواوي 5,552,228يمووووووووا لووووووووامض الفوووووووورتة والبووووووووالغ )ق وووووووواف إل

 (  .س وهو مساوي ئموع األصو  يف يفس الفرتة.855,575,201)
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 قائمة الدخل

 اإليرادات:  

   ( 11اإليضاح رقم  :) 
 وهو موزع كما قلي: (  .س،9802840174ظمر املبلغ اإلمجايل إلقرادات اهليئة يف قاممة الدخل اايمة )

 2112 2111 البيان

 052,222 2,222,222 بدالت الموافقة على دراسة الطلبات و على نشرة اإلصدار

 بدالت اعتماد وترخيص شركات الخدمات و الوساطة المالية
 وبدالت اعتماد وتسجيل شخص طبيعي لدى الشركات

1,511,001 5,571,222 

)شخص طبيعي وشركات( ت لحسابابدالت اعتماد مفتشي ا
 522,222 055,222 لدى الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة

 82,528,525 22,758,278 إيرادات التسجيل واإلدراج والتداول

 50,572 822,822 إيرادات السنوات السابقة

 85,222 8,222 إيرادات متنوعة

 257,525 271,011 فرق القطع األجنبي

 8,122,227 390 5,222 فوائد المصرف

 70,222,722 27,282,102 إعادة االحتياطي العام السابق
 21,012,872 855,250,228 إجمالي اإليرادات

 النفقات: 

 ( 11اإليضاح رقم :) جور ومتمماتهااألالرواتب و: 

 2112 2111 البيان

 8,,19,6,9 197,692,8 رواتب الموظفين و مخصصات ذوي المناصب

 ,,197,, 719,24, ين والموسميينأجور العمال المؤقت

 7,79627 791,4,, االستخدام بالتعاقد

 ,,98,,8898 ,8897,89,2 التعويضات الناجمة عن طبيعة العمل
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 2112 2111 البيان

 79,24,, ,897,2948 تعويضات األعمال اإلضافية واللجان

 69477, 7,9,68, التعويضات األخرى

 8986,9477 89,2,9847 المكافآت

 ,,197,,779 1,,9,,7,98 جور ومتمماتهامجموع الرواتب واأل

 ( النفقات اإلدارية:12اإليضاح رقم :) 

 2112 2111 البيان

 277,202 0,825,502 يفاات النال وااليتاا 

 225,222 221,522 يفاات ارقد وارق وهاتا و املتم ك الادرة ال مراامية

 285,551 251,128 البناق  

 88,852 81,272 الاقوت والاحوم

 02,225 057,822 ملازوتا

 727,585 8,857,825 األدوقة و املستلامات الطبية واملاربقة

 28,825 25,752 ال سوة واأللبسة
 522,715 271,710 الارطاملية واملطبوعات واألدوات امل تبية

 515,215 572,272 يفاات الصياية

 072,822 018,201 يفاات الدعاقة وال يالة واملؤمترات

 8,152,750 212,272 تنوعةيفاات م

 601710663 705140822 مجموع النفقات اإلدارية 

 ( النفقات اإلدارية الخاصة: 13اإليضاح رقم :):وتت م  ما قلي 

 2112 2111 البيان

 518,122 8,051,870 املسامهات واد  االشرتاك ااملنظمات العراية والدولية

 222 255 252,218 حصة اهليئة يف صندوق االدخار



 

 
99 

 

2012 

 2112 2111 البيان

 8,250,250 8,075,552 حصة اهليئة م  التأمينات االوتماعية

 822,281 872,228 يفاات التأمني على احلياة

 82,222 2 يفاات التأهيل والتدرقب

 205910261 301140613 مجموع النفقات اإلدارية الخاصة

 ( النفقات االستثمارية:14اإليضاح رقم :) 

 2112 2111 البيان

 00,022 0,051,212 ملبمستلامات حوا

 7,552 5,122 عدد و دوات

 02,815 07,222  ثاث ومعدات م اتب 

 490995 202680971 مجموع النفقات االستثمارية

 ( 15اإليضاح رقم:) ( وهو قعاد  ضعفي يفاات 22,,12,,,8االحتياطي العام الذي مت تا يله )
 . املوازية

مووووع جمموووووع اإلقوووورادات والبالوووووغ  وااملااريووووة س.(  06,9,,0,90واووووذا الاوووو ل ق ووووون جمموووووع اإليفوووواق قسوووواوي )
 .س .( 1,890,,,,) قسوواوي 2102عام  الولور احملاق يف  ن ي ح  .س  (96,260,080)
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