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كلمة رئيس جملس مفوضي
هيئة األوراق واألسواق املالية السورية
الدكتور عابد فضلية

قانــون تأســيس الهيئــة (عــام  ،)2005والتــي تنــص علــى ضــم مهمة اإلشــراف
علــى الشــركات المســاهمة المغفلــة الخاصــة مــن قبــل الهيئــة والســوق،
بهــدف رصــد أنشــطتها وآليــة عملهــا واالطــاع علــى وثائــق تأسيســها
ومعرفــة المســاهمين فيهــا ،وبحيــث يُصبــح ســلوكها االقتصــادي أكثــر

مــن المؤكــد أن القطــاع المالي-التنمــوي الكلــي

شــفافية وحوكمــة ،األمــر الــذي يُســهل عليهــا التحــول إلــى شــركات

لالقتصــاد الســوري هــو المحــرك الفاعــل للقطاعــات

مســاهمة عامــة و/أو إتاحــة المجــال إلدراج أســهمها وتداولهــا فــي ســوق

اإلنتاجيــة الســلعية والخدميــة األخــرى ،مــع التنويــه

جديــدة لتــداول أســهمها ،فــي حــال كانــت (أو ارتــأت إدارتهــا أن) مصلحتهــا

إلــى أهميــة تفاعــات الجانــب النقــدي وقيمــة العملــة

تقتضــي ذلــك.

الوطنيــة التــي تســتمد قوتهــا (كتحصيــل حاصــل) مــن

فــي هــذا اإلطــار ،ال بــد مــن التنويــه إلــى تزايــد الوعــي لــدى المســتثمرين

قــوة االقتصــاد اإلنتاجــي بشــقيه الســلعي والخدمــي

والمدخريــن بأهميــة وعائديــة االســتثمار فــي شــراء وبيــع األســهم ،ال ســيما

ككل .

منهــم أصحــاب المدخــرات العاقــرة والعقيمــة غيــر المنتجــة والموجــودة

ً
وعــاوة علــى آثــار أضــرار الحــرب
فــي اإلطــار أعــاه،

لســبب مــا خــارج المصــارف العاملــة وخــارج عــروق النشــاط االقتصــادي

اإلرهابيــة فــي ســورية ،دخلنــا (فــي العــام  )2022ودخــل

الوطنــي ،حيــث المــال ال قيمــة لــه فــي أي اقتصــاد مــا لــم يدخــل فــي

معظــم دول العالــم فــي أتــون وضــع اقتصــادي ســيء

العمليــة االقتصاديــة ليتحــول إلــى رأســمال منتــج ،وبالتالــي فــإن الوجــه

عانــى ويعانــي مــن آثــار األزمــة االقتصاديــة العالميــة

اآلخــر لهــذه المســألة ،ولزيــادة تمويــل المؤسســات والشــركات القائمــة أو

وعمــق مــن آثارهــا
التــي حدثــت ( ،)2008-2007تبعهــا
ّ

االســتثمار (باالكتتــاب) فــي شــركات مســاهمة عامــة جديــدة ،األمــر الــذي

وبــاء كورونــا ،ومــن ثــم مــن اآلثــار الســلبية المزلزلــة

يوســع حجــم ســوق دمشــق لــأوراق الماليــة  ،ويخلــق مزيــدًا مــن الوعــي

للحــرب بيــن روســيا وأوكرانيــا (خاصــة فــي مجــال

والمصلحــة لشــرائح أوســع وأكبــر مــن المجتمــع.

الطاقــة والحبــوب ومســتلزمات اإلنتــاج)،

فاالقتصــاد الــذي تديــره شــركات مســاهمة محوكمــة ،يكــون اقتصــادًا

كل ذلــك تســبب بالمحصلــة بارتفــاع نســبة التضخــم

منضبطــً شــفافًا محوكمــً ،ويُشــجع بالتالــي دخــول مزيــد من المســتثمرين

وبانخفــاض مســتوى معيشــة العامليــن فــي الدولــة

الســوريين وغيــر الســوريين.

وفــي القطــاع الخــاص ،وعلــى الشــرائح الضعيفــة

وفــي الختــام والمحصلــة ،نتمنــى مثلكــم جميعــً أن تــزول أو تخــف

األخــرى مــن المواطنيــن ،األمــر الــذي يتطلــب حتمــً

المســببات الســلبية للعمــل

تفعيــل المتغيــرات االقتصاديــة والماليــة واالجتماعيــة،

االقتصــادي،

بمــا فــي ذلــك تفعيــل القطــاع المالي مــن خــال (تطوير

فــي ذلــك نســب

وتحســين الشــكل القانونــي واإلداري لمؤسســات

التضخــم وضعــف

وشــركات األمــوال) ،ويتطلــب بالتالــي تطويــر وتحســين

القــوة

الشــرائية

الجهــات والمؤسســات الرقابيــة الماليــة ،ومنهــم

للمواطنيــن ،األمــر

هيئــة األوراق واألســواق الماليــة الســورية ،التــي وجهــت

الــذي

ســيعتمد

الجهــود الالزمــة خــال العــام الفائــت باتجــاه تعديــل

حتمــً،

وتطويــر العديــد مــن تشــريعاتها لتصبــح أكثــر مالئمــة

بالوقــت ذاتــه متانــة

للوضــع العــام علــى أرض الواقــع ،ومنهــا اقتــراح
مســودة التشــريعات التــي ُتســاعد علــى تأســيس

بمــا

ويســبب

القطــاع

المالــي

وازديــاد حجمــه ،وبالتالــي

شــركات مســاهمة خاصــة وعامــة ،وتلــك التــي ُتســاعد

ترســيخ دوره االقتصــادي

علــى إداراج األســهم فــي الســوق ،وعلــى التحــول إلــى

و ا ال جتما عــي .

شــركات مســاهمة جديــدة ،حيــث تــم عقــد لقــاءات
مــع كافــة شــركات الخدمــات والوســاطة الماليــة ،ومــع
العديــد مــن إدارات الشــركات العامــة غيــر المدرجــة
أســهمها فــي الســوق لغايــة توطئــة أيــة مســببات
ُتعيــق إدارج أســهمها.
ومــن أهــم األنشــطة التــي عملــت فــي إطارهــا الهيئــة
االجتمــاع و/أو التواصــل مــع كافــة الجهــات الحكوميــة
والرســمية ذات الصلــة مــن أجــل تفعيــل بعــض أحــكام

الرؤية والرسالة
تطويــر قطــاع األوراق واألســواق الماليــة
واألنشــطة والفعاليــات الملحقــة بهــا وفــق
المعاييــر والممارســات الدوليــة ومــن خــال
ضمــان مبــادئ العدالــة والشــفافية وتنميــة
الوعــي االســتثماري لتعزيــز فــرص اإلصــاح
والتنميــة لتوطيــد منــاخ االســتثمار اآلمــن ،وذلــك
مــن خــال:
العمــل علــى تعميــق كفــاءة قطــاع األوراق
الماليــة إلتاحــة الفــرص لجــذب المدخــرات بمــا يخــدم مصلحــة االقتصــاد الوطنــي.
رفــع كفــاءة العامليــن فــي قطــاع األوراق الماليــة وترســيخ التزامهــم بالمبــادئ األخالقيــة وبالتطبيــق األمثــل لمعاييــر
الســلوك المهنــي.
ترســيخ أســس التعامــل الســليم والعــادل بيــن مختلــف فئــات المســتثمرين لتعميــق ثقتهــم ولتنميــة وعيهــم
االســتثماري.
التعاون والتنسيق مع الهيئات العربية والدولية لتبادل المشورة والخبرات.
تطوير التشريعات والقواعد ونظم العمل لمواكبة التطورات والمعايير الدولية بما يخدم السوق.

األهداف االسرتاتيجية
.1

تنظيــم وتطويــر األســواق الماليــة واألنشــطة والفعاليــات الملحقــة بهــا بمــا يضمــن تحقيــق العدالــة والكفــاءة

.2

حمــايــــة

المـواطنـــين

والمســتثمرين فــي األوراق
الماليــة مــن الممارســات غيــر
العادلــة أو غيــر الســليمة ،أو
التــي تنطــوي علــى احتيــال أو
غــش أو تدليــس أو تالعــب.

.3

تشــجيع النشــاط االدخــاري
واالســتثماري

بمــا

يخــدم

مصلحــة االقتصــاد الوطنــي.

هيئة األوراق واألسواق املالية السورية  -التقرير السنوي 2021

والشــفافية ويســاهم فــي الحــد مــن المخاطــر المرتبطــة بمعامــات األوراق الماليــة.
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اجلهات اخلاضعة إلشراف الهيئة
.1
.2
.3

الشركات المصدرة لألوراق المالية.

شركات الخدمات والوساطة المالية المرخصة.

مصارف وشركات االستثمار وصناديق االستثمار المرخصة.

.4
.5

األسواق المالية.

شركات ومكاتب المحاسبة والتدقيق المعتمدة.
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حملة عن هيئة األوراق واألسواق املالية السورية

�إحداث الهيئة:
(هيئ��ة الأوراق والأ�س��واق املالي��ة ال�س��ورية) هيئــة ناظمــة ترتبــط برئيــس مجلــس الــوزراء وتتمتــع بالشــخصية
االعتباريــة وباالســتقالل المالــي واإلداري مقرهــا دمشــق ،وتعــد الجهــة المســؤولة عــن إصــدار التعليمــات للجهــات
الخاضعــة إلشــرافها والقيــام بكافــة الوظائــف الكفيلــة بتحقيــق أهدافهــا.

�إدارة الهيئة:
ـون مــن ســبعة أعضــاء منهــم أربعــة أعضــاء متفرغيــن
يتولــى إدارة الهيئــة مجلــس يســمى مجلــس المفوضيــن مكـ ّ
مــن ذوي الخبــرة واالختصــاص بينهــم رئيــس المجلــس ونائــب رئيــس المجلــس ،باإلضافــة إلــى معــاون وزيــر الماليــة
ومعــاون وزيــر التجــارة الداخليــة وحمايــة المســتهلك لشــؤون الشــركات ونائــب لحاكــم مصــرف ســورية المركــزي.
ويضم المجلس ك ً
ال من السادة:
الدكتور عابد فضلية رئيس مجلس مفوضي الهيئة
الدكتور حسين دحدوح نائب رئيس مجلس المفوضين
الدكتور رياض عبد الرؤوف معاون وزير المالية.
*
األستاذ رشا كركوكي معاون وزير لشؤون التجارة الداخلية.
الدكتور بسام الزراد نائب حاكم مصرف سورية المركزي.
الدكتور هيثم الطحان الزعيم عضو مجلس متفرغ.
الدكتورة ميسون المصري عضو مجلس متفرغ.
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الهيكل التنظيمي للهيئة:
حــددت المــادة  /12/مــن التعليمــات التنفيذيــة لقانــون إحــداث هيئــة األوراق واألســواق الماليــة الســورية الهيــكل
اإلداري للهيئــة ،والمكــون مــن عــدد مــن المديريــات والمكاتــب التــي ترتبــط برئيــس الهيئــة وفــق التالــي:
 .1أمانة سر المجلس.
 .2مكتب رئيس المجلس.
 .3مكتب التدقيق الداخلي.
 .4مديرية الدراسات واألبحاث والتوعية.
 .5مديرية الرقابة والتفتيش.
 .6مديرية اإلصدار والترخيص واإلفصاح.
 .7مديرية الشؤون اإلدارية والمالية.
 .8مديرية الشؤون القانونية والتنفيذ والمتابعة.
 .9مديرية النظم والمعلومات.

توزّع موظفي الهيئة ح�سب ال�شهادة العلمية:
الشهادة العلمية
			
ماجستير

9
25

جامعي
معهد

المجموع

		

1

دون الثانوية

13

			
المجموع

59

مع التنويه إلى وجود حالة ندب إلى الهيئة تحمل شهادة جامعيه.

هيئة األوراق واألسواق املالية السورية  -التقرير السنوي 2021

ثانوية
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أهم أنشطة الهيئة خالل عام :2021
�أوالً -اجتماعات جمل�س املفو�ضني:
ـم خاللهــا مناقشــة كافــة المواضيــع الحيو ّيــة
عقــد مجلــس مفوضــي الهيئــة  /40/أربعيــن جلســة عــام  2021تـ ّ
ّ
ّ
تمخــض عنهــا
الداخلــي للهيئــة ،حيــث
بالشــأن
المتع ّلقــة بالجهــات الخاضعــة إلشــراف الهيئــة ،وتلــك المتعلقــة
ّ
اســتصدار  /195/قــرار تنــاول النواحــي القانونيــة والفنيــة واإلداريــة ذات الصلــة بعمــل الهيئــة ،أهمهــا:


تجديد اعتماد  /8/شركات للخدمات والوساطة المالية لعام  2021مع األشخاص العاملين لديها.



تجميد أعمال  /5/شركات للخدمات والوساطة المالية لعام .2021



تجميد أعمال شركة واحدة للخدمات والوساطة المالية لعامي  2021و.2022



تجميد أعمال شركة واحدة للخدمات والوساطة المالية لعامي  2020و.2021



منــح أمــر مباشــرة لشــركة خدمــات ووســاطة ماليــة لممارســة نشــاطي :تقديــم االستشــارات وتحليــل ونشــر
المعلومــات المتعلقــة بــاألوراق الماليــة ،وإدارة اإلصــدار األوليــة دون التعهــد بالتغطيــة.



منــح أمــر مباشــرة لشــركة خدمــات ووســاطة ماليــة لممارســة أنشــطة :تقديــم االستشــارات وتحليــل ونشــر
المعلومــات المتعلقــة بــاألوراق الماليــة ،وإدارة اإلصــدار األوليــة دون التعهــد بالتغطيــة ،إدارة االســتثمار.



اعتماد  /22/شخصًا طبيعيًا للعمل لدى شركات الوساطة والخدمات المالية.



اعتماد  /23/مدقق حسابات لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.



اعتماد  /7/سبع قرارات لمجلس إدارة سوق دمشق لألوراق المالية.



قرار بالموافقة على إصدار وطرح أسهم بغرض تأسيس شركة مساهمة عامة.



الموافقــة علــى اعتمــاد أســهم زيــادة رأســمال  /6/شــركات مســاهمة عامــة عــن طريــق ضــم جــزء أو كامــل
األربــاح المــدورة.



إعفاء  /13/شركة من تقديم بيانات مرحلية عن عام .2021



قــرارات عــدد  /10/تتضمــن فــرض عقوبــات علــى عــدد مــن األشــخاص والشــركات الخاضعيــن لرقابــة الهيئــة
(تنبيه-إنــذار -غرامــة).

 الموافقة على قيام شركة ألفا كابيتال للخدمات المالية بتفعيل خدمة التداول عبر االنترنت.
 إعادة التداول في سوق دمشق لألوراق المالية على سهم شركة سيريتل لالتصاالت.

ثانياً  -تطوير البنية الت�شريعية للهيئة:


المشــاركة فــي اجتماعــات لجنــة تمويــل مشــاريع إعــادة اإلعمــار واالســتراتيجية الوطنيــة لإلســكان فــي وزارة
األشــغال العامــة واإلســكان.
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الموافقة النهائية على زيادة رأسمال  /6/شركات مساهمة عامة عن طريق ضم األرباح المدورة.

المشــاركة فــي اجتماعــات لجنــة تعديــل قانــون التمويــل العقــاري رقــم  15لعــام  2012وقانــون إحــداث هيئــة
اإلشــراف علــى التمويــل العقــاري رقــم  39لعــام .2009
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متابعــة العمــل فــي ملــف مكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب ،ومــن ذلــك إعــداد تعاميــم تعديــل
القائمــة المحليــة لإلرهابييــن وتعاميــم قــرارات الحجــز والتجميــد علــى الجهــات الخاضعــة لرقابــة وإشــراف
الهيئــة ،ومتابعــة التــزام الشــركات بأحــكام تشــريعات مكافحــة غســل األمــوال.

 المشاركة في لجان التحقيق المشكلة في الهيئة للتحقيق في المخالفات القانونية.

ثالثاً  -متابعة الدعاوى الق�ضائية:


متابعــة الدعــاوى القضائيــة للهيئــة ،وإعــداد المذكــرات والدفــوع القانونيــة الالزمــة ،وإعــداد المراســات
المتعلقــة بذلــك مثــل رفــع الحجــز االحتياطــي عــن المدعــى عليهــم وتحصيــل الغرامــات الماليــة المحكــوم
بهــا لصالــح الهيئــة بصفــة تعويــض.

 إبداء الرأي القانوني في بعض المسائل واألمور والقضايا المحالة إلى المديرية.

رابعاً  -املوقع االلكرتوين:
 تحديــث البنيــة التحتيــة لمنظومــة المخدمــات والمنظومــة الشــبكية بغيــة تنظيــم وتحســين أداء جــودة العمــل
فــي الهيئــة.
 تم تجديد استضافة الموقع االلكتروني ويتم إدارة معلومات الموقع االلكتروني بشكل يومي.
 التزامن مع قاعدة بيانات سوق دمشق لألوراق المالية .DSE

خام�ساً  -التح�ضري لتجهيز املبنى اجلديد للهيئة:
تســــتكمل الهيئــــة إجــــراءات العمــــل لالنتقال إلــــى المبنــــى الخــاص بهــــا فــي البوابــــة الثامنــة مــــن منطقــة يعفــور
بريــــف دمشــــق ،وتأميــــن كل مــــا يلــــزم هــــذا االنتقال مــــن تجهيــزات ومعــــدات ومــن هــــذه اإلجراءات:


شراء باصات لنقل الموظفين بالتعاون مع مؤسسة التجارة الخارجية.

وتركيــب كاميــرات مراقبــة فــي مبنــى الهيئــة الجديــد فــي يعفــور.
 تنفيذ مناقصة البنية التحتية للشبكات ( مبدالت  – switchesالجدار الناري . )firewall
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 تنفيــذ مناقصــة منظومــة المراقبــة والمقســم الهاتفــي وتوريــد التجهيــزات وتركيــب مقســم هاتفــي جديــد
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ال�شركات امل�ساهمة العامة

إصدار وتسجيل األوراق املالية خالل عام :2021
يتعيـن علـى الشـركات المسـاهمة العامـة الراغبـة بإصـدار أوراق ماليـة أو بزيـادة رأس مالهـا سـواء أكان ذلـك عبـر إصــدار
عــــام أو ضــــم االحتياطيات أو األرباح أن تحصــــل علــــى موافقــــة الهيئــــة وفقــــً ألحكام نظــــام اصــــدار وطــــرح األوراق
الماليــــة الصــــادر بموجــب قــرار رئيــس مجلــس الــــوزراء رقــم ( )3945لعــام (.)2006
تم خالل العام زيادة رأسمال الشركات المساهمة العامة وفقًا لما يلي:

 -1عن طريق �إ�صدار وطرح �أ�سهم:
 قامــت (شــركة البنــك الوطنــي اإلســامي شــركة مســاهمة مغفلة عامــة) بإصــدار ( )250,000,000ســهم بقيمة
إجماليــة ( )25,000,000,000ل.س ،وطــرح ( )62,500,000ســهم منهــا علــى االكتتــاب العــام بقيمــة اســمية ()100

ل.س مائــة ليــرة ســورية للســهم وبقيمــة إجماليــة تبلــغ ( )6,250,000,000ل.س ،وذلــك بغــرض تأســيس شــركة
البنــك الوطنــي اإلســامي شــركة مســاهمة مغفلــة عامــة كمصــرف إســامي خــاص فــي ســورية.


حيــث انتهــى االكتتــاب بتاريــخ  2021/09/5وبلغــت نســبة التغطيــة  ،%274قامــت الهيئــة بتحديــد الحــد األدنــى
الغيــر خاضــع للتخصيــص ب /5000/ســهم فــي حيــن بلغــت نســبة التخصيــص لألســهم الفائضــة  ،%27وتــم
عقــد الهيئــة العامــة التأسيســية للمصــرف بتاريــخ .2021/11/30



تــم خــال العــام متابعــة إجــراءات زيــادة رأســمال شــركة األدهــم للصرافــة عــن طريــق الطــرح الخــاص
لمســاهمي الشــركة

 بمبلغ (  )785,000,000ل.س وذلك تنفيذًا للقانون رقم ( )29لعام  ، 2017ونبين فيما يلي تفاصيل هذه الزيادة:
الرقم

اسم الشركة

مقدار الزيادة

رأس املال بعد الزيادة

تاريخ االستحقاق

فرتة االكتتاب

نسبة التغطية

1

االدهم للصرافة

785,000,000

2,000,000,000

14/12/2020

22/12/2020
10/01/2021

100%

 قامــت ســتة شــركات خــال العــام  2021باتخــاذ قــرار هيئــة عامــة غيــر عاديــة لزيــادة رأســمالها عــن طريــق ضــم
األربــاح وفقــً لمــا يلــي:
الرقم

اسم الشركة

مقدار الزيادة

رأس املال بعد الزيادة

تاريخ االستحقاق

1

بنك قطر الوطني

1,500,000,000

16,500,000,000

26/7/2021

2

الشركة السورية الدولية للتأمين آروب

63,525,000

1.334.025.000

26/7/2021

3

الشركة المتحدة للتأمين

506,250,000

2,100,000,000

9/8/2021

4

المصرف الدولي للتجارة والتمويل

3,150,000,000

8,400,000,000

20/9/2021

5

الشركة السورية الكويتية للتأمين

187,500,000

1,250,000,000

6/9/2021

6

بنك الشام

1,000,000,000

9,000,000,000

19/10/2021

اجملموع
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� -3أعمال �أخرى:
 تــم خــال العــام  2021متابعــة قيــام الشــركة األهليــة لصناعــة الزيــوت النباتيــة بشــراء نســبة مــن األســهم
الصــادرة عنهــا وفقــً لمــا يلــي:
 صــدر قــرار مجلــس مفوضــي الهيئــة بالموافقــة علــى قيــام الشــركة األهليــة لصناعــة الزيــوت النباتيــة بشــراء
نســبة  %5مــن أســهمها ،مــن تاريــخ  2021/1/5ولغايــة تاريــخ  2021/8/26علمــً أنهــا توقفــت عــدة مــرات بســبب
نشــر إفصاحــات خــال فتــرة الشــراء ،إال أن الشــركة لــم تقــم شــراء كامــل الكميــة التــي أعلنــت عــن رغبتهــا
بشــرائها وقامــت بشــراء ( )295,495ســهم.


متابعــة موضــوع اجتماعــات الهيئــات العامــة للشــركات المســاهمة العامــة حيــث ُعقــد خــال العــام 2021

أربعــة وثالثــون اجتمــاع هيئــة عامــة عاديــة وغيــر عاديــة لـــ ( )32شــركة مســاهمة عامــة حيــث عقــدت شــركتين
منهــا اجتماعيــن.

ت�سجيل الأوراق املالية:
 -1ت�سجيل الأوراق املالية امل�صدرة خالل عام  2021وفقا ملا يلي:
الرقم

اسم الشركة

قيمة األسهم املصدرة

بدل تسجيل األوراق املالية

1

بنك قطر الوطني

1,500,000,000

4,500,000

2

الشركة السورية الدولية للتأمين آروب

63,500,000

190,500

3

الشركة المتحدة للتأمين

506,250,000

1,518,750

4

بنك الشام اإلسالمي

1,000,000,000

3,000,000

5

المصرف الدولي للتجارة والتمويل

3,150,000,000

9,450,000

6

الشركة السورية الكويتية للتأمين

187,500,000

562,500

7

األدهم للصرافة

785,000,000

2,355,000

 -2مدققي احل�سابات:
 التأكــد مــن التــزام مدققــي حســابات الشــركات الخاضعــة لرقابــة الهيئــة بضوابــط اعتمــاد مدققــي الحســابات
الصــادرة عــن الهيئــة.

 -3بدالت الإ�شراف:
 عملــت الدائــرة علــى متابعــة مطالبــة الشــركات المســاهمة المغفلــة العامــة غيــر المدرجــة بتســديد بــدا
اإلشــراف الــذي تــم فرضــه ألول مــرة بموجــب نظــام بــدالت هيئــة األوراق واألســواق الماليــة الســورية الصــادر
بموجــب قــرار الســيد وزيــر الماليــة رقــم ( )91تاريــخ  ،2021/3/15حيــث قامــت ثالثــة عشــرة شــركة غيــر مدرجــة
بتســديد هــذا البــدل البالــغ مليــون ليــرة عــن كل شــركة ،ويجــري العمــل علــى متابعــة تســديد باقــي الشــركات
لهــذا البــدل.
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 تم اعتماد  /23/مدقق حسابات لتدقيق الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.
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اإلفصاح واحلوكمة:
يعــد اإلفصــاح الدعامــة األساســية إلظهــار حقيقــة األوضــاع الماليــة للشــركات بمــا فيهــا طمأنــة المســاهمين علــى
حقوقهــم وأصحــاب الودائــع علــى ســامة ودائعهــم ،ويســاعد فــي رفــع مســتوى الشــفافية وطمأنــة فئــات
ً
إضافــة إلــى كونــه أهــم قنــوات التواصــل بيــن
المتعامليــن فــي الشــركات التخــاذ القــرار االســتثماري المناســب،
المســاهمين وإدارة الشــركة.
وتســهم حوكمــة الشــركات فــي إحــكام الرقابــة علــى الشــركات المســاهمة العامــة التــي تظهرهــا فــي النهايــة
عمليــات اإلفصــاح.
وتتلخص أهم فوائد اإلفصاح في ما يلي:
 طمأنة حملة األسهم على أوضاع الشركات وحقوقهم فيها.
ً
ً
ودقة وتنظيمًا.
كفاءة
 جعل سوق األوراق المالية أكثر
 تحفيــز إدارات الشــركات علــى تحســين كفاءاتهــا فــي األداء والعمــل علــى زيــادة األربــاح وتشــجيع االســتثمارات
الرأســمالية فــي االقتصــاد القومــي.
 التقليل من مخاطر االستثمار المالي.
 إظهار التزامات وودائع الشركة واستثماراتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
 التسهيل على المستثمرين من خالل التواصل وتوفير المعلومات الالزمة لهم.
 المساعدة على تقليل حجم الشائعات التي ترتبط بالمعلومات المالية للشركات.
 المساعدة على تقليل فرص عدم تكافؤ الفرص في الحصول على المعلومات.

�أوالً :الإف�صاحات املطلوبة خالل ال�سنة املالية:
اإلفصاحات املطلوبة وفق نظام اإلفصاح والشفافية
اإلفصاح المطلوب

تاريخ التقديم

المعلومات المطلوبة

اإلفصاحات األولية للسنة المالية السابقة

خالل  45يوم من انتهاء السنة المالية

استمارة اإلفصاح رقم ()1

اإلفصاحات النهائية

خالل ثالثة أشهر من انتهاء السنة المالية

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
تقرير مجلس اإلدارة بمختلف مكوناته (الخمسة والعشرون)
تقرير مدقق الحسابات
القوائم المالية واإليضاحات المرفقة
اإلقرارات الثالث المطلوبة من إدارة الشركة.

إفصاحات الربع األول 3/31

خالل شهر من انتهاء المدة ()4/30

إفصاحات النصف األول 6/30

خالل شهر من انتهاء المدة ()7/31

إفصاحات الربع الثالث 9/30

خالل شهر من انتهاء المدة ()10/31

تقرير مدقق الحسابات
القوائم المالية المراجعة واإليضاحات المرفقة.

اإلفصاحات الطارئة خالل العام

بشكل فوري

بيان مكتوب من الشركة حول الحدث الذي يتم اإلفصاح عنه

استمارة اإلفصاح رقم ()2

تقرير مدقق الحسابات

القوائم المالية المراجعة واإليضاحات المرفقة.
استمارة اإلفصاح رقم ()2

تقرير مدقق الحسابات

القوائم المالية المراجعة واإليضاحات المرفقة.
استمارة اإلفصاح رقم ()2
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تطلب اإلفصاحات التالية خالل السنة:
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ثانياً :ال�شركات امل�ساهمة العامة اخلا�ضعة لإ�شراف الهيئة:
يبلــغ عــدد الشــركات المســاهمة العامــة الخاضعــة إلشــراف هيئــة األوراق واألســواق الماليــة الســورية فــي
 2021/12/31وذلــك بعــد اســتبعاد (شــركتين) تــم تصفيتهــا "شــركة قريــة دمشــق للشــحن ،وشــركة الديــاب
للصرافــة" )51( ،شــركة منهــا ( )8شــركات متوقفــة عــن العمــل ليصبــح عــدد الشــركات الفعالــة حاليــً ( )43شــركة
موزعــة علــى القطاعــات التاليــة:
الشركات الفعالة واملتوقفة عن العمل
الشركات

املصارف

التأمني

اخلدمات

الصناعة

الزراعة

االتصاالت

الصرافة

اإلجمايل

الفعالة

14

7

5

5

6

2

4

43

المتوقفة

-

-

5

1

1

-

1

8

أسماء الشركات املتوقفة عن العمل
الرقم

القطاع

الشركة

1

السورية للسياحة (الكرنك سابقًا)

2

السليمة للمشاريع االنشائية

3

الخدمات

داريوس للنقل والسياحة

4

المشاريع الكاثوليكية

5

ماس للتوزيع

6

الصناعة

كسب للتبريد

7

الزراعة

فيحاء الشام للتسويق الزراعي

8

الصرافة

الشرق األوسط للصرافة

يبلــغ مجمــوع رؤوس األمــوال المدفوعــة للشــركات الخاضعــة إلشــراف الهيئــة وذلــك باســتثناء ( )8شــركات
المتوقفــة عــن العمــل  155,579مليــار ل.س موزعــة علــى القطاعــات وفقــً لمايلــي:
الشركات املساهمة اخلاضعة إلشراف الهيئة وفق القطاعات

المصارف

116,436

%75

التأمين

11,277

%7

الخدمات

3,717

%2

الصناعة

11,661

%8

الزراعة

1,308

%1

االتصاالت

4,850

%3

الصرافة

6,330

%4

اجملموع

155,579

%100

 تمثل المصارف  %75من إجمالي رؤوس األموال يليها الصناعة لضخامة رأس مال شركة اسمنت البادية.
أكبــر الشــركات مــن حيــث رؤوس األمــوال بنــك قطــر الوطنــي -ســورية وبنــك ســورية الدولــي اإلســامي وبنــك
البركــة  -ســورية حيــث بلــغ رأس مــال كل منهــم ( 15مليــار) ،وبنــك بيمــو الســعودي الفرنســي وبنــك ســورية
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القطاع

جمموع رؤوس األموال/مليار ل.س

نسبتها من اإلجمايل

والخليــج حيــث بلــغ رأس مــال كل منهــم ( 10مليــار) ،واســمنت الباديــة (9.7مليــار).
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رأس اﻟﻣﺎل ﺣﺳب اﻟﻘطﺎﻋﺎت /ﻣﻠﯾﺎرل.س
150,000
100,000
50,000
0

ثالثاً :الإف�صاحات الأولية لعام :2020
وفقــً لنظــام اإلفصــاح والشــفافية للجهــات الخاضعــة إلشــراف ورقابــة الهيئــة الصــادر بالقــرار رقــم  /110/تاريــخ
 2019/04/24فــي المادتيــن ( )8-7فــإن علــى الشــركة المصــدرة نشــر نتائــج أعمالهــا األوليــة بعــد قيــام مدقــق
الحســابات بإجــراء عمليــة المراجعــة األوليــة لهــا وذلــك خــال خمســة وأربعيــن يومــً مــن انتهــاء ســنتها الماليــة
وتزويــد الهيئــة بنســخ عنهــا.

 -1ال�شركات املطالبة بتقدمي �إف�صاحاتها الأولية لعام :2020
يبلــغ عــدد الشــركات المســاهمة العامــة الخاضعــة إلشــراف هيئــة األوراق واألســواق الماليــة الســورية والفعالــة
/43/شــركة بنهايــة عــام  2020منهــا  /27/شــركة مدرجــة فــي ســوق دمشــق لــأوراق الماليــة.

 -2ال�شركات امللتزمة وغري امللتزمة بتقدمي الإف�صاحات الأولية :2020
التزمــت  40شــركة بتقديــم إفصاحاتهــا األوليــة لعــام  2020مــن أصــل الشــركات الـــ  43المطالبــة بتقديمهــا أي
بنســبة التــزام بلغــت .%93
الشركات امللتزمة وغري امللتزمة بتقدمي اإلفصاحات األولية 2020

المصارف

14

14

-

التأمين

7

7

-

الخدمات

5

4

باب الفرج للسياحة

الصناعة

5

4

السورية للصناعة والزراعة

الزراعة

6

5

القلمون

االتصاالت

2

2

-

الصرافة

4

4

-

اجملموع

43

40

3

اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻷوﻟﯾﺔ 2020
14

14

12
10
8

7

6
4

4
2
0

0
اﻟﻣﺻﺎرف

0
اﻟﺗﺄﻣﯾن

5

4
1

اﻟﺧدﻣﺎت
ﻏﯾر ﻣﻠﺗزﻣﺔ

1
اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ

4
1

اﻟزراﻋﺔ

2
0
اﺗﺻﺎﻻت
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القطاع

الشركات املطالبة باإلفصاحات األولية

الشركات امللتزمة

الشركات غري امللتزمة

0
اﻟﺻراﻓﺔ

ﻣﻠﺗزﻣﺔ
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رابعاً :الإف�صاحات النهائية لعام

:2020

 -1الإطار القانوين وم�ضمون الإف�صاحات النهائية:
وفقــً لنظــام اإلفصــاح والشــفافية للجهــات الخاضعــة إلشــراف الهيئــة والســيما المــادة ( )8-7منــه "يجــب تزويــد
الهيئــة بالبيانــات الماليــة الســنوية للشــركة خــال مــدة ال تزيــد علــى ثالثــة أشــهر مــن انتهــاء الســنة الماليــة" ،حيــث
تــم مطالبــة بالبيانــات الماليــة النهائيــة لعــام  2020وفــق نظــام اإلفصــاح والشــفافية بتاريــخ  ،2019/04/24باإلضافــة
إلــى أعــداد التقريــر الســنوي للشــركة عــن عــام  2020مرفقــً بالبيانــات الماليــة النهائيــة ويتضمــن كمايلــي:
 .1كلمة رئيس مجلس اإلدارة
 .2تقرير مجلس اإلدارة ببنوده الخمسة والعشرين.
 .3البيانات المالية السنوية

 -2ال�شركات املطالبة بتقدمي �إف�صاحاتها النهائية لعام :2020
يبلــغ عــدد الشــركات المســاهمة العامــة الخاضعــة إلشــراف هيئــة األوراق واألســواق الماليــة الســورية الفعالــة فــي
نهايــة عــام  2020والمطالبــة ( )43شــركة ،موزعــة علــى القطاعــات التاليــة:
الشركات املطالبة بتقدمي إفصاحاتها النهائية
القطاع

املصارف

التأمني

اخلدمات

الصناعة

الزراعة

االتصاالت

الصرافة

اإلجمايل

الشركات الفعالة

14

7

5

5

6

2

4

43

 -3ال�شركات امللتزمة وغري امللتزمة بتقدمي �إف�صاحاتها النهائية لعام

:2020

بلــغ عــدد الشــركات المســاهمة العامــة التــي زودت الهيئــة بإفصاحاتهــا النهائيــة لعــام  )39( 2020شــركة مــن
الشــركات الـــ ( )43المطالبــة ،بنســبة التــزام بلغــت  %91مــن إجمالــي الشــركات المطالبــة بتقديــم اإلفصاحــات
النهائيــة لعــام .2020

القطاع

الشركات املطالبة

عدد الشركات امللتزمة

الشركات غري امللتزمة

المصارف

14

14

-

التأمين

7

7

-

الخدمات

5

4

باب الفرج للسياحة والفنادق

الصناعة

5

4

السورية للصناعة والزراعة

الزراعة

6

5

القلمون

االتصاالت

2

2

-

الصرافة

4

3

شام للصرافة

اجملموع

43

39

4

اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﻠﺗزﻣﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﻠﺗزﻣﺔ ﺑﺎﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﻟﻌﺎم 2020
اﻟﺷرﻛﺎت ﻏﯾر اﻟﻣﻠﺗزﻣﺔ
%9

*
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الشركات امللتزمة وغري امللتزمة باإلفصاحات النهائية لعام 2020

اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﻠﺗزﻣﺔ
%91

*ننوه بأنه تم إعالمنا من قبل مصرف سورية المركزي بأن شركة شام للصرافة مغلقة من تاريخ  2021/03/23لذلك لم تلتزم بتقديم اإلفصاحات المطلوبة.
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 -4التقرير ال�سنوي لعام :2020
تــم نشــر التقاريــر الســنوية لعــام  2020للشــركات الخاضعــة إلشــراف ورقابــة الهيئــة على موقــع الهيئــة االلكتروني،
حيــث تــم نشــر جميــع التقاريــر الســنوية لعــام  2020للشــركات التــي قدمــت بياناتهــا الماليــة النهائيــة لعــام 2020

وعقــدت هيئتهــا العامــة لعــام  2020باســتثناء  /3/شــركات هــم (شــركة  -MTNســورية ،شــركة ســيريتل موبايــل
تيليكــوم ،وشــركة بيكــو للصرافــة "قيــد التصفيــة").
الشركات التي نشرت التقرير السنوي لعام 2020

القطاع

املصارف

التأمني

اخلدمات

الصناعة

الزراعة

االتصاالت

الصرافة

اإلجمايل

عدد الشركات

14

7

4

4

5

-

2

36

خام�ساً :الإف�صاحات املرحلية لعام

:2021

وفقــً المــادة رقــم ( )8-7مــن نظــام اإلفصــاح والشــفافية للجهــات الخاضعــة إلشــراف ورقابــة الهيئــة الصــادر بالقرار
 /110/تاريــخ  2019/04/24فإنــه يجــب علــى الشــركة المصــدرة إعــداد وتزويــد الهيئــة بالبيانــات الماليــة المرحليــة
(ربــع ســنوي -نصــف ســنوي) خــال فتــرة ال تتجــاوز شــهرًا مــن تاريــخ انتهــاء تلــك الفتــرة.

ال�شركات املطالبة وال�شركات امللتزمة بتقدمي �إف�صاحاتها املرحلية لعام :2021
نصــت المــادة رقــم  /7/فقــرة –د علــى مايلــي "يجــوز للهيئــة أن تعفــي الشــركات المصــدرة مــن تقديــم إفصاحاتها
المرحليــة ،وذلــك بعــد دراســة طلــب الشــركة المرفــق بأســباب طلــب اإلعفــاء ومبرراتــه ،ويصــدر المجلــس قائمــة
بأســماء هــذه الشــركات ،حيــث يعــاد النظــر بهــذه القائمــة بشــكل ســنوي" ،وعليــه تــم صــدور قــرار مجلــس
المفوضيــن رقــم /98م تاريــخ  2021/06/21المتضمــن قائمــة الشــركات التــي تــم إعفاءهــا مــن تقديــم البيانــات
المرحليــة لعــام  2021علــى الشــكل التالــي:

الرقم

القطاع

الشركة

الرقم

عمريت لالستثمار والتطوير السياحي

7

العربية السورية لتنمية المنتجات الزراعية –غدق

باب الفرج للسياحة والفنادق

8

بركة لإلنتاج الزراعي والحيواني

3

ماس للتوزيع

9

4

السورية للصناعة والزراعة

10

التجارية للصناعة والتبريد

11

الشام الزراعية

عصير الجبل الطبيعي

12

الشرق األدنى لمنتجات الزيتون

1
2

5
6

الخدمات

الصناعة

13

القطاع

الزراعة

الصرافة

الشركة

الهندسية الزراعية لالستثمارات –نماء
القلمون لالستثمار النباتي والحيواني

بيكو للصرافة "قيد التصفية"

وبعــد اســتبعاد الشــركات المتوقفــة عــن العمــل والشــركات المعفــاة مــن تقديــم البيانــات المرحليــة لعــام ،2021
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أسماء الشركات املعفاة من تقدمي البيانات املرحلية لعام 2021

يبلــغ عــدد الشــركات المســاهمة المطالبــة بتقديــم اإلفصاحــات المرحليــة ( )31شــركة.
18

اإلفصاحات املرحلية لعام 2021

القطاع

الشركات املطالبة

الشركات امللتزمة

الشركات غري امللتزمة

نسبة االلتزام

المصارف

14

14

-

%100

التأمين

7

7

-

%100

الخدمات

3

3

-

%100

الصناعة

2

2

-

%100

االتصاالت

2

2

-

%100

الصرافة

3

2

شام للصرافة

31

30

-

اإلجمايل

�ساد�ساً :الإف�صاحات الطارئة خالل عام

*

%67
%97

:2021

اســتنادًا إلــى المــادة رقــم ( )16مــن نظــام اإلفصــاح والشــفافية تقــوم الدائــرة باســتقبال اإلفصاحــات الطارئــة مــن
الشــركات ونشــرها علــى موقــع الهيئــة.
حيــث تــم اإلفصــاح عــن  104إفصاحــً طارئــً موزعــً علــى  30شــركة وجــاءت المصــارف أو ً
ال حيــث تــم اإلفصــاح عــن
 /51/حـ ً
ـدث هامــً موزعــة علــى جميــع مصــارف كمــا فــي الجــدول التالــي:
اإلفصاحات الطارئة خالل عام 2021

الرقم

الشركة

1

المصرف الدولي للتجارة والتمويل

2

بنك سورية والمهجر

3

بنك بيمو السعودي الفرنسي

4

البنك العربي  -سورية

5

بنك االئتمان األهلي –عودة سابقًا

6

بنك بيبلوس  -سورية

عنوان اإلفصاح

تاريخ اإلفصاح
قطاع املصارف
2021/03/25

تعديل أوقات عمل بعض فروع المصرف

2021/05/10

اقتراح مجلس إدارة بتوزيع أرباح

2021/06/14

تعيين رئيس تنفيذي للمصرف

2021/01/28

نفي أخبار وشائعات مفادها بيع حصة في البنك لصالح بنك قطر الوطني – سورية

2021/03/16

افتتاح فرع للبنك

2021/04/20

وفاة عضو مجلس إدارة

2021/10/03

افتتاح فرع للبنك

2021/11/28

تعيين عضو مجلس إدارة

2021/03/30

بخصوص تنفيذ عملية شراء حصة في بنك عودة سورية

2021/04/12

إيقاف وتعديل أوقات العمل في بعض فروع البنك

2021/04/20

تمديد إيقاف وتعديل أوقات العمل في بعض فروع البنك

2021/05/09

افتتاح فرع للبنك

2021/06/03

إعادة افتتاح فرع للبنك

2021/07/08

إغالق فرع القامشلي

2021/07/26

إغالق مؤقت لفرع طرطوس

2021/08/19

معاودة العمل في فرع طرطوس

2021/11/03

نقل فرع البنك في صافيتا

2021/12/05

افتتاح بنك للتمويل األصغر

2021/12/28

استقالة مدير عام

2021/12/02

اغالق فرع درعا بشكل نهائي

2021/03/14

تغيير اسم المصرف

2021/04/05

حول انتهاء من إجراءات تعديل اسم المصرف

2021/04/11

استقاالت في مجلس اإلدارة

2021/09/08

انتخاب مجلس إدارة جديد

2021/12/01

افتتاح فرع للبنك

2021/03/22

استقالة عضو مجلس إدارة

*ننوه بأنه تم إعالمنا من قبل مصرف سورية المركزي بأن شركة شام للصرافة مغلقة من تاريخ  2021/03/23لذلك لم تلتزم بتقديم اإلفصاحات المطلوبة.
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2021/02/04

تعيين عضو مجلس إدارة
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عنوان اإلفصاح

الرقم

الشركة

تاريخ اإلفصاح

7

بنك سورية والخليج

2021/12/23

قرار حجز االحتياطي متعلق بعضو مجلس إدارة

2021/03/11

اقتراح مجلس إدارة بتوزيع أرباح

8

بنك الشام

2021/05/31

الحق القتراح مجلس إدارة بتوزيع أرباح

2021/08/10

انتخاب مجلس إدارة جديد

2021/12/27

قرار حجز االحتياطي متعلق بعضو مجلس إدارة

2021/02/04

تمديد إغالق فرع القامشلي

2021/05/17

تمديد إغالق فرع القامشلي

9

بنك سورية الدولي اإلسالمي

2021/07/07

تمديد إغالق فرع القامشلي

2021/10/13

إعادة افتتاح فرع القامشلي

2021/11/02

افتتاح فرع للبنك

2021/01/26

إغالق مكتب البنك

10

بنك البركة  -سورية

2021/01/26

افتتاح مكتب جديد للبنك

2021/11/22

افتتاح فرع للبنك

2021/12/01

نفي الشائعات حول زيادة رأس المال

2021/02/17

تعيين أعضاء في مجلس اإلدارة

11

بنك األردن  -سورية

2021/04/07

تعيين ممثل عضو مجلس إدارة

2021/05/26

حول عدم وجود اقتراح مجلس إدارة بتوزيع أرباح

2021/12/02

وفاة ممثل عضو مجلس إدارة

12

بنك الشرق

2021/06/30

انتخاب رئيس مجلس إدارة ونائبه

2021/01/26

نفي أحبار وشائعات مفادها شراء البنك لحصة في أحد البنوك العاملة

2021/02/08

تغيير ممثل عضو مجلس إدارة

13

بنك قطر الوطني -سورية

2021/03/10

انتخاب نائب رئيس مجلس إدارة

2021/03/11

اقتراح مجلس إدارة بتوزيع أرباح

2021/10/27

عودة الصرافات اآللية إلى العمل

14

السورية الكويتية للتأمين

15

السورية الوطنية للتأمني

16

المتحدة للتأمين – سورية

17

السورية الدولية للتأمين – آروب سورية

18

االتحاد التعاوني للتأمين

19

العقيلة للتأمين التكافلي

قطاع املصارف

قطاع التأمني
2021/04/12

تعيين مدير عام

2021/06/07

اقتراح مجلس إدارة بتوزيع أرباح

2021/03/11

تعيين ممثل عضو مجلس إدارة

2021/05/17

تغيير ممثل عضو مجلس إدارة

2021/12/28

تغيير ممثل عضو مجلس إدارة

2021/03/14

اقتراح مجلس إدارة بتوزيع أرباح

2021/02/21

استقالة عضو مجلس إدارة

2021/03/22

اقتراح مجلس إدارة بتوزيع أرباح

2021/04/14

تعيين عضو مجلس إدارة

2021/04/20

وفاة نائب رئيس مجلس إدارة

2021/06/01

تعيين ممثل كنائب رئيس مجلس إدارة

2021/03/04

نقل فرع الشركة في طرطوس

2021/04/28

تغيير مقر الشركة

2021/01/06

استقالة مدير عام

2021/01/19

تعيين مدير عام

2021/02/18

سقوط عضوية عضو مجلس إدارة

2021/02/22

تعيين عضو مجلس إدارة

2021/03/18

تغيير ممثل عضو مجلس إدارة

2021/05/25

اقتراح مجلس إدارة بتوزيع أرباح

2021/09/26

تغيير ممثل عضو مجلس إدارة

2021/10/25

بخصوص المساهمة في تأسيس العقيلة العقارية

2021/12/30

بخصوص عدم اتخاذ قرار من مجلس اإلدارة بشراء أسهم الخزينة
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2021/01/28

استقالة مدير عام
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الرقم

الشركة

20

العربية السورية للمنشآت السياحية

21

عمريت لالستثمار والتطوير السياحي

22

األهلية للنقل

23

األهلية لصناعة الزيوت النباتية

24

اسمنت البادية

25

العربية السورية لتنمية المنتجات
الزراعية  -غدق

26

- MTNسورية

27

سيريتل موبايل تيليكوم

عنوان اإلفصاح

تاريخ اإلفصاح
قطاع اخلدمات
2021/04/05

اقتراح مجلس إدارة بتوزيع أرباح

2021/10/12

وفاة رئيس مجلس إدارة

2021/12/12

تغيرات في مجلس اإلدارة

2021/12/30

فرض حراسة قضائية على الشركة تابعة لها

2021/03/02

تغيير ممثلي عضو مجلس إدارة

2021/02/24

اقتراح مجلس إدارة بتوزيع أرباح

2021/04/05

أثر عدم توفر مادة المازوت

2021/05/26

إغالق مكاتب الشركة األهلية للحواالت المالية

2021/07/05

السماح لمكاتب الشركة األهلية للحواالت المالية بتسليم الحواالت العالقة فقط

قطاع الصناعة
2021/03/04

اقتراح مجلس إدارة بتوزيع أرباح

2021/04/11

انتخاب مجلس إدارة جديد

2021/08/22

بخصوص قرار الحجز االحتياطي

2021/10/27

توضيح حول قرار الحجز االحتياطي

قطاع الزراعة
2021/08/05

اقتراح مجلس إدارة بتوزيع أرباح

قطاع االتصاالت
2021/03/01

فرض حراسة قضائية على الشركة

2021/03/01

تغييرات إدارية في الشركة

2021/11/03

بخصوص نفي الشائعات بخصوص شراء الشركة من جهة امارتية

2021/06/10

توصية الحارس القضائي بتوزيع أرباح

2021/06/16

تعيين مدير تنفيذي

2021/07/01

تغيرات في مجلس إدارة

2021/07/15

إنهاء الحراسة القضائية المقررة على الشركة

2021/07/29

انتخاب مجلس إدارة جديد

2021/11/30

قرار مجلس إدارة بتوزيع أرباح

2021/12/01

تغيرات في ملكية بعض أعضاء مجلس اإلدارة

2021/12/12

تغيرات في ملكية بعض أعضاء مجلس اإلدارة

قطاع الصرافة
28

األدهم للصرافة

2021/06/13

اقتراح مجلس إدارة بتوزيع أرباح

29

المتحدة للصرافة

2021/07/28

اقتراح مجلس إدارة بتوزيع أرباح

30

شام للصرافة

2021/01/31

تعيين مدير عام

2021/12/06

استقالة رئيس مجلس اإلدارة

باإلضافة إلى األخبار التالية:


بتاريخ  2021/02/17نشرة توعية عن أسهم الخزينة.



بتاريــخ  2021/06/23قــرار مجلــس المفوضيــن المتضمــن الشــركات المعفــاة مــن البيانــات الماليــة المرحليــة
لعــام .2021



بتاريخ  2021/08/31حول العقوبات المفروضة على بعض الشركات لتأخيرها بتقديم البيانات المالية
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2021/02/24

تغيير ممثل عضو مجلس إدارة

 بتاريخ  2021/09/14حول إلغاء المادة  3من قرار غرامة المالية المفروضة على شركة سيريتل موبايل تيليكوم.


بتاريخ  2021/11/02بخصوص مساهمة شركة العقيلة للتأمين التكافلي بالشركة العقيلة العقارية.
21

باإلضافة إلى إعالنات الشركات المساهمة التالية:
 بتاريخ  2021/01/27إعالن ترشح لعضوية مجلس إدارة بنك الشرق.
 بتاريخ  2021/03/25إعالن ترشح لعضوية مجلس إدارة بنك بيبلوس.
 بتاريخ  2021/03/29إعالن حول موعد توزيع أرباح شركة األهلية للنقل.
 بتاريخ  2021/04/05إعالن حول موعد توزيع أرباح شركة األهلية لصناعة الزيوت النباتية.
 بتاريخ  2021/04/19إعالن ترشح لعضوية مجلس إدارة بنك باالئتمان األهلي "عودة سابقًا".
 بتاريخ  2021/05/10إعالن حول موعد توزيع أرباح شركة اسمنت البادية.
 بتاريخ  2021/06/14إعالن ترشح لعضوية مجلس إدارة بنك الشام.
 بتاريخ  2021/06/14إعالن حول موعد توزيع أرباح شركة العقيلة للتأمين التكافلي.

�سابعاً :الهيئات العامة املنعقدة خالل عام

:2021

تقــوم دائــرة اإلفصــاح فــي إطــار عملهــا بمتابعــة أوضــاع الشــركات المســاهمة الخاضعــة إلشــرافها بحضــور
اجتماعــات الهيئــات العامــة ورفــع التقاريــر الالزمــة حــول ذلــك وبتعديــل معلومــات الشــركات وفــق قــرارات هــذه
االجتماعــات وفيمــا يلــي أهــم النتائــج المســتخلصة مــن اجتماعــات الهيئــات العامــة المنعقــدة خــال عــام :2021

 -1ال�شركات التي عقدت اجتماعات هيئاتها العامة حتى :2021/12/31
عقــدت الشــركات اجتماعــات هيئاتهــا العامــة خــال الفتــرة المذكــورة بواقــع ( )41اجتماعــً ،حيــث عقــدت /3/

شــركات اجتماعيــن وشــركة بواقــع ثالثــة اجتماعــات لهيئاتهــا العامــة ،وبالتالــي عقــدت ( )36شــركة اجتماعــات
هيئاتهــا ،باإلضافــة إلــى اجتمــاع الشــركة الســورية للســياحة والنقــل (ترانســتور) – قيــد التصفيــة واجتمــاع الهيئــة
العامــة التأسيســية لبنــك الوطنــي اإلســامي.
حيــث عقــدت ( )33شــركة اجتماعــات هيئاتهــا العامــة لمناقشــة جــدول األعمــال وفــق قانــون الشــركات ،و()3

 -2الهيئات العامة ملناق�شة املوا�ضيع اال�ستثنائية:
عقدت  /8/شركات اجتماع هيئاتها العامة لمناقشة مواضيع استثنائية خالل الفترة كما يلي:
اجتماعات الهيئات العامة االستثنائية
الرقم

الشركة

تاريخ االنعقاد

مالحظات

1

بنك بيمو السعودي الفرنسي

2021/01/13

للموافقة على شراء حصة في بنك عودة ما ال يزيد عن  %49وإقرار تعيين عضو
مجلس إدارة

2

بنك االئتمان األهلي –عودة سابقًا

2021/01/26

للموافقة على شراء بنك بيمو السعودي الفرنسي بحدود  %49على األكثر من رأس
المال البنك

3

بركة لإلنتاج الزراعي والحيواني

2021/02/10

إقرار بيانات 2020-2019-2018

4

القلمون

2021/04/21

انتخاب مجلس إدارة للشركة

5

األدهم للصرافة

2021/05/16

انتخاب مجلس إدارة

6

بنك االئتمان األهلي – عودة سابقًا

2021/09/06

تعديل نظام أساسي وانتخاب مجلس إدارة

7

عمريت لالستثمار والتطوير السياحي

2021/10/18

إقرار بيانات 2019-2020

8

سيريتل

2021/12/23

اقتراح توزيع أرباح من األرباح المدورة
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شــركات عقــدت مــن أجــل مناقشــة أمــور اســتثنائية.
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 -3االلتزام باملدة القانونية:
التزمــت ( )7شــركات بعقــد هيئتهــا العامــة ضمــن مهلــة األربــع أشــهر وفــق المــادة ( )165مــن قانــون الشــركات
الصــادر بالمرســوم التشــريعي رقــم  /29/لعــام  2011مــن أصــل الشــركات الـــ( )33أي بنســبة التــزام بلغــت ،%21
وهــذا بســبب ظهــور وانتشــار فيــروس كورونــا المســتجد  19-covidممــا أدى إلــى صعوبــة عقــد اجتماعــات الهيئــات
العامــة وتواجــد أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار المســاهمين المقيميــن فــي الخــارج.

 -4الهيئات العامة العادية وغري العادية:
تــم عقــد ( )27اجتمــاع هيئــة عامــة عاديــة و( )14اجتمــاع هيئــة عامــة غيــر عاديــة أي بنســبة  %34مــن االجتماعــات
الـ .41

 -5توزيعات الأرباح بنا ًء على قرارات الهيئات العامة:
قامــت ( )18شــركة بتوزيــع أربــاح علــى مســاهميها عــن أربــاح عــام  ،2020منهــا ( )6شــركة قامــت بتوزيــع أســهم
مجانيــة و( )12شــركات قامــت بتوزيــع أربــاح نقديــة.
توزيعات األرباح عن عام 2020

المصارف

14

3

التأمين

7

5

الخدمات

4

2

الصناعة

3

3

الزراعة

5

2

االتصاالت

1

1

الصرافة

2

2

اإلجمايل

36

الدولي للتجارة والتمويل

 %60أسهم مجانية

الشام

 %12.5أسهم مجانية

قطر الوطني

 % 10أسهم مجانية

الكويتية للتأمين

 %17.65أسهم مجانية

الوطنية

%7

المتحدة للتأمين

 %31.76أسهم مجانية

آروب للتأمين

 %5أسهم مجانية

العقيلة التكافلي

%15

المنشآت السياحية

%25

األهلية للنقل

%100

التجارية للصناعة والتبريد

%500

األهلية للزيوت

%100

اسمنت البادية

%150

غدق

%46

نماء

%9.45

سيريتل

%1050

األدهم للصرافة

%2.73

المتحدة للصرافة

%1.4

*

18
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القطاع

عدد الشركات التي عقدت

عدد الشركات التي وزعت

أسماء الشركات التي
وزعت أرباح

نسبة التوزيعات من رأس
املال

*وذلــك مــن خــال عقــد اجتمــاع هيئــة عامــة بتاريــخ  2021/06/30تــم إقــرار التوزيعــات بنســبة  %700وعقــد اجتمــاع هيئــة عامــة بتاريــخ  2021/12/23تــم إقــرار التوزيعــات بنســبة  %350مــن األربــاح
المــدورة الســابقة.
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ثامناً :حوكمة ال�شركات
تعتبــر الحوكمــة وســيلة مهمــة فــي ضبــط أداء الشــركات وحمايــة حقــوق المســتثمرين وتعزيــز الشــفافية فــي
الســوق بمــا يزيــد مــن كفاءتهــا ،ولهــذه األســباب تصــدر الهيئــة تقريــرًا مفصــ ً
ا وخاصــً بحوكمــة الشــركات ،إذا
أصــدرت تقريرهــا الثانــي عشــر لحوكمــة الشــركات .2021-2020

ويمكــن االطــاع علــى مضمــون تقريــر الحوكمــة  2021-2020كامــ ً
ا باإلضافــة إلــى دليــل الشــركات الملحــق بــه
علــى الموقــع االلكترونــي للهيئــة ضمــن رابــط الشــركات المســاهمة /تقاريــر الحوكمــة.
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مدققو احل�سابات

�أوالً :اعتماد مدققي احل�سابات:
تقــــوم الهيئــــة كل عــــام بإصــــدار قوائــــم بأســــماء شــــركات ومكاتــــب التدقيــــق المعتمــــدة والمســــموح لهــــا
القيــام بعمليــات تدقيــق الجهــات الخاضعــة لرقابــة الهيئــة مــن شــركات مســاهمة عامــة وشــركات خدمــات
ووســــاطة ماليــة وســوق دمشــق لــــأوراق الماليــة.
وفـي عـام ( )2021تـم تجديـد اعتمـاد ( *)23مدقـق حسـابات لتدقيـق الجهـات الخاضعـة لرقابـة الهيئـة ،نسـتعرض
فيمـا يلـي أسـماء مدققـي الحسـابات الـذي تـم تجديـد اعتمادهـم:

1

محمد قاسم حسني التكريتي

2

أحمد أمير وفائي

3

أحمد رضوان الشرابي

4

أحمد محمود المصري

5

أسعد صالح شرباتي

6

د .قحطان السيوفي

7

سمير محمد النيحاوي

8

شركة السمان ومشاركوه محاسبون قانونيون المدينة المهنية

9

شركة جواد ومكسور المهنية المحدودة المسؤولية محاسبون قانونيون

10

شركة حصرية ومشاركوه أرنست ويونغ سورية المحدودة المسؤولية

11

شركة يو تي سي انترناشونال ولطفي السالمات محدودة المسؤولية

12

عبد اهلل صولحه

13

عمار سويد

14

فرزت العمادي

15

ماهر عبدو وهبي

16

مجد الدين الشهوان

17

مجد رباح شموط

18

د .إيمان الالذقاني

19

محمد عبد اهلل الموسى المكسور

20

محمد يوسف الصيرفي

21

شركة الدار للتدقيق واالستشارات

22

شركة طالل أبو غزالة وشركاه ( شركة الخدمات المحاسبية والمالية المتكاملة م م )
محاسبون قانونيون

ثانياً-الرقابة على مدققي احل�سابات:
تـم خـالل عـام ( )2021إجـراء رقابـة الحقـة علـى عمـل مدققـي الحسـابات المعتمديـن لتدقيـق حسـابات الجهـات
الخاضعـة لرقابـة الهيئـة ،وذلـك مـن خـال مـا يلـي:
 التأكــــد مــــن تطبيــــق نظــــام الرقابــة علــى الجــودة ،ونظــــام التحقــق مــــن االستقاللية المهنيــة المعمــول
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الرقم

االسم

بهمــا لــدى مدققــــي الحســابات المعتمديــن.
*علما بان الدكتور خالد مهايني توفي رحمه اهلل.
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التأكــــد مــــن تطبيــــق نظــــام التعليــــم المهنــــي المســــتمر الهــــادف الــــى توعيــــة فريــــق عمــــل التدقيــــق
بمختلــــف التطــــورات علــــى المعاييــــر الدوليــــة.

 دراسـة رسـائل االرتباط الموقعـة مـع الشـركات الخاضعـة لرقابـة الهيئـة التـي قـام مدقـق الحسـابات بتدقيـق
حسـاباتها والتأكـد فيمـا إذا كانـت معـدة وفق ًا لمعاييـر التدقيـق الدوليـة.
 متابعـــة أعضـــاء فريـــق التدقيـق لـكل شـــركة يعيـن المدقـق لتدقيـق حسـاباتها والتأكـد مـن مالءمة مؤهالت
كل فريـق تدقيـق.
 متابعة الخدمات خارج إطار التدقيق ،التي قام مدققو الحسابات بأدائها ألي شركة خاضعة لرقابة الهيئة.
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�شركات اخلدمات والو�ساطة املالية

شركات اخلدمات والوساطة املالية
يعتبــر تنظيــم أعمــال الخدمــات الماليــة مــن أبــرز مهــام هيئــة األوراق واألســواق الماليــة ،بهــدف المحافظــة علــى
ســامة التعامــل فــي ســوق رأس المــال الوطنــي وحمايتــه مــن المخاطــر التــي يتعــرض لهــا ،وحمايــة المســتثمرين
فــي األوراق الماليــة ،وذلــك مــن خــال منــح الهيئــة تراخيــص عمــل لشــركات الخدمــات والوســاطة الماليــة
واعتمــاد كفــاءات مهنيــة محترفــة للعمــل لــدى هــذه الشــركات ،ومتابعــة تجديــد التراخيــص للشــركات العاملــة
ولألشــخاص المعتمديــن ســنوي ًا ،باإلضافــة إلــى متابعــة أعمــال شــركات الخدمــات والوســاطة الماليــة العاملــة،
والتأكــد مــن التزامهــا وتقيدهــا باألنظمــة والقوانيــن والتعليمــات النافــذة ،مــن خــال القيــام بزيــارات تفتيشــية إلــى
هــذه الشــركات  ،وتحليــل البيانــات والتقاريــر المطلوبــة بموجــب نظــام اإلفصــاح وتعليمــات المــاءة الماليــة ،األمــر
الــذي يضمــن اســتمرارية عمــل الشــركات علــى النحــو األمثــل ،وحمايــة المســتثمرين مــن الممارســات غيــر العادلــة،
وتصويــب وتقويــم نقــاط الخلــل والضعــف التــي تحــدث أثنــاء ممارســة تلــك الشــركات ألعمالهــا ،باإلضافــة إلــى
تذليــل الصعوبــات التــي تعترضهــم.

�أوالً :ترخي�ص �شركات خدمات وو�ساطة مالية جديدة:
تقدمــت عــدة جهــات خــال عــام ( )2021بطلبــات للحصــول علــى أمــر المباشــرة لممارســة أعمــال الخدمــات والوســاطة
ّ
الماليــة وفــق أحــكام نظــام الترخيــص لشــركات الخدمــات والوســاطة الماليــة وتعديالتــه ،وتابعــت الهيئــة دراســة طلبــات
ـم إصــدار القــرارات التاليــة:
هــذه الجهــات ،حيــث تـ ّ

 -1منح �شام كابيتال -حمدودة امل�س�ؤولية بتاريخ � 2021/4/28أمر املبا�شرة ملمار�سة الأن�شطة التالية:
 تقديم االستشارات وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة باألوراق المالية.
 إدارة اإلصدارات األولية (دون التعهد بالتغطية).

 -3من��ح �ألف��ا كابيت��ال للخدم��ات املالي��ة -امل�س��اهمة املغفل��ة اخلا�ص��ة بتاري��خ � 2021/9/27أم��ر املبا�ش��رة ملمار�س��ة
الأن�شطة التالية:
 تقديم االستشارات وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة باألوراق المالية.
 إدارة اإلصدارات األولية (دون التعهد بالتغطية).
 إدارة االستثمار.

ثانياً -جتديد االعتماد ال�سنوي ل�شركات اخلدمات والو�ساطة املالية العاملة لعام (:)2021
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 -2من��ح �ألف��ا كابيت��ال للخدم��ات املالي��ة -امل�س��اهمة املغفل��ة اخلا�ص��ة بتاري��خ  2021/5/24املوافق��ة النهائي��ة عل��ى
تفعي��ل خدمة التداول عرب االنرتنت.

ـم تجديــد االعتمــاد الســنوي لـــــ ( )8شــركات خدمــات ووســاطة ماليــة بدايــة عــام ( ،)2021لممارســة أنشــطة الخدمــات
تـ ّ
الماليــة وفــق مــا يوضحــه الجــدول التالــي:
29

استشارات وساطة إدارة اإلصدار

الرقم

اسم الشركة

رأس املال

1

شركة بيمو السعودي الفرنسي المالية -مساهمة خاصة

300,000,000

2

شركة شام كابيتال -محدودة المسؤولية

120,000,000



3

شركة العالمية األولى لالستثمارات المالية-مساهمة خاصة

120,000,000



4

شركة سورية والمهجر للخدمات المالية -محدودة المسؤولية

300,000,000



5

شركة المركز المالي الدولي للخدمات والوساطة المالية -محدودة المسؤولية

100,000,000



6

شركة ضمان الشام للوساطة المالية-محدودة المسؤولية

165,000,000

7

شركة أسيريا الشرق للخدمات والوساطة المالية

270,000,000



8

شركة ألفا كابيتال الخدمات المالية -المساهمة المغفلة الخاصة

300,000,000

















ثالثاً -جتديد اعتماد الأ�شخا�ص الطبيعيني العاملني لدى �شركات اخلدمات والو�ساطة املالية:
ـم تجديــد االعتمــاد الســنوي لـــــ ( )70معتمــدًا مــن األشــخاص العامليــن لدى شــركات الخدمــات والوســاطة المالية
تـ ّ
بدايــة عــام ( ،)2021مو ّزعيــن وفــق المناصــب والوظائــف التالية:
منصب أو وظيفة االعتماد

عدد املعتمدين بداية عام ()2021

أعضاء مجلس اإلدارة أو مجلس المديرين

24

مدير عام أو مدير تنفيذي

8

مسؤول امتثال ومدقق داخلي

5

مدقق داخلي

1

محلل مالي ومدير إدارة إصدارات أولية

2

مدير إدارة إصدارات أولية

1

مدير تداول

1

مدير استثمار

1

وسيط مالي

18

محاسب

9

اجملموع

70

تم اعتماد ( )22شخصًا للعمل لدى شركات الخدمات والوساطة المالية خالل عام ( ،)2021وفقًا لما يلي:
ّ
منصب أو وظيفة االعتماد

عدد املعتمدين خالل عام ()2021

أعضاء مجلس اإلدارة أو مجلس المديرين

6

مدير عام أو تنفيذي

2

مسؤول امتثال ومدقق داخلي

2

مدير تداول

3

مدير استثمار

1

محلل مالي ومدير إدارة إصدارات األولية

2

وسيط مالي

5

محاسب

1

اجملموع

22

تــم ّتعليــق اعتمــاد  /27/معتمــدًا لــدى شــركات الخدمــات والوســاطة الماليــة بســبب تقديــم اســتقاالتهم ،وذلــك
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رابعاً -اعتماد الأ�شخا�ص الطبيعيني اجلدد لدى �شركات اخلدمات والو�ساطة املالية:

علــى الشــكل التالــي:
30

منصب أو وظيفة االعتماد

عدد املع ّلق اعتمادهم خالل عام ()2021

أعضاء مجلس اإلدارة أو مجلس المديرين

12

مدير عام أو تنفيذي

3

مسؤول امتثال ومدقق داخلي

2

مسؤول امتثال

1

مدير تداول

2

مدير استثمار

1

وسيط مالي

3

محاسب

3

اجملموع
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خام�ساً -تعيني كوادر يف �شركات اخلدمات والو�ساطة املالية بهدف االعتماد الالحق:
وافقــت الهيئــة خــال عــام ( )2021علــى تعييــن ثالثــة مســاعدي وســطاء مالييــن لــدى عــدد مــن شــركات الخدمــات
والوســاطة الماليــة كمــا وافقــت علــى تعييــن مســاعد محلــل مالــي لــدى أحــد الشــركات ،وذلــك بغــرض تدريبهــم
تحــت إشــراف أشــخاص معتمديــن فــي الشــركة تمهيــدًا العتمادهــم بعــد اســتكمال إجــراءات االعتمــاد أصــو ً
ال.

�ساد�ساً -جتميد الرتخي�ص املمنوح ل�شركات اخلدمات والو�ساطة املالية:
بنــاء علــى طلبهــا
وافقــت الهيئــة علــى تجميــد أنشــطة شــركة المركــز المالــي للخدمــات والوســاطة الماليــة
ً
لعامــي ( )2021و(.)2022
كما وافقت على تمديد التجميد الممنوح للشركات التالية لعام (:)2021
 -1تمديد تجميد شركة عودة كابيتال -سورية محدودة المسؤولية.
 -2تمديد تجميد شركة ايفا للخدمات المالية المساهمة المغفلة الخاصة.
 -3تمديد تجميد شركة بايونيرز لالستثمارات المالية المساهمة المغفلة الخاصة.
 -5تمديد تجميد شركة بيت االستثمار السوري محدودة المسؤولية.
 -6شركة األولى لالستثمارات المالية محدودة المسؤولية.

�سابعاً �-إف�صاح �شركات اخلدمات والو�ساطة املالية:
يتعيــن علــى شــركات الخدمــات والوســاطة الماليــة وفقــً ألحــكام نظــام وتعليمــات اإلفصــاح للجهــات الخاضعــة
إلشــراف الهيئــة أن تــزود الهيئــة بالتقريــر الســنوي والبيانــات الماليــة الخاصــة بهــا خــال مــدة ال تزيــد عــن ثالثــة أشــهر
مــن انتهــاء ســنتها الماليــة.
المطالبــة باإلفصــاح عــن قوائمهــا الماليــة عــن عــام ()2020
وقــد التزمــت شــركات الخدمــات والوســاطة الماليــة ُ

بقواعــد وشــروط اإلفصــاح مــن خــال قيامهــا بتزويــد الهيئــة بالتقريــر الســنوي والبيانــات الماليــة فــي الموعــد
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 -4تمديد تجميد شركة أرنست ويونغ للخدمات واالستشارات المالية محدودة المسؤولية.

ـم التأكــد مــن عدالــة القوائــم الماليــة والتزامهــا بمعاييــر المحاســبة الدوليــة ،حيــث بلغــت نســبة
المحــدد ،وقــد تـ ّ
االلتــزام مــن ق ّبــل شــركات الخدمــات والوســاطة الماليــة (.)%100
31

ثامناً -الهيئات العامة املنعقدة خالل عام (:)2021
التزمــت شــركات الخدمــات والوســاطة الماليــة العاملــة بعقــد اجتماعــات الهيئــات العامــة العاديــة ،إال أن ك ً
ال
مــن شــركة األولــى لالســتثمارات الماليــة وشــركة بيمــو الســعودي الفرنســي الماليــة ،وشــركة العالميــة األولــى
لالســتثمارات الماليــة قــد تأخــرت (لظــروف خاصــة) عــن عقــد اجتمــاع الهيئــة العامــة فــي الموعــد المحــدد وفــق
أحــكام قانــون الشــركات رقــم  /29/لعــام (.)2011

تا�سعاً -الرقابة والتفتي�ش على �شركات اخلدمات والو�ساطة املالية:
 تحققت الهيئة من التزام جميع شركات الخدمات والوساطة المالية بتزويدها باآلتي:
ـم رصــد نقــاط الخلــل لــدى بعــض الشــركات،
 -1تقاريــر المــاءة الماليــة ،وفــق تعليمــات المــاءة الماليــة ،حيــث تـ ّ
ومتابعتهــا التخــاذ اإلجــراءات التصحيحيــة ومعالجــة الخلــل بأســرع وقــت.
 -2مذكرات التسوية المصرفية للتأكد من فصل الحسابات المصرفية للعمالء عن حسابات الشركة.
 -3تقارير االمتثال المتضمنة نتائج تدقيق ضابط االمتثال للعمليات وفق أنشطة الشركة.
 -4تقاريــر تــداول ّ
كل مــن تــداول موظفــي شــركات الخدمــات والوســاطة الماليــة ومحافــظ هــذه الشــركات،
للتأكــد مــن التــزام الشــركات بالقوانيــن واألنظمــة وعــدم وجــود تالعبــات أو تضــارب بيــن مصالــح الشــركات
ومصالــح عمالئهــا.
 -5المكالمــات الهاتفيــة المســج ّلة فــي شــركات الخدمــات والوســاطة الماليــة بشــكل شــهري ،للتأكــد مــن
التــزام المعتمديــن بالقوانيــن واألنظمــة ،ومراســلة الشــركات فــي حــال وجــود مالحظــات حولهــا.


قامــت الهيئــة بزيــارات تفتيــش لشــركات الخدمــات والوســاطة الماليــة العاملــة بهــدف التحقــق مــن مــدى
التــزام هــذه الشــركات بالقوانيــن واألنظمــة النافــذة ،وقامــت بفــرض العقوبــات بخــق الشــركات المخالفــة



تابعــت الهيئــة قــرارات الحجــز االحتياطــي علــى األمــوال المنقولــة وغيــر المنقولــة الصــادرة عــن الجهــات
المختصــة ،والمتعلقــة بأرصــدة العمــاء النقديــة الموجــودة لــدى شــركات الخدمــات والوســاطة الماليــة
وحصــص ومســاهمات مؤسســي هــذه الشــركات ،للتحقــق مــن عــدم وجــود اســم أي عميــل أو أي جهــة
أو شــخص لــه عالقــة بشــركات الخدمــات الوســاطة الماليــة ضمــن القوائــم ،ومراســلة الشــركات فــي حــال
وجــود اســم عميــل لــدى شــركة الوســاطة للحجــز علــى الرصيــد النقــدي فــي حســاب الشــركة المصرفــي
الخــاص بالعمــاء.



تحققــت الهيئــة مــن ســامة العمليــات داخــل شــركات الخدمــات والوســاطة الماليــة مــن خــال متابعــة
(عمليــات اإليــداع والصــرف والقبــض ،المحافظــة علــى ســرية المعلومــات ،إدخــال أوامــر العمــاء علــى نظــام
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وتوجيــه كتــب بضــرورة اســتكمال متطلبــات االلتــزام بالقوانيــن واألنظمــة النافــذة.

التــداول اإللكترونــي ،دراســة اتفاقيــات التعامــل بيــن العميــل وشــركة الوســاطة).
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عا�شراً  -تنظيم وتطوير �ش�ؤون �شركات اخلدمات والو�ساطة املالية:
 وافقــت الهيئــة علــى زيادة رأس مال شــركة أســيريا الشــرق للخدمــات والوســاطة المالية ليصبــح ()337,500,000

ليرة ســورية.
 أصــدرت الهيئــة خــال عــام ( )2021عــدة قــرارات وتعاميــم تتعلــق بتنظيــم آليــة العمــل فــي شــركات الخدمــات
والوســاطة الماليــة بموجــب األنظمــة والتعليمــات الصــادرة عــن الهيئــة ،أهمها:
 -1تحديد عمولة فتح حساب لدى شركة الوساطة المالية.
 -2تحديد نسب اقتطاع عمولة التحويل المصرفي.
 -3الطلب من مصرف سورية المركزي فتح سقف السحوبات النقدية اليومية لصالح عمالء شركات الوساطة.
 -4طلب تصنيف عمالء الشركة ضمن الفئات المحددة في نظام المراقبة.
 -5طلب تعديل النظام األساسي لشركات الخدمات والوساطة المالية.


عقــدت رابطــة شــركات الخدمــات والوســاطة الماليــة هيئتهــا العامــة الســنوية بإشــراف الهيئــة ،حيــث إقــرار
القوائــم الماليــة للرابطــة وانتخــاب مدقــق حســابات وانتخــاب عضــو مجلــس إدارة للرابطــة بديــل عــن العضــو
المســتقيل ،وإقــرار تعديــل بــدالت الرابطــة ،باإلضافــة إلــى عــدد مــن النقــاط المرتبطــة بآليــة فــي شــركات
الخدمــات والوســاطة الماليــة ،وقــد بحثــت الهيئــة جميــع النقــاط الملحوظــة فــي هــذا االجتمــاع ،وأصــدرت
القــرارات الالزمــة فــي إطــار األنظمــة النافــذة.
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�أداء �سوق دم�شق للأوراق املالية
ون�شاط التداول خالل عام ()2021

أداء سوق دمشق لألوراق املالية ونشاط التداول
�أوالً  -الإ�شراف على عمل م�ؤ�س�سات و�إدارة �سوق دم�شق للأورق املالية:
تمـارس الهيئـة دورهـا فـي اإلشراف علـى أعمـال سـوق دمشـق لـألوراق الماليـة ،للتأكـد مـن أن القـرارات والسياسـات
واإلجراءات المتخـــذة فـــي الســـوق ،والتعامالت التـــي تجـــري مـــن خالله تراعـــي القوانيـــن واألنظمة ذات الصلـــة ،بمـا
فـي ذلـك:
 اســتالم قوائــم األشــخاص المطلعيــن مــن الشــركات المدرجــة ،واألشــخاص المرتبطيــن فــي شــركات الخدمات
والوســاطة الماليــة ،وذلــك خــال األيــام الخمســة األولــى مــن بدايــة كل شــهر حيــث تحتــوي هــذه القوائــم على
أســماء المطلعيــن وأســماء أقاربهــم ،لتقــوم الدائــرة فيمــا بعــد مــن التأكــد والمتابعــة لتداوالتهــم ومتابعــة
إفصاحــات تغيــر الملكيــة وذلــك وفــق أحــكام المــادة  /6/مــن تعليمــات تعامــل األعضــاء بــاألوراق الماليــة لــدى
ســوق دمشــق لــأوراق الماليــة.
وشــراء) لــدى جميــع الشــركات المدرجــة فــي ســوق دمشــق
 متابعــة تــداوالت األشــخاص المطلعيــن (بيعــً
ً
لــأوراق الماليــة باإلضافــة إلــى تــداوالت األشــخاص المرتبطيــن فــي شــركات الخدمــات والوســاطة الماليــة.
 استالم محاضر اجتماعات مجلس إدارة السوق وتدقيقها.
 تدقيــق البيانــات الماليــة النهائيــة لــكل مــن ســوق دمشــق لــأوراق الماليــة وصنــدوق ضمــان التســوية عــن عــام
 ،2020وكذلــك البيانــات الماليــة المرحليــة عــن عــام .2021
 دراسة واقتراح اعتماد أو تعديل مشاريع القرارات المرفوعة من مجلس إدارة السوق ،ومن هذه المشاريع:
 -1مشــروع قــرار مجلــس إدارة ســوق دمشــق لــأوراق الماليــة رقــم  /1564/المتضمــن إقــرار موازنــة ســوق
دمشــق لــأوراق الماليــة لعــام .2021

والتعويضــات الخــاص بموظفــي الســوق.
 -3مشــروع قــرار مجلــس إدارة ســوق دمشــق لــأوراق الماليــة رقــم  /1544/المتضمــن تعديــل بعــض مــواد
النظــام المالــي والمحاســبي لموظفــي الســوق.
 -4مشــروع قــرار مجلــس إدارة ســوق دمشــق لــأوراق الماليــة رقــم  /1523/المتضمــن الموافقــة علــى تجميــد
العمــل بأحــكام الفقرتيــن هـــ،و مــن المــادة  16مــن نظــام قواعــد وشــروط اإلدراج.
 -5مشــروع قــرار مجلــس إدارة ســوق دمشــق لــأوراق الماليــة رقــم  /1495/المتضمــن اعتمــاد موازنــة صنــدوق
ضمــان التســوية لعــام .2021
 -6مشــروع قــرار مجلــس إدارة ســوق دمشــق لــأوراق الماليــة رقــم  /1540/المتضمــن تعديــل المــادة  24مــن
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 -2مشــروع قــرار مجلــس إدارة ســوق دمشــق لــأوراق الماليــة رقــم  /1531/المتضمــن تعديــل جــدول األجــور

نظــام موظفــي الســوق.
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ثانياً  -حركة وم�ؤ�شرات التداول يف �سوق دم�شق للأوراق املالية خالل عام

()2021

 -1حركة امل�ؤ�شر :DWX
ســجل مؤشــر ســوق دمشــق لــأوراق الماليــة خــال العــام  2021ارتفاعــً ملحوظــً ،حيــث بلــغ فــي نهايــة العــام
 17,493.79نقطــة مقابــل  8,134.58نقطــة فــي بدايــة العــام مرتفعــً بذلــك  9,359.21نقطــة وبنســبة قدرهــا
.%115.05
20,000.00

17,493.79

18,000.00
16,000.00
14,000.00

11,356.50

14,498.37
11,691.14

10,081.61

10,298.11

10,420.86

10,469.18
10,056.57

8,134.58
10,099.35

10,064.17

12,000.00
10,000.00
8,000.00
6,000.00
4,000.00
2,000.00
0.00

 -2م�ؤ�شر الأ�سهم القيادية املثقل بالأ�سهم احلرة (:) DLX
كذلــك ســجل مؤشــر ســوق دمشــق لــأوراق الماليــة المثقــل باألســهم الحــرة خــال العــام  2021ارتفاعــً ،حيــث
بلــغ فــي نهايــة العــام  1,941.67نقطــة مقابــل  1,278.51نقطــة فــي بدايــة العــام مرتفعــً بذلــك 663.16

نقطــة وبنســبة قدرهــا .%51.87
2,500.00
1,941.67

1,477.68

1,340.95

1,617.88
1,383.61

1,660.77

1,278.51

1,500.00
1,000.00
500.00
0.00
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1,502.50

1,398.46

1,746.43

1,596.12
1,403.16

2,000.00
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 -3حركة �أ�سعار الأ�سهم:
يعــرض الجــدول التالــي أســعار أســهم الشــركات المدرجــة فــي الســوق ،حيــث ُيمثــل "الســعر المرجعــي" آخــر
ســعر إغــاق معتمــد نهايــة العــام  ،2020ويمثــل "ســعر اإلغــاق" آخــر ســعر إغــاق معتمــد خــال العــام ،2021
ويعــرض الجــدول قيمــة و"نســبة التغيــر" بينهمــا.
كما يعرض الجدول أعلى وأدنى سعر وصلت إليه الورقة المالية خالل العام .2021
التغري

نسبة التغري %

أعلى سعر أدنى سعر سعر االغالق السعر املرجعي

الشركة
البنك العربي-سورية

701

399

670

418.75

251.25

%60.00

بنك االئتمان األهلي اي تي بي

1,087.00

716.5

959.56

682.5

277.06

%40.59

بنك بيمو السعودي الفرنسي

1,605.00

765

1,475.00

755.98

719.02

%95.11

بنك سورية والمهجر

857

546

680.98

596.02

84.96

%14.25

المصرف الدولي للتجارة والتمويل

1,325.00

710

1,000.59

735.54

265.05

%36.03

بنك سورية الدولي اإلسالمي

1,235.00

761.5

1,166.41

839.26

327.15

%38.98

بنك بيبلوس -سورية

806.5

475

768.5

469.44

299.06

%63.71

بنك قطر الوطني -سورية

1,500.00

687.5

1,474.59

717.19

757.4

%105.61

بنك األردن  -سورية

700.5

475

667.5

484.36

183.14

%37.81

بنك سورية والخليج

1,124.00

427.5

1,120.40

436

684.4

%156.97

بنك الشرق

1,439.00

795

1,304.14

773.16

530.98

%68.68

فرنسبنك  -سورية

760

401

703.15

402.03

301.12

%74.90

بنك الشام

1,209.00

823

1,108.25

886.22

222.03

%25.05

بنك البركة  -سورية

2,140.00

1,017.00

2,090.08

1,135.09

954.99

%84.13

الشركة المتحدة للتأمين

559

391.5

678

455

223

%49.01

السورية الدولية للتأمين  -أروب

662.5

306

631.42

291.43

339.99

%116.66

شركة العقيلة للتأمين التكافلي

2,798.00

404.5

2,667.27

412.26

2255.01

االتحاد التعاوني للتأمين

298.5

266

284.5

271

13.5

%4.98

الشركة السورية الكويتية للتأمين

830

386

800

398.83

401.17

%100.59

الشركة األهلية للنقل

2,577.00

601

2,455.00

672.5

1782.5

%265.06

المجموعة المتحدة للنشر واإلعالن والتسويق

266

248.5

266

253.5

12.5

%4.93

الشركة األهلية لصناعة الزيوت النباتية

3,595.00

955.5

3,041.27

867

2174.27

250.78%

شركة اسمنت البادية

6,559.00

1,714.00

6,527.99

1,822.00

4705.99

258.29%

شركة سيريتل موبايل تيليكوم

19,964.00

7,172.00

18,148.05

7,531.00

10617.05

140.98%

شركة  MTNسوريا

-

-

7,875.00

7,875.00

0

0.00%

ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐﯾر ﺧﻼل اﻟﻌﺎم%
600%
500%
400%
300%
200%
100%
0%
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الشركة السورية الوطنية للتأمين

544

448.5

511.5

427.5

84

%19.65
%546.99

MTN

ABC

SYTEL

UG

AVOC

AHT

SKIC

ATI

SAIC

NIC

UIC

AROP

CHB

BBSY

FSBS

SGB

SHRQ

BOJS

BBS

QNBS

SIIB

BSO

IBTF

BBSF

BASY

ARBS
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 -4عدد ال�صفقات و�أحجام وقيم التداول لل�شركات املدرجة يف عام (:)2021
بلــغ عــدد الشــركات التــي تــم التــداول علــى أســهمها خــال العــام  /25/شــركة مــن أصــل  /27/شــركة مدرجــة،
وقــد كانــت قيــم وأحجــام التــداول خــال العــام كمــا يلــي:
الشركة

حجم التداول

قيم التداول

نسبة قيم التداول

عدد الصفقات

البنك العربي -سورية

833,920

491,854,907

%0.14

416

بنك االئتمان األهلي اي تي بي

33,175,928

29,561,688,435

%8.42

440

بنك بيمو السعودي الفرنسي

289,460

328,446,965

%0.09

525

بنك سورية والمهجر

3,433,872

2,028,690,346

%0.58

772

المصرف الدولي للتجارة والتمويل

1,599,439

1,802,208,805

%0.51

1,188

بنك سورية الدولي اإلسالمي

5,391,375

5,735,300,340

%1.63

5,051

بنك بيبلوس -سورية

1,047,881

795,630,132

%0.23

169

بنك قطر الوطني -سورية

4,586,579

4,930,496,060

%1.40

3,044

بنك األردن  -سورية

284,598

167,408,981

%0.05

142

بنك سورية والخليج

17,224,661

9,217,374,976

%2.63

495

بنك الشرق

170,845

171,423,131

%0.05

349

فرنسبنك  -سورية

478,897

280,931,500

%0.08

696

بنك الشام

2,751,470

2,813,349,074

%0.80

3,049

بنك البركة  -سورية

6,836,911

10,273,603,450

%2.93

5,360

الشركة المتحدة للتأمين

31,428

13,743,661

%0.00

64

السورية الدولية للتأمين  -أروب

100,179

46,684,172

%0.01

257

الشركة السورية الوطنية للتأمين

619,008

330,660,478

%0.09

73

شركة العقيلة للتأمين التكافلي

6,073,507

4,918,721,446

%1.40

2,100

الشركة السورية الكويتية للتأمين

167,279

85,766,860

%0.02

الشركة األهلية للنقل

8,727

15,077,347

%0.00

64

المجموعة المتحدة للنشر واإلعالن والتسويق

3,790

996,100

%0.00

13

الشركة األهلية لصناعة الزيوت النباتية

679,765

1,792,756,505

%0.51

1,052

شركة اسمنت البادية

998,816

3,035,806,896

%0.86

901

سيريتل

27,034,487

272,081,482,266

%77.50

589

اإلجمايل

114,328,125

351,069,160,965

27,074

ARBS, 0.14%
AVOC, 0.51%
ABC,
0.86%
SAIC, 0.04%
SKIC, 0.02%
ATI, 1.40%
NIC, 0.09%
AROP, 0.01%
BASY, 8.42%

BBSY, 2.93%

تــوزع نســب قيــم التــداول علــى الشــركات
المدرجــة خــال العــام بعــد اســتبعاد بنــك
تــداول شــركة ســيريتل موبايــل تيليكــوم

CHB, 0.80%
SHRQ, 0.05%
FSBS, 0.08%
SGB, 2.63%

BBSF, 0.09%
BSO, 0.58%
IBTF, 0.51%
SIIB, 1.63%

BBS, 0.23%

BOJS, 0.05%
QNBS, 1.40%

BOJS

QNBS

BBS

SIIB

IBTF

BSO

BBSF

BASY

ARBS

ATI

NIC

AROP

UIC

BBSY

CHB

FSBS

SHRQ

SGB

ABC

AVOC

UG

AHT

SKIC

SAIC
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االتحاد التعاوني للتأمين

505,303

149,058,136

%0.04

16
249
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 - 5ال�صفقات ال�ضخمة خالل عام (:)2021
بلــغ عــدد الصفقــات الضخمــة  /76/صفقة بحجــم تــداول  /91,172,218/ســهم وبقيمــة /322,110,923,200.50/

ل.س.
حجم التداول

قيمة التداول

الصفقات

الصفقات العادية

23,155,907

28,958,237,764.80

26,998

الصفقات الضخمة

91,172,218

322,110,923,200.50

76

الصفقات اإلجمالية

114,328,125

351,069,160,965.30

27,074

وفيما يلي الصفقات الضخمة وفقًا للشركات:
الشركة

حجم التداول

قيم التداول

عدد الصفقات

بنك سورية الدولي اإلسالمي

1,342,259

1,588,420,318

3

بنك البركة  -سورية

2,500,000

3,723,500,000

2

بنك األردن  -سورية

249,580

147,182,880

3

بنك سورية والخليج

16,971,058

9,058,503,109

19

المصرف الدولي للتجارة والتمويل

729,748

922,883,660

4

بنك االئتمان األهلي اي تي بي

32,751,604

29,175,634,712

8

البنك العربي -سورية

567,875

343,280,438

1

شركة العقيلة للتأمين التكافلي

3,969,106

2,472,753,038

2

االتحاد التعاوني للتأمين

500,000

147,500,000

1

بنك بيبلوس -سورية

965,265

738,427,725

1

بنك الشام

264,093

266,199,000

2

بنك سورية والمهجر

2,291,981

1,302,274,218

5

الشركة السورية الوطنية للتأمين

599,999

320,999,465

1

شركة اسمنت البادية

528,136

1,262,641,635

12

شركة سيريتل

26,941,514

270,640,723,004

12

اإلجمايل

91,172,218

322,110,923,201

76

شراء وفق الجدول التالي:
توزعت قيم وأحجام التداول لشركات الوساطة العاملة في السوق
ً
الشركة

حجم التداول

قيم التداول

نسب قيم التداول

شركة بيمو السعودي الفرنسي المالية

37,689,228

35,534,868,421

%10.12

شركة العالمية األولى لالستثمارات المالية  -المحدودة المسؤولية

35,184,201

281,267,442,483

%80.12

أسيريا الشرق للخدمات المالية

17,630,609

10,860,430,020

%3.09

شركة المركز المالي للخدمات والوساطة المالية

1,292,120

1,447,287,104

%0.41

شركة ألفا كابيتال للخدمات المالية المساهمة المغفلة الخاصة

3,872,219

5,713,973,326

%1.63

شركة سورية والمهجر للخدمات المالية

4,016,538

3,278,333,779

%0.93

شركة شام كابيتال م.م

14,185,848

12,454,662,614

%3.55

ضمان الشام للوساطة والخدمات المالية محدودة المسؤولية

457,362

512,163,218

%0.15

TOTAL

114,328,125

351,069,160,965
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ثالثاً -ح�ص�ص �شركات الو�ساطة من �أحجام وقيم تداوالت ال�سوق:

39

أمــا مــن طــرف البيــع فقــد توزعــت قيــم وأحجــام التــداول لشــركات الوســاطة العاملــة بيعــً وفــق الجــدول
التالــي:
الشركة

حجم التداول

قيم التداول

نسب قيم التداول

شركة بيمو السعودي الفرنسي المالية

37,502,583

35,203,749,796

%10.03

شركة العالمية األولى لالستثمارات المالية  -المحدودة المسؤولية

34,432,179

279,630,024,832

%79.65

أسيريا الشرق للخدمات المالية

16,711,033

9,891,019,544

%2.82

شركة المركز المالي للخدمات والوساطة المالية

1,289,305

1,467,205,837

%0.42

شركة ألفا كابيتال للخدمات المالية المساهمة المغفلة الخاصة

3,270,455

4,930,410,780

%1.40

شركة سورية والمهجر للخدمات المالية

4,681,235

4,304,425,417

%1.23

شركة شام كابيتال م.م

15,985,544

15,116,161,910

%4.31

ضمان الشام للوساطة والخدمات المالية محدودة المسؤولية

455,791

526,162,851

%0.15

TOTAL

114,328,125

351,069,160,965

وشراء) موزعة بين شركات الوساطة حسب المخطط التالي:
وبالتالي تكون نسب قيم التداول (بيعًا
ً

BSFF, 10.07%

DAMAN, 0.54%

CHCA, 2.15%

SOFS, 1.43%
ALPHA, 0.70%
IFC, 0.42%

ASIRIA, 2.96%

GONE, 79.88%
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العالقات الدولية
وامل�ؤمترات واملعار�ض

العالقات الدولية واملؤمترات واملعارض
فــــي إطــــار سياســــة التواصــل والتبــــادل العلمــي والتطويــــر الفنــي للهيئــة مــــع المنظمــات والهيئــــات العربيــة
والدوليـــة المتخصصـــة باألوراق واألسواق الماليـــة ،فقـــد قامـــت الهيئـــة بعـــدة فعاليـات نـــورد أهمهـــا فيمـا يلـي:



حلقــة نقاشــية عــن بعــد بتاريــخ  2021/02/10حــول الجرائــم الماليــة المفاهيــم الرئيســية واالتجاهــات
الحاليــة بالتعــاون بيــن األمانــة العامــة التحــاد هيئــات األوراق الماليــة العربيــة وجرانــت ثورنتــون -دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

 حلقــة نقاشــية عــن بعــد حــول التكنولوجيــا الماليــة واألمــن الســبراني بتاريــخ  2021/03/18بالتعــاون بيــن األمانة
العامــة التحــاد هيئــات األوراق الماليــة العربيــة وجرانــت ثورنتــون -دولة اإلمــارات العربيــة المتحدة.



حلقــة نقاشــية عــن بعــد حــول حوكمــة الشــركات بتاريــخ  2021/04/08بالتعــاون بيــن األمانــة العامــة التحــاد
هيئــات األوراق الماليــة العربيــة وجرانــت ثورنتــون -دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.



االجتماع الخامس عشر لمجلس اتحاد هيئات األوراق المالية العربية بتاريخ .2021/05/25



نــدوة افتراضيــة بعنــوان حمايــة المســتثمر والشــفافية فــي األســواق الماليــة االســامية بتاريــخ 2021/08/03

بالتعــاون بيــن األمانــة العامــة التحــاد هيئــات األوراق الماليــة العربيــة وهيئــة الســوق الماليــة فــي المملكــة
العربيــة الســعودية.



برنامــج تدريبــي عــن بعــد حــول التطــورات واالتجاهــات الحديثــة بأســواق رأس المــال العالميــة بتاريــخ  16و17

 2021/08/بالتعــاون بيــن األمانــة العامــة التحــاد هيئــات األوراق الماليــة العربيــة وهيئــة الســوق الماليــة فــي
المملكــة العربيــة الســعودية.



برنامــج تدريبــي عــن بعــد حــول التكنولوجيــا الماليــة وتطبيــق البلوكتشــاين خــال الفتــرة الممتــدة مــن

الســوق الماليــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية.



المنتدى االفتراضي العالمي  /13/حول أسواق رأس المال االسالمية يومي  17و .2021/10/18



حلقــة نقاشــية عــن بعــد حــول دور التكنولوجيــا الماليــة فــي تشــكيل مســتقبل أســواق المــال بتاريــخ
 2021/10/27بالتعــاون بيــن األمانــة العامــة التحــاد هيئــات األوراق الماليــة العربيــة والهيئــة العامــة لســوق المــال
فــي ســلطنة عمــان.



برنامــج تدريبــي حــول إدارة المخاطــر التشــغيلية فــي المؤسســات الماليــة خــال الفتــرة الممتــدة مــن
 2021/11/9ولغايــة  2021/11/11بالتعــاون بيــن األمانــة العامــة التحــاد هيئــات األوراق الماليــة العربيــة وهيئــة
قطــر لألســواق الماليــة.



زيــارة الســيد الدكتــور حســين دحــدوح نائــب رئيــس مجلــس المفوضيــن لهيئــة األوراق الماليــة األردنيــة خــال
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 2021/10/4ولغايــة  2021/10/06بالتعــاون بيــن األمانــة العامــة التحــاد هيئــات األوراق الماليــة العربيــة وهيئــة

الفتــرة الممتــدة مــن  2021/12/05ولغايــة .2021/12/08
42



نــدوة تعريفيــة عــن بعــد حــول التنميــة والتمويــل المســتدامان بيــن التعريــف والتطبيــق بتاريــخ 2021/12/21

بالتعــاون بيــن األمانــة العامــة التحــاد هيئــات األوراق الماليــة العربيــة والمركــز االقليمــي للتمويــل المســتدام
التابــع للهيئــة العامــة للرقابــة الماليــة فــي جمهوريــة مصــر العربيــة.
 اســتقبال العديــد مــن الوفــود مــن الجانــب اإليرانــي لتباحــث إمكانيــة إنشــاء مكتــب تمثيــل لبورصــة الســلع فــي
الجمهوريــة العربيــة الســورية تمهيــدًا إلنشــاء بورصة للســلع فــي الجمهوريــة العربية الســورية.
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التقرير املايل للهيئة لعام

2021

يت�ضمن التقرير املايل للهيئة لعام  2021ما يلي:
-1
 -2قائمة المركز المالي كما تظهر في 2021/12/31
شهادة مدقق الحسابات

-2

قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في 2021/12/31

-3

قائمة التدفقات النقد ّية عن الفترة المنتهية في 2021/12/31

 -4قائمة التغيرات في حقوق الملكية عن الفترة المنتهية في .2021/12/31

-5

إيضاحات حول البيانات المال ّية لهيئة األوراق واألسواق المال ّية السور ّية لعام 2021
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قائمة املركز املايل يف 2021/12/31
البيان

رقم اإليضاح

2021/12/31

2020/12/31

األصول طويلة األجل:
آالت وتجهيزات

3

9,620,000
)(1,603,336

مجمع اهتالك آالت ومعدات

39,128,802

32,928,802

مجمع اهتالك وسائل نقل وانتقال

)(17,599,602

)(14,938,498

عدد وأدوات وقوالب

1,958,550

1,958,550

مجمع اهتالك عدد وأدوات وقوالب

)(1,750,910

)(1,546,692

74,251,211

38,756,999

)(37,074,948

)(26,341,533

10,287,500

10,287,500

)(6,789,751

)(3,394,875

وسائل نقل وانتقال

أثاث ومعدات مكاتب وأجهزة حاسوبيّة

4

5

مجمع اهتالك أثاث ومعدات مكاتب وأجهزة حاسوبيّة
األصول غير الملوسة

6

مجمع اهتالك أصول غير ملموسة
مشروعات تحت تنفيذ

7

93,836,023

93,836,023

دفعات مقدمة لشراء سيارات نقل

193,048,140

إجمالي األصول طويلة األجل

357,311,679

131,546,276

المدينون

8

15,829,299

196,295,086

مخصص ديون مشكوك فيها

9

)(13,940,000

)(2,940,000

حسابات مدينة مختلفة

10

332,264,892

31,851,264

334,154,191

225,206,350

األصول المتداولة:

إجمايل األصول املتداولة
األموال الجاهزة:
مصرف حساب جاري

11

126,548,624

61,566,787

مصرف ودائع ألجل أو بإخطار سابق

12

291,406,668

277,751,818

إجمايل األموال اجلاهزة

417,955,292

339,318,605

إجمايل األصول

1,109,421,162

696,071,231

حقوق الملكية:
374,860,107

286,763,932

14

411,700,271

88,096,175

المحتجزة
األرباح ُ

15

65,691,094

69,437,106

هدايا وتبرعات عينيّة

16

230,000

230,000

937,906,252

529,951,993

المصرح به (التكوين الرأسمالي)
رأس المال ُ

13

االحتياطي العام عن األعوام السابقة
االحتياطي العام عن العام الحالي

إجمايل حقوق امللكية
االلتزامات:



االلتزامات طويلة األجل

17

150,000,000

150,000,000

الحسابات الدائنة

18

7,033,010

11,253,713

حسابات دائنة مختلفة

19

14,481,900

4,865,525

إجمايل االلتزامات

171,514,910

166,119,238

إجمايل االلتزامات وحقوق امللكية

1,109,421,162

696,071,231

إن اإليضاحات المرفقة من الرقم  /1/وحتى الرقم ُ /33/تشكل جزءًا أساس ّيًا من البيانات المال ّية.
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قائمة الدخل عن الفرتة املنتهية يف 2021/12/31
رقم اإليضاح

2021/12/31

2020/12/31

المساهمة
إيراد من الشركات ُ

20

204,204,697

157,849,816

إيرادات من شركات الخدمات والوساطة الماليّة

21

13,178,725

9,187,604

إيرادات السوق المالي

22

361,408,612

21,956,841

إيراد من ُمدققي الحسابات

23

5,900,000

4,500,000

3,550,000

2,650,000

إيرادات أخرى

24

1,774,678

635,527

فوائد مصرفيّة

25

21,274,727

25,262,991

أرباح غير محققة (فرق القطع األجنبي)

26

26,779,463

البيان

اإليرادات

ومخالفات الشركات المساهمة
إيراد من غرامات ُ

638,070,902

222,042,779

رواتب وأجور

27

)(121,273,168

)(95,215,925

ُمستلزمات سلعيّة

28

)(11,641,468

)(3,962,753

ُمستلزمات خدميّة

29

)(43,311,212

)(11,571,392

أقساط االهتالك

30

)(18,596,949

)(9,639,047

ضرائب ورسوم

31

)(4,900,275

)(2,440,230

مصاريف إداريّة متنوعة

32

)(15,646,609

)(10,368,271

مصاريف متنوعة أخرى

33

)(11,000,950

)(748,986

إجمالي المصاريف

)(226,370,631

)(133,946,604

نتيجة الدورة (وفر)

411,700,271

88,096,175

إجمالي اإليرادات

املصاريف



ّ
إن اإليضاحات المرفقة من الرقم  /1/وحتى الرقم ُ /33/تشكل جزءًا أساس ّيًا من البيانات المال ّية.
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النقدية عن الفرتة املنتهية يف 2021/12/31
قائمة التدفقات
ّ
البيان

2021/12/31

2020/12/30

صايف الربح يف نهاية الفرتة

411,700,271

88,096,175

التدفقات النقدية التشغيليّة
يُضاف
أقساط االهتالك

18,596,949

9,639,047

مصروف ديون مشكوك فيها

11,000,000

-

النقص في المدينون

180,465,787

-

الزيادة في الحسابات الدائنة المختلفة

9,616,375

5,223,495

فروقات أسعار الصرف

-

18,036,465

الزيادة في المدينون

-

)(189,843,428

الزيادة في الحسابات المدينة المختلفة

))300,413,628

)(13,562,494

تسويات األرباح المحتجزة

)(3,746,012

)(8,681,470

فروقات أسعار الصرف

)(26,779,463

-

يطرح

النقص في الحسابات الدائنة

)(4,220,703

-

استرداد في أقساط االهتالك

-

)(119,598

التشغيلية
صايف التدفقات النقدية
ّ

296,219,576

)(91,211,808

التدفقات النقدية االستثماريّة
يطرح
الزيادة في الودائع ألجل

)(13,654,850

)(27,751,818

الزيادة في األصول طويلة األجل

)(244,362,352

)(38,440,682

االستثمارية
صايف التدفقات النقدية
ّ

)(258,017,202

)(66,192,500

التدفقات النقدية التمويليّة
يطرح

التمويلية
صايف التدفقات النقدية
ّ

0

11,530,313

يُضاف :أثر فروقات أسعار الصرف

26,779,463

صايف الزيادة أو النقص يف النقد

64,981,837

)(145,873,995

النقدية في بداية الفترة

61,566,787

207,440,782

النقدية يف نهاية الفرتة

126,548,624

61,566,787

ّ
إن اإليضاحات المرفقة من الرقم  /1/وحتى الرقم ُ /33/تشكل جزءًا أساس ّيًا من البيانات المال ّية.
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التغير في رأس المال

-

11,530,313

50

قائمة التغريات يف حقوق امللكية عن الفرتة املنتهية يف 2021/12/31
التكوين

االحتياطي العام

االحتياطي العام

األرباح

هدايا وتبرعات

صافي حقوق

الرأسمالي

(العام الحالي)

(األعوام السابقة)

المحتجزة

عينية

الملكية

85,424,780

88,096,175

286,763,932

69,437,106

230,000

529,951,993

صافي التغيرات

-

)(88,096,175

88,096,175

)(3,746,012

-

)(3,746,012

صافي ربح الفترة

-

411,700,271

-

-

-

411,700,271

85,424,780

411,700,271

374,860,107

65,691,094

230,000

937,906,252

2020/1/1

73,894,467

-

286,763,932

60,082,111

230,000

420,970,510

سنة
املقارنة

صافي التغيرات

11,530,313

-

-

)(8,681,470

-

2,848,843

صافي ربح الفترة

-

88,096,175

-

18,036,465

-

106,132,640

2020

الرصيد في

85,424,780

88,096,175

286,763,932

69,437,106

230,000

529,951,993

البيان
الرصيد في

السنة
احلالية
2021

2021/1/1

الرصيد في
2021/12/31

الرصيد

2020/12/31



ّ
إن اإليضاحات المرفقة من الرقم  /1/وحتى الرقم ُ /33/تشكل جزءًا أساس ّيًا من البيانات المال ّية.
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إيضاحات حول البيانات املال ّية لهيئة األوراق واألسواق املال ّية السوريّة عن عام :2021

الإي�ضاح رقم ( :)1معلومات عامة عن هيئة الأوراق والأ�سواق املال ّية ال�سور ّية:


حدثــت هيئــة األوراق واألســواق المال ّيــة الســور ّية بموجــب أحــكام القانــون رقــم  /22/بتاريــخ 2005/06/19
ُأ ِ

وتتمتــع بالشــخصية االعتبار ّيــة وباالســتقالل المالــي واإلداري وترتبــط برئيــس مجلــس الــوزراء ،وتعمــل علــى
تنظيــم وتطويــر األســواق المال ّيــة واألنشــطة والفعاليــات الملحــق بها ،لتحقيــق العدالــة والكفالة والشــفافية؛
بهــدف حمايــة المواطنيــن والمســتثمرين فــي األوراق المال ّيــة مــن الممارســات غيــر العادلــة ،وتعمــل لدعــم
أســواق األوراق المال ّيــة لتوســيع النشــاط االقتصــادي مــن خــال ترســيخ أســس التــداول الســليم.



يتــم تنفيــذ مهــام الهيئــة مــن خــال مجلــس المفوضيــن المؤلــف مــن ســبعة أعضــاء وتتــم تســميتهم
بمرســوم خــاص ّ
وإن رئيــس مجلــس المفوضيــن هــو الرئيــس التنفيــذي للهيئــة.



للهيئــة موازنــة ُمســتقلة بحيــث تبــدأ الســنة المال ّيــة مــن اليــوم األول مــن شــهر كانــون الثانــي وتنتهــي فــي
الحــادي والثالثيــن مــن كانــون األول مــن كل عــام.



تتكــون مــوارد الهيئــة مــن البــدالت والعمــوالت التــي تتقاضاهــا وفقــً ألحــكام القانــون رقــم  /22/ومــن
ً
إضافــة إلــى المســاعدات والتبرعــات والهبــات
الغرامــات التــي تفــرض علــى مخالفــي أحــكام هــذا القانــون،
التــي تحصــل عليهــا شــريطة موافقــة رئيــس مجلــس الــوزراء عليهــا.



ّ
إن المركز الرئيسي للهيئة بموجب أحكام القانون في مدينة دمشق.

وملخ�ص ال�سيا�سات ا ُملحا�سب ّية الهامة:
الإي�ضاح رقم (� :)2أُ�س�س �إعداد القوائم املال ّية ُ
�أوالً� :أُ�س�س �إعداد البيانات املاليّة:
تــم عــرض البيانــات المال ّيــة بالليــرات الســور ّية والتــي تمثــل العملــة التشــغيل ّية والرئيسـ ّية للهيئــة.

ثانياًُ :ملخ�ص ال�سيا�سات ا ُ
ملحا�سبيّة الهامة:
ُ .1.2أسس التقييم:
المرفقــة فــي  2021/12/31وفقــً لمبــدأ التكلفــة التاريخ ّيــة وبمــا ينســجم مــع المعاييــر
تــم إعــداد البيانــات المال ّيــة ُ
الدول ّيــة إلعــداد التقاريــر المال ّيــةّ ،
المتبعــة فــي إعــداد البيانــات المال ّيــة ُمتماثلــة مــع
المحاســب ّية ُ
وإن السياســات ُ
المدققــة للســنة المال ّيــة المنتهيــة فــي
المحاســب ّية التــي تــم إتباعهــا فــي إعــداد البيانــات المال ّيــة ُ
السياســات ُ
.2020/12/31
 .2.2األصول الثابتة:
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تــم إعــداد البيانــات المال ّيــة للفتــرة المنتهيــة فــي  2021/12/31وفقــً للمعاييــر الدول ّيــة إلعــداد التقاريــر المال ّيــة ،وقــد

 يتم إظهار األصول الثابتة بالتكلفة بعد حسم ُمجمع االهتالك وأي انخفاض في القيمة.
 يتــم تغييــر طريقــة اهتــاك األصــول الثابتــة وعمرهــا الزمنــي عنــد تغيــر نمــط المنافــع االقتصاد ّيــة المســتقبل ّية
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لهــا ،وتعالــج هــذه التغيــرات علــى أنهــا تغيــرات فــي التقديــر المحاســبي يتــم احتســاب االهتــاك بطريقــة
القســط الثابــت وذلــك لتخفيــض قيمــة الممتلــكات إلــى قيمتهــا المتبقيــة علــى طــول عمرهــا اإلنتاجــي.
 معدالت االهتالك لألصول الثابتة هي على الشكل التالي:
وسائل نقل وانتقال

%10

التجهيزات المكتبيّة

%15

األثاث والمعدات المكتبية

%15

العدد واألدوات

%20

آالت حاسبة وأجهزة حاسوبيّة ومتمماتها

%25

أصول غير ملموسة

%33

اآلالت والتجهيزات

%20

التركيبات

%25

 يتــم إلغــاء االعتــراف باألصــل عنــد اســتبعاده أو عندمــا ال يكــون هنــاك منافــع اقتصاد ّيــة ُمتوقعــة مــن
اســتخدامه ،وأيــة أربــاح أو خســائر ناجمــة عــن اســتبعاد األصــل ُتحســب و ُتســجل فــي بيــان الدخــل الشــامل علــى
أ ُنهــا إيــرادات أو مصاريــف أخــرى فــي نفــس الفتــرة التــي يتــم اســتبعاد األصــل فيهــا.
 ال يتم اهتالك المشاريع قيد التنفيذ حتى تصبح جاهزة لالستخدام وتوضع قيد التشغيل.
 .3.2العمالت األجنب ّية:
يتــم تســجيل المعامــات التــي تتــم بالعمــات األجنب ّيــة خــال الســنة بأســعار الصــرف الســائدة فــي تاريــخ حــدوث
والمعلنــة مــن ِقبــل مصــرف ســورية المركــزي.
هــذه المعامــات
ُ
 .4.2مبدأ االستمـرارية:
قامــت الهيئــة بتقديــر مــدى قدرتهــا علــى االســتمرار والعمــل ،وبالرغــم مــن الظــروف التــي تمــر بهــا الجمهوريــة
العرب ّيــة الســور ّية إ ّلا ّ
ـاء
أن مــوارد الهيئــة كافيــة لتســاعدها علــى االســتمرار بالعمــل فــي المســتقبل المنظــور ،وبنـ ً
عليــه تــم إعــداد البيانــات المال ّيــة علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية.
 .5.2تحقق اإليرادات واالعتراف بالمصاريف:
يتم االعتراف باإليراد فقط عندما يكون من المحتمل تدفق منافع اقتصاد ّية إلى الهيئة.

ليــس هنــاك أي مخاطــر مــن الســيولة ،وهــي متوفــرة بشــكل جيــد بحيــث ُت ّ
مكــن الهيئــة مــن ُمتابعــة نشــاطها
المترتبــة عليهــا.
وتســديد االلتزامــات والنفقــات ُ
 .7.2بموجب القوانين النافذة تخضع حسابات الهيئة وبياناتها المال ّية للتدقيق من قبل الجهاز المركزي للرقابة المال ّية:
تــم تدقيــق البيانــات المال ّيــة لغايــة عــام  2020مــن قبــل مدقــق حســابات خارجــي ،وتخضــع البيانــات المال ّيــة لعــام
 2020حاليــً لتدقيــق الجهــاز المركــزي للرقابــة الماليــة ،وقــد أصــدر الجهــاز المركــزي قــرارات بقبــول ميزانيــات الهيئــة
عــن األعــوام مــن  2010ولغايــة .0122

الإي�ضاح رقم (� :)3آالت وجتهيزات وجممع اهتالكها:
البيان

2021/12/31

2020/12/31

آالت وتجهيزات

9,620,000

-

مجمع اهتالك آالت ومعدات

)(1,603,336

-

اجملموع

8,016,664

-
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 .6.2مخاطر السيولة:
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الإي�ضاح رقم ( :)4و�سائل نقل وانتقال وجممع اهتالكها:

مالحظ��ة:

البيان

2021/12/31

2020/12/31

سيارات ركوب

38,425,282

32,225,282

موتورات

703,520

703,520

مجمع اهتالك وسائل نقل وانتقال

)(17,599,602

)(14,938,498

اجملموع

21,529,200

17,990,304

المقتنــى فــي
لــم يتــم اهتــاك األصــول المشــتراة قــرب نهايــة العــام (مثــال :محــرك ســيارة تويوتــا ُ

 )2021/9/14وذلــك تطبيقــً لمبــدأ األهميــة النســبية فــي المحاســبية ،وســيتم االهتــاك بــدءًا مــن عــام .2022

الإي�ضاح رقم (� :)5أثاث ومعدات مكاتب و�أجهزة حا�سوبية وجممع اهتالكها:
البيان

2021/12/31

2020/12/31

أثاث ومعدات مكتبية وأجهزة حاسوبية

74,251,211

38,756,999

أثاث

4,601,655

4,601,655

آالت حاسبة وأجهزة حاسوبيّة ومتمماتها

35,186,139

31,855,139

تركيبات

32,013,212

-

تجهيزات مكتبيّة

2,300,205

2,300,205

أثاث ومعدات مكاتب أخرى

150,000

-

مجمع اهتالك أثاث ومعدات مكتبية وأجهزة حاسوبية

)(37,074,948

)(26,341,533

مجمع اهتالك أثاث ومعدات مكتبية

)(3,417,242

)(3,139,303

مجمع اهتالك آالت حاسبة وأجهزة حاسوبيّة ومتمماتها

)(25,942,935

)(21,740,905

مجمع اهتالك تركيبات

)(6,023,587

-

مجمع اهتالك تجهيزات مكتبيّة

)(1,691,184

)(1,461,325

اجملموع

37,176,263

12,415,466

الإي�ضاح رقم (� :)6أ�صول غري ملمو�سة:
األصــول غيــر الملموســة هــي عبــارة عــن أصــول غيــر ملموســة ناتجــة عــن اتفاقيــات تعاقد ّيــة ومكونــة مــن :البرامــج

الإي�ضاح رقم ( :)7م�شروعات حتت التنفيذ:
مشروعات تحت التنفيذ وهي عبارة عن اإلنفاق االستثماري في مبنى يعفور.

الإي�ضاح رقم ( :)8املدينون

:

البيان

2021/12/31

2020/12/31

المدينون التجاريون

15,118,498

5,379,182

مدينو شركات ومؤسسات

13,940,000

2,940,000

تأمينات وتوقيفات لدى الغير

200,000

200,000

وفورات بنزين محولة إلى الخزينة كفائض سيولة

697,945

1,666,303

وفورات مازوت محولة إلى الخزينة كفائض سيولة

280,553

572,879

سلف وتأمينات قصيرة األجل

710,801

190,915,904

سلف العاملين

700,801

133,388

سلف متنوعة

10,000

190,510,000

سلفة محاسب المحروقات

-

272,516

اجملموع

15,829,299

196,295,086
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المحاســب ّية والبرمجيــات.
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الإي�ضاح رقم ( :)9خم�ص�ص ديون م�شكوك فيها:
تــم تشــكيل مخصــص لمقابلــة المســتحق علــى شــركات المســاهمة العامــة عــن بــدل اإلشــراف الســنوي والبالــغ
 11,000,000ل.س.

الإي�ضاح رقم ( :)10ح�سابات مدينة خمتلفة:
البيان

2021/12/31

2020/12/31

مصروفات مدفوعة مقدمًا رواتب وأجور

5,840,321

3,087,094

مصروفات مدفوعة مقدمًا تأمين على الحياة

1,033,062

939,538

مصروفات مدفوعة مقدمًا تأمين صحي

15,640,000

10,185,000

مصروفات مدفوعة مقدمًا مزود خدمة اإلنترنت

750,000

229,167

مصروفات مدفوعة مقدمًا برامج حاسوبية

2,642,000

1,975,001

مصروفات مدفوعة مقدمًا مختلفة

1,305,022

6,030

مصروفات مدفوعة مقدمًا خدمة التوقيع الرقمي

-

31,550

إيرادات جارية مستحقة غير مقبوضة

304,002,721

14,346,117

1,051,766

1,051,766

-

1

332,264,892

31,851,264

السيارات المدمرة والمفقودة

*

حواسب مفقودة

*

اجملموع

الإي�ضاح رقم ( :)11م�صرف ح�ساب جاري:
2021/12/31

2020/12/31

المصرف التجاري السوري بالعملة المحلية

72,365,663

33,629,829

المصرف التجاري السوري بالعملة األجنبية-دوالر

1,268,007

634,004

المصرف التجاري السوري بالعملة األجنبية-يورو

620,938

334,069

مصرف سورية والمهجر بالعملة األجنبية

51,717,182

26,571,195

مصرف سورية والمهجر بالعملة المحلية

393,790

397,690

مصرف سورية والخليج بالعملة المحلية

183,044

-

اجملموع

126,548,624

61,566,787

البيان

البيان

فرتة اإليداع

2021/12/31

2020/12/31

المصرف التجاري السوري ودائع

تسعة أشهر

50,000,000

50,000,000

مصرف سورية والخليج ودائع

ثالثة أشهر

57,066,335

53,558,324

مصرف سورية والخليج ودائع

ثالثة عشر شهرًا

-

54,193,494

مصرف سورية والخليج ودائع

ثالثة عشر شهرًا

130,340,333

120,000,000

مصرف سورية والخليج ودائع

ثالثة عشر شهرًا

54,000,000

-

291,406,668

277,751,818

اجملموع

الإي�ضاح رقم ( :)13ر�أ�س املال امل�صرح به (التكوين الر�أ�سمايل):
البيان

2021/12/31

2020/12/31

التكوين الرأسمالي في بداية الفترة

85,424,780

73,894,467

التسويات التي تمت خالل الفترة:

-

11,530,313

تسوية مصروف االهتالك في األعوام

-

11,530,313

85,424,780

85,424,780

2013-2014-2015-2016-2017

اجملموع

*السيارات المدمرة والمفقودة :وهي عبارة عن السيارات التي ُف ِقدت ودُ ِمرت في تفجير عام .2013
*حواسب مفقودة :وهي عبارة عن الحواسيب التي ُف ِقدت ودُ ِمرت في تفجير عام .2013
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الإي�ضاح رقم ( :)12م�صرف ودائع لأجل �أو ب�إخطار �سابق:
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الإي�ضاح رقم ( :)14االحتياطي العام:
تم تشكيل احتياطي العام الحالي من صافي أرباح العام.

الإي�ضاح رقم ( :)15الأرباح املحتجزة:
البيان

2021/12/31

2020/12/31

األرباح المحتجزة في بداية الفترة

69,437,106

60,082,111

التسويات التي تمت خالل الفترة:

)(3,746,012

)(8,681,470

زيادة في فوائد ودائع مصرف سورية والخليج

)(986,733

نقص في تسجيل وفورات الوقود عن عام 2020

453,874

تسوية التزامات العاملين

20,088

رد المبلغ المدفوع عن أتعاب تدقيق صندوق االدخار

130,000

زيادة في تسجيل وفورات الوقود عن ما قبل عام 2020

)(788,674

تسوية وديعة المصرف التجاري عن عام 2019

)(2,571,036

تسوية مصاريف الجوال عن عام 2019

2,500

تسوية عموالت مصرف سورية والخليج عن عام 2019

)(6,030

إغالق الحواسيب المفقودة

)(1

فرق القطع األجنبي لعام2020

-

18,036,465

اجملموع

65,691,094

69,437,106

الإي�ضاح رقم ( :)16هدايا وتربعات
قدمها المصرف المركزي للهيئة عام .2018
الهدايا وتبرعات :هي عبارة عن طابعات ّ

الإي�ضاح رقم ( :)17االلتزامات طويلة الأجل
االلتزامــات طويلــة األجــل :هــي عبــارة عــن ســلفة مــن وزارة المال ّيــة والتــي ُمنحــت للهيئــة وفــق قــرار الــوزارة رقــم
 /599/تاريــخ .2019/4/1

البيان

2021/12/31

2020/12/31

تأمينات للغري

941,250

1,075,770

توقيفات العقد رقم  /1/لعام 2006

-

10,770

توقيفات العقد رقم  /1/لعام 2007

-

52,500

"توقيفات العقد رقم  /1/لعام " 2019سيريان

142,500

213,750

"توقيفات العقد رقم  /2/لعام " 2019جامعة دمشق

728,750

728,750

توقيفات عقد نظام األرشفة

70,000

70,000

أمانات للغري

2,134,242

3,528,218

أمانات الشركات المساهمة

1,206,392

173,377

أمانات شركات خدمات الوساطة الماليّة

12,350

1,100,580

915,500

2,075,500

أمانات نقابة المهندسين

-

3,543

أمانات أقساط سلف العاملين من المصارف والمؤسسات

-

18,110

أمانات أخرى

-

157,108

الدوائر املالية

3,957,516

5,779,738

مؤسسات التأمينات االجتماعية والتعاقد

2

215,511

أمانات مدققي الحسابات

*

*تم تعديل اسم الحساب من "أمانات مفتشي الحسابات" إلى "أمانات مدققي الحسابات".
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الإي�ضاح رقم ( :)18احل�سابات الدائنة:
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البيان

2021/12/31

2020/12/31

حصة العاملين في التأمينات االجتماعيّة

2

215,511

حسابات دائنة أخرى

-

654,476

حصة العاملين في صندوق االدخار

-

146,886

سلف صندوق االدخار

-

507,590

اجملموع

7,033,010

11,253,713

الإي�ضاح رقم ( :)19ح�سابات دائنة خمتلفة:
البيان

2021/12/31

2020/12/31

مصروفات مستحقة وغير مدفوعة

1,904,400

521,500

إيرادات مقبوضة مقدمًا

12,577,500

4,344,025

اجملموع

14,481,900

4,865,525

الإي�ضاح رقم (� :)20إيراد من ال�شركات ا ُمل�ساهمة:
البيان

2021/12/31

2020/12/31

بدل دراسة طلب إصدار أسهم شركة قيد التأسيس

4,000,000

-

بدل دراسة طلب إصدار أسهم زيادة رأس المال

28,500,000

9,000,000

بدل الموافقة على نشرة اإلصدار عند التأسيس

12,500,000

1,570,000

بدل تسجيل أوراق ماليّة أخرى

17,076,825

39,457,400

بدل إدراج سنوي ألوراق ماليّة أخرى

112,627,872

107,822,416

بدل إشراف على الشركات المساهمة غير المدرجة

24,000,000

-

بدل الموافقة على اجتماع هيئة عامة

5,500,000

-

اجملموع

204,204,697

157,849,816

الإي�ضاح رقم (� :)21إيرادات من �شركات اخلدمات والو�ساطة املال ّية:
بدل سنوي عن اعتماد الشركة لدى الهيئة

2,512,500

2,250,510

بدل اعتماد الشخص الطبيعي

7,100,000

2,348,069

بدل سنوي عن تسجيل الشخص الطبيعي

2,827,200

2,000,000

بدل تسجيل عن شركة الوساطة لدى الهيئة

-

2,000,000

بدل تجميد أو تعليق النشاط

739,025

589,025

اجملموع

13,178,725

9,187,604

الإي�ضاح رقم (� :)22إيرادات ال�سوق املايل:
البيان

2021/12/31

2020/12/31

بدل من طرفي تداول األوراق المالية في السوق

356,408,612

21,956,841

بدل إشراف على األسواق المالية

5,000,000

-

اجملموع

361,408,612

21,956,841

الإي�ضاح رقم (� :)23إيراد من ُمدققي احل�سابات:
البيان

2021/12/31

2020/12/31

بدل اعتماد سنوي للشخص الطبيعي

1,900,000

2,000,000

بدل اعتماد سنوي لشركة التدقيق

4,000,000

2,500,000

اجملموع

5,900,000

4,500,000
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البيان

2021/12/31

2020/12/31
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الإي�ضاح رقم (� :)24إيرادات �أخرى:
البيان

2021/12/31

2020/12/31

إيرادات بيع دفاتر الشروط

150,000

225,000

1,624,678

410,527

1,774,678

635,527

إيرادات متنوعة

*

اجملموع

 اإليرادات المتنوعة لعام :2021
البيان

2021/12/31

والمستردّ ة من المورد
أجور اإلعالن المدفوعة في 2020/12/16
ُ

84,943

تحويل األمانات التي مضى عليها أكثر من  5سنوات إلى موارد الهيئة

1,449,735

إيرادات من بيع بطاريات

90,000

اجملموع

1,624,678

الإي�ضاح رقم ( :)25فوائد م�صرفية:
البيان

2021/12/31

2020/12/31

وديعة المصرف التجاري السوري ( 9 / )50,000,000أشهر

3,400,085

5,704,859

وديعة مصرف سورية والخليج ( 13 / )120,000,000شهر

9,875,317

5,678,000

وديعة مصرف سورية والخليج ( 13 / )54,000,000شهر

4,149,946

-

وديعة مصرف سورية والخليج ( 3/ )50,000,000أشهر

3,849,379

3,656,287

وديعة مصرف سورية والخليج ( 13 / )50,000,000شهر

-

3,906,341

وديعة مصرف سورية والخليج ( 6 / )100,000,000شهر

-

6,317,504

اجملموع

21,274,727

25,262,991

الإي�ضاح رقم ( :)26فرق القطع الأجنبي لعام :2021
تم اعتماد نشرة أسعار الصرف لمصرف سورية المركزي في 2021/12/29
أوالً :مصرف وسورية واملهجر بالعملة األجنبية (دوالر):
31/12/2021

20,588.05

2,512

51,717,182

31/12/2020

20,588.05

1,256

25,858,591
25,858,591

فرق القطع األجنبي يف 2021/12/31

ثانيًا :املصرف التجاري السوري بالعملة األجنبية (دوالر):
التاريخ

الرصيد في  2021/12/31بالعملة األجنبية

سعر الصرف

الرصيد في  2021/12/31بالعملة المحلية

31/12/2021

504.78

2,512

1,268,007

31/12/2020

504.78

1,256

634,004
634,003

فرق القطع األجنبي يف 2021/12/31

ثالثًا :املصرف التجاري السوري بالعملة األجنبية (يورو):
التاريخ

الرصيد في  2021/12/31بالعملة األجنبية

سعر الصرف

الرصيد في  2021/12/31بالعملة المحلية

31/12/2021

218.23

2,845.34

620,938

31/12/2020

218.23

1,530.81

334,069

مالحظ��ة:

فرق القطع األجنبي يف 2021/12/31

286,869

إجمايل فرق القطع األجنبي

26,779,463
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التاريخ

الرصيد في  2021/12/31بالعملة األجنبية

سعر الصرف

الرصيد في  2021/12/31بالعملة المحلية

تــم حســاب فروقــات القطــع األجنبــي مــن خــال الفــرق فــي رصيــد المصــرف فــي نهايــة عــام 2021

وفق ـ ُا ألســعار الصــرف فــي عــام  2020و.2021
*تم تعديل اسم الحساب من "إيرادات مخفضة للنفقات" إلى "إيرادات متنوعة".
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الإي�ضاح رقم ( :)27رواتب و�أجور:
البيان

2021/12/31

2020/12/31

رواتب وأجور المثبتين

53,645,865

46,208,853

رواتب وأجور المتعاقدين

-

113,460

تعويض العمل اإلضافي

711,756

689,937

تعويض التمثيل والمسؤوليّة

905,967

957,667

تعويض االختصاص وطبيعة العمل

18,938,342

19,581,522

رواتب وتعويضات أخرى

1,630,230

1,024,620

مكافآت تشجيعيّة مختلفة

8,009,000

4,765,000

تعويض اللباس

108,112

100,944

ُمساهمة الجهة العامة في التأمين والمعاشات

519,116

408,132

ُمساهمة الجهة العامة في التأمينات االجتماعيّة

7,725,482

6,504,065

ُمساهمة الجهة العامة في صندوق اإلدخار

2,407,160

1,973,059

ُمساهمة الجهة العامة في التأمين الصحي

24,265,000

11,238,629

ُمساهمة الجهة العامة في التأمين على الحياة

2,407,138

1,650,037

اجملموع

121,273,168

95,215,925

الإي�ضاح رقم (ُ :)28م�ستلزمات �سلع ّية:
البيان

2021/12/31

2020/12/31

وقود وزيوت ُمحركة

7,444,168

2,455,878

قطع غيار وعدد وأدوات

-

86,600

نفقات قرطاسيّة وأدوات كتابيّة

3,942,300

942,275

نفقات االشتراك بالمجالت والصحف والكتب

255,000

478,000

اجملموع

11,641,468

3,962,753

الإي�ضاح رقم (ُ :)29م�ستلزمات خدم ّية:
مصاريف صيانة السيارات

17,252,750

1,158,500

مصاريف صيانة المباني

2,879,500

-

مصاريف صيانة عامة

5,828,500

3,921,750

مصاريف نقل وانتقال

4,277,531

2,747,484

مصاريف تدريب وتأهيل

-

693,000

مصاريف الهاتف الثابت

1,416,579

494,894

مصاريف الهاتف الخليوي

17,900

26,100

االشتراك الشهري باإلنترنت

1,245,000

738,000

مصاريف صندوق بريد

1,525

2,025

االشتراك السنوي بخدمة التوقيع الرقمي

86,550

31,550

أتعاب مدقق الحسابات الخارجي

200,000

-

مكافآت غير العاملين عن خدمات ُمؤداة

1,335,000

775,000

عموالت مختلفة

118,854

220,439

األدوية والمستلزمات الطبية

7,239,123

-

مصاريف التنظيف

1,412,400

762,650

اجملموع

43,311,212

11,571,392
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الإي�ضاح رقم (� :)30أق�ساط االهتالك:
البيان

2021/12/31

2020/12/31

اهتالك تركيبات

6,023,587

-

اهتالك آالت ومعدات

1,603,336

-

اهتالك وسائل نقل وانتقال

2,661,104

2,661,104

اهتالك عدد وأدوات وقوالب

204,218

213,643

اهتالك أثاث ومعدات مكتبيّة

277,939

278,235

اهتالك تجهيزات مكتبيّة

229,859

235,297

اهتالك أصول غير ملموسة

3,394,876

3,394,875

اهتالك آالت حاسبة وأجهزة حاسوبيّة ومتمماتها

4,202,030

2,855,893

اجملموع

18,596,949

9,639,047

الإي�ضاح رقم (� :)31ضرائب ور�سوم:
البيان

2021/12/31

2020/12/31

رسوم السيارات السنويّة

288,107

249,897

مصاريف مزود خدمة االنترنت

1,579,167

557,000

مصاريف برامج حاسوبيّة

3,033,001

1,633,333

اجملموع

4,900,275

2,440,230

الإي�ضاح رقم ( :)32م�صاريف �إدارية متنوعة:
2021/12/31

2020/12/31

مصاريف الضيافة

4,137,200

1,447,500

مصاريف الدعاية واإلعالن

535,984

200,611

المؤتمرات
مصاريف ُ

-

22,500

مصاريف بنكية

199,740

-

مصاريف إدارية مختلفة

10,773,685

8,697,660

15,646,609

10,368,271

البيان

اجملموع

2021/12/31

2020/12/31

مصروف ديون مشكوك فيها

11,000,000

-

مصاريف سنوات سابقة

950

748,986

11,000,950

748,986

البيان

اجملموع

المرفقة وأقرها
وافق مجلس مفوضي هيئة األوراق واألسواق المال ّية على البيانات المال ّية ُ
في جلسته رقم ( / )43م بتاريخ 2022/2/22
وتم اعتماد البيانات المالية بالقرار رقم ( /)104م تاريخ 2022/6/21
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الإي�ضاح رقم ( :)33م�صاريف متنوعة �أخرى:
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