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ا��وكمة نظام وفلسفة، 

و�� تتجسد بالتعليمات والضوابط ال�� تنظم العمل �� الشر�ات واملؤسسات االقتصادية، 
مجلس  و��ن  و�ي��م  املؤسسة  أو  الشركة  مديري  ب�ن  القائمة  العالقات  من  منظومة  بالتا��  و�� 
ا��هات  مع  و��ن جميع هؤالء  املصا��،  األسهم وغ��هم من أ��اب  اإلدارة وحملة  و��ن  اإلدارة 

الرقابية. 

 
ً
قاد ��ا الشركة أو املؤسسة إدار�ا

ُ
ت ال��  خط وترسم وتو�� الطر�قة 

َ
أي أن ا��وكمة منظومة ت

 من العمالء واملساهم�ن 
ً
ب�ن، ومع جميع أ��اب املصا�� ف��ا بدءا التعامل  آلية   وتب�ن 

ً
وإنتاجيا

 بآلية التعامل مع اآلخر�ن من 
ً
واملوظف�ن، بمن ف��م اإلدارة التنفيذية وأعضاء مجلس اإلدارة، مرورا

غ�� العامل�ن �� ا��ارج، وان��اًء با��هات الرقابية الرسمية وشبھ الرسمية، 

اال��يارات  �عد  هذا  عصرنا   ��  
ً
ضرور�ا ا��وكمة  تنظمھ  ال��  املؤس���  العمل  أصبح  فقد  لذلك 

املاضية،  العقود  خالل  العالم  اقتصادات  من  الكث��  شهد��ا  ال��  املالية  واألزمات  االقتصادية 
 تلك ال�� شهد��ا دول شر�� آسيا وأمر��ا الالتي�ية �� عقد ال�سعي�يات من القرن املا��� 

ً
وخاصة

وما شهده االقتصاد العال�� �عد األزمة األخ��ة ال�� انفلتت عام (2008)، وال�� ما زالت الكث�� من 
عا�ي من آثارها، وع�� األخص دول االقتصادات الرأسمالية. 

ُ
الدول �

��م  وت��م  ا��اصة  الشر�ات  ع��  ف��ا  االعتماد  يتم  ال��  االقتصادات  نطاق  ا�ساع  ومع 
مشروعا��ا إ�� ا��د الذي انفصلت فيھ امللكية عن اإلدارة وظهرت ا��اجة إ�� مز�د من التمو�ل 
انتقال  ظاهرة  تزايد  ذلك  إ��  أضف  تتحرر،  بدأت  بدورها  ال��  املالية  األوراق  أسواق  خالل  من 
رؤوس األموال ع�� ا��دود، و�ل ذلك أضعف من آلية الرقابة ع�� عمل املدير�ن من جهة، وأوقع 
الكث�� من الشر�ات �� أزمات مالية، وجعل من ا��هة األخرى مسألة ال��وء إ�� تطبيق ا��وكمة 
طم�ن املس�ثمر�ن حملة األسهم وجمع ذوي املصا�� اآلخر�ن بأن الشركة ال�� 

ُ
أك�� ضرورة، �و��ا ت

حقق املص��ة القصوى للشركة.
ُ
 من أسهمها �عمل بموضوعية وشفافية ومهنية ت

ً
يمتل�ون  جزءا

و�ال�سبة لدور هيئة األوراق واألسواق املالية فهو با��تصر يأ�ي �� هذا اإلطار، و�التا�� يأ�ي (تقر�ر 
حوكمة الشر�ات ا��اضعة إلشراف الهيئة لعام (2017) للتأكد من فعالية ونجاعة هذه الرقابة، 

ل��سيخ أسسها �� حال �انت نا��ة وتدعيمها وتال�� �غرا��ا إن لزم ذلك.
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 امللذمت:

مت مً اإلاىاغُو الباسصة التي ال يجى ننها  الاهخماملٓذ جٓذم  ٗاث ختى يذث الخٖى مت الشش بدٖى

ٗاث العباْت والشاثذة في جبجي مهاًحر  ٗاث اإلاعاهمت مً الشش ٗاث اإلاعاهمت الهامت، َٙاهذ الشش للشش

مت. وماهي جذًش ؤنمالها اإلاخخلُت بمىكىمت مخٙاملت مً العُاظاث  وجذابحر َهالت في مجاٛ الخٖى

ٗاث لهملها بىجحرة ؤظشم بما ًخماش ى مو وآلالُاث  التي جشمي بلى جدُٓٔ الشُاَُت وجِعحر بهجاص الشش

و.  الخؿىس العَش

ت في الذولت َدعب، بل  هاث العاٍس ٗاث في وغو هزه العُاظاث وآلالُاث الدشَش ولم جشاعي الشش

مُت اإلاخٙاملت ؤَػل الىمارط واإلاماسظاث واإلاه اظخلهمذ ، في بلىسة مىكىمتها الخٖى
ً
اًحر اإلاهمٛى بها ناإلاُا

ش راث مطذاُْت  ٗاث ؤظغ الخهاون مو اإلاذْٓحن الخعاباث للخىاضل بلى جٓاٍس ٖما ؤسظذ الشش

ش اإلاالُت )ومخماشُت مو اإلاهاًحر الذولُت  ٗاث مً خلٔ بِئت IFRSإلنذاد الخٓاٍس ( وبزلٚ، جم٘ىذ الشش

ش مىطت للخىاضل مو هاالء اإلاعاهمحن نملُاتها وجداَل نلى مطلخت معاه جػمً ظالمت ميها ٖما جَى

 .وألاؾشاٍ راث الهالْتويحرهم مً ؤصخاب اإلاطالح 

ٗاث  مت الشش ظغ اإلاىكمت للهالْاث بحن ألاؾشاٍ ألاظاظُت في نلى ؤنها ألا خُض حهٍش ْىاهحن خٖى

ٗاث )ؤنػاء مجلغ ؤلاداسة، ؤلاداسة الخىُُزًت،  ّى واإلاعاولُاث ( بهذٍ جىصَو الخٓاإلاعاهمحن،...الشش

حن ؤصخاب الهالْت، وجدُٓٔ الشُاَُت والهذالت واإلاداظبت وجإمحن خماًت خّٓى  بحن مخخلِ اإلاشاٖس

ت جذاس بما ًخذم ؤاإلاعاهمحن واإلاطالح ألاخشي والخ  صخاب اإلاطالح َيها.إٖذ مً ؤن الشٖش

ٗاث اإلاعاهمت الهامت ومماسظ ٗاث ظضء ال ًخجضؤ مً زٓاَت الشش مت الشش ت، حهخبر خٖى تهذٍ و اتها الخجاٍس

ٗاث بلى  مت الشش مت  وجدُٓٔ جشظُهخٖى ٗاثض الخٖى  الخالُت:ؤهم س

 ٗاث، الشفافُت ت والدشًُلُت للشش نً الًمىع  والابخهاد: وهي الاهُخاح في الهملُاث الخجاٍس

ت والخػلُل، وظهل ٗل ألامىس ْابلت للخدٓٔ والخإُٖذ.  والعٍش

 ؤلاداسة الخىُُزًت نً ؤدائها، وهزا خٔ ًػمىه : وهي خٔ اإلاعاهمحن في معاءلت املطاءلت

ت، ٖما جػمً معاولُت ؤلاداسة الخىُُزًت ؤمام اإلاجلغ  الٓاهىن وهكام الاظاس ي للشٖش

 ومعاولُت اإلاجلغ ؤمام اإلاعاهمحن.
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 :اإلادلُحن والاظاهب نلى خذ ظىاء وغمً  املطاواة ،ً باس اإلاعدشمٍش وهي اإلاعاواة بحن ضًاس ٖو

ذ، واإلاعاءلت، الىكام ألاظاس ي لشٗش اث هزا اإلابذؤ مً خُض اإلاعاواة في خّٓى الخطٍى

 والترشُذ، وخٔ الىضٛى للمهلىماث.

 ٗاث في : املطاولُت بدّٓى ؤصخاب اإلاطالح اإلامىىخت بالٓاهىن،  الانتراٍوهي معاولُت شش

ٗاث وؤصخاب اإلاطالح في خلٔ الُشص، والىقاثِ. ت بحن الشش  وحصجُو الخىاضل واإلاشاٖس

 

 

 بلى مخؿلباث ْشاس واظدىاد
ً
خ 31ا اإلاخػمً هكام اإلاماسظاث العلُمت إلداسة  29/06/2008/م بخاٍس

ٗاث والُ٘اهاث نً التزامها بخؿبُٔ مبادت وؤخٙام هزا  مت( ولىصم ؤن جُصح هزه الشش ت )الخٖى الشٖش

ٗاث الخاغهت إلششاٍ وسْابت الهُئت لهام  مت الشش ش خٖى  مخ 2017الىكام. ٌعش الهُئت جٓذًم جٍٓش
ً
ػمىا

ٗاث بهزا  اإلاهلىماث اإلاخهلٓت بخؿبُٔ مبادثه وؤخٙامه وؤلاظشاءاث والعُاظاث التي اجبهتها الشش

 مً  2017الخطىص خالٛ نام 
ً
 ظذًذا

ً
ٗاث ْذ ؤغاَذ بمىظبها سضُذا والتي هإمل ؤن جٙىن الشش

مت هدى ألاَػل.  الالتزام بخؿبُٔ هكام الخٖى

 

 

 

ٗاثض  س

مت  الخٖى

 الجزاهت

 الشُاَُت

 الهذالت

 اإلاطاسخت اإلاعاواة

ت  اإلاشاٖس

 اإلاعاءلت
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مت الصخُدت: ْذ ؾبٓذ مً جٙىن  وبن  ْىانذ الخٖى

 

 

ت اإلاعاهمت، وبهذ ؤن  مت في الشٖش ٍى نلى مذي جؿىس جؿبُٔ مماسظاث الخٖى  للْى
ً
ا ش ظىٍى إحي الخٍٓش ٍو

زلٚ مً خالٛ آلاساء واإلاالخكاث التي ٗىنها مىقُى الهُئت مً  ةباالظخماس ًخم جضوٍذها  ٗاث، ٖو مً الشش

ٗاث ظىاء بدػىس الهُئاث ا  لهامت ؤو مً خالٛ مخابهت ؤلاَطاخاث اإلاخخلُت.خالٛ جىاضلهم مو الشش

ش  خمٍو ٗاث الخاغهت إلششاٍ الهُئت في بؾاس دوس الهُئت الخىظُهي  الخاظوبضذاس الخٍٓش مت الشش لخٖى

ذ آزاسها  ٗاث اإلاعاهمت الهامت في قل الكشوٍ الخالُت التي جٖش ابت نلى الشش ابي. والظُما في الْش والْش

ٗاث. بالخالي هخاثج ؤنم ، خُض دائها ودوسها في الاْخطاد الىؾجيلها وؤانلى ظمُو مُاضل نمل هزه الشش

ش نام ًخ متؤهم اإلااششاث  2017ػمً جٍٓش ، ومً مبذؤ ؤلاَطاح والشُاَُت جم رٖش ؤظماء الخٖى

 إلابذؤ ؤلاَطاح والشُاَُت ولُخم 
ً
ذ وواضح ورلٚ جؿبُٓا ٗاث التي لم جلتزم بٙل َٓشة بشٙل ضٍش الشش

ٗاث( ؤٖثر في اإلاعخٓبل، ٖما جم بلخاّ هزا ا مت الشش ش الالتزام بىكام اإلاماسظاث العلُمت )خٖى لخٍٓش

ٗاث التي  ت مو بهؼ  شملهابذلُل للشش مت اإلاىظىدة في ٗل شٖش ش ًدخىي ؤهم مهلىماث الخٖى الخٍٓش

 اإلااششاث اإلاالُت الهامت لعلعلت صمىُت جمخذ لخمغ ظىىاث.
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ز:  ملخص الخلٍز

 ٗاث اإلاعاهمت الهامت  خاَكذ مت في ظمُو اإلاداوس التي الامذي نلى الشش لتزام بمماسظاث الخٖى

ٗاث نً الهام العابٔ ألاهكمتحًؿيها    .وجم اظخذسإ بهؼ الىٓاؽ في الشش

  ٛٗاث اإلاعاهمت خّٓى اإلاعاهمحن ومعاءلت بداساتها في خا عي الىاقم لهمل الشش ُٖل ؤلاؾاس الدشَش

.  جٓطحرها في خماًت هزه الخّٓى

 ٗاث نلى  خاَكذ  2018مو الهلم بإهه خالٛ نام  2016ؤمىالها خُض لم جخًحر نً نام  سئوطالشش

ٗاث ْؿام اإلاطاٍس والخإمحن بخىصَو ؤظهم مجاهُت نً ؤسباح نام  مما ًادي  2017ْامذ ؤيلب شش

ادة  م / سئوطبلى ٍص ٗاث الطشاَت بالتزام بخؿبُٔ الٓاهىن ْس امذ شش  2017/ لهام 29ألامىاٛ، ْو

ٔ جىصَو ؤظهم مجاهُ ت وبضذاس ؤظهم لالٖخخاب الهام مما ظٍى ًكهش حًُحر واضح في نً ؾٍش

ش لٓادم لهام  سئوط  .2018ألامىاٛ خالٛ الخٍٓش

 ٗاث خعاثش ضاَُت ببُاهاتها لهام قهشث هخاثج ؤ ورلٚ بعبب حًحر ظهش الطٍش  2017يلب الشش

ٍ يحر ٛ.ط في نهاًت الهام، وبهذ اظدبهاد َشوْاث ؤظهاس الطش  436ٛ.ط لـ  517للذوالس مً 

اإلادٓٓت جكهش ؤن ٗل الٓؿاناث لذيها ؤسباح ضاَُت مدٓٓت باظخصىاء ْؿام الطىانت ورلٚ بعبب 

ت اظمىذ البادًت التي جكهش خعاثش مدٓٓت.  شٖش

 َٓذ  اإلاعُؿشونبما في اإلاعاهمحن  لم هالخل حًُحر ملخىف في نذد اإلاعاهمحن ؤو في ٖباس اإلاعاهمحن

ت واخذة.  خطل حًحر في شٖش

 خحن(التزمذ الش ٗاث بهٓذ هُئاتها الهامت )مانذا شٖش هُئاث نامت يحر ٖما جم نٓذ اظخماناث  1ش

ٗاث الطشاَت مً ؤظ ملُاس ٛ.ط  2مىالها لخطبذ ؤ سئوط/ وصٍادة 29ل جؿبُٔ ْاهىن /نادًت لشش

 ى شٙل دَهاث.لن

   ٗاث اإلاعاهمت العىسٍت الهامت وهى ألامش الزي اوظىد جش ًازش نلى ٖضث ٖبحرة في هُاٗل ملُ٘اث الشش

ٗاث مو غشوسة ؤلاشاسة بلى مماسظت اإلاعاهمحن لجمُو  خّٓى ضًاس اإلاعاهمحن ودوسهم في الشش

هم الهامت واإلاخهلٓت باظخماناث الهُئاث الهامت.  خْٓى

 ٗاث التي جدبو ظُاظت جىصَو زابخت لألسباح نلى وعب جىصَهاتها خالٛ ظىىاث ألاصمت  خاَكذ الشش

ٗاث التي  ٗاث  خُض 2017 ْامذ بخىصَو الاسباح لهامٖما اسجُهذ وعبت الشش هالخل بإن ايلب الشش

ٗاث ؤخشي بخىصَو ؤسباح ألٛو مشة مىز ؤسباح نلى شٙل ؤظهم مجاهُتْامذ بخىصَو  ، وبذؤث شش

                                                            
ٗاث هي   1  يذّ، بُٙى للطشاَت(.-)الهشبُت العىسٍت لخىمُت اإلاىخجاث الضسانُتالشش
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ٗاث لم جىصم ؤسباح مىز الخإظِغ لم جخًحر نً الهام العابٔ 2الخإظِغ ، ؤما باليعبت لباقي الشش

ت اإلازٗىسة لم جٓم بخًؿُتها بهذ ورلٚ لىظىد خعاثش متراٖمت ٖبحرة  .باظخصىاء الشٖش

  وخذة 45هىإ حًحر في مىاْو ْعم نالْاث اإلاعاهمحن نً نام العابٔ خُض اصدادث بيعبت %

ت اخشي.  نالْاث اإلاعاهمحن التي جدبو لىخذة بداٍس

  62اصدادث وعبت جؿبُٔ اإلاعاولُت الاظخمانُت خالٛ الهام مً ظهت جبرناث ومىذ بيعبت %

  مً ظهت اإلاعاولُت البِئت باإلآاسهت مو الهام العابٔ. 145ذ بيعبت وهٓط

  ًالخل الالتزام بمخؿلباث حشُ٘ل مجلغ ؤلاداسة مً ؤنػاء يحر جىُُزًحن ومعخٓلحن في يالبُت

ٗاث حن ؤو نذد الشش ، خُض ال ًىظذ جخًحر ملخىف في نذد ألانػاء ؤو ممشلحن الاشخاص الانخباٍس

امذ  ٗاث الاظخماناث، ْو ٗاث بدشُ٘ل لجان مىبشٓت نً مجلغ ؤلاداسة باظخصىاء بهؼ الشش الشش

 التي ًخلى هُٙلها الخىكُمي مً هزه اللجان.

 ٗاث ظىسٍحن باظخصى ٗاث ْؿام اإلاطاٍس بن  اءبن ظيعُت اإلاذساء الخىُُزًحن لجمُو الشش بهؼ شش

 اإلاذًش الخىُُزي مً ظيعُت يحر ظىسٍت )ألاسدهُت واللبىاهُت(.

  ام وجؿىس ملمىط َُما ًخهلٔ بمخؿلباث ؤلاَطاح الذوسي ويحر الذوسي بال ؤهه لم ًخم هىإ التز

ٗاث نلى الشيم مً ؤهمُتها لخدعحن التزام ٗىادس  وغو ظُاظت م٘خىبت لإلَطاح لذي بهؼ الشش

ٗاث بما ًؿلبه هكام ؤلاَطاح  .الشش

 ٗاث وظىد شخظ ؤو داثشة للُٓام بمهام  جػمً الهُٙل الخىكُمي للًالبُت الهكمى مً الشش

الخذُْٔ الذاخلي مما ٌه٘غ الخؿىس اإلالخىف الزي شهذجه هزه اإلاهىت وفي الذوس ال٘بحر الزي 

ت  تها، ولم جخدٓٔ ششوؽ جُشى اإلاذْٔ الذاخلي في نذد شٖش ٗاث واظخمشاٍس جماسظه في اظخٓشاس الشش

ٗاث.  واخذة مً الشش

  مت في ٗاث خٛى دوس جؿبُٔ الخٖى معانذتها نلى جٓلُل اإلاخاؾش ًجب الهمل نلى جىنُت الشش

 اإلاخخلُت بلى خذها ألادوى.

  ش معخٓل خٛى ٗاث ورلٚ بالؿلب منهم جٓذًم جٍٓش الهمل نلى جُهُل دوس لجان الخذُْٔ في الشش

ت.  ظحر الهمل في الشٖش

  مو نام 
ً
ُت مٓاسهت  .2016ًىظذ اسجُو ٖبحر في الُٓم العْى

 

                                                            
 خُض ْام بىٚ الشّش بخىصَو ؤسباح ألٛو مشة مىز الخإظِغ.  2
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 ىهجُت الػمل ومصادر املػلىماث:م

ش نلى نذة مطادس للمهلىماث جخمشل في:انخمذ بنذاد   هزا الخٍٓش

مت اإلاخططت لهزا الًشع والتي جخػمً  .1 ٔ ما  49اظخماسة الخٖى  حًؿي حعهت مداوس َو
ً
ظاالا

م /  .2008/ لهام 31ًىظ نلُه الٓشاس ْس

ؤلاَطاخاث اإلاخخلُت اإلاالُت ويحر اإلاالُت اإلاىطىص نليها بىكام وحهلُماث ؤلاَطاح للجهاث  .2

م /الخاغهت إل  نً العُذ سثِغ مجلغ  2006/ لهام 3943ششاٍ الهُئت الطادسة بالٓشاس ْس

 الىصساء.

ٗاث التي ًخم مىاْشتها في اظخماناث الهُئاث الهامت والتي جذْٔ مً ْبل  .3 ت للشش ش العىٍى الخٓاٍس

 بلى مداغش اظخماناث الهُئاث الهامت.
ً
 الهُئت ْبل انخمادها، بغاَت

خالٛ خػىس اظخماناث الهُئاث الهامت ؤو مً خالٛ الخىاضل مو مالخكاث الهاملحن في الهُئت  .4

ٗاث. ٗاث ؤو مً خالٛ مخابهت اإلاىاْو الال٘تروهُت لهزه الشش  الذاثم مو الشش

خم ججمُو هزه البُاهاث وجدلُلها لدعلُـ الػىء نلى ما ًخم الالتزام به مً ْىانذ ومماسظاث  ٍو

ٗاث اإلاعاهمت الهامت الخاغهت  مت في الشش ٍى نلى جؿىساث الخٖى إلششاٍ الهُئت خالٛ الهام وللْى

 بالهام العابٔ
ً
ٗاث نلى الٓؿاناث اإلاخخلُت  رلٚ مٓاسهت  لخىصَو الشش

ً
   ألوشؿتها.ووَٓا
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ز  الشزكاث التي ٌشملها الخلٍز

ش ) ت معاهمت نامت مىصنت نلى ظبهت ْؿاناث هي اإلاطاٍس )36شمل الخٍٓش ت(  14( شٖش  –شٖش

ٗاث( 7الخإمحن ) ٗاث(  3الخذماث ) –شش ٗاث(  3الضسانت ) –شش خحن –شش  الاجطاالث-(الطىانت )شٖش

خحن(  ٗاث( ٖما ًلي: 5الطشاَت ) –)شٖش  شش

 

ٗاث الـ) -  2017ملُاس ٛ.ط في نهاًت نام  107.680( ما ًٓاسب 36بلٌ مجمىم سئوط ؤمىاٛ هزه الشش

 .2016ملُاس ٛ.ط في نهاًت نام  105.811مٓابل 

ش بلى  جخىصم - ٗاث التي شملها الخٍٓش ت سؤظمالها ؤْل مً  17الشش ٗاث  9ملُاس ٛ.ط و 1.5شٖش شش

ٗاث سؤظمالها ؤٖثر مً  10ملُاس ٛ.ط و 5ٛ.ط وملُاس  1.5سؤظمالها ما بحن  ط ولم ملُاس ٛ. 5شش

 بالشٙل الخالي:
ً
 ًدطل اي حًحر نً الهام العابٔ، مىضخا

 

                                                            
ش نام   3 ش نام  2017ًخػمً جٍٓش ٗاث اإلاىظىدة في جٍٓش  .2016هُغ الشش

ز1الجذول ركم )  3( الشزكاث التي ٌشملها الخلٍز

 الصزافت الشراغت الخذماث الخإمين املصارف

الذولي للخجارة 

ل  والخمٍى
 UG آسوب ألاسدن

الشّش ألادوى إلاىخجاث 

خىن   الٍض
 ألادهم

 الهُٓلت للخإمحن الخٙاَلي ظىسٍت والخلُج ضىرٍت واملهجز
الهشبُت العىسٍت 

 للميشأث العُاخُت

 لخىمُتالهشبُت العىسٍت 

 الذًاب يذّ-اإلاىخجاث الضسانُت

بُمى الطػىدي 

 الفزوس ي
 َشوعبىٚ

العىسٍت الىؾىُت 

 للخإمحن
 ألاهلُت للىٓل

الهىذظُت الضسانُت 

 هماء-لالظدشماساث 
 شام

ّ  بِبلىص  اإلاخدذة الصىاغت الاجصاالث الاجداد الخهاووي للخإمحن الشش

 غىدة
ظىسٍت الذولي 

 ؤلاظالمي

ت اإلاشّش الهشبي  شٖش

 للخإمحن
خل ىث ظحًر  بُٙى ألاهلُت للٍض

  اظمىذ البادًت MTN Syria اإلاخدذة للخإمحن الشام الػزبي

ت كطز الىطني  البٖر
دُت  العىسٍت الٍٙى

    للخإمحن

 36 املجمىع
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 لحجم رؤص املال املذفىع2الجذول ركم )
ً
 ( جصيُف الشزكاث جبػا

 ملُار ل.ص 5ؤكثر مً  ملُار ل.ص 5وؤكل مً  1.5ما بين  ملُار ل.ص 1.5ؤكل مً  غذد الشزكاث اللطاع

 9 5  14 املصارف

  1 6 7 الخإمين

   3 3 الخذماث

 1 1  2 الصىاغت

   3 3 الشراغت

  2  2 الاجصاالث

   5 5 الصزافت

 10 9 17 36  إلاجمالي

2016 36 17 9 10 

 

 ٗاث الـ ) بلٌ مجمىم مٓابل  2017ملُاس ٛ.ط في نهاًت نام  462.462( 36خّٓى اإلاعاهمحن في الشش

 .2016ملُاس ٛ.ط في نهاًت نام  447.756

 ش مآًاسب ٗاث التي شملها الخٍٓش ملُاس ٛ.ط في نهاًت  22304.827 بلٌ مجمىم اإلاىظىداث لٙاَت الشش

 .2016ملُاس ٛ.ط في نهاًت نام  22060.833مٓابل  2017نام 

  ٗاث ما ًٓاسب لُاس م 157.795مٓابل  2017ملُاس ٛ.ط في نهاًت نام  33.800بلًذ ؤسباح هزه الشش

ٗاث خٓٓذ خعاثش ضاَُت في نهاًت نام ، 2016ٛ.ط في نهاًت نام  ورلٚ  2017خُض ؤن ؤيلب الشش

ٛ.ط للذوالس  436ٛ.ط بلى ظهش  517.23مً ظهش  2017بذاًت نام  الذوالس فيبعبب اهخُاع ظهش 

م بما في نهاًت ناخعاثش َشوْاث ؤظهاس ضٍش يحر مدٓٓت،  ؤقهشامما  2017الىاخذ في نهاًت نام 

خحن خٓٓذ  2016 ٗاث شٖش خعاثش ضاَُت وهما )اظمىذ البادًت وبُٙى للطشاَت( وخٓٓذ باقي الشش

 ضاَُت بًجابُت.
ً
 ؤسباخا

 /ٗاث ما مٓذاسه  في نهاًت نام 112938بلٌ مجمىم الهاملحن في مجمل الشش
ً
مٓابل  2017/ نامال

 في نهاًت نام 102651/
ً
 .2016/ نامال
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ز/ املاشزاث املالُت ملُار ل.ص( ؤهم ماشزاث 3الجذول ركم )  الشزكاث التي شملها الخلٍز

 غذد الػاملين 4ألارباح الصافُت املىجىداث حلىق املطاهمين رئوص ألامىال غذد الشزكاث اللطاع

 42040 (36.172) 12898.161 316.824 80.729 14 اإلاطاٍس

 562 (0.132) 36.872 17.944 7.400 7 الخإمحن

 12149 0.611 33.509 21.922 1.275 3 الخذماث

 605 21.267 27.346 1.116 11.260 2 الطىانت

 84 0.046 3.578 1.879 0.916 3 الضسانت

 52392 48.128 303.171 100.921 4.850 2 الاجطاالث

 106 0.052 2.190 1.856 1.250 5 الطشاَت

 938211 33.800 22304.827 462.462 107.680 36 ؤلاظمالي

2016 36 105.811 447.756 22060.833 157.795 102651 

 

 :بملُاس ٛ.ط للٓؿاناث نلى الشٙل الخالي ألاسباح اإلادٓٓت نً ألاسباح يحر اإلادٓٓتهبحن ونلُه 

 إلاجمالي الصزافت الاجصاالث الشراغت 5الصىاغت الخذماث الخإمين املصارف اللطاع

 33.800 0.052 48.128 0.046 21.267 0.611 (0.132) (36.172) الارباح الصافُت

ألارباح ؾير 

 املحللت
(58.001) (1.242) 0.001 21.439 0.001 1.788 (0.046) (36.060) 

 069.86 0.099 46.340 0.045 (0.172) 0.611 1.110 21.829 ألارباح املحللت

ٗاث اإلاعاهمت الهامت الخاغهت إلششاٍ هُئت ألاوساّ وألاظىاّ   ؤن نذد الشش
ً
اإلاالُت العىسٍت هى نلما

ٗاث الـ)653) ت، وجم اخخُاس هزه الشش  بمخؿلباث الهُئت َُما ًخهلٔ 36( شٖش
ً
( التي حهذ ؤٖثر التزاما

ٗاث اإلاذسظت في ظّى دمشٔ لألوساّ اإلاالُت بغاَ ٗاَت الشش مت، وجػم  ٗاث بمماسظاث الخٖى  بلى الشش
ً
ت

 اإلاششخت لإلدساط.

                                                            
بت مخػمىت َشوْاث ؤظهاس الطٍش يحر اإلادٓٓت.  4  ألاسباح الطاَُت: هي ضافي الشبذ بهذ الػٍش
ت اظمىذ البادًت   5 ٗاث ْؿام الطىانت لشٖش ت ألاهلُت 0.605خُض بلًذ الخعاثش اإلادٓٓت بُٓمت )حهىد خعاثش شش ( ملُاس ٛ.ط وؤسباح اإلادٓٓت لشٖش

ىث الىباجُت بمبلٌ   ملُاس ٛ.ط. 0.432لطىانت الٍض
ُت نً الهمل.7ًىظذ )  6 ٗاث مخْى  ( شش
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ز  املحاور التي ٌشملها الخلٍز

 

ت لها جخهشع التي اإلاخاؾش  :املخاطز بدارة• 10  خالٛ اإلاخخزة ؤلاظشاءاث -اإلاخاؾش بداسة آلُاث -اإلاخاؾش بداسة نً اإلاعاولت الجهاث -الشٖش

 .الهام

9 
و التي الجهت– اإلاذْٔ ماهالث-الخُشى ششؽ -الخذُْٔ داثشة مىقُي نذد :الذاخلي الخذكُم• شه لها ًَش  .جٓاٍس

8 
خ اإلاذْٓحن ؤظماء :الحطاباث مذكلى • ش  -اهخخابهم وجىاٍس  .اإلاذْٓحن في الخًحراث -اإلاذْٓحن جٓاٍس

7 
 .الخعاباث مذْٔ مو اظخماناتها -اظخماناتها نذد -ومهامها اللجىت حشُ٘لت :الخذكُم لجىت•

6 
 .اظخماناتها نذد - اللجان جطيُُاث -ومهامها اللجان نذد :إلادارة مجلظ غً املىبثلت اللجان•

ش  في ؤلاَطاح :والشفافُت إلافصاح• 5 اتها الال٘تروهُت اإلاىاْو – الشظمُىن  اإلاخدذزىن  – ؤلاَطاح ظُاظت - ؤلاداسة مجلغ جٍٓش  ومدخٍى

 .وألاخشي  الؿاسثت ؤلاَطاخاث – اإلاهلىماث غبـ آلُاث –

4 
خه -ظيعِخه – الهام اإلاذًش  ماهالث :الخىفُذًت إلدارةا• ت في ألظهم ملُ٘خه -اإلاجلغ في نػٍى  .الشٖش

ت الالصمت اإلالُ٘ت وعبت - اإلاجالغ ؤنػاء بخطاثُاث :امللكُت وهُاكل إلادارة مجالظ• 3  مدذداث -اإلاجلغ حشُ٘لت ششوؽ – للهػٍى

ت الصخطُاث ممشلى  -اإلاجلغ ؤنػاء بحن الٓشابت -ألاظاس ي الىكام في اإلالُ٘ت   ألانػاء ملُ٘اث مجمىم- ألانػاء ظيعُاث – الانخباٍس

ت ششوؽ -الاظخماناث نذد- ػاث- الهػٍى  .ألانػاء ومٙاَأث حهٍى

2 
 .الهام خالٛ الاظخمانُت اإلاعاولُت مماسظاث جطيُِ :الاجخماغُت املطاولُت•

ض  :املطاهمين حلىق • 1  – ألاسباح جىصَهاث - الهامت الهُئاث اظخماناث ماششاث -اإلاعُؿشون اإلاعاهمىن  -اإلاعاهمحن ٖباس  - اإلالُ٘ت جٖش

اداث ّ  اإلااٛ سؤط ٍص  .اإلاعاهمحن نالْاث ْعم -الاَػلُت وخٓى
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:
ً
 حلىق املطاهمين ؤوال

هم اإلاخطلت بالعهم، خاضت  ٗاث خطٛى اإلاعاهمحن نلى ظمُو خْٓى مت الشش بن مً ؤهم مداوس خٖى

الخٔ في الخطٛى نلى هطِب مً الاسباح التي ًخٓشس جىصَهها، والخٔ في الخطٛى نلى هطِب مً 

ت نىذ الخطُُت، وخٔ خػىس ظمهُاث اإلاعاهمحن والاشترإ في مذاوالته ذ مىظىداث الشٖش ا والخطٍى

نلى ْشاستها، وخٔ الخطٍش في الاظهم، وخٔ مشاْبت ؤنماٛ مجلغ ؤلاداسة وسَو دنىي اإلاعاولُت نل 

ت وال ًخهاسع مو ألاهكمت  اإلاهلىماثانػاء اإلاجلغ، وخٔ الاظخُعاس وؾلب  بما ال ًػش مطالح الشٖش

 والٓىاهحن الىاَزة.

ذ مً ؤهم الخّٓى التي ًجب ؤن ًخمخو بها  هذ الخطٍى ت وغو ؤي َو اإلاعاهم وال ًجىص إلداسة الشٖش

ذ  بظشاء ْذ ًادي بلى بناْت اظخخذام هزا الخٔ بل ًجب حعهُل مماسظت اإلاعاهم لخٓه في الخطٍى

ذ التراٖمي نىذ  مت في بهؼ الذٛو نلى بلضامُت اجبام ؤظلىب الخطٍى ذ هطذ لىاثذ الخٖى وجِعحره. ْو

ذ الخخُاس ؤنػاء مجلغ ؤلاداسة في الجمهُ ذ التراٖمي ؤن ًٙىن لٙل الخطٍى ٓطذ بالخطٍى ت الهامت. ٍو

ت نذد ألاظهم التي ًمل٘ها خُض ًٓى  معاهم نذد مً ألاضىاث ٌعاوي  ذ إلاششح واخذ لهػٍى م بالخطٍى

 ؤو جىصَهها بحن مً ًخخاسهم مً اإلاششخحن دون خطٛى ج٘شاس لهزه ألاضىاث.

 امللكُت: جزكش -1

ٗاث ملُ٘ت الصخظ الؿبُعي بما % مً سؤط اإلااٛ نىذ الخإظِغ. 10ال ًخجاوص  خذد ْاهىن الشش

 / حن 5/ ملُ٘ت الصخظ الؿبُعي بـ 28وخذد ْاهىن اإلاطاٍس % 49% وؤال جخجاوص مجمىم ملُ٘ت الانخباٍس

و هزه اليعبت بلى  م 60وجم َس  إلادذداث خاضت. وهزا ما ًؿبٔ نلى  2010لهام  3% في الٓاهىن ْس
ً
ٓا َو

ؿت ؤن جٙ ىن الخطت ألاٖبر للشٍشٚ الاظتراجُجي اإلاطشفي، ٖما ؤن اإلاشظىم اإلاعاهمحن يحر العىسٍحن شٍش

م / عي ْس ٗاث الخإمحن الخذود الٓطىي إلالُ٘ت  2005/ لهام 43الدشَش ْذ خذد في ششوؽ جإظِغ شش

ُما ًلي ؤهم الىٓاؽ التي جىاولها 5)بـ %( وللصخظ الؿبُعي 40ألاظهم للصخظ الانخباسي بـ ) %(. َو

ش َُما ًخهلٔ بتٖر  ض اإلالُ٘ت:الخٍٓش

 (ٗاث الـ ش )36ًبلٌ مجمىم نذد معاهمي الشش  في نهاًت نام 892333( التي شملها الخٍٓش
ً
( معاهما

 في نهاًت نام 882729مٓابل ) 2017
ً
ادة بلًذ وعبت  2016( معاهما  %.0.7اي بٍض

  ( حن  في نهاًت نام 259ًبلٌ نذد اإلاعاهمحن الانخباٍس
ً
 في نهاًت 261مٓابل ) 2017( معاهما

ً
( معاهما

ٗاث التي 0.3%. وهى ما ٌهادٛ 0.7بلًذ وعبت  بىٓظؤي  2016 % مً بظمالي نذد معاهمي الشش
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تراوح الهذد ما بحن  ش، ٍو  في ْؿام اإلاطاٍس و 124شملها الخٍٓش
ً
 في ْؿام  9معاهما

ً
معاهما

ٗاث الطشاَت.الخذماث  ، بِىما ال ًىظذ ؤي معاهم انخباسي في شش

  ت ما ًٓاسب )ًبلٌ مخىظـ نذد ( معاهمحن في بظمالي 7اإلاعاهمحن مً الصخطُاث الانخباٍس

ش.  ٗاث التي شملها الخٍٓش  الشش

 
 

  ت ما ًٓاسب ش 45ًبلٌ مخىظـ ملُ٘اث الصخطُاث الانخباٍس ٗاث التي شملها الخٍٓش %في بظمالي الشش

حن ما بحن 55مٓابل  الاجطاالث  % في ْؿام93% للمعاهمحن الؿبُهُحن وجتراوح وعبت الانخباٍس

 .% في ْؿام الخذماث39و

 

 -

 5,000

 10,000

 15,000

 20,000

 25,000

 30,000

 35,000

 غذد املطاهمين

 الطشاَت الاجطاالث الضسانت الطىانت الخذماث الخإمحن اإلاطاٍس

52% 
47% 

39% 

63% 

48% 

93% 

0% 

48% 
53% 

61% 

37% 

52% 

7% 

100% 

ين وطبُػُين/ جزاكشاث امللكُت   اغخباٍر

حن  مخىظـ ملُ٘اث الؿبُهُحن مخىظـ ملُ٘اث الانخباٍس
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ىن وملكُاتهم4الجذول ركم )  ( املطاهمىن الاغخباٍر

 اللطاع
غذد 

 الشزكاث

غذد 

 املطاهمين

غذد 

املطاهمين 

ين  الاغخباٍر

مخىضط غذد 

ين  الاغخباٍر

 لللطاع

مجمىع رئوص 

ألامىال ملُار 

 ل.ص

حصت املطاهمين 

ت ملُار  الاغخباٍر

 ل.ص

مخىضط 

ملكُاث 

ين  الاغخباٍر

مخىضط 

ملكُاث 

 الطبُػُين

 %48 %52 44.147 80.729 9 124 34,384 14 اإلاطاٍس

 %53 %47 3.155 7.400 5 33 2,502 7 الخإمحن

 %61 %39 0.569 1.275 3 9 22,733 3 الخذماث

 %37 %63 8.256 11.260 20 40 6,004 2 الطىانت

 %52 %48 0.438 0.916 7 21 17,213 3 الضسانت

 %7 %93 4.416 4.850 16 32 6,328 2 الاجطاالث

 %100 %0 0 1.250 0 0 169 5 الطشاَت

 %55 %45 602981 1072680 7 259 892333 36 ؤلاظمالي

2016 36 88,729 261 7 105.811 59.822 45% 55% 

 

 املطاهمين: كبار -2

  في بظمالي  137% ؤو ؤٖثر مً سؤط اإلااٛ 5ًبلٌ نذد ٖباس اإلاعاهمحن الزًً ًملٙىن 
ً
معاهما

ش لهام  ٗاث التي شملها الخٍٓش  في نام  135مٓابل  2017الشش
ً
ادة بلًذ وعبت  2016معاهما ؤي بٍض

1.% 

  ٗاث التي 4% ؤو ؤٖثر )5ًبلٌ مخىظـ نذد اإلاعاهمحن الزًً ًملٙىن ( معاهمحن في بظمالي الشش

تراوح هزا اإلاخىظـ ما بحن ) ش ٍو ( معاهم في ْؿام 1لطشاَت و)( معاهمحن في ْؿام ا7شملها الخٍٓش

 الخذماث.
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 ( كبار املطاهمين وملكُاتهم5الجذول ركم )

 اللطاع
غذد 

 الشزكاث

غذد كبار 

املطاهمين ؤكثر 

 %5مً 

مخىضط غذد 

كبار 

 املطاهمين

وطبت مخىضط 

ملكُت كبار 

 املطاهمين

مجمىع رئوص 

الامىال ملُىن 

 ل.ص

حصت كبار 

املطاهمين ملُار 

 ل.ص

حصت باقي 

 املطاهمين

 37.170 43.559 80.729 %53 3 37 14 اإلاطاٍس

 3.303 4.097 7.400 %57 5 38 7 الخإمحن

 0.735 0.540 1.275 %37 1 2 3 الخذماث

 3.584 7.676 11.260 %56 3 5 2 الطىانت

 0.264 0.652 0.916 %56 5 15 3 الضسانت

 0.974 3.876 4.850 %85 3 5 2 الاجطاالث

 0.226 1.024 1.250 %82 7 35 5 الطشاَت

 46.256 61.424 107.680 %59 4 137 36 ؤلاظمالي

2016 36 135 4 59% 105.811 61.020 44.791 

 

 املطُطزون: املطاهمىن -3

ش وجتراوح هزه اليعبت ما 36ًبلٌ مخىظـ ملُ٘ت ؤٖبر معاهم  - ٗاث التي شملها الخٍٓش % إلظمالي الشش

 ْؿام الاجطاالث.% في 57% في ْؿام الطشاَت و23بحن 

ت نبر امخالٕ  - ت ٖماشش نلى وعبت العُؿشة في الشٖش جم ؤخز وعبت اإلالُ٘ت لىطِ سؤظماٛ الشٖش

ش بلى  ٗاث التي شملها الخٍٓش هطِ ألاضىاث في اظخماناث الهُئاث الهامت. وبالخالي جم جطيُِ الشش

:ً  لهذد اإلاعاهمحن اإلاعُؿٍش
ً
ٓا اث َو  ظخت معخٍى
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ش نام  ٗاث الـ )ًىظ 2017غمً جٍٓش ٗاث ٌعُؿش َيها معاهم واخذ 7( ًىظذ /36ذ مً ؤضل الشش / شش

ذ وفي / ذ وفي /7نلى خّٓى الخطٍى ٗاث ٌعُؿش معاهمحن ازىحن نلى خّٓى الخطٍى ٗاث 3/ شش / شش

زلٚ في / ذ ٖو ٗاث ٌعُؿش ؤسبهت معاهمحن نلى 6ٌعُؿش زالزت معاهمحن نلى خّٓى الخطٍى / شش

عُؿش خمعت  ذ َو ٗاث مٓابل /3معاهمحن في /خّٓى الخطٍى ٗاث ٌعُؿش َيها ظخت 10/ شش / شش

ذ.  معاهمحن ؤو ؤٖثر نلى خّٓى الخطٍى

ش  ٗاث الـ ) 2016باإلآاسهت مو جٍٓش ٗاث ٌعُؿش َيها معاهم واخذ 7( ًىظذ /36ًىظذ مً ؤضل الشش / شش

ذ وفي / ذ وفي /7نلى خّٓى الخطٍى ٗاث ٌعُؿش معاهمحن ازىحن نلى خّٓى الخطٍى اث / شٗش2/ شش

زلٚ في / ذ ٖو ٗاث ٌعُؿش ؤسبهت معاهمحن نلى 6ٌعُؿش زالزت معاهمحن نلى خّٓى الخطٍى / شش

عُؿش خمعت معاهمحن في / ذ َو ٗاث مٓابل /3خّٓى الخطٍى ٗاث ٌعُؿش َيها ظخت 11/ شش / شش

ذ.  معاهمحن ؤو ؤٖثر نلى خّٓى الخطٍى

 

 

 

 

 

 

 المصارف

 التأمين

 الخدمات

 الصناعة

 الزراعة

 االتصاالت

 الصرافة

42% 

28% 

37% 

35% 

33% 

57% 

23% 

 متوسط ملكية أكبر مساهم

 متوسط ملكية أكبر مساهم
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 ( املطاهمىن املطُطزون6الجذول ركم )

 اللطاع
غذد 

 الشزكاث

مخىضط 

ملكُت ؤكبر 

 مطاهم

مطاهم 

واحذ ؤكثر 

مً هصف 

 رؤص املال

مطاهم  2

ؤكثر مً 

هصف 

 رؤص املال

مطاهمين  3

ؤكثر مً 

هصف رؤص 

 املال

مطاهمين  4

ؤكثر مً 

هصف رؤص 

 املال

مطاهمين  5

ؤكثر مً 

هصف رؤص 

 املال

مطاهمين 6

ؤكثر مً 

هصف رؤص 

 املال

 4  1 1 4 4 %42 14 املصارف

 1 1 3 2   %28 7 الخإمين

 2     1 %37 3 الخذماث

 1    1  %35 2 الصىاغت

 2    1  %33 3 الشراغت

     1 1 %57 2 الاجصاالث

  2 2   1 %23 5 الصزافت

 10 3 6 3 7 7 %36 36 ؤلاظمالي

2016 36 36% 7 7 2 6 3 11 

 

 الهُئاث الػامت:  اجخماغاث-4

 إلاماسظتهم لذوسهم  جمشل خّٓى اإلاعاهمحن اإلاخهلٓت باظخمام الهُئت
ً
 مهما

ً
ت مذخال الهامت للشٖش

تهم باجخار الٓشاساث الهامت التي جُٓم ؤداء ؤلاداسة خالٛ الهام  ٖإصخاب لشؤط اإلااٛ مً خالٛ مشاٖس

ت وخؿؿها للهام الخالي نلى ؤْل جٓذًش.  وجازش في معحرة الشٖش

ت اإلاعاهمت  ٗاث نلى غشوسة نٓذ الهُئت الهامت للشٖش مشة نلى ألاْل في العىت خالٛ ًىظ ْاهىن الشش

 إلاا ًلي:
ً
ٓا  مىنذ ال ًخجاوص الاشهش ألاسبهت الخالُت لنهاًت العىت اإلاالُت َو

 

الهُئت 

 الػامت
ت املطلىبت إلصذار اللزاراث كاهىهُت الجلطت الثاهُت كاهىهُت الجلطت ألاولى  ألاكثًر

ت  بمً خػش مً اإلاعاهمحن % مً سؤط اإلاا50ٛ غادًت  الاظهم اإلامشلت في الاظخمام%مً 50بإٖثًر

 % مً سؤط اإلاا40ٛ % مً سؤط اإلاا75ٛ ؾير غادًت
ت زلثي الاظهم اإلامشلت في الاظخمام، وهطِ سؤط اإلااٛ  بإٖثًر

 للٓشاساث الهامت
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 ( ت اظخماناث هُئاتها الهامت نً نام 34نٓذث ٗاث الـ) 2017( شٖش ( التي شملها 36مً الشش

ت الهشبُت العىسٍت لخىمُت اإلاىخجاث الضسانُت  ش ؤي باظخصىاء ٗل مً )الشٖش ت يذّ-الخٍٓش ، وشٖش

ت اظخماناث هُئاتها الهامت نً نام 33بُٙى للطشاَت(. مٓابل نٓذث ) ٗاث  2016( شٖش مً الشش

ت الهشبُت 36الـ) ش ؤي باظخصىاء )الشٖش -يذّالعىسٍت لخىمُت اإلاىخجاث الضسانُت ( التي شملها الخٍٓش

ت بُٙى للطشاَت-الضسانُت لالظدشماساث الهىذظُت  (.هماء، وشٖش

 ( ٗاث الـ)14التزمذ ٗاث مً الشش ٔ اإلاادة  7(34( شش بهٓذ هُئاتها الهامت غمً مهلت ألاسبو ؤشهش َو

م /165) عي ْس ٗاث الطادس باإلاشظىم الدشَش عبت التزام بلًذ ؤي بي 2011/ لهام 29( مً ْاهىن الشش

% وهزا مشده بلى الكشوٍ الخالُت التي ؤدث بلى ضهىبت نٓذ اظخماناث الهُئاث الهامت وجىاظذ 41

باس اإلاعاهمحن ٗاث الـ)13مٓابل التزام ) ؤنػاء مجلغ ؤلاداسة ٖو بهٓذ هُئاتها  8(33( مً الشش

 .2016الهامت في نام 

 ( ٗاث الـ ٗاث اظخماناث 16هُئاتها الهامت: نٓذث )( التي نٓذث اظخماناث 34مً ؤضل الشش ( شش

ت نٓذث اظخماناث هُئاث نامت18)و ؾير غادًتهُئاث نامت   2017نً نام  غادًت ( شٖش

ٗاث الـ )باإلآابل مً ؤضل  ٗاث 6( التي نٓذث اظخماناث هُئاتها الهامت: نٓذث )33الشش ( شش

ت نٓذث اظخماناث ه27ُ)و ؾير غادًتاظخماناث هُئاث نامت  نً نام  غادًت ئاث نامت( شٖش

2016. 

 (ٗاث الـ ( التي نٓذث اظخماناث 34بلٌ مخىظـ وعبت الخػىس الظخماناث الهُئاث الهامت للشش

 الضسانت% في ْؿام 50% وجتراوح هزه اليعبت ما بحن 68ما ًٓاسب  2017هُئاتها الهامت نً نام 

ٗاث الـ ) % في ْؿام الاجطاالث89و ( التي نٓذث 33باإلآابل بلٌ مخىظـ وعبت الخػىس للشش

% في ْؿام 58% وجتراوح هزه اليعبت ما بحن 69ما ًٓاسب  2016اظخماناث هُئاتها الهامت نً نام 

 .% في ْؿام الاجطاالث89الطىانت و

 ( ٗاث الـ اظخصىاجي ( اظخماناث بشٙل 4( التي نٓذث اظخماناث هُئاتها الهامت )34ٖما نٓذث الشش

خل مىباًل  ت ظحًر ت-جُلُٙىمباإلغاَت بلى الاظخماناث العابٓت وهم )شٖش -للطشاَتألادهم  شٖش

ت ت ألادهم للطشاَت. ناظخصىاثُحاإلاخدذة للطشاَت( خُض نٓذث اظخمانحن  شٖش  شٖش

 

                                                            
ش )  7 ٗاث التي شملها الخٍٓش خحن لم حهٓذ هُئت نامت بهذ.36الشش  ( بهذ اظدبهاد شٖش
ش )  8 ٗاث التي شملها الخٍٓش مت لهام 3( بهذ اظدبهاد )36الشش ش الخٖى ٗاث لم حهٓذ هُئت نامت نىذ ؤنذاد جٍٓش  .2016( شش
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 ( ماشزاث اجخماغاث الهُئاث الػامت7الجذول ركم )

 اللطاع
غذد 

 الشزكاث

هُئت غامت 

 غادًت

غامت ؾير هُئت 

 غادًت

ملتزم باملذة 

 اللاهىهُت

ؾير ملتزم باملذة 

 اللاهىهُت 

مخىضط وطبت 

 الحضىر 

 %69 8 6 7 7 14 املصارف

 %74 4 3 5 2 7 الخإمين

 %60 1 2  3 3 الخذماث

 % 64  2  2 2 الصىاغت

 %50 2  1 1 2 9الشراغت

 % 89 1 1  2 2 الاجصاالث

 %69 4  3 1 4 10الصزافت

 %68 20 14 16 18 34 ؤلاظمالي

2016 33 27 6 13 20 69% 

 

 

 ألارباح: جىسَػاث-5

ت وفي غىء هخاثج  ٔ اظتراجُجُاث وخؿـ الشٖش ت نلى اإلاعاهمحن َو جخدذد جىصَهاث ألاسباح العىٍى

زلٚ اإلاىاصهت بحن الخىصَهاث الخالُت وؤلاًشاداث اإلاعخٓبلُت  ش العُىلت الالصمت، ٖو ؤنمالها ومذي جَى

هت مً ً وبالخالي ْشاساتهم في الاخخُاف  اإلاخْى شها، وهى ما ًىه٘غ في سغا اإلاعدشمٍش اخخجاص ألاسباح وجذٍو

زلٚ َةن ْشاس جىصَو ألاسباح ٌهذ مً ؤهم البىىد التي جىاْش في  ؤو في بُو ألاظهم التي ًمخلٙىنها ٖو

 اظخمام الهُئت الهامت للمعاهمحن بهذ اْتراخها مً ْبل مجلغ ؤلاداسة.

 َ ت ٗاث الـ)هىإ شٖش ش ًىظ الىكام ألاظاس ي نلى وظىد خذ 36ٓـ مً الشش ( التي شملها الخٍٓش

 ؤدوى للخىصَهاث.

 ( ت بخىصَو ؤسباح هٓذًت و )7ْامذ امذمجاهُت ( بخىصَو ؤظهم 11( شٖش خحن( بخىصَو ؤسباح  ْو )شٖش

ً م 2017بىاًء نلى ْشاساث اظخماناث الهُئاث الهامت نً نام ظضء هٓذًت وظضء ؤظهم مجاهُت 

ٗاث الـ ) ٗاث مذسظت في ظّى دمشٔ 13( التي نٓذث اظخماناث هُئاتها الهامت، ومنها )34الشش ( شش

                                                            
ت الهشبُت العىسٍت لخىمُت اإلاىخجاث الضسانُت   9  يذّ بانخباسها لم حهٓذ هُئت نامت. –بهذ اظدبهاد الشٖش

ت بُٙى للطشاَت بانخباسها لم حهٓذ  10  .هُئت نامت بهذ اظدبهاد شٖش
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ت ْامذ  17مٓابل  ،والطىانت لألوساّ اإلاالُت في ْؿاناث اإلاطاٍس والخإمحن والخذماث شٖش

 .2016بالخىصَو ؤسباح نً نام 

 2017( جىسَػاث ألارباح غً غام 8الجذول ركم )

 اللطاع
غذد 

 الشزكاث

غذد الشزكاث التي وسغذ 

 2017ؤرباح غً غام 

ؤضماء الشزكاث التي وسغذ 

 2017ؤرباح غً غام 
 وطبت الخىسَػاث مً رؤص املال

 6 14 املصارف

 % )ؤظهم مجاهُت(50 بىٚ ظىسٍت واإلاهجش

 % )ؤظهم مجاهُت(18.18 بُمى العهىدي الُشوس ي

 % )ؤظهم مجاهُت(5 الشام ؤلاظالمي

 % )ؤظهم مجاهُت(43.29 ظىسٍت الذولي ؤلاظالمي

ت  %10 البٖر

 ّ  % )ؤظهم مجاهُت(10 الشش

 6 7 الخإمين

دُت  % )ؤظهم مجاهُت(25 الٍٙى

 % )ؤظهم مجاهُت(60 الىؾىُت

 %12.15 اإلاشّش الهشبي

 % )ؤظهم مجاهُت(25 اإلاخدذة

 % )ؤظهم مجاهُت(10 آسوب

 )ؤظهم مجاهُت( %17.50 الهُٓلت

 2 3 الخذماث
 %15 اإلايشأث العُاخُت

 %25 ألاهلُت للىٓل

ىث 1 2 الصىاغت  %20 ألاهلُت للٍض

 - - - 2 الشراغت

 2 2 الاجصاالث
MTN –386.63 ظىسٍا% 

خل  11%530 ظحًر

                                                            
خ   11 خ 260جم بْشاس الخىصَهاث بيعبت  09/01/2018ورلٚ مً خالٛ نٓذ اظخمام هُئت نامت بخاٍس جم بْشاس  11/06/2018% واظخمام هُئت نامت بخاٍس

 %.270الخىصَهاث بيعبت 
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 2017( جىسَػاث ألارباح غً غام 8جخمت الجذول ركم )

 اللطاع
غذد 

 الشزكاث

وسغذ  غذد الشزكاث التي

 2017ؤرباح غً غام 

ؤضماء الشزكاث التي وسغذ 

 2017ؤرباح غً غام 
 وطبت الخىسَػاث مً رؤص املال

 3 4 الصزافت

 % هٓذي1.44 مجاهُت( +)ؤظهم  12%37.56 ألادهم للطشاَت

 % هٓذي4.68 مجاهُت( +% )ؤظهم 24.61 دًاب للطشاَت

 % )ؤظهم مجاهُت(12.72 اإلاخدذة للطشاَت

 20 34 ؤلاظمالي

2016 33 17 

 

 ( 7ال ًىظذ جىصَهاث في)ش مىز جإظِعها وهي في يالبُتها  13 ٗاث التي شملها الخٍٓش ٗاث مً الشش شش

 وجخىصم في ْؿاناث اإلاطاٍس والخإمحن والطىانت 
ً
ٗاث الخذًشت الخإظِغ وعبُا الهكمى مً الشش

 والطشاَت.

  ت سؤط اإلااٛ في ٗاث الـ) 9/14/ججاوص مجمىم الخىصَهاث العىٍى ٗاث َٓـ مً الشش ( التي 36شش

تراوح نمش  ٗاث. ٍو ٗامل ُْمت اظدشماساتهم في هزه الشش ش ؤي ؤن اإلاعاهمحن ْذ اظتردوا  شملها الخٍٓش

ٗاث ما بحن )  ( ظىت.24و 10هزه الشش

ٗاث اإلاعاهمت ونلى ؤدائها  ؤي ؤهه بالشيم مً الطهىباث التي َشغتها ألاصمت الخالُت نلى الشش

  اظخؿانذ
ً
با ت اإلاداَكت نلى وعب جىصَهاث زابخت جٍٓش ٗاث التي جيخهج ظُاظاث الخىصَهاث العىٍى الشش

 في ْؿاناث الخإمحن والاجطاالث والطىانت
ً
ؤؾلب مؼ مالحظت بإن ، خالٛ ظىىاث ألاصمت وخاضت

ث الشزكاث التي جىسع دداسَؼ ألارباح غلى شكل ؤضهم مجاهُت واس جى كزار الشزكاث هذا الػام اجخذث 

% غً الػام الطابم، كما هىىه بإن بىك الشزق كام بخىسَؼ ؤرباح ألول مزة مىذ 18 ألارباح بيطبت

 الخإضِظ.

 

                                                            
خ   12 خ 36جم بْشاس الخىصَهاث بيعبت  11/05/2017ورلٚ مً خالٛ نٓذ هُئت نامت بخاٍس جم  08/01/2018% )ٖإظهم مجاهُت( ونٓذ هُئت نامت بخاٍس

خ 1.56بْشاس الخىصَهاث بيعبت   .جم انخباسها جىصَهاث هزا الهام 05/03/2018% )ؤظهم مجاهُت( وبانخباس بإن جم بضذاس ْشاس مجلغ اإلاُىغحن بخاٍس
ٗاث هي )  13   ، ْؿش الىؾجي، الاجداد الخهاووي، اظمىذ البادًت، بُٙى للطشاَت(ظىسٍت والخلُج، َشوعبىٚ، الاسدنالشش
خىن، هماء،   14 ىث، الشّش الادوى إلاىخجاث الٍض ٗاث هي )الىؾىُت للخإمحن، اإلايشأث العُاخُت، ألاهلُت للىٓل، ألاهلُت للٍض خل، الادهم MTNالشش ، ظحًر

 للطشاَت(.
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اداث رؤص املال وحلىق الافضلُت:-6  ٍس

 ( ادة سئوط ؤمىالها مىز جإظِعها ختى نام 21ْامذ ش بٍض ٗاث التي شملها الخٍٓش ت مً الشش ( شٖش

اداث جمذ مماسظت خٔ 2017 ت في نام 19مٓابل ) ألاَػلُت، وفي ٗل الٍض والُّش ٌهىد  2016( شٖش

خحن )شام للطشاَت وألادهم للطشاَت( ؤظهم مجاهُت  .بلى جىصَو شٖش

  ٗاث الطشاَت مً ؤظل بضذاساث ظذًذة في  2017شهذ نام م )شش لهام ( 29جؿبُٔ الٓاهىن ْس

ٗاث الطشاَت لُٓمت خػاإلا 2017 و الخذ ألادوى لشؤط ماٛ شش  ٛ.ط نلى نذة مشاخلملُاس  2مً َس

ض الىغو اإلاالي لهزه اإلااظعاث مً ظهت وخماًت خّٓى اإلاىؾىحن اإلاخهاملحن  والهذٍ مىه هى حهٍض

 لم ٌشهذ ؤًت بضذاساث ظذًذة. 2016في خحن ؤن نام  ،مههما مً ظهت ؤخشي 

 / م  2011/ لهام 38والجذًش بالزٖش ؤن هُئت ألاوساّ وألاظىاّ اإلاالُت العىسٍت ؤضذسث الٓشاس ْس

ٗاث اإلاذسظت في ظّى  وحهذًالجه، الخاص بخهلُماث الخهامل بدّٓى ألاَػلُت باالٖخخاب للشش

دمشٔ لألوساّ اإلاالُت والزي ًادي بلى الخُاف نلى خٔ اإلاعاهم الزي لم ٌعخُذ مً خّٓى 

 ألاَػلُت في ؤلاضذاساث الجذًذة.

 غالكاث املطاهمين: كطم-7

ً آلالُاث الهامت التي جدذد مذي اهخمام بداسة ٌهذ وظىد ْعم مخخطظ لهالْاث اإلاعاهمحن م

مت بػشوسة  ت بشاون معاهميها والخىاضل اإلاعخمش مههم، خُض جىص ي اإلاماسظاث الذولُت للخٖى الشٖش

ت بػمان وظىد خىاس َهاٛ مو اإلاعاهمحن مً خالٛ وغو آلالُاث الالصمت  ُْام مجلغ بداسة الشٖش

هم.  لزلٚ وهى ما ًطب في ضُاهت خْٓى

  ٗاث الـ)32ًىظذ ْعم لهالْاث اإلاعاهمحن في ) 2017في نام ت مً الشش ( التي شملها 36( شٖش

ش مٓابل نام  ٗاث الـ)32ًىظذ ْعم لهالْاث اإلاعاهمحن في ) 2016الخٍٓش ت مً الشش ( التي 36( شٖش

ٗاث الـ) ش، وجخمحز الشش َٓـ التي لِغ لذيها هزا الٓعم بهذد معاهميها الٓلُل  15(3شملها الخٍٓش

 
ً
 .وعبُا

  ت الخاضت بدىكُم الهالْت مو اإلاعاهمحن في الهُاٗل الخىكُمُت و الىخذة ؤلاداٍس ًخخلِ مْى

ش. ٗاث اإلاشملت في الخٍٓش  للشش

                                                            
ت الشابهت هي اإلاخدذة للخإمحن وجملٚ نذد معاهمح  15 ٗاث هي )اإلاشّش الهشبي للخإمحن، الشام للطشاَت وبُٙى للطشاَت( بما باليعبت لشٖش ن ًبلٌ الشش

 معاهم. 311
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 ( ٗاث، وجٓىم باإلاهمت وخذاث 8ًىظذ وخذة معخٓلت لشاون اإلاعاهمحن جدبو لإلداسة الهلُا في ( شش

ٗاث، بِىما ًدبو ْعم نالْاث 8ؤخشي غمً ظُاّ نملها في ) ت ؤخشي ( شش اإلاعاهمحن لىخذاث بداٍس

ت.16في ) وخذة معخٓلت لشاون اإلاعاهمحن جدبو لإلداسة الهلُا في ًىظذ  2016مٓابل في نام  ( شٖش

ٗاث، وجٓىم باإلاهمت وخذاث ؤخشي غمً ظُاّ نملها في )10) ٗاث، بِىما ًدبو ْعم 11( شش ( شش

ت ؤخشي في ) ت.11نالْاث اإلاعاهمحن لىخذاث بداٍس  ( شٖش

 ش.ًىظذ سج ٗاث التي شملها الخٍٓش  ل للمعاهمحن في ظمُو الشش

 ( 3ْامذ)ش بةظشاء نملُاث الخذُْٔ نلى دَاجشها  16 ٗاث التي شملها الخٍٓش ٗاث مً الشش شش

 % ؤو ؤٖثر مً سؤط اإلااٛ.10وسجالتها بىاًء نلى ؾلب معاهمحن ًملٙىن 

 ( كطم غالكاث املطاهمين وجبػُخه9الجذول ركم )

 غذد الشزكاث اللطاع
غذم وجىد كطم 

 لػالكاث املطاهمين

 وجىد كطم لػالكاث املطاهمين

ت  وحذة بداٍر

 مطخللت

جلىم باملهمت وحذة 

ت ؤخزي   بداٍر

ت جدبؼ لىحذة  وحذة بداٍر

ت ؤخزي   بداٍر

 4 4 6  14 املصارف

 4 1  2 7 الخإمين

 3    3 الخذماث

 2    2 الصىاغت

 2 1   3 الشراغت

   2  2 الاجصاالث

 1 2  2 5 الصزافت

 16 8 8 4 36 ؤلاظمالي

2016 36 4 10 11 11 

 

 

 
                                                            

ٗاث هي )اإلايشأث العُاخُت، ألادهم للطشاَت، وشام للطشاَت(.  16  الشش
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: املطاولُت الاجخماغُت
ً
 زاهُا

ت التي  اث الشٖش ٗاث وجؿبُٓاتها مو جؿىس هكٍش اصداد الاهخمام بمُاهُم اإلاعاولُت الاظخمانُت للشش

ت اإلاعاهمت في اإلاجخمو ونالْاتها اإلاخخلُت مو  و الشٖش الهذًذ مً ألاؾشاٍ َشغذ سئٍت ظذًذة إلاْى

هم ؤضبذ  ت مو هزه ألاؾشاٍ وخشضها نلى خماًت خْٓى ؤصخاب اإلاطالح َيها، خُض ؤن جُانل الشٖش

ت مً خالٛ اْدعام اإلاٙاظب وجىصَهها نلى ؤٖثر مً ؾٍش الزي ًىه٘غ في  مً مدذداث هجاح الشٖش

ٗاث التي جلبي خاظاث ألاؾشاٍ اإلاخخلُت. وهى ما تهذٍ ال مت بلى جدُٓٓه مً خلٔ ُْمت ؤٖبر للشش خٖى

ٗاث. ض مبادساث وظُاظاث اإلاعاولُت الاظخمانُت في الشش  خالٛ حهٍض

  لؿبُهت ؤوشؿت 
ً
ٗاث اإلاعاهمت العىسٍت جبها جخخلِ مداوس ظُاظاث اإلاعاولُت الاظخمانُت في الشش

 بلى جؿىس اإلاعخىي الخىكُمي لذيها.
ً
ت والٓؿام الزي جيخمي له، بغاَت  الشٖش

 ٗاث التي  17(9ت ومهبر ننها للمعاولُت الاظخمانُت في )ال ًىظذ ظُاظاث واضخ ت مً الشش شٖش

ش   .2016و 2017نام  شملها الخٍٓش

  ،ش ظُاظاث واضخت للعالمت اإلاهىُت للهاملحن َيها ٗاث التي شملها الخٍٓش ًىظذ لذي ظمُو الشش

 بهذ اسج
ً
ُام تهذٍ بلى الخُاف نلى ظالمت الهاملحن والخهامل مو الخاالث الؿاسثت، وخاضت

ٗاث خالٛ ألاصمت. اث اإلاخاؾش في بِئت نمل هزه الشش  معخٍى

  ٗاث اث الشش ٗاث لخًحر ؤولٍى ؤزشث ألاصمت بشٙل واضح في مماسظاث اإلاعاولُت الاظخمانُت للشش

ُامها بػًـ ٖبحر لىُٓاتها.  ْو

 / ٗاث التي شملها 27نلى الشيم مً وظىد ظُاظاث اإلاعاولُت الاظخمانُت لذي ت مً الشش / شٖش

ٗاث:الخٓش   ٍش بال ؤن جؿبُٓاث هزه العُاظاث خالٛ الهام اْخطشث نلى نذد غئُل مً الشش

 ما بحن سناًت ألاوشؿت وألاخذار  2017مماسظاث اإلاعاولُت الاظخمانُت خالٛ نام  جخىصم

ٗاث والخبرناث واإلاىذ في  9الاظخمانُت في  ٗاث مٓابل نام  13شش ما بحن سناًت  2016شش

ٗاث والخبرناث واإلاىذ في  9ألاوشؿت وألاخذار الاظخمانُت في  ٗاث. 8شش  شش

 ًلت ، جخمشل في اظخخذاماث الؿاْت البذتشٖش 18مماسظاث معاولُت اظخمانُت بُئُت في  ًىظذ

ت. 21في  2016، مٓابل نام وجدُٓٔ ششوؽ العالمت البُئُت  شٖش

 

                                                            
ٗاث هي )بِبلىط، الاسدن، اإلاشّش الهشبي، اإلاخدذة لليشش، يذّ، ألادهم للطشاَت، شام للطشاَت، اإلاخدذة للطشاَت، وبُٙى للطشاَت(.  17  الشش
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 جخماغُت( ضُاضاث املطاولُت الا 10الجذول ركم )

 اللطاع
غذد 

 الشزكاث

غذم وجىد ضُاضت 

 للمطاولُت الاجخماغُت

 جطبُلاث املطاولُت الاجخماغُت خالل الػام

 مطاولُت بُئُت جبرغاث ومىح رغاًت ؤوشطت وؤحذار اجخماغُت

 7 8 4 2 14 املصارف

 2 2 2 1 7 الخإمين

 2  1 1 3 الخذماث

 2 1   2 الصىاغت

 2   1 3 الشراغت

 2 2 2  2 الاجصاالث

 1   4 5 الصزافت

 18 13 9 9 36 إلاجمالي

2016 36 9 9 8 21 
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: مجالظ إلادارة
ً
 زالثا

ت وجشظم معل٘ها هدى الىجاح ٌهذ مجلغ ؤلاداسة  مت الشٖش مً ؤهم الهىاضش التي جشس ي دناثم خٖى

ٗان مً الػش  ت اإلاجلغ في غىء  وسي وغو ظُاظت ظامهت لألخٙام التيوالخٓذم لزا،  جػبـ نػٍى

ذ ٌعشث هزه العُاظت الالىكام ألاظاس ي  ت، ْو ىضٛى بلى ظمُو ؤخٙام والػىابـ التي جدذد للشٖش

ت مجلغ ؤلاداسة وبالخالي ظهلذ جؿبُٓها نلى ؤسع الىاْو، َٓذ بُيذ ُُُٖت  مهاًحر وبظشاءاث نػٍى

ترة والًخه وألاخٙام الخاضت بشثِغ اإلاجلغ وه ت التي حشُ٘ل اإلاجلغ َو زلٚ ضُاث الهػٍى اثبه ٖو

ًمً٘ لهػى اإلاجلغ ؤن ًىذسط جدتها مً معخٓل ويحر معخٓل، ٖما وضخذ العُاظت ُُُٖت بظشاء 

ت وآلُت شًل اإلاشاٖض َُه  .اهخخاباث مجلغ ؤلاداسة والخاالث التي جيخهي بها الهػٍى

ٗاث اإلاعاهمت الهامت َُما وجخمشل اإلادذداث الٓاهىهُت التي جىكم حشُ٘لت ونمل مجلغ ؤلاداسة في  الشش

 ًلي:

 .ذ نً زالزت نشش  ؤال ًٓل نذد ألانػاء نً خمعت وؤال ًٍض

 ًٓل نذد ألانػاء  18ؤن جٙىن ؤيلبُت ؤنػاء مجلغ ؤلاداسة مً ألانػاء يحر الخىُُزًحن 
ّ
وؤال

 اإلاعخٓلحن نً زلض ؤنػاء اإلاجلغ.

 ؤْل. مذة والًت اإلاجلغ ؤسبو ظىىاث مالم ًدذد الىكام ألاظاس ي مذة 

 .بإي نٓىبت ظىاثُت 
ً
 للعً الٓاهىهُت وؤال ًٙىن مدٙىما

ً
 ؤن ًٙىن بالًا

  ت ٗاث معاهمت. وال ًدٔ للهػى نػٍى  في مجلغ بداسة ؤٖثر مً خمغ شش
ً
ؤال ًٙىن نػىا

.  مجلغ بداسة ؤٖثر مً مطٍش باليعبت للمطاٍس

  .إلخذي الجهاث الهامت 
ً
 ؤال ًٙىن مً الهاملحن بالذولت مالم ًً٘ ممشال

 خحن معاهمخحن.ؤ  إلاجلغ بداسة ؤٖثر مً شٖش
ً
 ال ًٙىن سثِغ اإلاجلغ سثِعا

  ًجىص ؤن ًىظ الىكام ألاظاس ي نلى اهخخاب نذد مً ألانػاء مً يحر اإلاعاهمحن نلى ؤال

 جخجاوص وعبتهم زلض ألانػاء.

  جىص جخُُؼ هزه ًجب ؤن جٙىن ؤيلبُت ؤنػاء مجلغ ؤلاداسة مً الجيعُت العىسٍت ٍو

%، نلى ؤال جخجاوص وعبت ألاظاهب وعبت 65جخجاوص وعبت معاهمت ألاظاهب اليعبت نىذما 

 جمل٘هم بإي خاٛ.

                                                            
ٗاث اإلاعاهمت( لهام   18 مت الشش ٗاث )ْىانذ خٖى ٗاث لهام  ولً٘ غمً، 2008ورلٚ خعب هكام اإلاماسظاث العلُمت إلداسة الشش  2011ْاهىن الشش

ً الخىُُزًحن ؤو جىلي ؤي وقُُت راث ؤظش ؤو  147اإلاادة  هطذ نلى )ال ًجىص ؤن ًٓىم اي نػى في مجلغ ؤلاداسة بىقُُت مذًش جىُُزي ؤو سثِغ اإلاذًٍش

ت( ؼ في الشٖش  .ونلُه َةن ظمُو انػاء مجلغ ؤلاداسة يحر جىُُزًحن حهٍى
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 ؤغضاء املجالظ: بحصائُاث-1

 (ٗاث الـ ش )36ًبلٌ مجمىم ؤنػاء مجالغ بداسة الشش  في نهاًت نام 252( التي شملها الخٍٓش
ً
( نػىا

 في نهاًت نام 253مٓابل ) 2017
ً
 .2016( نػىا

 ( مم94ًىظذ 
ً
ت ؤي ما وعبخه ( نػىا  لصخطُاث انخباٍس

ً
في نهاًت  % مً بظمالي نذد ألانػاء37شال

ت ؤي ما وعبخه 95، مٓابل )2017نام   لصخطُاث انخباٍس
ً
% مً بظمالي نذد الانػاء 38( نػىا

 .2016في نهاًت نام 

 ( ؤنػاء 16ًىظذ )( 10مً ؾير املطاهمين  ً ً في ْؿام الخإمحن ونػٍى في ْؿام اإلاطاٍس ونػٍى

( مً بظمالي ونػى وخُذ في ْؿام الاجطاالث في ْؿام الخذماث ونػى وخُذ في ْؿام الضسانت

ش لهام 252نذد ألانػاء الـ ) ٗاث التي شملها الخٍٓش ( انػاء مً يحر 14مٓابل ) 2017( للشش

 ألخٙام اإلااد 2016اإلاعاهمحن في نام 
ً
ٓا ٗاث.2/ الُٓشة )139ة /ورلٚ َو  ( مً ْاهىن الشش

  مً ؤضل مجمىم ألانػاء الـ ) 20ًىظذ 
ً
ت ؤي ما وعبخه 12( مً اليعاء في )252نػىا % 8( شٖش

 في نام  20مً بظمالي نذد ألانػاء مٓابل 
ً
ٗاث َٓـ هما مً اإلاعاهمحن  8، وفي 2017نػىا شش

ٗاث ألاسبهت الباُْت ممشلىن لصخطُاث انخ ت في مجالغ ؤلاداسة.اإلاالٕ وفي الشش  باٍس

  ٕش وحشمل 12في ) حؿير في ؤغضاء مجالظ إلادارةهىا ٗاث التي شملها الخٍٓش ت مً الشش ( شٖش

ت وحًُحر ممشل للصخظ الانخباسي  مٓابل حًحر في  .2017في نام  خاالث الاظخٓالت وبلًاء الهػٍى

ت نام 16انػاء مجالغ ؤلاداسة في )  .2016( شٖش

   ؤو ؤكثر صلت كزابت بين غجىظذ ً ٗاث 11مً ؤنػاء مجلغ ؤلاداسة في )ضٍى ت مً نذد الشش ( شٖش

ش في نام  ت في نام 15مٓابل ) 2017التي شملها الخٍٓش  غلى  2016( شٖش
ً
وهى ألامز الذي ًازز ضلبا

ذ غلى اللزاراث داخل املجلظ، ووجىد جكخالث مطُطزة لذيها اللذرة غلى  آلُاث الخصٍى

 وجلترب الشزكاث املطاهمت بذلك بلى املفاهُم الػائلُت.الخحكم الكامل بالشزكت 

 ألاغضاء:  جيطُاث-2

 ؤي ما وعبخه 185بلٌ نذد ألانػاء مً الجيعُت العىسٍت ) 2017خالٛ نام 
ً
% وبلٌ نذد 73( نػىا

 ؤي ما وعبخه 67ألانػاء مً الجيعُاث ألاخشي يحر العىسٍت )
ً
% مً بظمالي نذد ألانػاء 27( نػىا

 مً ظيعُاث نشبُت و)64منهم )
ً
بلٌ نذد  2016( ؤنػاء مً ظيعُاث ؤظىبُت، مٓابل نام 3( نػىا

 ؤي ما وعبخه 67ألانػاء مً الجيعُاث ألاخشي يحر العىسٍت )
ً
% مً بظمالي نذد ألانػاء 26( نػىا
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 مً ظيعُاث نشبُت و)64منهم )
ً
ٖما وشحر بإن ْؿام الخذماث  ( ؤنػاء مً ظيعُاث ؤظىبُت،3( نػىا

 ػاءه مً الجيعُت العىسٍت ٖماًلي:ظمُو ؤن

 

 

 

 

ز11الجذول ركم )  ( جىسع جيطُاث ؤغضاء مجالظ إلادارة في الشزكاث التي شملها الخلٍز

 2016 إلاجمالي الصزافت الاجصاالث الشراغت الصىاغت الخذماث الخإمين املصارف اللطاع

 186 185 25 8 17 6 19 31 79 ظىسٍت

 12 13      1 12 ألاسدن

 20 21  2    4 15 لبىان

ذ  7 6      3 3 الٍٙى

ً  1 2       2 البدٍش

 6 5       5 ْؿش

 7 6    5  1  العهىدًت

 4 3      1 2 ؤلاماساث

 1 1       1 مىكمت دولُت

 2 2   1   1  العىدان

ُا  1 1    1    جٖش

ٙا  1 1      1  ؤمٍش

 1 1   1     باهما

 1 1      1  مطش

 1 1      1  لُبُا

 2 3 2      1 َلعؿحن

 253 252 27 10 19 12 19 45 120 املجمىع



 32 

مت لهام 
ش الخٖى

جٍٓش
2017

  
 

 ألاغضاء: ملكُاث-3

ش ما ًٓاسب  - ٗاث التي شملها الخٍٓش وجتراوح  %45ًبلٌ مخىظـ ملُ٘اث ؤنػاء مجلغ ؤلاداسة في الشش

مخىظـ ، مٓابل 2017في نام  % في ْؿام الخذماث9و% في ْؿام الاجطاالث 77هزه اليعبت ما بحن 

ش ما ًٓاسب  ٗاث التي شملها الخٍٓش وجتراوح هزه اليعبت ما  %47ملُ٘اث ؤنػاء مجلغ ؤلاداسة في الشش

 .2016في نام  % في ْؿام الخذماث9% في ْؿام الاجطاالث و79بحن 

ٗاث الـ/18% مً سؤط اإلااٛ في /50جخجاوص ملُ٘ت ؤنػاء مجالغ ؤلاداسة وعبت  - ت مً الشش / 36/ شٖش

ش   .2016ولم جخًحر نً نام  التي شملها الخٍٓش

ٗاث الـ /18مً ؤضل / - ت مً الشش % مً سؤط 50/ التي جخجاوص ملُ٘ت ؤنػاء مجالغ ؤلاداسة 36/ شٖش

ٗاث جخجاوص ملُ٘ت ؤنػاء مجالغ ؤلاداسة  3/19اإلااٛ منها /  % مً سؤط اإلااٛ.75شش

 مجالظ إلادارة: اجخماغاث-4

ش / ٗاث التي شملها الخٍٓش / اظخماناث في نام 7ًبلٌ مخىظـ نذد الاظخماناث إلاجالغ بداسة ظمُو الشش

ٗاث2، لم حعخٍى /2017  .ششوؽ الخذ ألادوى لهذد الاظخماناث العىىي  20/ شش

 ( بحصائُاث ؤغضاء مجالظ إلادارة12الجذول ركم )

 2016 إلاجمالي الصزافت الاجصاالث الشراغت الصىاغت الخذماث الخإمين املصارف اللطاع

 253 252 27 10 19 12 19 45 120 غذد ألاغضاء

املمثلىن للصخصُاث 

ت  الاغخباٍر
50 19 2 7 12 4  94 95 

الاغضاء مً الجيطُاث 

 الاخزي 
41 14  6 2 2 2 67 67 

 14 16  1 1  2 2 10 ألاغضاء مً ؾير املطاهمين

 %47 %45 %58 %77 %45 %61 %9 %37 %46 مخىضط ملكُت الاغضاء

 18 18 3 2 1 1  3 8 %50ملكُت ألاغضاء جخجاوس 

 20 20 8  2  1 4 5 ألاغضاء اليطاء

ً ؤو  وجىد كزابت بين غضٍى

 ؤكثر
2 2  1  1 5 11 15 

 7 7 6 11 14 4 6 5 6 مخىضط غذد الاجخماغاث

                                                            
ٗاث هي )اظمىذ البادًت،   19  ، وبُٙى للطشاَت(.ظىسٍا-MTNالشش
ٗاث هي )الهُٓلت للخإمحن الخٙاَلي وبُٙى للطشاَت(.  20  الشش
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ت: جحلم-5  شزوط الػضٍى

  تال جخهذي ٗاث اإلاعاهمت 1مجلغ ؤلاداسة وعبت ) وطبت امللكُت الالسمت لػضٍى %( لذي ظمُو الشش

ٗاث ْؿام الطشاَت لذيها اليعبت اإلاؿلىبت ؤٖثر مً رلٚ ش باظخصىاء شش . وجخخلِ 21التي شملها الخٍٓش

 للٓؿام.
ً
 هزه اإلاعاهمت باخخالٍ سؤط اإلااٛ جبها

 ًٗاث التي ٌش تهم بما َيها نذد الشش ت ًدٓٔ ظمُو ألانػاء الششوؽ الالصمت لهػٍى لىن نػٍى

ت ؤٖثر مً مجلغ بداسة 79مجالغ بداستها ؤو سثاظت مجالعها خُض ًىظذ /  ٌشًلىن نػٍى
ً
/ نػىا

ش منهم / ٗاث التي شملها الخٍٓش ت 9للشش ٗاث و/ 5/ ؤنػاء ٌشًل نػٍى / ؤنػاء ٌشًل 3شش

ت  ٗاث و / 4نػٍى ت 13شش ٗاث و/ 3/ نػى ٌشًل نػٍى خحن 54شش ت شٖش / ؤنػاء ٌشًلىن نػٍى

ٗاث ا ش مً شش ٗاث 63/مٓابل 2017لهام  لخٍٓش ت ؤٖثر مً مجلغ بداسة للشش  ٌشًلىن نػٍى
ً
/ نػىا

ش منهم / ت 5التي شملها الخٍٓش ٗاث و/ 5/ ؤنػاء ٌشًل نػٍى ت 4شش  4/ ؤنػاء ٌشًل نػٍى

ٗاث و / ت 14شش ٗاث و/ 3/ نػى ٌشًل نػٍى خحن40شش ت شٖش في نام  / ؤنػاء ٌشًلىن نػٍى

2016 . 

 ٗاث 22(3)ًذة في جم اهخخاب مجالغ بداسة ظذ ٗاث الـ/ شش / التي نٓذث اظخماناث 34مً الشش

 23(3)الهتهاء مذة والًتهم. والجذًش بالزٖش بإهه جم اهخخاب ألانػاء في  2017هُئاتها الهامت نً نام 

ٗاث ما جم غمً اظخماناث الهُئاث الهامت ْامذ / شش ُت ٖو ٔ التٖز ت بترمُم 12نً ؾٍش / شٖش

 او ؤٖثر في مجلغ ؤلاداسة.مجلغ ؤلاداسة ؤي حًُحر نػى 

ضاث-6  ومكافأث مجالظ إلادارة: حػٍى

م 156جىظ اإلاادة ) عي ْس ٗاث الطادس باإلاشظىم الدشَش  نلى ما ًلي: 2011لهام  29( مً ْاهىن الشش

ذ  .1 ت ألنػاء مجلغ ؤلاداسة نلى ؤال جٍض ٓت جدذًذ اإلاٙاَأث العىٍى ت ؾٍش ٌهحن الىكام ألاظاس ي للشٖش

 اَُت.% مً ألاسباح الط5نلى 

ت بذالث الخػىس واإلاضاًا ألاخشي ألنػاء اإلاجلغ في غىء وشاؾاث  .2 جدذد الهُئت الهامت للشٖش

هالُاتها. ت َو  الشٖش

                                                            
ت الذًاب للطشاَت وعبت ملُ٘ت نػى مجلغ ؤلاداسة   21  %.0.4مانذا شٖش
ٗاث هي   22 ىث،  )ألاهلُتالشش خ-MTNلطىانت الٍض  .مىباًل جُلُٙىم( لظىسٍت، وظحًر
، والهىذظُت الضسانُت   23 ٗاث هي )ظىسٍت واإلاهجش، بىٚ الشّش  .(هماء-لالظدشماساثالشش
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 / م ٗاث اإلاعاهمت جضوٍذها  2014/ لهام 27ؤضذسث الهُئت حهمُمها ْس الزي ؾلبذ َُه مً الشش

ت ْبل وششه للصخِ ومىاْشت مىغىم الخه ػاث والبذالث بجذٛو ؤنماٛ الهُئت الهامت للشٖش ٍى

 ومىغىم اإلاٙاَأث في بىذًً مىُطلحن في ظذٛو ألانماٛ الزي ًخم بْشاسه في اظخمام الهُئت الهامت. 

  ػاث وبذالث نً نام ٗاث التي 20في / 2017جٓاض ى ؤنػاء مجالغ ؤلاداسة حهٍى ت مً الشش / شٖش

ٗاث مٓابل / ش وجمذ اإلاطادْت نليها في اظخماناث الهُئاث الهامت لهزه الشش ت 19شملها الخٍٓش / شٖش

 .2016في نام 

  ت نً نام  لٓشاساث الهُئاث الهامت وفي  2017جٓاض ى ؤنػاء مجالغ ؤلاداسة مٙاَأث ظىٍى
ً
ٓا َو

ٗاث ؤناله في / ٗاث مً 11غىء مادة ْاهىن الشش ش مٓابل // شش ٗاث التي شملها الخٍٓش / 8الشش

ٗاث في نام   ٖماًلي: 2016شش

 

 

 

 

 

 

 

 

ضاث ومكافأث مجالظ إلادارة13الجذول ركم )  ( حػٍى

 2016 إلاجمالي الصزافت الاجصاالث الشراغت الصىاغت الخذماث الخإمين املصارف اللطاع

غذد الشزكاث التي 

 غلذث هُئاث غامت
14 7 3 2 2 2 4 34 33 

التي جلاض ى الشزكاث 

ؤغضاء مجالظ بدارتها 

ضاث وبذالث  حػٍى

11 5  1 1 1 1 20 19 

الشزكاث التي جلاض ى 

ؤغضاء مجالظ بدارتها 

 مكافأث

3 5 1 1   1 11 8 
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 :
ً
 إلادارة الخىفُذًترابػا

ٗاث جخىلى ؤلا  الطالخُاث التي َىغها بها مجلغ  ومضاولتداسة الخىُُزًت جطٍشِ ألانماٛ الُىمُت للشش

 لألضٛى اإلاشنُت وبما ًخماش ىب
ً
ٓا ٗاث َو مت. وؤَ آ داسة الشش لُت ؤداء مو ؤَػل مماسظاث الخٖى

 وؤهذاٍ ؾمىخت ٌهخمذها اإلاجلغ وجٓىم نلى سبـ اإلاٙاَأث والخىاَض بمعخىي ألاداء.

  ُىغه إلاماسظت مهامه و ت ٍو دذد ٌهحن مجلغ ؤلاداسة اإلاذًش الخىُُزي للشٖش ت ٍو ُو نً الشٖش الخْى

ػاجه.  حهٍى

 .ت ؤخشي  في شٖش
ً
 ؤو مىقُا

ً
 ال ًجىص للمذًش الخىُُزي ؤن ًٙىن مذًشا

  ؼ ال ًجىص ؤن ًٓىم نػى مجلغ ؤلاداسة بىقُُت مذًش جىُُزي ؤو جىلي ؤي وقُُت راث ؤظش ؤو حهٍى

 لخػاسب اإلاطالح ولُطل نملُت 
ً
ت اإلاعاهمت اإلاًُلت الهامت. ورلٚ مىها ابت نً ؤلاداسة في الشٖش الْش

ت.  الُىمُت لشاون الشٖش

  ت وخماًت خّٓى جب ؤن جخمخو ؤلاداسة الخىُُزًت باإلااهالث والخبراث اإلاؿلىبت إلداسة الشٖش ٍو

 اإلاعاهمحن.

ش  بشكل  -1 ٗاث اإلاعاهمت التي شملها الخٍٓش  باملاهالث املطلىبتنام ًخمخو اإلاذساء الخىُُزًىن بالشش

 للُٓام بمهامهم بُ٘اءة.

ت  2017الهام  شهذ-2 ت جإمحن وشٖش ت  ضىانتحهُحن ؤسبهت مذساء جىُُزًحن في )مطٍش وشٖش وشٖش

ت ضىانت اظخٓالتخالت وظىد و  24ضشاَت( حهُحن ؤسبهت مذساء جىُُزًحن في ، مٓابل إلاذًش الخىُُزي شٖش

ت ضشاَت( ونذم  ت اجطاالث وشٖش ت جإمحن وشٖش في نام وظىد اظخٓالت مذساء جىُُزًحن )مطٍش وشٖش

2016. 

ش مً ظيعُاث 10اإلاذًش الخىُُزي في ) ظيعُت-3 ٗاث التي شملها الخٍٓش ت مً بظمالي نذد الشش ( شٖش

ظيعُت ، باإلآابل 2017خالٛ نام اإلاطاٍس  ورلٚ في ْؿام اخشي يحر العىسٍت )ألاسدهُت واللبىاهُت(

ٗاث ظيعُاث12اإلاذًش الخىُُزي في ) ت مً بظمالي نذد الشش وخاصت ر العىسٍت اخشي يح ( شٖش

 .2016خالٛ نام  ورلٚ في ْؿاعي اإلاطاٍس والخإمحن )ألاردهُت واللبىاهُت(

 في )-4
ً
ٗاث12ًمخلٚ اإلاذًش الخىُُزي ؤظهما ٗاث مً الشش ش وهي ملُ٘اث 36الـ) ( شش ( التي شملها الخٍٓش

ت شام للطشاَت ًمخلٚ اإلاذًش  ت ال جزٖش في مجملها باظخصىاء في شٖش ت الشّش ألادوى  وفي% 10سمٍض شٖش

ىث ًمخلٚ اإلاذًش  ت.% 6.6إلاىخجاث الٍض  مً ألاظهم الشٖش
                                                            

ىث، وألادهم للطشاَت(.  24 ٗاث هي )ظىسٍت والخلُج، اإلاخدذة للخإمحن، ألاهلُت لطىانت الٍض  الشش
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ش هزه الُ٘شة مً خالٛ حصجُو اظخخذام  خُض ًمً٘ الىكش بلى هزه اإلالُ٘اث بةًجابُت في خاٛ جم جؿٍى

حر  ت وجَى ش ؤداء الشٖش خؿـ ؤظهم الخىاَض وملُ٘ت اإلاىقُحن لألظهم. وهى ألامش الزي مً شإهه جؿٍى

ل ألاظلْعم مً   .اإلاطاٍسِ نلى اإلاعاهمحن مً خالٛ سبـ خىاَض اإلاذساء باألداء ؾٍى

ضاث-5  ومٙاَأث ؤلاداسة الهلُا: حػٍى

 ش مجالغ ػاث ومٙاَأث ؤلاداسة الهلُا ٖإخذ بىىد جٓاٍس ٗاث  ًخم ؤلاَطاح نً حهٍى ؤلاداسة للشش

التي جم جىصَهها نلى اإلاعاهمحن في اظخماناث الهُئاث الهامت. ٖما ًخم وغهه لذي يالبُت 

ٔ اإلاهُاس / ٗاث غمً بىذ الخهامالث مو ألاؾشاٍ راث الهالْت َو / مً مهاًحر اإلاداظبت 24الشش

ٗاث إلغاَت هزا البىذ في الخٓش  الخل وظىد مٓاومت لذي بداساث الشش ٍش والالخُاٍ الذولُت. ٍو

ام ؤلاظمالُت دون جُاضُل.  بىغو ألاْس

 للطاع الشزكت وحجم ؤغمالها وطبُػت الػلذ املىكؼ مؼ ؤفزاد 
ً
ضاث إلادارة الػلُا جبػا جخخلف حػٍى

 إلادارة الػلُا.
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: إلافصاح والشفافُت
ً
 خامطا

ت مً خالٛ ٌهذ ؤلاَطاح مً ؤهم ؤدواث خماًت خّٓى اإلاعاهمحن وألاؾشاٍ ؤصخاب  اإلاطالح في الشٖش

ت وجؿىسها بشٓيها اإلاالي  ت نً ظمُو ؤوظه وشاؽ الشٖش غمان جذَٔ داثم للمهلىماث اإلاىخكمت واإلاىزْى

اث ُٖاءة العّى اإلاالُت،  و معخٍى ت سشُذة حعهم في َس ويحر اإلاالي، وهى ما ًادي بلى ْشاساث اظدشماٍس

اث الشُاَُت التي جؿمذ بليها ا لذٛو إلاا ًمً٘ ؤن جدذزه مً َشوْاث في ظزب والىضٛى بلى معخٍى

 بلى ؤن ؤلاَطاح هى ؤهم ْىىاث الخىاضل بحن اإلاعاهمحن وألاؾشاٍ راث الهالْت 
ً
الاظدشماساث، بغاَت

 بلى ؤن 
ً
ً اإلاالُحن بغاَت ت. ٖما حعهل جؿبُٓاث ؤلاَطاح نمل اإلادللحن واإلاعدشاٍس وبداسة الشٖش

ٔ ألاَػل للخهٍش نلى ا  إلاخاؾش.ؤلاَطاح هى الؿٍش

ٗاث بمخؿلباث ؤلاَطاح بما َيها ؤلاَطاح في اإلاىانُذ اإلآشسة نً البُاهاث اإلاالُت  خُض جلتزم الشش

ت والنهاثُت وبُان نذد ألا  ظهم التي ًمل٘ها ؤنػاء مجلغ ؤلاداسة وؤلاداسة الشبهُت والىطِ العىٍى

زلٚ ؤلاَطاح نً اإلاهلىماث اإلاخهلٓت بهم مً خُض ال خبراث الهلمُت والهملُت الخىُُزًت الهلُا ٖو

ُُت اإلآذمت نً ٗل  الىبزةورلٚ مً واْو   منهم.الخهٍش

ذ الخهلُماث الخىُُزًت للٓاهىن ) ؤلاَطاح بإهه " ال٘شِ نً اإلاهلىماث التي تهم  2005( لهام 22نَش

 ً  وللجمهىس ولِغ َٓـ لخملت ألاوساّ اإلاالُت واإلاعدشمٍش
ً
جب ؤن ًٙىن ال٘شِ ناما ً ٍو اإلاعدشمٍش

بطىسة دوسٍت مشجبؿت بالعىت اإلاالُت للجهت راث الهالْت ؤو بطىسة َىسٍت نىذ الخاظت ؤو نىذ  ورلٚ

 خذور مهلىمت ظذًذة"

  عي في ظىسٍت اظخخذام ًخؿلب ؤلاؾاس ش اإلاالُت مهاًحر الذولُتالدشَش في بنذاد البُاهاث  ألنذاد الخٓاٍس

ٗاث وفي ْاهىن هُئت ألاوساّ وألاظىاّ اإلاالُت  ٗاث اإلاعاهمت ورلٚ في ْاهىن الشش اإلاالُت للشش

العىسٍت، وهى ألامش الزي ًمحز ظىسٍت نً ال٘شحر مً دٛو الهالم في جؿبُٔ هزه اإلاهاًحر، وبالخالي 

ت للشش   للمهاًحر جٓىم الهُئت بمخابهت البُاهاث اإلاالُت اإلاشخلُت والعىٍى
ً
ٓا ٗاث الخاغهت إلششاَها َو

ٗاث باظخخذام هزه اإلاهاًحر. ٖما ؤن اظخخذام  ش التزام الشش الذولُت وهى ألامش الزي ظاهم في جؿٍى

اإلاهاًحر الذولُت في بنذاد الٓىاثم اإلاالُت وفي ؤلاَطاح والُٓاط إلاخخلِ البىىد هى ظضء ال ًخجضؤ مً 

مت.  مماسظاث الخٖى

  ّز مجالظ بدارة الشزكاثوألاظىاّ اإلاالُت العىسٍت بخذُْٔ جٓىم هُئت ألاوسا اث جلاٍر التي  محخٍى

 لىكام 
ً
ٓا ش َو جم جىصَهها نلى اإلاعاهمحن في اظخماناث الهُئاث الهامت. خُض ًخػمً هزا الخٍٓش

زلٚ 21ؤلاَطاح ) ت وؤدائها وخؿؿها اإلاعخٓبلُت ٖو  حهؿي ضىسة جُطُلُت نً واْو الشٖش
ً
( بىذا

ش مجلغ ؤلاداسة هى الخؿبُٔ ألاوظو ظمُو اإلاهلىما ث التي تهم اإلاعاهمحن. وبزلٚ َةن جٍٓش
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ش  اث جٍٓش ش بمدخٍى ٗاث التي شملها الخٍٓش للمماسظاث اإلاشلى لإلَطاح خُض التزمذ ظمُو الشش

كما كامذ الهُئت بيشز مجلغ ؤلاداسة غمً ؤلاظشاءاث اإلاخخزة خالٛ اظخماناث الهُئاث الهامت، 

ز مجالظ   غلى مىكؼ الهُئت. 2017إلادارة لػام جمُؼ جلاٍر

   ٗاث و العّى للشش و الهُئت الال٘ترووي ومْى ًخم وشش مداغش اظخماناث الهُئاث الهامت نلى مْى

 اإلاذسظت.

ش ؤي بيعبت 18م٘خىبت لإلَطاح في ) ًىظذ ظُاظت-1 ٗاث التي شملها الخٍٓش ت مً الشش % 50( شٖش

ٗاث ألاخشي   بِىما ج٘خُي الشش
ً
با  بااللتزام بمخؿلباث هكام ؤلاَطاح.جٍٓش

 

ٗاث الـ) (30لذي ) مخحذزين رضمُينجم حهُحن -2 ت مً الشش  36شٖش
ً
ش وهم يالبا ( التي شملها الخٍٓش

 بلى اإلاذًش الهام واإلاذًش اإلاالي
ً
 بإن ًىظذ ) سثِغ اإلاجلغ ؤو هاثبه بغاَت

ً
ٗاث ْامذ بخهُحن 10نلما ( شش

ٙىن سثِغ اإلاجلغ ؤو اإلاذًش الهام.  مخدذر واخذ ٍو

ش  باظخصىاء-3 ٗاث التي شملها الخٍٓش ٗاث ضًحرة الدجم ًىظذ اهخمام واضح مً الشش بألُاث الشش

ٗاث مً خالٛ الػىابـ الخٓىُت اإلاخمشلت في ضبط  ابت الذاخلُت للشش اإلاهلىماث غمً ؤهكمت الْش

ٔ اخخطاص اإلاىقِ ومً خالٛ  البرامج التي جدذد الطالخُاث في الاؾالم نلى اإلاهلىماث الهامت َو

 اإلاذسظت آلُاث جذَ
ً
ٗاث وخاضت ٗاث. ومً خالٛ التزام الشش ٔ اإلاهلىماث غمً الهُاٗل الخىكُمُت للشش

.
ً
ا  بتزوٍذ الهُئت والعّى بٓىاثم ألاشخاص اإلاؿلهحن شهٍش

اث 31لذي ) الكتروهُت مىاكؼًىظذ -4 ش، وجم جطيُِ مدخٍى ٗاث التي شملها الخٍٓش ت مً الشش ( شٖش

ش العىىي ودنىة اظخمام الهُئت الهامت:هزه اإلاىاْو بلى زالزت جطيُُاث هي ال  بُاهاث اإلاالُت والخٍٓش

ت في  و الال٘ترووي للبُاهاث اإلاالُت للشٖش ش العىىي  3خُض ال ًخػمً اإلاْى ت وال ًخػمً وشش الخٍٓش شٖش

زلٚ ال ًخػمً وشش دنىة اظخمام الهُئت الهامت في  11في  ت، ٖو ٗاث 9شٖش  16، بِىما حعخىفي شش

ت وشش البىىد الشالزت  ت في  ، مٓابل2017في نام شٖش و الال٘ترووي للبُاهاث اإلاالُت للشٖش ال ًخػمً اإلاْى

 لإلفصاح( وجىد ضُاضت 14الجذول ركم )

 2016 إلاجمالي الصزافت الاجصاالث الشراغت الصىاغت الخذماث الخإمين املصارف اللطاع

 36 36 5 2 3 2 3 7 14 غذد الشزكاث

وجىد ضُاضت 

 لإلفصاح
12 2 2   2  18 17 
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ش العىىي في  11 ت وال ًخػمً وشش الخٍٓش زلٚ ال ًخػمً وشش دنىة اظخمام الهُئت  20شٖش ت، ٖو شٖش

ٗاث، بِىما حعخىفي  16الهامت في  ت وشش البىىد الشالزت  14شش نلى مىاْهها  2016في نام شٖش

 الال٘تروهُت:

اث املىاكؼ الالكتروهُت15الجذول ركم )  ( محخٍى

 اللطاع
غذد 

 الشزكاث

غذم وجىد 

مىكؼ 

 25الكترووي

 وجىد مىكؼ الكترووي

غذم وشز 

 البُاهاث املالُت

غذم وشز 

ز الطىىي   الخلٍز

غذم وشز دغىة 

اجخماع الهُئت 

 الػامت

غذم وشز ؤي 

مً البىىد 

 الثالزت

البىىد وشز 

 الثالزت

 11 1 2 2   14 املصارف

  1 5 6 1  7 الخإمين

 1 1 1 1 1 1 3 الخذماث

 1   1   2 الصىاغت

  1 1 1 1 2 3 الشراغت

 2      2 الاجصاالث

 1 2    2 5 الصزافت

 16 6 9 11 3 5 36 إلاجمالي

2016 36 5 11 20 16 11 14 

 

 لىكام : الطارئت إلافصاحاث-5
ً
ٓا ت َو ؤلاَطاح للجهاث الخاغهت إلششاٍ الهُئت: ًجب نلى الشٖش

ش ؤي  اإلاطذسة بنالم الهُئت ودون ببؿاء وبإي وظُلت جدٓٔ العشنت اإلاؿلىبت، وبضذاس بُان نلجي نىذ جَى

ت.  مهلىمت ظىهٍش

 نلى  34جم ؤلاَطاح نً 
ً
 مىصنا

ً
 ؾاسثا

ً
ت خالٛ نام  16بَطاخا  خُض  2017شٖش

ً
وظاءث اإلاطاٍس ؤوال

 مىصنت نلى  27َطاح نً جم ؤلا 
ً
 هاما

ً
 مٓابل  11خذزا

ً
ا  في نام  36مطَش

ً
ٖما في  2016بَطاخا

 الجذٛو الخالي:

 

 
                                                            

ٗاث هي )ألاهلُت للىٓل، يذّ، هماء، شام للطشاَت، وبُٙى للطشاَت(  25  .الشش
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 2017خالل غام  ( إلافصاحاث الطارئت16الجذول ركم )

خ إلافصاح الشزكت الزكم  غىىان إلافصاح جاٍر

 كطاع املصارف

ل 1  اظخٓالت ممشل نػى مجلغ بداسة  25/05/2017 اإلاطٍش الذولي للخجاسة والخمٍى

 بىٚ ظىسٍت واإلاهجش 2

 اظخٓالت ممشلي نػى مجلغ بداسة 05/04/2017

ً في مجلغ بداسة 08/08/2017  حهُحن نػٍى

 اظخٓالت نػى مجلغ بداسة 01/11/2017

 ظىسٍت-البىٚ الهشبي  3

 اظخٓالت نػى مجلغ بداسة 30/03/2017

 اظخٓالت نػى مجلغ بداسة  18/05/2017

 حهُحن هاثب سثِغ مجلغ بداسة 07/11/2017

 حهُحن نػى مجلغ بداسة 31/12/2017

 بِبلىط 4

 اظخٓالت ممشلي نػى مجلغ بداسة 31/07/2017

 حعمُت سثِغ وهاثب مجلغ بداسة 06/12/2017

 حهُحن ممشل نػى مجلغ بداسة 12/12/2017

 بىٚ ظىسٍت والخلُج 5
 جدذًذ مىاضب مجلغ بداسة  04/05/2017

 حهُحن مذًش نام للبىٚ 03/10/2017

 بىٚ الشام ؤلاظالمي 6

 حًُحر ممشل نػى مجلغ بداسة  26/02/2017

 (ISO-9001-2015خطٛى نلى شهادة بداسة هكام الجىدة ) 07/03/2017

 اظخٓالت ممشل نػى وبنادة حشُ٘ل مجلغ بداسة 01/08/2017

 ظىسٍت الذولي ؤلاظالميبىٚ  7
 حًُحر ممشل نػى مجلغ بداسة  30/03/2017

ٔ في َشم الٓامشلي للبىٚ 25/09/2017  جىغُذ لخبر الخٍش

ت  8  01/03/2017 ظىسٍت  –بىٚ البٖر
 للمىاضُت الذولُت 

ً
ٓا خطٛى نلى وزُٓت بُان اداء َو

 (ISO26000:2010للمعاولُت الاظخمانُت )

 ظىسٍت  –َشوعبىٚ  9

ٗامل ألاظهم الُاثػت نً نملُت سؤط اإلااٛ 25/01/2017  بجمام بُو 

 اظخٓالت نػى مجلغ بداسة 08/03/2017

 حًُحر ممشل نػى مجلغ بداسة  30/03/2017
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 2017( إلافصاحاث الطارئت خالل غام 16جخمت الجذول ركم ) 

خ إلافصاح الشزكت الزكم  غىىان إلافصاح جاٍر

 ظىسٍت-َشوعبىٚ  9

 حًُحر ممشل نػى مجلغ بداسة 05/12/2017

 حهُحن نػى مجلغ بداسة 05/12/2017

 حهُحن ممشل نػى مجلغ بداسة 31/12/2017

 اظخٓالت ممشلي نػى مجلغ بداسة 05/07/2017 بىٚ الشّش  10

 حًُحر ممشل نػى مجلغ بداسة 23/11/2017 ظىسٍت-بىٚ ْؿش الىؾجي  11

 كطاع الخإمين

 الذولُت للخإمحن )آسوب(العىسٍت  12
اة نػى مجلغ بداسة 10/01/2017  َو

 حهُحن وحًُحر نػى مجلغ بداسة 04/04/2017

ت  04/10/2017 اإلاخدذة للخإمحن 13  حهُحن مذًش نام للشٖش

 كطاع الخذماث

 حًُحر ممشلي نػى مجلغ بداسة  28/02/2017 الهشبُت العىسٍت للميشأث العُاخُت 14

 كطاع الصىاغت

ىث الىباجُت 15  ألاهلُت للٍض
ت ؤٍو شىس  23/04/2017  بخطىص جإظِغ شٖش

ت 01/11/2017  اظخٓالت مذًش الهام للشٖش

 كطاع الصزافت

ت  10/07/2017 ألادهم للطشاَت  16  حًُحر مذًش نام الشٖش

 

 : 2017 نام خالٛ الخالُت ألاخباس وشش جم ٖما

 .والخلُج ظىسٍت بىٚ مً% 45 وعبت الُشوس ي العهىدي بُمى بىٚ ششاء بخطىص -1

ؼ -2  .الُشوس ي العهىدي بُمى بىٚ مً اإلآذم الهشع والخلُج ظىسٍت بىٚ َس
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: اللجان املىبثلت غً مجلظ
ً
 إلادارة ضادضا

ادة َانلُت مجلغ  ٗاث بدشُ٘ل اللجان ٖةخذي ألادواث الهامت لٍض مت الشش جىص ي اإلابادت الذولُت لخٖى

ؤلاداسة نذد مً اللجان ًُىغها اإلاجلغ ضالخُت الُٓام بمهام مدذدة خُض ٌهاون مجلغ ؤلاداسة، 

ًػؿلو بها وجادي هزه اللجان مهماتها جدذ  يتة في ؤداء اإلاهام واإلاعاولُاث الحعانذ مجلغ ؤلاداس 

 بششاٍ مجلغ ؤلاداسة، نذا نً مماسظت جلٚ اللجان الاخخطاضاث اإلاىاؾت بها.

 ، خُض:مجلغ ؤلاداسة مانذا لجىت الخذُْٔهزا اإلادىس اللجان اإلاشٙلت في ًخػمً 

ٗاث6لم ًخم حشُ٘ل لجان مىبشٓت نً اإلاجلغ في )-1 ٗاث الـ/ 26( شش ش 36مً الشش / التي شملها الخٍٓش

ٗاث وفي ْطىس الخىكُم ؤلاداسي الخالي لها. ٓت الخٓلُذًت في بداسة هزه الشش  وهزا ٌه٘غ الؿٍش

اظخماناتها خالٛ العىت. وجدبو اظخماناث اللجان  جماسط اللجان اإلاشٙلت مهامها مً خالٛ ؤنذاد-2

 اظخماناث مجالغ ؤلاداسة في اهخُاع نذد الاظخماناث وضهىبتها في قل قشوٍ ألاصمت.

 ما حشٙل -3
ً
ت غمً ْؿانها ونادة  لؿبُهت وشاؽ ٗل شٖش

ً
ٓا جخخلِ حعمُاث ومهام اللجان اإلاشٙلت َو

 ؤٖبر مً 
ً
ٗاث الٓؿام اإلاطشفي والخإمحن نذدا  شش

ً
اللجان ًدىاظب مو ضخامت ؾبُهت وشاؾاتها مٓاسهت

ٗاث ألاخشي.  بالشش

ػاث ؤنػاء مجال جمشل-4  مً بىىد حهٍى
ً
ت اللجان واظخماناتها واخذا  غ ؤلاداسة.نػٍى

ت ؤهكمت ؤو لىاثذ م٘خىبت لهزه اللجان وجم بْشاسها مً مجلغ ؤلاداسة ورلٚ 23) لذي-5 ٗاث ( شٖش للشش

 (.30ًىظذ بها لجان ونذدها ) تيال

                                                            
ٗاث هي )الهُٓلت للخإمحن الخٙاَلي، يذّ، دًاب للطشاَت، شام للطشاَت، اإلاخدذة للطشاَت وبُٙى للطشاَت(.  26  الشش

 ( جىسع اللجان في مجلظ إلادارة17الجذول ركم )

 2016 إلاجمالي الصزافت الاجصاالث الشراغت الصىاغت الخذماث الخإمين املصارف اللطاع

 36 36 5 2 3 2 3 7 14 غذد الشزكاث 

 7 6 4  1   1  غذم وجىد لجان

 26 27 1 2 1 1 3 5 14 لجىت الخذكُم

 16 17  1  1  1 14 الترشُحاث واملكافأث لجىت

 14 14       14 لجىت الحىكمت

 18 18      4 14 لجىت بدارة املخاطز

 20 20 1 1 2 2 3 3 8 لجان ؤخزي 
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: لجان الخذكُم
ً
 ضابػا

م / / نلى ؤهه ًخهحن نلى مجلغ ؤلاداسة حشُ٘ل لجىت للخذُْٔ مً 16هظ هكام ؤلاَطاح في مادجه ْس

 وبنالم الهُئت بزلٚ، وججخمو اللجىت بطُت دوسٍت نلى ؤال زالزت مً 
ً
ؤنػاثه وحعمُت ؤخذهم سثِعا

 ًٓل نذد اظخماناتها نً ؤسبهت في العىت وؤن جذون مداغش هزه الاظخماناث بشٙل ؤضىلي.

م /  مت الطادس بالٓشاس ْس نلى ؤن جدشٙل اللجىت مً زالزت مً  2008/ لهام 31وهظ هكام الخٖى

 معخٓلحن ومً ؤهم مهام اللجىت:
ً
 ألانػاء يحر الخىُُزًحن نلى ألاْل وؤن ًٙىهىا ظمُها

o  مىاْشت جششُذ مذْٔ الخعاباث ومذي اظخٓاللُخه ومخابهت نمله ومالخكاجه ومٓترخاجه

 ودساظت خؿت نمله.

o .ش الذوسٍت ْبل نشغها نلى اإلاجلغ وجٓذًم الخىضُاث بشإنها  دساظت الخٓاٍس

o .ابت الذاخلُت ومخابهتها ش الْش ابت الذاخلُت والاؾالم نلى جٓاٍس  دساظت وجُُٓم بظشاءاث الْش

o  ت الخإٖذ مً نذم وظىد ؤي جػاسب في اإلاطالح ْذ ًيخج نً نٓذ الطُٓاث ما بحن الشٖش

 وألاؾشاٍ روي الهالْت.

لت مً  مت العلُمت لؿبُهت اإلاهام اإلاٗى هىا، ٌهذ نمل اللجىت مً ؤهم مداوس جؿبُٔ مماسظاث الخٖى

ل مً مذْٔ الخعاباث واإلاذْٔ   في جدعحن الاجطاٛ والخىاضل بحن مجلغ ؤلاداسة ٗو
ً
بليها وخاضت

 الذاخلي.

ٗاث الـ ) 27(9لم ًخم حشُ٘ل لجان جذُْٔ في ) -1 ٗاث مً الشش ش ( التي شملها 36شش نام  فيالخٍٓش

ٗاث في نام 10، مٓابل )2017  .2016( شش

ٗاث التي ًخىظذ َيها لجىت الخذُْٔ ظمُو الششوؽ اإلاؿلىبت خالٛ نامي  -2  2017خٓٓذ ظمُو الشش

 .2016و

ٗاث الـ) 28(3لم جدٓٔ ) -3 ٗاث مً الشش جذُْٔ ششؽ نذد الاظخماناث ( التي شٙلذ لجان 26شش

 
ً
ا ٗاث في نام 5، مٓابل )2017في نام  ظىٍى  .2016( شش

تلم جدٓٔ ) -4 ٗاث ) 29(شٖش ( التي شٙلذ لجان جذُْٔ ششؽ الاظخمام مو مذْٔ 26مً الشش

ٗاث في نام 3، مٓابل )2017في نام  الخعاباث إلاشة واخذة نلى ألاْل  .2016( شش

                                                            
ٗاث هي )الاجداد الخهاووي، الهُٓلت لل  27 ىثالشش يذّ، الهىذظُت الضسانُت  –، الهشبُت العىسٍت لخىمُت اإلاىخجاث خإمحن الخٙاَلي، ألاهلُت للٍض

 .دًاب للطشاَت، شام للطشاَت، اإلاخدذة للطشاَت وبُٙى للطشاَت(، هماء-لالظدشماساث
دُت للخإمحن، اإلاشّش الهشبي للخإمحن،   28 ٗاث هي )الٍٙى  .(واظمىذ البادًتالشش
ت هي اظمىذ البادًت.  29  الشٖش
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ٗاث الـ) -5 رة باألمىس اإلاالُت ( التي شٙلذ لجان جذُْٔ ششؽ وظىد نػى ري خب27حعخىفي ظمُو الشش

ت في نام 26، مٓابل )2017في نام  واإلاداظبُت  .2016( شٖش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( لجان الخذكُم18الجذول ركم )

 2016 إلاجمالي الصزافت الاجصاالث الشراغت الصىاغت الخذماث الخإمين املصارف اللطاع

 36 36 5 2 3 2 3 7 14 غذد الشزكاث

 26 27 1 2 1 1 3 5 14 لجىت الخذكُم

 26 27 1 2 1 1 3 5 14 الشزوط بخحلم

بخحلم غذد 

 الاجخماغاث
14 3 3  1 2 1 24 21 

بخحلم شزط 

 الخبرة املالُت
14 5 3 1 1 2 1 27 26 

 23 26 1 2 1  3 5 14 مؼ املذكم بخجمؼ
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زهم : مذكلى الحطاباث وجلاٍر
ً
 زامىا

مت   مهمت في مماسظاث خٖى
ً
ٗاث مً خالٛ بغُاء الشٓت ًدخل نمل مذْٓي الخعاباث مٙاهت الشش

 ٔ شه اإلاَش واإلاطذاُْت نلى اإلاهلىماث اإلاداظبُت، مً خالٛ سؤًه الُجي واإلاداًذ الزي ًخػمىه جٍٓش

 .بالٓىاثم اإلاالُت

 ال وحهخبر اجطاالث مذْٓي الخ
ً
 مً ظالمت ؤ ًخجضؤعاباث ظضءا

ً
ؤنماٛ مذْٓي  ألهمُتنمالها. وهكشا

 
ً
ٗاَت بما ًيسجم اوسجاما ٗاث بىغو ظُاظت جىكم شاون مذْٔ الخعاباث  الخعاباث، ْامذ الشش

 
ً
ىانذجاما هاث راث الطلت في الذولت. الاهػباؽ مو مٓخػُاث ْو  اإلااظس ي والدشَش

ذ لخهُيُه ونضله جىاولذ هزه العُاظت  ظمُو ألاخٙام اإلاخهلٓت بمذْٓي الخعاباث، َٓذ جؿْش

اث خه والششوؽ الىاظب جىاَشها َُه والتزاماث وواظباث اإلاذْٔ واظخٓال زلٚ الخطَش  ةاإلادكىس ٖو

 .نلُه

 جماش ى مو جؿىساث ْؿام ألاوساّ اإلاالُت وجم وغو الهذًذ مً 
ً
 ملخىقا

ً
ذ شهذث هزه اإلاهىت جؿىسا ْو

ٗاث اإلاعاهمت مً خالٛ هكام انخماد مذْٓ  في الشش
ً
ي الػىابـ واإلادذداث لهمل اإلاذْٔ وخاضت

ابت الهُئت الطادس بالٓشاس / نً العُذ سثِغ  2006/ لهام 3944الخعاباث لذي الجهاث الخاغهت لْش

م / الخاص بدىكُم مهىت اإلاداظبت والخذُْٔ  2009/ لهام 33مجلغ الىصساء، وبهذ ضذوس الٓاهىن ْس

 إلاا ًلي:
ً
ٓا  َو

ٗاث و  - ٗاث اإلاعاهمت التي ًٓىم اإلاذْٔ بخذُْٓها بإسبو شش َٔ ْشاس مجلغ خذد نذد الشش

م ) خ 1891اإلاداظبت والخذُْٔ ْس  .17/6/2010( جاٍس

 ٌهحن اإلاذْٔ إلاذة ظىت ْابلت للخجذًذ ختى ؤسبو ظىىاث. -

ٗاث جذُْٔ ظىسٍت مذهُت ؤو مهىُت مدذودة اإلاعاولُت. -  ظمذ الٓاهىن بةوشاء شش

 نذم وظىد ؤي حهامالث   -
ً
وظىد الهذًذ مً اإلادذداث التي جخظ اظخٓاللُت اإلاذْٔ وخاضت

ت التي ًذْٓها ؤو وظىد ؤواضش الٓشبى ختى الذسظت الشالشت  مالُت بحن اإلاذْٔ ؤو ؤْاسبه والشٖش

 بإخذ ؤنػاء مجلغ ؤلاداسة ؤو اإلاذًش الهام.

ىاهحن وؤهكمت هُئت ألاوساّ و - ٗاث ْو ذ هظ ْاهىن الشش ألاظىاّ اإلاالُت العىسٍت نلى انخماد ْو

 مهاًحر الخذُْٔ الذولُت في نمل مذْٓي الخعاباث اإلاهخمذًً.

زلٚ اإلاهاًحر الذولُت ؤهاؾىا بمذْٔ الخعاباث الهذًذ  اي ؤن ؤلاؾاس الٓاهىوي الىاقم إلاهىت الخذُْٔ ٖو

ت  وجٓذًم سؤي َجي مً اإلاعاولُاث والىاظباث ٖصخظ منهي معخٓل ومداًذ في جذُْٔ ؤنماٛ الشٖش
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ت والتزامها باإلاهاًحر الذولُت خٛى رلٚ ٌهشع في اظخمام الهُئت  ومالخكاث خٛى الىغو اإلاالي للشٖش

ت إلاىاْشخه واإلاطادْت نلُه. حُث ًإحي دور املذكم لحماًت حلىق املطاهمين ولُكمل  الهامت للشٖش

 ولُت.دور الجهاث الزكابُت وبدارة الشزكت وبذلك جكخمل ؤضالع مثلث املطا 

 

 
 

 لخعاباث الجهاث الخاغهت إلششاٍ الهُئت نً الهام 29جم انخماد )-1
ً
 للٓشاساث  2018( مذْٓا

ً
ٓا َو

م ) ٗاث للخذ5ُْٔم، منهم )/( 121م و )/( 57م و)/( 47م و )/( 34مجلغ اإلاُىغحن ْس ، مٓابل ( شش

 لخعاباث الجهاث الخاغهت إلششاٍ الهُئت نً الهام 26)انخماد 
ً
 للٓشاساث مجلغ  2017( مذْٓا

ً
ٓا َو

م ) ٗاث للخذ6ُْٔم، منهم )/( 66م و )/( 27م و)/( 25م و )/( 24اإلاُىغحن ْس  .( شش

ش. جإخذ-2 ٗاث اإلاعاهمت التي شملها الخٍٓش ٗاث الخذُْٔ الذولُت الخطت ألاٖبر في جذُْٔ الشش  شش

م / خذد-3 ش اإلاذْٔ اإلاعخٓل ظىاء في اإلاخؿلباث 700مهُاس الخذُْٔ الذولي ْس / مخؿلباث نىاضش جٍٓش

 للمهاًحر الذولُت 
ً
ٓا  لشؤي اإلاذْٔ خٛى صخت ونذالت البُاهاث اإلاالُت َو

ً
ت وضىال الشٙلُت ؤو الجىهٍش

ش اإلاالُت.  إلنذاد الخٓاٍس

 ( ٗاث الـ ش 36مً ؤضل الشش ش ( التي شملها الخٍٓش بشؤي مخدُل خٛى البُاهاث اإلاالُت اإلاذْٔ  ظاء جٍٓش

حز نلى ؤمىس هامت غمً َٓشاث  30(2في ) 31/12/2017في  ش اإلاذْٔ مو التٖر ٗاث وظاء جٍٓش شش

                                                            
خىن(  30 ٗاث هي )الهُٓلت للخإـمحن الخٙاَلي والشّش الادوى إلاىخجاث الٍض  الشش

الجهاث 

ابُت  الْش

مجلغ 

بداسة 

ت  الشٖش

مذْٓي 

 الخعاباث
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 في / 31(6بًػاخُت في )
ً
 هكُُا

ً
ش، وؤنؿى اإلاذْٓىن سؤًا ٗاث التي شملها الخٍٓش ٗاث مً الشش / 28شش

ٗاث الـ ) ت مً الشش ش 36شٖش ش 3في ) ، مٓابل 2017م نا ( التي شملها الخٍٓش ٗاث وظاء جٍٓش ( شش

حز نلى ؤمىس هامت غمً َٓشاث بًػاخُت في ) ٗاث التي شملها 4اإلاذْٔ مو التٖر ٗاث مً الشش ( شش

 في /
ً
 هكُُا

ً
ش، وؤنؿى اإلاذْٓىن سؤًا ٗاث الـ )29الخٍٓش ت مً الشش  .2016في نام  (36/ شٖش

  م ش مذْٔ الخعاباث الجذًذ بشٙل  701جم انخماد جؿبُٔ اإلاهُاس الخذُْٔ الذولي ْس شٙل جٍٓش

م /في نام الٓادم  واظباسي  2016اخخُاسي لهام  خ 16ورلٚ خعب الخهمُم ْس  14/03/2017/ جاٍس

ٗاث ب ذالتزامالطادس نً الهُئت، ونلُه  م  خؿبُٔظمُو الشش  ؤي في 701اإلاهُاس الخذُْٔ الذولي ْس

ت في نام 36)  .2017( شٖش

ز مذكلي الحطاباث لػام 19الجذول ركم )  2017( جلاٍر

ز هظُف غذد الشزكاث اللطاع ز مخحفظ هظُف مؼ التركيز غلى ؤمىر هامت جلٍز  701طبلذ املػُار  جلٍز

 14  1 13 14 املصارف

 7 1 4 2 7 الخإمين

 3   3 3 الخذماث

 2  1 1 2 الصىاغت

 3 1  2 3 الشراغت

 2   2 2 الاجصاالث

 5   5 5 الصزافت

 36 2 6 28 36 إلاجمالي

2016 36 29 4 3 34 

 

 لٓشاساث اظخماناث الهُئاث الهامت نً نام  -4
ً
ٓا والتي جيخخب مذْٓي خعاباث نً نام  2017َو

ٗاث الـ) 22، جم الخجذًذ للمذْٔ في 2018 ت مً الشش ( التي نٓذث اظخماناث هُئاتها الهامت، 34شٖش

ت منها  12وجم حًُحر اإلاذْٔ في  ٗاث جم حًُحر مذْٔ الخعاباث الهتهاء َترة ألاسبو ظىىاث،  5شٖش  7وشش

ٗاث جم حًُحره ْبل اهٓػاء هزه اإلاذة ت مً  17الخجذًذ للمذْٔ في ، مٓابل 2017في نام  32شش شٖش

                                                            
ٗاث هي )  31  واظمىذ البادًت( ،، الاجداد الخهاووي للخإمحن، اإلاخدذة للخإمحنالىؾىُت للخإمحن، اإلاشّش الهشبي للخإمحنظىسٍت الذولي ؤلاظالمي، الشش
اة اإلاذْٔ )العُذ مطؿُى الجاظت( سخمه هللا. 3منهم   32 ٗاث جم حًُحر اإلاذْٔ بعبب َو  شش
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ٗاث الـ) ت منها  16( التي نٓذث اظخماناث هُئاتها الهامت، وجم حًُحر اإلاذْٔ في 33الشش ٗاث  4شٖش شش

ٗاث جم حًُحره ْبل اهٓػاء هزه اإلاذة 12وجم حًُحر مذْٔ الخعاباث الهتهاء َترة ألاسبو ظىىاث،  في  33شش

 . 2016نام 

 

 للزاراث الهُئاث الػامت ( الخؿيراث في 20الجذول ركم )
ً
 مذكلي الحطاباث وفلا

 2016 إلاجمالي الصزافت الاجصاالث الشراغت الصىاغت الخذماث الخإمين املصارف اللطاع

غذد الشزكاث التي 

 غلذث هُئاث غامت
14 7 3 2 2 2 4 34 33 

 17 22 3  1 2 1 6 9 الخجذًذ للمذكم

حؿُير املذكم الهلضاء 

 مذة ألاربؼ ضىىاث
2    1 2  5 4 

حؿُير املذكم دون اهتهاء 

 مذة ألاربؼ ضىىاث
3 1 2    1 7 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
ٗاث جم حًُحر اإلاذْٔ بعبب نذم انخماده مً ْ 4منهم   33  بل الهُئت بىاًء نلى سيبخه.شش
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: الخذكُم الذاخليج
ً
 اضػا

ذ خكُذ هزه   ٗاث ْو ابت الذاخلُت في الشش ٌهذ الخذُْٔ الذاخلي الذنامت ألاظاظُت في هكام الْش

ش مهاًحر دولُت للخذُْٔ الذاخلي، وبالخالي َةن  اإلاهىت باهخمام متزاًذ في العىىاث ألاخحرة هخج ننها جؿٍى

زلٚ جُُٓم الالتزام  ُْام داثشة الخذُْٔ بإنمالها في جُُٓم الىكم والخؿـ والعُاظاث وؤلاظشاءاث ٖو

ش اإلاخهلٓت  ت والٓاهىهُت، وسَو الخٓاٍس بها مً خالٛ نملُاث اإلاشاْبت اإلاالُت واإلاداظبُت واإلاادًت وؤلاداٍس

ت. مت ظُذة في الشٖش  بزلٚ ًطب في النهاًت في دنم وظىد مماسظاث خٖى

ٗاث الـ) 5/34في / الهُكل الخىظُمي الًحخىي -1 ٗاث مً بظمالي الشش ش نلى 36شش ( التي شملها الخٍٓش

ٗاث في نام 5، مٓابل /2017في نام  وخذة مخخططت او شخظ ًٓىم بمهام الخذُْٔ الذاخلي / شش

2016. 

( مٙىهت مً 22مخخططت في )دوائز  ًىجذ-2 ت جٓىم بمهمت الخذُْٔ )يالبُتهم في اإلاطاٍس ( شٖش

خخلِ حجم داث ت وحجمها، وفي الـ)مىقُحن ؤو ؤٖثر ٍو ت 8شة الخذُْٔ باخخالٍ ْؿام الشٖش ( شٖش

 
ً
ٗاث ال٘بحر وعبُا في  اإلاخبُٓت ًٓىم باإلاهمت شخظ ؾبُعي واخذ. نلى الشيم مً حجم بهؼ هزه الشش

ت21، مٓابل )2017نام  ( مٙىهت مً مىقُحن ؤو ؤٖثر  ( شٖش جٓىم بمهمت الخذُْٔ )يالبُتهم في اإلاطاٍس

ت 10وفي الـ)  .2016في نام  اإلاخبُٓت ًٓىم باإلاهمت شخظ ؾبُعي واخذ( شٖش

ٗاث الـ) اإلاذْٔ-3 ( التي لذيها مذْٔ، ألامش الزي ْذ ًادي اظخٓاللُت 31الذاخلي مخُشم في ظمُو الشش

ت ؤي ؤزىاء ُْامه بهمله،  ت ؤي ما نذا 31، مٓابل في )2017في نام  اإلاخدذة لليشش مانذا شٖش ( شٖش

ت اإلاخدذة للطشاَت في   .2016نام شٖش

شهم ما بحن مجلغ ؤلاداسة وؤلاداسة الخىُُزًت  جخخلِ-4 و لها اإلاذْٓىن الذاخلُىن جٓاٍس الجهت التي ًَش

ش وجػاسب اإلاطالح بحن ألاؾشاٍ  ولجىت الخذُْٔ، ألامش الزي ْذ ًادي بلى اهخُاع َانلُت هزه الخٓاٍس

ت.  اإلاخخلُت في الشٖش

ٗاث ًخمخهىن بمعخىي ظُذ مً الخإهُل ألامش الزي  نام ظمُو اإلاذْٓحن الذاخلُحن في وبشٙل  -5 الشش

ذ مً ُٖاءة مماسظتهم إلاهامهم.  ًٍض

ٗاث  ال -6 ًىظذ حًُحراث جزٖش في مىاْو سئظاء وخذاث الخذُْٔ ؤو اإلاذْٓحن الذاخلُحن في يالبُت الشش

 .2016و 2017في نام 

                                                            
ٗاث هي )الهشبُت العىسٍت لخىمُت اإلاىخجاث الضسانُت   34 ، دًاب للطشاَت، شام للطشاَت وبُٙى هماء-لالظدشماساثيذّ، الهىذظُت الضسانُت –الشش

 للطشاَت(.
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ٗاث الـ / -6 التي لذيها جذُْٔ  /31ًبلٌ مخىظـ نذد ناملي الخذُْٔ الذاخلي في بظمالي الشش

تراوح هزا اإلا5داخلي ) الطىانت والضسانت ث خىظـ ما بحن نامل واخذ في ْؿانا( ناملحن ٍو

مخىظـ نذد ناملي الخذُْٔ ، مٓابل 2017في نام  ناملحن في الاجطاالث 35(42والطشاَت و )

ٗاث الـ / تراوح 3/ التي لذيها جذُْٔ داخلي )31الذاخلي في بظمالي الشش هزا اإلاخىظـ ( ناملحن ٍو

( ناملحن 6ما بحن نامل واخذ في ْؿاناث الخإمحن والخذماث والطىانت والضسانت والطشاَت و )

 .2016في نام  في الاجطاالث

 

 ( ماشزاث الخذكُم الذاخلي21الجذول ركم )

 2016 إلاجمالي الصزافت الاجصاالث الشراغت 36الصىاغت الخذماث الخإمين املصارف اللطاع

 36 36 5 2 3 2 3 7 14 غذد الشزكاث 

غذم وجىد جذكُم 

 داخلي
    2  3 5 5 

 21 22 1 2 1 1 1 2 14 وحذة مخخصصت

 10 8 1   1 2 4  شخص طبُعي

 0 1      1  جهت خارجُت

 1 1     1   غذم الخفزؽ

مخىضط غذد الػاملين 

 في وحذة الخذكُم
5 2 2 1 1 42 1 5 3 

 

 

 

 

 

 
                                                            

بلٌ نذد   35 خل مىباًل جُلُٙىم بداسة خاضت للخذُْٔ الذاخلي مالُت مً خمغ وخذاث ٍو ت ظحًر  ( مىقِ.81َيها ) مىقُحنخُض ًىظذ لذي شٖش
ت ضىانت )اظمىذ البادًت( وخذة الخذُْٔ الذاخلي شايشة.  36  في شٖش
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: بدارة املخاطز
ً
 غاشزا

ٗاث، خُض ًجب ؤنجمشل  مت الشش ٗان ألاظاظُت إلاماسظاث خٖى ًطل ؤصخاب  بداسة اإلاخاؾش ؤخذ ألاس

ت  اإلاطالح ت بلى ْىانت بمعخىي ْذسة ؤلاداسة نلى جدذًذ والخيبا باإلاخاؾش التي ْذ جىاظه الشٖش في الشٖش

 ومً زم الخهامل مهها وبداستها في ظبُل حهكُم مىاَههم.

مت ؤن جىجح  ت دون ؤن جترأَ بةداسة مخاؾش بر ال ًمً٘ للخٖى في جدُٓٔ ؤهذاَها وجدعحن ؤداء الشٖش

ت ؤي َٓذ للُٓمت، مً  َهالت جخهامل مو مخخلِ ؤهىام اإلاخاؾش اإلاشجبؿت بخىلُذ ألاسباح، وججىب الشٖش

ُاظها والخهامل مهها.  خالٛ سضذ اإلاخاؾش التي ًمً٘ جدملها والخذ مً اإلاخاؾش يحر اإلاشيىبت ْو

مت في بؾاس نملُت داثمت ومعخمشة لإلششاٍ ؤي ؤن مهام بدا سة اإلاخاؾش جخٙامل مو مماسظاث الخٖى

ابت، نبر جدُٓٔ الخىاصن بحن جٙالُِ الالتزام واإلاٙاظب الىاججت ننها.  والْش

ٗاث،  اسجُهذ-1  مباششة نلى ؤداء الشش
ً
اث اإلاخاؾش بشٙل  ملخىف خالٛ ألاصمت وهى ما جٕش آزاسا معخٍى

ٗاث خالٛ هزه الُترة.  وجشأَ باسجُام دسظاث اث الشش  الخدىؽ وبخًُحر واضح في ؤولٍى

ٗاث الٓؿام اإلاالي ؤهمُت  ًخخلِ-2  لؿبُهت اليشاؽ، َخىلي شش
ً
ٓا ٗاث بةداسة اإلاخاؾش َو اهخمام الشش

ٗاث في   ألسباخها، بال ؤن اهخمام الشش
ً
 ؤظاظُا

ً
ؤٖبر إلداسة اإلاخاؾش ٗىنها في ضلب نملها ومطذسا

 ةداسة اإلاخاؾش ْذ اصداد خالٛ الاصمت.الٓؿاناث ألاخشي ب

ت ألظهاس ضٍش  حشتٕر-3 اث يحر اإلاعبْى ، بهذ اإلاعخٍى ٗاث في مخاؾش جٓلباث ؤظهاس الطٍش ظمُو الشش

 الهمالث ألاظىبُت.

 ( املخاطز في الشزكاث املطاهمت الػامت 22الجذول ركم )

 بجزاءاث بدارة املخاطز خالل الػام املخاطز اللطاع

 اإلاطاٍس

ّ  مخاؾش-مخاؾش الاثخمان  -العُىلت مخاؾش-العى

 اإلاخاؾش-ألاخشي  اإلاخاؾش-الدشًُلُت  اإلاخاؾش 

-الٓاهىهُت اإلاخاؾش-الخىأَ  مخاؾش -الاظتراجُجُت

ض  مخاؾش -العمهت مخاؾش -الامخشاٛمخاؾش -التٖر

-ؤظهاس الطٍش  مخاؾش -اإلاهلىماثؤمً  مخاؾش 

ألانماٛ  مخاؾش -ؤظهاس الُاثذة  مخاؾش 

تها ت. مخاؾش -واظخمشاٍس  اإلاىاسد البشٍش

اإلاخابهت الخشِشت لخدطُل الذًىن  -مخابهت وغو العُىلت بشٙل ًىمي

جىُُز الهذًذ مً اخخباساث الجهذ بًشع  -اإلاخإخشة نً العذاد

اجخار ؤلاظشاءاث الُُ٘لت  -الاخخُاف بمخططاث نامت للخدىؽ

ت بُت للمىقُحن الُٓام بذوساث  -ألانماٛ في َشوم اإلاطٍش باظخمشاٍس جذٍس

اث والُشوم الخإمحن مً ؤظل حًؿُت ؤهىام  بىلظانخماد  -في اإلاذًٍش

جٓذًم دساظاث مخىىنت َُما ًخظ مخاؾش  -مدذدة مً مخاؾش الدشًُل

وغو خذود  -دساظاث نً  مخاؾش الُشضت البذًلت -الخذماث ال٘تروهُت 

ش الالصمت بنذاد الخ -وظٍٓى لٙاَت ؤهىام اإلاخاؾش ومخابهت الالتزام بها ٓاٍس

ٗاَت ؤهىام اإلاخاؾش ت  -نً  ت باإلاخاؾش في الشٖش و الىعي واإلاهَش  -َس

ش اإلاعخمش  البذء بالخدػحر لخؿبُٔ اإلاهُاس  -ُْاط اإلاخاؾش  ألظالُبالخؿٍى

م  ش اإلاالُت ْس ش هكام للخُُٓم  -إلاا له مً ؤهمُت  9الذولي للخٓاٍس جؿٍى
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ل ولي لخُُٓم مخاؤوغو هكام  -الذاخليالاثخماوي  ؾش يعُل ألامىاٛ وجمٍى

ت والُشوم -التي ًخهشع لها اإلاطٍش ؤلاسهاب  -خماًت مىظىداث الشٖش

 الؿىاست الخدذًض اإلاعخمش لخؿـ  -اإلاشاْبت اإلاعخمشة لعٍٓى الىٓذ 

ت الهمل   اإلاخدملتحجض مخططاث بغاَُت إلاىاظهت الخهثراث  -واظخمشاٍس

الث اإلامىىخت للهمالء ش دوسٍت م -للخمٍى  -ً بداسة اإلاخاؾش بضذاس جٓاٍس

خلٔ بِئت -جُهُل دوس غابـ ؤمً اإلاهلىماث  -مخابهت َطل الطالخُاث

جدُٓٔ  -خُُٓٓت إلداسة اإلاخاؾش جخمخو بالشُاَُت والاظخٓاللُت اإلاهىُت 

اث  ابُت والشًشاث  إلاليءالخيعُٔ والخهاون بحن ظمُو اإلاذًٍش الُجىاث الْش

ي بداسجه للهمالث جبجي ظُاظت مخدُكت ف -في بِئت الػبـ الذاخلي

مشاظهت ؤخٙام ظُاظت  -ألاظىبُت لخجىب مخاؾش جٓلب ؤظهاس الطٍش

ٗاَت -الخىقُِ )حعلُِ واظدشماس مالي ( انخماد بظشاءاث مىزٓت لهمل 

ت بداسة اإلاخاؾش انخماد ظُاظت جدطُل للذًىن مشهت -وخذاث مذًٍش

بها بشٙل معخمش ومخٙ -وزابخت  امل.مخابهت جىقُِ الُ٘اءاث الشابت وجذٍس

 الخإمحن

 مخاؾش-العمهت مخاؾش-الدشًُلُتمخاؾش 

-الطٍشاظهاس  مخاؾش -العُىلت مخاؾش-الاظدشماس

 مخاؾش -الخإمحنبنادة  مخاؾش -الخإمحن مخاؾش

مت مخاؾش-اإلاهلىماثجٓىُت  نذم  مخاؾش -الخٖى

ش  مخاؾش -الالتزام ت  مخاؾش -اإلاىخجاثجؿٍى حعٍى

-الاٖخخاب مخاؾش-الاظدشماس مخاؾش-اإلاؿالباث

 الخإمحن الخٙاَلي. مخاؾش 

ت بنذاد همىرط جُُٓم الزاحي للخؿش  -بنذاد سجل مخاؾش شامل للشٖش

ض مُهىم بداسة اإلاخاؾش -مً ْبل الهاملحن  -جىكُم وسشت نمل لخهٍض

الُٓام بذساظت مٓاسهت  -اإلاعخمش بٙاَت ألاهكمت والٓىاهحن والامخشاٛالخإٖذ 

شة ت لألضٛى اإلاخَى  الاخخُاؾُاثالخإٖذ بشٙل شهشي مً ُٖاًت  -شهٍش

ألاخؿاس  واظدبهاداهتهاط لعُاظت اهخٓاء ألاخؿاس الجُذة  -الُىُت اإلادخجضة

اإلاداَكت نلى الخىاصن بحن اإلاخاؾش الخإمُيُت ومعخىي الشبذ  -العِئت

ت -اإلادٓٔ اجخار  -الخذ ما ؤمً٘ مً اإلاخاؾش التي جخهشع لها الشٖش

ألظىاّ ظذًذة  الخىظه -الخماًاث الخاضت لػمان اظخٓشاسها اإلاالي

 .إلنادة الخإمحن وجُهُل وخذاث بداسة اإلاخاؾش

 الخذماث
-الطٍشؤظهاس  مخاؾش -الاظخٓشاسمخاؾش نذم 

 .اإلاالُت اإلاخاؾش -اإلاىخجاثالؿلب نلى  اهخُاع

نلى  الخُاف-معخمشاإلاخاؾش بشٙل  دساظت-الىُٓاثاظت غًـ اجبام ظُ

 خماًت-اإلادُؿتالاداء الدشًُلي ونمله بُ٘اءة جدىاظب مو اإلاخًحراث 

 .اإلاىظىداث مً خالٛ بظشاءاث ألامان

 الطىانت

-الطٍشاظهاس  مخاؾش -ألاولُتمخاؾش هٓل اإلاىاد 

 اإلاىاسد مخاؾش-اإلاىاؾٔألاخذار في بهؼ  مخاؾش 

ت  .اإلاالُت اإلاخاؾش -البشٍش

ٔ في  ججىب-ألادوىون مً اإلاىاد بلى الخذ اإلاخض جخُُؼ  البُو والدعٍى

ٛ ظُاظت الخإمحن نلى بهؼ  جىظُو-الخؿشةاإلاىاؾٔ  ادة-ألاضى ابت  ٍص الْش

ت  وسخ اخخُاؾُت مخهذدة نً ؤهم بُاهاث  بظشاء-الىٓذًتنلى خٖش

ت بٙادس ماهل واإلاخابهت بخ جضوٍذ-واإلاعدىذاث ب الٙافيالشٖش  .ذٍس

 الضسانت

اإلابُهاث  اهخُاع-الطٍشنذم اظخٓشاس ؤظهاس 

ؤظهاس  اسجُام-الخاممىاد  هذسة-هدُجت ألاوغام 

 .ألامً والاظخٓشاس مخاؾش -الىٓلاإلاىاد وجٙلُت 

ش -آمىتون ألماًٖ اإلاخض هٓل  ت الؿىاست خؿـ  جؿٍى الىعي  وشش -والاظخمشاٍس

 .طُل الذًىن اإلاخإخشةالخشِشت لخد اإلاخابهت-اإلاخاؾشبشٓاَت بداسة 

 الاجطاالث

تمخاؾش اإلاىاسد  مو مىسديها  مخاؾش -البشٍش

ُ٘ت  -وألاوسوبُتونمالئها بعبب الهٓىباث ألامٍش

 مخاؾش-اإلاالُتالىاظمت نً ألادواث  مخاؾش 

-الانماٛ مخاؾش-ؤظهاس الطٍش  مخاؾش -الاثخمان

 مخاؾش -الىغو ألامجي والهملُاث الخشبُت  مخاؾش 

ش الالُاث وؤلاظشاءاث  الُٓام بدملت جىنُت لجمُو بداساث ودواثش  -جؿٍى

ت  ش  -اإلاهُىت ؤلاداساثجدذًض البُاهاث مً ْبل  -الشٖش الخيعُٔ لخؿٍى

جطمُم  -بداسة اإلاخاؾش لخخُُِ ألاخؿاس ومهالجتها -خؿت الؿىاست 

ش الخذماث  حر ؤماًٖ نمل بذًلت ج -ججهحزاث ٗل مً شبٙاث لخَى َى

ت التي حشًل وقاثِ خعاظت -للمىقُحن  جإمحن  -جدذًذ الهىاضش البشٍش

حر ؤهكمت الخماًت  -الخجهحزاث الالصمت ش ؤهكمت  -اإلاشاْبت وؤهكمتجَى جؿٍى
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ب اإلاهلىماث ؤمً اإلاهلىماث. مخاؾش -الؿبُهُتالٙىاسر  وشش  -جإمحن وسخ اخخُاؾُت نم ظمُو ألاهكمت -مىو حعٍش

ت الٙىادس الىعي لذي ظمُو  َتراض ي للُٓام باالختراّ بىاء مخخبر ا -البشٍش

الخهاون اإلاعخمش مو الجهاث  -الُهلي لألهكمت لخبُان خؿىسة سًشاث 

ذ  -مذ مدؿاث جىلُذ ٖهشباء  -الخٙىمُت راث الطلت بخذار مخاصن ْو

 جىظُو ْانذة اإلاىسدًً للخجهحزاث الالصمت. -اظتراجُجُت وآمىت 

 الطشاَت

اث وهٓل  -ألامىاٛالخعاسة الدشًُلُت والعْش

 مخاؾش -الطٍشؤظهاس  مخاؾش -العُىلت اؾشمخ

 .اإلاىاَعت

ىت  ابت-بداسة مد٘مت ألنماٛ الخٍض ُتالخعاباث  ْس بحن  اإلاىاسهت-اإلاطَش

بالخإمحن نلى ألامىاٛ اإلاىٓىلت  الخدىؽ-الطٍشمخاؾش العُىلت ومخاؾش 

تهت لذي واإلاخض  اظخدٓاْاث اإلاىظىداث واإلاؿالُب  آظاٛ جدلُل-الشٖش

ش -ومشاْبتها ش الخاضت بُ٘اًت سؤط  جؿٍى  خشص-اإلااٛآلُت بنذاد الخٓاٍس

ت مطادس ؤمىاٛنلى جىقُِ   .الشٖش

في الًالبُت ؤلاظشاءاث خالٛ هزا الهام  وجدعحنظُذ بشٙل  نام، حشحر ماششاث اإلاخاؾش بلى وغو 

ش، وهى ما ٌهبر نً بظشاءاث بداسة مخاؾش اظخؿانذ ختى آلان  ٗاث التي شملها الخٍٓش الهكمى للشش

ٗاث مً اإلاخاؾش اإلاخخلُت وغمىذ اظخمشاسها سيم قشوٍ ألاصمت الطهبت.خم  اًت هزه الشش

ت في جدملها لخدُٓٔ ؤهذاَها جدذد ْابلُت جدمل اإلاخاؾش معخىي وهىم اإلاخاؾش الت ي جشيب الشٖش

 ظتراجُجُت وؤهذاٍ الهمل مو مشاناة التزاماجه ججاه ألاؾشاٍ راث الهالْت.الا 

خٙىن بؾاس ْابلُت اإلا ت مً بُان ْابلُت جدمل اإلاخاؾش باإلغاَت بلى:ٍو  خاؾش الخاص بٙل شٖش

 مٓاًِغ ؤداء مدذدة نلى شٙل ماششاث ؤداء سثِعُت. - ؤ

ُىد ومهاًحر ؤلاْشاع والاظدشماس اإلاىضخت في دلُل  - ب خذود للمخاؾش، مهاًحر الخهشع، غىابـ ْو

 ظُاظاث وبظشاءاث اإلاخاؾش الذاخلُت.

 اإلآاسهت التي ًخم مشاْبتها في اظخماناث اللجان.مهاًحر سؤط اإلااٛ والعُىلت  - ث

اإلادذدة في  والاظتراجُجُتاهذاٍ الهمل وؤهذاٍ بداسة اإلاخاؾش الشثِعُت، ألاهذاٍ، الًاًاث  - ر

 اظتراجُجُاث الهمل والاظدشماس وبداسة اإلاخاؾش.

ت  - ط ت مً خالٛ لجان ؤلاداسة ومجلغ ؤلاداسة ْ وؤلاششاَُتجدذد الهُاٗل ؤلاداٍس ابلُت في الشٖش

ت لخدمل  اث ألاداء اإلاشيىبت، في اإلآابل، ٖما بنها مخػمىت في بداسة اإلاخاؾش الشٖش ومعخٍى

ت لخدمل اإلاخاؾش في نملُت  ت بغاَت لشؤط مالها، ًخم دمج ْابلُت الشٖش اإلاخىىنت داخل الشٖش

نلى معخىي خؿىؽ ألانماٛ الهمىدًت. ، سؤط اإلااٛ، وبداسة اإلاخاؾش الاظتراجُجيالخخؿُـ 

ت اإلاعاهمت ٗل خـ مً خؿىؽ الٍو في جدُٓٔ ماششاث ألاداء الشثِعُت  ملهِٓغ الشٖش

 الهامت.
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ت بلى جدعحن وعبت ألاسباح مٓاسهت باإلاخاؾش لطالح ظمُو الاؾشاٍ راث الهالْت مً خالٛ  تهذٍ الشٖش

خلي لُ٘اًت ألانماٛ الاظدشماس، بداسة اإلاخاؾش والخُُٓم الذا)الظتراجُجُاث والذوسٍت  الذُْٓتاإلاشاظهت 

ت هى الخهشع إلاخاؾش الاثخمان بغاَت بلى مخاؾش الاخشي،  هخبر الخهشع الشثِس ي للشٖش ساط اإلااٛ(، َو

، وجخؿلب ْابلُت  اإلاخاؾش ومجلغٖما جٓىم ؤلاداسة بمشاظهت جىضُاث للجىت بداسة 
ً
ا ؤلاداسة النخماد ظىٍى

ت لخدمل اإلاخاؾش، غمً ؤمىس ؤخشي ٖما ًلي:  الشٖش

 ًٗاَت الخهامالث. معخىي نالي م  الجزاهت واإلاهاًحر الاخالُْت والاخترام واإلاهىُت في 

 .جدمل اإلاخاؾش التي جخطِ بالشُاَُت والُهم والتي ًمً٘ ُْاظها ومشاْبتها وبداستها 

  إلاا جملُه 
ً
ٓا اث مىاظبت مً ُٖاًت سؤط اإلااٛ بشٙل معخمش َو ت معخٍى الخإٖذ مً ؤن لذي الشٖش

اث في وزُٓت الخُُٓم الذاخلي لُ٘اًت سؤط اإلااٛ، الجهت الخىكُمُت وجُُٓم الش ت لخلٚ اإلاعخٍى ٖش

ت إلداسة سؤط اإلااٛ جخػمً اإلاخؿلباث الشؤظمالُت وجخؿُـ  والخإٖذ مً ان اظتراجُجُت الشٖش

 سؤط اإلااٛ.

  ت لذنم ل اإلاعخٓش والُهاٛ ويحر اإلاٙلِ لذي الشٖش ٗاَُت مً الخمٍى اث  الخإٖذ مً جىاَش معخٍى

ت إلؾاس  مخؿلباث العُىلت وؤلاْشاع والاظدشماس بشٙل معخمش، والخإٖذ مً امخالٕ الشٖش

إلاشاْبت وبداسة العُىلت في الكشوٍ الهادًت  الؿىاست نمل ساسخ إلداسة العُىلت وخؿـ 

ت إلاهذالث العُىلت الشثِعُت )الذاخلُت والخىكُمُت( خالٛ والػايؿت، بغاَ ت بلى مشاْبت شهٍش

 اظخماناث اللجان.

 ت. الالتزام  باإلابادت ألاظاظُت لإلْشاع اإلاىطىص نليها في ظُاظت ؤلاْشاع الهامت في الشٖش

 .حر آلُت َهالت  وظىد بؾاس نمل مدذد للمشاْبت والخدطُل وبنادة الهُٙلت لخَى

  غاث لألوشؿت راث اإلاخاؾش ال٘بحرة والتي ْذ جادي يلى مخاؾش جابهت تهذد سؤط الخذ مً الخهش

ت وظذاسجه الاثخماهُت.  اإلااٛ الشٖش

 .ٛلخدُٓٔ اْص ى سبدُت مً خالٛ جدُٓٔ الذخل وجٓلُل الخٙلُت وجذوي الاغمدال 
ً
 الععي دوما

  إلاىاظبت بدُض الجهاث اجُُٓم اإلاىخجاث الاثخماهُت الجذًذة بشٙل هُ٘لي النخمادها مً ْبل

ًمً٘ َهم وبداسة ما جخػمىه مً مخاؾش ومضاًا ونملُاث حشًُلُت ومخؿلباث الىكام 

 واإلاخؿلباث الٓاهىهُت.

  ت والهمالء مً خالٛ جؿبُٔ بظشاءاث حشًُلُت وغىابـ داخلُت مد٘مت خماًت مطالح الشٖش

ب وجؿبُٔ نملُت بداسة اإلاخاؾش الدشًُلُت لخٓلُل جلٚ   اإلاخاؾش.ودنم الىكام والخذٍس

  ًهُت والخىكُمُت، والخإٖذ م  الالتزامالخإٖذ مً الامخشاٛ الٙامل باإلاخؿلباث الٓاهىهُت والدشَش

ل ؤلاسهاب ويحرها مً   ألاهكمت والٓىاهحن  الالتزاماثبٓىاهحن مٙاَدت يعُل ألامىاٛ وجمٍى
ً
ٓا َو

ب الٙافي لخٓلُل مخاؾش الامخشاٛ ومٙاَدت يعُل ألامىاٛ.  حر الخذٍس  وجَى



دليل الشركات قطاع المصارف



قطاع المصارف
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 اضم الشزكت: اإلاصزف الذولي للخجارة والخمىيل

 معلىماث الشزكت

 25066 عذد اإلاطاهمين 5525050005000 رأص اإلاال

 382 عذد اإلاىظفين 2003 جاريخ الخؤضيظ

 www.ibtf.com.sy اإلاىكع الالكترووي للشزكت ضلطان الشعبي العاماإلاذيز 

 2009 جاريخ ؤلادراج في الطىق  2003 جاريخ حعيين اإلاذيز العام

 23880000 11 00963 ركم الهاجف خصٍزت ومػاركىه اروطذ أهذ ًىوغ اضم مذكم الحطاباث

 2325788 11 00963 ركم الفاكظ 2016 جاريخ حعيين مذكم الحطاباث

 

 

 مجلظ ؤلادارة

 معلىماث مجلظ ؤلادارة الجيطيت وطبت اإلالكيت الجهت التي يمثلها اإلاىصب 1الاضم

 الزئِظ ايهاب الطعذي
 

بىك إلاضكان للخجارة 

ل  والخمٍى

 

49.06% 

 %0.14 هصاب العضىيت أردهُت

 ضىىاث 4 :مذة واليت اإلاجلظ أردهُت عضى خالذ الذهبي

 أردهُت عضى ضائذ سرٍلاث
جاريخ اهخخاب اإلاجلظ 

 الحالي
02/08/2016 

 ضىرٍت %2.23 خشاهت جلاعذ املهىذضين عضى مطعىد صالحت

% حعُين عضى أو 11ًدم للمطاهم الذي ًمخلك 

 أكثر في املجلظ بما ًدىاضب ووطبت املطاهمت.

 

 ضىرٍت %2.23 الػزكت الطىرٍت اللُبُت عضى جِطير الشعبي
عذد اجخماعاث 

 اإلاجلظ خالل العام:
 اجخماعاث 6

   ضىرٍت %0.15 هفطه عضى هادر خذاد

   ضىرٍت %0.49 هفطه عضى خطان ٌعلىب

   ضىرٍت %0.29 هفطه الىائب 2عامز لطفي

   %54.45 مجمىع ملكياث أعضاء مجلظ ؤلادارة

 

 جزكش اإلالكيت

 وطبت ملكيتهم العذد اإلاطاهمىن 

 

 وطبت ملكيتهم عذدهم 

 %60 15 الاعخباريىن 
كبار 

 اإلاطاهمين
1 49.06% 

 %49.06 بىك إلاضكان أكبر مطاهم % 40 25051 العبيعيىن 

 

 

 

                                                                 
خ  -جم حعُين الطُذ واضكين عجمُان كممثل بىك إلاضكان  1  ملجلظ إلادارة ضمً اجخماع الهُئت العامت بخاٍر

ً
 .14/05/2018ألاردن عضىا

خ   2 خ  21/03/2018جىفي الطُذ عامز لطفي بخاٍر  لزئِظ مجلظ إلادارة بخاٍر
ً
 .22/04/2018وكذ جم حعُين الطُذ جِطير الشعبي هائبا
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 جىسيعاث ألارباح

 مىذ الخؤضيظ 2017 2016 2015 2014 2013 العام

 5.250 5.250 5.250 55250 55250 رأص اإلاال
مليىن كاضهم  250مليىن ل.ص منها  19695

وطبتألارباح  مجاهيت

 اإلاىسعت
ىجذ ىجذ اًل ىجذ اًل  ال ًىجذ ال ًىجذ اًل

 

 ؤلافصاخاث العارئت خالل العام

 اإلاىضىع الخاريخ الزكم

 دارةإلا عضى مجلظ ممثل اضخلالت  25/05/2017 1

 

اللجان اإلاىبثلت عً مجلظ 

 ؤلادارة
 لجىت الخذكيم 

 اضم اللجىت

 

 اضم العضى
عضى مجلظ 

 إدارة

خبرة ماليت 

 ومداضبيت

 وعم وعم عامز لطفي لجىت الخذكيم

 وعم وعم خالذ الذهبي اللجىت الخىفيذيت

 ال وعم جِطير الشعبي لجىت اإلاخاظز

 ال وعم هادر خذاد لجىت الترشيداث واإلاكافآث

 ال وعم خطان ٌعلىب لجىت الخدكم اإلاؤضس ي

   لجىت اإلاباوي

 

 اإلاؤشزاث اإلااليت

 2013 2014 2015 2016 2017 

 1395381 1245690 865026 695225 655222 اإلاىجىداث/مليىن ل.ص

 55250 55250 55250 55250 5,250 رأص اإلاال/ مليىن ل.ص

 165442 145263 85502 8,482 8,477 خلىق اإلاطاهمين/ مليىن ل.ص

 25179 55760 0.20 5 3 ألارباح الصافيت/ مليىن ل.ص

 41.52 109.73 0.39 0.09 0.04 ربديت الطهم

 100 100 100 100 100 الليمت الاضميت

 313 272 162 162 161 الليمت الذفتريت

 807 160 142 166 182 الليمت الطىكيت
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 اضم الشزكت: بىك ضىريت واإلاهجز

 معلىماث الشزكت

 15299 عذد اإلاطاهمين 4500050005000 رأص اإلاال

 392 عذد اإلاىظفين 2003 جاريخ الخؤضيظ

 www.bos.com.sy الالكترووي للشزكتاإلاىكع  مِػال عشام اإلاذيز العام

 2009 جاريخ ؤلادراج في الطىق  2014 جاريخ حعيين اإلاذيز العام

 اضم مذكم الحطاباث
خصٍزت ومػاركىه 

 اروطذ أهذ ًىوغ
 2460560 11 00963 ركم الهاجف

 2460560 11 00963 ركم الفاكظ 2015 جاريخ حعيين مذكم الحطاباث

 

 مجلظ ؤلادارة

 اإلاىصب الاضم
الجهت التي 

 يمثلها

وطبت 

 اإلالكيت
 معلىماث مجلظ ؤلادارة الجيطيت

 %0.2 هصاب العضىيت: ضىرٍت %1.25 هفطه الزئِظ راجب الشالح

 ضىىاث 4 :مذة واليت اإلاجلظ ضىرٍت %0.5 هفطه الىائب إخطان بعلبكي

 06/07/2014 جاريخ اهخخاب اإلاجلظ الحالي ضىرٍت %0.6 هفطه عضى مدمذ أديب جىد

 مكافؤة أعضاء اإلاجلظ: ضىرٍت %0.5 هفطه عضى هىار ضكز

بىاًء على كزار الهُئت العامت 

% مً ألارباح 5بما ال ًخجاوس 

 الصافُت

 عضى 3جىرج صايغ
بىك لبىان 

 واملهجز
 ضىرٍت 49%

ًدم للمطاهم الذي ًمخلك 

% حعُين عضى أو أكثر في 10

 املجلظ

 ال

 ضىرٍت %1.56 هفطه عضى هذي شيخ ديب
عذد اجخماعاث اإلاجلظ خالل 

 العام:
 اجخماعاث 12

   ضىرٍت %0.41 هفطه عضى فهذ جفىكجي

   ضىرٍت %0.62 هفطه عضى إياد بيدىجاهت

   ضىرٍت - هفطه عضى مدمذ هشار ماميش

   %54.44 مجمىع ملكياث أعضاء مجلظ ؤلادارة

 

 جزكش اإلالكيت

 وطبت ملكيتهم العذد اإلاطاهمىن 

 

 وطبت ملكيتهم عذدهم 

 %49 1 كبار اإلاطاهمين %49 1 الاعخباريىن 

 %49 بىك لبىان واملهجز أكبر مطاهم %51 15298 العبيعيىن 

 

                                                                 
خ   3  .28/12/2017أصبذ الطُذ جىرج صاٌغ عضى مجلظ إدارة بصفخه الشخصُت بخاٍر
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 جىسيعاث ألارباح

 مىذ الخؤضيظ 2017 2016 2015 2014 2013 العام

 مليىن ل.ص جىسيعاث هلذيت. 630 45000 45000 45000 45000 45000 رأص اإلاال

ىجذ وطبتألارباح اإلاىسعت كؤضهم مجاهيت مليار ل.ص 3 ىجذ اًل ىجذ اًل ىجذ اًل  أضهم مجاهُت %50 اًل

 

 ؤلافصاخاث العارئت خالل العام

 اإلاىضىع الخاريخ الزكم

 اضخلالت ممثلي عضى مجلظ إلادارة 05/04/2017 1

ً في مجلظ إلادارة 08/08/2017 2  حعُين عضٍى

 إلادارةاضخلالت عضى مجلظ  01/11/2017 3

 

 لجىت الخذكيم  اللجان اإلاىبثلت عً مجلظ ؤلادارة

 اضم اللجىت

 

 اضم العضى
عضى مجلظ 

 إدارة
 خبرة ماليت ومداضبيت

 وعم وعم مدمذ هشار مامِؼ لجىت الخذكيم

 وعم وعم فهذ جفىكجي لجىت اإلاخاظز

 وعم وعم إخطان بعلبكي لجىت الترشيداث واإلاكافآث

    لجىت الحىكمت

 

 اإلاؤشزاث اإلااليت

 2013 2014 2015 2016 2017 

 1795482 1955223 1435122 105,420 91,886 اإلاىجىداث/مليىن ل.ص

 45000 45000 45000 4,000 4,000 رأص اإلاال/ مليىن ل.ص

 215190 215906 145109 7,716 5,737 خلىق اإلاطاهمين/ مليىن ل.ص

 (0.761) 75801 65398 15982 169 ألارباح الصافيت/ مليىن ل.ص

 (19.03) 195.03 159.95 50 4 ربديت الطهم

 100 100 100 100 100 الليمت الاضميت

 529.76 547.67 352.73 193 143 الليمت الذفتريت

 772 266 235 229 216 الليمت الطىكيت
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 اضم الشزكت: بىك بيمى الطعىدي الفزوس ي

 معلىماث الشزكت

 15094 عذد اإلاطاهمين 5550050005000 رأص اإلاال

 597 عذد اإلاىظفين 2003 جاريخ الخؤضيظ

 www.bbsfbank.com اإلاىكع الالكترووي للشزكت جىسف رفىل  4اإلاذيز العام

 2009 جاريخ ؤلادراج في الطىق  2016 جاريخ حعيين اإلاذيز العام

ذ اضم مذكم الحطاباث  9399 11 00963 ركم الهاجف دًلٍى

 9499 11 00963 ركم الفاكظ 2017 مذكم الحطاباثجاريخ حعيين 

 

 

 معلىماث مجلظ ؤلادارة

 اإلاىصب الاضم
الجهت التي 

 يمثلها

وطبت 

 اإلالكيت
 معلىماث مجلظ ؤلادارة الجيطيت

 %0.14 هصاب العضىيت ضىرٍت %4.7342 هفطه الزئِظ رياض عبجي

 ضىىاث 3 :مذة واليت اإلاجلظ ضىرٍت %2.093 هفطه الىائب بطام معماري 

 15/03/2016 جاريخ اهخخاب اإلاجلظ الحالي ضىرٍت %1.7749 هفطه عضى يىردان عبجي

 

 فزيذ الخىري

 

 عضى

 

 هفطه

 

1.5115% 

 

 ضىرٍت
 مكافؤة أعضاء اإلاجلظ:

بىاًء على كزار الهُئت العامت 

% مً 5بما ال ًخجاوس 

 ألارباح الصافُت

 ضىرٍت - هفطه عضى هيثم الفزا

% 10ًدم للمطاهم الذي ًمخلك 

حعُين عضى أو أكثر في املجلظ بما 

 ًدىاضب ووطبت املطاهمت.

 ال

 ضىرٍت - هفطه عضى فاجىت اللحام
عذد اجخماعاث اإلاجلظ خالل 

 العام:
 اجخماعاث 6

   لبىاهُت %22 بىك بُمى عضى ضميذ ضعادة

رائذ أبى الىصز 

 البطاجىت
   لبىاهُت - هفطه عضى

   ضىرٍت %0.0004 هفطه عضى 5منى بجم

   %32.11 مجمىع ملكيت أعضاء مجلظ ؤلادارة

 

 جزكش اإلالكيت

 وطبت ملكيتهم العذد اإلاطاهمىن 

 

 وطبت ملكيتهم عذدهم 

 %49 2 كبار اإلاطاهمين %49.26 6 الاعخباريىن 

 %27 البىك الطعىدي الفزوس ي أكبر مطاهم %50.74 15088 العبيعيىن 

                                                                 
خ   4  .12/11/2018جم حعُين الطُذ عمز الغزواي كمذًز عام للبىك بخاٍر
خ   5  للطُذ مهزان هاسار. 22/01/2018جم حعُين الطُذة منى بجم بخاٍر

ً
 خلفا
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 ؤلافصاخاث العارئت خالل العام

 اإلاىضىع الخاريخ الزكم

 2017 عام خالل ظارئت إفصاخاث يىجذ ال

 

 لجىت الخذكيم  اللجان اإلاىبثلت عً مجلظ ؤلادارة

 اضم اللجىت

 

 عضى مجلظ إدارة اضم العضى
خبرة ماليت 

 ومداضبيت

 وعم وعم بطام معماري  لجىت الخذكيم

 وعم وعم فٍزذ الخىري لجىت اإلاخاظز

واإلاكافآث وجعىيز اإلاىارد  ,لجىت الترشيداث

 البشزيت
 ال وعم هُثم الفزا

 ال وعم رائذ البطاجىت لجىت الحىكمت والامخثال

 وعم وعم فاجىت اللحام 

 وعم ال ميرها صىفان 

 وعم ال عمار خفخه  

 

 اإلاؤشزاث اإلااليت 

 2013 2014 2015 2016 2017 

 2515029 2345795 1715914 138,895 117,225 اإلاىجىداث/مليىن ل.ص

 55500 55000 55000 55000 5,000 رأص اإلاال/ مليىن ل.ص

 2375533 285263 175911 11,258 8,954 خلىق اإلاطاهمين/ مليىن ل.ص

 (25077) 105308 65650 25332 1,979 ألارباح الصافيت/ مليىن ل.ص

 (37.76) 206 133 46 39 ربديت الطهم

 100 100 100 100 100 الليمت الاضميت

 500.6 565 358 225 179 الليمت الذفتريت

 609 340 332 353 261 الليمت الطىكيت

 

 

 جىسيعاث ألارباح

 مىذ الخؤضيظ 2017 2016 2015 2014 2013 العام

 55500 55000 55000 55000 55000 رأص اإلاال
 مليىن ل.ص جىسيعاث هلذيت. 273.5

ىجذ وطبت ألارباح اإلاىسعت كؤضهم مجاهيت مليار  2.705 ىجذ اًل ىجذ اًل  اًل
% أضهم 10

 مجاهُت

% أضهم 18.18

 مجاهُت
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 اضم الشزكت: البىك العزبي ضىريت

 معلىماث الشزكت

 15009 عذد اإلاطاهمين 5505050005000 رأص اإلاال

 282 عذد اإلاىظفين 2004 جاريخ الخؤضيظ

 www.arabbank-syria.com الالكترووي للشزكتاإلاىكع  مدمذ صادق الحطً اإلاذيز العام

 2009 جاريخ ؤلادراج في الطىق  2010 جاريخ حعيين اإلاذيز العام

ذ اضم مذكم الحطاباث  9421 11 00963 ركم الهاجف دًلٍى

 3349844 11 00963 ركم الفاكظ 2015 جاريخ حعيين مذكم الحطاباث

 

 

 مجلظ ؤلادارة

 اإلاىصب 6الاضم
الجهت التي 

 يمثلها

وطبت 

 اإلالكيت
 معلىماث مجلظ ؤلادارة الجيطيت

 الزئِظ خالذ واصف الىسوي

 

 

 البىك العزبي

 

 

51.3% 

 %0.15 هصاب العضىيت أردهُت

 ضىىاث 4 :مذة واليت اإلاجلظ أردهُت عضى عالء الذيً الخميمي

 25/5/2014 :جاريخ اهخخاب اإلاجلظ الحالي أردهُت عضى مدمذ عبذ الفخاح الغىمت

 مكافؤة أعضاء اإلاجلظ: لبىاهُت عضى هذيم غىعىص
بىاًء على كزار 

 الهُئت العامت

 ضىرٍت %2.5 هفطه عضى خاسم صالح داهيال
% 10يدم للمطاهم الذي يمخلك 

 حعيين عضى أو أكثر في اإلاجلظ:
 ال

 ضىرٍت %1.85 هفطه الىائب أخمذ رهيف ألاجاس ي
عذد اجخماعاث اإلاجلظ خالل 

 العام:
 مزاث 6

 ضىرٍت %0.78 هفطه عضى مدمذ عبذ الطالم هيكل
 

 ضىرٍت %0.15 هفطه عضى خطان البعلبكي

  %56.57 مجمىع ملكياث أعضاء مجلظ ؤلادارة

 

 

 جزكش اإلالكيت

 وطبت ملكيتهم العذد اإلاطاهمىن 

 

 وطبت ملكيتهم عذدهم 

 %61.28 3 كبار اإلاطاهمين %51.3 1 الاعخباريىن 

 %51.3 البىك العزبي أكبر مطاهم %48.7 15008 العبيعيىن 

 

 

 

 

                                                                 
خ   6 ً اجخماع الهُئت العامت بخاٍر  .20/05/2018جم اهخخاب مجلظ إدارة جذًذ ضم
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 جىسيعاث ألارباح

 مىذ الخؤضيظ 2017 2016 2015 2014 2013 العام

  55050 55050 55050 55050 55050 رأص اإلاال

ىجذ وطبت ألارباح اإلاىسعت مليىن كاضهم مجاهيت 180مليىن منها  510 ىجذ اًل ىجذ اًل ىجذ اًل ىجذ اًل  اًل

 

 خالل العامؤلافصاخاث العارئت 

 اإلاىضىع الخاريخ الزكم

 اضخلالت عضى مجلظ إلادارة 30/03/2017 1

 اضخلالت عضى مجلظ إلادارة 18/05/2017 2

 حعُين هائب مجلظ إلادارة 07/11/2017 3

 حعُين عضى مجلظ إلادارة 31/12/2017 4

 

 لجىت الخذكيم  اللجان اإلاىبثلت عً مجلظ ؤلادارة

 اضم اللجىت

 

 العضىاضم 
عضى مجلظ 

 إدارة

خبرة ماليت 

 ومداضبيت

 ال وعم مدمذ عبذ الطالم هُكل لجىت الخذكيم

 وعم وعم مدمذ عبذ الفخاح الغىمت اللجىت الخىفيذيت العليا

 ال وعم خطان البعلبكي لجىت إدارة اإلاخاظز

    لجىت الحىكمت

    لجىت الترشيداث واإلاكافآث

 

 اإلاؤشزاث اإلااليت

 2013 2014 2015 2016 2017 

 665651 725115 545836 44,430 43,122 اإلاىجىداث/مليىن ل.ص

 55050 55050 55050 5,050 5,050 رأص اإلاال/ مليىن ل.ص

 145950 205224 125180 6,928 7,013 خلىق اإلاطاهمين/ مليىن ل.ص

 (55274) 85043 55252 (85) 1,114 ألارباح الصافيت/ مليىن ل.ص

 (104.44) 159 104 (2) 22 الطهمربديت 

 100 100 100 100 100 الليمت الاضميت

 296 400 241 137 139 الليمت الذفتريت

 455.83 177 184 182 179 الليمت الطىكيت
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 اضم الشزكت: بىك عىدة ضىريت

 معلىماث الشزكت

 673 عذد اإلاطاهمين 5572455005000 رأص اإلاال

 314 اإلاىظفينعذد  2005 جاريخ الخؤضيظ

 www.bankaudisyria.com اإلاىكع الالكترووي للشزكت اهطىان الٍشز اإلاذيز العام

 2009 جاريخ ؤلادراج في الطىق  2014 جاريخ حعيين اإلاذيز العام

 23888000 11 00963 ركم الهاجف كدطان الطُىفي اضم مذكم الحطاباث

 2248510 11 00963 ركم الفاكظ 2014 جاريخ حعيين مذكم الحطاباث

 

 

 مجلظ ؤلادارة

 معلىماث مجلظ ؤلادارة الجيطيت وطبت اإلالكيت الجهت التي يمثلها اإلاىصب الاضم

مدمذ أوظ 

 خمذ هللا
 %0.5 هصاب العضىيت: ضىرٍت %3.50 هفطه الزئِظ

 ضىىاث 4 :مذة واليت اإلاجلظ أردهُت %3 لُباهىن اهفطذ الىائب جامز غشاله

 31/05/2015 جاريخ اهخخاب اإلاجلظ الحالي ضىرٍت %1.07 هفطه عضى 7باضل الحمىي 

 مكافؤة أعضاء اإلاجلظ: ضىرٍت %0.50 هفطه عضى ضامز عىيظ

بىاًء على كزار الهُئت 

% 5العامت بما ال ًخجاوس 

 مً ألارباح الصافُت

 ضىرٍت %0.50 هفطه عضى هذي أضعذ
% 10ًدم للمطاهم الذي ًمخلك 

 حعُين عضى أو أكثر في املجلظ.
 ال

 ضىرٍت %0.50 هفطه عضى مدمذ العبىد
عذد اجخماعاث اإلاجلظ خالل 

 العام:
 اجخماعاث 8

   أردهُت - هفطه عضى فؤاد الحىراوي

   ضىرٍت - هفطه عضى وائل العجت

مدمذ ظارق 

 الطزاج
   ضىرٍت - هفطه عضى

 %9.07 مجمىع ملكياث أعضاء مجلظ ؤلادارة
 

 
 

 

 جزكش اإلالكيت

 وطبت ملكيتهم العذد اإلاطاهمىن 

 

 وطبت ملكيتهم عذدهم 

 %46 2 كبار اإلاطاهمين %53.30 14 الاعخباريىن 

 %41 بىك عىدة أكبر مطاهم %46.70 659 العبيعيىن 

 

                                                                 
خ   7  .16/01/2018جلذم الطُذ باضل الحمىي اضخلالخه بخاٍر
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 جىسيعاث ألارباح

 مىذ الخؤضيظ 2017 2016 2015 2014 2013 العام

مليىن  724.5مليىن منها  200 55724.5 55724.5 55724.5 55724.5 55724.5 رأص اإلاال

ىجذ وطبت ألارباح اإلاىسعت كاضهم مجاهيت ىجذ اًل ىجذ اًل  ال ًىجذ ال ًىجذ اًل

 

 ؤلافصاخاث العارئت خالل العام

 اإلاىضىع الخاريخ الزكم

 2017ال ًىجذ إفصاخاث طارئت خالل عام 

 

 لجىت الخذكيم  اللجان اإلاىبثلت عً مجلظ ؤلادارة

 اضم اللجىت

 

 إدارةعضى مجلظ  اضم العضى
خبرة ماليت 

 ومداضبيت

 وعم وعم هذي أضعذ لجىت الخذكيم

ظ لجىت اإلاخاظز  ال وعم ضامز عَى

 وعم وعم جامز غشاله لجىت الترشيداث واإلاكافآث

    لجىت الحىكمت

 

 اإلاؤشزاث اإلااليت

 2013 2014 2015 2016 2017 

 1115732 1055171 815836 64,441 545406 اإلاىجىداث/مليىن ل.ص

 55724 55724 55724 55724 55724 رأص اإلاال/ مليىن ل.ص

 245359 275630 165247 10,171 75040 خلىق اإلاطاهمين/ مليىن ل.ص

 (35270) 115382 65077 25962 317 ألارباح الصافيت/ مليىن ل.ص

 (57.14) 199 106 52 6 ربديت الطهم

 100 100 100 100 100 الليمت الاضميت

 425.53 483 284 178 1316 الليمت الذفتريت

 562.5 214 226 231 205 الليمت الطىكيت
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 اضم الشزكت: بىك بيبلىص ضىريت

 معلىماث الشزكت

 284 عذد اإلاطاهمين 6512050005000 رأص اإلاال

 206 عذد اإلاىظفين 2005 جاريخ الخؤضيظ

 www.byblosbank.com للشزكتاإلاىكع الالكترووي  8كزم بػارة اإلاذيز العام

 2009 جاريخ ؤلادراج في الطىق  2018 جاريخ حعيين اإلاذيز العام

 9292 11 00963 ركم الهاجف مدمذ سهير جِىاوي  اضم مذكم الحطاباث

 3348208 11 00963 ركم الفاكظ 2016 جاريخ حعيين مذكم الحطاباث

 

 

 مجلظ ؤلادارة

 اإلاىصب الاضم
الجهت التي 

 يمثلها
 معلىماث مجلظ ؤلادارة الجيطيت وطبت اإلالكيت

 الزئِظ آلان فؤاد وها

 

بىك 

 بِبلىص

 

 

59.87% 

 %0.08 هصاب العضىيت: لبىاهُت

 ضىىاث 4 :مذة واليت اإلاجلظ لبىاهُت عضى ضليم اضعفان

 لبىاهُت عضى ريييه خالط
جاريخ اهخخاب اإلاجلظ 

 الحالي
10/05/2016 

 مكافؤة أعضاء اإلاجلظ: لبىاهُت عضى 9جىرج صفير

بىاًء على كزار الهُئت العامت 

% مً ألارباح 5بما ال ًخجاوس 

 الصافُت.

 ضىرٍت %0.08 هفطه الىائب مدمذ مزوان الحكيم

ًدم للمطاهم الذي 

% حعُين 10ًمخلك 

 عضى أو أكثر في املجلظ:

 وعم

 ضىرٍت - هفطه عضى باضل صلز
عذد اجخماعاث 

 اإلاجلظ خالل العام:
 اجخماعاث 5

 ضىرٍت %0.45 هفطه عضى أهذره أبى خمذ

 ضىرٍت %3.37 هفطه عضى هادر مدمذ كلعي  

 ضىرٍت %2.85 هفطه عضى مدمذ اإلازجض ى الذهذش ي

   %66.62 مجمىع ملكياث أعضاء مجلظ ؤلادارة

 

 جزكش اإلالكيت

 وطبت ملكيتهم العذد اإلاطاهمىن 

 

 وطبت ملكيتهم عذدهم 

 % 59.87 1 كبار اإلاطاهمين %59.87 1 الاعخباريىن 

 %52.37 بىك بِبلىص أكبر مطاهم %40.13 283 العبيعيىن 

                                                                 
خ   8  .02/01/2018جم حعُين الطُذ كزم بػارة بخاٍر
خ   9  .25/02/2018جم حعُين الطُذ جىرج صفير كممثل بىك بِبلىص ع.م.ل عضى مجلظ إلادارة بخاٍر
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 جىسيعاث ألارباح

 مىذ الخؤضيظ 2017 2016 2015 2014 2013 العام

 65120 65120 65120 65120 65120 رأص اإلاال
4.58% 

ىجذ وطبتألارباح اإلاىسعت ىجذ اًل ىجذ اًل ىجذ اًل ىجذ اًل  اًل

 

 ؤلافصاخاث العارئت خالل العام

 اإلاىضىع الخاريخ الزكم

 اضخلالت ممثلي عضى مجلظ إلادارة 31/07/2017 1

 حطمُت رئِظ وهائب مجلظ إلادارة 06/12/2017 2

 حعُين ممثل عضى مجلظ إلادارة 12/12/2017 3

 

 لجىت الخذكيم  اللجان اإلاىبثلت عً مجلظ ؤلادارة

 خبرة ماليت ومداضبيت عضى مجلظ إدارة اضم العضى  اضم اللجىت

 ال وعم مدمذ مزوان الحكُم  لجىت الخذكيم

 وعم وعم ضلُم اضطفان  لجىت اإلاخاظز

لجىت الترشيداث،الخعيين، الخعىيض،اإلاكافؤة 

 وؤلاعالم
 ال وعم هادر كلعي 

   لجىت الحىكمت

 

 اإلاؤشزاث اإلااليت 

 2013 2014 2015 2016 2017 

 675578 735973 735688 54,433 46,772 اإلاىجىداث/مليىن ل.ص

 65120 65120 65120 6,120 6,120 رأص اإلاال/ مليىن ل.ص

 225339 215374 145468 8,006 6,935 خلىق اإلاطاهمين/ مليىن ل.ص

 0.964 65909 65528 15100 453 ألارباح الصافيت/ مليىن ل.ص

 15.76 113 107 18 7 ربديت الطهم

 100 100 100 100 100 الليمت الاضميت

 365.02 349 236 178 113 الليمت الذفتريت

 345.25 136 123 125 103 الليمت الطىكيت
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 اضم الشزكت: بىك ضىريت والخليج

 معلىماث الشزكت

 759 عذد اإلاطاهمين 3583858365500 رأص اإلاال اإلاذفىع

 162 عذد اإلاىظفين 2006 جاريخ الخؤضيظ

 www.sgbsy.com اإلاىكع الالكترووي للشزكت جمال ٍسذًت اإلاذيز العام

 2010 جاريخ ؤلادراج في الطىق  2017 جاريخ حعيين اإلاذيز العام

 2326111 11 00963 ركم الهاجف صالح الكىج اضم مذكم الحطاباث

 2326112 11 00963 ركم الفاكظ 2016 جاريخ حعيين مذكم الحطاباث

 

 

 مجلظ ؤلادارة

 اإلاىصب الاضم
الجهت التي 

 يمثلها

وطبت 

 10اإلالكيت
 معلىماث مجلظ ؤلادارة  الجيطيت

  الزئِظ ربيع ضكزيت

بىك الخلُج 

 املخدذ

 

24.4% 

 %0.002 هصاب العضىيت لبىاهُت

 ضىىاث 3 :مذة واليت اإلاجلظ بدٍزيُت عضى مدمذ اللميش

 23/04/2017 جاريخ اهخخاب اإلاجلظ الحالي فلططُيُت عضى يشن الحصزي 

 عضى عماد رسق هللا الفتى
غزكت الفخىح 

 اللابضت
 مكافؤة أعضاء اإلاجلظ: لبىاهُت 8.6%

بىاًء على كزار الهُئت 

العامت على أال جخجاوس 

5% 

 ضىرٍت %0.2 هفطه عضى بشير هشاع
% 10ًدم للمطاهم الذي ًمخلك 

 حعُين عضى أو أكثر في املجلظ:
 ال

 ضىرٍت %3.9 هفطه عضى كزيم مهزان خىهذه
عذد اجخماعاث اإلاجلظ خالل 

 العام
 اجخماعاث 6

 ضىرٍت %0.2 هفطه الىائب هظزيذ يعلىبيان

 ضىرٍت %0.2 هفطه عضى مدمذ صىان 

 %37.5 مجمىع ملكياث أعضاء مجلظ ؤلادارة
 

 

 جزكش اإلالكيت

 وطبت ملكيتهم العذد اإلاطاهمىن 

 

 وطبت ملكيتهم عذدهم 

 %38.5 3 كبار اإلاطاهمين %38.5 3 الاعخباريىن 

 %24.4 بىك الخلُج املخدذ أكبر مطاهم %61.5 756 العبيعيىن 

 

 

                                                                 
10

ً رأص املال املذفىع.    ًخم اخدطاب وطبت امللكُت م
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 جىسيعاث ألارباح

 مىذ الخؤضيظ 2017 2016 2015 2014 2013 العام

 35838 35800 3.80011 35000 35000 رأص اإلاال
ىجذ  اًل

ىجذ وطبت ألارباح اإلاىسعت ىجذ اًل ىجذ اًل ىجذ ال ًىجذ اًل  اًل

 

 

 ؤلافصاخاث العارئت خالل العام

 اإلاىضىع الخاريخ الزكم

 جدذًذ مىاصب مجلظ إلادارة 04/05/2017 1

 حعُين مذًز عام للبىك 03/01/2017 2

 

 لجىت الخذكيم  اللجان اإلاىبثلت عً مجلظ ؤلادارة

 اضم اللجىت

 

 خبرة ماليت ومداضبيت عضى مجلظ إدارة اضم العضى

 ال وعم ٌعلىبُانهظٍزذ  لجىت الخذكيم

 وعم وعم مدمذ صىان لجىت إدارة اإلاخاظز

 وعم وعم مدمذ اللمِؼ لجىت الحىكمت

    لجىت الترشيداث واإلاكافآث

    

 

 اإلاؤشزاث اإلااليت

 2013 2014 2015 2016 2017 

 505325 585522 475628 385070 30,197 اإلاىجىداث/مليىن ل.ص

 35838 35800 35800 3,000 3,000 رأص اإلاال/ مليىن ل.ص

 15731 45034 35138 15274 2,117 خلىق اإلاطاهمين/ مليىن ل.ص

 (25339) 05896 15068 (841) (426) ألارباح الصافيت/ مليىن ل.ص

 (61.01) 24 28 (28) (14) ربديت الطهم

 100 100 100 100 100 الليمت الاضميت

 45.09 106 83 42 71 الليمت الذفتريت

 307.99 100 103 117 122 الليمت الطىكيت

 

 

 

                                                                 
 ملُار ل.ص. 10ملُار لُصبذ رأص املال املصزح به  7جمذ ٍسادة رأص املال بمبلغ   11
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 اضم الشزكت: بىك الشام ؤلاضالمي

 معلىماث الشزكت

 45011 عذد اإلاطاهمين 5.000.000.000 رأص اإلاال

 222 عذد اإلاىظفين 2006 جاريخ الخؤضيظ

 www.chambank.com اإلاىكع الالكترووي للشزكت أخمذ اللحام اإلاذيز العام

 2014 جاريخ ؤلادراج في الطىق  2012 اإلاذيز العامجاريخ حعيين 

 33919 11 00963 ركم الهاجف املهىُتغزكت جذمز  اضم مذكم الحطاباث

 3348731 11 00963 ركم الفاكظ 2016 جاريخ حعيين مذكم الحطاباث

 

 

 مجلظ ؤلادارة

 اإلاىصب الاضم
الجهت التي 

 يمثلها
 ؤلادارةمعلىماث مجلظ  الجيطيت وطبت اإلالكيت

البىك الخجاري  الزئِظ علي يىضف العىض ي

تي  الكٍى

 

32% 

 

دُت  كٍى

 %0.3 هصاب العضىيت:

 ضىىاث 3 مذة واليت اإلاجلظ عضى ظارق العثمان

 ضىرٍت %5 هفطه الىائب هبيل الكشبزي 
جاريخ اهخخاب اإلاجلظ 

 الحالي
15/05/2017 

 عضى 12مزوان ضيف الذيً
البىك إلاضالمي 

 للخىمُت
9% 

مىظمت 

 دولُت
 مكافؤة أعضاء اإلاجلظ:

بىاًء على كزار الهُئت 

% 5العامت بما ال ًخجاوس 

 مً ألارباح الصافُت

 ضىرٍت %3 هفطه عضى علي خىهذة

ًدم للمطاهم الذي 

% حعُين عضى 10ًمخلك 

 أو أكثر في املجلظ:

 

 وعم

 ضىرٍت %0.3 هفطه عضى أضامت ظاهز
عذد اجخماعاث اإلاجلظ 

 خالل العام
 اجخماعاث 8

 عضى غيار اللعيني
خشاهت جلاعذ 

 املهىذضين
   ضىرٍت 2%

 %51.3 مجمىع ملكياث أعضاء مجلظ ؤلادارة
 

 

 

 جزكش اإلالكيت

 وطبت ملكيتهم العذد اإلاطاهمىن 

 

 وطبت ملكيتهم عذدهم 

 %46 3 كبار اإلاطاهمين %49 5 الاعخباريىن 

تيالبىك الخجاري  أكبر مطاهم %51 45006 العبيعيىن   %32 الكٍى

 

                                                                 
خ   12  وباهخظار حطمُت البذًل مً كبل البىك إلاضالمي للخىمُت.  16/07/2017جلذم الطُذ مزوان ضُف الذًً اضخلالخه بخاٍر
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 جىسيعاث ألارباح

 مىذ الخؤضيظ 2017 2016 2015 2014 2013 العام

 و250 55000 55000 55000 55000 5,000 رأص اإلاال
ً
مليىن  250مليىن ل.ص هلذا

ىجذ ال ًىجذ ال ًىجذ وطبت ألارباح اإلاىسعت أضهم مجاهيت  % أضهم مجاهُت5 %5 اًل

 

 ؤلافصاخاث العارئت خالل العام

 اإلاىضىع الخاريخ الزكم

 حغُير ممثل عضى مجلظ إلادارة 26/02/2017 1

 (ISO-9001-2015)خصىل على غهادة إدارة هظام الجىدة  07/03/2017 2

 اضخلالت ممثل عضى وإعادة حػكُل مجلظ إلادارة 01/08/2017 3

 

 لجىت الخذكيم  اللجان اإلاىبثلت عً مجلظ ؤلادارة

 اضم اللجىت

 

 خبرة ماليت ومداضبيت عضى مجلظ إدارة اضم العضى

 وعم وعم أضامت طاهز لجىت الخذكيم

 ال وعم هبُل الكشبزي  اللجىت الخىفيذيت

 ال وعم غُار اللطُني لجىت اإلاخاظز

    لجىت الحىكمت

     لجىت اإلاكآفاث و الترشيداث

 

 اإلاؤشزاث اإلااليت

 2013 2014 2015 2016 2017 

 1355617 1865983 1005516 68,800 56,935 ل.صاإلاىجىداث/مليىن 

 55000 55000 55000 5,000 5,000 رأص اإلاال/ مليىن ل.ص

 235501 245152 155325 9,840 7,558 خلىق اإلاطاهمين/ مليىن ل.ص

 (25553) 85505 55486 25103 2,360 ألارباح الصافيت/ مليىن ل.ص

 (51.07) 170 110 42 47 ربديت الطهم

 100 100 100 100 100 الاضميت الليمت

 470 483 307 197 151 الليمت الذفتريت

 809.38 190 93 104 غير مذرج الليمت الطىكيت
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 اضم الشزكت: بىك ضىريت الذولي ؤلاضالمي

 معلىماث الشزكت

 125096 عذد اإلاطاهمين 9.561.831.400 رأص اإلاال

 563 عذد اإلاىظفين 2007 جاريخ الخؤضيظ

ك العاماإلاذيز   www.siib.sy اإلاىكع الالكترووي للشزكت 13عبذ اللادر الذٍو

 2009 جاريخ ؤلادراج في الطىق  2007 جاريخ حعيين اإلاذيز العام

 6114691 11 00963 ركم الهاجف مدمذ خالذ املهاًني اضم مذكم الحطاباث

 6114694 11 00963 ركم الفاكظ 2016 جاريخ حعيين مذكم الحطاباث

 

 

 ؤلادارةمجلظ 

 الجهت التي يمثلها اإلاىصب الاضم
وطبت 

 اإلالكيت
 معلىماث مجلظ ؤلادارة الجيطيت

 الزئِظ عشيش صلز
الاجداد العزبي 

 العادة الخأمين
 %0.13 هصاب العضىيت: ضىرٍت 0.30%

 ضىىاث 4 :مذة واليت اإلاجلظ ضىرٍت %0.38 هفطه الىائب مدمذ أوبزي 

 27/04/2016 جاريخ اهخخاب اإلاجلظ الحالي ضىرٍت %0.15 هفطه عضى مؤمىن الذركشللي

 عضى غالب بياس ي
الػزكت الطىرٍت 

 اللُبُت
 ضىرٍت 0.50%

 

 مكافؤة أعضاء اإلاجلظ:

بىاًء على كزار الهُئت العامت بما 

% مً ألارباح 5ال ًخجاوس 

 الصافُت

باضم يىضف 

 سيخىن 
 ضىرٍت %0.15 هفطه عضى

% 10يدم للمطاهم الذي يمخلك 

 أو أكثر في اإلاجلظ حعيين عضى 
 وعم

 ضىرٍت %0.15 هفطه عضى هبيل الياص
عذد اجخماعاث اإلاجلظ خالل 

 العام
 اجخماعاث 7

بذيع عبذ اإلاطيذ 

 رفيعت
  ضىرٍت %1.16 غزكت البػائز عضى

 %2.79 مجمىع ملكياث أعضاء مجلظ ؤلادارة
 

 

 جزكش اإلالكيت

 وطبت ملكيتهم العذد اإلاطاهمىن 

 

 وطبت ملكيتهم عذدهم 

 %44.96 4 كبار اإلاطاهمين %45.55 32 الاعخباريىن 

 أكبر مطاهم %54.45 125064 العبيعيىن 
بىك كطز الذولي 

 إلاضالمي
30% 

 

                                                                 
خ  جلذم  13 ك اضخلالخه بخاٍر  وجم جكلُف الطُذ بػار الطذ بمهامه وصالخُاجه. 16/08/2018الطُذ عبذ اللادر الذٍو
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 جىسيعاث ألارباح

 مىذ الخؤضيظ 2017 2016 2015 2014 2013 العام

 95561 8.499 8.499 8.499 8.499 رأص اإلاال
ل.ص كؤضهم  مليار  6.662

ىجذ ال ًىجذ ال ًىجذ ألارباح اإلاىسعت وطبت مجاهيت  اًل
% أضهم 12.5

 مجاهُت

% أضهم 43.29

 مجاهُت

 

 ؤلافصاخاث العارئت خالل العام

 اإلاىضىع الخاريخ الزكم

 حغُير ممثل عضى مجلظ إلادارة 30/03/2017 1

 جىضُذ لخبر الحٍزم في فزع اللامػلي للبىك 25/09/2017 2

 

 لجىت الخذكيم  ؤلادارةاللجان اإلاىبثلت عً مجلظ 

 اضم اللجىت

 

 خبرة ماليت ومداضبيت عضى مجلظ إدارة اضم العضى

 وعم وعم مدمذ أوبزي  لجىت الخذكيم

 وعم وعم مأمىن الذركشللي لجىت الحىكمت

 اإلاخاظز إدارة لجىت
بذٌع عبذ املطُذ 

 رفُعت
 وعً وعم

 لجىت الترشيداث واإلاكافآث
   

    لجىت الخمىيل

 

 اإلاؤشزاث اإلااليت

 2013 2014 2015 2016 2017 

 2895075 2015288 1315186 91,332 92,089 اإلاىجىداث/مليىن ل.ص

 95561 85499 85499 8,499 8,499 رأص اإلاال/ مليىن ل.ص

 255172 265762 155207 9,368 9,584 خلىق اإلاطاهمين/ مليىن ل.ص

 (15738) 115558 55845 (222) 194 ألارباح الصافيت/ مليىن ل.ص

 (18.88) 136 68.78 (2.48) 2 ربديت الطهم

 100 100 100 100 100 الليمت الاضميت

 263 315 179 109 113 الليمت الذفتريت

 15414 201 98 110 129 الليمت الطىكيت
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 ضىريت -اضم الشزكت: بىك البركت 

 معلىماث الشزكت

 65115 عذد اإلاطاهمين 4593452575000 رأص اإلاال اإلاذفىع

 246 عذد اإلاىظفين 2007 جاريخ الخؤضيظ

 www.albarakasyria.com اإلاىكع الالكترووي للشزكت مدمذ عبذ هللا خلبي اإلاذيز العام

 2014 جاريخ ؤلادراج في الطىق  2010 جاريخ حعيين اإلاذيز العام

 4437820 11 00963 ركم الهاجف مدمذ الُغش ي اضم مذكم الحطاباث

 4437810 11 00963 ركم الفاكظ 2014 جاريخ حعيين مذكم الحطاباث

 

 

 مجلظ ؤلادارة

 الجهت التي يمثلها اإلاىصب الاضم
وطبت 

 اإلالكيت
 معلىماث مجلظ ؤلادارة الجيطيت

 الزئِظ عذهان يىضف
مجمىعت البركت 

 املصزفُت

23% 

 

 %0.5 هصاب العضىيت بدٍزيُت

ابزاهيم 

 الشامس ي
 ضىىاث 3 :واليت اإلاجلظ مذة إمارجُت عضى

 عضى مدمىد الىىري
دُت  الػزكت الكٍى

 اللابضت
دُت 5%  29/03/2016 جاريخ اهخخاب اإلاجلظ الحالي كٍى

 عضى فيصل البطخكي
مصزف إلاماراث 

 إلاضالمي
 مكافؤة أعضاء اإلاجلظ: إماراجُت 10%

بىاًء على كزار الهُئت العامت بما ال 

 % مً ألارباح الصافُت5ًخجاوس 

 ضىرٍت %1 هفطه عضى أمير عصاصت
% 10يدم للمطاهم الذي يمخلك 

 حعيين عضى أو أكثر في اإلاجلظ
 ال

 اجخماعاث 4 عذد اجخماعاث اإلاجلظ خالل العام: ضىرٍت %2 هفطه عضى باضم الخاجي

مدمذ لبيب 

 الاخىان
 ضىرٍت %1 هفطه عضى

 ضىرٍت %1.5 هفطه الىائب غطان ضكز 

مدمذ أيمً 

 مىلىي 
 ضىرٍت %0.5 هفطه عضى

 %44 مجمىع ملكياث أعضاء مجلظ ؤلادارة
 

 

 جزكش اإلالكيت

 وطبت ملكيتهم العذد اإلاطاهمىن 

 

 وطبت ملكيتهم عذدهم 

 %43 4 كبار اإلاطاهمين %43.02 22 الاعخباريىن 

 %23 مجمىعت البركت املصزفُت أكبر مطاهم %56.98 65093 العبيعيىن 
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 جىسيعاث ألارباح

 مىذ الخؤضيظ 2017 2016 2015 2014 2013 العام

 45934 45908 45900 4,893 4,553 رأص اإلاال
 مليار ل.ص 1.500

 %10 %15 %5 ال ًىجذ ال ًىجذ ألارباح اإلاىسعت وطبت

 

 ؤلافصاخاث العارئت خالل العام

 اإلاىضىع الخاريخ الزكم

 للمىاصفت  01/03/2017 1
ً
 (ISO26000:20الذولُت للمطؤولُت الاجخماعُت )خصىل على وزُلت بُان أداء وفلا

 

 لجىت الخذكيم  اللجان اإلاىبثلت عً مجلظ ؤلادارة

 اضم اللجىت

 

 خبرة ماليت ومداضبيت عضى مجلظ إدارة اضم العضى

 ال وعم لبِب الاخىان لجىت الخذكيم

 لجىت اإلاشايا والترشيداث والحىكمت

 وشؤون أعضاء مجلظ ؤلادارة
 وعم وعم فُصل البطخكي

 ال وعم مدمذ أًمً املىلذي اللجىت الخىفيذيت

 ال ال رامي الػعال لجىت اإلاخاظز

    لجىت اإلاطؤوليت الاجخماعيت

    لجىت العلاراث

 

 اإلاؤشزاث اإلااليت

 2013 2014 2015 2016 2017 

 3285872 2475081 1645467 90,369 60,874 اإلاىجىداث/مليىن ل.ص

 45934 45908 45900 45893 4,553 مليىن ل.صرأص اإلاال/ 

 285025 285470 175969 105599 7,709 خلىق اإلاطاهمين/ مليىن ل.ص

 0.279 105722 75363 25545 2,635 ألارباح الصافيت/ مليىن ل.ص

 5.59 214 147 51 53 ربديت الطهم

 100 100 100 100 100 الليمت الاضميت

 561.81 569 359 214 816 الليمت الذفتريت

 15612.49 289 141 126 غير مذرج الليمت الطىكيت

 

 

 



 

 

77

جلٍزز الحىكمت لعام 
2017

  
 

 اضم الشزكت: فزوطبىك ضىريت

 معلىماث الشزكت

 749 عذد اإلاطاهمين 5525050005000 رأص اإلاال 

 152 عذد اإلاىظفين 2008 جاريخ الخؤضيظ

 www.fransabank.sy اإلاىكع الالكترووي للشزكت هذًم عٍشش مجاعص اإلاذيز العام

 2011 جاريخ ؤلادراج في الطىق  2008 جاريخ حعيين اإلاذيز العام

 2320008 11 00963 ركم الهاجف دًلٍىذ اضم مذكم الحطاباث

 2113150 11 00963 ركم الفاكظ 2015 جاريخ حعيين مذكم الحطاباث

 

 مجلظ ؤلادارة

 اإلاىصب الاضم
الجهت التي 

 يمثلها

وطبت 

 اإلالكيت
 ؤلادارةمعلىماث مجلظ  الجيطيت

 الزئِظ عادل اللصار

 

فزوطبىك 

 ع.م.ل

 

 

55.66% 

 %0.2 هصاب العضىيت: لبىاهُت

 ضىىاث 4 :مذة واليت اإلاجلظ لبىاهُت عضى أمين أبى مهيا

عذهان الخىري 

 ابزاهيم
 ضىرٍت عضى

 :جاريخ اهخخاب اإلاجلظ الحالي

 
01/06/2015 

 بىاًء على كزار الهُئت العامت مكافؤة أعضاء اإلاجلظ: لبىاهُت عضى غىعىص الجميل

أخمذ ضعيذ 

 الشهابي
 ضىرٍت %3 هفطه الىائب

% 10يدم للمطاهم الذي يمخلك 

 حعيين عضى أو أكثر في اإلاجلظ:
 ال

 ضىرٍت %0.19 هفطه عضى وائل خذاد
عذد اجخماعاث اإلاجلظ خالل 

 العام:
 اجخماعاث 6

 ضىرٍت %0.19 هفطه عضى وائل شامي

 
 ضىرٍت %0.7 هفطه عضى علي مزعي

 ضىرٍت %4.50 هفطه عضى ز لحامئزا

  %64.25 مجمىع ملكياث أعضاء مجلظ ؤلادارة

 

 جزكش اإلالكيت

 وطبت ملكيتهم العذد اإلاطاهمىن 

 

 وطبت ملكيتهم عذدهم 

 %55.66 1 كبار اإلاطاهمين %60 5 الاعخباريىن 

 %55.66 فزوطبىك ع.م.ل أكبر مطاهم %40 744 العبيعيىن 

 

 جىسيعاث ألارباح

 مىذ الخؤضيظ 2017 2016 2015 2014 2013 العام

 55250 55023 45429 45429 4,205 رأص اإلاال
 ال يىجذ

ىجذ وطبت ألارباح اإلاىسعت ىجذ اًل ىجذ اًل  ال ًىجذ ال ًىجذ اًل

العضوية: ب  ا  %0.06هص

جمللس ا الية  دة و  س نوات 4: م

احلايل جمللس  ا هتخاب  ا خي   :اتر

اجمللس: عضاء  أ  اكفأ ة  مل ينص النظام ال سايس  م

دارة كنس بة من  عىل منح ماكفأ ت جمللس االإ

 ال رابح

العام: ل  جمللس خال ا امتعات  اج د  د   ع

% تعيني عضو 10حيق للمسامه اذلي ميتكل 

كرث يف اجمللس:  و أ   الأ 
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 ؤلافصاخاث العارئت خالل العام

 اإلاىضىع الخاريخ الزكم

 إجمام بُع كامل ألاضهم الفائضت عً عملُت رأص املال 25/01/2017 1

 اضخلالت عضى مجلظ إلادارة 08/03/2017 2

 حغُير ممثل عضى مجلظ إلادارة 30/03/2017 3

 حغُير ممثل عضى مجلظ إلادارة 05/12/2017 4

 حعُين عضى مجلظ إلادارة 05/12/2017 5

 مجلظ إلادارةحعُين ممثل عضى  31/12/2017 6

 

 لجىت الخذكيم  اللجان اإلاىبثلت عً مجلظ ؤلادارة

 اضم اللجىت

 

 خبرة ماليت ومداضبيت عضى مجلظ إدارة اضم العضى

 ال وعم زائز اللحام لجىت الخذكيم

 وعم وعم علي مزعي لجىت إدارة اإلاخاظز

 ال وعم أمين أبى مهُا لجىت الترشيداث واإلاكافآث

 وعم وعم وائل غامي لجىت الحىكمت

لجىت الالتزام ومكافدت غطل ألامىال وجمىيل 

 ؤلارهاب
   

 

 اإلاؤشزاث اإلااليت

 2013 2014 2015 2016 2017 

 1045698 1175170 895400 53,564 42,663 اإلاىجىداث/مليىن ل.ص

 55250 55023 45429 45429 4,205 رأص اإلاال/ مليىن ل.ص

 215146 255599 135602 65997 4,404 خلىق اإلاطاهمين/ مليىن ل.ص

 (45671) 115392 65557 25353 199 ألارباح الصافيت/ مليىن ل.ص

 (89.24) 253 148 55 5 ربديت الطهم

 100 100 100 100 100 الليمت الاضميت

 402.78 509 307 158 105 الليمت الذفتريت

 515.93 111 96 96 99 الليمت الطىكيت
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 بىك ألاردن ضىريتاضم الشزكت: 

 معلىماث الشزكت

 440 عذد اإلاطاهمين 3500050005000 رأص اإلاال

 217 عذد اإلاىظفين 2008 جاريخ الخؤضيظ

 www.bankofjordansyria.com اإلاىكع الالكترووي للشزكت جىاد الحلبىوي اإلاذيز العام

 2010 جاريخ ؤلادراج في الطىق  2011 جاريخ حعيين اإلاذيز العام

 مذكم الحطاباثاضم 
ًى حي س ي اهترهاغىهال 

 والطالماث
 22900229 11 00963 ركم الهاجف

 2315368 11 00963 ركم الفاكظ 2017 جاريخ حعيين مذكم الحطاباث

 

 مجلظ ؤلادارة

 اإلاىصب الاضم
الجهت التي 

 يمثلها

وطبت 

 اإلالكيت
 معلىماث مجلظ ؤلادارة الجيطيت

 الزئِظ شاكز فاخىري

 

 بىك ألاردن

 

49% 

 %0.25 هصاب العضىيت: أردهُت

 ضىىاث 4 :مذة واليت اإلاجلظ أردهُت عضى مدمذ أضعذ هارون

 16/06/2015 جاريخ اهخخاب اإلاجلظ الحالي أردهُت عضى أضامت ضكزي 

 مكافؤة أعضاء اإلاجلظ: أردهُت عضى صالح رجب خماد
بىاًء على كزار 

 الهُئت العامت

 ضىرٍت %1 هفطه الىائب عبذ العشيش السخني
% 10يدم للمطاهم الذي يمخلك 

 حعيين عضى أو أكثر في اإلاجلظ
 ال

 ضىرٍت %0.25 هفطه عضى مدمذ عمار البردان
عذد اجخماعاث اإلاجلظ خالل 

 العام:
 اجخماعاث 5

مدمذ أبى الهذي 

 اللحام
 ضىرٍت %0.25 هفطه عضى

 ضىري %1.5 هفطه عضى مدمذ عزبي كاجبي 

مدمذ مزهف 

 الاخزص
 ضىرٍت %5 هفطه عضى

 %57 مجمىع ملكياث أعضاء مجلظ ؤلادارة
 

 

 

 جزكش اإلالكيت

 وطبت ملكيتهم العذد اإلاطاهمىن 

 

 وطبت ملكيتهم عذدهم 

 %79 7 كبار اإلاطاهمين %49 1 الاعخباريىن 

 %49 بىك ألاردن أكبر مطاهم %51 439 العبيعيىن 

 

 



 80 

جلٍزز الحىكمت لعام 
2017

  
 

 جىسيعاث ألارباح

 مىذ الخؤضيظ 2017 2016 2015 2014 2013 العام

 35000 35000 35000 35000 35000 رأص اإلاال
 اليىجذ

ىجذ وطبتألارباح اإلاىسعت ىجذ اًل ىجذ اًل  ال ًىجذ ال ًىجذ اًل

 

 ؤلافصاخاث العارئت خالل العام

 اإلاىضىع الخاريخ الزكم

 2017ال يىجذ إفصاخاث ظارئت خالل عام 

 

 الخذكيملجىت   اللجان اإلاىبثلت عً مجلظ ؤلادارة

 اضم اللجىت

 

 اضم العضى
عضى مجلظ 

 إدارة

خبرة ماليت 

 ومداضبيت

 وعم وعم مدمذ أبى الهذي اللحام لجىت الخذكيم

 وعم وعم صالح رجب خماد لجىت اإلاخاظز

 ال وعم مدمذ عمار البردان لجىت الترشيداث واإلاكافآث والحىكمت

  لجىت مجلظ ؤلادارة

 

 اإلاؤشزاث اإلااليت

 2013 2014 2015 2016 2017 

 305163 295600 235540 16,784 18,154 اإلاىجىداث/مليىن ل.ص

 35000 35000 35000 3,000 3,000 رأص اإلاال/ مليىن ل.ص

 75177 95670 45991 25211 2,417 خلىق اإلاطاهمين/ مليىن ل.ص

 (25492) 45679 25780 (207) (165) ألارباح الصافيت/ مليىن ل.ص

 (83.08) 156 92.69 (7) (6) الطهمربديت 

 100 100 100 100 100 الليمت الاضميت

 239.26 322 166 74 81 الليمت الذفتريت

 422.44 108 98 90 107 الليمت الطىكيت
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 اضم الشزكت: بىك الشزق 

 معلىماث الشزكت

 316 عذد اإلاطاهمين 2.500.000.000 رأص اإلاال

 143 اإلاىظفينعذد  2008 جاريخ الخؤضيظ

 www.bankalsharq.com اإلاىكع الالكترووي للشزكت غزبل فزام اإلاذيز العام

 2010 جاريخ ؤلادراج في الطىق  2015 جاريخ حعيين اإلاذيز العام

 66803000 11 00963 ركم الهاجف فزسث العمادي اضم مذكم الحطاباث

 66803300 11 00963 ركم الفاكظ 2017 جاريخ حعيين مذكم الحطاباث

 

 معلىماث مجلظ ؤلادارة

 اإلاىصب 14الاضم
الجهت التي 

 يمثلها

وطبت 

 اإلالكيت
 معلىماث مجلظ ؤلادراة الجيطيت

 %0.06 هصاب العضىيت ضىرٍت %0.60 هفطه الزئِظ هاجي شاوي 

 عضى وليذ روفايل

 

البىك 

اللبىاوي 

 15الفزوس ي

 

49% 

 ضىىاث 3 :مذة واليت اإلاجلظ لبىاهُت

 13/05/2015 جاريخ اهخخاب اإلاجلظ الحالي لبىاهُت عضى إلياص هداص

 مكافؤة أعضاء اإلاجلظ: لبىاهُت عضى جمال مىصىر

بىاًء على كزار الهُئت العامت بما  :

% مً ألارباح 5ال ًخجاوس 

 الصافُت

 ضىرٍت عضى جىرج اهعاكي
% 10يدم للمطاهم الذي يمخلك 

 حعيين عضى أو أكثر في اإلاجلظ:
 ال

 ضىرٍت %0.06 هفطه عضى البراسي هجيب 
عذد اجخماعاث اإلاجلظ خالل 

 العام:
 اجخماعاث 7

 ضىرٍت - هفطه عضى ضليم شالح

 
 ضىرٍت - هفطه عضى ماسن خمىر

هيثم عبذ 

 الطالم
 ضىرٍت %0.06 هفطه عضى

 %49.72 مجمىع ملكياث أعضاء مجلظ ؤلادارة
 

 

 جزكش اإلالكيت

 وطبت ملكيتهم العذد اإلاطاهمىن 

 

 وطبت ملكيتهم عذدهم 

 %49 1 كبار اإلاطاهمين %49 1 الاعخباريىن 

 %49 البىك اللبىاوي الفزوس ي أكبر مطاهم %51 315 العبيعيىن 

 

                                                                 
خ   14  .30/04/2018جم اهخخاب مجلظ إدارة جذًذ في اجخماع الهُئت العامت بخاٍر
خ   15 ت املجلظ بخاٍر ً الطُذ ولُذ روفاًل والطُذ إلُاص الىداص اضخلالتهم مً عضٍى  .23/06/2017جلذم كل م
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 جىسيعاث ألارباح

 مىذ الخؤضيظ 2017 2016 2015 2014 2013 العام

 25500 25500 25500 25500 25500 رأص اإلاال

 مليىن ل.ص أضهم مجاهيت 250
ىجذ ال ًىجذ ال ًىجذ ألارباح اإلاىسعتوطبت   ال ًىجذ اًل

% أضهم 10

 مجاهُت

 

 ؤلافصاخاث العارئت خالل العام

 اإلاىضىع الخاريخ الزكم

 اضخلالت ممثلي عضى مجلظ إلادارة  05/07/2017 1

 

 لجىت الخذكيم  اللجان اإلاىبثلت عً مجلظ ؤلادارة

 اضم اللجىت

 

 ماليت ومداضبيتخبرة  عضى مجلظ إدارة اضم العضى

 وعم وعم هُثم عبذ الطالم لجىت الخذكيم

 ال وعم ضلُم الػالح لجىت الحىكمت

 ال وعم هجُب البراسي  لجىت إدارة اإلاخاظز

  لجىت الدطليف

   لجىت الترشيداث و الخعىيضاث

 

 اإلاؤشزاث اإلااليت

 2013 2014 2015 2016 2017 

 455819 365132 345931 91,332 17,159 اإلاىجىداث/مليىن ل.ص

 25500 25500 25500 2,500 2,500 رأص اإلاال/ مليىن ل.ص

 125168 145388 85589 45329 3,058 خلىق اإلاطاهمين/ مليىن ل.ص

 (25123) 55733 45299 15276 560 ألارباح الصافيت/ مليىن ل.ص

 (84.94) 229 172 51 22 ربديت الطهم

 100 100 100 100 100 الليمت الاضميت

 486.75 571 344 173 122 الليمت الذفتريت

 441.75 160 135 130 133 الليمت الطىكيت
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 ضىريت -اضم الشزكت: بىك كعز الىظني 

 معلىماث الشزكت

 35473 عذد اإلاطاهمين 15500050005000 رأص اإلاال

 162 عذد اإلاىظفين 2009 جاريخ الخؤضيظ

 www.qnb.com اإلاىكع الالكترووي للشزكت ولُذ عبذ الىىر اإلاذيز العام

 2010 جاريخ ؤلادراج في الطىق  2011 جاريخ حعيين اإلاذيز العام

 3353660 11 00963 ركم الهاجف مدمذ الُغش ي اضم مذكم الحطاباث 

 3353670 11 00963 ركم الفاكظ 2017 جاريخ حعيين مذكم الحطاباث

 

 

 مجلظ ؤلادارة

 اإلاىصب الاضم
 الجهت التي

 يمثلها

وطبت 

 اإلالكيت
 معلىماث مجلظ ؤلادارة الجيطيت

يىضف مدمىد 

 الىعمت
 الزئِظ

 

 

 

بىك كطز 

الىطني 

 ع.م.ق

 

 

 

 

50.81% 

 %0.05 هصاب العضىيت كطٍزت

 ضىىاث 3 مذة واليت اإلاجلظ كطٍزت عضى مدمذ ألاصمخ

 27/04/2016 جاريخ اهخخاب اإلاجلظ الحالي كطٍزت عضى يىضف دوريش

 مكافؤة أعضاء اإلاجلظ كطٍزت عضى الطادةخالذ 
بىاًء على كزار 

 الهُئت العامت

خمذ عبذ العشيش 

 اإلاطلم
 كطٍزت عضى

% حعيين 10يدم للمطاهم الذي يمخلك 

 عضى أو أكثر في اإلاجلظ
 ال

 عضى يديى أخمذ

املؤضطت 

العامت 

 للخأمُىاث

 اجخماعاث 6 عذد اجخماعاث اإلاجلظ خالل العام ضىرٍت 10.28%

 الىائب هيفاء يىوظ
مصزف 

 الخىفير
 ضىرٍت 4.11%

 ضىرٍت %0.05 هفطه عضى مدمذ باضل هذايا 

 ضىرٍت %0.09 هفطه عضى ماهز سيً

 ضىرٍت %0.09 هفطه عضى ليىن سكي

 %65.43 مجمىع ملكياث أعضاء مجلظ ؤلادارة
 

 

 جزكش اإلالكيت

 وطبت ملكيتهم العذد اإلاطاهمىن 

 

 وطبت ملكيتهم عذدهم 

 %66.07 3 كبار اإلاطاهمين %72 17 الاعخباريىن 

 %50.81 بىك كطز أكبر مطاهم %28 35456 العبيعيىن 
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 جىسيعاث ألارباح

 مىذ الخؤضيظ 2017 2016 2015 2014 2013 العام

 155000 155000 155000 155000 155000 رأص اإلاال
ىجذ  اًل

ىجذ وطبت ألارباح اإلاىسعت ىجذ اًل ىجذ اًل ىجذ اًل  ال ًىجذ اًل

 

 ؤلافصاخاث العارئت خالل العام

 اإلاىضىع الخاريخ الزكم

 حغُير ممثل عضى مجلظ إدارة 23/11/2017 1

 

 لجىت الخذكيم  اللجان اإلاىبثلت عً مجلظ ؤلادارة

 اضم اللجىت

 

 

 خبرة ماليت ومداضبيت عضى مجلظ إدارة اضم العضى

 وعم وعم مدمذ باضل هذاًا لجىت الخذكيم

 وعم وعم خالذ الطادة اإلاخاظزلجىت 

 وعم وعم لُىن سكي لجىت الحىكمت 

     لجىت الترشيداث واإلاكؤفاث

 

 اإلاؤشزاث اإلااليت

 2013 2014 2015 2016 2017 

 975734 1065954 705116 47,901 35,476 اإلاىجىداث/مليىن ل.ص

 155000 155000 155000 15,000 15,000 رأص اإلاال/ مليىن ل.ص

 715085 835378 555550 35,435 27,113 لىق اإلاطاهمين/ مليىن ل.صخ

 (125293) 275827 205116 85321 8,660 ألارباح الصافيت/ مليىن ل.ص

 (81.96) 186 134 55 58 ربديت الطهم

 100 100 100 100 100 الليمت الاضميت

 473.90 556 370 236 181 الليمت الذفتريت

 609.68 189 102 120 138 الليمت الطىكيت

 



قطاع التأمين قطاع الخدمات
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 ضم الػزهت: الطوريت الىويديت للخإمينا

 معلوماث الػزهت

 217 عسز املطاهمين 850,000,000 رؤص املاٌ

 76 عسز املوظفين 2006 جارير الخإضيظ

 www.skicins.com املوكع الالىترووي للػزهت بكذاظصامر  املسيز العام

 2013 جارير إلازراج في الطوق  2012 جارير حعيين املسيز العام

 9276 11 00963 ركم الهاجف محمذ املىس ى املكضىر اضم مسكم الحطاباث

 6645130 11 00963 ركم الفاهظ 2017 جارير حعيين مسكم الحطاباث

 

 مجلظ إلازارة

 الجهت التي يمثلها املىصب الضم
وطبت 

 امللىيت
 معلوماث مجلظ إلازارة الجيطيت

 الرئيط دالس ضعوز الحطً
 %38.9 عركت الخليج للخأمين

 %1 هصاب العضويت كىيديت

 صىىاث 3 مسة واليت املجلظ مصريت عضى وائل عبس الزساق

 19/05/2016 املجلظ الحاليجارير اهخذاب  صىريت %1 بىك الخليج املخحذ الىائب هوضتي شحالوي 

محموز عبس الخالم 

 الىوري
 عضى

الكىيديت الضىريت 

 اللابضت
 ميافإة ؤعضاء املجلظ كىيديت 10%

بلرار من 

 الهيئت العامت

 كىيديت %2.88 هفضه عضى طارق الصحاف
% 10يحم للمطاهم الذي يمخلً 

 حعيين عضو ؤو ؤهثر في املجلظ
 ال

 اجخماعاث 4 عسز اجخماعاث املجلظ دالٌ العام صىريت %1.03 هفضه عضى حاسم ؤهيظ حطً

  صىريت %1.18 هفضه عضى راوي عصام ؤهبوبا

  %54.99 مجموع ملىياث ؤعضاء مجلظ إلازارة
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 جوسيعاث ألارباح

 مىذ الخإضيظ 2017 2016 2015 2014 2013 العام

 مليون ٌ.ص 21215و  %14 850 850 850 850 850 رؤص املاٌ

 % أصهم مجاهيت25 %10 %4 ال يىجذ ال يىجذ وطبت ألارباح املوسعت ؤضهم مجاهيت

 

 العامإلافصاحاث الطارئت دالٌ 

 املوضوع الخارير الزكم

 2017ال يوجس افصاحاث طارئت دالٌ عام 

  

 لجىت الخسكيم  اللجان املىبثلت عً مجلظ إلازارة

 اضم اللجىت

 

 دبرة ماليت ومحاضبيت عضو مجلظ إزارة اضم العضو

 ال وعم طارق الصحاف لجىت الخسكيم

 وعم وعم وائل عبذ الرزاق اللجىت الخىفيذيت

 ال وعم راوي عصام أهبىبا 

 

 املؤغزاث املاليت

 2013 2014 2015 2016 2017 

 5,813 5,800 4,261 3,483 3,076 املوجوزاث/مليون ٌ.ص

 850 850 850 850 850 رؤص املاٌ/ مليون ٌ.ص

 3,669 3,500 2,226 1,422 1,134 حلوق املطاهمين/ مليون ٌ.ص

 (313) 1,252 810 290 205 ألارباح الصافيت/ مليون ٌ.ص

 (36.86) 147 95 34 24 ربحيت الطهم

 100 100 100 100 100 الليمت الاضميت

 431.67 412 262 167 133 الليمت السفتريت

 338.25 133 121 121 121 الليمت الطوكيت

 

 جزهش امللىيت

 وطبت ملىيتهم العسز املطاهمون 

 

 وطبت ملىيتهم عسزهم 

 %58.9 3 هبار املطاهمين %59.9 4 الاعخباريون 

 %38.9 الخليج للخأمين ؤهبر مطاهم %40.1 213 الطبيعيون 
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 اضم الػزهت: الطوريت الوطىيت للخإمين

 معلوماث الػزهت

 338 عسز املطاهمين 850,000,000 رؤص املاٌ

 99 عسز املوظفين 2006 جارير الخإضيظ

 www.natinsurance.com املوكع الالىترووي للػزهت عبذ اللادر العلي 1املسيز العام

 2010 جارير إلازراج في الطوق  2015 جارير حعيين املسيز العام

 9248 11 00963 ركم الهاجف محمذ يىصف الصيرفي اضم مسكم الحطاباث

 3348690 11 00963 ركم الفاهظ 2017 الحطاباث جارير حعيين مسكم

 

 مجلظ إلازارة

 الجهت التي يمثلها املىصب الاضم
وطبت 

 امللىيت
 معلوماث مجلظ إلازارة الجيطيت

 %1 هصاب العضويت صىريت %2 هفضه الرئيط حطان العلي

 صىىاث 3 مسة واليت املجلظ صىريت %4.46 هفضه الىائب محمس رضخم

ؤحمس رهيف 

 ألاجاس ي
 صىريت %1.98 هفضه عضى

جارير اهخذاب املجلظ 

 الحالي
25/02/2016 

 ميافإة ؤعضاء املجلظ أردهيت %10 ألاردهيت الفروضيت للخأمين عضى وليس سعزب
بلرار من 

 الهيئت العامت

ؤمحمس ؤمحمس 

 الالفي
 عضى

الضىريت الليبيت 

 لالصدثمار
 ليبيت 3.16%

يحم للمطاهم الذي 

عضو  % حعيين10يمخلً 

 ؤو ؤهثر في املجلظ

 وعم

 عضى غزيف غماص

 %34 للخجارة العال واملروة

 صىريت
عسز اجخماعاث املجلظ 

 دالٌ العام
 اجخماعاث 4

علي حطان 

 2العلي
   صىريت عضى

   %55.6 مجموع ملىياث ؤعضاء مجلظ إلازارة

 

 جزهش امللىيت

 وطبت ملىيتهم العسز املطاهمون 

 

 وطبت ملىيتهم عسزهم 

 %64 6 هبار املطاهمين %47.12 3 الاعخباريون 

 %36 ةلخجار ل العال واملروة ؤهبر مطاهم %52.88 335 الطبيعيون 

 

                                                                 
 .12/09/2018جم حعيين الضيذ حازم الذويك مذير عام للغركت بخاريخ   1
 .25/06/2018املمثل ليصبح الضيذ غضان عبذ اللادر العلي بخاريخ جم حغيير   2
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 جوسيعاث ألارباح

 مىذ الخإضيظ 2017 2016 2015 2014 2013 العام

مليون ٌ.ص 510و %160.2 850 850 850 850 850 رؤص املاٌ

 % أصهم مجاهيت60 %20 %20 %25 %15 وطبت ألارباح املوسعت ؤضهم مجاهيت

 

 إلافصاحاث الطارئت دالٌ العام

 املوضوع الخارير الزكم

 2017ال يوجس افصاحاث طارئت دالٌ عام 

 

 لجىت الخسكيم  اللجان املىبثلت عً مجلظ إلازارة

 اضم اللجىت

 

 دبرة ماليت ومحاضبيت عضو مجلظ إزارة اضم العضو

 وعم وعم محمذ رصخم لجىت الخسكيم

 لجىت إلاضدثمار
احمذ رهيف 

 ألاجاس ي
 ال وعم

 ال وعم عريف عماش 

 

 املؤغزاث املاليت

 2013 2014 2015 2016 2017 

 5,468 5,591 4,755 3,935 3,512 املوجوزاث/مليون ٌ.ص

 850 850 850 850 850 رؤص املاٌ/ مليون ٌ.ص

 2,378 2,457 2,043 1,609 1,330 حلوق املطاهمين/ مليون ٌ.ص

 113 596 665 417 392 ألارباح الصافيت/ مليون ٌ.ص

 13.31 70 78 49 46 ربحيت الطهم

 100 100 100 100 100 الليمت الاضميت

 279.84 289 240 189 156 الليمت السفتريت

 312.50 118 118 143 134 الليمت الطوكيت
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 ؤورييذ -اضم الػزهت: املػزق العزبي للخإمين

 الػزهتمعلوماث 

 21 عسز املطاهمين 850,000,000 رؤص املاٌ

 94 عسز املوظفين 2006 جارير الخإضيظ

 www.insurancesyria.com املوكع الالىترووي للػزهت عسث اصطىاوي املسيز العام

 غير مذرج جارير إلازراج في الطوق  2007 جارير حعيين املسيز العام

 9323 11 00963 الهاجف ركم كحطان الضيىفي اضم مسكم الحطاباث

 3352110 11 00963 ركم الفاهظ 2017 جارير حعيين مسكم الحطاباث

 

 

 جزهش امللىيت

 وطبت ملىيتهم العسز املطاهمون 

 

 وطبت ملىيتهم عسزهم 

 %52.77 3 هبار املطاهمين %49.77 3 الاعخباريون 

 %40 إلاماراث-املغرق العربي للخأمين ؤهبر مطاهم %50.23 18 الطبيعيون 

 

 جوسيعاث ألارباح

 مىذ الخإضيظ 2017 2016 2015 2014 2013 العام

 850 850 850 850 850 رؤص املاٌ
105.40%3 

 %12.15 %14 %18.56 %8.25 %13 وطبتألارباح املوسعت

                                                                 
 أصبحذ الخىزيعاث إلاجماليت جخجاوز رأش املال. 2017بعذ إضافت جىزيعاث عام   3

 مجلظ إلازارة

 الجهت التي يمثلها املىصب الاضم
وطبت 

 امللىيت
 معلوماث مجلظ إلازارة الجيطيت

 %1 هصاب العضويت صىريت %2.06 هفضه الرئيط صائب هحاص

 صىىاث 3 مسة واليت املجلظ إماراجيت %40 إلاماراثاملغرق العربي  الىائب عمز الفطيم

 صىداهيت %1.22 هفضه عضى عمز ألامين
جارير اهخذاب املجلظ 

 الحالي
4/11/2015 

 ميافإة ؤعضاء املجلظ أمريكيت %1.22 هفضه عضى مزوان شحازة
بلرار من الهيئت 

 العامت

محمس صبيح 

 هحاص
 صىريت %1 هفضه عضى

يحم للمطاهم الذي 

% حعيين 10يمخلً 

 عضو ؤو ؤهثر في املجلظ

 وعم

  %45.50 مجموع ملىياث ؤعضاء مجلظ إلازارة
عسز اجخماعاث املجلظ 

 دالٌ العام
 اجخماعاث 4
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 إلافصاحاث الطارئت دالٌ العام

 املوضوع الخارير الزكم

 2017احاث طارئت دالٌ عام صيوجس إفال 

 

 لجىت الخسكيم  اللجان املىبثلت عً مجلظ إلازارة

 اضم اللجىت

 

 دبرة ماليت ومحاضبيت عضو مجلظ إزارة اضم العضو

 وعم وعم عمر الفطيم لجىت الخسكيم

 وعم وعم مروان شحادة لجىت إزارة املذاطز

 وعم وعم صبيح هحاش 

 

 املؤغزاث املاليت

 2013 2014 2015 2016 2017 

 3,393 3,353 3,002 2,770 2,645 املوجوزاث/مليون ٌ.ص

 850 850 850 850 850 رؤص املاٌ/ مليون ٌ.ص

 1,411 1,489 1,396 1,143 1,125 حلوق املطاهمين/ مليون ٌ.ص

 41 250 323 133 71 ألارباح الصافيت/ مليون ٌ.ص

 4.84 29 38 16 8 ربحيت الطهم

 100 100 100 100 100 الليمت الاضميت

 166 175 164 134 132 الليمت السفتريت

 غير مذرج غير مذرج غير مذرج غير مذرج غير مذرج الليمت الطوكيت
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 ضوريا -اضم الػزهت: املخحسة للخإمين 

 معلوماث الػزهت

 311 عسز املطاهمين 850,000,000 رؤص املاٌ

 88 عسز املوظفين 2006 جارير الخإضيظ

 www.uic.com.sy املوكع الالىترووي للػزهت يسن ديب 4املسيز العام

 2009 جارير إلازراج في الطوق  2017 جارير حعيين املسيز العام

 5046 11 00963 ركم الهاجف فرزث العمادي اضم مسكم الحطاباث

 341934 11 00963 ركم الفاهظ 2015 جارير حعيين مسكم الحطاباث

 

 مجلظ إلازارة

 املىصب الاضم

الجهت 

التي 

 يمثلها

وطبت 

 امللىيت
 معلوماث مجلظ إلازارة الجيطيت

 الرئيط مزوان ضبع عفاوي

الخجاريت 

املخحذة 

 للخأمين

 %1 هصاب العضويت صىريت 7%

 صىىاث 4 مسة واليت املجلظ صىريت - هفضه الىائب سهير جيىاوي 

 12/05/2015 اهخذاب املجلظ الحاليجارير  صىريت %1 هفضه عضى ؤوظ الخاره

 بلرار من الهيئت العامت ميافإة ؤعضاء املجلظ لبىاهيت %1 هفضه عضى جان صاص ي

 صىريت %1 هفضه عضى جوز جويس
% 10يحم للمطاهم الذي يمخلً 

 حعيين عضو ؤو ؤهثر في املجلظ
 وعم

 صىريت %1 هفضه عضى عبس الغني العطار
عسز اجخماعاث املجلظ دالٌ 

 العام
 اجخماعاث 13

   صىريت - هفضه عضى هيا والي

   %11 مجموع ملىياث ؤعضاء مجلظ إلازارة

 

 جزهش امللىيت

 وطبت ملىيتهم العسز املطاهمون 

 

 وطبت ملىيتهم عسزهم 

 %52.99 4 هبار املطاهمين %56.5 6 الاعخباريون 

 %21.14 بىك بيمى الضعىدي الفروس ي ؤهبر مطاهم %43.5 305 الطبيعيون 

  

 

                                                                 
 .10/10/2018، وجم حعيين الضيذ مالك عفيم البطرش مذير عام للغركت بخاريخ 24/07/2018جم جلذيم اصخلالت الضيذ يسن ديب بخاريخ   4



 

 

93

جلرير الحىكمت لعام 
2017

  
 

 جوسيعاث ألارباح

 مىذ الخإضيظ 2017 2016 2015 2014 2013 العام

مليون ٌ.ص  212.5و %95.2 850 850 850 850 850 رؤص املاٌ

 % أصهم مجاهيت25 %9.1 %12.81 %7.19 %8 وطبتألارباح املوسعت هإضهم مجاهيت 

 

 إلافصاحاث الطارئت دالٌ العام

 املوضوع الخارير الزكم

 حعيين مذير عام 04/10/2017 1

 

 لجىت الخسكيم  اللجان املىبثلت عً مجلظ إلازارة

 اضم اللجىت

 

 دبرة ماليت ومحاضبيت عضو مجلظ إزارة اضم العضو

 ال وعم مروان عفاكي لجىت الخسكيم

 وعم وعم زهير جيىاوي  لجىت إزارة املذاطز

 ال وعم جىد جىيذ 

 

 املؤغزاث املاليت

 2013 2014 2015 2016 2017 

 7,382 7,504 4,966 4,633 3,584 املوجوزاث/مليون ٌ.ص

 850 850 850 850 850 رؤص املاٌ/ مليون ٌ.ص

 2,018 2,048 1,526 1,133 1,112 حلوق املطاهمين/ مليون ٌ.ص

 50 637 457 88 84 ألارباح الصافيت/ مليون ٌ.ص

 5.89 75 54 10 10 ربحيت الطهم

 100 100 100 100 100 الليمت الاضميت

 237 241 180 134 131 الليمت السفتريت

 417.5 175 160 155 163 الليمت الطوكيت
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 آروب ضوريت -اضم الػزهت: الطوريت السوليت للخإمين

 معلوماث الػزهت

 339 عسز املطاهمين 1,000,000,000 رؤص املاٌ

 73 عسز املوظفين 2006 جارير الخإضيظ

 www.aropesyria.com املوكع الالىترووي للػزهت ماهر عماري  العاماملسيز 

 2010 جارير إلازراج في الطوق  2016 جارير حعيين املسيز العام

 9279 11 00963 ركم الهاجف ديلىيذ اضم مسكم الحطاباث

 3348144 11 00963 ركم الفاهظ 2017 جارير حعيين مسكم الحطاباث

 

 مجلظ إلازارة

 املىصب الاضم
الجهت التي 

 يمثلها

وطبت 

 امللىيت
 معلوماث مجلظ إلازارة الجيطيت

 الرئيط فاجح بىساع
 %34 آروب ظ.م.ل

 %1 هصاب العضويت لبىاهيت

 صىىاث 4 مسة واليت املجلظ صىريت عضى بػار الحلبي

 الىائب جوج صايغ
بىك لبىان 

 واملهجر
 27/04/2016 جارير اهخذاب املجلظ الحالي صىريت 10%

 عضى ميػاٌ عشام
بىك صىريت 

 واملهجر
 ميافإة ؤعضاء املجلظ لبىاهيت 5%

بلرار من الهيئت 

 العامت

ابزاهيم غير 

 زيب
 صىريت %1 هفضه عضى

% 10يحم للمطاهم الذي يمخلً 

 حعيين عضو ؤو ؤهثر في املجلظ
 وعم

 اجخماعاث 4 العامعسز اجخماعاث املجلظ دالٌ  صىريت %1.78 هفضه عضى حطان بعلبيي

   صىريت %2.51 هفضه عضى مزوان جاروزي

    %54.29 مجموع ملىياث ؤعضاء مجلظ إلازارة

 

 جزهش امللىيت

 وطبت ملىيتهم العسز املطاهمون 

 

 وطبت ملىيتهم عسزهم 

 %49 3 هبار املطاهمين %49 3 الاعخباريون 

 %34 آروب للخأمين ظ.م.ل ؤهبر مطاهم %51 336 الطبيعيون 

 

 جوسيعاث ألارباح

 مىذ الخإضيظ 2017 2016 2015 2014 2013 العام

مليون ٌ.ص  100و %48.5 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 رؤص املاٌ

 % أصهم مجاهيت10 %7 %7 %10 %6 وطبت ألارباح املوسعت ؤضهم مجاهيت
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 إلافصاحاث الطارئت دالٌ العام

 املوضوع الخارير الزكم

 وفاة عضى مجلط إدارة 10/01/2017 1

 عضى مجلط إدارةحعيين وحغير  04/04/2017 2

 

 لجىت الخسكيم  اللجان املىبثلت عً مجلظ إلازارة

 اضم اللجىت

 

 دبرة ماليت ومحاضبيت عضو مجلظ إزارة اضم العضو

 وعم وعم جىرج صايغ لجىت الخسكيم

 وعم وعم فاجح بكذاظ لجىت إزارة املذاطز

 
عيخ إبراهيم 

 ديب
 ال وعم

 

 املؤغزاث املاليت

 2013 2014 2015 2016 2017 

 4,596 4,318 3,878 3,372 3,321 املوجوزاث/مليون ٌ.ص

 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 رؤص املاٌ/ مليون ٌ.ص

 1,888 1,801 1,646 1,489 1,388 حلوق املطاهمين/ مليون ٌ.ص

 26 228 258 154 89 ألارباح الصافيت/ مليون ٌ.ص

 2.60 23 26 15 9 ربحيت الطهم

 100 100 100 100 100 الليمت الاضميت

 188 180 165 149 139 الليمت السفتريت

 269 150 160 173 179 الليمت الطوكيت
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 اضم الػزهت: الاجحاز الخعاووي للخإمين

 معلوماث الػزهت

 48 عسز املطاهمين 1,000,000,000 رؤص املاٌ

 62 عسز املوظفين 2006 جارير الخإضيظ

 www.solidarity-sy.com املوكع الالىترووي للػزهت معتز كىلي 5املسيز العام

 2011 جارير إلازراج في الطوق  2015 جارير حعيين املسيز العام

 3742414 11 00963 ركم الهاجف فرزث العمادي اضم مسكم الحطاباث

 3742415 11 00963 ركم الفاهظ 2017 جارير حعيين مسكم الحطاباث

   

 مجلظ إلازارة

 املىصب الاضم
الجهت التي 

 يمثلها

وطبت 

 امللىيت
 معلوماث مجلظ إلازارة الجيطيت

 %1 هصاب العضويت صعىديت %7.65 هفضه الرئيط محمس عمز عزهوص

 صىىاث 4 مسة واليت املجلظ صىريت %1.39 هفضه الىائب محمس عمز غورى

 25/04/2016 جارير اهخذاب املجلظ الحالي صىريت %5.21 هفضه عضى معلالي عبس العشيش 

 ميافإة ؤعضاء املجلظ صىريت %4.34 هفضه عضى عمار الػزيف
كرار الهيئت العامت 

 %5أال جسيذ عن 

 صىريت %1.39 هفضه عضى محموز كباوي
% 10يحم للمطاهم الذي يمخلً 

 حعيين عضو ؤو ؤهثر في املجلظ
 ال

 اجخماعاث 5 عسز اجخماعاث املجلظ دالٌ العام  %19.98 ملىياث ؤعضاء مجلظ إلازارةمجموع 

 

 جزهش امللىيت

 وطبت ملىيتهم العسز املطاهمون 

 

 وطبت ملىيتهم عسزهم 

 %76.22 10 هبار املطاهمين %48.57 5 الاعخباريون 

 %20 دار الخالحم للخذماث الخجاريت ؤهبر مطاهم %51.43 43 الطبيعيون 

 

 جوسيعاث ألارباح

 مىذ الخإضيظ 2017 2016 2015 2014 2013 العام

 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 رؤص املاٌ
 اليوجس

 اليىجذ اليىجذ اليىجذ اليىجذ ال يىجذ وطبت ألارباح املوسعت

 

                                                                 
 .06/08/2018، وجم جكليف الضيذ عسمي ديب كمذير عام بخاريخ 01/08/2018جم إعفاء الضيذ معتز كىلي من مىصب مذير عام بخاريخ   5
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 إلافصاحاث الطارئت دالٌ العام

 املوضوع الخارير الزكم

 2017ال يوجس إفصاحاث طارئت دالٌ عام 

 

 لجىت الخسكيم  اللجان املىبثلت عً مجلظ إلازارة

 اضم اللجىت

 

 دبرة ماليت ومحاضبيت عضو مجلظ إزارة اضم العضو

 2017ال يىجذ لجىت خالل عام  لجىت امليافأث

    لجىت الخذطيط واملواسهاث

    لجىت الاضدثمار

    لجىت املذاطز

    لجىت جوجيهيت

     ألاصوٌ واملطخحلاثلجىت إزارة 

 

 املؤغزاث املاليت

 2013 2014 2015 2016 2017 

 2,609 2,634 1,797 1,561 1,640 املوجوزاث/مليون ٌ.ص

 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 رؤص املاٌ/ مليون ٌ.ص

 1,216 1,267 1,183 1,063 1,050 حلوق املطاهمين/ مليون ٌ.ص

 (51) 84 120 13 7 ألارباح الصافيت/ مليون ٌ.ص

 (5.13) 8 12 1 1 ربحيت الطهم

 100 100 100 100 100 الليمت الاضميت

 121.66 127 118 106 105 الليمت السفتريت

 129.25 112 112 112 112 الليمت الطوكيت
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 اضم الػزهت: العليلت للخإمين الخيافلي

 معلوماث الػزهت

 1,228 املطاهمينعسز  2,000,000,000 رؤص املاٌ

 70 عسز املوظفين 2007 جارير الخإضيظ

 www.al-aqeelahtakaful.com املوكع الالىترووي للػزهت مازن الصبان املسيز العام

 2010 جارير إلازراج في الطوق  2014 جارير حعيين املسيز العام

 3352244 11 00963 ركم الهاجف هادي الكضممحمذ  اضم مسكم الحطاباث

 3328546 11 00963 ركم الفاهظ 2017 جارير حعيين مسكم الحطاباث

 

 مجلظ إلازارة

 املىصب الاضم
الجهت التي 

 يمثلها

وطبت 

 امللىيت
 معلوماث مجلظ إلازارة الجيطيت

 %1 هصاب العضويت صىريت %2.22 هفضه الرئيط بسيع السروبي

 الىائب غهس عبس الحميس زغتي

عركت عبذ 

الحميذ دعتي 

 وعريكه

 صىىاث 3 مسة واليت املجلظ صىريت 1%

 06/09/2016 جارير اهخذاب املجلظ الحالي صىريت %4.03 هفضه عضى عمار الػزيف

 عضى مزفذ ازيب رجب
بىك صىريت 

 الذولي إلاصالمي
 ميافإة ؤعضاء املجلظ تصىري 5.15%

بلرار من 

 الهيئت العامت

 عضى عبس الزحمً الىعطان
خساهت جلاعذ 

 املهىذصين
 صىريت 5%

يحم للمطاهم الذي يمخلً 

% حعيين عضو ؤو ؤهثر في 10

 املجلظ

 ال

 عضى محمس معتز طباخ
عركت كركىر 

 للخجارة
 صىريت 1%

عسز اجخماعاث املجلظ دالٌ 

 العام
 اجخماعين

 عضى هاال كوطزع
مجمىعت أوالد 

 دعتي
   صىريت 1%

   %19.4 مجموع ملىياث ؤعضاء مجلظ إلازارة

 

 جزهش امللىيت

 وطبت ملىيتهم العسز املطاهمون 

 

 وطبت ملىيتهم عسزهم 

 %45.07 9 هبار املطاهمين %18.34 9 الاعخباريون 

 %5.15 بىك صىريت الذولي إلاصالمي ؤهبر مطاهم %81.66 1,219 الطبيعيون 
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 جوسيعاث ألارباح

 مىذ الخإضيظ 2017 2016 2015 2014 2013 العام

مليون ٌ.ص 350و %9.50 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 رؤص املاٌ

 % أصهم مجاهيت17.5 اليىجذ %4.50 ال يىجذ ال يىجذ وطبت ألارباح املوسعت ؤضهم مجاهيت

 

 إلافصاحاث الطارئت دالٌ العام

 املوضوع الخارير الزكم

 2017ال يوجس إفصاحاث طارئت دالٌ عام 

 

 لجىت الخسكيم  اللجان املىبثلت عً مجلظ إلازارة

 دبرة ماليت ومحاضبيت عضو مجلظ إزارة اضم العضو  اضم اللجىت

 2017اليىجذ لجىت خالل عام   2017اليوجس لجان دالٌ عام 

 

 املؤغزاث املاليت

 2013 2014 2015 2016 2017 

 7,608 5,714 4,372 3,950 3,752 املوجوزاث/مليون ٌ.ص

 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 رؤص املاٌ/ مليون ٌ.ص

 5,362 3,469 2,823 2,342 2,220 حلوق املطاهمين/ مليون ٌ.ص

 1.83 446 417 190 160 ألارباح الصافيت/ مليون ٌ.ص

 0.09 22 21 9 8 ربحيت الطهم

 100 100 100 100 100 الليمت الاضميت

 268.1 173 141 117 111 الليمت السفتريت

 376.73 105 82 88 92 الليمت الطوكيت

 

 



قطاع الخدمات
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 اضم الشزكت: الشزكت العزبيت الطوريت للميشآث الطياحيت

 معلوماث الشزكت

 20,198 عذد املطاهمين 625.000.000 رأص املال

 799 عذد املوظفين 1977 جاريخ الخؤضيظ

 www.chamgroup.org املوكع الالكترووي للشزكت أهطىن بزصت املذيز العام

 غير مذرجت جاريخ إلادراج في الطوق  مىذ جؤسيس الشزكت جاريخ حعيين املذيز العام

 2232300 11 00963 ركم الهاجف مصطفى الجاجت اضم مذكم الحطاباث

 2245762 11 00963 ركم الفاكظ 2016 جاريخ حعيين مذكم الحطاباث

 

 مجلظ إلادارة

 املىصب ضمالا 
الجهت التي 

 يمثلها

وطبت 

 امللكيت
 معلوماث مجلظ إلادارة الجيطيت

 %0.001 هصاب العضويت سىريت %0.0092 هفسه الزئيس عثمان عائذي د.

 سىىاث 4 مذة واليت املجلظ سىريت %0.0040 هفسه الىائب ػادة هجمت

 2016 جاريخ اهخخاب املجلظ الحالي سىريت %0.0043 هفسه عضى اهطون الطبع

 سىريت %0.00420 هفسه عضى ماسن حمور 

 

 مكافؤة أعضاء املجلظ

% من الارباح 10

املخبقيت بعذ اقخطاع 

 الاخخياطياث

 سىريت %0.00464 هفسه عضى 1احمذ هيثم العجالوي
عذد اجخماعاث املجلظ خالل 

 العام
 اجخماعاث 4

 عضى بطام ماض ي

 %25 وسارة السياخت

 سىريت

 

 

 عضى إضماعيل هاصز

   %25.026 مجموع ملكياث أعضاء مجلظ إلادارة

 

 

 جزكش امللكيت

 وطبت ملكيتهم العذد املطاهمون 

 

 وطبت ملكيتهم عذدهم 

 %25 1 كبار املطاهمين %28.98 6 الاعخباريون 

 %25 وسارة السياخت أكبر مطاهم %71.02 20,192 الطبيعيون 

 

                                                            
 مىه. 01/07/2018جم جقذًم اسخقاجه بخاريخ   1

ً
 وحعيين السيذ علي مىفق كىج بذال
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 جوسيعاث ألارباح

 مىذ الخؤضيظ 2017 2016 2015 2014 2013 العام

 625 625 625 625 625 رأص املال
 ػير مخوفز

 %15 %15 %10 %10 %10 وطبت ألارباح املوسعت

 

 إلافصاحاث الطارئت خالل العام

 املوضوع الخاريخ الزكم

 عضى مجلس إدارة يحغيير ممثل 28/02/2017 1

 

 لجىت الخذكيم  اللجان املىبثلت عً مجلظ إلادارة

 اضم اللجىت

 

 خبرة ماليت ومحاضبيت عضو مجلظ إدارة اضم العضو

 وعم وعم عثمان عائذي لجىت الخذكيم

 وعم وعم أهطىن السبع لجىت الخخطيط الاضتراجيجي

 ال وعم غادة هجمت لجىت الخىظيم وإلادارة

 

 املؤشزاث املاليت

 2013 2014 2015 2016 2017 

 32,214 31,368 30,910 30,679 30,625 املوجوداث/مليون ل.ص

 625 625 625 625 625 رأص املال/ مليون ل.ص

 21,338 20,908 20,719 20,674 20,671 حلوق املطاهمين/ مليون ل.ص

 524 251 107 53 26 ألارباح الصافيت/ مليون ل.ص

 8.38 4.02 1.72 1 0.4 ربحيت الطهم

 10 10 10 10 10 الليمت الاضميت

 341 334 331 330 330 الليمت الذفتريت

 غير مذرج غير مذرج غير مذرج غير مذرج غير مذرج الليمت الطوكيت
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  اضم الشزكت: ألاهليت للىلل

 معلوماث الشزكت

 2,251 عذد املطاهمين 200.000.000 رأص املال

 280 عذد املوظفين 1992 جاريخ الخؤضيظ

 www.alahliah-sy .net املوكع الالكترووي للشزكت عبذ املىعم الشامي املذيز العام

 2009 جاريخ إلادراج في الطوق  2010 جاريخ حعيين املذيز العام

 2473260 33 00963 ركم الهاجف مصطفى الجاجت اضم مذكم الحطاباث

 2473261 33 00963 ركم الفاكظ 2017 جاريخ حعيين مذكم الحطاباث

 

 مجلظ إلادارةمعلوماث 

 الجهت التي يمثلها املىصب الاضم
وطبت 

 امللكيت
 معلوماث مجلظ إلادارة الجيطيت

 %0.25 هصاب العضويت سىريت %0.507 هفسه الزئيس أحمذ ألاصفز

 سىىاث 4 مذة واليت املجلظ سىريت %0.25 هفسه الىائب ضامز كذورة

 27/03/2016 الحالي جاريخ اهخخاب املجلظ سىريت %0.25 هفسه عضى ضائذ حبال

 ػطان الصباغ 

 الشيراسي 

 مكافؤة أعضاء املجلظ سىريت %0.275 هفسه عضى
جدذد بقزار من 

 الهيئت العامت

 سىريت %0.25 هفسه عضى مزوان كزبوج

يحم للمطاهم الذي يمخلك 

% حعيين عضو أو أكثر في 10

 املجلظ:

 ال

 سىريت %0.55 هفسه عضى وائل الفزا
املجلظ عذد اجخماعاث 

 خالل العام
 اجخماع 11

 سىريت %0.276 هفسه عضى محمذ خير شاكز

   %2.358 مجموع ملكياث أعضاء مجلظ إلادارة

 

 جزكش امللكيت

 وطبت ملكيتهم العذد املطاهمون 

 

 وطبت ملكيتهم عذدهم 

 كبار املطاهمين %2.15 2 الاعخباريون 
 % أو أكثر5ال ًىجذ مساهمىن ًملكىن 

 أكبر مطاهم %97.85 2,249 الطبيعيون 
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 جوسيعاث ألارباح

 مىذ الخؤضيظ 2017 2016 2015 2014 2013 العام

 200 200 200 200 200 رأص املال
363.6% 

 %25 %5 %11.49 %15 %10 وطبت ألارباح املوسعت

 

 إلافصاحاث الطارئت خالل العام

 املوضوع الخاريخ الزكم

 2017ال يوجذ إفصاحاث طارئت خالل العام 

 

 لجىت الخذكيم  اللجان املىبثلت عً مجلظ إلادارة

 اضم اللجىت

 

 خبرة ماليت ومحاضبيت عضو مجلظ إدارة اضم العضو

 وعم وعم وائل الفزا لجىت الخذكيم

 وعم وعم سامز قذورة لجىت الصياهت

 وعم وعم مدمذ خير شاكز 

 

 املؤشزاث املاليت

 2013 2014 2015 2016 2017 

 386 311 341 359 319 املوجوداث/مليون ل.ص

 200 200 200 200 200 رأص املال/ مليون ل.ص

 313 267 290 316 287 حلوق املطاهمين/ مليون ل.ص

 56 0.486 8 49 33 ألارباح الصافيت/ مليون ل.ص

 28.28 0.24 4 24 16 ربحيت الطهم

 100 100 100 100 100 الليمت الاضميت

 157 134 145 158 142 الليمت الذفتريت

 476 165 162 177 194 الليمت الطوكيت
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 UGاضم الشزكت: املجموعت املخحذة لليشز إلاعالن والدطويم 

 معلوماث الشزكت

 284 عذد املطاهمين 450.000.000 رأص املال

 70 عذد املوظفين 2004 جاريخ الخؤضيظ

 www.ug.com.sy املوكع الالكترووي للشزكت فادي خمص ي املذيز العام

 2008 جاريخ إلادراج في الطوق  2009 جاريخ حعيين املذيز العام

 2000 11 00963 ركم الهاجف ًى حي س ي ولطفي السالماث اضم مذكم الحطاباث

 6124567 11 00963 ركم الفاكظ 2017 جاريخ حعيين مذكم الحطاباث

 

 مجلظ إلادارة

 املىصب الاضم
الجهت التي 

 يمثلها
 معلوماث مجلظ إلادارة الجيطيت وطبت امللكيت

 %0.01 هصاب العضويت سىريت %0.06 هفسه الزئيس محمذ ضعيذ كضماوي

 سىىاث 4 مذة واليت املجلظ سىريت %0.01 هفسه الىائب أمجذ ابش

 سىريت %0.01 هفسه عضى رامي عبذ العال
جاريخ اهخخاب املجلظ 

 الحالي
05/05/2016 

 مكافؤة أعضاء املجلظ سىريت - هفسه عضى ماسن يووظ

الًىجذ في 

الىظام ألاساس ي 

ماًىص على مىذ 

 مكآفاة

 سىريت - هفسه عضى وضيم ديب

يحم للمطاهم الذي يمخلك 

% حعيين عضو أو أكثر في 10

 املجلظ

 وعم

 %0.08 مجموع ملكياث أعضاء مجلظ إلادارة
 

عذد اجخماعاث املجلظ 

 العام خالل
 اجخماعاث 4

 

 

 جزكش امللكيت

 وطبت ملكيتهم العذد املطاهمون 

 

 وطبت ملكيتهم عذدهم 

 %85.22 1 كبار املطاهمين %85.22 1 الاعخباريون 

 أكبر مطاهم %14.78 283 الطبيعيون 
شزكت الىسيط اهترهاشىهال 

 املدذودة املسؤوليت
85.22% 
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 جوسيعاث ألارباح

 مىذ الخؤضيظ 2017 2016 2015 2014 2013 العام

مليون  150مليون ل.ص منها  342 450 450 450 450 450 رأص املال

 ال ًىجذ ال ًىجذ ال ًىجذ ال ًىجذ ال ًىجذ وطبت ألارباح املوسعت كؤضهم مجاهيت

 

 إلافصاحاث الطارئت خالل العام

 املوضوع  الخاريخ  الزكم 

 2017ال يوجذ إفصاحاث طارئت خالل العام 

 

 لجىت الخذكيم  اللجان املىبثلت عً مجلظ إلادارة

 اضم اللجىت

 

 خبرة ماليت ومحاضبيت عضو مجلظ إدارة اضم العضو

 وعم وعم مدمذ سعيذ قضماوي لجىت الخذكيم

 وعم ال فادي خمص ي اللجىت الخىفيذيت العليا

 وعم ال الكميت خاجم اللجىت املاليت

 وعم ال فادي سهز 

 

 املاليتاملؤشزاث 

 2013 2014 2015 2016 2017 

 907 1,027 994 956 991 املوجوداث/مليون ل.ص

 450 450 450 450 450 رأص املال/ مليون ل.ص

 269 266 252 235 228 حلوق املطاهمين/ مليون ل.ص

 3 14 16 6 (50) ألارباح الصافيت/ مليون ل.ص

 0.71 3 4 1 (11) ربحيت الطهم

 100 100 100 100 100 الليمت الاضميت

 60 59 56 52 51 الليمت الذفتريت

 256 249 254 254 254 الليمت الطوكيت

 

 



قطاع الصناعة
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 اضم الشزكت: ألاهليت للشيوث الىباجيت

 معلوماث الشزكت

 30303 عذد املطاهمين 0001101110111 رأص املال

 363 عذد املوظفين 0990 جاريخ الخؤضيظ

 www.avoco-sy.com املوكع الالكترووي للشزكت مهىذ ألارن )بالخكليف( العاماملذيز 

 3112 جاريخ إلادراج في الطوق  3102 جاريخ حعيين املذيز العام

 2524510 33 00963 ركم الهاجف محمذ املىس ى املكضىر اضم مذكم الحطاباث

 2524512 33 00963 ركم الفاكظ 3102 جاريخ حعيين مذكم الحطاباث

 

 إلادارة مجلظ

 معلوماث مجلظ إلادارة الجيطيت وطبت امللكيت الجهت التي يمثلها املىصب الاضم

محمذ بً 

حطً 

 العطيري 

 الرئيط

الهيئت العربيت 

لالصدثمار وإلاهماء 

 السراعي

 

31% 
 %0.33 هصاب العضويت صعىدًت

محمذ عايذ 

 ألامير
 صىىاث 3 مذة واليت املجلظ صىريت %1333 هفضه الىائب

 عضى  الذروبي بذيع
العليلت للخأمين 

 الخكافلي
 36/16/3106 جاريخ اهخخاب املجلظ الحالي صىريت 3303%

 مكافؤة أعضاء املجلظ صىريت %1339 هفضه عضى  ملهم فخزي 
كرار الهيئت العامت أال 

 %0جسيذ عن 

 صىريت %1332 هفضه عضى  هجم الشواف

يحم للمطاهم الذي يمخلك 

في % حعيين عضو أو أكثر 10

 املجلظ

 ال

 %45.74 مجموع ملكياث أعضاء مجلظ إلادارة
 

عذد اجخماعاث املجلظ 

 خالل العام
 اجخماعاث 3

 

 

 

 

 جزكش امللكيت

 وطبت ملكيتهم العذد املطاهمون 

 

 وطبت ملكيتهم عذدهم 

 %31 0 كبار املطاهمين %39369 32 الاعخباريون 

 % 31 لإلصدثمار وإلاهماء السراعيالعربيت  أكبر مطاهم %01330 30332 الطبيعيون 
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 جوسيعاث ألارباح

 مىذ الخؤضيظ 2017 2016 2015 2014 2013 العام

 00011 00011 00011 00011 00011 رأص املال
185.28% 

 %31 %30 %02333 %31 %00 ألارباح املوسعت وطبت

 

 إلافصاحاث الطارئت خالل العام

 املوضوع الخاريخ الزكم

 بخصىص جأصيط شركت أوف شىر 33/13/3102 0

 اصخلالت مذًر العام للشركت 10/00/3102 3

 

 لجىت الخذكيم  اللجان املىبثلت عً مجلظ إلادارة

 اضم اللجىت
 

 خبرة ماليت ومحاضبيت عضو مجلظ إدارة اضم العضو

 3102ال ًىجذ لجىت خالل عام  لجىت شزاء املواد ألاوليت

 

 املؤشزاث املاليت

 2013 2014 2015 2016 2017 

 00121 00322 30223 30933 2,614 املوجوداث/مليون ل.ص

 00011 00011 00011 1,500 1,500 رأص املال/ مليون ل.ص

 30339 30261 30323 30390 2,293 حلوق املطاهمين/ مليون ل.ص

(69) 00226 00123 093 531 ألارباح الصافيت/ مليون ل.ص  

(336) 002 72 31 35 ربحيت الطهم  

 011 011 100 011 100 الليمت الاضميت

 323 302 218 060 153 الليمت الذفتريت

 69330 326 288 331 207 الليمت الطوكيت
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 اضم الشزكت: اضمىت الباديت

 معلوماث الشزكت

 30601 عذد املطاهمين 9026101110111 رأص املال

 333 عذد املوظفين 3112 جاريخ الخؤضيظ

 www.albadiacement.com املوكع الالكترووي للشزكت خالذ الصىاف املذيز العام

 غير مذرجت جاريخ إلادراج في الطوق  3112 جاريخ حعيين املذيز العام

 2118562 11 00963 ركم الهاجف محمذ صالح كىج اضم مذكم الحطاباث

 2140095 11 00963 ركم الفاكظ 3102 جاريخ حعيين مذكم الحطاباث

 

 مجلظ إلادارة

 الجهت التي يمثلها املىصب الاضم
وطبت 

 امللكيت
 معلوماث مجلظ إلادارة الجيطيت

عماد عبذ اللادر 

 املهيذب
 %13110 هصاب العضويت صعىدًت %3930 شركت املهيذب الرئيط

 الىائب 1فؤاد فهذ الصالح
شركت صير اهفضذ 

 اللابضت
 صعىدًت 36%

 صىىاث 3 مذة واليت املجلظ

 عضى  2رائذ املذيهيم
جاريخ اهخخاب املجلظ 

 الحالي
02/13/3106 

 عضى هاكان غوردال
شركت ميىاف اش 

 اي اش
 مكافؤة أعضاء املجلظ جركيت 03%

كرار الهيئت العامت أال 

 %0جسيذ عن 

 صىريت %130 هفضه عضى طارق سياد الشعيم

يحم للمطاهم الذي 

% حعيين عضو 10يمخلك 

 أو أكثر في املجلظ

 وعم

محمذ عبذ العشيش 

 العليل
 عضى

شركت الفىزان 

 اللابضت
 صعىدًت 0%

عذد اجخماعاث املجلظ 

 خالل العام
 اجخماعاث 0

  صىريت %303 هفضه عضى إبزاهيم شيخ ديب

   %76.8 مجموع ملكياث أعضاء مجلظ إلادارة

 

                                                                 
 عن شركت صير اهفضذ اللابضت3جىرجيى بىدو ، وجم حعيين الضيذ 03/13/3102اهخلل إلى رحمت هللا حعالى بخاريخ   1

ً
 ممثال

 32/13/31023جم حضميت الضيذ رائذ املذيهيم كىائب لرئيط مجلط إلادارة بخاريخ   2

 جزكش امللكيت

 وطبت ملكيتهم العذد املطاهمون 

 

 وطبت ملكيتهم عذدهم 

 %2330 3 كبار املطاهمين %26390 03 الاعخباريون 

 % 3930 شركت املهيذب اللابضت أكبر مطاهم %33310 30632 الطبيعيون 
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 جوسيعاث ألارباح

 مىذ الخؤضيظ 2017 2016 2015 2014 2013 العام

 90261 90261 90261 90261 90261 رأص املال
 ال يوجذ

ىجذ ألارباح املوسعت وطبت ىجذ اًل ىجذ اًل ىجذ اًل ىجذ اًل  اًل

 

 إلافصاحاث الطارئت خالل العام

 املوضوع الخاريخ الزكم

 2017ال يوجذ إفصاحاث طارئت خالل عام 

 

 املؤشزاث املاليت

 2013 2014 2015 2016 2017 

 330360 090363 020330 020230 17,642 املوجوداث/مليون ل.ص

 90261 90261 90261 9,760 9,760 رأص املال/ مليون ل.ص

(00262) 3,648 املطاهمين/ مليون ل.صحلوق   (000632)  (330369)  (30033)  

(00300) (4,295) ألارباح الصافيت/ مليون ل.ص  (90261)  (030233)  300330 

(00) (44) ربحيت الطهم  (010)  (030)  30236 

 011 011 100 011 100 الليمت الاضميت

(02) 37 الليمت الذفتريت  (009)  (301)  (33)  

 غير مذرج غير مذرج غير مذرج غير مذرج غير مذرج الطوكيتالليمت 

 

 

 لجىت الخذكيم  اللجان املىبثلت عً مجلظ إلادارة

 اضم اللجىت

 

 خبرة ماليت ومحاضبيت عضو مجلظ إدارة اضم العضو

 وعم وعم محمذ العليل لجىت الخذكيم

 وعم وعم رائذ املذيهيم اللجىت الخىفيذيت

 وعم وعم طارق السعيم لجىت املكافآث والترشيحاث

 



قطاع الزراعة قطاع االتصاالت
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 الػزق ألادوى ملىخجاث الشيخون  اضم الػزكت:

 معلوماث الػزكت

 60 عذد املطاهمين 600,000,000 رأص املال

 60 عذد املوظفين 2001 جاريخ الخأضيظ

 www.neop.biz املوكع الالكترووي للػزكت عمر عذي املذيز الخىفيذي

 غير مذرج جاريخ إلادراج في الطوق  2010 جاريخ حعيين املذيز العام

 3344961 11 00963 ركم الهاجف أحمذ املصري   اضم مذكم الحطاباث

 3316793 11 00963 ركم الفاكظ 2014 جاريخ حعيين مذكم الحطاباث

 

 مجلظ إلادارة

 الجهت التي يمثلها املىصب الاضم
وطبت 

 امللكيت
 معلوماث مجلظ إلادارة الجيطيت

 %0.08 هصاب العضويت سىريت %7.24 هفسه الرئيس كمال عذي

 سىىاث 4 مذة واليت املجلظ سىريت %2.06 هفسه الىائب محمذ عيذ دياب

 باهما %49 صركت سيكىفين عضى مجذ جمال
جاريخ اهخخاب املجلظ 

 الحالي
15/03/2016 

 مكافأة أعضاء املجلظ سىريت %1.05 هفسه عضى فاروق اللطب
قرار الهيئت العامت 

 %5أال جسيذ عن 

 سىريت - هفسه عضى محمذ بػار إلابزع

يحم للمطاهم الذي 

% حعيين عضو 10يمخلك 

 أو أكثر في املجلظ

 ال

  %53.35 مجموع ملكياث أعضاء مجلظ إلادارة
عذد اجخماعاث املجلظ 

 العامخالل 
 اجخماع 11

 

 جزكش امللكيت

 وطبت ملكيتهم العذد املطاهمون 

 

 وطبت ملكيتهم عذدهم 

 %87.93 7 كبار املطاهمين %49 1 الاعخباريون 

 %49 صركت سيكىفين أكبر مطاهم %51 59 الطبيعيون 

 

 جوسيعاث ألارباح

 مىذ الخأضيظ 2017 2016 2015 2014 2013 العام

 مليون ل.ص 624 600 600 240 240 240 رأص املال

 ال يىجذ %16.66 % أسهم مجاهيت150 %83.3 %33.3 وطبت ألارباح املوسعت مليون أضهم مجاهيت 360و
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 إلافصاحاث الطارئت خالل العام

 املوضوع الخاريخ الزكم

 2017ال يوجذ إفصاحاث طارئت خالل عام 

 

 لجىت الخذكيم  اللجان املىبثلت عً مجلظ إلادارة

 اضم اللجىت

 

 خبرة ماليت ومحاضبيت عضو مجلظ إدارة اضم العضو

 وعم وعم كمال عذي لجىت الخذكيم

 ال وعم محمذ عيذ دياب لجىت الخذكيم في الػؤون املاليت

 وعم وعم محمذ بضار إلابرش لجىت الخذكيم في الػؤون الفىيت والدطويليت

 ال وعم مجذ جمال 

 ال وعم فاروق القطب 

 

 املؤغزاث املاليت

 2013 2014 2015 2016 2017 

 2,423 2,745 1,926 1,266 1113 املوجوداث/مليون ل.ص

 600 600 240 240 240 رأص املال/ مليون ل.ص

 1,208 1,499 944 902 717 حلوق املطاهمين/ مليون ل.ص

 1.4 575 621 330 428 ألارباح الصافيت/ مليون ل.ص

 0.25 96 260 137 178 ربحيت الطهم

 100 100 100 100 100 الليمت الاضميت

 201 250 394 376 299 الليمت الذفتريت

 غير مذرج غير مذرج غير مذرج غير مذرج غير مذرج الليمت الطوكيت
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 اضم الػزكت: الػزكت العزبيت الطوريت لخىميت املىخجاث الشراعيت/غذق

 معلوماث الػزكت

 5,011 عذد املطاهمين 176,000,000 رأص املال

 19 عذد املوظفين 1986 جاريخ الخأضيظ

 ال يىجذ املوكع الالكترووي للػزكت أغيذ هفاخ املذيز العام

 غير مذرج جاريخ إلادراج في الطوق  2014 جاريخ حعيين املذيز العام

 2220329 11 00963 ركم الهاجف محمذ املىس ى املكسىر اضم مذكم الحطاباث

 2220329 11 00963 ركم الفاكظ 2016 مذكم الحطاباث جاريخ حعيين

 

 مجلظ إلادارة

 املىصب الاضم
الجهت التي 

 يمثلها
 معلوماث مجلظ إلادارة الجيطيت وطبت امللكيت

 %0.05 هصاب العضويت سىريت %0.227 هفسه رئيس صائب هحاص

 الىائب حطً ابزاهيم
 %25 وزارة السراعت

 سىىاث 4 مذة واليت املجلظ سىريت

 14/12/2015 جاريخ اهخخاب املجلظ الحالي سىريت عضى محمذ الحزيزي 

 عضى راما عشيش
هقابت املهىذسين 

 السراعين
 مكافأة أعضاء املجلظ سىريت 1.136%

قرار الهيئت العامت 

 % من ألارباح5

 سىريت %1.7 هقابت املهىذسين عضى عبذ الزحمً الىعطان

يحم للمطاهم الذي يمخلك 

حعيين عضو أو أكثر في % 10

 املجلظ

 ال

 عضى فؤاد باسرباش ي
الهيئت العربيت 

 لالسدثمار
 سىداهيت 5%

عذد اجخماعاث املجلظ 

 خالل العام
 اجخماعاث  5

  سىريت %0.11 هفسه عضى محمذ صالح البعلبكي

 %33.173 مجموع ملكياث أعضاء مجلظ إلادارة
 

 

 جزكش امللكيت

 ملكيتهموطبت  العذد املطاهمون 

 

 وطبت ملكيتهم عذدهم 

 %35 3 كبار املطاهمين %34 6 الاعخباريون 

 % 25 وزارة السراعت أكبر مطاهم %66 5,005 الطبيعيون 
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 جوسيعاث ألارباح

 مىذ الخأضيظ 2017 2016 2015 2014 2013 العام

 176 176 176 176 176 رأص املال
214% 

 لم حعقذ هيئت عامت بعذ اليىجذ اليىجذ يىجذال  ال يىجذ وطبت ألارباح املوسعت

 

 إلافصاحاث الطارئت خالل العام

 املوضوع الخاريخ الزكم

2017ال يوجذ إفصاحاث طارئت خالل عام   

 

 لجىت الخذكيم  اللجان املىبثلت عً مجلظ إلادارة

 اضم اللجىت
 

 عضو مجلظ إدارة اضم العضو
خبرة ماليت 

 ومحاضبيت

 2017ال يىجذ لجىت خالل عام  2017اليوجذ لجان خالل عام 

 

 املؤغزاث املاليت

 2013 2014 2015 2016 2017 

 869 837 812 1,019 1,017 املوجوداث/مليون ل.ص

 176 176 176 176 176 رأص املال/ مليون ل.ص

 554 520 496 497 484 حلوق املطاهمين/ مليون ل.ص

 33 24 (0.263) 13 (12) مليون ل.صألارباح الصافيت/ 

 18.92 13 (0.14) 7 (7) ربحيت الطهم

 100 100 100 100 100 الليمت الاضميت

 315 296 282 291 284 الليمت الذفتريت

 غير مذرج غير مذرج غير مذرج غير مذرج غير مذرج الليمت الطوكيت
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 هماء - اضم الػزكت: الػزكت الهىذضيت الشراعيت لالضدثماراث

 معلوماث الػزكت

 12,142 عذد املطاهمين 140,000,000 رأص املال

 5 عذد املوظفين 1987 جاريخ الخأضيظ

 ال يىجذ املوكع الالكترووي للػزكت جمال فروخ املذيز العام

 2009 جاريخ إلادراج في الطوق  2015 جاريخ حعيين املذيز العام

 2719520 11 00963 ركم الهاجف  مجذ الذين صهىان اضم مذكم الحطاباث

 2719571 11 00963 ركم الفاكظ 2017 جاريخ حعيين مذكم الحطاباث

 

 مجلظ إلادارة

 الجهت التي يمثلها املىصب الاضم
وطبت 

 امللكيت
 معلوماث مجلظ إلادارة الجيطيت

 الرئيس د.راما عشيش
هقابت املهىذسين 

 السراعيين
 %0.35 هصاب العضويت سىريت 5%

 سىىاث 4 مذة واليت املجلظ سىريت %6.3 غرف السراعت السىريت الىائب الػالطعمز 

 عضى علي غزف
الاجحاد العربي إلعادة 

 الخأمين
 1- جاريخ اهخخاب املجلظ الحالي سىريت 1.4%

 مكافأة أعضاء املجلظ سىريت %0.71 هفسه عضى كزيم خوهذة
قرار الهيئت العامت 

 % من ألارباح5

 عضى ميػيل ضالمت

صىذوق الضمان الصحي 

والاجخماعي لىقابت 

 املهىذسين السراعيين

 سىريت 5%

يحم للمطاهم الذي يمخلك 

% حعيين عضو أو أكثر في 10

 املجلظ

 ال

  عضى رائذ حمشة

 وزارة السراعت

 

25% 

 سىريت
عذد اجخماعاث املجلظ 

 خالل العام
 اجخماع  27

  سىريت عضى مهىذ ألاصفز

 %43.31 مجلظ إلادارةمجموع ملكياث أعضاء 
 

 

 جزكش امللكيت

 وطبت ملكيتهم العذد املطاهمون 

 

 وطبت ملكيتهم عذدهم 

 %45.53 5 كبار املطاهمين %59.92 21 الاعخباريون 

 % 25 وزارة السراعت أكبر مطاهم %40.08 12,122 الطبيعيون 

                                                                 
 .16/08/2018ع الهيئت العامت املىعقذ بخاريخ جلس إدارة جذيذ للضركت ضمن اجخماجم اهخخاب م  1
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 جوسيعاث ألارباح

 مىذ الخأضيظ 2017 2016 2015 2014 2013 العام

 140 140 140 140 140 املال رأص
216% 

 اليىجذ اليىجذ ال يىجذ ال يىجذ اليىجذ وطبت ألارباح املوسعت

 

 إلافصاحاث الطارئت خالل العام

 املوضوع الخاريخ الزكم

 2017ال يىجذ إفصاحاث طارئت خالل عام 

 

 لجىت الخذكيم  اللجان املىبثلت عً مجلظ إلادارة

 اضم اللجىت
 

 عضو مجلظ إدارة اضم العضو
خبرة ماليت 

 ومحاضبيت

 2017ال يىجذ لجىت خالل عام  الشراعيت اللجىت الفىيت

   اللجىت املاليت

 

 املؤغزاث املاليت

 2013 2014 2015 2016 2017 

 284 272 273 280 297 املوجوداث/مليون ل.ص

 140 140 140 140 140 رأص املال/ مليون ل.ص

 117 105 105 120 141 ل.ص حلوق املطاهمين/ مليون 

 11 0.433 (15) (21) (64) ألارباح الصافيت/ مليون ل.ص

 20.48 0.77 (26.98) (37) (114) ربحيت الطهم

 250 250 250 250 250 الليمت الاضميت

 209 189 188 215 252 الليمت الذفتريت

 معلقت  معلقت معلقت معلقت معلقت الليمت الطوكيت

 



قطاع االتصاالت
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 ضوريت - MTN اضم الشزكت:

 معلوماث الشزكت

 20 عذد املطاهمين 1050000000000 رأص املال

 999 عذد املوظفين 2002 جاريخ الخأضيظ

 www.mtn.com.sy الالكترووي للشزكتاملوكع  زياد سبح املذًز العام

 غير مذرج جاريخ إلادراج في الطوق  2016 جاريخ حعيين املذًز العام

 9494 11 00963 ركم الهاجف إروست اهذ يىوغ اضم مذكم الحطاباث

 6666594 11 00963  ركم الفاكظ 2014 جاريخ حعيين مذكم الحطاباث

 

 مجلظ إلادارة

 ًمثلهاالجهت التي  املىاب الاضم
وطبت 

 امللكيت
 معلوماث مجلظ إلادارة الجيطيت

 %0.5 هااب العضويت لبىاهيت %1 هفسه الرئيس جمال رمضان

 سىىاث 4 مذة واًت املجلظ سىريت %24.49 جيلي إهفست ليمتذ الىائب باضم الخاجي

 عضى إضماعيل جارودي
اهفستكىم مىبايل 

 كىميىهيكيشن
 لبىاهيت 72.98%

املجلظ جاريخ اهخخاب 

 الحالي
18/03/2014 

 مكافأة أعضاء املجلظ سىريت %0.5 هفسه عضى هاير ضبح

قرار الهيئت 

العامت أال جسيذ 

 %5عن 

 سىريت %0.5 هفسه عضى جورج فاكياوي

ًحم للمطاهم الذي 

% حعيين 10ًمخلك 

عضو أو أكثر في 

 املجلظ

 ال

  %44.47 مجموع ملكياث أعضاء مجلظ إلادارة
عذد اجخماعاث 

 املجلظ خالل العام
 اثاجتماع 9

 

 

 جزكش امللكيت

 وطبت ملكيتهم العذد املطاهمون 

 

 وطبت ملكيتهم عذدهم 

 %97.47 2 كبار املطاهمين %97.47 2 الاعخباريون 

 أكبر مطاهم %2.53 18 الطبيعيون 
شركت اهفستكىم مىبايل 

 كىميىهيكيشن
72.98% 
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 جوسيعاث ألارباح

 مىذ الخأضيظ 2017 2016 2015 2014 2013 العام

 10500 10500 10500 10500 10500 رأص املال
4,444.63% 

 %386.63 %517 %282 %197 %226 ألارباح املوسعت وطبت

 

 إلافااحاث الطارئت خالل العام

 املوضوع الخاريخ الزكم

 2017ال يىجذ إفصاحاث طارئت خالل عام 

 

 الخذكيملجىت   اللجان املىبثلت عً مجلظ إلادارة

 اضم اللجىت

 

 خبرة ماليت ومحاضبيت عضو مجلظ إدارة اضم العضو

 ال وعم جمال رمضان لجىت الخذكيم

 وعم وعم باسم التاجي لجىت الترشيحاث والخعويضاث واملوارد البشزيت

لجىت البت باملىاكااث وعزوض ألاضعار للمشيذاث 

 ألاولى
 ال وعم هصير سبح

 

 املؤشزاث املاليت

 2013 2014 2015 2016 2017 

 1450598 1400900 1090615 80,591 71,501 املوجوداث/مليون ل.ص

 10500 10500 10500 1,500 1,500 رأص املال/ مليون ل.ص

 80414 100009 60488 5,576 5,643 حلوق املطاهمين/ مليون ل.ص

 60164 70759 30861 30326 3,393 ألارباح الاافيت/ مليون ل.ص

 411 517 257 222 226 ربحيت الطهم

 100 100 100 100 100 الليمت الاضميت

ت  561 667 433 372 376 الليمت الذفتًر

 غير مذرج غير مذرج غير مذرج غير مذرج غير مذرج الليمت الطوكيت
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خل موباًل جيليكوم  اضم الشزكت: ضيًر

 معلوماث الشزكت

 60308 املطاهمينعذد  3035000000000 رأص املال

 40393 عذد املوظفين 2002 جاريخ الخأضيظ

 www.syriatel.sy املوكع الالكترووي للشزكت ماجذة صقر املذًز العام

 غير مذرج جاريخ إلادراج في الطوق  2008 جاريخ حعيين املذًز العام

 9393 11 00963 ركم الهاجف محمذ زهير جيىاوي  اضم مذكم الحطاباث

 3344007 11 00963 ركم الفاكظ 2014 مذكم الحطاباث جاريخ حعيين

 

 مجلظ إلادارة

 الجهت التي ًمثلها املىاب الاضم
وطبت 

 امللكيت
 معلوماث مجلظ إلادارة الجيطيت

 الرئيس رامي مخلوف
راماك للمشاريع 

 التىمىيت وإلاوساهيت
 %0.3 هااب العضويت سىريت 40%

 سىىاث 4 مذة واًت املجلظ سىريت %0.89 هفسه الىائب إيهاب مخلوف

 07/05/2014 جاريخ اهخخاب املجلظ الحالي سىريت %0.298 هفسه عضى همام الجشائزي 

 مكافأة أعضاء املجلظ سىريت - هفسه عضى محمذ الجاللي
قرار الهيئت العامت 

 %5أال جسيذ عن 

 

 1أحمذ الواهلي
 عضى

صىذوق املشرق 

 الاستثماري 
 سىريت 13.5%

الذي ًمخلك ًحم للمطاهم 

% حعيين عضو أو أكثر في 10

 املجلظ

 وعم

  %54.64 مجموع ملكياث أعضاء مجلظ إلادارة
عذد اجخماعاث املجلظ 

 خالل العام
 اجتماع 13

 

 جزكش امللكيت

 وطبت ملكيتهم العذد املطاهمون 

 

 وطبت ملكيتهم عذدهم 

 %72.06 3 كبار املطاهمين %88.18 30 الاعخباريون 

 أكبر مطاهم %11.82 60278 الطبيعيون 
شركت راماك للمشاريع التىمىيت 

 وإلاوساهيت
40% 

 

                                                                 
 عن شركت  11/6/2018جم اهتخاب مجلس إدارة جذيذ للشركت خالل اجتماع الهيئت العامت املىعقذ بتاريخ   1

ً
ليصبح السيذ أحمذ باسل الخش ي ممثال

 صىذوق املشرق الاستثماري.



 

 

123

جقرير الحىكمت لعام 
2017

  
 

 

 جوسيعاث ألارباح

 مىذ الخأضيظ 2017 2016 2015 2014 2013 العام

 30350 30350 30350 30350 30350 رأص املال
3,340% 

%235 %180 ألارباح املوسعت وطبت  285% 460% 530% 

 

 إلافااحاث الطارئت خالل العام

 املوضوع الخاريخ الزكم

 2017ا ًوجذ إفااحاث طارئت خالل عام 

 

 لجىت الخذكيم  اللجان املىبثلت عً مجلظ إلادارة

 اضم اللجىت

 

 خبرة ماليت ومحاضبيت عضو مجلظ إدارة اضم العضو

 ال وعم إيهاب مخلىف لجىت الخذكيم

 وعم ال هضال العربيذ  

 وعم وعم همام الجسائري   

 

 املؤشزاث املاليت

 2013 2014 2015 2016 2017 

 1540572 1280217 930883 81,563 70,468 املوجوداث/مليون ل.ص

 30350 30350 30350 3,350 3,350 رأص املال/ مليون ل.ص

 920506 650952 560227 41,165 36,582 حلوق املطاهمين/ مليون ل.ص

 410964 240824 230586 130340 5,394 ألارباح الاافيت/ مليون ل.ص

 10252 741 704 398 161 ربحيت الطهم

 100 100 100 100 100 الليمت الاضميت

ت  20761 10968 10678 10229 1,092 الليمت الذفتًر

 غير مذرج غير مذرج غير مذرج غير مذرج غير مذرج الليمت الطوكيت

 

 



قطاع الصرافة
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 ألادهم للصزافتاضم الشزكت: 

 معلوماث الشزكت

 37 عذد املطاهمين 250.000.000 رأص املال

 38 عذد املوظفين 2009 جاريخ الخأضيظ

 www.alaadhamexchange.com املوكع الالكترووي للشزكت أحمد محمد خضر املذيز العام

 غير مدرج جاريخ إلادراج في الطوق  2017 جاريخ حعيين املذيز العام

 2325603 11 00963 ركم الهاجف ثدمر املهىية اضم مذكم الحطاباث

 2318148 11 00963 ركم الفاكظ 2016 جاريخ حعيين مذكم الحطاباث

 

 مجلظ إلادارة

 املىصب الاضم
الجهت التي 

 يمثلها
 معلوماث مجلظ إلادارة الجيطيت وطبت امللكيت

 %5 هصاب العضويت سىرية %10 هفسه الرئيس عماد حالق كىطلجي

 سىىات 4 مذة واليت املجلظ سىرية %10 هفسه الىائب عمز حالق كىطلجي

 سىرية %9.08 هفسه عضى محمود حالق كىطلجي
جاريخ اهخخاب املجلظ 

 الحالي
11/05/2017 

 مكافأة أعضاء املجلظ سىرية %10 هفسه عضى فاطمت طزابلطيت

ثحدد بقرار مً الهيئة 

العامة على أال ثسيد عً 

5% 

 سىرية % 5 هفسه عضى بذريت حالق كىطفجي

يحم للمطاهم الذي 

% حعيين عضو 10يمخلك 

 أو أكثر في املجلظ:

 ال

  %44.08 مجموع ملكياث أعضاء مجلظ إلادارة
اجخماعاث املجلظ عذد 

 خالل العام
 اجحماع 13

 

 جزكش امللكيت

 وطبت ملكيتهم العذد املطاهمون 

 

 وطبت ملكيتهم عذدهم 

 %08.79 9 كبار املطاهمين %0 0 الاعخباريون 

 %60 %10مساهمين ملكية كل منهم  6 أكبر مطاهم %100 37 الطبيعيون 
 

 جوسيعاث ألارباح

 مىذ الخأضيظ 2017 2016 2015 2014 2013 العام

 93.9% و 103.51 250 250 250 250 250 رأص املال

مليون ل.ص أضهم 

 % هقدي1.44% أسهم مجاهية +37.56  - %47.89 %30 %24 وطبت ألارباح املوسعت مجاهيت
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 إلافصاحاث الطارئت خالل العام

 املوضوع الخاريخ الزكم

 لشركةامدًر عام  جغيير  10/07/2017 1

 

 لجىت الخذكيم  اللجان املىبثلت عً مجلظ إلادارة

 اضم اللجىت

 

 خبرة ماليت ومحاضبيت عضو مجلظ إدارة اضم العضو

 وعم ال أحمد محمد خضر لجىت الخذكيم

 وعم ال محمد راثب الحاًك لجىت الامخثال

 وعم ال بالل الرفاعي 

 وعم ال سامي القابىوي 

 

 املؤشزاث املاليت

 2013 2014 2015 2016 2017 

 608 506 491 621 640 املوجوداث/مليون ل.ص

 250 250 250 250 250 رأص املال/ مليون ل.ص

 418 421 415 355 322 حلوق املطاهمين/ مليون ل.ص

 15 127 141 33 60 ألارباح الصافيت/ مليون ل.ص

 6.13 51 57 13 24 ربحيت الطهم

 100 100 100 100 100 الليمت الاضميت

 167 168 166 142 129 الليمت الذفتريت

 غير مدرج غير مدرج غير مدرج غير مدرج غير مدرج الليمت الطوكيت
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 اضم الشزكت: الذياب للصزافت

 معلوماث الشزكت

 26 عذد املطاهمين 250.000.000 رأص املال

 10 عذد املوظفين 2010 جاريخ الخأضيظ

 www.aldiab.com املوكع الالكترووي للشزكت الريسمحمد خير  املذيز العام

 غير مدرج جاريخ إلادراج في الطوق  2011 جاريخ حعيين املذيز العام

 2221241 11 00963 ركم الهاجف شركة الدار اضم مذكم الحطاباث

 2235366 11 00963 ركم الفاكظ 2017 جاريخ حعيين مذكم الحطاباث
 

 مجلظ إلادارة

 الجهت التي يمثلها املىصب الاضم
وطبت 

 امللكيت
 معلوماث مجلظ إلادارة الجيطيت

 %0.4 هصاب العضويت سىرية %12 هفسه الرئيس عبذ الفخاح دياب

 سىىات 4 مذة واليت املجلظ سىرية %22 هفسه الىائب عبذ الزساق دياب

 سىرية %15.22 هفسه عضى ياضين دياب
جاريخ اهخخاب املجلظ 

 الحالي
13/09/2017 

 مكافأة أعضاء املجلظ سىرية %2 هفسه عضى دياب بشار 

ثحدد بقرار مً 

الهيئة العامة على 

 %5أال ثسيد عً 

 سىرية %2 هفسه عضى محمذ فاروق دياب

يحم للمطاهم الذي 

% حعيين عضو 10يمخلك 

 أو أكثر في املجلظ:

 وعم

 %53.22 مجموع ملكياث أعضاء مجلظ إلادارة
عذد اجخماعاث املجلظ  

 العامخالل 
 اجحماع 8

 

 جزكش امللكيت

 وطبت ملكيتهم العذد املطاهمون 

 

 وطبت ملكيتهم عذدهم 

 %79.22 6 كبار املطاهمين %0 0 الاعخباريون 

 %22 عبد الرزاق دًاب أكبر مطاهم %100 26 الطبيعيون 

 

 جوسيعاث ألارباح

 مىذ الخأضيظ 2017 2016 2015 2014 2013 العام

 250 250 250 250 250 رأص املال
مليون ل.ص  61.5و 56.98%

ىجد %24.03 %15.46 %0.88 وطبت ألارباح املوسعت أضهم مجاهيت  اًل
% أسهم مجاهية 24.61

 % هقدي4.68+
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 إلافصاحاث الطارئت خالل العام

 املوضوع الخاريخ الزكم

ىجد إفصاحات طارئة خالل عام   2017اًل

 

 الخذكيم لجىت  اللجان املىبثلت عً مجلظ إلادارة

 اضم اللجىت
 

 خبرة ماليت ومحاضبيت عضو مجلظ إدارة اضم العضو

ىجد لجان خالل عام  ىجد لجىة خالل عام  2017اًل  2017اًل

 

 املؤشزاث املاليت

 2013 2014 2015 2016 2017 

 437 553 536 337 290 املوجوداث/مليون ل.ص

 250 250 250 250 250 رأص املال/ مليون ل.ص

 398 481 465 322 275 املطاهمين/ مليون ل.صحلوق 

 (77) 80 183 49 3 ألارباح الصافيت/ مليون ل.ص

 (30.97) 32 73.57 20 1 ربحيت الطهم

 100 100 100 100 100 الليمت الاضميت

 159 192 186 129 110 الليمت الذفتريت

 غير مدرج غير مدرج غير مدرج غير مدرج غير مدرج الليمت الطوكيت
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 اضم الشزكت: شام للصزافت

 معلوماث الشزكت

 20 عذد املطاهمين 250.000.000 رأص املال

 11 عذد املوظفين 2009 جاريخ الخأضيظ

 - املوكع الالكترووي للشزكت محمد حسام شربجي املذيز العام

 غير مدرج جاريخ إلادراج في الطوق  2010 جاريخ حعيين املذيز العام

 2327042 11 00963 ركم الهاجف مصطفى الجاجة الحطاباثاضم مذكم 

 2327041 11 00963 ركم الفاكظ 2016 جاريخ حعيين مذكم الحطاباث

 

 مجلظ إلادارة

 املىصب الاضم
الجهت التي 

 يمثلها

وطبت 

 امللكيت
 معلوماث مجلظ إلادارة الجيطيت

 %10 هصاب العضويت سىرية %10 هفسه رئيس بشار الجمالي

 سىىات 4 مذة واليت املجلظ سىرية %4 هفسه الىائب الشزبجي املشيكمحمذ 

 سىرية %5 هفسه عضى شكيب الاجاس ي
جاريخ اهخخاب املجلظ 

 الحالي
08/01/2015 

 مكافأة أعضاء املجلظ سىرية %5 هفسه عضى دالين البلخي
ثحدد بقرار مً الهيئة 

 %5العامة على أال ثسيد عً 

 سىرية %5 هفسه عضى عبير البلخي

يحم للمطاهم الذي 

% حعيين عضو 10يمخلك 

 أو أكثر في املجلظ:

 ال

 سىرية %5 هفسه عضى ياضمين البلخي
عذد اجخماعاث املجلظ 

 خالل العام
 اجحماعات 4

   سىرية %5 هفسه عضى وطزيً البلخي

   % 39 مجموع ملكياث أعضاء مجلظ إلادارة

 

 

 جزكش امللكيت

 ملكيتهموطبت  العذد املطاهمون 

 

 وطبت ملكيتهم عذدهم 

 %84.50 11 كبار املطاهمين %0 0 الاعخباريون 

 %10 %10مساهمين ًمحلك كل منهم  5 أكبر مطاهم %100 20 الطبيعيون 
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 جوسيعاث ألارباح

 مىذ الخأضيظ 2017 2016 2015 2014 2013 العام

 250 250 250 250 250 رأص املال
38.16% 

ىجد املوسعتوطبت ألارباح  ىجد %34.16 %4 اًل ىجد اًل  اًل

 

 إلافصاحاث الطارئت خالل العام

 املوضوع الخاريخ الزكم

ىجد إفصاحات طارئة خالل عام   2017اًل

 

 لجىت الخذكيم  اللجان املىبثلت عً مجلظ إلادارة

 خبرة ماليت ومحاضبيت عضو مجلظ إدارة اضم العضو  اضم اللجىت

ىجد لجان خالل عام   2017ال ًىجد لجىة خالل عام   2017اًل

 

 املؤشزاث املاليت

 2013 2014 2015 2016 2017 

 270 300 464 278 247 املوجوداث/مليون ل.ص

 250 250 250 250 250 رأص املال/ مليون ل.ص

 268 284 343 268 241 حلوق املطاهمين/ مليون ل.ص

 (15) 19 77 27 (12) ل.صألارباح الصافيت/ مليون 

 (6.37) 39 31 54 (25) ربحيت الطهم

 100 100 100 500 500 الليمت الاضميت

 107 114 137 537 483 الليمت الذفتريت

 غير مدرج غير مدرج غير مدرج غير مدرج غير مدرج الليمت الطوكيت
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 اضم الشزكت: املخحذة للصزافت

 معلوماث الشزكت

 58 عذد املطاهمين 250.000.000 رأص املال

 44 عذد املوظفين 2009 جاريخ الخأضيظ

 www.uecsy.com املوكع الالكترووي للشزكت عبدو مقس ي املذيز العام

 غير مدرج جاريخ إلادراج في الطوق  2010 جاريخ حعيين املذيز العام

 2314550 11 00963 ركم الهاجف محمد املىس ى املكسىر اضم مذكم الحطاباث

 2322973 11 00963 ركم الفاكظ 2017 جاريخ حعيين مذكم الحطاباث

 

 مجلظ إلادارة

 املىصب الاضم
الجهت التي 

 يمثلها
 معلوماث مجلظ إلادارة الجيطيت وطبت امللكيت

 %0.4 هصاب العضويت سىرية %17.52 هفسه الرئيس أحمذ فخيىت

 سىىات 4 مذة واليت املجلظ فلسطييية %10.14 هفسه الىائب محمذ طارق ألاضذي

 فلسطييية %10.14 هفسه عضى بشز محمذ عيس ى
جاريخ اهخخاب املجلظ 

 الحالي
25/09/2014 

 مكافأة أعضاء املجلظ سىرية %10 هفسه عضى رضوان دعاص
ثحدد بقرار مً الهيئة 

 %5العامة على أال ثسيد عً 

 سىرية %4.02 هفسه عضى محمذ فهذ فخيىت

للمطاهم الذي يمخلك يحم 

% حعيين عضو أو أكثر في 10

 املجلظ:

 ال

 %51.82 مجموع ملكياث أعضاء مجلظ إلادارة
عذد اجخماعاث املجلظ  

 خالل العام
 اتاجحماع 4

 

 جزكش امللكيت

 وطبت ملكيتهم العذد املطاهمون 

 

 وطبت ملكيتهم عذدهم 

 %66.82 6 كبار املطاهمين %0 0 الاعخباريون 

 %17.52 أحمد فحيىة أكبر مطاهم %100 58 الطبيعيون 

 

 جوسيعاث ألارباح

 مىذ الخأضيظ 2017 2016 2015 2014 2013 العام

مليون  127و %47.25 250 250 250 250 250 رأص املال

 % أسهم مجاهية12.72 %1.58 %30.33 %3.31 %12.03 وطبت ألارباح املوسعت ل.ص أضهم مجاهيت
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 الطارئت خالل العامإلافصاحاث 

 املوضوع الخاريخ الزكم

 2017اليوجذ إفصاحاث طارئت خالل عام 

 

 لجىت الخذكيم  اللجان املىبثلت عً مجلظ إلادارة

 اضم اللجىت
 

 خبرة ماليت ومحاضبيت عضو مجلظ إدارة اضم العضو

ىجد لجان خالل عام ىجد لجىة خالل عام  2017 اًل  2017اًل

 

 املؤشزاث املاليت

 2013 2014 2015 2016 2017 

 616 502 505 320 291 املوجوداث/مليون ل.ص

 250 250 250 250 250 رأص املال/ مليون ل.ص

 549 441 391 320 291 حلوق املطاهمين/ مليون ل.ص

 163 168 130 29 10 ألارباح الصافيت/ مليون ل.ص

 65.20 67 52 12 4 ربحيت الطهم

 100 100 100 100 100 الليمت الاضميت

 220 177 156 128 116 الليمت الذفتريت

 غير مدرج غير مدرج غير مدرج غير مدرج غير مدرج الليمت الطوكيت
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 اضم الشزكت: بيكو للصزافت

 معلوماث الشزكت

 28 عذد املطاهمين 250.000.000 رأص املال

 3 عذد املوظفين 2011 جاريخ الخأضيظ

 ال ًىجد املوكع الالكترووي للشزكت ثمر صبحي زرقا املذيز العام

 غير مدرج جاريخ إلادراج في الطوق  2011 جاريخ حعيين املذيز العام

 2218888 21 00963 ركم الهاجف أحمد أمير وفائي اضم مذكم الحطاباث

 2235555 21 00963 ركم الفاكظ 2017 جاريخ حعيين مذكم الحطاباث

 

 مجلظ إلادارة

 املىصب الاضم
الجهت التي 

 يمثلها

وطبت 

 امللكيت
 معلوماث مجلظ إلادارة الجيطيت

 %10 هصاب العضويت سىرية %38.69 هفسه الرئيس أمىيت مشىوق 

 سىىات 4 مذة واليت املجلظ سىرية %0.006 هفسه الىائب فاهي كزيكوريان

 سىرية %0.010 هفسه عضى وطزيً عمز
جاريخ اهخخاب املجلظ 

 الحالي
27/11/2016 

 مكافأة أعضاء املجلظ سىرية %51.20 هفسه عضى عماد مشىوق 

ثحدد بقرار مً الهيئة 

العامة على أال ثسيد عً 

5% 

 سىرية %10 هفسه عضى أحمذ مشىوق 

يحم للمطاهم الذي 

% حعيين عضو 10يمخلك 

 أو أكثر في املجلظ:

 وعم

  %99.91 مجموع ملكياث أعضاء مجلظ إلادارة
املجلظ  عذد اجخماعاث

 خالل العام
 ال ًىجد

 

 جزكش امللكيت

 وطبت ملكيتهم العذد املطاهمون 

 

 وطبت ملكيتهم عذدهم 

 %99.89 3 كبار املطاهمين %0 0 الاعخباريون 

 %51.20 عماد مشىىق  أكبر مطاهم %100 28 الطبيعيون 
 

 جوسيعاث ألارباح

 مىذ الخأضيظ 2017 2016 2015 2014 2013 العام

 250 250 250 250 250 املالرأص 
 اليوجذ

ىجد وطبت ألارباح املوسعت ىجد اًل ىجد اًل ىجد اًل  لم جعقد هيئة عامة بعد اًل
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 إلافصاحاث الطارئت خالل العام

 املوضوع الخاريخ الزكم

ىجد إفصاحات طارئة خالل عام   2017اًل

 

 لجىت الخذكيم  اللجان املىبثلت عً مجلظ إلادارة

 اضم اللجىت
 

 خبرة ماليت ومحاضبيت عضو مجلظ إدارة اضم العضو

ىجد لجان خالل عام  ىجد لجىة خالل عام  2017اًل  2017اًل

 

 املؤشزاث املاليت

 2013 2014 2015 2016 2017 

 257 300 260 314 328 املوجوداث/مليون ل.ص

 250 250 250 250 250 رأص املال/ مليون ل.ص

 221 253 256 253 256 حلوق املطاهمين/ مليون ل.ص

 (32) (3) 2 (2) 1 ألارباح الصافيت/ مليون ل.ص

 (12.90) (1.39) 5 (4) 2 ربحيت الطهم

 100 100 500 500 500 الليمت الاضميت

 88.49 101.2 513 507 512 الليمت الذفتريت

 غير مدرج غير مدرج غير مدرج غير مدرج غير مدرج الليمت الطوكيت

 

 

 


