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ياأت��ي اإ�ص��دار التقري��ر اخلام���س حلوكم��ة ال�ص��ركات اخلا�صع��ة الإ�ص��راف هيئ��ة االأوراق 
واالأ�ص��واق املالي��ة ال�ص��ورية يف اإط��ار دور الهيئ��ة التوجيه��ي والرقاب��ي، وال�ص��يما يف الرقاب��ة 
على ال�صركات امل�صاهمة العامة يف ظل الظروف احلالية التي تركت اآثارها على جميع مفا�صل 

عم��ل ه��ذه ال�ص��ركات، وبالت��ايل نتائج اأعماله��ا واأدائها ودوره��ا يف االقت�صاد الوطني.

يع��د اإ�ص��دار ه��ذه التقاري��ر كخط��وة اأوىل �صم��ن خط��ة الهيئ��ة لتعزي��ز ممار�ص��ات احلوكم��ة يف قط��اع 
االأوراق املالي��ة، اإذ �ص��در الق��رار رق��م /31/ لع��ام 2008 املت�صم��ن نظ��ام ممار�ص��ات االإدارة ال�ص��ليمة يف ال�ص��ركات 
لي�ص��كل م��ع القوان��ني والق��رارات ال�ص��ادرة ع��ن اجله��ات الرقابي��ة االأخ��رى {وال�ص��يما قان��ون ال�ص��ركات،قرار حوكمة 
�ص��ركات التاأم��ني ال�ص��ادر ع��ن هيئ��ة االإ�ص��راف عل��ى التاأم��ني بالق��رار رق��م /127/ لع��ام 2007 ودلي��ل احلوكم��ة 
يف امل�ص��ارف التقليدي��ة واالإ�ص��المية ال�ص��ادر ع��ن م�ص��رف �ص��ورية املركزي بالقرار رق��م /489/ لعام 2009}حجر 
الزاوي��ة يف تعزي��ز ممار�ص��ات احلوكم��ة و�ص��واًل اإىل اأف�ص��ل املمار�ص��ات املمكن��ة الت��ي تتما�ص��ى م��ع التط��ورات واملعايري 
الدولية التي تنظم عمل ال�صركات امل�صاهمة على اختالف قطاعاتها ون�صاطاتها ومع االإ�صدارات املختلفة للمنظمات 

الدولي��ة يف هذا املجال.

لق��د ازداد االهتم��ام بق�صاي��ا حوكم��ة ال�ص��ركات خ��الل ال�ص��نوات املا�صي��ة اإميان��ًا بدوره��ا يف �صب��ط اأداء ال�ص��ركات 
وحماية حقوق امل�ص��تثمرين وتعزيز ال�ص��فافية يف ال�ص��وق مبا يزيد من كفاءتها، وكل هذا يف اإطار الوقاية من حدوث 

اأزم��ات اأو خماط��ر ق��د تلق��ي بظالله��ا لي���س على �ص��ركة اأو قطاع مع��ني واإمنا على االقت�ص��اد الوطني ككل.

لذل��ك اأك��دت قواع��د ومب��ادئ احلوكم��ة عل��ى �ص��رورة و�ص��ع اأ�ص���س علمي��ة ومهني��ة عالي��ة ل�صب��ط عم��ل جمل���س االإدارة 
واالإدارة التنفيذي��ة وبقي��ة االأط��راف الداخلي��ة واخلارجي��ة لتحقي��ق اأه��داف ال�ص��ركة وتعظي��م قيمته��ا، لدرج��ة اأ�صب��ح 

االلت��زام مبتطلب��ات و�صيا�ص��ات احلوكم��ة اأه��م املوؤ�ص��رات التي ت�ص��تخدم للحك��م على ال�ص��ركة واإدارتها.

اإن تقرير احلوكمة اخلام���س لهيئة االأوراق واالأ�ص��واق املالية ال�ص��ورية يقدم مدخاًل الإي�صاح نقاط القوة وال�صعف يف 
ممار�ص��ات احلوكمة من قبل ال�ص��ركات امل�ص��اهمة العامة، مبا ي�ص��اهم ب�ص��كٍل اأ�صا�ص��ي يف تعزيز نقاط القوة ومعاجلة 

نقاط اخللل اأو الق�صور، مبا ي�صب يف نهاية املطاف يف حماية حقوق جميع االأطراف.

ومتي��ز تقري��ر ع��ام 2013 اإ�صاف��ًة اإىل ت�صمين��ه الأهم املوؤ�ص��رات الو�صفية ملمار�ص��ات احلوكمة باإحلاق هذه املوؤ�ص��رات 
بدلي��ل لل�ص��ركات الت��ي �ص��ملها التقري��ر يحت��وي اأه��م معلوم��ات احلوكم��ة املوج��ودة يف كل �ص��ركة م��ع بع���س املوؤ�ص��رات 
املالية الهامة ل�صل�صلة زمنية متتد الأربع �صنوات، وذلك اعتمادًا على ا�صتمارة احلوكمة التي يتم توزيعها �صنويًا على 
ال�ص��ركات بالت��وازي م��ع املالحظ��ات واملعلوم��ات الت��ي ت��رد تباع��ًا اإىل الهيئ��ة من خ��الل توا�صلها الدائم مع ال�ص��ركات 
امل�صاهمة اخلا�صعة الإ�صرافها وعرب قنوات التعاون والتن�صيق مع اجلهات الرقابية االأخرى يف قطاع االأوراق املالية.
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ال�شركات التي ي�شملها التقرير

�ص��مل التقري��ر )32( �ص��ركة م�ص��اهمة عام��ة موزع��ة عل��ى �ص��تة قطاع��ات ه��ي امل�ص��ارف )14 �ص��ركة (– التاأم��ني )7 
�ص��ركات(– اخلدم��ات )5 �ص��ركات(– الزراع��ة )�ص��ركتني(– ال�صناع��ة )�ص��ركتني(- االت�ص��االت )�ص��ركتني(، وفيم��ا يلي 

بع�س املوؤ�ص��رات املالية لل�ص��ركات التي �ص��ملها التقرير.

التاأمني 7

اآروب �صوريا
العقيلة للتاأمني التكافلي
ال�صورية الوطنية للتاأمني
االحتاد التعاوين للتاأمني
امل�صرق العربي للتاأمني

املتحدة للتاأمني – �صوريا
ال�صورية الكويتية للتاأمني

اخلدمات 5
UG املجموعة املتحدة

االأهلية للنقل
املن�صاآت ال�صياحية

ما�س للتوزيع
قرية دم�صق لل�صحن

ال�شناعة 2

االأهلية للزيوت 
ا�صمنت البادية

امل�شارف 14

�صورية الدويل االإ�صالمي
بنك ال�صام

بنك االأردن 
فرن�صبنك

بنك ال�صرق 
بنك قطر الوطني

بنك الربكة

االت�شاالت 2

�صرييتل موبايل تيليكوم

MTN-�صورية

الزراعة 2

الهند�صية الزراعية-مناء
ال�صرق االأدنى لزيت الزيتون

الدويل للتجارة والتمويل
�صورية واملهجر

بيمو ال�صعودي الفرن�صي
بيبلو�س

بنك عودة
البنك العربي

�صورية واخلليج
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• بلغ جمموع روؤو�س اأموال هذه ال�صركات ال� )32( مايقارب 102.300 مليار ل.�س يف نهاية عام 2013.

• بل��غ جمم��وع حق��وق امل�ص��اهمني يف ه��ذه ال�ص��ركات ال��� )32( مايق��ارب 187.937 ملي��ار ل.���س يف نهاي��ة ع��ام 2013 

مقاب��ل  165 ملي��ار ل.���س يف نهاي��ة ع��ام 2012.

• بل��غ جمم��وع املوج��ودات لكاف��ة ال�ص��ركات الت��ي �ص��ملها التقري��ر مايق��ارب 989.627 ملي��ار ل.���س يف نهاي��ة ع��ام 2013 
مقاب��ل  785 ملي��ار ل.���س يف نهاية عام 2012.

• حقق��ت ه��ذه ال�ص��ركات اأرباح��ًا �صافي��ة مل��ا يق��ارب 24.460 ملي��ار ل.���س يف نهاي��ة ع��ام 2013 مقاب��ل  14 ملي��ار 
ل.���س يف نهاية عام 2012.

• بل��غ جمم��وع العامل��ني يف جمم��ل ال�ص��ركات م��ا مق��داره )8,888( عام��اًل يف نهاي��ة ع��ام 2013 مقاب��ل )10,260( 
.2012 عام��اًل يف نهاي��ة ع��ام 

اجلدول رقم )1( اأهم موؤ�صرات ال�صركات التي �صملها التقرير / املوؤ�صرات املالية مليار ل.�س

عدد العاملنياالأرباح ال�صافيةاملوجوداتحقوق امل�صاهمنيروؤو�س االأموالعدد ال�صركاتالقطاع

1476.902108.116772.18018.0523,718امل�صارف

77.4009.35921.5301.008678التاأمني

51.50821.43832.2020.0131,054اخلدمات

609)3.764(211.2605.94120.256ال�صناعة

20.3800.8581.4900.36076الزراعة

24.85042.225141.9698.7872,753االت�صاالت

32102.3187.937989.62724.4608,888االإجمايل

علم��ًا اأن ع��دد ال�ص��ركات امل�ص��اهمة العام��ة اخلا�صع��ة الإ�ص��راف هيئ��ة االأوراق واالأ�ص��واق املالي��ة ال�ص��ورية ه��و )52( 
�ص��ركة، ومت اختي��ار ه��ذه ال�ص��ركات ال��� )32( الت��ي تع��د اأك��ر التزام��ًا مبتطلبات الهيئة فيم��ا يتعلق مبمار�ص��ات احلوكمة، 

وت�صم كافة ال�ص��ركات املدرجة يف �ص��وق دم�ص��ق لالأوراق املالية اإ�صافًة اإىل ال�ص��ركات املر�ص��حة لالإدراج.
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املحاور التي ي�شملها التقرير

النقاط التي تناولها التقريراملحور

تركز امللكية والقوة الت�صويتية- توزيعات االأرباح – حقوق االف�صلية- ق�صم عالقات حقوق امل�صاهمني1
امل�صاهمني- اجتماعات الهيئات العامة

جمال�س االإدارة وهياكل امللكية2
ن�صبة امللكية الالزمة للع�صوية- جمموع ملكيات االأع�صاء – �صروط ت�صكيلة املجل�س- 

حمددات امللكية يف النظام االأ�صا�صي- القرابة بني اأع�صاء املجل�س- ممثلو ال�صخ�صيات 
االعتبارية– جن�صيات االأع�صاء– تعوي�صات ومكافاآت االأع�صاء- عدد االجتماعات- 

�صروط الع�صوية
موؤهالت املدير العام– جن�صيته- ع�صويته يف املجل�س- ملكيته الأ�صهم يف ال�صركةاالإدارة التنفيذية3

االإف�صاح يف تقرير جمل�س االإدارة- �صيا�صة االإف�صاح – املتحدثون الر�صميون – املواقع االإف�صاح وال�صفافية4
االلكرتونية وحمتوياتها– اآليات �صبط املعلومات– االإف�صاحات الطارئة واالأخرى

عدد اللجان ومهامها- عدد اجتماعاتهااللجان املنبثقة عن جمل�س االإدارة5
ت�صكيلة اللجنة ومهامها- عدد اجتماعاتها- اجتماعاتها مع مفت�س احل�صاباتجلنة التدقيق6
اأ�صماء املفت�صني وتواريخ انتخابهم- تقارير املفت�صنيمفت�صو احل�صابات7
عدد موظفي دائرة التدقيق- �صرط التفرغ-موؤهالت املدقق -اجلهة التي يرفع لها تقاريرهالتدقيق الداخلي8

املخاطر التي تتعر�س لها ال�صركة- اجلهات امل�صوؤولة عن اإدارة املخاطر- اآليات اإدارة اإدارة املخاطر9
املخاطر- االإجراءات املتخذة خالل العام

اأواًل: حقوق امل�ساهمني:

تت�صمن حقوق امل�ص��اهمني التي كفلها االإطار الت�ص��ريعي احلق بتقا�صي االأرباح، ا�ص��تيفاء ح�صة من موجودات ال�ص��ركة 
عند الت�صفية، حقوق امل�صاهم املتعلقة بالهيئة العامة، احلق باالإطالع على دفاتر ال�صركة، وقد تناول التقرير اأهم هذه 

احلقوق كما يلي:

1- تركز امللكية:

ح��دد قان��ون ال�ص��ركات ملكي��ة ال�ص��خ�س الطبيع��ي مب��ا ال يتج��اوز 10% م��ن راأ���س امل��ال عن��د التاأ�صي���س. وح��دد قان��ون 
امل�ص��ارف /28/ ملكي��ة ال�ص��خ�س الطبيع��ي ب��� 5% واأال تتج��اوز جمم��وع ملكية االعتباريني 49% ومت رفع هذه الن�ص��بة 
اإىل 60% يف القان��ون رق��م 3 لع��ام 2009. وه��ذا مايطب��ق عل��ى امل�ص��اهمني غ��ري ال�ص��وريني �ص��ريطة اأن تك��ون 
احل�ص��ة االأك��رب لل�ص��ريك اال�ص��رتاتيجي امل�صريف،كم��ا اأن مر�ص��وم �ص��ركات التاأم��ني رق��م /43/ لع��ام 2005 ق��د 
ح��دد احل��دود الق�ص��وى مللكي��ة االأ�ص��هم لل�ص��خ�س االعتب��اري ب��� )40%( ولل�ص��خ�س الطبيع��ي ب��� )5%(. وفيمايل��ي اأهم 

النق��اط الت��ي تناوله��ا التقرير فيما يتعل��ق بحقوق امللكية:
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• يبل��غ جمم��وع ع��دد م�ص��اهمي ال�ص��ركات ال��� )32( الت��ي �ص��ملها التقري��ر )86,043( م�ص��اهم يف نهاي��ة ع��ام 
.2013

 ،2012 )220( يف نهاي��ة  2013 مقاب��ل  )209( م�ص��اهمًا يف نهاي��ة ع��ام  •  يبل��غ ع��دد امل�ص��اهمني االعتباري��ني 
وه��و م��ا يع��ادل 0.2% م��ن اإجم��ايل ع��دد م�ص��اهمي ال�ص��ركات الت��ي �ص��ملها التقري��ر، وي��رتاوح الع��دد ماب��ني 88 

م�ص��اهمًا يف قط��اع امل�ص��ارف و11 م�ص��اهمًا يف قط��اع اخلدم��ات.

• يبل��غ متو�ص��ط ع��دد امل�ص��اهمني م��ن ال�ص��خ�صيات االعتباري��ة مايق��ارب )7( م�ص��اهمني يف اإجم��ايل ال�ص��ركات الت��ي 
�صملها التقرير.

• يبل��غ متو�ص��ط ملكي��ات ال�ص��خ�صيات االعتباري��ة م��ا يق��ارب 57% يف اإجم��ايل ال�ص��ركات الت��ي �ص��ملها التقري��ر مقاب��ل 
43% للم�ص��اهمني الطبيعي��ني وت��رتاوح ه��ذه الن�ص��بة م��ا ب��ني 85% يف قط��اع االت�ص��االت و30% يف قط��اع اخلدم��ات.

اجلدول رقم )2( امل�صاهمون االعتباريون وملكياتهم

عدد القطاع
ال�صركات

عدد 
امل�صاهمني 
االعتباريني

متو�صط عدد 
االعتباريني 

للقطاع

جمموع روؤو�س 
االأموال مليار ل.�س

ح�صة 
امل�صاهمني 
االعتبارية 
مليار ل.�س

متو�صط 
ملكيات 

االعتباريني

متو�صط 
ملكيات 

الطبيعيني

47%53%1488676.942.3امل�صارف

52%48%73047.43.591التاأمني

70%30%51121.5080.599اخلدمات

39%61%2351811.2607.960ال�صناعة

52%48%222110.3800.183الزراعة

15%85%223124.8503.943االت�صاالت

43%57%322097102.358.6االإجمايل

 

53% 
48% 

30% 

61% 

48% 

85% 

47% 
52% 

70% 

39% 

52% 

15% 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

االتصاالتالزراعةالصناعةالخدماتالتأمینالمصارف

 اعتباريين وطبيعيين/ تركزات الملكية

متوسط ملكیات االعتباریین متوسط ملكیات الطبیعیین



8 تقرير حوكمة الشركات الخاضعة إلشراف الهيئة  2013

2- كبار امل�ساهمني:

• يبل��غ ع��دد كب��ار امل�ص��اهمني الذي��ن ميلك��ون 5% اأو اأك��ر م��ن راأ���س امل��ال 112 م�ص��اهمًا يف اإجم��ايل ال�ص��ركات الت��ي 
�صملها التقرير.

• يبل��غ متو�ص��ط ع��دد امل�ص��اهمني الذي��ن ميلك��ون 5% اأو اأك��ر )4( م�ص��اهمني يف اإجم��ايل ال�ص��ركات الت��ي �ص��ملها 
التقري��ر وي��رتاوح ه��ذا الع��دد م��ا ب��ني )6( م�ص��اهمني يف قط��اع الزراعة و)2( م�ص��اهم يف قطاع اخلدم��ات والغالبية 

العظم��ى من امل�ص��اهمني االعتباريني.

• يبل��غ متو�ص��ط ملكي��ة اأك��رب م�ص��اهم 38% الإجم��ايل ال�ص��ركات الت��ي �ص��ملها التقري��ر وت��رتاوح ه��ذه الن�ص��بة م��ا ب��ني 
31% يف قطاع��ي التاأم��ني واخلدم��ات و47% يف قط��اع االت�ص��االت.

اجلدول رقم )3( كبار امل�صاهمني وملكياتهم

عدد القطاع
ال�صركات

عدد كبار 
امل�صاهمني اأكر 

من %5

متو�صط 
عدد كبار 
امل�صاهمني

ن�صبة 
ملكية كبار 
امل�صاهمني

جمموع روؤو�س 
االموال مليون 

ل.�س

ح�صة كبار 
امل�صاهمني مليون 

ل.�س

ح�صة باقي 
امل�صاهمني

5676,90142,85934,042%14423امل�صارف

567,4004,1383,262%7365التاأمني

421,508634875%5112اخلدمات

7511,2608,4082,852%263ال�صناعة

67380253127%2126الزراعة

864,8504,174676%252.5االت�صاالت

59102,29960,21242,087%321124االإجمايل

3- امل�ساهمون امل�سيطرون:

مت اأخذ ن�صبة امللكية لن�صف راأ�صمال ال�صركة كموؤ�صر على ن�صبة ال�صيطرة يف ال�صركة عرب امتالك ن�صف االأ�صوات 
يف اجتماع��ات الهيئ��ات العام��ة، وبالت��ايل مت ت�صني��ف ال�ص��ركات الت��ي �ص��ملها التقري��ر اإىل �ص��تة م�ص��تويات وفق��ًا لعدد 

امل�صاهمني امل�صيطرين.
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م��ن اأ�ص��ل ال�ص��ركات ال��� )32( يوج��د /6/ �ص��ركات ي�ص��يطر فيه��ا م�ص��اهم واح��د عل��ى حق��وق الت�صوي��ت ويف /7/ 
�ص��ركات ي�ص��يطر م�ص��اهمني اثن��ني عل��ى حق��وق الت�صوي��ت ويف /4/ �ص��ركات ي�ص��يطر ثالث��ة م�ص��اهمني عل��ى حق��وق 
الت�صويت وكذلك يف /4/ �صركات ي�صيطر اأربعة م�صاهمني على حقوق الت�صويت وي�صيطر خم�صة م�صاهمني يف ثالث 

�ص��ركات مقابل /8/ �ص��ركات ي�ص��يطر فيها �ص��تة م�ص��اهمني اأو اأكر على حقوق الت�صويت.

اجلدول رقم )4( امل�صاهمون امل�صيطرون

عدد القطاع
ال�صركات

متو�صط 
ملكية 
اأكرب 

م�صاهم

م�صاهم 
واحد اأكر 
من ن�صف 
راأ�س املال

2 م�صاهم 
اأكر من 

ن�صف راأ�س 
املال

3 م�صاهمني 
اأكر من 

ن�صف راأ�س 
املال

4 م�صاهمني 
اأكر من 

ن�صف راأ�س 
املال

5 م�صاهمني 
اكر من 

ن�صف راأ�س 
املال

6 م�صاهمني 
اأو اأكر 

ميلكون اأكر 
من ن�صف 
راأ�س املال

42442112%14امل�صارف

312221%7التاأمني

31113%5اخلدمات

3511%2ال�صناعة

3711%2الزراعة

4711%2االت�صاالت

38674438%32االإجمايل

4- اجتماعات الهيئات العامة:
ين���س قان��ون ال�ص��ركات عل��ى �ص��رورة عق��د الهيئ��ة العامة لل�ص��ركة امل�ص��اهمة م��رة على االأقل يف ال�ص��نة خالل موعد ال 

يتجاوز اال�ص��هر االأربعة التالية لنهاية ال�ص��نة املالية وفقًا ملا يلي:
االأكرية املطلوبة الإ�صدار القراراتقانونية اجلل�صة الثانيةقانونية اجلل�صة االأوىلالهيئة العامة

باأكرية 50% من اال�صهم املمثلة يف االجتماعمبن ح�صر من امل�صاهمني50% من راأ�س املالعادية

40% من راأ�س املال75% من راأ�س املالغري عادية
باأكرية ثلثي اال�صهم املمثلة يف االجتماع، ون�صف راأ�س 

املال للقرارات الهامة
• عقدت )31( �صركة اجتماعات هيئاتها العامة عن عام 2013 من ال�صركات ال� )32( التي �صملها التقرير.

• التزم��ت )10( �ص��ركات م��ن ال�ص��ركات ال��� )31(  بعق��د هيئاته��ا العام��ة �صم��ن مهل��ة االأرب��ع اأ�ص��هر وف��ق امل��ادة )165( م��ن 
قان��ون ال�ص��ركات ال�ص��ادر باملر�ص��وم الت�ص��ريعي رق��م /29/ لع��ام 2011 اأي بن�ص��بة الت��زام بلغ��ت 32% وه��ذا م��رده اإىل 
الظ��روف احلالي��ة الت��ي اأدت اإىل �صعوب��ة عق��د اجتماع��ات الهيئ��ات العام��ة وتواج��د اأع�ص��اء جمل���س االإدارة وكب��ار امل�ص��اهمني.

• م��ن اأ�ص��ل ال�ص��ركات ال��� )31( الت��ي عق��دت اجتماع��ات هيئاته��ا العام��ة: عق��دت )7( �ص��ركات اجتماع��ات هيئ��ات 
عام��ة غ��ري عادي��ة ع��ن ع��ام 2013 مقاب��ل )24( �ص��ركة عق��دت اجتماع��ات هيئ��ات عام��ة عادي��ة.

• بل��غ متو�ص��ط ن�ص��بة احل�ص��ور الجتماع��ات الهيئ��ات العام��ة لل�ص��ركات ال��� )31( الت��ي عق��دت اجتماع��ات هيئاته��ا 
العام��ة ع��ن ع��ام 2013 م��ا يق��ارب 68% وت��رتاوح ه��ذه الن�ص��بة م��ا ب��ني 58% يف قط��اع امل�ص��ارف و91% يف 

االت�ص��االت. قط��اع 
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اجلدول رقم )5( موؤ�صرات اجتماعات الهيئات العامة لعام 2013

القطاع
عدد ال�صركات 

2013

عدد ال�صركات 

2012

متو�صط ن�صبة احل�صورعدد ال�صركات امللتزمة باملدة القانونيةالهيئات العامة غري العادية

201320122013201220132012

%59%1414335458امل�صارف

%60%77250160التاأمني

%63%45122270اخلدمات

%65%22112259ال�صناعة

%67%22010073الزراعة

%91%22011191االت�صاالت

68%63%31327131010االإجمايل

5- توزيعات االأرباح:

تع��رب توزيع��ات االأرب��اح ع��ن العوائد ال�ص��نوية ال�ص��تثمارات امل�ص��اهمني يف ال�ص��ركات امل�ص��اهمة، وتعد �صيا�ص��ة توزيعات 
االأرباح من اأهم حمددات ر�صا امل�صتثمرين وخا�صًة ماقبل افتتاح ال�صوق املايل الذي تنتج عنه االرباح الراأ�صمالية، 
وكذلك فاإن قرار توزيع االأرباح يعد من اأهم البنود التي تناق���س يف اجتماع الهيئة العامة للم�ص��اهمني بعد اقرتاحها 

من قبل جمل���س االإدارة.

• يف �ص��ركتني فق��ط م��ن ال�ص��ركات ال��� )32( الت��ي �ص��ملها التقري��ر ين���س النظ��ام االأ�صا�ص��ي عل��ى وج��ود ح��د اأدن��ى 
للتوزيع��ات.

• قام��ت )11( �ص��ركة بتوزي��ع اأرب��اح بن��اًء عل��ى ق��رارات اجتماع��ات الهيئ��ات العام��ة ع��ن ع��ام 2013 م��ن ال�ص��ركات 
ال��� )31( الت��ي عق��دت اجتماع��ات هيئاته��ا العامة،ومنه��ا )5( �ص��ركات مدرج��ة يف �ص��وق دم�ص��ق ل��الأوراق املالي��ة يف 

قطاع��ات ال�صناعة والتاأمني واخلدمات.

• ال يوج��د توزيع��ات يف )10( �ص��ركات م��ن ال�ص��ركات الت��ي �ص��ملها التقري��ر من��ذ تاأ�صي�ص��ها وه��ي يف غالبيتها العظمى 
من ال�صركات احلديثة التاأ�صي�س ن�صبيًا وخا�صًة يف قطاعي امل�صارف والتاأمني.

• جت��اوز جمم��وع التوزيع��ات ال�ص��نوية راأ���س امل��ال يف /5/ �ص��ركات فق��ط م��ن ال�ص��ركات ال��� )32( الت��ي �ص��ملها 
التقري��ر اأي اأن امل�ص��اهمني ق��د ا�ص��رتدوا كام��ل قيم��ة ا�ص��تثماراتهم يف ه��ذه ال�ص��ركات، ويرتاوح عمر هذه ال�ص��ركات 

�ص��نة. و22(   12( ماب��ني 

• يرتاوح متو�صط التوزيعات مابني 225% يف قطاع االت�صاالت و2% يف قطاع امل�صارف.
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اجلدول رقم )6( متو�صط التوزيعات ال�صنوية
االت�صاالتالزراعةال�صناعةاخلدماتالتاأمنيامل�صارفالقطاع

225%13%3.5%7%5%2%متو�صط التوزيعات

بني )170 و280(%بني )10 و15(%بني )0 و5(%بني )1 و16(%بني )1 و15(%بني )1 و7(%جمال التوزيعات

اأي اأن��ه بالرغ��م م��ن ال�صعوب��ات الت��ي فر�صته��ا االأزم��ة احلالي��ة عل��ى ال�ص��ركات امل�ص��اهمة وعل��ى اأدائه��ا ا�ص��تطاعت 
ال�ص��ركات التي تنتهج �صيا�ص��ات التوزيعات ال�ص��نوية املحافظة على ن�ص��ب توزيعات ثابتة تقريبًا خالل �ص��نوات االأزمة 

وخا�ص��ًة يف قطاع��ات التاأم��ني واالت�ص��االت وال�صناعة.

6- زيادات راأ�س املال وحقوق االف�سلية:

• قام��ت )17( �ص��ركة م��ن ال�ص��ركات الت��ي �ص��ملها التقري��ر بزي��ادة روؤو���س اأمواله��ا من��ذ تاأ�صي�ص��ها حت��ى ع��ام 2011 
ويف كل الزي��ادات مت��ت ممار�ص��ة ح��ق االأف�صلي��ة با�ص��تثناء حال��ة واح��دة فقط مت��ت الزيادة بالطرح الع��ام دون حقوق 

اأف�صلية.

• مل ي�ص��هد ع��ام 2013 اأي اإ�ص��دارات جدي��دة كم��ا يف ع��ام 2012 مقاب��ل )5( �ص��ركات قام��ت بزي��ادة راأ�ص��مالها يف 
ع��ام 2011 وه��ي م��ن امل�ص��ارف اللتزامه��ا بتطبي��ق القان��ون رق��م /3/ لع��ام 2010 ال��ذي يت��م متديد العمل به �ص��نويًا.

• واجلدي��ر بالذك��ر اأن هيئ��ة االأوراق املالي��ة ق��د اأ�ص��درت الق��رار رق��م /38/ لع��ام 2011 وتعديالت��ه  اخلا���س 
بتعليم��ات التعام��ل بحق��وق االأف�صلي��ة باالكتت��اب لل�ص��ركات املدرج��ة يف �ص��وق دم�ص��ق ل��الأوراق املالي��ة والذي ي��وؤدي اإىل 

احلف��اظ عل��ى ح��ق امل�ص��اهم ال��ذي مل ي�ص��تفد من حق��وق االأف�صلية يف االإ�ص��دارات اجلديدة.

7- ق�سم عالقات امل�ساهمني:

يعترب وجود ق�ص��م لعالقات امل�ص��اهمني من املحددات التي تقي���س مدى اهتمام اإدارة ال�ص��ركة باإيجاد قنوات توا�صل 
مع امل�صاهمني مما ي�صب يف �صيانة حقوقهم.

• يوج��د ق�ص��م لعالق��ات امل�ص��اهمني يف )30( �ص��ركة م��ن ال�ص��ركات ال���)32( الت��ي �ص��ملها التقري��ر وه��و ق�ص��م اأو وح��دة 
م�ص��تقلة يف )16( �ص��ركة وت��وكل املهم��ة لق�ص��م اآخ��ر يف )14( �ص��ركة.

• يوجد �صجل للم�صاهمني يف جميع ال�صركات التي �صملها التقرير.
• مل ي�صبق اأن قامت اأي �صركة من ال�صركات التي �صملها التقرير باإجراء عمليات التدقيق على دفاترها و�صجالتها 

بناًء على طلب م�صاهمني ميلكون 10% اأو اأكر من راأ�س املال.

كف��ل االإط��ار الت�ص��ريعي الناظ��م لعم��ل ال�ص��ركات امل�ص��اهمة العدي��د م��ن احلق��وق للم�ص��اهمني فيه��ا وو�ص��ع االإجراءات 
الواج��ب اتباعه��ا حلماي��ة حق��وق امل�ص��اهم ومل�ص��اءلة اإدارة ال�ص��ركات ع��ن اأي خل��ل ميك��ن اأن ي��وؤدي اإىل �صياعه��ا وه��ذا 

م��ا يج��ب العم��ل علي��ه اأك��ر لتوعية امل�ص��تثمرين حلقوقهم كجزء حموري يف تنظيم قط��اع االأوراق املالية.
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ثانيًا: جمال�س االإدارة:

يت��وىل جمل���س االإدارة يف ال�ص��ركة امل�ص��اهمة القي��ام بت�ص��يري اأعم��ال ال�ص��ركة وحتقي��ق اأهدافه��ا مب��ا يخ��دم م�صلح��ة 
امل�ص��اهمني وفق��ًا لغاي��ات تاأ�صي�ص��ها ومل��ا تق��رره الهيئ��ة العام��ة للم�ص��اهمني.

وتتمثل املحددات القانونية التي تنظم ت�صكيلة وعمل جمل�س االإدارة يف ال�صركات امل�صاهمة العامة فيما يلي:

• اأال يقل عدد االأع�صاء عن خم�صة واأال يزيد عن ثالثة ع�صر.
• اأن تك��ون اأغلبي��ة اأع�ص��اء جمل���س االإدارة م��ن االأع�ص��اء غ��ري التنفيذي��ني واأاّل يق��ل عدد االأع�صاء امل�ص��تقلني عن ثلث 

اأع�صاء املجل�س.

• مدة والية املجل�س اأربع �صنوات مامل يحدد النظام االأ�صا�صي مدة اأقل.
• اأن يكون بالغًا لل�صن القانونية واأال يكون حمكومًا باأي عقوبة جنائية.

• اأال يك��ون ع�ص��وًا يف جمل���س اإدارة اأك��ر م��ن خم���س �ص��ركات م�ص��اهمة، وال يح��ق للع�ص��و ع�صوي��ة جمل���س اإدارة اأك��ر 
من م�صرف بالن�ص��بة للم�صارف.

• اأال يكون من العاملني بالدولة مامل يكن ممثاًل الإحدى اجلهات العامة. 
• اأال يكون رئي�س املجل�س رئي�صًا ملجل�س اإدارة اأكر من �صركتني م�صاهمتني.

• يج��وز اأن ين���س النظ��ام االأ�صا�ص��ي عل��ى انتخ��اب ع��دد م��ن االأع�ص��اء م��ن غ��ري امل�ص��اهمني عل��ى اأال تتجاوز ن�ص��بتهم 
ثلث االأع�صاء.

• يج��ب اأن تك��ون اأغلبي��ة اأع�ص��اء جمل���س االإدارة من اجلن�ص��ية ال�ص��ورية ويج��وز تخفي�س هذه الن�ص��بة عندما تتجاوز 
ن�ص��بة م�ص��اهمة االأجان��ب 65%، عل��ى اأال تتج��اوز ن�ص��بة االأجانب ن�ص��بة متلكه��م باأي حال.

1- اإح�سائيات اأع�ساء املجال�س:

• يبل��غ جمم��وع اأع�ص��اء جمال���س اإدارة ال�ص��ركات ال��� )32( الت��ي �ص��ملها التقري��ر )237( ع�ص��وًا يف نهاي��ة ع��ام 2013 
.2012 )233( ع�ص��وًا  يف ع��ام  مقاب��ل 

• يوج��د )95( ع�ص��وًا ممث��اًل ل�ص��خ�صيات اعتباري��ة اأي م��ا ن�ص��بته 40% م��ن اإجم��ايل ع��دد االأع�ص��اء مقاب��ل )85( 
.2012 ع��ام  يف  ع�ص��وًا 

• يوج��د )4( اأع�ص��اء م�ص��تقلني )غ��ري م�ص��اهمني( )3 يف قط��اع امل�ص��ارف وع�ص��و وحي��د يف قط��اع ال�صناعة(م��ن 
اإجم��ايل ع��دد االأع�ص��اء ال��� )237( لل�ص��ركات الت��ي �ص��ملها التقري��ر لع��ام 2013 وذل��ك وفق��ًا الأح��كام امل��ادة /139/ 

ال�ص��ركات. قان��ون  م��ن   )2( الفق��رة 
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• يوج��د 7 أع�ص��اء م��ن اأ�ص��ل جمم��وع االأع�ص��اء ال��� )237( م��ن الن�ص��اء يف )7( �ص��ركات اأي م��ا ن�ص��بته 3% م��ن 
اإجم��ايل ع��دد االأع�ص��اء، ويف �ص��ركتني فق��ط هم��ا م��ن امل�ص��اهمني امل��الك ويف ال�ص��ركات اخلم���س الباقي��ة ممثل��ون 

ل�ص��خ�صيات اعتباري��ة يف جمال���س االإدارة.

• هن��اك تغ��ري يف اأع�ص��اء جمال���س االإدارة يف )11( �ص��ركة م��ن ال�ص��ركات الت��ي �ص��ملها التقري��ر وت�ص��مل ح��االت 
اال�ص��تقالة واإلغ��اء الع�صوي��ة وتغي��ري ممث��ل لل�ص��خ�س االعتب��اري.

•  توج��د �صل��ة قراب��ة ب��ني ع�صوي��ن اأو اأك��ر م��ن اأع�ص��اء جمل���س االإدارة يف )12( �ص��ركة م��ن ع��دد ال�ص��ركات الت��ي 
�ص��ملها التقري��ر يف ع��ام 2013 وه��و االأم��ر ال��ذي يوؤث��ر �ص��لبًا عل��ى اآلي��ات الت�صوي��ت عل��ى الق��رارات داخ��ل املجل���س، 
ووجود تكتالت م�صيطرة لديها القدرة على التحكم الكامل بال�صركة وتقرتب ال�صركات امل�صاهمة بذلك اإىل املفاهيم 

العائلية.

• ال يوجد ممثل الأكرب م�صاهم يف جمل�س االإدارة يف )3( �صركات من ال�صركات ال� )32( التي �صملها التقرير.

2- جن�سيات االأع�ساء:

بل��غ ع��دد االأع�ص��اء م��ن اجلن�ص��يات االأخ��رى غ��ري ال�ص��ورية )75( ع�ص��وًا اأي م��ا ن�ص��بته 32% م��ن اإجم��ايل ع��دد االأع�ص��اء 
مقاب��ل )64( ع�ص��وًا يف ع��ام 2012، منه��م )66( ع�ص��وًا م��ن جن�ص��يات عربي��ة و)9( اأع�ص��اء من جن�ص��يات اأجنبية كما يلي:

اجلدول رقم )7( جن�صيات اأع�صاء جمال�س االإدارة يف ال�صركات التي �صملها التقرير
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12183551246امل�صارف
1371112117التاأمني

11اخلدمات
4217ال�صناعة
الزراعة

2114االت�صاالت
132310656241211175االإجمايل

3- ملكيات االأع�ساء:
يبلغ متو�ص��ط ملكيات اأع�صاء جمل���س االإدارة يف ال�ص��ركات التي �ص��ملها التقرير ما يقارب 45% وترتاوح هذه الن�ص��بة 

م��ا ب��ني 91% يف قط��اع االت�ص��االت و23% يف قط��اع اخلدم��ات.
اجلدول رقم )8( اإح�صائيات اأع�صاء جمال�س االإدارة

االإجمايلاالت�صاالتالزراعةال�صناعةاخلدماتالتاأمنيامل�صارفالقطاع
1214733141210237عدد االأع�صاء

5419576495املمثلون لل�صخ�صيات االعتبارية
4617170475االع�صاء من اجلن�صيات االخرى

45%91%47%61%23%41%52%متو�صط ملكية االع�صاء

2121107االأع�صاء الن�صاء
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4- اجتماعات جمال�س االإدارة:

تقت�صي احلوكمة اجليدة قرارات ر�صيدة من جمل�س االإدارة يتم اتخاذها عرب اجتماع املجل�س وفق اآليات الت�صويت 
املنا�صبة التي يحددها النظام االأ�صا�صي لل�صركة.

مل حتق��ق )4( �ص��ركات م��ن ال�ص��ركات ال��� )32( الت��ي �ص��ملها التقري��ر �ص��رط احل��د االأدن��ى الجتماع��ات جمل���س االإدارة 
مب��رة عل��ى االأق��ل كل ثالث��ة اأ�ص��هر يف ع��ام 2013 مقاب��ل )5( �ص��ركات مل حتق��ق ه��ذا ال�ص��رط يف ع��ام 2012. وم��ن 

املالحظ زيادة عدد اجتماعات جمال���س اإدارة ال�ص��ركات املقيمني داخل �ص��ورية ملواجهة ظروف االأزمة احلالية. 

علمًا اأن قانون ال�ص��ركات قد اأعطى احلق باالجتماع باإحدى و�ص��ائل االت�صال االلكرتونية اإذا ن�س النظام االأ�صا�ص��ي 
على ذلك، كما يحق االجتماع خارج �صورية بقرار ي�صدر باالإجماع وهو االأمر الذي ينتج تكاليف اإ�صافية لل�صركة.

• يبل��غ متو�ص��ط ع��دد االجتماع��ات ملجال���س اإدارة جمي��ع ال�ص��ركات الت��ي �ص��ملها التقري��ر /6/ اجتماع��ات يف ع��ام 
2013 وه��و نف���س املتو�ص��ط للع��ام 2012 وف��ق اجل��دول الت��ايل:

اجلدول رقم )9( متو�صط عدد االجتماعات ملجال�س االإدارة 
االإجمايلاالت�صاالتالزراعةال�صناعةاخلدماتالتاأمنيامل�صارفمتو�صط عدد اجتماعات املجل�س �صنويًا

201264677126

2013744412126

5- حتقق �سروط الع�سوية:

• ال تتع��دى ن�ص��بة امللكي��ة الالزم��ة لع�صوي��ة جمل���س االإدارة ن�ص��بة )1%( ل��دى جمي��ع ال�ص��ركات امل�ص��اهمة الت��ي �ص��ملها 
التقرير با�ص��تثناء )3( �ص��ركات لديها الن�ص��بة املطلوبة اأكر من ذلك، وتختلف هذه امل�ص��اهمة باختالف راأ���س املال 

تبعًا للقطاع.

• �ص��ركتان فق��ط م��ن ب��ني ال�ص��ركات ال��� )32( الت��ي �ص��ملها التقري��ر مل ت�ص��تطع ا�ص��تيفاء �ص��روط الع�صوي��ة يف املجل���س 
ما بني ع�صو غري تنفيذي وع�صو م�صتقل، اأي اأن ن�صبة حتقيق هذا ال�صرط بلغت حوايل %94.

• يحق��ق جمي��ع االأع�ص��اء ال�ص��روط الالزم��ة لع�صويته��م مب��ا فيه��ا ع��دد ال�ص��ركات الت��ي ي�ص��غلون ع�صوي��ة جمال���س 
اإدارته��ا اأو رئا�ص��ة جمال�ص��ها.
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6- تعوي�سات ومكافاآت جمال�س االإدارة.

تن�س املادة )156( من قانون ال�صركات ال�صادر باملر�صوم الت�صريعي رقم 29 لعام 2011 على ما يلي:

يع��ني النظ��ام االأ�صا�ص��ي لل�ص��ركة طريق��ة حتدي��د املكاف��اآت ال�ص��نوية الأع�ص��اء جمل���س االإدارة عل��ى اأال تزي��د على %5   .1

م��ن االأرباح ال�صافية.

حتدد الهيئة العامة لل�صركة بدالت احل�صور واملزايا االأخرى الأع�صاء املجل�س يف �صوء ن�صاطات ال�صركة وفعالياتها.  .2

• تقا�ص��ى اأع�ص��اء جمال���س االإدارة تعوي�ص��ات وب��دالت ع��ن ع��ام 2013 يف /16/ �ص��ركة م��ن ال�ص��ركات الت��ي �ص��ملها 
التقري��ر، ومل يت��م مناق�ص��ة ه��ذه التعوي�ص��ات �ص��وى يف اجتماع��ات الهيئ��ات العام��ة يف /3/ �ص��ركات فق��ط.

• تقا�ص��ى اأع�ص��اء جمال���س االإدارة مكاف��اآت �ص��نوية ع��ن ع��ام 2013 وفق��ًا لق��رارات الهيئ��ات العام��ة ويف �ص��وء م��ادة 
قان��ون ال�ص��ركات اأع��اله يف /6/ �ص��ركات م��ن ال�ص��ركات الت��ي �ص��ملها التقرير، وذل��ك كما يلي:

اجلدول رقم )10( تعوي�صات ومكافاآت جمال�س االإدارة

االإجمايلاالت�صاالتالزراعةال�صناعةاخلدماتالتاأمنيامل�صارفالقطاع

147522232عدد ال�صركات

ال�صركات التي تقا�صى اأع�صاء 
113001116جمال�س اإدارتها تعوي�صات وبدالت

ال�صركات التي تقا�صى اأع�صاء 
0231006جمال�س اإدارتها مكافاآت

• يالح��ظ وج��ود العدي��د م��ن العوائ��ق الت��ي تق��ف يف وج��ه التوا�ص��ل املطل��وب ب��ني اأع�ص��اء جمال���س االإدارة واالإدارة 
التنفيذية، االأمر الذي اأعاق اآليات اتخاذ القرار داخل ال�صركات واأّثر على م�صتويات التزامها مبتطلبات اجلهات 

الرقابية.

ولع��ل العائ��ق االأه��م يف وج��ه التوا�ص��ل املذك��ور ه��و اإقام��ة غالبي��ة اأع�صاء جمال���س االإدارة خارج اأرا�ص��ي اجلمهورية 
العربية ال�ص��ورية، باالإ�صافة اإىل ظروف االأزمة احلالية.

• ويالح��ظ وب�ص��كل وا�ص��ح ع��دم ق��درة �صغ��ار امل�ص��اهمني يف ال�ص��ركات حم��ل التقري��ر عل��ى انتخ��اب ممثل��ني له��م يف 
جمال���س االإدارة، يف �ص��وء الرتك��ز الكب��ري يف امللكي��ة بي��د ع��دد قليل من امل�ص��اهمني.

وذل��ك ك��ون طريق��ة الت�صوي��ت املتبع��ة خالل الهيئات العامة والتي ن�ّس عليها قانون ال�ص��ركات )�صوت لكل �ص��هم( تلغي 
دور �صغار امل�صاهمني، االأمر الذي ُيفقد الهيئات العامة للم�صاهمني جميع �صلطاتها املتعلقة مب�صاءلة جمال�س االإدارة.

كم��ا اأن ه��ذا الرتك��ز يف امللكي��ة يتي��ح لع��دد قلي��ل م��ن امل�ص��اهمني التف��رد يف اتخ��اذ الق��رارات مهم��ا كان��ت درج��ة 
اأهميته��ا )تعدي��ل النظ��ام االأ�صا�ص��ي لل�ص��ركة، ق��رارات االندم��اج، ح��ل ال�ص��ركة .... اإل��خ (.
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ثالثًا: االإدارة التنفيذية:

يعني جمل�س االإدارة املدير التنفيذي لل�صركة ويفو�صه ملمار�صة مهامه والتوقيع عن ال�صركة ويحدد تعوي�صاته.  

ال يجوز للمدير التنفيذي اأن يكون مديرًا اأو موظفًا يف �صركة اأخرى.  

ال يجوز اأن يقوم ع�صو جمل���س االإدارة بوظيفة مدير تنفيذي اأو تويل اأي وظيفة ذات اأجر اأو تعوي�س يف ال�ص��ركة   
امل�صاهمة املغفلة العامة، وذلك منعًا لت�صارب امل�صالح ولف�صل عملية الرقابة عن االإدارة اليومية ل�صوؤون ال�صركة.

ويجب اأن تتمتع االإدارة التنفيذية باملوؤهالت واخلربات املطلوبة الإدارة ال�صركة وحماية حقوق امل�صاهمني.  

1- ب�ص��كٍل ع��ام يتمت��ع امل��دراء التنفيذي��ون بال�ص��ركات امل�ص��اهمة الت��ي �ص��ملها التقري��ر باملوؤه��الت املطلوب��ة للقي��ام 
مبهامه��م بكفاءة.

2- �صهد العام 2013 تعيني ثالثة مدراء تنفيذيني يف )م�صرف و�صركة تاأمني و�صركة زراعية(.

3- جن�ص��ية املدي��ر التنفي��ذي يف )11( �ص��ركة م��ن اإجم��ايل ع��دد ال�ص��ركات الت��ي �ص��ملها التقري��ر م��ن جن�ص��يات 

اخ��رى غ��ري ال�ص��ورية وخا�ص��ة )االأردني��ة واللبناني��ة( وذل��ك يف قطاع��ي امل�ص��ارف والتاأمني واالت�ص��االت وهذا يعود 
اإىل قل��ة اخل��ربات الوطني��ة يف ه��ذه القطاع��ات مقارن��ًة بباق��ي القطاع��ات.

4- ميتل��ك املدي��ر التنفي��ذي اأ�ص��همًا يف ال�ص��ركة يف )10( �ص��ركات م��ن ال�ص��ركات ال��� )32( الت��ي �ص��ملها التقري��ر 

وه��ي ملكي��ات رمزي��ة ال تذكر يف جمملها.

حي��ث ميك��ن النظ��ر اإىل ه��ذه امللكي��ات باإيجابي��ة يف حال مت تطوير هذه الفكرة من خالل ت�ص��جيع ا�ص��تخدام خطط 
اأ�ص��هم احلوافز وملكية املوظفني لالأ�ص��هم، وهو االأمر الذي من �ص��اأنه توفري ق�ص��م من امل�صاريف على امل�ص��اهمني 

م��ن خ��الل ربط حوافز املدراء باالأداء طويل االأجل.

5- تعوي�صات ومكافاآت االإدارة العليا:

يت��م االإف�ص��اح ع��ن تعوي�ص��ات ومكاف��اآت االإدارة العلي��ا كاأح��د بن��ود تقاري��ر جمال���س االإدارة لل�ص��ركات الت��ي مت   •
توزيعها على امل�صاهمني يف اجتماعات الهيئات العامة، كما يتم و�صعه لدى غالبية ال�صركات �صمن بند التعامالت 
م��ع االأط��راف ذات العالق��ة وف��ق املعي��ار /24/ م��ن معاي��ري املحا�ص��بة الدولي��ة، ويالح��ظ وجود مقاومة ل��دى اإدارات 

ال�ص��ركات الإ�صاف��ة ه��ذا البن��د يف التقري��ر وااللتف��اف بو�ص��ع االأرق��ام االإجمالي��ة دون تفا�صي��ل.

تختل��ف تعوي�ص��ات االإدارة العلي��ا تبع��ًا لقط��اع ال�ص��ركة وم��ن االأف�ص��ل اإ�صاف��ة بند تعوي�ص��ات املجل���س واالإدارة العليا 

يف جدول اجتماعات الهيئات العامة ليتم اإطالع امل�صاهمني عليها، حيث يكتفى حاليًا بو�صع مكافاآت املجل�س فقط 
دون االإ�صارة اإىل التعوي�صات.
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رابعًا: االإف�ساح وال�سفافية:
يع��د االإف�ص��اح الدعام��ة االأ�صا�ص��ية الإظه��ار حقيق��ة االأو�صاع املالية لل�ص��ركات مبا فيها طماأنة امل�ص��اهمني على حقوقهم، 
وي�ص��اعد يف رفع م�ص��توى ال�ص��فافية وطماأنة فئات املتعاملني يف ال�ص��ركات التخاذ القرار اال�ص��تثماري املنا�ص��ب، اإ�صافًة 
اإىل كونه اأهم قنوات التوا�صل بني امل�ص��اهمني واالأطراف ذات العالقة واإدارة ال�ص��ركة، كما ت�ص��هل تطبيقات االإف�صاح 

عم��ل املحلل��ني وامل�صت�ص��ارين املالي��ني اإ�صافًة اإىل اأن االإف�صاح ه��و الطريق االأف�صل للتعرف على املخاطر.

• يتطل��ب االإط��ار الت�ص��ريعي يف �ص��ورية ا�ص��تخدام املعاي��ري الدولي��ة الإع��داد التقاري��ر املالي��ة يف البيان��ات املالي��ة 
لل�ص��ركات امل�ص��اهمة وذل��ك يف قان��ون ال�ص��ركات ويف قان��ون هيئ��ة االأوراق املالي��ة، وه��و االأمر الذي مييز �ص��ورية عن 
الكث��ري م��ن دول الع��امل يف تطبي��ق ه��ذه املعاي��ري، وبالت��ايل تق��وم الهيئ��ة بتدقي��ق البيان��ات املالية املرحلية وال�ص��نوية 
لل�صركات اخلا�صعة الإ�صرافها وفقًا للمعايري الدولية وهو االأمر الذي �صاهم يف تطوير التزام ال�صركات با�صتخدام 
هذه املعايري، كما اأن ا�صتخدام املعايري الدولية يف اإعداد القوائم املالية ويف االإف�صاح والقيا�س ملختلف البنود هو 

جزء ال يتجزاأ من ممار�ص��ات احلوكمة.

• تقوم هيئة االأوراق واالأ�صواق املالية ال�صورية بتدقيق حمتويات تقارير جمال�س اإدارة ال�صركات التي مت توزيعها 
على امل�ص��اهمني يف اجتماعات الهيئات العامة، حيث يت�صمن هذا التقرير وفقًا لنظام االإف�صاح )21( بندًا تعطي 

�صورة تف�صيلية عن واقع ال�صركة واأدائها وخططها امل�صتقبلية وكذلك جميع املعلومات التي تهم امل�صاهمني.

وبذلك فاإن تقرير جمل���س االإدارة هو التطبيق االأو�ص��ع للممار�ص��ات املثلى لالإف�صاح حيث التزمت جميع ال�ص��ركات 
التي �صملها التقرير مبحتويات تقرير جمل�س االإدارة �صمن االإجراءات املتخذة خالل اجتماعات الهيئات العامة.

• يتم ن�صر حما�صر اجتماعات الهيئات العامة على موقع الهيئة االلكرتوين وموقع ال�صوق لل�صركات املدرجة.
1- يوج��د �صيا�ص��ة مكتوب��ة لالإف�ص��اح يف )22( �ص��ركة م��ن ال�ص��ركات الت��ي �ص��ملها التقري��ر اأي بن�ص��بة 69% تقريب��ًا 

بينم��ا تكتفي ال�ص��ركات االأخرى بااللت��زام مبتطلبات نظام االإف�صاح.

2- مت تعي��ني متحدث��ني ر�ص��ميني ل��دى )30( �ص��ركة م��ن ال�ص��ركات ال��� )32( الت��ي �ص��ملها التقري��ر وه��م غالب��ًا رئي���س 
املجل�س اأو اأحد اأع�صائه اإ�صافًة اإىل املدير العام.

3- يوج��د مواق��ع الكرتوني��ة ل��دى )31( �ص��ركة م��ن ال�ص��ركات الت��ي �ص��ملها التقري��ر، اإال اأن حمتوي��ات ه��ذه املواق��ع ال 

ت�ص��تمل على جميع املعلومات التي تهم امل�ص��تثمرين يف )11( �ص��ركة من بيانات مالية واإف�صاحات واإعالنات اأخرى 
ويكتفى باملعلومات العامة والت�ص��ويقية، وهذا يعد موؤ�ص��رًا على �صرورة االهتمام با�ص��تخدام تقنيات االنرتنت التي 

بداأت تتفوق على و�صائل الن�صر االأخرى.

4- با�ص��تثناء ال�ص��ركات �صغ��رية احلج��م يوج��د اهتم��ام وا�ص��ح م��ن ال�ص��ركات الت��ي �ص��ملها التقري��ر باآلي��ات �صب��ط 
املعلوم��ات �صم��ن اأنظم��ة الرقاب��ة الداخلي��ة لل�ص��ركات م��ن خ��الل ال�صوابط التقني��ة املتمثلة يف الربام��ج التي حتدد 
ال�صالحي��ات يف االط��الع عل��ى املعلوم��ات الهام��ة وفق اخت�صا�س املوظف ومن خ��الل اآليات تدفق املعلومات �صمن 
الهي��اكل التنظيمي��ة لل�ص��ركات، وم��ن خ��الل الت��زام ال�ص��ركات وخا�ص��ًة املدرج��ة بتزوي��د الهيئ��ة وال�ص��وق بقوائ��م 

االأ�ص��خا�س املطلعني �ص��هريًا.
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5-بلغ عدد اإف�صاحات تداوالت االأ�صخا�س املطلعني )75( اإف�صاحًا يف ال�صركات املدرجة يف ال�صوق.

6- االإف�صاح��ات الطارئ��ة: وفق��ًا لنظ��ام االإف�ص��اح للجه��ات اخلا�صع��ة الإ�ص��راف الهيئ��ة: يج��ب عل��ى ال�ص��ركة امل�ص��درة 
اإع��الم الهيئ��ة ودون اإبط��اء وب��اأي و�ص��يلة حتقق ال�ص��رعة املطلوب��ة، واإ�صدار بيان علني عند توف��ر اأي معلومة جوهرية.

 )38( مقاب��ل   2013 ع��ام  يف  �ص��ركة   )14( عل��ى  موزع��ة  اإف�صاح��ًا   )29( الطارئ��ة  االإف�صاح��ات  ع��دد  •بل��غ 
االآت��ي: اجل��دول  يف  كم��ا   2012 ع��ام  يف  �ص��ركة   )19( عل��ى  موزع��ة  اإف�صاح��ًا 
اجلدول رقم )11( االإف�صاحات الطارئة خالل عام 2013

امل�صارف
عنوان االإف�صاحتاريخ االإف�صاحال�صركةالرقم

1
الدويل للتجارة 

والتمويل
تعر�س امل�صرف لعملية �صرقة2013/1/28
تعيني ع�صو جمل�س اإدارة2013/5/12

تعيني ع�صو جمل�س اإدارة2013/9/18�صورية و املهجر2

3
بيمو ال�صعودي 

الفرن�صي

تعر�س امل�صرف لعملية �صرقة2013/1/16
تعر�س امل�صرف لعملية �صطو م�صلح2013/3/5

تعر�س امل�صرف لعملية �صرقة2013/10/1
ا�صتقالة ع�صو جمل�س اإدارة2013/11/3

بنك �صوريا و اخلليج4
ا�صتقالة ع�صو جمل�س اإدارة2013/3/21
ت�صكيلة جمل�س االإدارة2013/6/22

ا�صتقالة املدير التنفيذي2013/11/21
ا�صتقالة ع�صو جمل�س االإدارة2013/8/24بنك االأردن5
ا�صتقالة ع�صو جمل�س اإدارة2013/1/10بنك ال�صرق6

تعيني ع�صو جمل�س اإدارة2013/3/18
التاأمني

عنوان االإف�صاحتاريخ االإف�صاحال�صركةالرقم
ا�صتقالة املدير العام لل�صركة2013/9/25الوطنية للتاأمني7

العقيلة8

ا�صتقالة ع�صو جمل�س اإدارة2013/6/12
تغيري ممثل ع�صو جمل�س اإدارة2013/8/5
ا�صتقالة ع�صو جمل�س اإدارة2013/9/8

تغيري ممثل ع�صو جمل�س اإدارة2013/9/14
تعيني ع�صو جمل�س اإدارة2013/9/14

باقي القطاعات
عنوان االإف�صاحتاريخ االإف�صاحال�صركةالرقم

تعيني ع�صو جمل�س اإدارة2013/3/1االأهلية للزيوت9
تغيري ممثل ع�صو جمل�س االإدارة2013/7/21ا�صمنت البادية10
11UG2013/3/4 اف�صاح حول التعامل مع �صركة االأرز للطباعة
تعر�س ال�صركة حلوادث �صرقة2013/8/19ما�س للتوزيع12

اإلقاء احلجز على اأموال رئي�س جمل�س االإدارة وحتريك دعوى �صده2013/11/27

مناء الزراعية13
ت�صمية مدير عام لل�صركة2013/1/27
تغيري ممثل ع�صو جمل�س االإدارة2013/7/8

تعر�س اأحد م�صاريع ال�صركة لل�صطو وال�صرقة2013/10/21
نقل ملكية 41.9 % من اأ�صهم ال�صركة2013/3/10�صرييتل14

ا�صتقالة ع�صو جمل�س اإدارة2013/5/1
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خام�سًا: اللجان املنبثقة عن جمل�س االإدارة:

يت�صمن هذا املحور اللجان امل�صكلة يف جمل�س االإدارة ماعدا جلنة التدقيق.

يزيد ت�صكيل اللجان من فاعلية جمل�س االإدارة يف التعامل مع الق�صايا التي تخ�س عمل كل جلنة.

1- مل يت��م ت�ص��كيل جل��ان منبثق��ة ع��ن املجل���س يف )3( �ص��ركات م��ن ال�ص��ركات الت��ي �ص��ملها التقري��ر وه��ذا يعك���س 

الطريق��ة التقليدي��ة يف اإدارة ه��ذه ال�ص��ركات ويف ق�ص��ور التنظي��م االإداري احل��ايل له��ا.

2- متار���س اللج��ان امل�ص��كلة مهامه��ا م��ن خ��الل اأع��داد اجتماعاته��ا خ��الل ال�ص��نة، وتتب��ع اجتماعات اللج��ان اجتماعات 

جمال���س االإدارة يف انخفا���س ع��دد االجتماع��ات و�صعوبتها يف ظل ظروف االأزمة.

3- تختل��ف ت�ص��ميات ومه��ام اللج��ان امل�ص��كلة وفق��ًا لطبيع��ة ن�ص��اط كل �ص��ركة �صم��ن قطاعه��ا وع��ادًة م��ا ت�ص��كل �ص��ركات 
القط��اع امل�ص��ريف والتاأم��ني ع��دداً اأك��رب م��ن اللج��ان يتنا�ص��ب مع �صخام��ة طبيعة ن�ص��اطاتها مقارنةً بال�ص��ركات االأخرى.

4- متثل ع�صوية اللجان واجتماعاتها واحدًا من بنود تعوي�صات اأع�صاء جمال�س االإدارة.

�ساد�سًا: جلان التدقيق:

ن���س نظ��ام االإف�ص��اح يف مادت��ه رق��م /16/ عل��ى اأن��ه يتع��ني عل��ى جمل���س االإدارة ت�ص��كيل جلن��ة للتدقي��ق م��ن ثالث��ة م��ن 
اأع�صائه وت�ص��مية اأحدهم رئي�ص��ًا واإعالم الهيئة بذلك، وجتتمع ب�صفة دورية على اأال يقل عدد اجتماعاتها عن اأربعة يف 

ال�ص��نة واأن ت��دون حما�ص��ر هذه االجتماعات ب�ص��كل اأ�صويل.

 ون���س نظ��ام احلوكم��ة ال�ص��ادر بالق��رار رق��م /31/ لع��ام 2008 عل��ى اأن تت�ص��كل اللجن��ة م��ن ثالث��ة م��ن االأع�ص��اء غ��ري 
التنفيذيني على االأقل واأن يكونوا جميعًا م�ص��تقلني ومن اأهم مهام اللجنة:

• مناق�صة تر�صيح مفت�س احل�صابات ومدى ا�صتقالليته ومتابعة عمله ومالحظاته ومقرتحاته ودرا�صة خطة عمله.
• درا�صة التقارير الدورية قبل عر�صها على املجل�س وتقدمي التو�صيات ب�صاأنها.

• درا�صة وتقييم اإجراءات الرقابة الداخلية واالطالع على تقارير الرقابة الداخلية ومتابعتها.
• التاأكد من عدم وجود اأي ت�صارب يف امل�صالح قد ينتج عن عقد ال�صفقات ما بني ال�صركة واالأطراف ذوي العالقة.
وم��ن هن��ا يع��د عم��ل اللجن��ة م��ن اأهم حماور تطبيق ممار�ص��ات احلوكمة ال�ص��ليمة لطبيع��ة املهام املوكلة اإليه��ا وخا�صًة يف 

حت�ص��ني االت�ص��ال والتوا�ص��ل ب��ني جمل���س االإدارة وكل من مفت���س احل�ص��ابات واملدق��ق الداخلي.

1- مل يتم ت�صكيل جلان تدقيق يف )4( �صركات من ال�صركات ال� )32( التي �صملها التقرير.

2-مل ت�ص��تطع )19( �ص��ركة من حتقيق �ص��روط ت�ص��كيلة اللجنة من اأع�صاء م�ص��تقلني وغري تنفيذيني وهذا يعود غالبًا اإىل 

اأن ع�صو جمل�س االإدارة ذو اخلربة املالية واملحا�صبية قد يكون من غري امل�صتقلني.

3- وحتق��ق ه��ذه اللج��ان �ص��روط ع��دد االجتماع��ات �ص��نويًا واالجتماع مع مفت���س احل�ص��ابات ويف وجود ع�ص��و ذي خربة باالأمور 
املالية واملحا�صبية، وهذا ما ي�صري اإىل تفعيل عمل هذه اللجان، ب�صكل اأعمق عن كونها من املتطلبات التنظيمية اأو القانونية.
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�سابعًا: مدققو احل�سابات وتقاريرهم:

يحت��ل عم��ل مدقق��ي احل�ص��ابات مكان��ًة مهم��ة يف ممار�ص��ات حوكم��ة ال�ص��ركات م��ن خ��الل اإ�صف��اء الثق��ة وامل�صداقية على 
املعلوم��ات املحا�ص��بية م��ن خ��الل راأي��ه الفني واملحايد الذي يت�صمنه تقري��ره املرفق بالقوائم املالية 

وق��د �ص��هدت ه��ذه املهن��ة تط��ورًا ملحوظ��ًا متا�ص��ى م��ع تط��ورات قط��اع االأوراق املالي��ة ومت و�ص��ع العدي��د م��ن ال�صواب��ط 
واملح��ددات لعم��ل املدق��ق وخا�ص��ًة يف ال�ص��ركات امل�ص��اهمة  من��ذ �ص��دور القان��ون رق��م /33/ لع��ام 2009 اخلا���س بتنظي��م 

مهن��ة املحا�ص��بة والتدقي��ق وفق��ًا ملا يلي:

•ح��دد ع��دد ال�ص��ركات امل�ص��اهمة الت��ي يق��وم املدق��ق بتدقيقها باأربع �ص��ركات وفق قرار جمل���س املحا�ص��بة والتدقيق رقم 
.2010/6/17 تاري��خ   )1891(

•يعني املدقق ملدة �صنة قابلة للتجديد حتى اأربع �صنوات.
•�صمح القانون باإن�صاء �صركات تدقيق �صورية مدنية اأو مهنية حمدودة امل�صوؤولية.

• وج��ود العدي��د م��ن املح��ددات الت��ي تخ���س ا�ص��تقاللية املدق��ق وخا�ص��ًة ع��دم وج��ود اأي تعام��الت مالي��ة ب��ني املفت���س اأو 
اأقاربه وال�ص��ركة التي يدققها اأو وجود اأوا�صر القربى حتى الدرجة الثالثة باأحد اأع�صاء جمل���س االإدارة اأو املدير العام.

•وق��د ن���س قان��ون ال�ص��ركات وقوان��ني واأنظم��ة هيئة االأوراق املالية على اعتماد معاي��ري التدقيق الدولية يف عمل مدققي 
احل�صابات املعتمدين.

أي اأن االإطار القانوين الناظم وكذلك املعايري الدولية قد اأناطت مبدقق احل�ص��ابات العديد من امل�ص��وؤوليات والواجبات 
كنائ��ب قان��وين متخ�ص���س ع��ن امل�ص��اهمني يف مراقب��ة اأعم��ال جمل���س االإدارة م��ن خ��الل اطالعه��م عل��ى الو�ص��ع امل��ايل 
لل�صركة وعلى املالحظات حول التزام ال�صركة مبا ينظم عملها، حيث ياأتي دور املدقق حلماية حقوق امل�صاهمني وليكمل 

دور اجلهات الرقابية واإدارة ال�ص��ركة وبذلك تكتمل اأ�صالع مثلث امل�ص��وؤولية.

 

الجهات 
 الرقابية

مدقق 
 الحسابات

إدارة 
 الشركة

 الشركة المساهمة يمثلث المسؤولية ف
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1- مت اعتم��اد )28( مدقق��ًا حل�ص��ابات اجله��ات اخلا�صع��ة الإ�ص��راف الهيئ��ة ع��ن الع��ام 2013 وفق��ًا للق��رار رق��م /3944/، 
منه��م )6( �ص��ركات للتدقي��ق.

2- تاأخ��ذ �ص��ركات التدقي��ق الدولي��ة احل�ص��ة االأك��رب يف تدقي��ق ال�ص��ركات امل�ص��اهمة الت��ي �ص��ملها التقري��ر وحت��ى اإن ورد 
ت�صديق مدقق اآخر على �صهادة التدقيق، وهو االأمر الذي ميكن معاجلته من خالل التدقيق امل�صرتك باعتماد مفت�صني 

اأحدهما من املفت�ص��ني ال�ص��وريني وهو االأمر الذي من �ص��اأنه تطوير كفاءات املدققني املحليني.

ح��دد معي��ار التدقي��ق ال��دويل رق��م /700/ متطلب��ات عنا�ص��ر تقري��ر املدق��ق امل�ص��تقل �ص��واء يف املتطلب��ات ال�ص��كلية اأو 
اجلوهري��ة و�ص��واًل ل��راأي املدق��ق ح��ول �صح��ة وعدالة البيان��ات املالية وفقًا للمعاي��ري الدولية الإع��داد التقارير املالية.

3- م��ن اأ�ص��ل ال�ص��ركات ال��� )32( الت��ي �ص��ملها التقري��ر وردت حالت��ني يف �ص��ركتني ت�صمنت��ا راأي��ًا متحفظ��ًا ح��ول البيان��ات املالي��ة 
يف 2013/12/31، وج��اء تقري��ر املدق��ق م��ع الرتكي��ز عل��ى اأم��ور هام��ة �صم��ن فق��رات اإي�صاحي��ة يف /10/ �ص��ركات م��ن 
ال�ص��ركات الت��ي �ص��ملها التقري��ر، واأعط��ى املدقق��ون راأي��اً نظيف��ًا يف /20/ �ص��ركة م��ن ال�ص��ركات ال��� )32( الت��ي �ص��ملها التقري��ر.

اجلدول رقم )12( تقارير مدققي احل�صابات لعام 2013

تقرير متحفظنظيف مع الرتكيز على اأمور هامةتقرير نظيفعدد ال�صركاتالقطاع

14131امل�صارف

707التاأمني

5401اخلدمات

2110ال�صناعة

211الزراعة

2101االت�صاالت

3220102االإجمايل

ثامنًا: التدقيق الداخلي:

يع��د التدقي��ق الداخل��ي الدعام��ة االأ�صا�ص��ية يف نظ��ام الرقاب��ة الداخلي��ة يف ال�ص��ركات وق��د حظي��ت ه��ذه املهن��ة باهتم��ام 
متزاي��د يف ال�ص��نوات االأخ��رية نت��ج عنه��ا تطوي��ر معاي��ري دولي��ة للتدقي��ق الداخل��ي، وبالت��ايل ف��اإن قي��ام دائ��رة التدقي��ق 
باأعماله��ا يف تقيي��م النظ��م واخلط��ط و ال�صيا�ص��ات واالإج��راءات وكذل��ك تقيي��م االلت��زام به��ا م��ن خ��الل عملي��ات املراقبة 
املالية واملحا�صبية واملادية واالإدارية والقانونية، ورفع التقارير املتعلقة بذلك ي�صب يف النهاية يف دعم وجود ممار�صات 

حوكم��ة جي��دة يف ال�ص��ركة.

1- اليحت��وي الهي��كل التنظيم��ي يف �ص��ركتني م��ن اإجم��ايل ال�ص��ركات ال��� )32( الت��ي �ص��ملها التقري��ر على وح��دة متخ�ص�صة 
أو �صخ�س يقوم مبهام التدقيق الداخلي.
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2- يوج��د دوائ��ر متخ�ص�ص��ة يف )17( �ص��ركة تق��وم مبهم��ة التدقي��ق )غالبيته��م يف امل�ص��ارف( مكون��ة م��ن موظف��ني اأو 
اأك��ر ويختل��ف حج��م دائ��رة التدقي��ق باخت��الف قط��اع ال�ص��ركة وحجمها، بينما تت��وىل املهمة جهة خارجي��ة متخ�ص�صة 
يف �ص��ركة واح��دة، ويف ال��� )12( �ص��ركة املتبقي��ة يق��وم باملهم��ة �ص��خ�س طبيع��ي واح��د، عل��ى الرغ��م من حج��م بع�س هذه 

ال�ص��ركات الكبري ن�صبيًا.

3- واملدق��ق الداخل��ي غ��ري متف��رغ يف �ص��ركتني م��ن ال�ص��ركات ال��� )30( الت��ي لديه��ا مدق��ق، االأم��ر ال��ذي ق��د ي��وؤدي اإىل 
ت�ص��ارب امل�صال��ح وانع��دام اال�ص��تقاللية اأثن��اء قيام��ه بعمل��ه.

4- تختل��ف اجله��ة الت��ي يرف��ع له��ا املدقق��ون الداخلي��ون تقاريره��م م��ا ب��ني جمل���س االإدارة واالإدارة التنفيذي��ة وجلن��ة 

التدقيق، االأمر الذي قد يوؤدي اإىل انخفا�س فاعلية هذه التقارير وت�صارب امل�صالح بني االأطراف املختلفة يف ال�صركة.

5- وب�ص��كٍل ع��ام جمي��ع املدقق��ني الداخلي��ني يف ال�ص��ركات يتمتع��ون مب�ص��توى جيد م��ن التاأهيل االأمر ال��ذي يزيد من كفاءة 
ممار�صتهم ملهامهم.

6- ال يوجد تغيريات تذكر يف مواقع روؤ�صاء وحدات التدقيق اأو املدققني الداخليني يف غالبية ال�صركات يف عام 2013.

تا�سعًا: اإدارة املخاطر:

متث��ل اإدارة املخاط��ر اأح��د االأركان االأ�صا�ص��ية ملمار�ص��ات حوكم��ة ال�ص��ركات، حي��ث يجب اأن ت�صل االأط��راف املختلفة ذات 
امل�صلح��ة يف ال�ص��ركة اإىل قناع��ة مب�ص��توى ق��درة االإدارة عل��ى التنب��وؤ وحتدي��د املخاط��ر الت��ي ق��د تواج��ه ال�ص��ركة وم��ن ث��م 

التعام��ل معه��ا واإدارتها يف �ص��بيل تعظيم منافعهم.

ميك��ن تعري��ف املخاط��ر باأنه��ا حال��ة ع��دم الو�ص��وح اأو ال�ص��ك ال��ذي ق��د يرتب��ط بالرب��ح اأو اخل�ص��ارة الت��ي ق��د تتحق��ق يف 
امل�ص��تقبل، اأي م��ن العوام��ل اأو االأ�ص��باب الت��ي ق��د ت��وؤدي اإىل فق��د كل��ي اأو جزئ��ي يف حق��وق امل�ص��اهمني.

واإدارة املخاطر هي حتقيق التوازن بني التكاليف و الفوائد املرتتبة على اأي قرار يجب اتخاذه يف ال�صركة.

تعد اإدارة املخاطر من املهام الرئي�صية ملجل�س االإدارة، وت�صكل عالقة ثنائية مع نظام الرقابة الداخلية يف ال�صركة.
تبداأ ممار�صات اإدارة املخاطر بالتزام ال�صركة بالقوانني واالأنظمة الناظمة لعملها.

ترك��ت االأزم��ة احلالي��ة العدي��د م��ن االآث��ار ال�ص��لبية يف بيئ��ة االأعم��ال والت��ي ت�ص��ب يف ارتف��اع م�ص��تويات املخاط��ر عل��ى 
اخت��الف اأنواعه��ا وخا�ص��ًة م��ا يل��ي:

1( تخري��ب املن�ص��اآت وتوقفه��ا اأو توق��ف اأج��زاء منه��ا وه��و االأم��ر ال��ذي اأدى اإىل خماط��ر ت�ص��غيلية كب��رية وخا�ص��ًة يف ع��دم 
الق��درة يف الو�ص��ول اإىل اأ�ص��واق امل��واد االأولي��ة واخلدم��ات اأو اإىل ا�ص��واق ت�صريف املنتجات.

2( ارتفاع ن�صب الت�صخم وتذبذب اأ�صعار ال�صرف وما ترتكه من منعك�صات يف كفاءة الت�صغيل وم�صتويات الربحية.
3( العقوب��ات االقت�صادي��ة عل��ى �ص��ورية: وم��ا خلفت��ه م��ن �صعوب��ات يف عملي��ات التج��ارة اخلارجي��ة وكذل��ك عل��ى قن��وات 

التموي��ل اإ�صاف��ًة اإىل انخفا���س مع��دالت اال�ص��تثمار االأجنب��ي.
4( اأزمة توافر الكوادر الب�صرية املوؤهلة يف ال�صركات.
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بناًء على ذلك يالحظ ما يلي:
1- عل��ى الرغ��م م��ن الظ��روف ال�ص��ائدة الت��ي حتي��ط بعم��ل ال�ص��ركات امل�ص��اهمة العام��ة اإال اأن ع��ام 2013 كان اأق��ل وط��اأًة 

على هذه ال�صركات وخا�صًة ما يتعلق بحاالت ال�صطو وال�صرقة والن�صب واالحتيال وذلك لالإجراءات االحرتازية التي 
قام��ت ال�ص��ركات بتطويره��ا وال�ص��يما يف قط��اع امل�ص��ارف، حي��ث مل يت��م االإف�ص��اح ع��ن اأي م��ن ه��ذه احلاالت با�ص��تثناء 

)4( حاالت لعمليات تخريب يف فروع امل�صارف يف املناطق ال�ص��اخنة.

وكذلك مت االإف�صاح عن حالتي �صرقة و�صطو يف �صركة خدمات و�صركة زراعية.
2- ويختل��ف اهتم��ام ال�ص��ركات ب��اإدارة املخاط��ر وفق��ًا لطبيع��ة الن�ص��اط، فتويل �ص��ركات القط��اع املايل اأهمي��ة اأكرب الإدارة 

املخاطر كونها يف �صلب عملها وم�صدرًا اأ�صا�ص��يًا الأرباحها.

اجلدول رقم )13( املخاطر يف ال�صركات امل�صاهمة العامة 
اإجراءات اإدارة املخاطر خالل العاماملخاطرالقطاع

اختبارات اجلهد وتعزيز املخ�ص�صات-خطط الطوارئ واال�صتمراريةخماطر االئتمان-ال�صيولة-ال�صوق-الت�صغيلامل�صارف

التوجه الأ�صواق جديدة الإعادة التاأمني وتفعيل وحدات اإدارة خماطر- التاأمني-اإعادة التاأمني-ال�صوق-ال�صيولةالتاأمني
املخاطر و نظام التقارير املتعلق باملخاطر ...

خطط اجلاهزية-التاأمني على املمتلكاتاملخاطر املالية-خماطر النقل- خماطر ال�صيولةاخلدمات
خطط الطوارئ-التاأمني بكل اأنواعهاملخاطر الت�صغيلية- خماطر املناف�صةال�صناعة
خطط الطوارئاملخاطر الت�صغيليةالزراعة

تطوير اأنظمة اأمن املعلومات-توعية العاملني-خطط الطوارئاملخاطر الت�صغيلية-  خماطر ال�صوقاالت�صاالت

ت�صتوجب الظروف احلالية اإيالء اإدارة املخاطر اهتمامًا خا�صًا يتنا�صب مع حجم املخاطر احلالية واأنواعها التي تعيق عمل ال�صركات 
امل�ص��اهمة على اختالف قطاعاتها من خالل و�صع ا�ص��رتاتيجيات وا�صحة تتبناها جمال���س االإدارة للتكيف مع حمددات بيئة العمل يف 

ظل ظروف عدم التاأكد وبالتايل و�صع �صيا�صات واإجراءات وا�صحة للتعامل مع اأي طارئ يف جميع امل�صتويات االإدارية.
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النتائج
المستخلصة

هن��اك تط��ور وا�ص��ح يف م��دى الت��زام ال�ص��ركات امل�ص��اهمة العامة مبمار�ص��ات 
احلوكم��ة يف جمي��ع املح��اور الت��ي تغطيه��ا االأنظم��ة والت�ص��ريعات ال�ص��ادرة 
به��ذا ال�ص��اأن، وه��و موؤ�ص��ر جي��د لتط��ور اإمي��ان ه��ذه ال�ص��ركات باحلاج��ة ملمار�ص��ات 
احلوكم��ة، عل��ى الرغ��م م��ن وجود تركزات كبرية يف هياكل امللكية يف الغالبية العظمى 
من ال�صركات امل�صاهمة العامة يف �صورية وهو االأمر الذي يوؤثر على حقوق �صغار امل�صاهمني 
ودورهم يف ال�صركات مع �صرورة االإ�صارة اإىل ممار�صة امل�صاهمني جلميع حقوقهم العامة واملتعلقة 

باجتماع��ات الهيئ��ات العامة.
و يالح��ظ االلت��زام الكام��ل مبتطلب��ات ت�ص��كيل جمل���س االإدارة م��ن اأع�ص��اء غ��ري تنفيذيني وم�ص��تقلني 
وكذلك على االإدارة التنفيذية التي متتلك املوؤهالت املطلوبة للقيام بعملها ويف متطلبات ا�صتقالليتها 

يف عدم جمع اأي من املدراء التنفيذيني مابني من�صبه وع�صوية جمل�س االإدارة.
وي�ص��اف اأن غالبي��ة ال�ص��ركات ق��د قام��ت بت�ص��كيل جل��ان منبثق��ة ع��ن جمل���س االإدارة با�ص��تثناء بع�س 
ال�صركات التي يخلو هيكلها التنظيمي من هذه اللجان، وهو ما ميكن اأن يعد من املوؤ�صرات ال�صلبية 
ح��ول فاعلي��ة جمل���س االإدارة، كم��ا يوج��د بع���س ال�ص��ركات الت��ي مل تق��م بت�ص��كيل جل��ان للتدقي��ق على 
الرغ��م م��ن اأهمي��ة عم��ل ه��ذه اللجن��ة فيم��ا يتعل��ق باملو�صوع��ات املالي��ة الت��ي ت�ص��ب يف مه��ام جمل���س 
االإدارة، وعل��ى الرغ��م م��ن ذل��ك ف��اإن �ص��روط ت�ص��كيلة جلن��ة التدقي��ق مل تتحق��ق ل��دى ع��دد كب��ري م��ن 

ال�ص��ركات وه��و م��ا ميك��ن اأن ي�صع��ف كف��اءة اللجنة يف ممار�ص��ة مهامها.
كم��ا اأن هن��اك الت��زام وتط��ور ملمو���س فيم��ا يتعل��ق مبتطلب��ات االإف�صاح ال��دوري وغري ال��دوري اإال اأنه 
مل يتم و�صع �صيا�صة مكتوبة لالإف�صاح لدى بع�س ال�صركات على الرغم من اأهميتها لتح�صني التزام 

كوادر ال�صركات مبا يتطلبه نظام االإف�صاح.
وق��د ت�صم��ن الهي��كل التنظيم��ي للغالبي��ة العظم��ى م��ن ال�ص��ركات  وج��ود �ص��خ�س اأو دائ��رة للقي��ام 
مبه��ام التدقي��ق الداخل��ي مم��ا يعك���س التط��ور امللح��وظ ال��ذي �ص��هدته ه��ذه املهن��ة ويف ال��دور الكب��ري 
ال��ذي متار�ص��ه يف ا�ص��تقرار ال�ص��ركات وا�ص��تمراريتها، ومل تتحق��ق �ص��روط تف��رغ املدق��ق الداخل��ي يف 

ع��دد �صئي��ل اأي�ص��ًا من ال�ص��ركات.



دليل الشركات



قطاع المصارف
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 المصرف الدولي للتجارة والتمويلاسم الشركة: 

 معمومات الشركة
 25073 عدد المساىمين 5525050005000 رأس المال

 362 عدد الموظفين 2003 تاريخ التأسيس

الموقع االلكتروني  سمطان الزعبي المدير العام
 www.ibtf.com.sy لمشركة

 2009 السوق تاريخ اإلدراج في  2003 تاريخ تعيين المدير العام
 23880000 11 00963 رقم الياتف دمحم اليغشي اسم مدقق الحسابات

 2325788 11 00963 رقم الفاكس 2013 تاريخ تعيين مدقق الحسابات
 

 مجمس اإلدارة
 معمومات مجمس اإلدارة 

غير  الجنسية نسبة الممكية الجية التي يمثميا المنصب االسم
 مستقل تنفيذي

 ئيسالر  ميشيل مارتو

بنك اإلسكان لمتجارة 
 األردنية %49.06 والتمويل

 ال نعم

 
 
 
 

 %0.14 نصاب العضوية
 سنوات 4 مدة والية المجمس: ال نعم عضو عمي آل ثاني

تاريخ انتخاب المجمس  ال نعم عضو عمر ممحس
 31/5/2012 الحالي

 مكافأة أعضاء المجمس: ال نعم عضو يوسف النعمة
ار الييئة بناًء عمى قر 

% 5العامة بما ال يتجاوز 
 من األرباح الصافية

 نعم نعم سورية %2.23 خزانة تقاعد الميندسين عضو دمحم وليد غزال
 % تعيين عضو أو أكثر في 11يحق لممساىم الذي يمتمك 

 المجمس بما يتناسب ونسبة المساىمة.
 

الشركة السورية 
 الميبية

 نعم نعم سورية %2.23 الشركة السورية الميبية عضو
عدد اجتماعات المجمس 

 خالل 
 العام:

 اجتماعات 6

   نعم نعم سورية %0.15 نفسو عضو نادر حداد
   نعم نعم سورية %0.15 نفسو عضو جورج تفنكجي
   نعم نعم سورية %0.23 نفسو النائب عامر لطفي

    %54.05 مجموع ممكيات أعضاء مجمس اإلدارة
  

 تركز الممكية
 نسبة ممكيتيم عددىم    نسبة ممكيتيم العدد لمساىمون ا

 %49.06 1 كبار المساىمين   %59.9 14 االعتباريون 
 %49.06 بنك اإلسكان أكبر مساىم   %40.1 25059 الطبيعيون 
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 توزيعات األرباح
 منذ التأسيس 2013 2012 2011 2010 2009 العام

مميون ل.س منيا  15695 55250 55250 55000 55000 35000 رأس المال
 ال يوجد ال يوجد %5 %10 %12 نسبة األرباح الموزعة مميون كاسيم مجانية 250

 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام
 الموضوع التاريخ الرقم
 تعرض المصرف لعممية سرقة 28/1/2013 1
 تعيين عضو مجمس إدارة 12/5/2013 2

 

 جنة التدقيقل  المجان المنبثقة عن مجمس اإلدارة
  لجنة التحكم المؤسسي

 

 خبرة مالية ومحاسبية عضو مجمس إدارة اسم العضو 
 ال نعم نادر حداد   لجنة التدقيق

 ال نعم جورج تفنكجي   االئتمانيةالمجنة 
 ال نعم عمي آل ثاني   لجنة المخاطر

 نعم نعم دمحم وليد غزال   لجنة الترشيحات والمكافآت
 

 لماليةالمؤشرات ا
 2010 2011 2012 2013 

 655222 575219 615467 785279 الموجودات/مميون ل.س
 5,250 5,250 5,000 5,000 رأس المال/ مميون ل.س

 8,477 8,474 7,814 7,305 حقوق المساىمين/ مميون ل.س
 3 662 1,009 914 األرباح الصافية/ مميون ل.س

 0.04 13 20 21 ربحية السيم
 100 100 100 500 سميةالقيمة اال

 161 161 156 731 القيمة الدفترية
 182 110 137 1,505 القيمة السوقية
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 بيمو السعودي الفرنسي اسم الشركة: بنك

 معمومات الشركة
 796 عدد المساىمين 5500050005000 رأس المال

 611 عدد الموظفين 2005 تاريخ التأسيس

قع االلكتروني المو  حسان طرابمسي المدير العام
 wwwbbsfbank.com لمشركة

 2009 تاريخ اإلدراج في السوق  2012 تاريخ تعيين المدير العام
 2215990 11 00963 رقم الياتف ديمويت أند توتش اسم مدقق الحسابات

 2221878 11 00963 رقم الفاكس 2010 تاريخ تعيين مدقق الحسابات
 

 مجمس اإلدارة

 معمومات مجمس اإلدارة
 المنصب االسم

الجية 
التي 
 يمثميا

نسبة 
 الممكية

 الجنسية
غير 
 تنفيذي

 مستقل

 ال نعم سوري  %4.7 نفسو الرئيس رياض عبجي

 
 

 %0.2 نصاب العضوية
 سنوات 3 مدة والية المجمس: نعم نعم سوري  %2.29 نفسو النائب ميران ىازار
 22/10/2012 لمجمس الحاليتاريخ انتخاب ا ال نعم سوري  %1.78 نفسو عضو يوردان عبجي

 مكافأة أعضاء المجمس: نعم نعم سوري  %2.1 نفسو عضو بسام معماري 
بناًء عمى قرار الييئة العامة بما ال 

 % من األرباح الصافية5يتجاوز 

 نعم نعم سوري  %0.84 نفسو عضو نور الحسيني
% تعيين عضو 10يحق لممساىم الذي يمتمك 
 أو 
 اسب ونسبة المساىمة.أكثر في المجمس بما يتن

 ال

 اجتماعات 6 عدد اجتماعات المجمس خالل العام: نعم نعم سوري  %0.22 نفسو عضو دمحم نزار شبارق*
   ال نعم لبناني %22 بنك بيمو عضو سميح سعادة

    %33.93 مجموع ممكية أعضاء مجمس اإلدارة
 8/11/3112قدم اس تقالته يف  *

 تركز الممكية
 نسبة ممكيتيم عددىم    نسبة ممكيتيم لعددا المساىمون 

كبار    %49.05 3 االعتباريون 
 %49 2 المساىمين

البنك السعودي  أكبر مساىم   %50.95 793 الطبيعيون 
 %27 الفرنسي
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 اإلفصاحات الطارئة خالل العام

 الموضوع التاريخ الرقم

 تعرض المصرف لعممية سرقة 16/1/2013 1

 تعرض المصرف لعممية سطو مسمح 5/3/2013 2

 تعرض المصرف لعممية سرقة 1/10/2013 3

 استقالة عضو مجمس إدارة 3/11/2013 4
 

 لجنة التدقيق  المجان المنبثقة عن مجمس اإلدارة

 لجنة التدقيق

 
 

 خبرة مالية ومحاسبية عضو مجمس إدارة اسم العضو 
 نعم نعم فريد خوري  

 ال نعم بسام معماري   لجنة المخاطر
تطوير الموارد والمكافآت و  ,لجنة الترشيحات

 البشرية
 ال نعم نور الحسيني 

 نعم ال بيرتران فيريو  لجنة الحوكمة واالمتثال
 نعم ال ميرنا صوفان  لجنة العقارات

 

 المؤشرات المالية
 2010 2011 2012 2013 

 117,225 83,892 75,642 114,761 الموجودات/مميون ل.س
 5,000 5,000 5,000 3,705 رأس المال/ مميون ل.س

 8,954 6,985 6,944 4,993 حقوق المساىمين/ مميون ل.س
 1,979 41 660 668 األرباح الصافية/ مميون ل.س

 39 1 78 90 ربحية السيم
 100 100 500 500 القيمة االسمية
 179 140 694 674 القيمة الدفترية
 261 140 639 1,796 القيمة السوقية

 

 توزيعات األرباح
 منذ التأسيس 2013 2012 2011 2010 2009 العام

ميون ل.س م 273 55000 55000 55000 35705 35250 رأس المال
 توزيعات نقدية.

مميون كأسيم  15205
 مجانية

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد %12 نسبة األرباح الموزعة
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 جرسورية والمهاسم الشركة: بنك 

 معمومات الشركة
 15327 عدد المساىمين  4500050005000 رأس المال

 381 عدد الموظفين  2003 تاريخ التأسيس
 www.bankaudisyria.com الموقع االلكتروني لمشركة  جورج صايغ المدير العام

 2009 تاريخ اإلدراج في السوق   2003 تاريخ تعيين المدير العام
 2460560 11 00963 رقم الياتف  ان السيوفيقحط اسم مدقق الحسابات

 2460560 11 00963 رقم الفاكس  2013 تاريخ تعيين مدقق الحسابات
 

 مجمس اإلدارة
 معمومات مجمس اإلدارة

 المنصب االسم
الجية التي 

 يمثميا
نسبة 
 الجنسية الممكية

غير 
 مستقل تنفيذي

 ال نعم سورية %1.25 نفسو الرئيس راتب الشالح

 
 

 %0.2 اب العضويةنص
 سنوات 4 مدة والية المجمس نعم نعم سورية %5 نفسو النائب إحسان بعمبكي
 26/4/2010 تاريخ انتخاب المجمس الحالي ال ال سورية %1.66 نفسو عضو عمر أزىري 

 مكافأة أعضاء المجمس نعم نعم سورية %2.5 نفسو عضو إبراىيم شيخ ديب
بما ال بناًء عمى قرار الييئة العامة 

 % من األرباح الصافية5يتجاوز 

 ال ال سورية %1.7 نفسو عضو سامر أزىري 
 % تعيين 10يحق لممساىم الذي يمتمك 

 ال عضو أو أكثر في المجمس

 اجتماعات 9 عدد اجتماعات المجمس خالل العام: نعم نعم سورية %0.56 نفسو عضو حبيب بيتنجانة
   نعم نعم ريةسو  مستقل نفسو عضو دمحم نزار ماميش

بنك لبنان  عضو سعد أزىري 
 %49 والميجر

   ال ال لبناني
   ال ال لبناني عضو فادي عسيران

    %61.67 مجموع ممكيات أعضاء مجمس اإلدارة
 

 تركز الممكية
 نسبة ممكيتيم عددىم   نسبة ممكيتيم العدد المساىمون 

كبار   %49 1 االعتباريون 
 %54 2 المساىمين

 %49 بنك لبنان والميجر أكبر مساىم  %51 15326 لطبيعيون ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 



32 
 

 توزيعات األرباح

 منذ التأسيس 2013 2012 2011 2010 2009 العام

 مميون ل.س توزيعات نقدية. 630 45000 45000 45000 45000 35600 رأس المال
 ال يوجد ال يوجد ال يوجد %11 %20 نسبة األرباح الموزعة مميون كأسيم مجانية 15000

 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام

 الموضوع التاريخ الرقم

 تعيين عضو مجمس إدارة 18/9/2013 1
 

المجان المنبثقة عن مجمس 
 اإلدارة

 لجنة التدقيق 

 لجنة التدقيق

 
 

 خبرة مالية ومحاسبية عضو مجمس إدارة اسم العضو 
 ال نعم حبيب بيتنجانة  لجنة التحكم المؤسسي

 ال نعم ابراىيم شيخ ديب  لجنة المخاطر
لجنة الترشيحات والمكافآت 

 والحوكمة
 نعم نعم إحسان بعمبكي 

     لجنة الحوكمة
 

 المؤشرات المالية
 2010 2011 2012 2013 

 56,754 69,494 92,141 الموجودات/مميون ل.س
91,886 

 
 4,000 4,000 4,000 3,600 رأس المال/ مميون ل.س

 5,737 5,581 5,497 4,967 حقوق المساىمين/ مميون ل.س
 169 59 570 713 األرباح الصافية/ مميون ل.س

 4 1 71 89 ربحية السيم
 100 100 500 500 القيمة االسمية
 143 140 687 690 القيمة الدفترية
 216 143 875 1,575 القيمة السوقية
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 اسم الشركة: بنك عودة سورية

 لشركةمعمومات ا
 676 عدد المساىمين  5572455005000 رأس المال

 329 عدد الموظفين  2005 تاريخ التأسيس
 www.bankaudisyria.com الموقع االلكتروني لمشركة  باسل الحموي  المدير العام

 2009 تاريخ اإلدراج في السوق   2005 تاريخ تعيين المدير العام
 23888000 11 00963 رقم الياتف  حصرية ومشاركوه اسم مدقق الحسابات

 2248510 11 00963 رقم الفاكس  2011 تاريخ تعيين مدقق الحسابات
 

 مجمس اإلدارة
 معمومات مجمس اإلدارة

 الجنسية نسبة الممكية الجية التي يمثميا المنصب االسم
غير 
 تنفيذي

 مستقل

جورج 
 العشي

 ال نعم سوري  %2 نفسو الرئيس

 

 %0.5 نصاب العضوية

 سنوات 4 مدة والية المجمس نعم نعم سوري  %2 نفسو النائب أحمد العبود
باسل 
 الحموي 

 5/4/2011 تاريخ انتخاب المجمس الحالي ال ال سوري  %3.07 نفسو عضو

 مكافأة أعضاء المجمس نعم نعم سوري  %1.2 نفسو عضو عدنان تقال
بناًء عمى قرار الييئة 
العامة بما ال يتجاوز 

 باح الصافية% من األر 5

 نعم نعم سوري  %0.78 نفسو عضو رنا الزين
يحق لممساىم الذي يمتمك 

% تعيين عضو أو أكثر 10
 في المجمس

 ال

 نعم نعم لبناني %3 بنك عودة لألعمال عضو فرادي باز
عدد اجتماعات المجمس خالل 
 العام

 اجتماعات 6

  نعم نعم لبناني %3 ليبانون إنفست عضو إيميا سماحة
 عضو مير حناس

 %41 بنك عودة
  ال نعم لبناني

ريمون 
 عوده

  ال نعم لبناني عضو

   %56 مجموع ممكيات أعضاء مجمس اإلدارة
  

 تركز الممكية
 نسبة ممكيتيم عددىم    نسبة ممكيتيم العدد المساىمون 

   %51.8 13 االعتباريون 
كبار 

 المساىمين
2 46% 

 %41 بنك عودة مساىمأكبر    %48.2 663 الطبيعيون 
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 توزيعات األرباح

 منذ التأسيس 2013 2012 2011 2010 2009 العام

 55724.5 55724.5 55724.5 55350 55000 رأس المال
 مميون ل.س 92455

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد %7 %7 نسبة األرباح الموزعة
 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام

 الموضوع التاريخ الرقم

 2013وجد إفصاحات طارئة خالل عام ال ي
 

المجان المنبثقة عن مجمس 
 اإلدارة

 لجنة التدقيق 

 لجنة التدقيق
 

 خبرة مالية ومحاسبية عضو مجمس إدارة اسم العضو 
 نعم نعم رنا الزين 

 لجنة المخاطر
 ال نعم عدنان تقال 
 نعم نعم فرادي باز 

 

 المؤشرات المالية
 2010 2011 2012 2013 

 545406 495675 635432 935789 الموجودات/مميون ل.س
 55725 55725 55725 55350 رأس المال/ مميون ل.س

 75040 75284 65968 65864 حقوق المساىمين/ مميون ل.س
 317 6 114 682 األرباح الصافية/ مميون ل.س

 6 0.1 20 119 ربحية السيم
 100 100 1000 1000 القيمة االسمية

 1316 1361 1302 1283 يمة الدفتريةالق
 205 98 1579 2720 القيمة السوقية
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 بيبلوس سورية اسم الشركة: بنك

 معمومات الشركة
 264 عدد المساىمين 6512050005000 رأس المال

 208 عدد الموظفين 2005 تاريخ التأسيس
 www.bankaudisyria.com الموقع االلكتروني لمشركة جورج صفير المدير العام

 2009 تاريخ اإلدراج في السوق  2010 تاريخ تعيين المدير العام
 9292 11 00963 رقم الياتف قحطان السيوفي اسم مدقق الحسابات

 3348208 11 00963 رقم الفاكس 2011 تاريخ تعيين مدقق الحسابات
 

 مجمس اإلدارة
 معمومات مجمس اإلدارة

 المنصب االسم
الجية التي 

 يمثميا
بة نس

 الممكية
 الجنسية

غير 
 تنفيذي

 مستقل

 الرئيس سمعان باسيل
 %52.37 بنك بيبموس

 ال نعم لبنانية

 
 

 %0.33 نصاب العضوية
 سنوات 3 مدة والية المجمس ال نعم لبنانية النائب آالن طعمة
 23/4/2012 تاريخ انتخاب المجمس الحالي ال نعم لبنانية عضو فرنسوا باسيل

 مكافأة أعضاء المجمس ال نعم سورية مستقل نفسو ضوع باسل صقر
بناًء عمى قرار الييئة العامة بما ال 

 % من األرباح الصافية.5يتجاوز 
%0.45 نفسو عضو أندرة ابو حمد  اجتماعات 6 عدد اجتماعات المجمس خالل العام نعم نعم سورية 

%3.37 نفسو عضو نادر قمعي  نعم نعم سورية 
 % 10ذي يمتمك يحق لممساىم ال

 تعيين عضو أو أكثر في المجمس
 ال

%2.85 نفسو عضو دمحم مرتضى الدندشي  نعم نعم سورية 

 
 عضو سميمان الحربش

صندوق 
 األوبك

7.5%  
منظمة 
 دولية

 ال نعم

%0.07 نفسو عضو دمحم مروان الحكيم  نعم نعم سورية 
  %66.61 مجموع ممكيات أعضاء مجمس اإلدارة

 

 ممكيةتركز ال
 نسبة ممكيتيم عددىم   نسبة ممكيتيم العدد المساىمون 

  %59.87 2 االعتباريون 
كبار 

 المساىمين
3 69.8% 

 %52.37 بنك بيبموس أكبر مساىم  %40.13 262 الطبيعيون 
 32/7/3102* اشترى بنك بيبموس حصة صندوق األوبك بتاريخ 
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 توزيعات األرباح

 منذ التأسيس 2013 2012 2011 2010 2009 العام

 65120 65120 65120 45000 25000 رأس المال
4.58% 

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد %4.58 نسبة األرباح الموزعة
 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام

 الموضوع التاريخ الرقم

 2013ال يوجد إفصاحات طارئة خالل عام 
 

 دقيقلجنة الت  المجان المنبثقة عن مجمس اإلدارة
 لجنة التدقيق

 

 خبرة مالية ومحاسبية عضو مجمس إدارة اسم العضو
 ال نعم دمحم مروان الحكيم لجنة الحوكمة
 ال نعم فرنسوا باسيل لجنة المخاطر

لجنة الترشيحات، التعيين، التعويض، المكافأة 
 واإلعالم

 ال نعم نادر قمعي

 

 المؤشرات المالية
 2010 2011 2012 2013 

 46,772 43,532 46,454 42,577 وجودات/مميون ل.سالم
 6,120 6,120 6,120 4,000 رأس المال/ مميون ل.س

 6,935 6,460 6,559 4,389 حقوق المساىمين/ مميون ل.س
 453 (157) 169 231 األرباح الصافية/ مميون ل.س

 7 (3) 17 36 ربحية السيم
 100 100 500 500 القيمة االسمية

 113 106 536 549 فتريةالقيمة الد
 103 90 457 1,355 القيمة السوقية
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 اسم الشركة: البنك العربي سورية

 معمومات الشركة
 15006 عدد المساىمين  5505050005000 رأس المال

 333 عدد الموظفين  2005 تاريخ التأسيس

 دمحم صادق الحسن المدير العام
 
 

 الموقع االلكتروني 
 لمشركة

www.arabbank-
syria.co 

  2010 تاريخ تعيين المدير العام
تاريخ اإلدراج في 

 السوق 
2009 

 9421 11 00963 رقم الياتف  مصطفى عوني زكية 2013اسم مدقق الحسابات 
 3349844 11 00963 رقم الفاكس  2011 تاريخ تعيين مدقق الحسابات

 

 مجمس اإلدارة

 معمومات مجمس اإلدارة
 المنصب االسم

الجية 
التي 
 يمثميا

نسبة 
 الممكية

 الجنسية
غير 
 تنفيذي

 مستقل

 الرئيس خالد واصف الوزني
البنك 
 العربي

51.3% 

 ال نعم األردنية

 
 
 
 

 %0.15 نصاب العضوية
 سنوات 3 مدة والية المجمس: ال نعم األردنية عضو أحمد عوض الحسين

  :س الحاليتاريخ انتخاب المجم ال نعم األردنية عضو وليد السميوري 
 بناًء عمى قرار الييئة العامة مكافأة أعضاء المجمس: ال نعم األردنية عضو نديم غنطوس

 نعم نعم السورية %5 نفسو نائب سامر صالح دانيال
 عدد اجتماعات المجمس خالل 

 العام:
 مرات 6

 نعم نعم السورية %2 نفسو عضو أحمد رىيف األتاسي

يحق لممساىم الذي يمتمك 
10 % 

 تعيين عضو أو أكثر في 
 المجمس:

 ال

 نعم نعم السورية %0.15 نفسو عضو دمحم عارف الميايني

 
 نعم نعم السورية %0.15 نفسو عضو حسان البعمبكي
 نعم نعم السورية %0.15 نفسو عضو دمحم ياسين رباح

  %58.75 مجموع ممكيات أعضاء مجمس اإلدارة
 

 تركز الممكية
 نسبة ممكيتيم عددىم    نسبة ممكيتيم العدد المساىمون 

   %51.3 1 االعتباريون 
كبار 

 المساىمين
4 66.3% 

 %51.3 البنك العربي أكبر مساىم   %48.7 15005 الطبيعيون 
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 توزيعات األرباح

 منذ التأسيس 2013 2012 2011 2010 2009 العام

 180منيا مميون  510 55050 55050 35180 35180 35000 رأس المال
 ال يوجد ال يوجد ال يوجد %6 %5 نسبة األرباح الموزعة مميون كاسيم مجانية

 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام

 الموضوع التاريخ الرقم

 2013 ال يوجد إفصاحات طارئة خالل العام
 

 لجنة التدقيق  المجان المنبثقة عن مجمس اإلدارة
 لجنة التدقيق

 

 خبرة مالية ومحاسبية إدارة عضو مجمس اسم العضو 
 ال نعم دمحم ياسين رشاد رباح  لجنة الحوكمة

 نعم نعم وليد السميوري   لجنة التسييالت العميا
 ال نعم أحمد رىيف أتاسي  لجنة المخاطر

 

 المؤشرات المالية
 2010 2011 2012 2013 

 43,122 37,387 37,320 41,178 الموجودات/مميون ل.س
 5,050 5,050 5,050 3,180 ل/ مميون ل.سرأس الما

 7,013 5,899 5,943 3,635 حقوق المساىمين/ مميون ل.س
 1,114 (44) 460 402 األرباح الصافية/ مميون ل.س

 22 (1) 63 50 ربحية السيم
 100 100 500 500 القيمة االسمية
 139 117 588 571 القيمة الدفترية
 179 103 520 1,558 القيمة السوقية
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بنك سورية والخليجاسم الشركة:   

 معمومات الشركة
 661 عدد المساىمين 3500050005000 رأس المال

 149 عدد الموظفين 2006 تاريخ التأسيس
 www.sgbsy.com الموقع االلكتروني لمشركة خميل مرقة المدير العام*

 2010 تاريخ اإلدراج في السوق  2009 تاريخ تعيين المدير العام
 2326111 11 00963 رقم الياتف أحمد المصري  2013 اسم مدقق الحسابات

 2326112 11 00963 رقم الفاكس 2013 تاريخ تعيين مدقق الحسابات
32/22/3124ستقال المدير العام في ا *        */   

 مجمس اإلدارة
 معمومات مجمس اإلدارة

الجية التي  المنصب االسم
 يمثميا

نسبة 
غير  يةالجنس الممكية

 مستقل تنفيذي

مسعود جوىر 
 الرئيس حيات

بنك الخميج 
 %31 المتحد

 ال نعم بحرينية

 
 

 %0.25 نصاب العضوية

 سنوات 3 مدة والية المجمس: ال نعم بحرينية النائب عبد الغني العطار
 14/8/2013 تاريخ انتخاب المجمس الحالي ال نعم بحرينية عضو ربيع زىير سكرية

ق هللا عماد رز 
شركة الفتوح  عضو الفتى

بناًء عمى قرار الييئة العامة  مكافأة أعضاء المجمس: ال نعم لبنانية %7 القابضة
 %5عمى أال تتجاوز 

عبد الوىاب زاىد 
 اجتماعات 6 عدد اجتماعات المجمس خالل العام ال نعم سورية %2.5 نفسو عضو صوان

دمحم أيمن عرابي 
 % 10يحق لممساىم الذي يمتمك  ال نعم سورية %2.34 نفسو عضو قصاب باشي

 نعم تعيين عضو أو أكثر في المجمس:

 ال نعم سورية %5 نفسو عضو كريم ميران خونده

 
 نعم نعم سورية %0.25 نفسو عضو نظريت يعقوبيان

 ال نعم سورية %0.25 نفسو عضو دمحم صوان
  %48.34 مجموع ممكيات أعضاء مجمس اإلدارة

 

 ركز الممكيةت
 نسبة ممكيتيم عددىم   نسبة ممكيتيم العدد المساىمون 

  % 49 3 االعتباريون 
كبار 

 المساىمين
6 64% 

 %31 بنك الخميج المتحد أكبر مساىم  %51 658 الطبيعيون 
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 توزيعات األرباح

 منذ التأسيس 2013 2012 2011 2010 2009 العام

 35000 35000 35000 35000 35000 رأس المال
 ال يوجد

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد نسبة األرباح الموزعة
 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام

 الموضوع التاريخ الرقم

 استقالة عضو مجمس إدارة 21/3/2013 1

 تشكيمة مجمس اإلدارة 22/6/2013 2

 استقالة المدير التنفيذي 21/11/2013 3
 

 لجنة التدقيق  عن مجمس اإلدارةالمجان المنبثقة 

 لجنة التدقيق

 

 خبرة مالية ومحاسبية عضو مجمس إدارة اسم العضو 
 ال نعم نظريت يعقوبيان 

 ال نعم عبد الغني العطار  المجنة العميا لالستراتيجية واالئتمان
 ال نعم عبد الوىاب صوان  لجنة إدارة المخاطر

 نعم نعم دمحم صوان  لجنة الحوكمة
 نعم ال دمحم القميش  لجنة الترشيحات والمكافآت

 

 المؤشرات المالية
 2010 2011 2012 2013 

 30,197 26,083 22,356 15,759 الموجودات/مميون ل.س
 3,000 3,000 3,000 3,000 رأس المال/ مميون ل.س

 2,117 2,543 2,727 2,470 حقوق المساىمين/ مميون ل.س
 (426) (185) 258 (203) مميون ل.ساألرباح الصافية/ 

 (14) (6) 9 (7) ربحية السيم
 100 100 100 500 القيمة االسمية
 71 85 91 412 القيمة الدفترية
 122 79 88 712 القيمة السوقية
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 اسم الشركة: بنك سورية الدولي اإلسالمي

 معمومات الشركة
 125462 عدد المساىمين 8.499.405.700 رأس المال

 موظف 449 عدد الموظفين 2007 تاريخ التأسيس
 www.siib.sy الموقع االلكتروني لمشركة عبد القادر الدويك المدير العام

 2009 تاريخ اإلدراج في السوق  2007 تاريخ تعيين المدير العام
 6114691 11 00963 رقم الياتف مصطفى عوني ذكية اسم مدقق الحسابات
 6114694 11 00963 رقم الفاكس 2012 اتتاريخ تعيين مدقق الحساب

 

 مجمس اإلدارة
 معمومات مجمس اإلدارة

 الجية التي يمثميا المنصب االسم
نسبة 
 الممكية

 الجنسية
غير 
 تنفيذي

 مستقل

 نعم نعم سورية %0.31 نفسو الرئيس دمحم كبية*

 
 
 

 %0.15 نصاب العضوية

 النائب عزيز صقر*
االتحاد العربي إلعادة 

 التأمين
 سنوات 4 مدة والية المجمس نعم نعم سورية 0.30%

 عضو خمف العبد هللا**
المؤسسة العامة 

 لمتأمينات االجتماعية
 18/7/2012 تاريخ انتخاب المجمس الحالي نعم نعم سورية 0.23%

 مجمسمكافأة أعضاء ال نعم نعم سورية %0.50 الشركة السورية الميبية عضو غالب بياسي
ر الييئة بناًء عمى قرا

العامة بما ال يتجاوز 
 % من األرباح الصافية5

 نعم نعم سورية %0.25 نفسو عضو دمحم بوادقجي
 عدد اجتماعات المجمس خالل 

 العام
 اجتماعات 8

 نعم نعم سورية %0.38 نفسو عضو دمحم أوبري 
 % 10يحق لممساىم الذي يمتمك 

تعيين عضو أو أكثر في 
 المجمس

 نعم

 نعم نعم سورية %0.27 نفسو عضو أحمد نحاس
 

  %2.24 مجموع ممكيات أعضاء مجمس اإلدارة
 ودمحم أوبري نائبًا( اً )عزيز صقر رئيس  9/7/2014* تم إعادة انتخاب رئيس ونائب لمرئيس لممجمس بتاريخ 

 .16/9/2014** استقالت مؤسسة التأمينات االجتماعية من عضوية المجمس بتاريخ 

 تركز الممكية
 نسبة ممكيتيم عددىم   نسبة ممكيتيم العدد ساىمون الم

 %40 3 كبار المساىمين  %44.25 20 االعتباريون 

 أكبر مساىم  %55.75 12,442 الطبيعيون 
بنك قطر الدولي 

 اإلسالمي
30% 
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 توزيعات األرباح

 منذ التأسيس 2013 2012 2011 2010 2009 العام

مميون ل.س كأسيم  15461 8.499 8.499 8.112 5.461 55000 رأس المال
 ال يوجد ال يوجد %4.7 ال يوجد %9.2 نسبة األرباح الموزعة مجانية

 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام

 الموضوع التاريخ الرقم

 2013ال يوجد إفصاحات طارئة خالل العام 
 

 لجنة التدقيق  المجان المنبثقة عن مجمس اإلدارة
 لجنة التدقيق

 

 خبرة مالية ومحاسبية عضو مجمس إدارة اسم العضو
 نعم نعم خمف العبد هللا المجنة التنفيذية لمتمويل

 ال نعم دمحم أوبري  لجنة الحوكمة
 ال نعم دمحم بوادقجي لجنة المخاطر

  لجنة الترشيحات والمكافآت
 

 المؤشرات المالية
 2010 2011 2012 2013 

 92,089 87,559 63,322 77,483 الموجودات/مميون ل.س
 8,499 8,499 8,112 5,461 رأس المال/ مميون ل.س

 9,584 9,386 8,829 5,936 حقوق المساىمين/ مميون ل.س
 194 538 874 750 األرباح الصافية/ مميون ل.س

 2 6 12 12 ربحية السيم
 100 100 100 500 القيمة االسمية
 113 110 109 543 القيمة الدفترية

 129 70 100 1,582 وقيةالقيمة الس
 

  



43 
 

 اسم الشركة: بنك الشام

 معمومات الشركة
 55674 عدد المساىمين 5.000.000.000 رأس المال

 138 عدد الموظفين 2006 تاريخ التأسيس
 www.chambank.sy الموقع االلكتروني لمشركة أحمد المحام المدير العام

 2014 في السوق  تاريخ اإلدراج 2012 تاريخ تعيين المدير العام
 33919 11 00963 رقم الياتف شركة تدمر وبرايس ووتر ىاوس اسم مدقق الحسابات

 3348731 11 00963 رقم الفاكس 2013 تاريخ تعيين مدقق الحسابات
 

 مجمس اإلدارة
 معمومات مجمس اإلدارة

الجية التي  المنصب االسم
 يمثميا

نسبة 
غير  الجنسية الممكية

 مستقل تنفيذي

مي يوسف ع
البنك التجاري  الرئيس العوضي

 الكويتية %32 الكويتي
 ال نعم

 
 

 %0.3 نصاب العضوية

 سنوات 3 مدة والية المجمس ال نعم عضو طارق العثمان
 20/6/2011 تاريخ انتخاب المجمس الحالي ال نعم سورية %5 نفسو النائب نبيل لكزبري 

المبارك الطيب 
 األمين

 عضو
البنك 
ي اإلسالم
 لمتنمية

منظمة  9%
 دولية

 مكافأة أعضاء المجمس ال نعم
بناًء عمى قرار الييئة العامة بما 

% من األرباح 5ال يتجاوز 
 الصافية

 نعم نعم سوريا %3 نفسو عضو عمي خوندة
عدد اجتماعات المجمس خالل 
 اجتماعات 9 العام

 نعم نعم سوريا %3 نفسو عضو لؤي األعسر
 % 10تمك يحق لممساىم الذي يم

 نعم تعيين عضو أو أكثر في المجمس

 عضو رياض عمي ديب
خزانة تقاعد 
 نعم نعم سوريا %2 الميندسين

 
  %54 مجموع ممكيات أعضاء مجمس اإلدارة

 

 تركز الممكية
 نسبة ممكيتيم عددىم    نسبة ممكيتيم العدد المساىمون 

   %49 5 االعتباريون 
كبار 

 %46 3 المساىمين

 %32 البنك التجاري الكويتي أكبر مساىم   %51 5.669 يون الطبيع
 

  



44 
 

 توزيعات األرباح

 منذ التأسيس 2013 2012 2011 2010 2009 العام

 5,000 5,000 4,992 4,982 25502 رأس المال
 ال يوجد

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد نسبة األرباح الموزعة
 

 عاماإلفصاحات الطارئة خالل ال

 الموضوع التاريخ الرقم

 2013ال يوجد افصاحات طارئة خالل العام 
 

 لجنة التدقيق  المجان المنبثقة عن مجمس اإلدارة
 لجنة المكافآت والترشيحات

 

 خبرة مالية ومحاسبية عضو مجمس إدارة اسم العضو 
 نعم نعم لؤي األعسر  المجنة التنفيذية
 ال عمن نبيل الكزبري   لجنة المخاطر
 ال نعم مبارك األمين  لجنة الحوكمة

 

 المؤشرات المالية
 2010 2011 2012 2013 

 56,935 26,109 13,047 16,736 الموجودات/مميون ل.س
 5,000 5,000 4,992 4,982 رأس المال/ مميون ل.س

 7,558 5,198 4,842 4,431 حقوق المساىمين/ مميون ل.س
 2,360 347 382 108 األرباح الصافية/ مميون ل.س

 47 7 8 2 ربحية السيم
 100 100 100 1,000 القيمة االسمية
 151 104 97 890 القيمة الدفترية
     القيمة السوقية
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 اسم الشركة: بنك األردن سورية

 معمومات الشركة
 547 عدد المساىمين  3500050005000 رأس المال

 180 عدد الموظفين  2008 تاريخ التأسيس

  جواد فتحي الحمبوني المدير العام
 

 الموقع االلكتروني 
 www.bankofjordansyria.com لمشركة

  2011 تاريخ تعيين المدير العام
 

 تاريخ اإلدراج في 
 2010 السوق 

 22900229 11 00963 رقم الياتف  دمحم ناظم القادري  2013اسم مدقق الحسابات 
 2315368 11 00963 قم الفاكسر   2011 تاريخ تعيين مدقق الحسابات

 

 مجمس اإلدارة
 معمومات مجمس اإلدارة

 المنصب االسم
الجية التي 

 يمثميا
نسبة 
 الممكية

 الجنسية
غير 
 تنفيذي

 مستقل

 الرئيس توفيق فاخوري 

 %49 بنك األردن

 ال نعم أردنية

 
 

 %0.25 نصاب العضوية
 سنوات 4 مسمدة والية المج ال نعم أردنية النائب شاكر فاخوري 
 28/5/2011 تاريخ انتخاب المجمس الحالي ال نعم أردنية عضو أسامة سكري 

 مكافأة أعضاء المجمس ال نعم أردنية عضو نقوال بيو
بناًء عمى قرار 
 الييئة العامة

عبد العزيز 
 السخني

 نعم نعم سورية %1 نفسو عضو
عدد اجتماعات المجمس خالل 

 العام
 اجتماعات 5

 نعم نعم سورية %1 نفسو عضو أسعد ىارون دمحم 
 %10يحق لممساىم الذي يمتمك 

 تعيين عضو أو أكثر في المجمس
 نعم

 نعم نعم سورية %0.25 نفسو عضو رياض نجمة
 نعم نعم سوري  %2 نفسو عضو دمحم عربي كاتبي 

  %53.25 مجموع ممكيات أعضاء مجمس اإلدارة
 

 تركز الممكية
 نسبة ممكيتيم عددىم    نسبة ممكيتيم دالعد المساىمون 

   %49 1 االعتباريون 
كبار 

 المساىمين
7 79% 

 %49 بنك األردن أكبر مساىم   %51 546 الطبيعيون 
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 توزيعات األرباح

 منذ التأسيس 2013 2012 2011 2010 2009 العام

 35000 35000 35000 35000 15500 رأس المال
 ال يوجد

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد عةنسبة األرباح الموز 
 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام

 الموضوع التاريخ الرقم

 استقالة عضو مجمس اإلدارة 24/8/2013 1
 

 لجنة التدقيق  المجان المنبثقة عن مجمس اإلدارة
 لجنة مجمس اإلدارة

 

 خبرة مالية ومحاسبية عضو مجمس إدارة اسم العضو
 ال نعم دمحم ماىر عربي كاتبي لتدقيقلجنة ا

 نعم نعم نقوال بيو لجنة المخاطر
 ال نعم رياض نجمة لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة

 

 المؤشرات المالية
 2010 2011 2012 2013 

 18,154 17,086 17,729 16,171 الموجودات/مميون ل.س
 3,000 3,000 3,000 3,000 رأس المال/ مميون ل.س

 2,417 2,593 2,964 2,860 حقوق المساىمين/ مميون ل.س
 (165) 360- 104 18 األرباح الصافية/ مميون ل.س

 (6) (12) 3 1 ربحية السيم
 100 100 100 500 القيمة االسمية
 81 86 99 477 القيمة الدفترية
 107 80 89 1,137 القيمة السوقية
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 اسم الشركة: فرنسبنك سورية

 الشركة معمومات
 653 عدد المساىمين 4520459785400 رأس المال المدفوع
 138 عدد الموظفين 2008 تاريخ التأسيس
 www.fransabank.sy الموقع االلكتروني لمشركة نديم عزيز مجاعص المدير العام

 2011 تاريخ اإلدراج في السوق  2008 تاريخ تعيين المدير العام
 2320008 11 00963 رقم الياتف ى عوني زكيةمصطف 2013اسم مدقق الحسابات 

 2113150 11 00963 رقم الفاكس 2012 تاريخ تعيين مدقق الحسابات
 

 مجمس اإلدارة
 معمومات مجمس اإلدارة

 المنصب االسم
الجية التي 

 يمثميا
نسبة 
 الممكية

 الجنسية
غير 
 تنفيذي

 مستقل

 الرئيس عادل القصار

فرنسبنك 
 ش.م.ل

55.66% 

 ال ال لبنانية

 
 
 

 %0.06 نصاب العضوية:
 سنوات 4 مدة والية المجمس: ال ال لبنانية عضو عدنان القصار

 ال ال لبنانية عضو نبيل القصار
 :تاريخ انتخاب المجمس الحالي

 
16/4/2011 

 مكافأة أعضاء المجمس: ال نعم لبنانية عضو شادي كرم
بناًء عمى قرار الييئة 

 العامة

 نعم نعم سورية %3 نفسو النائب الشيابي أحمد سعيد
عدد اجتماعات المجمس خالل 

 العام:
 اجتماعات 4

 نعم نعم سورية %0.27 نفسو عضو إيمي سيوفي
 % 10يحق لممساىم الذي يمتمك 

 تعيين عضو أو أكثر في المجمس:
 ال

 نعم نعم سورية %0.51 نفسو عضو سامي رباط

 
 نعم نعم سورية %0.63 نفسو عضو عمي مرعي
 نعم نعم سورية %0.19 نفسو عضو ثائر لحام

    60.26 مجموع ممكيات أعضاء مجمس اإلدارة
 

 تركز الممكية
 نسبة ممكيتيم عددىم   نسبة ممكيتيم العدد المساىمون 

  %55.66 1 االعتباريون 
كبار 

 المساىمين
1 55.66 

 %55.66 فرنسبنك ش.م.ل أكبر مساىم  %44.34 652 الطبيعيون 
 

  

 %0.06هصاب العضوية:

 س نوات 4: مدة والية اجمللس

 :اترخي اهتخاب اجمللس احلايل

مل ينص النظام ال سايس  :ماكفأ ة أ عضاء اجمللس

جمللس االإدارة كنس بة من عىل منح ماكفأ ت 

 ال رابح

  عدد اجامتعات اجمللس خالل العام:

% تعيني عضو 11حيق للمسامه اذلي ميتكل 

 الأ و أ كرث يف اجمللس: 
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 توزيعات األرباح

 منذ التأسيس 2013 2012 2011 2010 2009 العام

 4,205 4,122 4,122 15750 15750 رأس المال
 ال يوجد

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد نسبة األرباح الموزعة
 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام

 الموضوع التاريخ الرقم

 2013طارئة لمعام إفصاحات   ال يوجد
 

 لجنة التدقيق  المجان المنبثقة عن مجمس اإلدارة
 لجنة الحوكمة

 

 خبرة مالية ومحاسبية عضو مجمس إدارة اسم العضو 
 نعم نعم سامي الرباط  لجنة التدقيق

 لجنة إدارة المخاطر
 نعم نعم شادي كرم 
 نعم نعم ايمي سيوفي 

 نعم ال الداعوق  وليد  لجنة الترشيحات والمكافآت
 

 المؤشرات المالية
 2010 2011 2012 2013 

 42,663 33,799 31,113 23,690 الموجودات/مميون ل.س
 4,205 4,122 4,122 1,750 رأس المال/ مميون ل.س

 4,404 4,135 4,037 1,528 حقوق المساىمين/ مميون ل.س
 199 57 150 5 األرباح الصافية/ مميون ل.س

 5 1 41 1 ربحية السيم
 100 100 500 500 القيمة االسمية
 105 100 508 437 القيمة الدفترية
 99 96 539  القيمة السوقية
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 اسم الشركة: بنك الشرق

 معمومات الشركة
 321 عدد المساىمين 2.500.000.000 رأس المال

 101 عدد الموظفين 2008 تاريخ التأسيس
 www.bankalsharq.com موقع االلكتروني لمشركةال جمال الدين منصور المدير العام

 2010 تاريخ اإلدراج في السوق  2008 تاريخ تعيين المدير العام
 66803000 11 00963 رقم الياتف ديمويت أند توتش اسم مدقق الحسابات

 66803300 11 00963 رقم الفاكس 2013 تاريخ تعيين مدقق الحسابات
 

 مجمس اإلدارة
 إلدارةمعمومات مجمس ا

 المنصب االسم
الجية التي 

 يمثميا
نسبة 
 الممكية

 الجنسية
غير 
 تنفيذي

 مستقل

 الرئيس فريد روفايل

البنك المبناني 
 الفرنسي

49% 

 ال نعم لبنانية

 
 

 %0.6 نصاب العضوية :
 سنوات 3 مدة والية المجمس: ال نعم لبنانية عضو وليد روفايل

 15/5/2012 تاريخ انتخاب المجمس الحالي ال نعم لبنانية عضو سعد هللا كردي

 مكافأة أعضاء المجمس: ال نعم لبنانية عضو فادي جبران
: بناًء عمى قرار الييئة العامة بما 

 % من األرباح الصافية5ال يتجاوز 

 نعم نعم سورية %4 نفسو النائب ناجي شاوي 
عدد اجتماعات المجمس خالل 

 العام:
 اجتماعات 6

 نعم نعم سورية %2 نفسو عضو اكيجورج انط
 % 10يحق لممساىم الذي يمتمك 

 تعيين عضو أو أكثر في المجمس:
 ال

 نعم نعم سورية %0.61 نفسو عضو نجيب البرازي 

 
 نعم نعم سورية مستقل نفسو عضو سميم شالح
 نعم نعم سورية مستقل نفسو عضو مازن حمور

  %55.61 مجموع ممكيات أعضاء مجمس اإلدارة
 

 تركز الممكية
 نسبة ممكيتيم عددىم    نسبة ممكيتيم العدد المساىمون 

   %49 1 االعتباريون 
كبار 

 المساىمين
1 49% 

 %49 البنك المبناني الفرنسي أكبر مساىم   %51 320 الطبيعيون 
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 توزيعات األرباح

 منذ التأسيس 2013 2012 2011 2010 2009 العام

 25500 25500 25500 25500 25500 رأس المال
 ال يوجد

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد نسبة األرباح الموزعة
 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام

 الموضوع التاريخ الرقم

 استقالة عضو مجمس إدارة 10/1/2013 1

 تعيين عضو مجمس إدارة 18/3/2013 2
 

 نة التدقيقلج  المجان المنبثقة عن مجمس اإلدارة
 لجنة التسميف

 

 خبرة مالية ومحاسبية عضو مجمس إدارة اسم العضو 
 نعم نعم نجيب البرازي   لجنة الحوكمة

 نعم نعم سميم الشالح  لجنة الترشيحات والتعويضات
 نعم نعم فادي جبران  لجنة إدارة المخاطر

 

 المؤشرات المالية
 2010 2011 2012 2013 

 17,159 16,353 15,813 9,185 ل.س الموجودات/مميون 
 2,500 2,500 2,500 2,500 رأس المال/ مميون ل.س

 3,058 2,503 2,280 2,235 حقوق المساىمين/ مميون ل.س
 560 215 49 (113) األرباح الصافية/ مميون ل.س

 22 9 20 (45) ربحية السيم
 100 100 1000 1,000 القيمة االسمية
 122 100 912 894 القيمة الدفترية
 133 100 1,126  القيمة السوقية
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 اسم الشركة: بنك قطر الوطني

 معمومات الشركة
 3669 عدد المساىمين 15500050005000 رأس المال

 178 عدد الموظفين 2009 تاريخ التأسيس
 www.qnb.com الموقع االلكتروني لمشركة وليد عبد النور المدير العام
 2010 تاريخ اإلدراج في السوق  2011 العام تاريخ تعيين المدير
 3353660 11 00963 رقم الياتف حصرية ومشاركوه 2013اسم مدقق الحسابات 

 3353670 11 00963 رقم الفاكس 2013 تاريخ تعيين مدقق الحسابات
 

 مجمس اإلدارة
 معمومات مجمس اإلدارة

 الجية التي يمثميا المنصب االسم
نسبة 
 الممكية

 الجنسية
غير 
 تنفيذي

 مستقل

 الرئيس عمي شريف العمادي

بنك قطر الوطني 
 ش.م.ق

50.81% 

 ال نعم قطرية

 
 

 %0.01 نصاب العضوية
 سنوات 3 مدة والية المجمس ال نعم قطرية عضو يوسف محمود النعمة
 12/6/2013 تاريخ انتخاب المجمس الحالي ال نعم قطرية عضو عمي راشد الميندي

 مكافأة أعضاء المجمس ال نعم قطرية عضو اندرو دوف
بناًء عمى قرار 
 الييئة العامة

 
 اجتماعات 6 عدد اجتماعات المجمس خالل العام ال نعم قطرية عضو ابراىيم السميطي

 نائب خمف العبد هللا
المؤسسة العامة 

 لمتأمينات
 نعم نعم سورية 10.28%

 % 10يحق لممساىم الذي يمتمك 
 المجمس: تعيين عضو أو أكثر في

 ال

 نعم نعم سورية %4.11 مصرف التوفير عضو ىيفاء يونس

 
 نعم نعم سورية %2.17 نفسو عضو محمود طالس فرزات

 نعم نعم سورية %5 نقابة الميندسين عضو ياسين الزبداني
 نعم نعم سورية %0.19 نفسو عضو وىيب مرعي

  %72.56 مجموع ممكيات أعضاء مجمس اإلدارة
 

 ممكيةتركز ال
 نسبة ممكيتيم عددىم    نسبة ممكيتيم العدد المساىمون 
 %66.07 3 كبار المساىمين   %70.2 4 االعتباريون 
 %50.81 بنك قطر أكبر مساىم   %29.8 3665 الطبيعيون 
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 توزيعات األرباح

 منذ التأسيس 2013 2012 2011 2010 2009 العام

 155000 155000 155000 155000 55000 رأس المال
 ال يوجد

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد نسبة األرباح الموزعة
 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام

 الموضوع التاريخ الرقم

 2013ال يوجد إفصاحات طارئة لمعام 
 

 لجنة التدقيق  المجان المنبثقة عن مجمس اإلدارة

 لجنة التدقيق
 

 ة مالية ومحاسبيةخبر  عضو مجمس إدارة اسم العضو
 نعم نعم خمف العبد هللا

 نعم نعم ابراىيم السميطي لجنة المخاطر
 نعم نعم محمود طالس فرزات لجنة الحوكمة والتطوير والتعويضات

 

 المؤشرات المالية
 2010 2011 2012 2013 

 35,476 24,131 21,836 23,456 الموجودات/مميون ل.س
 15,000 15,000 15,000 15,000 مميون ل.سرأس المال/ 

 27,113 18,454 15,704 14,525 حقوق المساىمين/ مميون ل.س
 8,660 2,750 1,178 (93) األرباح الصافية/ مميون ل.س

 58 18 39 (9) ربحية السيم
 100 100 500 500 القيمة االسمية
 181 123 523 484 القيمة الدفترية
 138 61 333 845 القيمة السوقية
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 اسم الشركة: بنك البركة

 معمومات الشركة
 65401 عدد المساىمين 4555256145250 رأس المال المدفوع
 161 عدد الموظفين 2009 تاريخ التأسيس
 www.albarakasyria.com الموقع االلكتروني لمشركة دمحم عبد هللا حمبي المدير العام

 2014 يخ اإلدراج في السوق تار  2010 تاريخ تعيين المدير العام
 4437820 11 00963 رقم الياتف حصرية ومشاركوه اسم مدقق الحسابات

 4437810 11 00963 رقم الفاكس 2010 تاريخ تعيين مدقق الحسابات
 

 مجمس اإلدارة
 معمومات مجمس اإلدارة

 مستقل غير تنفيذي الجنسية نسبة الممكية الجية التي يمثميا المنصب االسم
مجموعة البركة  الرئيس دنان يوسفع

 المصرفية
23% 

 
 ال نعم بحرينية

 
 
 

 %0.5 نصاب العضوية
 سنوات 3 مدة والية المجمس: ال نعم بحرينية عضو ابراىيم الشامسي

 عضو محمود النوري 
الشركة الكويتية 

 القابضة
 26/3/2006 تاريخ انتخاب المجمس الحالي ال نعم كويتية 5%

 عضو فيصل البستكي
مصرف اإلمارات 

 اإلسالمي
 مكافأة أعضاء المجمس: ال نعم إماراتية 10%

بناًء عمى قرار الييئة العامة بما 
% من األرباح 5ال يتجاوز 

 الصافية

 نعم نعم سورية %1 نفسو النائب دمحم الشاعر
 عدد اجتماعات المجمس خالل 

 العام:
 اجتماعات 5

 نعم نعم سورية %2 نفسو عضو باسم التاجي

لممساىم الذي يمتمك  يحق
10 % 

تعيين عضو أو أكثر في 
 المجمس

 ال

 نعم نعم سورية %2 نفسو عضو عبدالسالم الشواف

 
 نعم نعم سورية %1.5 نفسو عضو غسان سكر

 نعم نعم سورية %0.5 نفسو عضو دمحم عماد مولوي 

  %45 مجموع ممكيات أعضاء مجمس اإلدارة
 

 تركز الممكية
 نسبة ممكيتيم عددىم    نسبة ممكيتيم العدد المساىمون 

   %42 19 االعتباريون 
كبار 

 المساىمين
4 43% 
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 اإلفصاحات الطارئة خالل العام

 الموضوع التاريخ الرقم

 2013ال يوجد افصاحات طارئة خالل العام 
 

 لجنة التدقيق  المجان المنبثقة عن مجمس اإلدارة
 لجنة العقارات

 

 خبرة مالية ومحاسبية عضو مجمس إدارة اسم العضو 
لجنة المزايا والترشحات والحوكمة وشؤون أعضاء مجمس 

 اإلدارة
 نعم نعم فيصل البستكي 

 ال نعم دمحم الشاعر  المجنة التنفيذية
 ال نعم عبد السالم الشواف  لجنة المخاطر

     لجنة المسؤولية االجتماعية
 

 المؤشرات المالية
 2010 2011 2012 2013 

 60,874 42,350 23,048 5,076 ودات/مميون ل.سالموج
 4,553 4,543 3,408 2,500 رأس المال/ مميون ل.س

 7,709 5,064 3,311 2,244 حقوق المساىمين/ مميون ل.س
 2,635 618 159 (230) األرباح الصافية/ مميون ل.س

 53 12 16 (23) ربحية السيم
 100 500 500 250 القيمة االسمية

 816 552 490 224 دفتريةالقيمة ال
 غير مدرج غير مدرج غير مدرج غير مدرج القيمة السوقية

 

 توزيعات األرباح

 منذ التأسيس 2013 2012 2011 2010 2009 العام

 4,553 4,543 3,408 2,500 2,500 رأس المال
 ال يوجد

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد األرباح الموزعةنسبة 



قطاع التأمين
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 آروب سورية -اسم الشركة: السورية الدولية للتأمين

 معمومات الشركة
 338 عدد المساهمين 1000000000000 رأس المال

 93 عدد الموظفين 2006 تاريخ التأسيس
 www.aropesyria.com لمشركة الموقع االلكتروني بشار الحمبي المدير العام

 2010 تاريخ اإلدراج في السوق  2009 تاريخ تعيين المدير العام
 9279 11 00963 رقم الهاتف دمحم ناظم القادري  اسم مدقق الحسابات

 3348144 11 00963 رقم الفاكس 2010 تاريخ تعيين مدقق الحسابات
 

 معمومات مجمس اإلدارة مجمس اإلدارة
 مستقل غير تنفيذي الجنسية نسبة الممكية الجهة التي يمثمها المنصب االسم

  ال نعم سورية %1.4 نفسه الرئيس عمر أزهري 
 
 

 %0.25 نصاب العضوية
 سنوات 4 مدة والية المجمس ال نعم سورية %0.25 نفسه النائب فاتح بكداش

 24/4/2012 المجمس الحاليتاريخ انتخاب  نعم نعم سورية %1.06 نفسه عضو حبيب بيتنجانة
بقرار من الهيئة  مكافأة أعضاء المجمس نعم نعم سورية %1 نفسه عضو ابراهيم شيخ ديب

 العامة
 عدد اجتماعات المجمس خالل  ال نعم سورية %1.35 نفسه عضو سامر أزهري 

 العام
 اجتماعات 4

 % 10يحق لممساهم الذي يمتمك  نعم نعم سورية %1.78 نفسه عضو حسان بعمبكي
تعيين عضو أو أكثر في 

 المجمس

 ال

   نعم نعم سورية %2.51 نفسه عضو مروان جارودي
    %9.35 مجموع ممكيات أعضاء مجمس اإلدارة

  

 تركز الممكية
 نسبة ممكيتهم عددهم   نسبة ممكيتهم العدد المساهمون 

  %49 3 االعتباريون 
كبار 

 المساهمين
3 49% 

 %34 آروب لمتأمين ش.م.ل أكبر مساهم  %51 335 الطبيعيون 
 

 توزيعات األرباح
 منذ التأسيس 2013 2012 2011 2010 2009 العام

 10000 10000 10000 10000 10000 رأس المال
24.5% 

 يوجد ال %6 %6 %6 %4 األرباح الموزعة نسبة
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 اإلفصاحات الطارئة خالل العام
 الموضوع التاريخ الرقم

 2013ال يوجد إفصاحات طارئة لمعام 
 

 لجنة التدقيق  المجان المنبثقة عن مجمس اإلدارة

 المخاطر إدارةلجنة 
 

 خبرة مالية ومحاسبية عضو مجمس إدارة اسم العضو 
 نعم نعم عمر أزهري  

 لجنة التدقيق
 نعم نعم فاتح بكداش 
 ال نعم حبيب بيتنجانة 

 

 الماليةالمؤشرات 
 2010 2011 2012 2013 

 3,321 3,101 2,941 2,734 الموجودات/مميون ل.س
 1,000 1,000 1,000 1,000 رأس المال/ مميون ل.س

 1,388 1,278 1,261 1,186 حقوق المساهمين/ مميون ل.س
 89 83 135 137 األرباح الصافية/ مميون ل.س

 9 8 68 69 ربحية السهم
 100 100 500 500 القيمة االسمية
 139 128 631 593 القيمة الدفترية
 179 185 925 921 القيمة السوقية
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 اسم الشركة: السورية الوطنية للتأمين

 معمومات الشركة
 350 عدد المساهمين 85000000000 رأس المال

 125 عدد الموظفين 2006 تاريخ التأسيس
 www.natinsurance.com لمشركةالموقع االلكتروني  هيثم زكريا المدير العام

 2010 تاريخ اإلدراج في السوق  2013 تاريخ تعيين المدير العام
 9248 11 00963 رقم الهاتف دمحم ناظم القادري  اسم مدقق الحسابات

 3348960 11 00963 رقم الفاكس 2010 تاريخ تعيين مدقق الحسابات
 

 معمومات مجمس اإلدارة مجمس اإلدارة
نسبة  الجهة التي يمثمها المنصب االسم

 الممكية
غير  الجنسية

 تنفيذي
 مستقل

  نعم نعم سورية %5 نفسه الرئيس حسان العمي
 
 

 %1 نصاب العضوية
 سنوات 3 مدة والية المجمس نعم نعم سورية %4.46 نفسه النائب دمحم رستم

 28/4/2013 المجمس الحاليتاريخ انتخاب  نعم نعم سورية %1.98 نفسه عضو أحمد رئيف األتاسي
األردنية الفرنسية  عضو وليد زعرب

 لمتأمين
بقرار من الهيئة  مكافأة أعضاء المجمس ال نعم األردنية 10%

 العامة
عبد المجيد الصادق 

 الرقيق
السورية الميبية  عضو

 لالستثمار
 عدد اجتماعات المجمس خالل  ال نعم سورية 3.16%

 العام
 اجتماعات 4

زاخر مارين  عضو شماسشريف 
 انترناشيونال

 % 10يحق لممساهم الذي يمتمك  ال نعم بنما 34%
تعيين عضو أو أكثر في 

 المجمس

 نعم

   ال نعم عضو عبد القادر العمي
    %58.6 مجموع ممكيات أعضاء مجمس اإلدارة

 

 تركز الممكية
 نسبة ممكيتهم عددهم  نسبة ممكيتهم العدد المساهمون 

 %47.15 3 االعتباريون 
كبار 

 المساهمين
7 69% 

 %34 زاخر مارين انترناشيونال أكبر مساهم %52.85 347 الطبيعيون 
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 توزيعات األرباح
 منذ التأسيس 2013 2012 2011 2010 2009 العام

 850 850 850 850 850 رأس المال
95.2% 

 %15 %35 %10 %10 %10 األرباح الموزعة نسبة
 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام
 الموضوع التاريخ الرقم

 استقالة المدير العام لمشركة 25/9/2013 1
 

 لجنة التدقيق  المجان المنبثقة عن مجمس اإلدارة

 االستثمارلجنة 
 

 خبرة مالية ومحاسبية عضو مجمس إدارة اسم العضو 
 ال نعم احمد رهيف األتاسي 

 لجنة التدقيق
 ال نعم شماسشريف  
 نعم نعم عبد القادر العمي 

 

 المؤشرات المالية
 2010 2011 2012 2013 

 3,512 3,173 3,066 2,952 الموجودات/مميون ل.س
 850 850 850 850 رأس المال/ مميون ل.س

 1,330 1,240 1,228 1,200 حقوق المساهمين/ مميون ل.س
 392 101 117 148 األرباح الصافية/ مميون ل.س

 46 60 69 87 ربحية السهم
 100 500 500 500 القيمة االسمية
 156 730 722 706 القيمة الدفترية
 134 900 900 935 القيمة السوقية

 

  



60 
 

 اسم الشركة: المتحدة للتأمين

 معمومات الشركة
 320 عدد المساهمين 85000000000 رأس المال

 96 عدد الموظفين  تاريخ التأسيس
 www.uic.com.sy الموقع االلكتروني لمشركة حازم الدويك العامالمدير 

 2009 تاريخ اإلدراج في السوق  2011 تاريخ تعيين المدير العام

 اسم مدقق الحسابات
ديمويت أند توش وتميمي 

 والسمان
 5046 11 00963 رقم الهاتف

 3341934 11 00963 رقم الفاكس 2012 تاريخ تعيين مدقق الحسابات
 

 معمومات مجمس اإلدارة  مجمس اإلدارة
نسبة  الجهة التي يمثمها المنصب االسم

 الممكية
غير  الجنسية

 تنفيذي
 مستقل

عبد الرحمن 
 العطار

  نعم نعم سورية %5 نفسه الرئيس
 

 %1 نصاب العضوية

 سنوات 3 مدة والية المجمس نعم نعم لبنانية %1 نفسه عضو جاك صاصي
 11/4/2012 تاريخ انتخاب المجمس الحالي ال نعم كويتية %18 المال لالستثمار شركة عضو حسام السيد
شركة المتوسط لمصناعات  عضو خمود العبدهللا

 الدوائية
بقرار من الهيئة  مكافأة أعضاء المجمس نعم نعم سورية 5%

 العامة
اجتماعات المجمس خالل عدد  ال نعم سورية %5 بنك بيمو السعودي الفرنسي عضو حسان طرابمسي

 العام
 اجتماعات 3

 % 10يحق لممساهم الذي يمتمك  نعم نعم سورية %1 نفسه عضو كميل عزوز
 تعيين عضو أو أكثر في المجمس

 ال

حازم شيخ 
 األرض

   نعم نعم سورية %1 نفسه عضو

    %36 مجموع ممكيات أعضاء مجمس اإلدارة
 

 تركز الممكية
 نسبة ممكيتهم عددهم    نسبة ممكيتهم العدد المساهمون 

   %45.35 6 االعتباريون 
كبار 

 المساهمين
6 46.9% 

 %18 شركة المال لالستثمار أكبر مساهم   %54.65 314 الطبيعيون 
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 توزيعات األرباح
 منذ التأسيس 2013 2012 2011 2010 2009 العام

 850 850 850 850 850 رأس المال
66.1% 

 %8 %10 %11 %13 %10 الموزعة نسبة األرباح
 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام
 الموضوع التاريخ الرقم

 2013ال يوجد إفصاحات طارئة خالل العام 
 

 لجنة التدقيق  المجان المنبثقة عن مجمس اإلدارة

 لجنة إدارة المخاطر
 

 خبرة مالية ومحاسبية عضو مجمس إدارة اسم العضو 
 نعم نعم جاك صاصي 

 لجنة التدقيق
 نعم نعم حسام السيد 
 ال نعم خمود العبدهللا 

 

 المؤشرات المالية
 2010 2011 2012 2013 

 3,584 3,051 2,655 2,443 الموجودات/مميون ل.س
 850 850 850 850 رأس المال/ مميون ل.س

 1,112 1,113 1,102 1,160 حقوق المساهمين/ مميون ل.س
 84 105 152 151 الصافية/ مميون ل.ساألرباح 

 10 62 90 89 ربحية السهم
 100 500 500 500 القيمة االسمية
 131 655 648 682 القيمة الدفترية
 163 882 882 998 القيمة السوقية

 

  



62 
 

 اسم الشركة: السورية الكويتية للتأمين

 معمومات الشركة
 207 عدد المساهمين  85000000000 رأس المال

 94 عدد الموظفين  2006 تاريخ التأسيس
 www.skicins.com الموقع االلكتروني لمشركة  سامر بكداش المدير العام

 2013 تاريخ اإلدراج في السوق   2012 تاريخ تعيين المدير العام
 9276 11 00963 رقم الهاتف  أحمد المصري  اسم مدقق الحسابات

 6645130 11 00963 الفاكس رقم  2013 تاريخ تعيين مدقق الحسابات
 

 معمومات مجمس اإلدارة  مجمس اإلدارة
نسبة  الجهة التي يمثمها المنصب االسم

 الممكية
غير  الجنسية

 تنفيذي
 مستقل

  ال نعم كويتية %38.9 شركة الخميج لمتأمين الرئيس خالد سعود الحسن
 
 

 %1 نصاب العضوية
 سنوات 4 مدة والية المجمس ال نعم كويتية عضو وائل عبد الرزاق
 29/5/2013 تاريخ انتخاب المجمس الحالي ال ال بحرينية %1 بنك الخميج المتحد النائب كوستي شحالوي 
سعد عبد الرزاق 

 الزيد
الكويتية السورية  عضو

 القابضة
بقرار من الهيئة  مكافأة أعضاء المجمس ال نعم كويتية 18%

 العامة
 عدد اجتماعات المجمس خالل  نعم نعم كويتية %2.88 نفسه عضو طارق الصحاف

 العام
 اجتماعات 4

 % 10يحق لممساهم الذي يمتمك  نعم نعم سورية %1 نفسه عضو حازم أنيس حسن
تعيين عضو أو أكثر في 

 المجمس

 ال

  نعم نعم سورية %1 نفسه عضو راني عصام أنبوبا
  %62.78 مجموع ممكيات أعضاء مجمس اإلدارة

 

 تركز الممكية
 نسبة ممكيتهم عددهم   نسبة ممكيتهم العدد المساهمون 

  %49.9 3 االعتباريون 
كبار 

 المساهمين
4 58.9% 

 %38.9 الخميج لمتأمين أكبر مساهم  %50.1 204 الطبيعيون 
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 توزيعات األرباح
 منذ التأسيس 2013 2012 2011 2010 2009 العام

 850 850 850 850 850 رأس المال
 ال يوجد

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد األرباح الموزعة نسبة
 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام
 الموضوع التاريخ الرقم

 2013ال يوجد إفصاحات طارئة لمعام 
 

 لجنة التدقيق  المجان المنبثقة عن مجمس اإلدارة

  لجنة التدقيق

 خبرة مالية ومحاسبية عضو مجمس إدارة اسم العضو  
 ال نعم حازم حسن  
 نعم نعم وائل عبد الرزاق  
 ال نعم راني عصام أنبوبا  

 

 المؤشرات المالية
 2010 2011 2012 2013 

 3,076 2,432 2,311 2,414 الموجودات/مميون ل.س
 850 850 850 850 رأس المال/ مميون ل.س

 1,134 899 781 684 حقوق المساهمين/ مميون ل.س
 205 119 97 15 األرباح الصافية/ مميون ل.س

 24 70 57 9 ربحية السهم
 100 500 500 500 القيمة االسمية
 133 529 459 403 القيمة الدفترية
 121 500 غير مدرج غير مدرج القيمة السوقية
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 اسم الشركة: العقيلة للتأمين التكافلي

 معمومات الشركة
 10217 عدد المساهمين  2000000000000 رأس المال

 88 عدد الموظفين  2007 تاريخ التأسيس

 الموقع االلكتروني لمشركة  نضال آق بيق* المدير العام
www.al-

aqeelahtakaful.com 
 2010 تاريخ اإلدراج في السوق   2012 تاريخ تعيين المدير العام
 3352244 11 00963 الهاتفرقم   مصطفى عوني زكية اسم مدقق الحسابات

 3328546 11 00963 رقم الفاكس  2012 تاريخ تعيين مدقق الحسابات
 *  وتم تعيين مازن الصبان كمدير عام للشركة 4102في عام المدير العام استقال  

 معمومات مجمس اإلدارة مجمس اإلدارة
 مستقل غير تنفيذي الجنسية نسبة الممكية الجهة التي يمثمها المنصب االسم

  نعم نعم سورية %2.22 نفسه الرئيس بديع الدروبي
 
 

 %1 نصاب العضوية
 سنوات 3 مدة والية المجمس نعم نعم سورية %1 نفسه النائب دمحم عمي وحود
 10/10/2013 تاريخ انتخاب المجمس الحالي نعم نعم سورية %4.03 بنك الخميج المتحد النائب عمار الشريف

بقرار من الهيئة  مكافأة أعضاء المجمس ال نعم كويتية %32 العقيمة لإلجارة والتمويل عضو عمي حسين الصائغ
 العامة

 عدد اجتماعات المجمس خالل  نعم نعم سورية %5 خزانة تقاعد المهندسين عضو رياض عمي ديب
 العام

 اجتماعات 3

 % 10يحق لممساهم الذي يمتمك  نعم نعم سورية %1 شركة كركور لمتجارة عضو دمحم معتز طباخ
تعيين عضو أو أكثر في 

 المجمس

 ال

   نعم نعم كويتية %6.15 مجموعة أوالد دشتي عضو *هاال قوطرش

    %51.4 مجموع ممكيات أعضاء مجمس اإلدارة
 72/5/71.21 بتارخي % من رأ س املال والعائدة جملموعة أ ولد ادلش يت51.5نسبته  ما بمتكلقام بنك سورية ادلويل الإساليم *

 تركز الممكية
 نسبة ممكيتهم عددهم   نسبة ممكيتهم العدد المساهمون 

  %49.1 7 االعتباريون 
كبار 

 المساهمين
4 47.15% 

 %32 العقيمة لإلجارة والتمويل واالستثمار أكبر مساهم  %50.9 10210 الطبيعيون 
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 توزيعات األرباح
 منذ التأسيس 2013 2012 2011 2010 2009 العام

 20000 20000 20000 20000 20000 رأس المال
5% 

%5 ال يوجد ال يوجد نسبة األرباح الموزعة  ال يوجد ال يوجد 
 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام
 الموضوع التاريخ الرقم

 استقالة عضو مجمس إدارة 12/6/2013 1

 تغيير ممثل عضو مجمس إدارة 5/8/2013 2

 استقالة عضو مجمس إدارة 8/9/2013 3

 تغيير ممثل عضو مجمس إدارة 13/9/2013 4

 تعيين عضو مجمس إدارة 14/9/2013 5
 

 لجنة التدقيق*  المجان المنبثقة عن مجمس اإلدارة
 لجنة التدقيق

 

 خبرة مالية ومحاسبية عضو مجمس إدارة اسم العضو 
 نعم نعم عمي حسين الصائغ  لجنة االستثمار

 نعم نعم دمحم وليد غزال  إدارة المخاطرلجنة 
 نعم نعم دمحم سامر القمعي  لجنة التوظيف

 تم تغيير أعضاء مجمس اإلدارة وسيتم تغيير أعضاء المجنة*                                                                    

 المؤشرات المالية
 2010 2011 2012 2013 

 3,752 3,432 2,963 3,327 الموجودات/مميون ل.س
 2,000 2,000 2,000 2,000 رأس المال/ مميون ل.س

 2,220 1,908 1,881 2,158 حقوق المساهمين/ مميون ل.س
 160 37 (143) 141 األرباح الصافية/ مميون ل.س

 8 2 (36) 35 ربحية السهم
 100 100 500 500 القيمة االسمية

 111 95 470 540 الدفتريةالقيمة 
 92 62 356 876 القيمة السوقية
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 اسم الشركة: االتحاد التعاوني للتأمين

 معمومات الشركة
 45 عدد المساهمين 1000000000000 رأس المال

 93 عدد الموظفين 2008 تاريخ التأسيس
 www.solidarity-sy.com الموقع االلكتروني لمشركة بدري فركوح* المدير العام*

 2011 تاريخ اإلدراج في السوق  2008 تاريخ تعيين المدير العام
 3742414 11 00963 رقم الهاتف فرزت العمادي اسم مدقق الحسابات

 3742415 11 00963 رقم الفاكس 2013 تاريخ تعيين مدقق الحسابات
             72/3/71.2*   اس تقال املدير العام يف 

 معمومات مجمس اإلدارة اإلدارةمجمس 
 مستقل غير تنفيذي الجنسية نسبة الممكية الجهة التي يمثمها المنصب االسم

  نعم نعم سعودية %7.65 نفسه الرئيس دمحم عمر عرنوس
 
 

 %1 نصاب العضوية
 سنوات 3 مدة والية المجمس نعم نعم سورية %1.39 نفسه النائب دمحم عمر شورى 
 11/11/2010 تاريخ انتخاب المجمس الحالي نعم نعم لبنانية %1.4 نفسه عضو مفوض موريس سميمان
قرار الهيئة العامة  مكافأة أعضاء المجمس نعم نعم لبنانية %1 نفسه عضو ريكاردو سميمان

 %5أال تزيد عن 
 عدد اجتماعات المجمس خالل  نعم نعم سورية %5.21 مجموعة الفاضل عضو عماد الفاضل

 العام
 مرات 9

 % 10يحق لممساهم الذي يمتمك  نعم نعم سورية %4.34 نفسه عضو عمار الشريف
تعيين عضو أو أكثر في 

 المجمس

 ال

   نعم نعم سورية %1.39 نفسه عضو محمود قباني
    %22.38 مجموع ممكيات أعضاء مجمس اإلدارة

 

 تركز الممكية
 نسبة ممكيتهم عددهم    نسبة ممكيتهم العدد المساهمون 
 %76.22 10 كبار المساهمين   %48.57 5 االعتباريون 
 %20 دار التالحم لمخدمات التجارية أكبر مساهم   %51.43 40 الطبيعيون 

 

 توزيعات األرباح
 منذ التأسيس 2013 2012 2011 2010 2009 العام

 10000 10000 10000 10000 10000 رأس المال
 

 يوجد ال يوجد ال يوجد ال ال يوجد ال يوجد األرباح الموزعة نسبة
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 اإلفصاحات الطارئة خالل العام
 الموضوع التاريخ الرقم

 2013ال يوجد إفصاحات طارئة خالل العام 
 

 لجنة التدقيق  المجان المنبثقة عن مجمس اإلدارة
 لجنة توجيهية

 

 خبرة مالية ومحاسبية عضو مجمس إدارة اسم العضو 
 نعم نعم عماد الفاضل  لجنة التدقيق
 نعم نعم محمود قباني  لجنة المكافآت

 نعم نعم عمار الشريف  لجنة التخطيط والموازنات
     لجنة االستثمار
     لجنة المخاطر

 

 المؤشرات المالية
 2010 2011 2012 2013 

 1,640 1,494 1,497 1,438 الموجودات/مميون ل.س
 1,000 1,000 1,000 1,000 رأس المال/ مميون ل.س

 1,050 1,043 1,038 1,004 حقوق المساهمين/ مميون ل.س
 7 7 34 10 األرباح الصافية/ مميون ل.س

 1 3 17 5 ربحية السهم
 100 500 500 500 القيمة االسمية
 105 522 519 502 القيمة الدفترية
 112 560 560 غير مدرج القيمة السوقية
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 أورينت -اسم الشركة: المشرق العربي للتأمين

 معمومات الشركة
 21 عدد المساهمين  85000000000 رأس المال

 89 عدد الموظفين  2006 تاريخ التأسيس
 wwwinsurancesyria.com الموقع االلكتروني لمشركة  عزت اسطواني المدير العام

 غير مدرج في السوق تاريخ اإلدراج   2007 تاريخ تعيين المدير العام
 9323 11 00963 رقم الهاتف  أحمد المصري  اسم مدقق الحسابات

 3352110 11 00963 رقم الفاكس  2013 تاريخ تعيين مدقق الحسابات
 

 معمومات مجمس اإلدارة مجمس اإلدارة
نسبة  الجهة التي يمثمها المنصب االسم

 الممكية
غير  الجنسية

 تنفيذي
 مستقل

  نعم نعم سورية %2.06 مجموعة نحاس الرئيس صائب نحاس
 
 

 %1 نصاب العضوية
 سنوات 3 مدة والية المجمس ال نعم إماراتية %40 اإلمارات-المشرق العربي  النائب عمر الفطيم
 4/11/2012 تاريخ انتخاب المجمس الحالي نعم نعم ةسوداني %4.03 نفسه عضو عمر األمين
بقرار من الهيئة  مكافأة أعضاء المجمس نعم نعم أمريكية %1.22 نفسه عضو مروان شحادة

 العامة
دمحم صبيح 

 نحاس
 عدد اجتماعات المجمس خالل  نعم نعم سورية %1 نفسه عضو

 العام
 اجتماعات 3

 % 10يحق لممساهم الذي يمتمك   %48.31 مجموع ممكيات أعضاء مجمس اإلدارة
تعيين عضو أو أكثر في 

 المجمس

 نعم

 

 الممكيةتركز 
 نسبة ممكيتهم عددهم   نسبة ممكيتهم العدد المساهمون 

  %49.77 3 االعتباريون 
كبار 

 المساهمين
3 52.77% 

 %40 اإلمارات-المشرق العربي لمتأمين أكبر مساهم  %50.23 18 الطبيعيون 
 

 توزيعات األرباح
 منذ التأسيس 2013 2012 2011 2010 2009 العام

 850 850 850 850 850 رأس المال
55% 

%34 ال يوجد ال يوجد نسبة األرباح الموزعة  8%  13%  
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 اإلفصاحات الطارئة خالل العام
 الموضوع التاريخ الرقم

 2013ال يوجد إفصاحات طارئة خالل العام 
 

 لجنة التدقيق  المجان المنبثقة عن مجمس اإلدارة

 لجنة التدقيق
 

 مالية ومحاسبيةخبرة  عضو مجمس إدارة اسم العضو 
 نعم نعم عمر الفطيم 

 لجنة إدارة المخاطر
 نعم نعم مروان شحادة 
 نعم نعم صبيح نحاس 

 

 المؤشرات المالية
 2010 2011 2012 2013 

 2,645 2,374 2,459 2,194 الموجودات/مميون ل.س
 850 850 850 850 رأس المال/ مميون ل.س

 1,125 1,054 1,250 1,181 حقوق المساهمين/ مميون ل.س
 71 92 112 125 األرباح الصافية/ مميون ل.س

 8 54 66 74 ربحية السهم
 100 500 500 500 القيمة االسمية
 132 620 736 695 القيمة الدفترية
 غير مدرج غير مدرج غير مدرج غير مدرج القيمة السوقية

 



قطاع الخدمات
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 UGاسم الشركة: المجموعة المتحدة للنشر اإلعالن و التسويق 

 معمومات الشركة
 278 عدد المساىمين 450.000.000 رأس المال

 162 عدد الموظفين 2004 تاريخ التأسيس
 www.ug.com.sy الموقع االلكتروني لمشركة فادي حمصي المدير العام

 2/3/2008 اإلدراج في السوق تاريخ  2009 تاريخ تعيين المدير العام
 2000 11 00963 رقم الياتف أسامة طبارة و شركاه اسم مدقق الحسابات

 6124567 11 00963 رقم الفاكس 2011 تاريخ تعيين مدقق الحسابات
 

 معمومات مجمس اإلدارة مجمس اإلدارة
 مستقل غير تنفيذي الجنسية نسبة الممكية الجية التي يمثميا المنصب االسم

  نعم نعم سورية %0.06 نفسو الرئيس دمحم سعيد قضماني
 

 %0.01 نصاب العضوية
 سنوات 4 مدة والية المجمس نعم نعم سورية %0.01 نفسو النائب أمجد ابش

 2/5/2012 تاريخ انتخاب المجمس الحالي نعم نعم سورية %0.01 نفسو عضو رامي عبد العال
يوجد في النظام األساسي  ال مكافأة أعضاء المجمس نعم نعم سورية %0 نفسو عضو مازن يونس

 مكافأةينص عمى منح  ما
 لمجمس اإلدارة

عدد اجتماعات المجمس خالل  نعم نعم سورية %0 نفسو عضو وسيم ديب
 العام

 مرات 4

 % 10يحق لممساىم الذي يمتمك   %0.08 مجموع ممكيات أعضاء مجمس اإلدارة
 المجمس:تعيين عضو أو أكثر في 

 ال

 

 تركز الممكية
 نسبة ممكيتيم عددىم  نسبة ممكيتيم العدد المساىمون 

 %85.22 1 االعتباريون 
كبار 

 المساىمين
1 85.22% 

 %85.22 شركة الوسيط انترناشونال المحدودة المسؤولية أكبر مساىم %14.78 277 الطبيعيون 
 

 توزيعات األرباح
 منذ التأسيس 2013 2012 2011 2010 2009 العام

مميون ل.س منيا  342 450 450 450 300 300 رأس المال
مميون كأسيم  150

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد %29 ال يوجد نسبة األرباح الموزعة مجانية
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 اإلفصاحات الطارئة خالل العام
 الموضوع التاريخ الرقم

 افصاح حول التعامل مع شركة األرز لمطباعة 4/3/2013 1
 

 لجنة التدقيق  المجان المنبثقة عن مجمس اإلدارة

  لجنة التدقيق

 خبرة مالية ومحاسبية عضو مجمس إدارة اسم العضو 
 نعم نعم دمحم سعيد قضماني 
 نعم ال فادي حمصي 
 نعم ال الكميت حاتم 
 نعم ال فادي زىر 

 

 المؤشرات المالية
 2010 2011 2012 2013 

 991 13075 13192 13331 الموجودات/مميون ل.س
 450 450 450 450 رأس المال/ مميون ل.س

 228 279 442 626 حقوق المساىمين/ مميون ل.س
 (50) (163) (53) 121 األرباح الصافية/ مميون ل.س

 (11) (36) (12) 27 ربحية السيم
 100 100 100 100 القيمة االسمية
 51 62 98 139 القيمة الدفترية
 254 254 254 391 القيمة السوقية
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 اسم الشركة: األهلية للنقل  

 معمومات الشركة
 23221 عدد المساىمين  200.000.000 رأس المال

 304 عدد الموظفين  1992 تاريخ التأسيس
 www.alahliah-sy .net الموقع االلكتروني لمشركة  عبد المنعم الشامي المدير العام*

 2009 تاريخ اإلدراج في السوق   2010 تعيين المدير العام تاريخ
 2473260 33 00963 رقم الياتف  مصطفى الجاجة اسم مدقق الحسابات

 2473261 33 00963 رقم الفاكس  2011 تاريخ تعيين مدقق الحسابات
 

 معمومات مجمس اإلدارة مجمس اإلدارة
 مستقل غير تنفيذي الجنسية نسبة الممكية الجية التي يمثميا المنصب االسم

  نعم نعم سوري  %0.507 نفسو الرئيس أحمد األصفر
 
 

 %0.25 نصاب العضوية
 سنوات 4 مدة والية المجمس نعم نعم سوري  %0.25 نفسو النائب سامر قدورة
 20/5/2012 تاريخ انتخاب المجمس الحالي نعم نعم سوري  %0.25 نفسو عضو سائد حبال
تحدد بقرار من الييئة  مكافأة أعضاء المجمس نعم نعم سوري  %0.275 نفسو عضو الشيرازي غسان الصباغ 

 العامة
 عدد اجتماعات المجمس خالل  نعم نعم سوري  %0.25 نفسو عضو مروان كربوج

 العام
 مرة 11

 % 10يحق لممساىم الذي يمتمك  نعم نعم سوري  %0.504 نفسو عضو وائل الفرا
في تعيين عضو أو أكثر 

 المجمس:

 ال

   نعم نعم سوري  %0.276 نفسو عضو دمحم خير شاكر
     %2.312 مجموع ممكيات أعضاء مجمس اإلدارة

 

 تركز الممكية
 نسبة ممكيتيم عددىم   نسبة ممكيتيم العدد المساىمون 

 2 االعتباريون 
2.15% 
 

 
كبار 

 المساىمين
 % أو أكثر5ال يوجد مساىمون يممكون 

 23219 الطبيعيون 
97.85% 
 

 أكبر مساىم 
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 توزيعات األرباح
 منذ التأسيس 2013 2012 2011 2010 2009 العام

 200 200 200 200 200 رأس المال
296.6% 

%20 %20 نسبة األرباح الموزعة  %10 ال يوجد ال يوجد 
 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام
 الموضوع التاريخ الرقم

 2013طارئة خالل العام  يوجد افصاحات ال
 

 لجنة التدقيق  المجان المنبثقة عن مجمس اإلدارة

 الصيانةلجنة 

 

 خبرة مالية ومحاسبية عضو مجمس إدارة اسم العضو 

 التدقيقلجنة 
 نعم نعم وائل الفرا 
 نعم نعم سامر قدورة 
 نعم نعم سائد حبال 

 

 المؤشرات المالية
 2010 2011 2012 2013 

 319 347 389 397 الموجودات/مميون ل.س
 200 200 200 200 رأس المال/ مميون ل.س

 287 255 282 334 حقوق المساىمين/ مميون ل.س
 33 (27) (10) 48 األرباح الصافية/ مميون ل.س

 16 (14) (24) 120 ربحية السيم
 100 100 500 500 القيمة االسمية
 144 127 705 835 القيمة الدفترية
 194 194 972 1,248 القيمة السوقية
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 السياحية    للمنشآتاسم الشركة: الشركة العربية السورية 

 معمومات الشركة
 193069 عدد المساىمين 625.000.000 رأس المال

 726 عدد الموظفين 1977 تاريخ التأسيس
 www.chamgroup.org الموقع االلكتروني لمشركة جوزيف نصير المدير العام

 غير مدرجة تاريخ اإلدراج في السوق  منذ تأسيس الشركة تاريخ تعيين المدير العام
 2232300 11 00963 رقم الياتف دمحم ناظم القادري  اسم مدقق الحسابات

 2245762 11 00963 رقم الفاكس 17/4/2012 تاريخ تعيين مدقق الحسابات
 

 معمومات مجمس اإلدارة مجمس اإلدارة
غير  الجنسية نسبة الممكية الجية التي يمثميا المنصب االسم

 تنفيذي
 مستقل

  نعم ال سوري  %0.0092 نفسو الرئيس الدكتور عثمان عائدي
 

 %0.001 نصاب العضوية
 سنوات 4 مدة والية المجمس نعم ال سوري  %0.0040 نفسو النائب غادة نجمة

 2012 انتخاب المجمس الحاليتاريخ  نعم ال سوري  %0.0040 نفسو عضو الميندس حنا مسعد
% من االرباح 10 مكافأة أعضاء المجمس نعم ال سوري  %0.00420 نفسو عضو ايمن اسطواني

 اقتطاعالمتبقية بعد 
 االحتياطيات

 عدد اجتماعات المجمس خالل  نعم ال سوري  %0.00464 نفسو عضو احمد ىيثم العجالني
 العام

 مرات 4

 سوري  %25 السياحةوزارة  عضو بسام الماضي
 

 نعم ال
 

 لوزارةيتم تعيين عضوين في مجمس اإلدارة كممثمين 
 السياحة

        عضو فيصل نجاتي
    %25.026 مجموع ممكيات أعضاء مجمس اإلدارة

 

 تركز الممكية

 عددىم   نسبة ممكيتيم العدد المساىمون 
نسبة 
 ممكيتيم

  %28.983 6 االعتباريون 
كبار 

 المساىمين
1 25% 

 %25 وزارة السياحة أكبر مساىم  %71.017 193063 الطبيعيون 
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 توزيعات األرباح
 منذ التأسيس 2013 2012 2011 2010 2009 العام

 625 625 625 625 625 رأس المال
 غير متوفر

 %10 %20 %25 %25 %25 نسبة األرباح الموزعة
 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام
 الموضوع التاريخ الرقم

 2013 خالل العاميوجد إفصاحات طارئة  ال
 

 لجنة التدقيق  المجان المنبثقة عن مجمس اإلدارة

 لجنة التدقيق
 

 خبرة مالية ومحاسبية عضو مجمس إدارة اسم العضو 
 ال نعم عثمان عائدي 

 نعم نعم ايمن اسطواني  لجنة التخطيط االستراتيجي
 ال نعم غادة نجمة  لجنة التنظيم واإلدارة

 

 المؤشرات المالية
 2010 2011 2012 2013 

 30,625 30,746 30,954 31,346 الموجودات/مميون ل.س
 625 625 625 625 رأس المال/ مميون ل.س

 20,671 20,696 20,789 20,918 حقوق المساىمين/ مميون ل.س
 26 6 28 417 األرباح الصافية/ مميون ل.س

 0.4 0.1 0.4 7 ربحية السيم
 10 10 10 10 القيمة االسمية
 غير مدرج غير مدرج غير مدرج غير مدرج القيمة السوقية
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 اسم الشركة: ماس للتوزيع

 معمومات الشركة
 655 عدد المساىمين 16432013325 رأس المال المدفوع
 20 عدد الموظفين 2007 تاريخ التأسيس
 www.mas-distribution.com االلكتروني لمشركةالموقع  دمحم غزال المدير العام

 غير مدرج تاريخ اإلدراج في السوق  2012 تاريخ تعيين المدير العام
 3315608 11 00963 رقم الياتف محمود رنكو اسم مدقق الحسابات

 3315608 11 00963 رقم الفاكس 2012 تاريخ تعيين مدقق الحسابات
 

 اإلدارةمعمومات مجمس  مجمس اإلدارة
 مستقل غير تنفيذي الجنسية نسبة الممكية الجية التي يمثميا المنصب االسم

  ال نعم سورية %22 نفسو الرئيس *حسن فراس طالس
 
 

 %1 نصاب العضوية
 سنوات 4 مدة والية المجمس ال نعم سورية %3 نفسو النائب فارس حمامجي

 18/4/2012 انتخاب المجمس الحاليتاريخ  نعم نعم سورية %3 نفسو عضو ماىر بدرة
بقرار من الييئة  مكافأة أعضاء المجمس ال نعم سورية %6 نفسو عضو حسين باذنجكي

 العامة
 عدد اجتماعات المجمس خالل  نعم نعم سورية %3 نفسو عضو دمحم غطفان مدني

 العام
 اجتماع واحد

 % 10يحق لممساىم الذي يمتمك  نعم نعم سورية %2 نفسو عضو جون منصوراتي
تعيين عضو أو أكثر في 

 المجمس

 ال

  نعم نعم سورية %1 نفسو عضو دمحم بشار دردري 
  %40 مجموع ممكيات أعضاء مجمس اإلدارة

 13/9/2012تاريخ  1529* تم إلقاء الحجز عمى أسيم رئيس المجمس وأقاربو وفق القرار رقم 

 تركز الممكية
 نسبة ممكيتيم عددىم    نسبة ممكيتيم العدد المساىمون 

   %0 ال يوجد االعتباريون 
كبار 

 المساىمين
2 28% 

 %22 فراس طالس أكبر مساىم   %100 655 الطبيعيون 
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 توزيعات األرباح
 منذ التأسيس 2013 2012 2011 2010 2009 العام

 164 164 164 161 116 رأس المال المدفوع
6% 

 ال يوجد ال يوجد %6 ال يوجد ال يوجد الموزعةنسبة األرباح 
 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام
 الموضوع التاريخ الرقم

 تعرض الشركة لحوادث سرقة 19/8/2013 1

2 27/11/2013 
إلقاء الحجز عمى أموال رئيس مجمس اإلدارة وتحريك دعوى 

 ضده
 

 لجنة التدقيق  المجان المنبثقة عن مجمس اإلدارة

 لجنة المشتريات
 

 خبرة مالية ومحاسبية عضو مجمس إدارة اسم العضو  
 نعم نعم ماىر بدرة  

 لجنة التدقيق
 ال نعم جون منصوراتي  
 ال نعم دمحم بشار دردري   

 

 المؤشرات المالية
 2010 2011 2012 2013 

 178 175 189 170 الموجودات/مميون ل.س
 164 164 164 161 رأس المال/ مميون ل.س

 170 174 178 163 حقوق المساىمين/ مميون ل.س
 1 1 12 7 األرباح الصافية/ مميون ل.س

 1 1 34 19 ربحية السيم
 100 500 500 500 القيمة االسمية
 518 527 540 507 القيمة الدفترية
 غير مدرج غير مدرج غير مدرج غير مدرج القيمة السوقية
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 دمشق للشحنقرية  اسم الشركة:

 معمومات الشركة
 73 عدد المساىمين  6936003000 رأس المال

 4 عدد الموظفين  2001 تاريخ التأسيس
 www.syriatel.sy الموقع االلكتروني لمشركة  سامر شقرا المدير العام

 غير مدرج تاريخ اإلدراج في السوق   2004 تاريخ تعيين المدير العام
 5046 11 00963 رقم الياتف  إيمان الذقاني اسم مدقق الحسابات

 3341934 11 00963 رقم الفاكس  2012 تاريخ تعيين مدقق الحسابات
 

 معمومات مجمس اإلدارة مجمس اإلدارة
 مستقل غير تنفيذي الجنسية نسبة الممكية الجية التي يمثميا المنصب االسم

  نعم نعم سورية %9.5 نفسو الرئيس عبد الغني العطار
 

 %2 نصاب العضوية
 سنوات 4 مدة والية المجمس ال نعم سورية %25 الطيران المدني النائب دمحم ديب

 4/2010/ 15 تاريخ انتخاب المجمس الحالي ال نعم سورية عضو سناء يونس
قرار الييئة العامة أال  مكافأة أعضاء المجمس نعم نعم سورية %2 نفسو عضو شاكر الحنبمي

 %5تزيد عن 
 عدد اجتماعات المجمس خالل  نعم نعم سويسرية %8.9 شركة صيدون  عضو سميمان أرسالن

 العام
 اجتماع واحد

تعين المؤسسة العامة لمطيران المدني عضوين في  نعم نعم سورية %2 نفسو عضو أيمن ىالل
 المجمس

  نعم نعم سورية %2.15 نفسو عضو شوقي فيتروني
  %49.55 مجمس اإلدارةمجموع ممكيات أعضاء 

 

 تركز الممكية
 نسبة ممكيتيم عددىم   نسبة ممكيتيم العدد المساىمون 

  %33.9 2 االعتباريون 
كبار 

 المساىمين
7 69.5% 

 %25 المؤسسة العامة لمطيران المدني أكبر مساىم  %66.1 71 الطبيعيون 
 

 توزيعات األرباح
 منذ التأسيس 2013 2012 2011 2010 2009 العام

 69.6 69.6 69.6 69.6 69.6 رأس المال
53% 

 %3 %14 %10 %7 %8 نسبة األرباح الموزعة
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 اإلفصاحات الطارئة خالل العام
 الموضوع التاريخ الرقم

 2013ال يوجد إفصاحات طارئة لمعام 
 

 لجنة التدقيق  المجان المنبثقة عن مجمس اإلدارة

  ال يوجد لجان
 خبرة مالية ومحاسبية عضو مجمس إدارة اسم العضو 
 ال يوجد لجان 

 

 المؤشرات المالية
 2010 2011 2012 2013 

 89 96 101 103 الموجودات/مميون ل.س
 69 69 69 69 رأس المال/ مميون ل.س

 82 89 94 96 حقوق المساىمين/ مميون ل.س
 3 2 3 13 األرباح الصافية/ مميون ل.س

 21 15 21 95 ربحية السيم
 500 500 500 500 القيمة االسمية
 588 638 673 668 القيمة الدفترية
     القيمة السوقية

 



قطاع الصناعة
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 اسم الشركة: اسمنت البادية

 معمومات الشركة
 2,,16 عدد المساهمين 060,969996999 رأس المال

 331 عدد الموظفين 1992 تاريخ التأسيس
 www.albadiacement.com الموقع االلكتروني لمشركة خالد الصواف المدير العام*

  تاريخ اإلدراج في السوق  1990 تاريخ تعيين المدير العام
 2118562 11 00963 رقم الهاتف شركة ديمويت اند توش اسم مدقق الحسابات

 2140095 11 00963 رقم الفاكس 1921 تاريخ تعيين مدقق الحسابات
 

 معمومات مجمس اإلدارة مجمس اإلدارة
نسبة  الجهة التي يمثمها المنصب االسم

 الممكية
غير  الجنسية

 تنفيذي
 مستقل

عماد عبد القادر 
 المهيدب

  ال نعم سعودية %1092 شركة المهيدب الرئيس
 
 

 %99992 نصاب العضوية

شركة سير انفست  النائب فؤاد فهد الصالح
 القابضة

 سنوات , مدة والية المجمس ال نعم سعودية %,1
عضو  رائد المديهيم

 مفوض
 1921/,19/9 تاريخ انتخاب المجمس الحالي ال نعم

شركة ميناف اس اي  عضو موريزيو كانيبمي
 اس

قرار الهيئة العامة  مكافأة أعضاء المجمس ال نعم ةإيطالي 21%
 %2أال تزيد عن 

زياد سعد الدين 
 الزعيم

 عدد اجتماعات المجمس خالل  نعم نعم سورية %092 نفسه عضو
 العام

 مرات 4

عبد العزيز  دمحم
 العقيل

 % 29يحق لممساهم الذي يمتمك  ال نعم سعودية %2 شركة الفوزان القابضة عضو
تعيين عضو أو أكثر في 

 المجمس

 نعم

دمحم دمحم صبحي 
 الحالق

  نعم نعم سورية مستقل نفسه عضو

    %29 مجموع ممكيات أعضاء مجمس اإلدارة
 

 تركز الممكية
 نسبة ممكيتهم عددهم   ممكيتهمنسبة  العدد المساهمون 

  %74.05 11 االعتباريون 
كبار 

 المساهمين
5 80% 

 % 1092 شركة المهيدب القابضة أكبر مساهم  %25.95 1,19 الطبيعيون 
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 توزيعات األرباح
 منذ التأسيس ,192 1921 1922 1929 1990 العام

 060,9 060,9 060,9 060,9 060,9 رأس المال
 ال يوجد

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد األرباح الموزعةنسبة 
 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام
 الموضوع التاريخ الرقم

 تغيير ممثل عضو مجمس اإلدارة ,12/0/192 2
 

 لجنة التدقيق  المجان المنبثقة عن مجمس اإلدارة
 لجنة التدقيق

 

 ومحاسبيةخبرة مالية  عضو مجمس إدارة اسم العضو  
 نعم نعم رائد المديهيم   المجنة التنفيذية

 لجنة المكافآت والترشيحات
 نعم نعم فهد فؤاد الصالح  
 نعم نعم موريزيو كانيبمي  

 

 المؤشرات المالية
 1929 1922 1921 192, 

 17,642 17,904 18,307 15,982 الموجودات/مميون ل9س
 9,760 9,760 9,760 9,760 رأس المال/ مميون ل9س

 3,648 7,943 8,548 9,217 حقوق المساهمين/ مميون ل9س
 (4,295) (605) (669) (183) األرباح الصافية/ مميون ل9س

 (44) (6) (7) (9) ربحية السهم
 100 100 100 500 القيمة االسمية
 37 81 88 472 القيمة الدفترية
 غير مدرج غير مدرج غير مدرج غير مدرج القيمة السوقية
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 اسم الشركة: األهلية للزيوت النباتية

 معمومات الشركة
 6100, عدد المساهمين 2629969996999 رأس المال

 102 عدد الموظفين 2002 تاريخ التأسيس
 avoco@scs-net.org الموقع االلكتروني لمشركة عبد الحميد السمق المدير العام

 1992 تاريخ اإلدراج في السوق  1990 تاريخ تعيين المدير العام
 2524510 33 00963 رقم الهاتف عبد هللا مكسور اسم مدقق الحسابات

 2524512 33 00963 رقم الفاكس 1921 تاريخ تعيين مدقق الحسابات
 

 معمومات مجمس اإلدارة مجمس اإلدارة
نسبة  الجهة التي يمثمها المنصب االسم

 الممكية
غير  الجنسية

 تنفيذي
 مستقل

دمحم بن حسن 
 العسيري 

 لالستثمارالهيئة العربية  الرئيس
 واإلنماء الزراعي

منظمة  49%
 عربية

  نعم نعم
 
 

 %0.33 نصاب العضوية

ثريا صادق 
 جعفر الحكاك

 سنوات 4 مدة والية المجمس نعم نعم عضو

عبد المطيف 
 السبع

 92/1921/,2 الحاليتاريخ انتخاب المجمس  نعم نعم سوري  %,,99 نفسه النائب

قرار الهيئة العامة  مكافأة أعضاء المجمس نعم نعم سورية %,,99 نفسه عضو مفوض أنس كيالني
 %2أال تزيد عن 

 عدد اجتماعات المجمس خالل  نعم نعم سورية %,,99 نفسه عضو مفوض ماهر فخري 
 العام

 مرات 4

 % 29لممساهم الذي يمتمك يحق  نعم نعم سورية %,,99 نفسه عضو مفوض تمام عموش
تعيين عضو أو أكثر في 

 المجمس

 نعم

   نعم نعم سورية %9924 نفسه عضو إحسان الخيمي
    %,4292 مجموع ممكيات أعضاء مجمس اإلدارة

 

 تركز الممكية
 نسبة ممكيتهم عددهم   نسبة ممكيتهم العدد المساهمون 

  %48.88 24 االعتباريون 
كبار 

 المساهمين
2 49% 

 % 49 الهيئة العربية لالستثمار واإلنماء الزراعي أكبر مساهم  %51.12 ,612, الطبيعيون 
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 توزيعات األرباح
 منذ التأسيس ,192 1921 1922 1929 1990 العام

 26299 26299 26299 26299 26299 رأس المال
291902% 

 %22 %29 %29 %, %2 األرباح الموزعة نسبة
 

 الطارئة خالل العام اإلفصاحات
 الموضوع التاريخ الرقم

 تعيين عضو مجمس إدارة ,192/,/2 2
 

 لجنة التدقيق  المجان المنبثقة عن مجمس اإلدارة

  لجنة شراء المواد األولية
 خبرة مالية ومحاسبية عضو مجمس إدارة اسم العضو 
 لجنة تدقيق  ال يوجد 

 

 المؤشرات المالية
 1929 1922 1921 192, 

 2,614 2,151 1,907 1,707 الموجودات/مميون ل9س
 1,500 1,500 1,500 1,500 رأس المال/ مميون ل9س

 2,293 1,987 1,726 1,646 حقوق المساهمين/ مميون ل9س
 531 411 170 100 األرباح الصافية/ مميون ل9س

 35 27 57 33 ربحية السهم
 100 100 500 500 القيمة االسمية
 153 132 202 549 القيمة الدفترية
 207 107 441 593 القيمة السوقية

 



قطاع الزراعة
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 الشرق األدنى لمنتجات الزيتون اسم الشركة:

 معمومات الشركة
 20 عدد المساىمين 002,222,222 رأس المال

 22 عدد الموظفين 0222 تاريخ التأسيس
 www.neop.biz الموقع االلكتروني لمشركة دمحم كامل عدي المدير العام

 مدرج غير تاريخ اإلدراج في السوق  0222 تاريخ تعيين المدير العام
 3344961 11 00963 رقم الياتف شركة جواد ومكسور 0202لعام   اسم مدقق الحسابات

 3316793 11 00963 رقم الفاكس 2010 تاريخ تعيين مدقق الحسابات
 

 معمومات مجمس اإلدارة مجمس اإلدارة
 مستقل غير تنفيذي الجنسية نسبة الممكية الجية التي يمثميا المنصب االسم

  نعم نعم سورية %0022 نفسو الرئيس عيد ديابدمحم 
 
 

 %2000 نصاب العضوية
 سنوات 4 مدة والية المجمس نعم نعم سورية %2020 نفسو النائب فاروق القطب
 2/0202/ 2 تاريخ انتخاب المجمس الحالي ال نعم سورية %04 شركة سيكوفين عضو مجد جمال
قرار الييئة العامة  أعضاء المجمس مكافأة نعم نعم سورية %2000 نفسو عضو صالح عدي

 %2أال تزيد عن 
 عدد اجتماعات المجمس خالل  نعم نعم سورية %0022 نفسو عضو وسيم دياب

 العام
 اجتماعات 0

 % 02يحق لممساىم الذي يمتمك   %54.08 مجموع ممكيات أعضاء مجمس اإلدارة
تعيين عضو أو أكثر في 

 المجمس

 ال

  

 تركز الممكية
 نسبة ممكيتيم عددىم   نسبة ممكيتيم العدد المساىمون 

  %04 0 االعتباريون 
كبار 

 المساىمين
7 74% 

 %04 شركة سيكوفين أكبر مساىم  %20 20 الطبيعيون 
 

 توزيعات األرباح
 منذ التأسيس 0202 0200 0200 0202 0224 العام

 002 002 002 002 002 رأس المال
07402% 

 %2202 %2202 %0002   األرباح الموزعة نسبة
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 اإلفصاحات الطارئة خالل العام
 الموضوع التاريخ الرقم

 0202ال يوجد إفصاحات طارئة خالل العام 
 

 لجنة التدقيق  المجان المنبثقة عن مجمس اإلدارة

  المجنة المركزية
 خبرة مالية ومحاسبية عضو مجمس إدارة اسم العضو

 ال يوجد
 

 المالية المؤشرات
 0202 0200 0200 0202 

 1113 645 540 556 الموجودات/مميون ل0س
 240 240 240 240 رأس المال/ مميون ل0س

 717 374 312 288 حقوق المساىمين/ مميون ل0س
 428 97 40 16 األرباح الصافية/ مميون ل0س

 178 40 84 34 ربحية السيم
 022 022 222 500 القيمة االسمية

 299 156 650 601 الدفترية القيمة
 غير مدرج غير مدرج غير مدرج غير مدرج القيمة السوقية
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 اسم الشركة: الهندسية الزراعية لالستثمارات نماء

 معمومات الشركة
 00,022 عدد المساىمين 002,222,222 رأس المال

 26 عدد الموظفين 0411 تاريخ التأسيس
 ال يوجد الموقع االلكتروني لمشركة عبد المسيح ناصيف المدير العام

 0224 تاريخ اإلدراج في السوق  0202 تاريخ تعيين المدير العام
 2719588 11 00963 رقم الياتف فرزت العمادي اسم مدقق الحسابات

 2719571 11 00963 رقم الفاكس 0200 تاريخ تعيين مدقق الحسابات
 

 معمومات مجمس اإلدارة مجمس اإلدارة
 مستقل غير تنفيذي الجنسية نسبة الممكية الجية التي يمثميا المنصب االسم

  نعم نعم سورية %2 صندوق نقابة الميندسين الزراعيين الرئيس راما عزيز
 
 

 %2001 نصاب العضوية
 سنوات 0 مدة والية المجمس نعم نعم سورية %0012 غرفة الزراعة السورية النائب عمر الشالط
 27/02/0200 تاريخ انتخاب المجمس الحالي نعم نعم سورية %000 العربي إلعادة التأمين االتحاد عضو عمي شرف

دمحم عبد المعين 
 قضماني

قرار الييئة العامة  مكافأة أعضاء المجمس ال نعم سورية %02 وزارة الزراعة عضو
 % من األرباح02

 عدد اجتماعات المجمس خالل  ال نعم عضو ىيثم األشقر
 العام

 مرات 00

 % 02يحق لممساىم الذي يمتمك  نعم نعم سورية %207 نفسو عضو كريم ميران خونده
تعيين عضو أو أكثر في 

 المجمس

 ال

صندوق الضمان الصحي  عضو غالب أبو حمدان
 واالجتماعي لمميندسين الزراعيين

  نعم نعم سورية 2%

  %39.96 مجموع ممكيات أعضاء مجمس اإلدارة
 

 تركز الممكية
 نسبة ممكيتيم عددىم   نسبة ممكيتيم العدد المساىمون 

  %02020 21 االعتباريون 
كبار 

 المساىمين
5 45.5% 

 % 0202 وزارة الزراعة أكبر مساىم  %53.66 00,020 الطبيعيون 
 

  



90 
 

 توزيعات األرباح
 منذ التأسيس 0202 0200 0200 0202 0224 العام

 002 002 002 002 002 رأس المال
000% 

 ال يوجد %02 %7 %02 %00 األرباح الموزعة نسبة
 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام
 الموضوع التاريخ الرقم

 تسمية مدير عام لمشركة 07/0/0202 0

 تغيير ممثل عضو مجمس اإلدارة 1/7/0202 0

 تعرض أحد مشاريع الشركة لمسطو والسرقة 00/02/0202 2
 

 لجنة التدقيق  اإلدارةالمجان المنبثقة عن مجمس 

  لجنة تطوير مشاريع طرطوس
 خبرة مالية ومحاسبية عضو مجمس إدارة اسم العضو 
 ال يوجد لجنة تدقيق 

 

 المؤشرات المالية
 0202 0200 0200 0202 

 377 297 364 345 الموجودات/مميون ل0س
 140 140 140 140 رأس المال/ مميون ل0س

 141 215 217 208 المساىمين/ مميون ل0سحقوق 
 (20) 14 25 9 األرباح الصافية/ مميون ل0س

 (115) 24 44 17 ربحية السيم
 250 250 250 250 القيمة االسمية
 252 385 387 372 القيمة الدفترية
 962 1,000 829 857 القيمة السوقية

 



قطاع االتصاالت
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 سورية - MTN اسم الشركة:

 معمومات الشركة
 23 عدد المساهمين  1050000000000 رأس المال

 10106 عدد الموظفين  2002 تاريخ التأسيس
 www.mtn.com.sy الموقع االلكتروني لمشركة  اسماعيل جارودي المدير العام

 غير مدرج تاريخ اإلدراج في السوق   2002 تاريخ تعيين المدير العام
 9494 11 00963 رقم الهاتف  قحطان السيوفي اسم مدقق الحسابات

 3344007 11 00963 رقم الفاكس  2012 تاريخ تعيين مدقق الحسابات
 

  مجمس اإلدارة
 
 

 معمومات مجمس اإلدارة
نسبة  الجهة التي يمثمها المنصب االسم

 الممكية
غير  الجنسية

 تنفيذي
 مستقل

 %0.5 نصاب العضوية نعم نعم لبنانية %1 نفسه الرئيس جمال رمضان
الجزر العذراء  %24.49 تيمي إنفست ليمتد النائب باسم التاجي

 البريطانية
 سنوات 4 مدة والية المجمس ال نعم

انفستكوم موبايل  عضو أحمد فروخ
 كوميونيكيشن

جزيرة كايمن  71.98%
 البريطانية

 2/3/2010 تاريخ انتخاب المجمس الحالي ال نعم

قرار الهيئة العامة  مكافأة أعضاء المجمس نعم نعم سورية %0.5 نفسه عضو نصير سبح
 %5أال تزيد عن 

 عدد اجتماعات المجمس خالل نعم نعم سورية %0.5 نفسه عضو جورج فاكياني
 العام

 اجتماعا   16

 %10يحق لممساهم الذي يمتمك   %98.47 مجموع ممكيات أعضاء مجمس اإلدارة
عضو أو أكثر في  تعيين

 المجمس

 ال

 

 تركز الممكية
 نسبة ممكيتهم عددهم   نسبة ممكيتهم العدد المساهمون 

  %96.47 2 االعتباريون 
كبار 

 المساهمين
2 96.47% 

 %71.98 شركة انفستكوم موبايل كوميونيكيشن أكبر مساهم  %3.53 21 الطبيعيون 
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 توزيعات األرباح
 منذ التأسيس 2013 2012 2011 2010 2009 العام

 10500 10500 10500 10500 10500 رأس المال
30062% 

 %226 %213 %400 %414 %751 األرباح الموزعة نسبة
 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام
 الموضوع التاريخ الرقم

 2013ال يوجد إفصاحات طارئة خالل العام 
 

 التدقيقلجنة   المجان المنبثقة عن مجمس اإلدارة

 لجنة التدقيق
 

 خبرة مالية ومحاسبية عضو مجمس إدارة اسم العضو
 ال نعم جمال رمضان

 لجنة المكافآت والتعويضات والموارد البشرية
 نعم نعم باسم التاجي
 ال نعم نصير سبح

 

 المؤشرات المالية
 2010 2011 2012 2013 

 71,501 56,182 49,850 42,730 الموجودات/مميون ل.س
 1,500 1,500 1,500 1500 رأس المال/ مميون ل.س

 5,643 5,451 9,167 8,464 حقوق المساهمين/ مميون ل.س
 3,393 3,201 6,917 6,214 األرباح الصافية/ مميون ل.س

 226 1,067 2,306 2,071 ربحية السهم
 100 500 500 500 القيمة االسمية
 376 1,817 3,056 2821 القيمة الدفترية
 غير مدرج غير مدرج غير مدرج غير مدرج القيمة السوقية
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 سيريتل موبايل تيليكوم اسم الشركة:

 معمومات الشركة
 60581 عدد المساهمين 3035000000000 رأس المال

 10647 عدد الموظفين 2002 تاريخ التأسيس
 www.syriatel.sy الموقع االلكتروني لمشركة ماجدة صقر المدير العام

 غير مدرج تاريخ اإلدراج في السوق  2008 تاريخ تعيين المدير العام
 9393 11 00963 رقم الهاتف قحطان السيوفي اسم مدقق الحسابات

 3344007 11 00963 رقم الفاكس 2012 تاريخ تعيين مدقق الحسابات
 

 معمومات مجمس اإلدارة مجمس اإلدارة
نسبة  التي يمثمهاالجهة  المنصب االسم

 الممكية
غير  الجنسية

 تنفيذي
 مستقل

راماك لممشاريع التنموية  الرئيس رامي مخموف
 واإلنسانية

  ال نعم سورية 42.21%
 
 

 %0.3 نصاب العضوية

 سنوات 4 مدة والية المجمس نعم نعم سورية %14.66 نفسه النائب إيهاب مخموف
عبد الرحمن 

 مازي 
 11/7/2010 تاريخ انتخاب المجمس الحالي نعم نعم سعودية %0.92 نفسه عضو

قرار الهيئة العامة  مكافأة أعضاء المجمس نعم نعم إماراتية %0.3 نفسه عضو أحمد الظاهري 
 %5أال تزيد عن 

 عدد اجتماعات المجمس خالل ال نعم سورية %24.61 صندوق المشرق االستثماري  عضو أشرف منعم
 العام

 اجتماعات 8

 %10يحق لممساهم الذي يمتمك   %82.7 ممكيات أعضاء مجمس اإلدارة مجموع
تعيين عضو أو أكثر في 

 المجمس

 ال

 

 تركز الممكية
 نسبة ممكيتهم عددهم   نسبة ممكيتهم العدد المساهمون 

  %74.5 21 االعتباريون 
كبار 

 المساهمين
3 81.39% 

 %42.21 لممشاريع التنموية واإلنسانية شركة راماك أكبر مساهم  %25.5 60560 الطبيعيون 
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 توزيعات األرباح
 منذ التأسيس 2013 2012 2011 2010 2009 العام

 30350 30350 30350 10675 10675 رأس المال
10880% 

 %180 %180 %160 %300 %240 األرباح الموزعة نسبة
 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام
 الموضوع التاريخ الرقم

 % من اسهم الشركة 41.9نقل ممكية  10/3/2013 1

 استقالة عضو مجمس إدارة 1/5/2013 2
 

 لجنة التدقيق  المجان المنبثقة عن مجمس اإلدارة

  لجنة التدقيق

 خبرة مالية ومحاسبية عضو مجمس إدارة اسم العضو 
 نعم نعم عبد الرحمن مازي  
 ال نعم إيهاب مخموف 
 ال نعم أحمد الظاهري  

 

 المؤشرات المالية
 2010 2011 2012 2013 

 70,468 53,455 45,893 38,783 الموجودات/مميون ل.س
 3,350 3,350 3,350 1,675 رأس المال/ مميون ل.س

 36,582 27,970 25,783 23,344 حقوق المساهمين/ مميون ل.س
 5,394 7,547 7,465 8,469 األرباح الصافية/ مميون ل.س

 161 56 56 126 السهم ربحية
 100 25 25 25 القيمة االسمية
 1,092 209 192 348 القيمة الدفترية
 غير مدرج غير مدرج غير مدرج غير مدرج القيمة السوقية

 



 www.scfms.sy


