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كلمة السيد رئيس مجلس إدارة المجموعة المتحدة عن نشاط الشركة و مركزها المالي في 

13/31/2016 

  

 للنشر واإلعالن والتسويق المتحدة السادة أعضاء الجمعية العمومية العادية لشركة المجموعة  -

 السيد مراقب الحسابات -

 وزارة االقتصاد السادة مندوبو إدارة الشركات في  -

 هيئة األوراق واألسواق المالية السورية السادة مندوبو -

 السادة الحضور 

لتلبية الدعوة لحضور  اإلدارة يسرني أن أرحب بكم جميعا  باسمي وباسم أعضاء مجلس 

 تحدة في سورية .االجتماع السنوي لمساهمي شركة المجموعة الم

 

 األخوة المساهمون : 

. حيث .. ال  تباشير انفراج ننتظرها جميعا  من عمر األزمة حام بعيدخل علينا العام السا

قاسيا  علينا وعلى أعمالنا ونشاطاتنا ، كما على األعوام الستة الماضية اختبارا   تشكل

 غيرنا من السوريين وأعمالهم . 

فكلنا يعرف ويعايش يوميا  انعكاسات هذه األزمة المريرة على كافة الجوانب السياسية 

منها واالقتصادية واالجتماعية ، وهو ما كان له بالغ األثر على نشاطاتنا وكوادرنا وأعمالنا 

 في المجموعة المتحدة .

 

 : األخوة األفاضل

بأّن الحياة يجب أن تستمر وكذلك ، مؤمنين  ا  رغم ما سبق ، مازلنا ، كما عهدتمونا دوم

األعمال ذلك أنّنا جزء من نسيج هذا الوطن وهذا المجتمع ومن حقه علينا أن نشارك 

وبشكل فّعال في استمراريته وصموده حتى الخروج من هذه األزمة . فنحن من 

، وهو حق ال يسقط بتقادم األزمة وتوسعها  ا  المؤمنين بأّن لبلدنا ولشعبنا علينا حق

البلد بأنّنا بموقفنا هذا إنّما نساهم بأقل مما قدمه لنا هذا  ا  شظيها ، ألنّنا نؤمن أيضوت

    من هذه الثوابت ، مازلنا مصرّين على المضي  من هنا ، وانطالقا  .  ا  كسوريين جميع

بدأناه منذ بداية األزمة وذلك من خالل اتباع سياسات إدارية متحّفظة واستراتيجية  بما

 عمل متوازنة تمتاز بديناميكية عالية في التعاطي مع الحدث الطارئ .
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على االستمرار والمضي قدما  ، ذلك أّن رؤيتنا م على أنّنا أصبحنا أكثر اصرارا  كما نؤكّد اليو

اظم األزمة وادراكنا لطبيعة ما يجري وأهدافه ومنها تفريغ مع تع ا  أصبحت أكثر وضوح

 الوطن من كل النقاط المضيئة فيه وعلى رأسها اقتصاده بشقيه العام والخاص .

 

 : السادة األعزاء

اإلجراءات التي اتخذتها إدارة الشركة كان لها أكبر األثر في تجاوز أصعب  بأنّ  شكّ ال 

الة التي اتخذتها عملية إدارة المخاطر الناجحة والفعّ  إنّ ف . بهااألزمة التي مررنا مراحل 

الشركة أدّت إلى تحسين األرقام المالية ، رغم تقلبات أسعار صرف العمالت التي 

. انعكس مباشرة  في  بوقة منذ سنوات ، ال بل منذ عقودشهدت ارتفاعات غير مس

لية ، وبالتالي زيادة مباشرة ارتفاع تكاليف المواد األولية وتكاليف مصادر الطاقة التشغي

 . 6102في تكاليف استمرارنا في أداء أعمالنا على نحو ملحوظ خالل العام 

نا أكثر تأقلما  مع وألّن وضوح الرؤية ينعكس وضوحا  في األهداف ، فإنّنا بت من أجل ذلك ،

راريتنا األزمة وأكثر قدرة على مواجهة تداعياتها ، بما يؤدي في النهاية إلى تعزيز استم

 وتطوير مواجهتنا لكل ما تفرزه على عملنا .

بعض قطاعات ، هو صمود  مرار رغم كل التحديات والصعوباتساعدنا على االستوإّن 

وقدرتها على االستمرار في أسوأ الظروف التي مرت على الشركة  الشركة األكثر فعالية

 ا  كبير ا  كان للقطاعين دورحيث  الوسيلة . و عالن الطرقيهنا نشاطي اإل وأخصّ  والبلد ،

 كانا السند الحقيقي للشركة في أزمتها ومحنتها القاسية .ورتنا على البقاء ، في قد

في األعمال مع بدايات  ا  الطرقي عاد اليوم ليشهد ازدهار اإلعالن ونستطيع أن نقول بأنّ 

تطلب  ل العاملون فيه إلى خلية نحل نشيطة تعمل ليل نهار إن، حيث تحوّ عام هذا ال

لجهة عودة اإلعالن الطرقي إلى أوجه وبزخم  ا  يكون مبّشرهذا العام س األمر ونأمل بأنّ 

 يقارب ما كان قبل سنوات األزمة  .

 بدأت بالعودة تدريجيا  كما كانتأما فيما يخص جريدة الوسيلة ، فكلنا يعرف أن الجريدة 

 وإنّنا نخطط اليوم لعودة فروع أخرى  ،بفرعيها في دمشق والساحل عليه انتشارا  وتوزيعا  

 في المحافظات التي نرى أنّها ستكون ذات جدوى . 

إّن التطورات التي حققناها والموضّحة في التقرير السنوي لمجلس إدارة الشركة ما 

، ولوال روح الفريق التي لطالما  ا  كانت لتحصل لوال روح التحّدي التي امتلكناها جميع

ذه المجموعة ، وباالعتماد على أفضل الكفاءات التي تثبت يوما  بعد كانت ميّزتنا في ه

 يوم قدرتها على اجتراح الحلول لمشكالتنا ومتطلبات استمرارنا وقدرتها على المناورة
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المطلق بقدرة هذا الوطن العظيم على أمام أي عائق . وكل ذلك ينطلق من ايماننا 

 . جدارتهبعظمة هذا البلد و، وايماننا  النهوض رغم كل ما أصابه من جراحالتعافي و

 

 :   خوة واألخواتأيها األ

ه أمامنا الكثير نا مستمرون في العمل وبوتيرة أعلى ... صحيح أنّ نعد أنفسنا ونعدكم أنّ 

لكننا وكما عهدتمونا لن نستكين ولن نهدأ ، وسنواصل مسيرة  من العمل والتحديات ،

  النهوض ومثلنا في ذلك وطننا سورية التي علمتنا كيف ننهض بعد كل سقوط .

  وننطلق من  ...ما خلفته هذه األزمة من سلبيات ننفض عن أنفسنا كل بدأنا اليوم 

طموحنا كبير وغير محدود ... والتفاني والعمل بإخالص وروح المسؤولية الرفيعة  .جديد ..

 طريقنا الذي رسمناه للوصول إلى أهدافنا وطموحاتنا .

  نا ماضون في وللوطن بأنّ  أن أختم بوعد لكم وال يسعني في نهاية هذه الكلمة إالّ 

  لوطننا ولشركتنا .حبنا ووالؤنا  أعلى يدفعنا بهّمٍة أكبر وبثقةٍ  ... طريقنا

أوسع وأكثر ازدهارا   نطالقة أقوى وأعمالالمجموعة المتحدة ستشهد ا د لكم بأنّ وأؤكّ 

 سمنا وكوادرنا وخاصة  بوطننا الذي يسمو بنا وبأبنائه المخلصين واألوفياء ...اتليق ب

 

 وشكرا  
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 13/31/2016لما ورد بقائمة المركز المالي في نتائج األعمال وفقا  

 لما يلي : ة بالمقارنة بالعام السابق وفقا  بلغت قيمة المبيعات السنوي -3

 

 باآلالفاألرقام 

 نسبة نمو % الفرق 2016العام  2015العام 

237,402 290,942 53,540 22.55% 

 

  2015عام عن  % 22.55مبيعات السنوية للشركة بنسبة بال ازديادهناك . 

 

 لما يلي : وفقا   بالمقارنة بالعام السابقي بلغ مجمل الربح السنو -1

 

 نسبة نمو % الفرق 2016العام  2015العام 

147,153 157,699 10,546 7.17% 

 

 

 لما يلي : المقارنة بالعام السابق وفقا  ب العمومية و اإلدارية بلغ إجمالي المصاريف -1

 

 نسبة نمو % الفرق 2016العام  2015العام 

137,412 155,963 18,551 13.50% 

 

  2015عن عام  % 13.50للشركة بنسبة العمومية واإلدارية  المصاريف في ازديادهناك . 

 

 لما يلي : ب بالمقارنة بالعام السابق وفقا  الشركة قبل الضرائ) خسارة ( بلغ صافي ربح  -4

 

 نسبة نمو % الفرق 2016العام  2015العام 

16,649 14,158 -2,491  14.96 -% 
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 لما يلي :بالمقارنة بالعام السابق وفقا    بلغت الضرائب المستحقة على الشركة -5

 نسبة نمو % الفرق 2016العام  2015العام 

- - - % 

 

 للنتائج المبينة  : وفقا   ا العاملهذ رباح المقترحتوزيع األ فيما يلي جدول يوضح -6

 مالحظات ( ليرة سورية) ف باآلال ( ليرة سورية) ف باآلال البيان

   (244,858) دّورةالم األرباح) الخسائر ( مجمع 

  2016العام  ) خسائر ( صافي أرباح
 ( ) بعد الضرائب واالحتياطي

5,314   

    توزع كما يلي :

  -  توزيعات

  (112,414)  أرباح مرحلة للعام التالي) خسائر ( 

  (112,414) (112,414) إجمالي

 

 ةـــار للشركــق واالزدهــالتوفي ا بدوامــع تمنياتنــم

 

 

 محمد سعيد قضماني                                                                                                         

          س اإلدارةــس مجلــرئي                                                                                                          
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 والتسويق واإلعالنرير مجلس إدارة شركة المجموعة المتحدة للنشر تق

 13/31/2016في ية المساهمة المغفلة عن السنة المنته

 

 المساهمة المغفلة السادة مساهمي شركة المجموعة المتحدة للنشر واإلعالن والتسويق

 السادة أعضاء مجلس اإلدارة

 ... تحية طيبة وبعد

تقرير مجلس اإلدارة  فيما يلي لكمأن نستعرض  نودّ  13/31/2016بمناسبة انتهاء السنة المالية في 

 : الذي يوضح الكثير من األمور الهامة و المتعلقة بالشركة

 بيانات مالية عن الشركة

 مدفوع بالكاملسورية ليرة    450,000,000    رأس مال الشركة 
 سهم     4,500,000     عدد األسهم 

 
 سورية (  ليرة) ف األرقام باآلال - منذ التأسيسواالحتياطي أرباح الشركة بعد الضرائب  -

 

 1004إجمالي 
 2009لغاية  

 إجمالي 1036 1035 1034 2013 2012 1033 1030

277,260 302,305 -53,207 -163,119 -50,368 5,426 12,560 5,124 341,113 

 14,45% % 148.73- % 206.57- % 69.12 333.5% 336.4% 59.2- %  

 

 سورية (  ) ليرة األرباح الموزعة على المساهمين -

ولغاية عام  2102من عام  لم يتم توزيع أي أرباح على المساهمين خالل األعوام الخمسة األخيرة

 ل.س ( .  130,500,000بمبلغ )  2100عملية توزيع لألرباح كانت في العام ، وإّن آخر  2102

 

 األرقام باآلالف ) ليرة سورية ( –صافي حقوق المساهمين  -
 

2011 1031 1031 1034 1035 1036 

424,429 279,310 228,942 235,382 252,031 266,190 

 

 سورية ( ) ليرة األسهم المصدرةأسعار  -
 

2011 1031 1031 1034 1035 1036 

254.68 254.68 254.68 254.68 254.68 254.68 
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 .سورية  ليرة 3,1110111مبلغ  13/31/1132أتعاب مراقب الحسابات عن السنة المنتهية في  -

 . موظفا   311حوالي عدد العاملين بأنشطة الشركة بدمشق والمحافظات  -

 

 واإلدارة التنفيذية بالشركة  - أعضاء مجلس اإلدارة 

  : يتكون المجلس من األعضاء التالية أسماؤهم

  رئيس مجلس اإلدارة                 انيمحمد سعيد قضم/  السيد -3

دمشق عام  من ماجستير محاسبة منشآت مالية ، 0222إجازة جامعية في المحاسبة كلية االقتصاد جامعة دمشق عام 

 0222من عام  AWIالرئيس المالي لمجموعة ،  0222-0222ات المتحدة األميركية من الوالي CMAشهادة ،  0220

 .  لتاريخه

  نائب رئيس مجلس اإلدارة                     أمجد أيمن ايبش/  السيد -1

،  0222عمال اختصاص تسويق أالمتحدة االمريكية شهادة إدارة  الواليات dnalhgiHجامعة نهى دراسته الجامعية في أ

  . AWIموعة منصب المدير التجاري لمج ويشغل حاليا  ،  0220من العام  ل في مجموعة الوسيط انترناشوناليعم

 ا  عضو            العالرامي محمود عبد /  السيد -1

من جامعة  وحاصل على ماجستير في المحاسبة،  0222حاصل على شهادة في االقتصاد من جامعة دمشق عام 

منصب  ويشغل حاليا  ،  0222من العام  سيط انترناشونال، يعمل في مجموعة الو 0222متريوليتان ليدز بريطانيا عام 

 . AWI مدير التسويق لمجموعة

 عضوا                           مازن يونس/  السيد -4

 . AWIعة صب مسؤول البنوك والتحصيل لمجمومن ويشغل،  0222 من العام ل في مجموعة الوسيط انترناشوناليعم

 عضوا                             وسيم ديب/  السيد -5

ل في مجموعة ، ويعم 0222شهادة في المحاسبة عام  بيروت - التكنولوجيا لبنانلوم وجامعة السودان للع : دراسة جامعية

 . AWI لمجموعة منصب المدير المالي ويشغل حاليا  ،  0222من العام  الوسيط انترناشونال

 عضو اللجنة التنفيذية                        فادي حمصي/  السيد -6

من العام  سيط انترناشونالفي مجموعة الويعمل و،  2222عام  دمشقفي االقتصاد من جامعة إجازة جامعية  حاصل على

  ، ويشغل حاليا  منصب المدير العام لشركة المجموعة المتحدة للنشر واإلعالن والتسويق . 2222
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 عضو اللجنة التنفيذيةحاتم                          الكميت/  السيد -4

لمتحدة للنشر شركة المجموعة ايعمل في و،  2221عام تشرين في االقتصاد من جامعة إجازة جامعية  حاصل على

  . للشركة ماليالمدير المنصب ، ويشغل حاليا   0222واإلعالن والتسويق من العام 

 عضو اللجنة التنفيذيةلزهر                          فادي ا/  السيد -0

من العام  سيط انترناشونالالويعمل في مجموعة و،  2221عام  دمشقفي االقتصاد من جامعة إجازة جامعية  حاصل على

  . المجموعة المتحدة للنشر واإلعالن والتسويق لشركة تجاري، ويشغل حاليا  منصب المدير ال 0221

والرواتب في حين أّن إجمالي التعويضات ،  ون أي تعويضات عن إدارة الشركةضيتقا ال إّن أعضاء مجلس اإلدارةو

والتي يعتبر السيد المدير العام للشركة عضوا  فيها بلغت  ( جنة التنفيذيةللالعليا ) األعضاء اإلدارة السنوية والمكافآت 

 .ليرة سورية  10,504,392

 : علما  أن كل من السادة المذكورين يستحوذ على نسبة من أسهم الشركة حتى تاريخ إعداد التقرير على النحو التالي

      الشركةسهم من إجمالي أعدد األسهم                            نسبة                                                             

  

            % 0,06                                         2,850محمد سعيد قضماني                            السيد  / 

            % 0.01                                         500                 أمجد أيمن ايبش                    السيد / 

            % 0.01                                         500                 رامي محمود عبد العال           /  السيد

                        مازن يونس                  السيد / 

 وسيم ديب                                               السيد / 

 / حيث تملك ئة / السادة شركة الوسيط انترناشونال المحدودة المسؤوليةبالما %2ويوجد مساهم تشكل حصته أكثر من 

             مساهم وتشكل  281عة على مساهمين عددهم سهم موزّ األ وباقي،  % 85,22 سهم بنسبة 3,834,890

 . % 14,69نسبة 

 المدير العام  للشركة

 حمصي جورج السيد فادي  -

 اللجنة التنفيذية للشركة

مدراء بالشركة وتتخذ هذه اللجنة القرارات الهامة وكذلك متابعة سير العمل والتأكد  ثالثةتتكون هذه اللجنة من 

دارة وهي تتكون من السادة التالية من تحقيق الشركة لخطتها السنوية من خالل اجتماعاتها الدورية مع مجلس اإل

 :   أسماؤهم

 . مدير عام الشركةالسيد فادي حمصي :  -

 .المدير المالي  السيد الكميت حاتم : -

 زهر : المدير التجاري .الالسيد فادي  -
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 للشركة هيكل التنظيميال
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 واألنشطة التي تستثمر الشركة بهانشاط الشركة 

سوق  ز هذه األنشطة بشكل رئيسي علىوتركّ تعتمد الشركة على عدة أنشطة رئيسية تتواجد من خاللها بالسوق السوري 

ومبنى إداري  ، باإلضافة إلى مطبعة ويب جرائد تعتبر الوحيدة في المنطقةالن واألنشطة التسويقية المختلفة الدعاية واإلع

همت في شركة سوريا القابضة الشركة سا أنّ  أيضا  تجدر اإلشارة،  الشركة بالمنطقة الصناعية بعدراوذلك بالموقع ملك 

من خالل مشروعات عمالقة  في سوريا الكيانات الضخمة إحدى من رأسمال هذه الشركة التي ستعدّ  % 2,40 بنسبة

 .  التطور الحادث في السوق السوريوذلك لتنويع االستثمارات ومسايرة 

نشاط الصفحات الصفراء والدليل ،  ونشاط جريدة الوسيلة الطرقياإلعالن ساسية هي نشاط نشاطات الشركة األ إنّ 

، ولكن نتيجة للظروف الحالية قامت الشركة  الجرائدنشاط مطبعة و نشاط جريدة بلدنا ،، نشاط المجالت  السياحي ،

األخرى مثل نشاط  واالستمرار بالعمل على النشاطات 0221انطالقا  من العام وبشكل مؤقت بإيقاف بعض النشاطات 

بتطوير وتحديث الموقع االلكتروني لجريدة بلدنا بغية  الوسيلة كما قامت الشركة مؤخرا  جريدة ونشاط  الطرقيعالن اإل

 التي تقوم بها الشركة . النشاطاتار به وعليه سيتم شرح االستثم

وتنتشر هذه اللوحات بأهم مدن  اإلعالنيةوهذا النشاط يعمل في مجال لوحات الطرق  : الطرقيعالن اإلنشاط  -3

للوحات حاجة المعلنين هذه الشبكة من ابحيث تلبي وضمن محطات القطارات ،  الجمهورية وكذلك على الطرق الدولية 

 . كبر عائد ممكن على  إعالناتهموإلعطائهم أ

إحدى األنشطة المستحدثة بالشركة وهي جريدة إعالنية أسبوعية مختّصة باإلعالنات التجارية  نشاط جريدة الوسيلة : -1

ريف  –ألف نسخة أسبوعية في المحافظات الهامة بسوريا : دمشق  200حيث يتم طباعة وتوزيع ما اليقل عن ، والمبوبة 

 دير الزور . –حمص  –طرطوس  –الالذقية  –إدلب  –حلب  –دمشق 

ف بشكل مدروس ويتألف نشاط الصفحات الصفراء من دليل هاتف مصنّ  :والدليل السياحي  نشاط الصفحات الصفراء  -1

العالم وتأتي إيراداته من خالل إعالنات ه وهو دليل منتشر في جميع أنحاء بحيث يعطي راحة وفائدة قصوى لمستعملي

مدفوعة لمعلنين على صفحات هذا الدليل باإلضافة إلى إصدار أدلة أخرى متخصصة في أنشطة معينة مثل الدليل السياحي 

 . بشكل مباشر لجذب المعلنين العاملين في قطاع السياحة لضمان وصول إعالناتهم للمستفيدين من خدماتهم

 : المجموعة عدة مجالت تهتم بعدة مجاالت لترضي أذواق القراء وهيتصدر  : المجالت نشاط -4

 وهي مجلة شهرية تعكس معظم المناسبات الخاصة والعامة في المجتمع وكذلك موضوعات هامة  : مجلة ليالينا

تخص الجمال والموضة واألزياء والصحة من خالل إدارة تحرير متخصصة ويأتي إيرادها من حصيلة بيع 

  . واإلعالنات التجاريةالمجلة واالشتراكات 

  مشاهير الفن بالوطن العربي والعالم بشكل عصري ترّكز على أخبار الفن و شهريةوهي مجلة  : جاالمجلة

 . ويأتي إيراد المجلة من حصيلة بيع المجلة واالشتراكات واإلعالنات التجارية

 وهي مجلة شهرية تصدر باللغة االنكليزية وتتناول موضوعات متنوعة تهم متحدثي  : أون مجلة واتس

ألماكن السياحية واألثرية بسوريا وكذلك األماكن التي تهم السياح أو المقيمين االنكليزية وتلقي الضوء على ا

 . األجانب ويأتي إيراد المجلة من حصيلة بيعها واالشتراكات واإلعالنات التجارية

 وهي مجلة متخصصة في عالم السيارات وتصدر بشكل شهري وهي تصدر بالتعاون مع شبكة  : يرج مجلة توب

BBC   صاحبة امتياز المجلة ويأتي إيراد المجلة من حصيلة بيعها واالشتراكات واإلعالنات التجارية . 
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  : والتي تعنى بشؤون المرأة وتصدر بالتعاون مع مجلة  المصّنفة أولى عالميا  مجلة الوهي مجلة ماري كلير

بيعها واالشتراكات واإلعالنات صاحبة امتياز المجلة ويأتي إيراد المجلة من حصيلة  ماري كلير العالمية

 . التجارية

نخبة سريعة اإليقاع تلبي حاجة القراء من خالل التنوع في شتى المجاالت ومن خالل  وهي جريدة يومية : جريدة بلدنا -5

من حيث عدد  االجريدة األوسع انتشارا  في سوري وهي تعدّ ، المجتمع تكتب في جميع المجاالت  مختارة من نجوم

 . ليزيةكين العربية واالنويتم اصدارها باللغت  المشتركين ومن خالل شبكة توزيع االشتراكات الخاصة بهذه الجريدة

األولى في سوريا من ناحية الحداثة  هو إحدى األنشطة الواعدة والمستحدثة بالشركة وتعدّ و : مطبعة الجرائد نشاط -6

الشركة لها  وتعتبر الشركة رائدة في هذا المجال على مستوى القطاع الخاص حيث أنّ ،  والجودة وإمكانيات الطباعة

 . األسبقية في استحداث النشاط ضمن القطاع الخاص

ضمن الة من خالل مشاركتها الفعّ حمالت الدعم والتوعية الوطنية مساندة ومشاركة الشركة في  عالوة على نشاط

 . األساسي المترتب عليها كواجب وطني ضمن هذه األزمة انطالقا  من دورهانشاطاتها 

تهتم الشركة باإلعداد الجيد للموارد البشرية من خالل برامج تدريب عالية الجودة داخل وخارج سوريا وذلك  -

 .لتطوير موظفي الشركة وضمان األداء العالي الجودة 

حيث أن أنشطة  موظف في دمشق وباقي المحافظات ( 220)  0222علما  بأن عدد موظفي الشركة كان في نهاية عام 
من خالل مكاتب تمثيل فيها ،  االالذقية –حمص  –حلب  –الشركة تغطي معظم المدن الهامة بسوريا كالتالي : دمشق 

 . موظفين لتأدية جميع أعمال الشركة بهذه المناطق وكذلك لخدمة زبائن الشركة وفق المخططات أدناه

 كة وفق توزع الموظفين ضمن المحافظات.المخطط الهيكلي للشر

 دير الزور حمص الالذقية حلب دمشق وريفها

 - - ينموظف  7 ينموظف 4 موظف 91

 مية والتحصيل الدراسي للموظفين .أما المخطط الهيكلي للشركة وفق الشهادات العل

حملة الشهادة 

 اإلبتدائية 

حملة الشهادة 

 اإلعدادية

حملة الشهادة 

 الثانوية

حملة شهادة المعهد 

 المتوسط

حملة الشهادة 

 الجامعية

موظف 01 موظف 01 موظف 2 موظف 01  موظف 01   
 

 .ليرة سورية  01,051,100حوالي  امقداره ربحكانت  2102نتيجة أعمال الشركة خالل العام  إنّ و -

، أما  أما بما يخص حجم االستثمار الرأسمالي للفروع فإن طبيعة الشركة كخدمات إعالنية مركزها األساسي دمشق

 . نشطةالتوزيع القطاعي لهذه األ 30مالية صفحة إيضاحات القوائم الوموضح في  تالفروع فيها فقط مكاتب تسهيل خدما

 : األداء التشغيلي للشركة

من انجاز أعمالها على مجموعة من الموردين المحليين وكذلك موردين خارجيين بشكل يضتعتمد الشركة في سبيل  -

 : على سبيل المثالالحصول على أجود الخدمات وحسب معايير الجودة المتبعة فيما يتعلق بمنتجات الشركة و

 ( شركة س ام واي كيCMYK  : ) و فليكس توريد أحبارمختصة بشركة سورية . 

  حبارلبنان : شركة مختصة بتوريد أ -شركة كوميكس . 
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  توريد لوحات متحركة ومستلزماتها من الورق .فرنسا : شركة مختصة ب -شركة بريزما فليكس 

 . مطبعة الرحمة ومطبعة برينت وير : مطابع مختصة بطباعة لوحات اإلعالن الطرقي 

  

 ، ( اإلعالنية JWTوكالة جي دبليو تي ) ،  المحمولالهاتف وسيريتل لخدمات  MTN تجدر اإلشارة أن شركتي أيضا   -

بنك الشام اإلسالمي ، بنك سورية الدولي ،  ( اإلعالنية Y2ADوكالة واي تو آد ) ( ،  Starcomوكالة ستار كوم ) 

من أهم عمالء الشركة حيث أن مجمل تعامالت الشركة يعتبرون ، اإلسالمي ، بنك البركة ، بنك بيمو السعودي الفرنسي 

 . من حجم مبيعات الشركة %22معهم تتجاوز 

 

وكذلك ال يوجد أي براءات  ،أي حماية حكوميـة أو امتيازات تتمتع بها أو أي من منتجاتها لديها  ال يوجدوإّن الشركة  -

المحدودة تم توقيع عقد استثمار مع شركة الوسيط انترناشيونال في حين أّنه  امتياز تم الحصول عليها . اختراع أو حقوق

في كافة  الحصري باستعمال اسم جريدة الوسيلة وتمثيلها أمام الغير على أن تكون الشركة صاحبة الحقالمسؤولية ، 

 .أراضي الجمهورية العربية السورية 

ا لها أثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتهكان  الدوليةال يوجد أي قـرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات كما أّنه  -

 من قبل الشركة خالل السنة المالية . منحأي تبرعات أو ، ولم ُتدفع  أو قدرتهـا التنافسية

أي ال يوجد و ،خالل السنة المالية أي عمليات غير متكررة وال تدخل ضمن النشاط الرئيسي للشركة  كذلك لم تحدث -

 للمجموعة المتحدة للنشر واإلعالن والتسويق المساهمة المغفلة . شركات تابعة

)  المستخدمة ثل في اختيار أفضل نوعيات المواد األوليةمعايير جودة معينة تتمعلى في تشغيلها تعتمد الشركة إّن  عتمدت -

أو مطبوعات بمختلف  يةسواء كانت إعالنات طرقلجودة لمنتجاتها لضمان مستوى عالي من ا(  سفليك،  أحبار،  ورق

 . أشكالها

خراج جميع إلعلى اإلنتاج  شرافيقوم بأعمال التصميم واإليضم فريق عالي الكفاءة بالشركة وجود قسم داخلي مع 

 . ويتناسب مع مكانة الشركة بالسوق مطبوعات ومنتجات الشركة بالشكل الذي يرضي عمالئها

وهي تعكس  0222 مع اإليضاحات المتممة عن عامللشركة تجدون مرفقا  القوائم المالية بالنسبة لألداء المالي للشركة  -

 . بوضوح جميع الجوانب المالية الهامة والسياسات المالية والمحاسبية التي تتبعها الشركة

 . نرجو أن يكون هذا التقرير ألقى الضوء على أهم الجوانب المتعلقة بالشركة سواء كانت تشغيلية أو مالية أو تنظيمية -

 

 

 ةـــار للشركــق واالزدهــا بدوام التوفيــع تمنياتنــم

 

 

 محمد سعيد قضماني                                                                                                        

          س اإلدارةــمجل ســرئي                                                                                                          

 

 

 

 








































































