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 تقرير مجلس إدارة شركة شام للصرافة

 7102م   عاعن اعمال 

 السادة المساهمٌن فً شركة شام للصرافة المحترمٌن :

ٌسر مجلس ادارة شركة   0217عام ن عمصرف سورٌة المركزي على حسابات شركة شام للصرافة  موافقةانه وبعد 

 : تقرٌر عن سٌر العمل فً الشركة أمامكمٌضع  أنللصرافة شام 

 الشركة : تؤسيس -0

بتاسٌس شركة شام للصرافة وفق احكام  06/10/0229تارٌخ  3/م ن/ب925صدر قرار مجلس النقد والتسلٌف رقم 

الناظم لمهنة الصٌرفة فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة , وتعلٌماته التنفٌذٌة الصادرة عن  0229/ لعام 03القانون /

/ل أ 917لجنة ادارة مصرف سورٌة المركزي رقم بموجب قرار مجلس النقد والتسلٌف ومصرف سورٌة المركزي 

 /.11وفً سجل شركات الصرافة لدى مدٌرٌة مفوضٌة الجكومة تحت رقم / 09/9/0212تارٌخ 

/ ملٌون لٌرة سورٌة وتم طرح النسبة الباقٌة على االكتتاب 052%من راس المال البالغ /52اكتتب المإسسون بنسبة 

 غطٌة راس المال بكامله من قبل المساهمٌن .العام للجمهور حٌث تم ت

 معلومات عن طبيعة عمل الشركة:  -7

 حواالت(.-ممارسة عملٌات شراء وبٌع القطع األجنبً)بنكنوت 

 .ال توجد شركات تابعة للشركة 

 .تتؤثر الشركة بالوضع التنافسً بالسوق وتحتل مركز هام كؤحد كبار الشركات فً مجال الصرافة 

 تقوم  )شركة العالونة للصرافة(، كمامراسلٌن خارجٌٌن لىقبال حواالتها من الخارج عتعتمد الشركة باست
 حواالتها عن طرٌق المراسلٌن المذكورٌن. بإرسال

  مجلس النقد والتسلٌف والذي ٌحكم  طبٌعةة –تتؤثر الشركة بالقرارات الصادرة عن مصرف سورٌة المركزي
بةالقرارات الصةادرة عةن هٌمةة مكافحةة لسةل المةوال وتموٌةل الشةركة  تتةؤثرعمل الشركة  كجهة رقابٌة، كما 

 اإلرهاب نظراً للخطورة العالٌة فً عمل شركات الصرافة من حٌث كونها أدارة تنفٌذٌة فً السوق.

 - :إن إدارة المخاطر هدفها التعرف والرقابة المستمرة على المخاطر المالٌة التً من الممكن مخاطر السٌولة
داء الشركة وسمعتها إضافة إلى ضمان استثمار رأس المال لتحقٌق المعدل األمثل للعوامد أن تإثر سلبا على أ

مقابل المخاطر. إن إدارة المخاطر لدى الشركة تسٌر وفق مبادئ رمٌسٌة تنسجم مع حجم نشاطها وتعلٌمات 
ستقبالً مصرف سورٌة المركزي وتوجٌهات وخطط مجلس اإلدارة فً إدارة الشركة وسٌر أعمال توسعها م

تقوم الشركة باالحتفاظ بحد أدنى  األجنبًوحٌث أن الشركة عملها ٌعتمد على شراء وبٌع الحواالت والقطع 
لمبدأ اً فً كل الظروف واألوضاع تحقٌق بؤعمالهامن النقدٌة والبنكنوت بحٌث تكون قادرة على القٌام 

 االستمرارٌة.
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  :أسةةةةعار العمةةةةالت األجنبٌةةةةة ولهةةةةذا فإنهةةةةا تراعةةةةً الشةةةةركة مخةةةةاطر تقلبةةةةات مخةةةةاطر أسةةةةعار الصةةةةرف 
  تراعً نسبة موجوداتها فً الصندوق ولدى المصارف بالعمالت األجنبٌة. 

 :تمثل مخةةاطر التشةةغٌل المخةةاطر الناتجةةة عةةن تعطةةل األنظمةةة أو أخطةةاء العةةاملٌن وعوامةةل مخةةاطر التشةةغٌل
م الشةركة بمتابعةة المخةاطر سةمعة الشةركة وتقةو وخسةامر مادٌةة تةإثر علةى قد تسبب أضةرار ىخارجٌة أخر

المحتملةةةة عبةةةةر نظةةةةام رقابةةةةة متكامةةةةل تتضةةةةمن فصةةةةل المهةةةةام والمسةةةةإولٌات بفاعلٌةةةةة،إجراءات التفةةةةوٌ  
والمراقبة،تدرٌب العاملٌن وتقٌٌم إجراءات األداء. ولم تسجل الشركة خالل الفتةرة أي مخةاطر عملٌةات ناتجةة 

 عن أخطاء العاملٌن أو أخطاء األنظمة.

 :تسجيل الشركة- -3

كشركة  19/9/0212/تارٌخ 19090سجلت الشركة فً سجل الشركات لدى امانة السجل التجاري بدمشق برقم /

 وهً مستمرة فً أعمالها. 1/10/0212بتارٌخ  أعمالهامساهمة مغفلة.وباشرت 

 

 :اإلدارةمجلس  أعضاء  -4

 هم على النحو التالً: أعضاءالشركة من سبعة  إدارةٌتكون مجلس 

 

 المبلغ/ملٌون  الصفة                     الجنسٌة        نسبة مساهمة راس المال       سم                        اال           

 05                      %12            عربً سوري         اإلدارةالسٌد بشار محمد نجٌب الجمالً    رمٌس مجلس 

 12%                       3   عربً سوري           س مجلس االدارة    السٌد محمد الشربجً المزٌك     نامب رمٌ

 1025                      %5     عربً سوري                 عضو            السٌد شكٌب طلعت االتاسً              

 1025                     %5            عربً سوري            هٌم البلخً                عضو        ابرا دالٌن السٌد 

 1025                     %5            عربً سوري          عضو           ابراهٌم البلخً              ٌاسمٌن السٌد 

 1025                     %5    عربً سوري                  عضو           ابراهٌم البلخً                  عبٌرالسٌد 

 1025%                     5عربً سوري                                 عضو             السٌدة نسرٌن ابراهٌم البلخً 

 

    المصدرة: األسهمكبار مالكي  -5
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 الكنية االسم
 عدد االسهم في

31-12-7201 
عدد االسهم 

 31/12/6201في
النسبة لرأس 

 7201المال
النسبة لرأس 

 6201مالال

 %10 10 50000 250000 البلخً خلٌل

محمد 
 حسام

الشربجً 
 المزٌك 

250000 50000 10 10% 

 %10 10 50000 250000 الجمالً بشار 

عبد 
 الكرٌم 

 %10 10 50000 250000 البلخً 

 %10 10 50000 250000 البلخً  محمد 

 %9.55 9.5 47760 238800 البلخً  لازي

 %5 5 25000 125000 البلخً  نسرٌن 

 %5 5 25000 125000 البلخً  عبٌر 

 %5 5 25000 125000 البلخً  ٌاسمٌن 

 %5 5 25000 125000 البلخً  دالٌن 

 %5 5 25000 125000 األتاسً شكٌب

 

بإختٌار عناصر العمل فً الشركة وبلغ عدد العاملٌن فً نهاٌة العام  اإلدارةشارك مجلس  الموارد البشرية : -9

 عشر موظف : نااث 0219

 . السٌد محمد عمر الشربجً المزٌك: اإلدارةنامب رمٌس مجلس  -1

 .واإلدارةالمدٌر العام :السٌد محمد حسام الشربجً المزٌك/خبرة عشر سنوات فً مجال الحواالت  -0

 المالٌة :السٌد لٌاث عبدو الخللو شهادة اعدادٌة /خبرة عشر سنوات فً مجال االدارة المالٌة اإلدارة -6

 .معهد تقانً مصرفً/لالٌة الكنج العبسة اآلنسةالتدقٌق والرقابة الداخلٌة : إدارة -3

 .اجازه فً االقتصاد /لٌنا السٌد احمد اآلنسةاالمتثال : إدارة -5

 . االقتصادفً /اجازة  زهراء حابساألنسة االلتزام :  إدارة -9

 :ًوٌتوزع الهٌكل التنظٌمً   للشركة كما ٌل 

 اإلدارةرمٌس مجلس 

 المهندس محمد بشار نجٌب الجمالً  

 المدٌر العام 
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 محمد حسام الشربجً المزٌك

 

 مدٌر التدقٌق والرقابة

 لالٌة الكنج العبسة

 

 منظم البٌانات

 لٌنا السٌد احمد

 

 

 مدٌر االلتزام

 زهراء حابس

 

 المدٌر المالً

 لٌاث عبدو الخللو

 

 

 :توزٌع الموظفٌن  

 الفروع
فمة أولى شهادة 
 ا فوقجامعٌة وم

فمة ثانٌة معاهد 
 وثانونٌة

فمة ثالثة إعدادٌة 
 وما دون

 المجموع

 10 9 0 3 فرع دمشق

 درعا

 حلب لم ٌتم مباشرة العمل ضمن الفروع بعد بسبب الوضاع الراهنة

 حمص

 

 أتعاب التدقيق للشركة: -2

/ 322222/ عابه بمبلغوحددت الشركة أت مصطفى الجاجهالمدقق الخارجً للشركة المحاسب القانونً األستاذ 

 ألف لٌرة سورٌة سنوٌاً. اربعمامة

 المزايا والمكافآت والتبرعات:  -8

 العام كما لم تقم الشركة بتقدٌم أي تبرعات أو لمجلس اإلدارة خال وأعضاءلم ٌتم صرف أي مكافآت لرمٌس  
 منح خالل العام.

 االحتياطي النقدي لدى مصرف سورية المركزي : -9

% من 05تم تجمٌد  03/3/0229تارٌخ  03/د/ من قانون تنظٌم مهنة الصرافة رقم حسب أحكام الفقرة  -

/ ل.س لدى 9055225222/ ملٌون لٌرة سورٌة وأودع المبلغ المجمد وقدره/052رأس مال الشركة البالغ /

 . بنك سورٌة الدولً اإلسالمً
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رمٌسً للشركة القامم على رهن المقر ال 6880/191وافق مصرف سورٌة المركزي بموجب كتابه رقم -

أٌار جانب سٌنما السفراء وذلك لصالح بنك سورٌة 09شارع–ساروجة  -دمشق1051/16على العقار رقم

% من قٌمة الودٌعة 66الستبدال نسبة 16/11/0210الدولً االسالمً لقاء استصداره كفالة مصرفٌة بتارٌخ

 ./ل.س3158755222الودٌعة مبلغ/ ( ل.س  وبذلك أصبحت قٌمة025905222المجمدة أي ما ٌعادل مبلغ)

% من قٌمة 05/ ل.س لقاء نسبة 7535222بمبلغ/ 0215قامت الشركة بزٌادة الودٌعة المجمدة خالل عام -

/لٌرة سورٌة وبذلك أصبحت قٌمة 652155350والبالغ / 61/10/0213االحتٌاطً القانونً المشكل بتارٌخ 

 .61/10/0215/ لٌرة سورٌة لغاٌة3059095222الودٌعة مبلغ/

% من 05/ ل.س لقاء نسبة 059315222بمبلغ/ 0219قامت الشركة بزٌادة الودٌعة المجمدة خالل عام -

/لٌرة سورٌة وبذلك أصبحت 1157955299والبالغ / 61/10/0215قٌمة االحتٌاطً القانونً المشكل بتارٌخ 

 .61/10/0219/ لٌرة سورٌة لغاٌة3555725222قٌمة الودٌعة مبلغ/

% من 05/ ل.س لقاء نسبة 9925222بزٌادة الودٌعة المجمدة بمبلغ/ 08/8/0217شركة بتارٌخقامت ال -

/لٌرة سورٌة وبذلك أصبحت 059695191والبالغ / 61/10/0219قٌمة االحتٌاطً القانونً المشكل بتارٌخ 

 / لٌرة سورٌة3950625222مبلغ/ 61/10/0217قٌمة الودٌعة المجمدة لغاٌة

 
 كة :إيرادات ونفقات الشر -01

بما فٌها أرباح)خسامر( فروقات إعادة  التقٌٌم مبلغ إجمالً   0217بلغت إٌرادات الشركة عن نشاطها لعام 

/لٌرة سورٌة  وبلغت نفقات الشركة بما فٌها االستهالكات واالطفاءات مبلغ إجمالً 0351155580ومقداره /

وقد بلغ  /لٌرة سورٌة.1559695898ارها //لٌرة سورٌة  وكانت نتٌجة العام خسارة  مقد3252505382مقداره /

/لٌرة سورٌة ، وبعد استبعاد أرباح)خسامر( فروقات تقٌٌم القطع لٌر المحققة  9267-عامد السهم من الخسارة مبلغ/

 /1556305968مبلغ/61/10/0217أصبحت الخسامر المحققةلغاٌة
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 السلسلة الزمنٌة لألرباح والخسامر
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 :فً حقوق المساهمٌن السلسلة الزمنٌة لصا
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 والخسامر: األرباحالسلسلة الزمنٌة لحصة السهم من  

 

 

 

 

 

 

* 

  

 ال ٌوجد أثر مالً لعملٌات ذات طبٌعة لٌر متكررة.

 ال ٌوجد أوراق مالٌة مصدرة مملوكة من قبل أطراف ذات عالقة.

 0217 0219 0215 0213 0216 0210 0211 البٌان

 اليوجد 274,3,4,58 ال يوجد ال ٌوجد ال ٌوجد ال ٌوجد ال ٌوجد توزٌعات األرباح

أسعار األوراق 
 المالٌة المصدرة

 الٌوجد ال ٌوجد ال ٌوجد ال ٌوجد ال ٌوجد ال ٌوجد ال ٌوجد



    شركة شام للصرافة  ش.م.م              
 ملٌون لٌرة سورٌة 052المدفوع  رأسمالها     

 19090س ت    – 1211رقم الترخٌص      

   مقابل مطعم الكمال –أٌار  09ش          

 0610736فاكس :    0617190دمشق  هاتف :   
 

9 
 

 مراكز الشركة ومواقعها : -00

  ٌحرص مجلس ادارة الشركة على انتقاء موقع ممٌز للشركة فً المحافظة التً باشرت فٌها الشركة
ساروجة قرب سٌنما السفراء  1051/16أٌار عقار  09مركزها الرمٌسً دمشق شارع  اعمالها حٌث

وقد تم تجهٌز المقر)المركز الرمٌس بدمشق( بالدٌكورات مقابل مطعم الكمال وعقار الشركة آجار 
واألثاث الراقً اضافة لبرامج المحاسبة وبع  االعمال االدارٌة بما ٌضمن سٌر العمل وتطوره كشبكة 

 واحدة 

  ولكن لم تتم المباشرة الفعلٌة فً هذه حمص -حلب-فً محافظات درعاوتم افتتاح ثالث فروع للشركة
 الفروع بسبب االوضاع الراهنة .

 كما يقترح مجلس االدارة تفويضه بشراء مقرات للشركة ضمن المحافظات السورية 

 :لكشف على فرع الشركة تم دخول الجٌش العربً السوري لمدٌنة حمص تم ا أنبعد فرع الشركة بحمص
الداخلً  األمن/ وذلك بموجب ضبط 0222222222بمبلغ / األضرارفً منطقة باب هود حٌث قدرت 

فرع الشركة بحمص لم ٌباشر اعماله فقد قرر مجلس االدارة  أنحٌث ،6/0215/ 00بتارٌخ:  1275رقم

ذكور فً ضبط االمن الداخلً سابقة بالمبلغ الم تنزٌل تكالٌف االضرار وتحمٌلها على بند خسامر سنوات
 .المرفق صورة عنه

 الحمايات الحكومية و االمتيازات: -07

 ال ٌوجد

 العقود و المشاريع و االرتباطات: -03

 ال ٌوجد

 معايير الجودة الدولية: -04

 ال ٌوجد

 

 

لداخلٌة كوزارة التجارة ا واإلٌجابكل التعاون  أبدتالجهات الرسمٌة التً  إلىبالشكر والتقدٌر  اإلدارةٌتوجه مجلس 
المالٌة السورٌة التً لم تبخل بؤي معلومة وتوجٌه  واألسواق األوراقوحماٌة المستهلك ومصرف سورٌة المركزي وهٌمة 

 طلبته الشركة آملٌن النجاح فً خدمة المساهمٌن خاصة واالقتصاد الوطنً بصفة عامة وشكرا .

             رمٌس مجلس االدارة           م                                     المدٌر العا                                 المدٌر المالً 

     محمد بشار نجٌب الجمالً                        المزٌك محمد حسام الشربجً                  عبد الحمٌد الحمصً 
















































