
تقرير احلوكمة 2015

هيئة الأوراق والأ�سواق املالية ال�سورية
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الدكتور عبد الرحمن مرعي

عمل��ت هيئ��ة الأوراق والأ�س��واق املالي��ة ال�س��ورية خ��ال الع��ام 2015 عل��ى 
تعزي��ز الت��زام ال���ركات مبب��ادئ احلوكم��ة به��دف تعزي��ز ال�س��فافية يف 

خمتل��ف املج��الت القانوني��ة والجتماعية وطرق واأ�س��اليب الف�ساح 
امل�س��تخدمة وتدقي��ق احل�س��ابات وذل��ك م��ن خ��ال تعدي��ل نظ��ام 

احلوكم��ة ل��دى الهيئ��ة بحي��ث ي�سم��ن وج��ود اأ�سا���س لإط��ار فع��ال 
املالي��ة  الأوراق  �س��وق  �س��فافية  ويع��زز  ال���ركات  حلوكم��ة 

وكفاءت��ه ويحف��ظ حق��وق امل�س��اهمني م��ن حي��ث نق��ل ملكي��ة 
الأ�س��هم واختي��ار جمال���س الإدارات واحل�س��ول عل��ى عائد 

فع��ال م��ن ا�س��تثمارات املالك��ني وامل�س��اركة الفعال��ة يف 
اجتماع��ات الهيئ��ة العام��ة.

كم��ا عمل��ت الهيئ��ة عل��ى حتدي��د م�س��وؤوليات جمل���س 
وواجبات��ه  الإدارة  جمل���س  هي��كل  حي��ث  م��ن  الإدارة 

التنفيذي��ة، وكيفي��ة اختيار اأع�ساء جمل���س الإدارة وحتديد 
مهام��ه الأ�سا�س��ية وتعزي��ز دوره يف ال���راف عل��ى الدارة 

التنفيذي��ة.

كم��ا اأك��دت الهيئ��ة عل��ى ���رورة تعزي��ز امل�س��وؤولية الجتماعي��ة 
ل��دى ال���ركات م��ن حي��ث ���رورة اف�س��اح ال���ركات يف تقري��ر 

احلوكم��ة ال�س��نوي ع��ن م�س��اهماتها الجتماعي��ة الفعلي��ة فيم��ا يتعل��ق 
بالبيئة وتنمية املجتمع، واأن يت�سمن التقرير ال�سنوي لل�ركة جهود 

ال���ركة يف جم��ال امل�س��وؤولية الجتماعي��ة.

ويف اخلت��ام اأوج��ه التحي��ة لأع�س��اء جمل���س املفو�س��ني ولكاف��ة العامل��ني يف 
الهيئ��ة، م��ع كل احلب والتقدير.
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 المستخلص:

  احملاور اليت تغطيها لعامة مبمارسات احلوكمة يف مجيع تطور واضح يف مدى التزاـ الشركات ادلسامهة ا
تيجة اجلهود ر إدياف ىذه الشركات باحلاجة دلمارسات احلوكمة نوىو مؤشر جيد لتطو  .األنظمة

وادلتابعة ادلستمرة والدورية لتطبيق قواعد احلوكمة  الرقابية لتعزيز ىذه ادلمارسات احلثيثة للجهات
 واإلجراءات ذات الصلة.

  حقوؽ ادلسامهني ومساءلة إداراهتا يف حاؿ  اإلطار التشريعي الناظم لعمل الشركات ادلسامهةكفل
 تقصريىا يف محاية ىذه احلقوؽ.

   وىو األمر الذي يؤثر على  العامة الشركات ادلسامهة السوريةوجود تركزات كبرية يف ىياكل ملكيات
رة إىل شلارسة ادلسامهني جلميع حقوقهم حقوؽ صغار ادلسامهني ودورىم يف الشركات مع ضرورة اإلشا

 .العامة وادلتعلقة باجتماعات اذليئات العامة
 اليت جيب العمل على تشجيعها وتطويرىاو  ادلسؤولية االجتماعية ارساتوجود بعض شل. 
 على نسب توزيعاهتا خالؿ سنوات األزمة  حافظت الشركات اليت تتبع سياسة توزيع ثابتة لألرباح

 .وبدأت شركات أخرى بتوزيع أرباح ألوؿ مرة منذ التأسيس ،2105وخاصًة العاـ 

 دارة من أعضاء غري تنفيذيني ومستقلني يف غالبية تزاـ مبتطلبات تشكيل رللس اإليالحظ االل
 الشركات.

  يتمتع مجيع ادلدراء التنفيذيني بادلؤىالت ادلطلوبة للقياـ بعملهم باإلضافة إىل االستقاللية وعدـ مجع
 ادلدراء التنفذيني مابني منصبو وعضوية رللس اإلدارة.أي من 

 خيلو اليت الشركات بعض باستثناء اإلدارة رللس عن منبثقة جلاف بتشكيل الشركات غالبية قامت 
 رللس فاعلية حوؿ السلبية ادلؤشرات من يعد أف ديكن ما وىو اللجاف، ىذه من التنظيمي ىيكلها
 ىذه عمل أمهية من الرغم على تدقيق جلنة بتشكيل تقم مل اليت الشركات بعض يوجد كما اإلدارة،
 فإف ذلك من الرغم وعلى اإلدارة، رللس مهاـ يف تصب اليت ادلالية بادلوضوعات يتعلق فيما اللجنة
 .الشركات من كبري عدد لدى تتحقق مل التدقيق جلنة تشكيلة شروط

 وضع يتم مل أنو إال الدوري وغري الدوري اإلفصاح مبتطلبات يتعلق فيما ملموس وتطور التزاـ ىناؾ 
 الشركات كوادر التزاـ لتحسني أمهيتها من الرغم على الشركات بعض لدى لإلفصاح مكتوبة سياسة

 .اإلفصاح نظاـ يتطلبو مبا
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  ىناؾ تطور ملحوظ يف تطبيقات مهنة التدقيق وتنظيمها، دلا يتعدى رلرد االلتزاـ القانوين إىل الشراكة
 عمل ادلدققني. نتيجة متابعة وتطوير ادلسؤوليةيف 
 التدقيق مبهاـ للقياـ دائرة أو شخص وجود الشركات من العظمى للغالبية التنظيمي اذليكل تضمن 

 يف دتارسو الذي الكبري الدور ويف ادلهنة ىذه شهدتو الذي ادللحوظ التطور يعكس شلا الداخلي
 من أيضاً  ضئيل عدد يف الداخلي ادلدقق تفرغ شروط تتحقق ومل واستمراريتها، الشركات استقرار

 .الشركات
  مع حجم ادلخاطر احلالية تستوجب الظروؼ احلالية إيالء إدارة ادلخاطر اىتمامًا خاصًا يتناسب

مع التأكيد على الوضع اجليد للشركات اليت مشلها التقرير لناحية درجات تعرضها  ،وأنواعها
 للمخاطر.

  إف التزاـ ادلصارؼ اخلاصة بتطبيق احلوكمة يعترب األفضل فيما بني القطاعات ادلختلفة وىذا يعود إىل
 ختضع إىل إجراءات حوكمة اضافية من قبل مصرؼ سورية ادلركزي.كوهنا 

  على تقليل ادلخاطر  يف مساعدهتاتطبيق احلوكمة  حوؿ دورجيب العمل على توعية الشركات
 ألدىن.ادلختلفة إىل حدىا ا

  تشجيع الشركات على تطبيق احلوكمة شلا يزيد من قدرهتا على توسيع أسواؽ منتجاهتا ودخوؿ
 أسواؽ جديدة.

  العمل على تفعيل دور جلاف التدقيق يف الشركات وذلك بالطلب منهم تقدًن تقرير مستقل حوؿ
 سري العمل يف الشركة.
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 العمل ومصادر المعلومات:منهجية 

 إعداد ىذا التقرير على عدة مصادر للمعلومات تتمثل يف: اعتمد

سؤااًل تغطي تسعة زلاور وفق ماينص  49استمارة احلوكمة ادلخصصة ذلذا الغرض واليت تتضمن  .1
 .2008/ لعاـ 31عليو القرار رقم /

ضعة اإلفصاحات ادلختلفة ادلالية وغري ادلالية ادلنصوص عليها بنظاـ وتعليمات اإلفصاح للجهات اخلا .2
 عن السيد رئيس رللس الوزراء. 2006/ لعاـ 3943إلشراؼ اذليئة الصادرة بالقرار رقم /

واليت تدقق من قبل اذليئة  التقارير السنوية للشركات اليت يتم مناقشتها يف اجتماعات اذليئات العامة .3
 قبل اعتمادىا، إضافًة إىل زلاضر اجتماعات اذليئات العامة.

اذليئة خالؿ حضور اجتماعات اذليئات العامة أو من خالؿ التواصل مع مالحظات العاملني يف  .4
 أو من خالؿ متابعة ادلواقع االلكًتونية ذلذه الشركات. الدائم مع الشركات

لتسليط الضوء على مايتم االلتزاـ بو من قواعد وشلارسات احلوكمة يف يتم جتميع ىذه البيانات وحتليلها و 
طورات ذلك مقارنًة بالعاـ اضعة إلشراؼ اذليئة خالؿ العاـ وللوقوؼ على تالشركات ادلسامهة العامة اخل

    ع الشركات على القطاعات ادلختلفة ألنشطتها.ووفقًا لتوزي السابق
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 شملها التقريريالشركات التي 
التأمني  –شركة(  41قطاعات ىي ادلصارؼ ) بعة( شركة مسامهة عامة موزعة على س33مشل التقرير )

االتصاالت )شركتني(  -عة )شركتني(الصنا –( شركتنيالزراعة ) –شركات(  3اخلدمات ) –شركات( 7)
 شركات( كما يلي: 3الصرافة ) –

 ( الشركات التي يشملها التقرير1الجدول رقم )

 االتصاالت الزراعة الخدمات التأمين المصارف
الدويل للتجارة 

 والتمويل
 UG آروب األردف

األدىن  الشرؽ
 دلنتجات الزيتوف

 سرييتل

 سورية واخلليج سورية وادلهجر
العقيلة للتأمني 

 التكافلي

العربية السورية 
 للمنشآت السياحية

 غدؽ
MTN 

Syria 

بيمو السعودي 
 الفرنسي

 فرنسبنك
السورية الوطنية 

 للتأمني
 الصرافة الصناعة األىلية للنقل

 األدىم األىلية للزيوت  االحتاد التعاوين للتأمني الشرؽ بيبلوس

 عودة
سورية الدويل 

 اإلسالمي

شركة ادلشرؽ العريب 
 للتأمني

 شاـ امسنت البادية 

 الدياب   ادلتحدة للتأمني   الشاـ العريب

 الربكة قطر الوطين
السورية الكويتية 

 للتأمني
   

 33 المجموع

  ًب استبعاد كل من الشركات )مناء، ماس للتوزيع، قرية دمشق للشحن( وًب استبداؿ  4141احلوكمة لعاـ بادلقارنة مع تقرير
 ادلتحدة للصرافة.بشركة شاـ للصرافة 

يف هناية عاـ  مليار ؿ.س 411.441 مايقارب (33بلغ رلموع رؤوس أمواؿ ىذه الشركات الػ) -
 .4141مليار ؿ.س يف هناية عاـ  413.789 مقابل 4141

شركات 41مليار ؿ.س و 4.1رأمساذلا أقل من  شركة 41إىل  الشركات اليت مشلها التقرير تتوزع -
   مليار ؿ.س 1أكثر من  رأمساذلا شركات 9مليار ؿ.س و1مليار ؿ.س و  4.1رأمساذلا مابني 

 كمايلي:
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( تصنيف الشركات تبعًا لحجم رأس المال المدفوع 2الجدول رقم )  

مليار ل.س 1.5من أقل  عدد الشركات القطاع مليار ل.س 5وأقل من  1.5مابين   مليار ل.س 5أكثر من    

 8 6  14 ادلصارؼ
  1 6 7 التأمني

   3 3 اخلدمات
 1 1  2 الصناعة
   2 2 الزراعة

  2  2 االتصاالت
   3 3 الصرافة
 9 10 14 33 اإلمجايل

 

 مليار ؿ.س يف هناية عاـ  318.934( مايقارب33ادلسامهني يف الشركات الػ ) بلغ رلموع حقوؽ
 .4141مليار ؿ.س يف هناية عاـ  441.413 مقابل 4141

 مليار ؿ.س يف هناية  421.4.149بلغ رلموع ادلوجودات لكافة الشركات اليت مشلها التقرير مايقارب
 .4141مليار ؿ.س يف هناية عاـ  42411.491 مقابل 4141عاـ 

 37.187 مقابل 4141ؿ.س يف هناية عاـ مليار  .417.34 يقاربامىذه الشركات  بلغت أرباح 
 4141يف هناية عاـ  حققت خسائر صافية شركتني،باستثناء  4141مليار ؿ.س يف هناية عاـ 

 الشركات أرباحًا صافية إجيابية.باقي حققت و 
 مقابل 4141/ عاماًل يف هناية عاـ 92.31/ما مقداره بلغ رلموع العاملني يف رلمل الشركات 

 .4141/ عاماًل يف هناية عاـ 92141/
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 أىم مؤشرات الشركات التي شملها التقرير/ المؤشرات المالية مليار ل.س( 3الجدول رقم )
 عدد العاملين األرباح الصافية الموجودات حقوق المساىمين رؤوس األموال عدد الشركات القطاع

 37796 84.445 17273.214 217.795 78.274 14 المصارف

 615 3.053 27.032 12.846 7.400 7 التأمين

 17105 0.132 32.246 21.262 1.275 3 الخدمات

(8.353) 11.260 2 الصناعة  22.205 (8.778)  576 

 71 0.621 2.738 1.441 0.416 2 الزراعة

 37406 27.448 203.498 62.715 4.850 2 االتصاالت

 66 0.402 1.492 1.224 0.750 3 الصرافة

 9,635 107.326 1,562.429 308.931 104.225 33 اإلجمالي

علمًا أف عدد الشركات ادلسامهة العامة اخلاضعة إلشراؼ ىيئة األوراؽ واألسواؽ ادلالية السورية ىو 
يتعلق  ( اليت تعد أكثر التزامًا مبتطلبات اذليئة فيما33( شركة، وًب اختيار ىذه الشركات الػ)13)

 باستثناء شركة مناء وتضم كافة الشركات ادلدرجة يف سوؽ دمشق لألوراؽ ادلالية، مبمارسات احلوكمة
 إضافًة إىل الشركات ادلرشحة لإلدراج. 
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 شملها التقريريالمحاور التي 

 النقاط التي تناولها التقرير المحور 
 - مؤشرات اجتماعات اذليئات العامة -ادلسامهوف ادلسيطروف -كبار ادلسامهني  -تركز ادللكية  حقوق المساىمين 1

.قسم عالقات ادلسامهني -حقوؽ االفضليةزيادات رأس ادلاؿ و  –توزيعات األرباح   
.تصنيف شلارسات ادلسؤولية االجتماعية خالؿ العاـ  المسؤولية االجتماعية 2  
زلددات  -شروط تشكيلة اجمللس –نسبة ادللكية الالزمة للعضوية  -إحصائيات أعضاء اجملالس  مجالس اإلدارة وىياكل الملكية 3

جنسيات  –شلثلو الشخصيات االعتبارية  -القرابة بني أعضاء اجمللس -ادللكية يف النظاـ األساسي
تعويضات - شروط العضوية -عدد االجتماعات-رلموع ملكيات األعضاء -األعضاء 

 .ومكافآت األعضاء
ـ  اإلدارة التنفيذية 4 ملكيتو ألسهم يف الشركة. -عضويتو يف اجمللس -جنسيتو –مؤىالت ادلدير العا  
ادلواقع االلكًتونية  –ادلتحدثوف الرمسيوف  –سياسة اإلفصاح  -اإلفصاح يف تقرير رللس اإلدارة  اإلفصاح والشفافية 5

.اإلفصاحات الطارئة واألخرى –آليات ضبط ادلعلومات  –وزلتوياهتا   
المنبثقة عن مجلس اإلدارةاللجان  6 .عدد اجتماعاهتا -تصنيفات اللجاف  -عدد اللجاف ومهامها   
.احلسابات مدققاجتماعاهتا مع  -عدد اجتماعاهتا -تشكيلة اللجنة ومهامها لجنة التدقيق 7  
التغريات يف ادلدققني -دلدققنيتقارير ا -وتواريخ انتخاهبم ادلدققنيأمساء   مدققو الحسابات 8  
اجلهة اليت يرفع ذلا تقاريره.–مؤىالت ادلدقق -شرط التفرغ -عدد موظفي دائرة التدقيق التدقيق الداخلي 9  
 -آليات إدارة ادلخاطر -اجلهات ادلسؤولة عن إدارة ادلخاطر -ادلخاطر اليت تتعرض ذلا الشركة إدارة المخاطر 10

 اإلجراءات ادلتخذة خالؿ العاـ.

 
 أواًل: حقوق المساىمين:

زيز شلارستهم ذلذه احلقوؽ، توصي ادلبادئ الدولية حلوكمة الشركات بضرورة ضماف حقوؽ ادلسامهني وتع
من خالؿ ضماف وتشجيع مشاركتهم يف القرارات اذلامة ادلتخذة يف الشركة ويف توفري ادلعلومات الالزمة 

، باإلضافة إىل العامةتسهيل مشاركتهم وحضورىم يف اجتماعات اذليئات  وكذلكالختاذ ىذه القرارات، 
 توفري ادلعاملة ادلتكافئة للمسامهني بغض النظر عن نسب ملكياهتم أو طبيعة استثماراهتم.

 تركز الملكية: -1
 % من رأس ادلاؿ عند التأسيس.01حدد قانوف الشركات ملكية الشخص الطبيعي مبا ال يتجاوز 

تتجاوز رلموع ملكية االعتباريني  % وأال5/ ملكية الشخص الطبيعي بػ28وحدد قانوف ادلصارؼ/ 
. وىذا وفقًا حملددات خاصة 2101لعاـ  3% يف القانوف رقم 61% وًب رفع ىذه النسبة إىل 49
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كما مايطبق على ادلسامهني غري السوريني شريطة أف تكوف احلصة األكرب للشريك االسًتاتيجي ادلصريف،
احلدود يف شروط تأسيس شركات التأمني قد حدد  2115/ لعاـ 43/ رقمالتشريعي  رسـوادلأف 

. وفيمايلي أىم %(5%( وللشخص الطبيعي بػ)41القصوى دللكية األسهم للشخص االعتباري بػ )
 ادللكية:بًتكز النقاط اليت تناوذلا التقرير فيما يتعلق 

 (اليت مشلها التقرير 33يبلغ رلموع عدد مسامهي الشركات الػ ) (مسامهًا يف هناية ع766667 ) اـ
 .2104يف هناية عاـ  اً مسامه( 897742)مقابل  2105

  ( مسامه237يبلغ عدد ادلسامهني االعتباريني ) ًيف مسامهًا ( 240مقابل ) 2105يف هناية عاـ  ا
امهي الشركات اليت مشلها التقرير، ويًتاوح % من إمجايل عدد مس1.3وىو ما يعادؿ  .2104هناية 

، بينما ال يوجد أي الزراعةمسامهًا يف قطاع  7مسامهًا يف قطاع ادلصارؼ و  121العدد مابني 
 مساىم اعتباري يف شركات الصرافة.

 ( مسامهني يف إمجايل الشركات 7يبلغ متوسط عدد ادلسامهني من الشخصيات االعتبارية مايقارب )
 اليت مشلها التقرير. 

  يف إمجايل الشركات اليت مشلها التقرير %47 ما يقاربيبلغ متوسط ملكيات الشخصيات االعتبارية
% يف قطاع االتصاالت 86مابني  نسبة االعتباريني% للمسامهني الطبيعيني وتًتاوح 53مقابل 

 .% يف قطاع اخلدمات39و

 الصرافة االتصاالت الزراعة الصناعة الخدمات التأمين المصارف 

52% 
47% 

39% 

62% 

42% 

86% 

0% 

48% 
53% 

61% 

38% 

58% 

14% 

100% 

 اعتباريين وطبيعيين/ تراكزات الملكية 

 متوسط ملكيات الطبيعيين متوسط ملكيات االعتباريين
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( المساىمون االعتباريون وملكياتهم4الجدول رقم )  

عدد  القطاع
 الشركات

عدد 
المساىمين 
 االعتباريين

متوسط عدد 
االعتباريين 

 للقطاع

مجموع رؤوس 
األموال مليار 

 ل.س

حصة 
المساىمين 

االعتبارية مليار 
 ل.س

متوسط ملكيات 
 االعتباريين

متوسط 
ملكيات 
 الطبيعيين

%52 42.979 78.274 9 121 14 المصارف  48%  

%47 3.140 7.400 5 33 7 التأمين  53%  

%39 0.568 1.275 3 9 3 الخدمات  61%  

%62 7.922 11.260 19 37 2 الصناعة  38%  

%42 0.177 0.416 4 7 2 الزراعة  58%  

%86 3.965 4.850 15 30 2 االتصاالت  14%  

%1 0 0.750 0 0 3 الصرافة  100%  

 53% 47% 58.754 104.225 7 237 33 اإلجمالي
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 كبار المساىمين: -2

  مسامهًا يف إمجايل  027% أو أكثر من رأس ادلاؿ 5يبلغ عدد كبار ادلسامهني الذين ديلكوف
 .2104عاـ مسامهًا يف  041مقابل  2105لعاـ  الشركات اليت مشلها التقرير

  ( مسامهني يف إمجايل الشركات اليت 4% أو أكثر )5يبلغ متوسط عدد ادلسامهني الذين ديلكوف
يف قطاع  ( مساىم0و) امهني يف قطاع الصرافة( مس01مابني ) ادلتوسط ىذا  مشلها التقرير ويًتاوح

 .اخلدمات

وملكياتهمكبار المساىمين ( 5الجدول رقم )  

عدد  القطاع
 الشركات

عدد كبار 
المساىمين 

%5أكثرمن   

متوسط عدد 
كبار 

 المساىمين

نسبة ملكية 
كبار 

 المساىمين

مجموع رؤوس 
االموال مليون 

 ل.س

حصة كبار 
 مليارالمساىمين 
 ل.س

حصة باقي 
 المساىمين

%53 3 37 14 المصارف  78.274 427074 36.200 
%56 5 37 7 التأمين  7.400 37972 3.427 

%37 1 2 3 الخدمات  1.275 0.539 0.735 
%60 3 6 2 الصناعة  11.260 8.408 2.852 
%64 6 11 2 الزراعة  0.416 0.305 0.110 

%89 3 5 2 االتصاالت  4.850 4.191 0.658 
%90 10 29 3 الصرافة  0.750 1.676 0.073 

 44.057 60.167 104.225 59% 4 127 33 اإلجمالي

 

 المساىمون المسيطرون: -3

% إلمجايل الشركات اليت مشلها التقرير وتًتاوح ىذه النسبة 36مساىم يبلغ متوسط ملكية أكرب  -
 .قطاع االتصاالت% يف 57% يف قطاع الصرافة  و 04مابني 

ًب أخذ نسبة ادللكية لنصف رأمساؿ الشركة كمؤشر على نسبة السيطرة يف الشركة عرب امتالؾ نصف األصوات يف  -
اجتماعات اذليئات العامة.وبالتايل ًب تصنيف الشركات اليت مشلها التقرير إىل ستة مستويات وفقًا لعدد ادلسامهني 

 :ادلسيطرين
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/ شركات 6/ شركات يسيطر فيها مساىم واحد على حقوؽ التصويت ويف /6يوجد / (33من اصل الشركات الػ )
وكذلك يف  / شركات يسيطر ثالثة مسامهني على حقوؽ التصويت3يسيطر مسامهني اثنني على حقوؽ التصويت ويف /

/ 9شركات مقابل / /5/ويسيطر مخسة مسامهني يف  / شركات يسيطر أربعة مسامهني على حقوؽ التصويت4/
 شركات يسيطر فيها ستة مسامهني أو أكثر على حقوؽ التصويت.

( المساىمون المسيطرون6الجدول رقم )  

عدد  القطاع
 الشركات

متوسط 
ملكية 
أكرب 
 مساىم

مساىم 
واحد أكثر 
من نصف 
 رأس ادلاؿ

مساىم  2
أكثر من 

نصف رأس 
 ادلاؿ

مسامهني 3
أكثر من 

نصف رأس 
 ادلاؿ

مسامهني  4
أكثر من 

نصف رأس 
 ادلاؿ

مسامهني  5
اكثر من 

نصف رأس 
 ادلاؿ

مسامهني 6
أكثر من 

نصف رأس 
 ادلاؿ

%42 14 ادلصارؼ  4 3 1 1 1 4 

%27 7 التأمني    1 3 2 1 

%37 3 اخلدمات  1     2 

%35 2 الصناعة   1    1 

%37 2 الزراعة   1    1 

%57 2 االتصاالت  1 1     

%14 3 الصرافة    1  2  

%36 33 اإلمجايل  6 6 3 4 5 9 

 
 

 المصارف

 التأمين

 الخدمات

 الصناعة

 الزراعة

 االتصاالت

 الصرافة

42% 

27% 

37% 

35% 

37% 

57% 

14% 

 متوسط ملكية أكبر مساهم

 متوسط ملكية أكبر مساهم
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  الهيئات العامة: اجتماعات -4

دتثل حقوؽ ادلسامهني ادلتعلقة باجتماع اذليئة العامة للشركة مدخاًل مهمًا دلمارستهم لدورىم كأصحاب 
لرأس ادلاؿ من خالؿ مشاركتهم باختاذ القرارات اذلامة اليت تقيم أداء اإلدارة خالؿ العاـ وتؤثر يف مسرية 

 للعاـ التايل على أقل تقدير.الشركة وخططها 
ينص قانوف الشركات على ضرورة عقد اذليئة العامة للشركة ادلسامهة مرة على األقل يف السنة خالؿ موعد 

 اليتجاوز االشهر األربعة التالية لنهاية السنة ادلالية وفقاً دلايلي:
الهيئة 
 العامة

 األكثرية المطلوبة إلصدار القرارات قانونية الجلسة الثانية قانونية الجلسة األولى

 %من االسهم ادلمثلة يف االجتماع51بأكثرية  مبن حضر من ادلسامهني % من رأس ادلاؿ51 عادية
بأكثرية ثلثي االسهم ادلمثلة يف االجتماع، ونصف رأس ادلاؿ  % من رأس ادلاؿ41 % من رأس ادلاؿ75 غري عادية

 للقرارات اذلامة
 

 ( شركة اجتماعات ىيئاهتا العامة عن عاـ 32عقدت )التقرير ( اليت مشلها 33من الشركات الػ) 2105
 أي باسثتناء الشركة العربية السورية لتنمية ادلنتجات الزراعية )غدؽ(.

 ( 33( شركات من الشركات الػ)14التزمت)  بعقد ىيئاهتا العامة ضمن مهلة األربع أشهر وفق
أي بنسبة التزاـ  2100/ لعاـ 29( من قانوف الشركات الصادر بادلرسوـ التشريعي رقم /065ادلادة)

% وىذا مرده إىل الظروؼ احلالية اليت أدت إىل صعوبة عقد اجتماعات اذليئات العامة وتواجد 44بلغت 
 امهني.أعضاء رللس اإلدارة وكبار ادلس

 ( اليت 32من أصل الشركات الػ )اجتماعات  ( شركات9: عقدت )عقدت اجتماعات ىيئاهتا العامة
 .عادية عقدت اجتماعات ىيئات عامة( شركة 23مقابل ) 2105عن عاـ  غير عاديةىيئات عامة 

 (اليت 32بلغ متوسط نسبة احلضور الجتماعات اذليئات العامة للشركات الػ )اهتا عقدت اجتماعات ىيئ
% 90و  ادلصارؼ% يف قطاع 62% وتًتاوح ىذه النسبة مابني 75 ما يقارب 2105العامة عن عاـ 

 يف قطاع االتصاالت.
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( مؤشرات اجتماعات الهيئات العامة7الجدول رقم )  
عدد  القطاع

 الشركات
ىيئة عامة 

 عادية
ىيئة عامة غري 

 عادية
ملتـز بادلدة 

 القانونية
غري ملتـز بادلدة 

 القانونية 
متوسط نسبة 

 احلضور

%62 8 6 2 12 14 ادلصارؼ  

%65 4 3 3 4 7 التأمني  

%68 1 2 1 2 3 اخلدمات  

% 69 1 1 1 1 2 الصناعة  

%82 0 1 1 0 1 الزراعة  

% 91 1 1 0 2 2 االتصاالت  

%89 3 0 1 2 3 الصرافة  

% 75 18 14 9 23 32 اإلمجايل  
 

 

 األرباح:توزيعات  -5
السنوية على ادلسامهني وفق اسًتاتيجيات وخطط الشركة ويف ضوء نتائج توزيعات األرباح  تتحدد

ومدى توفر السيولة الالزمة، وكذلك ادلوازنة بني التوزيعات احلالية واإليرادات ادلستقبلية ادلتوقعة  أعماذلا
وبالتايل قراراهتم يف االحتفاظ أو يف  من احتجاز األرباح وتدويرىا، وىو ما ينعكس يف رضا ادلستثمرين

وكذلك فإف قرار توزيع األرباح يعد من أىم البنود اليت تناقش يف اجتماع اذليئة بيع األسهم اليت ديتلكوهنا 
 العامة للمسامهني بعد اقًتاحها من قبل رللس اإلدارة.

 اسي على وجود حد ينص النظاـ األس( اليت مشلها التقرير 32فقط من الشركات الػ) شركة ىناؾ
 دىن للتوزيعات.أ
 ( شركة04قامت ) بناًء على قرارات  وشركة واحدة بتوزيع أسهم رلانية نقدية بتوزيع أرباح

عقدت اجتماعات ىيئاهتا ( اليت 32من الشركات الػ )  2015اجتماعات اذليئات العامة عن عاـ 
مني التأادلصارؼ و ( شركات مدرجة يف سوؽ دمشق لألوراؽ ادلالية يف قطاعات 8ومنها )العامة،

 .2104شركة قامت بالتوزيع أرباح عن عاـ  03مقابل  والصناعة  واخلدمات
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2015( توزيعات األرباح عن عام 8الجدول رقم )  

 القطاع
عدد 

 الشركات
عدد الشركات اليت وزعت أرباح 

2015نقدية عن عاـ   
أمساء الشركات اليت وزعت أرباح 

2015نقدية عن عاـ   
 نسبة التوزيعات من رأس ادلاؿ

%5 الربكة 1 14 ادلصارؼ  

 6 7 التأمني

 4% الكويتية

%20 الوطنية  

%18.56 ادلشرؽ العريب  

%12.81 ادلتحدة  

%7 آروب  

 4.50% العقيلة 

 2 3 اخلدمات
%10 ادلنشآت السياحية  

%11.49 األىلية للنقل  

%17.33 األىلية للزيوت 1 2 الصناعة  

%150) أسهم رلانية( الشرؽ األدىن دلنتجات الزيتوف 1 1 الزراعة  

%285 سرييتل 1 2 االتصاالت  

 3 3 الصرافة

%47.89 األدىم للصرافة  

%24.03 الدياب للصرافة  

 34.16% شاـ للصرافة

  15 32 اإلجمالي

 
  ( شركات من الشركات اليت مشلها التقرير منذ تأسيسها وىي يف غالبيتها 8توزيعات يف )ال يوجد

 وتتوزع يف قطاعات ادلصارؼ والتأمني والصناعة.العظمى من الشركات احلديثة التأسيس نسبياً 

 / ( اليت مشلها 33/ شركات فقط من الشركات الػ)6جتاوز رلموع التوزيعات السنوية رأس ادلاؿ يف
ير أي أف ادلسامهني قد اسًتدوا كامل قيمة استثماراهتم يف ىذه الشركات. ويًتاوح عمر ىذه التقر 

 ( سنة.24و  01الشركات مابني )



 2015تقرير حوكمة الشركات الخاضغة إلشراف الهيئة 

  
06 

 أدائهاالتي فرضتها األزمة الحالية على الشركات المساىمة وعلى  لصعوباتأي أنو بالرغم من ا
فظة على نسب توزيعات ثابتة استطاعت الشركات التي تنتهج سياسات التوزيعات السنوية المحا

، مع مالحظة بأن تصاالت والصناعةوخاصًة في قطاعات التأمين واإل تقريبًا خالل سنوات األزمة
 شركتين قامت بتوزيع أرباح ألول مرة منذ التأسيس وىما )بنك البركة، السورية الكويتية للتأمين.

 زيادات رأس المال وحقوق االفضلية:-6

 ( شركة من 08قامت )مواذلا منذ تأسيسها حىت عاـ الشركات اليت مشلها التقرير بزيادة رؤوس أ
 .ويف كل الزيادات دتت شلارسة حق األفضلية، 2102

  مل يشهد  2104عاـ  يف حني أفيف بنك سورية واخلليج   إصدارات جديدة 2105شهد عاـ
 أية أصدارات جديدة.

 2100/ لعاـ 38أصدرت القرار رقم / السورية ادلالية واألسواؽ واجلدير بالذكر أف ىيئة األوراؽ 
اخلاص بتعليمات التعامل حبقوؽ األفضلية باالكتتاب للشركات ادلدرجة يف سوؽ دمشق   ،وتعديالتو

لألوراؽ ادلالية والذي يؤدي إىل احلفاظ على حق ادلساىم الذي مل يستفد من حقوؽ األفضلية يف 
 .اإلصدارات اجلديدة

 ين:قسم عالقات المساىم -7
اآلليات اذلامة اليت حتدد مدى اىتماـ إدارة الشركة  لعالقات ادلسامهني منمتخصص وجود قسم  يعد

والتواصل ادلستمر معهم، حيث توصي ادلمارسات الدولية للحوكمة بضرورة قياـ رللس  بشؤوف مسامهيها
ما وىو  إدارة الشركة بضماف وجود حوار فعاؿ مع ادلسامهني من خالؿ وضع اآلليات الالزمة لذلك

 يصب يف صيانة حقوقهم.

 ( اليت مشلها ال33( شركة من الشركات الػ)31يوجد قسم لعالقات ادلسامهني يف ) تقرير، وتتميز
 ( اليت ليس لديها ىذا القسم بعدد مسامهيها القليل نسبيًا.3الشركات الػ)

  خيتلف موقع الوحدة اإلدارية اخلاصة بتنظيم العالقة مع ادلسامهني يف اذلياكل التنظيمية للشركات
 ادلشملة يف التقرير.
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 ( شر 8يوجد وحدة مستقلة لشؤوف ادلسامهني تتبع لإلدارة العليا يف ) كات ، وتقـو بادلهمة وحدات
قات ادلسامهني لوحدات إدارية ( شركات، بينما يتبع قسم عال01أخرى ضمن سياؽ عملها يف )

 ( شركة.02أخرى يف )

 .يوجد سجل للمسامهني يف مجيع الشركات اليت مشلها التقرير 
  من الشركات اليت مشلها التقرير بإجراء عمليات التدقيق على دفاترىا وسجالهتا  ( شركات3)قامت

 % أو أكثر من رأس ادلاؿ.01بناًء على طلب مسامهني ديلكوف 

( قسم عالقات المساىمين وتبعيتو9لجدول رقم )ا  

 القطاع
عدد 

 الشركات
عدـ وجود قسم لعالقات 

 ادلسامهني

 وجود قسم لعالقات ادلسامهني

وحدة إدارية 
 مستقلة

تقوـ بادلهمة وحدة 
 إدارية أخرى

وحدة إدارية تتبع لوحدة 
 إدارية أخرى

 1 6 7  14 ادلصارؼ

 4 1  2 7 التأمني

 3    3 اخلدمات

 2    2 الصناعة

 1 1   2 الزراعة

 1  1  2 االتصاالت

  2  1 3 الصرافة

 12 10 8 3 33 اإلمجايل

 

 االجتماعية:المسؤولية ثانيًا: 
مع تطور نظريات الشركة اليت فرضت وتطبيقاهتا ادلسؤولية االجتماعية للشركات  ازداد االىتماـ مبفاىيم

رؤية جديدة دلوقع الشركة ادلسامهة يف اجملتمع وعالقاهتا ادلختلفة مع العديد من األطراؼ أصحاب ادلصاحل 
فيها، حيث أف تفاعل الشركة مع ىذه األطراؼ وحرصها على محاية حقوقهم أصبح من زلددات صلاح 

ى أكثر من طرؼ الذي ينعكس يف خلق قيمة أكرب الشركة من خالؿ اقتساـ ادلكاسب وتوزيعها عل
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األطراؼ ادلختلفة. وىو ما هتدؼ احلوكمة إىل حتقيقو من خالؿ تعزيز للشركات اليت تليب حاجات 
 مبادرات وسياسات ادلسؤولية االجتماعية يف الشركات.

 عة أنشطة الشركة ختتلف زلاور سياسات ادلسؤولية االجتماعية يف الشركات ادلسامهة السورية تبعًا لطبي
 والقطاع الذي تنتمي لو، إضافًة إىل تطور ادلستوى التنظيمي لديها.

 ( شركة من الشركات اليت 07يف ) للمسؤولية االجتماعية ال يوجد سياسات واضحة ومعرب عنها
 مشلها التقرير.

 يها، هتدؼ يوجد لدى مجيع الشركات اليت مشلها التقرير سياسات واضحة للسالمة ادلهنية للعاملني ف
بعد ارتفاع مستويات  تعامل مع احلاالت الطارئة، وخاصةً إىل احلفاظ على سالمة العاملني وال

 ادلخاطر يف بيئة عمل ىذه الشركات خالؿ األزمة.

 / شركة من الشركات اليت مشلها 06على الرغم من وجود سياسات ادلسؤولية االجتماعية لدى /
 ات خالؿ العاـ اقتصرت على عدد ضئيل من الشركات:إال أف تطبيقات ىذه السياس التقرير 

( سياسات المسؤولية االجتماعية10لجدول رقم )ا  

 القطاع
عدد 

 الشركات
عدـ وجود سياسة للمسؤولية 

 االجتماعية

 تطبيقات ادلسؤولية االجتماعية خالؿ العاـ

رعاية أنشطة وأحداث 
 اجتماعية

تربعات 
 ومنح

مسؤولية 
 بيئية

 2 6 8 7 14 ادلصارؼ

 1 1 3 2 7 التأمني

 1  1 2 3 اخلدمات

  2 1 1 2 الصناعة

    2 2 الزراعة

 1 1 2  2 االتصاالت

    3 3 الصرافة

 5 10 15 17 33 اإلمجايل

  أثرت األزمة بشكل واضح يف شلارسات ادلسؤولية االجتماعية للشركات لتغري أولويات الشركات
 وقيامها بضغط كبري لنفقاهتا.
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 مابني رعاية األنشطة واألحداث  2105شلارسات ادلسؤولية االجتماعية خالؿ عاـ  تتوزع
 شركات. 01شركات والتربعات وادلنح يف  05االجتماعية يف 

 واخلدمات  ادلصارؼ والتأمنيشركات يف قطاعات  5يف  بيئيةشلارسات مسؤولية اجتماعية  يوجد
 السالمة البيئية.يلة وحتقيق شروط واالتصاالت، تتمثل يف استخدامات الطاقة البد

 :مجالس اإلدارة:ثالثاً 
أعماؿ الشركة وحتقيق أىدافها مبا خيدـ مصلحة  األشراؼ علىيتوىل رللس اإلدارة يف الشركة ادلسامهة 

 ادلسامهني وفقًا لغايات تأسيسها ودلا تقرره اذليئة العامة للمسامهني.
 تشكيلة وعمل رللس اإلدارة يف الشركات ادلسامهة العامة فيمايلي:وتتمثل احملددات القانونية اليت تنظم 

 .أال يقل عدد األعضاء عن مخسة وأال يزيد عن ثالثة عشر 
 عضاء األأاّل يقل عدد ارة من األعضاء غري التنفيذيني و أف تكوف أغلبية أعضاء رللس اإلد

 ادلستقلني عن ثلث أعضاء اجمللس.
  مامل حيدد النظاـ األساسي مدة أقل.مدة والية اجمللس أربع سنوات 
 .أف يكوف بالغاً للسن القانونية وأال يكوف زلكوماً بأي عقوبة جنائية 
 يكوف عضوًا يف رللس إدارة أكثر من مخس شركات مسامهة. والحيق للعضو عضوية  أال

 رللس إدارة أكثر من مصرؼ بالنسبة للمصارؼ.
 اًل إلحدى اجلهات العامة. أال يكوف من العاملني بالدولة مامل يكن شلث 
 .أال يكوف رئيس اجمللس رئيساً جمللس إدارة أكثر من شركتني مسامهتني 
  جيوز أف ينص النظاـ األساسي على انتخاب عدد من األعضاء من غري ادلسامهني على أال

 تتجاوز نسبتهم ثلث األعضاء.

 وز ختفيض ىذه النسبة جيب أف تكوف أغلبية أعضاء رللس اإلدارة من اجلنسية السورية وجي
%، على أال تتجاوز نسبة األجانب نسبة 65تتجاوز نسبة مسامهة األجانب  عندما

 دتلكهم بأي حاؿ.
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 إحصائيات أعضاء المجالس:  -1
 (اليت مشلها التقرير36يبلغ رلموع أعضاء رلالس إدارة الشركات الػ )(عضوًا يف هناية عاـ 244 )

 .2104يف هناية عاـ  عضواً  (263) مقابل 2105

 ( عضواً شلثالً 89يوجد )  من إمجايل عدد األعضاء.36ي مانسبتو ألشخصيات اعتبارية % 

  وعضوين يف قطاع التأمني وعضوين يف  يف قطاع ادلصارؼ 5) (ينمساىمالغير من ( أعضاء 01)يوجد
( للشركات اليت مشلها 244الػ ) وعضو وحيد يف قطاع الصناعة(من إمجايل عدد األعضاء قطاع اخلدمات

 ( من قانوف الشركات.2الفقرة ) /039/وذلك وفقاً ألحكاـ ادلادة  2105التقرير لعاـ 

  7أي مانسبتو  ( شركة9يف )( من النساء 244من أصل رلموع األعضاء الػ ) عضواً  16يوجد %
 األربعةت فقط مها من ادلسامهني ادلالؾ ويف الشركا مخسة شركاتمن إمجايل عدد األعضاء، ويف 

 وف لشخصيات اعتبارية يف رلالس اإلدارة.لالباقية شلث

  من الشركات اليت مشلها التقرير وتشمل  شركة( 08يف ) تغير في أعضاء مجالس اإلدارةىناؾ
 حاالت االستقالة وإلغاء العضوية وتغيري شلثل للشخص االعتباري.

   ( شركة من عدد 16اإلدارة يف )من أعضاء رللس صلة قرابة بين عضوين أو أكثر توجد
األمر الذي يؤثر سلبًا على آليات التصويت على وىو  2105الشركات اليت مشلها التقرير يف عاـ 

وتقترب ووجود تكتالت مسيطرة لديها القدرة على التحكم الكامل بالشركة القرارات داخل المجلس، 
 الشركات المساىمة بذلك إلى المفاىيم العائلية.
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 جنسيات األعضاء:  -3
% من إمجايل عدد 38( عضوًا أي مانسبتو 69بلغ عدد األعضاء من اجلنسيات األخرى غري السورية )

 من جنسيات أجنبية كمايلي:أعضاء ( 4( عضواً من جنسيات عربية و)65منهم )األعضاء 
 

 التقرير( توزع جنسيات أعضاء مجالس اإلدارة في الشركات التي شملها 11الجدول رقم )

 المجموع العراق ليبيا مصر فرنسا أمريكا افريقيا السودان بانما اإلمارات السعودية قطر البحرين الكويت لبنان األردن القطاع

 42         2 1 7 1 4 17 10 المصارف
 14  1 1  1  1  1 1   3 4 1 التأمين

 0                الخدمات
 7 1   1      5      الصناعة
 2       1 1        الزراعة

 4      1   1 1    1  االتصاالت
 0                الصرافة
 69 1 1 1 1 1 1 2 1 4 8 7 1 7 22 11 اإلجمالي

 
 ملكيات األعضاء: -3
وتًتاوح  %47أعضاء رللس اإلدارة يف الشركات اليت مشلها التقرير مايقارب  يبلغ متوسط ملكيات -

 اخلدمات.قطاع % يف 9% يف قطاع االتصاالت و 90ىذه النسبة مابني 
/ شركة من الشركات 07% من رأس ادلاؿ يف /51تتجاوز ملكية أعضاء رلالس اإلدارة نسبة  -
 / اليت مشلها التقرير.33الػ/
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 اجتماعات مجالس اإلدارة: -4
/ اجتماعات يف عاـ 7الشركات اليت مشلها التقرير / يبلغ متوسط عدد االجتماعات جملالس إدارة مجيع

 ./ شركات شروط احلد األدىن لعدد االجتماعات السنوي3، مل تستوؼ / 2105

 ( إحصائيات أعضاء مجالس اإلدارة12الجدول رقم )
 اإلمجايل الصرافة االتصاالت الزراعة الصناعة اخلدمات التأمني ادلصارؼ القطاع

 244 19 10 12 14 19 47 123 عدد األعضاء
ادلمثلوف للشخصيات 

 االعتبارية
55 16 2 6 6 4 0 89 

االعضاء من اجلنسيات 
 االخرى

42 14 0 7 2 4 0 69 

 10    1 2 2 5 األعضاء من غري ادلسامهني
 %47 %58 %91 %52 %40 %9 %35 %50 متوسط ملكية االعضاء
ملكية األعضاء تتجاوز 

50% 
10 2 0 1 1 2 1 17 

 16 6 0 1 0 1 3 5 األعضاء النساء
وجود قرابة بني عضوين أو 

 أكثر
5 5 0 1 1 1 3 16 

 7 8 11 4 4 9 5 6 متوسط عدد االجتماعات
 
 تحقق شروط العضوية: -5
  ( لدى مجيع الشركات ادلسامهة 0رللس اإلدارة نسبة ) نسبة الملكية الالزمة لعضويةال تتعدى%

لديها النسبة ادلطلوبة أكثر من ذلك.وختتلف  شركتني من قطاع الصرافةاليت مشلها التقرير باستثناء 
 ىذه ادلسامهة باختالؼ رأس ادلاؿ تبعًا للقطاع.

 ( اليت مشلها التقرير استيفاء شروط 33من بني الشركات الػ) مل تستطع شركات الصرافة الثالث
سبة ملكيات األعضاء الكبرية وىذا يعود إىل ن، جلهة نسبة األعضاء ادلستقلنيالعضوية يف اجمللس 

 الناجتة عن عوارض االكتتاب عند تأسيس ىذه الشركات.
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  رلالس إدارهتا  اليت يشغلوف عضويةحيقق مجيع األعضاء الشروط الالزمة لعضويتهم مبا فيها عدد الشركات
يشغلوف عضوية أكثر من رللس إدارة للشركات اليت مشلها  عضواً / 53أو رئاسة رلالسها حيث يوجد /

 عضو 03و  شركات 4أعضاء يشغل عضوية  3و شركات 5يشغل عضوية  أعضاء 4التقرير منهم 
 أعضاء يشغلوف عضوية شركتني من شركات التقرير. 33شركات و 3يشغل عضوية 

  يت عقدت اجتماعات ال /32/ شركات من الشركات الػ/7دارة جديدة يف /إًب انتخاب رلالس
. ( النتهاء مدة واليتهمشركة صناعةتأمني، 3مصارؼ،3)إىل  تتوزع، 2105عن عاـ ىيئاهتا العامة 

واجلدير بالذكر أنو ًب إجراء انتخابات وفرز لألصوات يف شركة واحدة فقط بينما ًب انتخاب 
 األخرى عن طريق التزكية. العشرةاألعضاء يف الشركات 

 ومكافآت مجالس اإلدارة:تعويضات  -6
 على مايلي: 2100لعاـ  29( من قانوف الشركات الصادر بادلرسـو التشريعي رقم 056تنص ادلادة )

دارة على أال تزيد ادلكافآت السنوية ألعضاء رللس اإلطريقة حتديد  يعني النظاـ األساسي للشركة .0
 % من األرباح الصافية.5على 

ت احلضور وادلزايا األخرى ألعضاء اجمللس يف ضوء نشاطات الشركة حتدد اذليئة العامة للشركة بدال .2
 وفعالياهتا.

  الذي طلبت فيو من الشركات ادلسامهة تزويدىا  2104/ لعاـ 27اذليئة تعميمها رقم /أصدرت
جبدوؿ أعماؿ اذليئة العامة للشركة قبل نشره للصحف ومناقشة موضوع التعويضات والبدالت 

 وموضوع ادلكافآت يف بندين منفصلني يف جدوؿ األعماؿ الذي يتم إقراره يف اجتماع اذليئة العامة. 

 من الشركات اليت  ة/ شرك19يف / 2105ضاء رلالس اإلدارة تعويضات وبدالت عن عاـ تقاضى أع
 مشلها التقرير ودتت ادلصادقة عليها يف اجتماعات اذليئات العامة ذلذه الشركات.

  وفقًا لقرارات اذليئات العامة ويف ضوء  2105تقاضى أعضاء رلالس اإلدارة مكافآت سنوية عن عاـ
 كمايلي: من الشركات اليت مشلها التقرير/ شركات 7أعاله يف /مادة قانوف الشركات 
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 ( تعويضات ومكافآت مجالس اإلدارة13الجدول رقم ) 

 اإلجمالي الصرافة االتصاالت الزراعة الصناعة الخدمات التأمين المصارف القطاع

عدد الشركات اليت عقدت ىيئات 
 32 3 2 1 2 3 7 14 عامة

أعضاء الشركات اليت تقاضى 
 19 1 1 1 1 1 3 11 رلالس إدارهتا تعويضات وبدالت

الشركات اليت تقاضى أعضاء 
 7 1 0 0 1 1 3 1 رلالس إدارهتا مكافآت

 
 اإلدارة التنفيذية::رابعاً 

  والتوقيع عن الشركة وحيدد يعني رللس اإلدارة ادلدير التنفيذي للشركة ويفوضو دلمارسة مهامو
 تعويضاتو.

  التنفيذي أف يكوف مديرًا أو موظفًا يف شركة أخرى.الجيوز للمدير 
  ال جيوز أف يقـو عضو رللس اإلدارة بوظيفة مدير تنفيذي أو تويل أي وظيفة ذات أجر أو تعويض

يف الشركة ادلسامهة ادلغفلة العامة. وذلك منعًا لتضارب ادلصاحل ولفصل عملية الرقابة عن اإلدارة 
 اليومية لشؤوف الشركة.

  ة الشركة ومحاية حقوؽ ادلسامهني.تتمتع اإلدارة التنفيذية بادلؤىالت واخلربات ادلطلوبة إلدار جيب أف و 

 بالمؤىالت المطلوبةبشكٍل عاـ يتمتع ادلدراء التنفيذيوف بالشركات ادلسامهة اليت مشلها التقرير  -1
 للقياـ مبهامهم بكفاءة.

واستقالة مدراء  (تأمنيشركتني و  يف )مصرؼ تنفيذيني ثالثة مدراءتعيني  2105شهد العاـ  -3
 تنفيذيني يف )مصرؼ وشركة تأمني(.

التقرير من جنسيات  مشلها( شركة من إمجايل عدد الشركات اليت 02يف ) جنسية المدير التنفيذي -3
 واالتصاالت.يف قطاعي ادلصارؼ  وذلك وخاصة )األردنية واللبنانية(اخرى غري السورية 

 ( اليت مشلها التقرير وىي33( شركات من الشركات الػ)01يف )يمتلك المدير التنفيذي أسهمًا -4
 % من األسهم الشركة.01ملكيات رمزية ال تذكر يف رلملها باستثناء يف شركة صرافة ديتلك ادلدير 
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استخدام  حيث يمكن النظر إلى ىذه الملكيات بإيجابية في حال تم تطوير ىذه الفكرة من خالل تشجيع
توفير قسم من تطوير أداء الشركة و  خطط أسهم الحوافز وملكية الموظفين لألسهم.وىو األمر الذي من شأنو

 المصاريف على المساىمين من خالل ربط حوافز المدراء باألداء طويل األجل.

 :العليا تعويضات ومكافآت اإلدارة -5

  كأحد بنود تقارير رلالس اإلدارة للشركات   اإلدارة العليااإلفصاح عن تعويضات ومكافآت يتم
اليت ًب توزيعها على ادلسامهني يف اجتماعات اذليئات العامة. كما يتم وضعو لدى غالبية الشركات 

/ من معايري احملاسبة 24ضمن بند التعامالت مع األطراؼ ذات العالقة وفق ادلعيار /
افة ىذا البند يف التقرير وااللتفاؼ الدولية.ويالحظ وجود مقاومة لدى إدارات الشركات إلض

 بوضع األرقاـ اإلمجالية دوف تفاصيل.

وحجم أعمالها وطبيعة العقد الموقع مع أفراد اإلدارة العليا تبعًا لقطاع الشركة تختلف تعويضات 
 اإلدارة العليا.

 :اإلفصاح والشفافية:خامساً 

من أىم أدوات محاية حقوؽ ادلسامهني واألطراؼ أصحاب ادلصاحل يف الشركة من خالؿ  يعد اإلفصاح
ضماف تدفق دائم للمعلومات ادلنتظمة وادلوثوقة عن مجيع أوجو نشاط الشركة وتطورىا بشقيها ادلايل وغري 

ية، والوصوؿ ادلايل، وىو ما يؤدي إىل قرارات استثمارية رشيدة تسهم يف رفع مستويات كفاءة السوؽ ادلال
إىل مستويات الشفافية اليت تطمح إليها الدوؿ دلا ديكن أف حتدثو من فروقات يف جذب االستثمارات، 

كما أىم قنوات التواصل بني ادلسامهني واألطراؼ ذات العالقة وإدارة الشركة. إضافًة إىل أف اإلفصاح ىو
افًة إىل أف اإلفصاح ىو الطريق األفضل تسهل تطبيقات اإلفصاح عمل احملللني وادلستشارين ادلاليني إض

 للتعرؼ على ادلخاطر.

اإلفصاح بأنو " الكشف عن ادلعلومات اليت هتم  2005( لعاـ 22عرفت التعليمات التنفيذية للقانوف )
ادلستثمرين وجيب أف يكوف الكشف عامًا وللجمهور وليس فقط حلملة األوراؽ ادلالية وادلستثمرين وذلك 

بطة بالسنة ادلالية للجهة ذات العالقة أو بصورة فورية عند احلاجة أو عند حدوث بصورة دورية مرت
 معلومة جديدة"
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  إعداد يف معايير المحاسبة والتقرير المالي الدوليةيتطلب اإلطار التشريعي يف سورية استخداـ 
 ادلالية واألسواؽ البيانات ادلالية للشركات ادلسامهة وذلك يف قانوف الشركات ويف قانوف ىيئة األوراؽ

وبالتايل تقـو  ،، وىو األمر الذي دييز سورية عن الكثري من دوؿ العامل يف تطبيق ىذه ادلعايريالسورية
البيانات ادلالية ادلرحلية والسنوية للشركات اخلاضعة إلشرافها وفقًا للمعايري الدولية وىو  مبتابعةاذليئة 

كما أف استخداـ ادلعايري الدولية باستخداـ ىذه ادلعايري.األمر الذي ساىم يف تطوير التزاـ الشركات 
 يف إعداد القوائم ادلالية ويف اإلفصاح والقياس دلختلف البنود ىو جزء ال يتجزأ من شلارسات احلوكمة.

  اليت ًب  محتويات تقارير مجالس إدارة الشركاتتقـو ىيئة األوراؽ واألسواؽ ادلالية السورية بتدقيق
سامهني يف اجتماعات اذليئات العامة. حيث يتضمن ىذا التقرير وفقًا لنظاـ اإلفصاح توزيعها على ادل

( بندًا تعطي صورة تفصيلية عن واقع الشركة وأدائها وخططها ادلستقبلية وكذلك مجيع 20)
ادلعلومات اليت هتم ادلسامهني. وبذلك فإف تقرير رللس اإلدارة ىو التطبيق األوسع للممارسات ادلثلى 

فصاح حيث التزمت مجيع الشركات اليت مشلها التقرير مبحتويات تقرير رللس اإلدارة ضمن لإل
 اإلجراءات ادلتخذة خالؿ اجتماعات اذليئات العامة.

  وموقع السوؽ للشركات  اذليئات العامة على موقع اذليئة االلكًتوين نشر زلاضر اجتماعات يتم
 .ادلدرجة

% 48( شركة من الشركات اليت مشلها التقرير أي بنسبة 06يف ) سياسة مكتوبة لإلفصاحيوجد -1
 تقريبًا بينما تكتفي الشركات األخرى بااللتزاـ مبتطلبات نظاـ اإلفصاح.

( اليت مشلها التقرير وىم غالباً 33( شركة من الشركات الػ)26لدى ) متحدثين رسميينًب تعيني -3
 دلدير ادلايل.وا إضافًة إىل ادلدير العاـ أو نائبورئيس اجمللس 

وًب تصنيف زلتويات ىذه ( شركة من الشركات اليت مشلها التقرير، 32لدى ) مواقع الكترونيةيوجد -3
 ادلواقع إىل ثالثة تصنيفات ىي البيانات ادلالية والتقرير السنوي ودعوة اجتماع اذليئة العامة:

ال يتضمن نشر التقرير السنوي يف  و شركةات ادلالية للشركة يف يتضمن ادلوقع االلكًتوين للبيان حيث ال
شركة نشر  02، بينما تستويف شركات 7وكذلك ال يتضمن نشر دعوة اجتماع اذليئة العامة يف  ،شركة 9

 البنود الثالثة على مواقعها االلكًتونية:
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( محتويات المواقع االلكترونية14لجدول رقم )ا  

 القطاع
عدد 

 الشركات
عدـ وجود 
 موقع الكًتوين

 وجود موقع الكًتوين

عدـ نشر 
 البيانات ادلالية

عدـ نشر 
 التقرير السنوي

عدـ نشر دعوة 
 اجتماع اذليئة العامة

عدـ نشر أي 
 من البنود الثالثة

نشر البنود 
 الثالثة

 8 1 3 3 1 0 14 ادلصارؼ

 0 2 3 5 0 0 7 التأمني

 0 2 1 0 0 0 3 اخلدمات

 1 0 0 1 0 0 2 الصناعة

 0 2 0 0 0 1 2 الزراعة

 2 0 0 0 0 0 2 االتصاالت

 1 2 0 0 0 0 3 الصرافة

 12 9 7 9 1 1 33 اإلمجايل

  

بآليات ضبط باستثناء الشركات صغرية احلجم يوجد اىتماـ واضح من الشركات اليت مشلها التقرير -4
الربامج اليت  الضوابط التقنية ادلتمثلة يف ضمن أنظمة الرقابة الداخلية للشركات من خالؿ المعلومات

حتدد الصالحيات يف اإلطالع على ادلعلومات اذلامة وفق اختصاص ادلوظف ومن خالؿ آليات تدفق 
بتزويد اذليئة  ادلعلومات ضمن اذلياكل التنظيمية للشركات.ومن خالؿ التزاـ الشركات وخاصًة ادلدرجة

 شهريًا.شخاص ادلطلعني والسوؽ بقوائم األ
جيب على الشركة  للجهات اخلاضعة إلشراؼ اذليئة: وفقًا لنظاـ اإلفصاح :اإلفصاحات الطارئة -5

ادلصدرة إعالـ اذليئة ودوف إبطاء وبأي وسيلة حتقق السرعة ادلطلوبة، وإصدار بياف علين عند توفر أي 
 معلومة جوىرية.

وجاءت ادلصارؼ أواًل  2105الؿ عاـ خشركة  31إفصاحًا طارئًا موزعًا على  36ًب اإلفصاح عن 
 كما يف اجلدوؿ التايل:  مصرفاً  11حدثًا ىامًا موزعة على  21حيث ًب اإلفصاح عن 
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  5155( اإلفصاحات الطارئة خالل عام 55الجدول رقم )
 عنوان اإلفصاح تاريخ اإلفصاح الشركة الرقم

 المصارف
26/12/2105 الدولي للتجارة و التمويل 5 شلثل عضو رللس إدارةتغيري    

 بنك بيمو 5

01/13/2105  دفع كفالة تنفيذ نتيجة دعوى قضائية 
17/17/2105  استقالة عضو رللس إدارة 
00/00/2105  استقالة عضو رللس إدارة 
19/02/2105  استقالة ادلدير التنفيذي 

05/00/2105 بنك عودة 3  تغيري يف عضويات رللس اإلدارة 

والخليجسورية  4  
21/10/2105  استقالة عضو رللس إدارة 
20/02/2105  استقالة عضو رللس إدارة 

 بنك الشام اإلسالمي 5
02/13/2105  تغيري شلثل عضو رللس إدارة 
00/18/2105  وفاة رئيس اذليئة الشرعية 

 سورية الدولي اإلسالمي 6
14/12/2105  تعيني عضو رللس إدارة 
14/12/2105 ادلصرؼ من شركة التأمنيتعويض    

30/15/2105 بنك البركة 7  افتتاح فرع طرطوس  
21/18/2105 سورية -فرنسبنك  8  عدـ قبوؿ عضوية عضو رللس إدارة 

 بنك الشرق 9
14/12/2105  تعيني رئيس رللس إدارة 
17/17/2105  استقالة ادلدير العاـ 

 بنك قطر الوطني 51

10/13/2105 رللس اإلدارةانتخاب نائب لرئيس    
09/14/2105  تغيري شلثل عضو رللس إدارة 
27/14/2105  تغيري شلثل عضو رللس إدارة 
02/17/2105  تغيري شلثل عضو رللس إدارة 

 التأمين
16/19/2105 الكويتية للتأمين 55  تغيري شلثل عضو رللس إدارة 

 الوطنية للتأمين 55
22/10/2105 إدارةاستقالة عضوين من رللس    
25/15/2105  تكليف مدير عاـ للشركة  

18/02/2105 المتحدة للتأمين 53  استقالة ادلدير العاـ للشركة  
28/10/2105 آروب للتأمين 54  استقالة عضو رللس إدارة 
18/16/2105 االتحاد التعاوني للتأمين 55  تعيني مدير عاـ للشركة 
02/13/2105 العقيلة للتأمين التكافلي 56  تغيري شلثل عضو رللس إدارة 



 2015تقرير حوكمة الشركات الخاضغة إلشراف الهيئة 

  
29 

5155( اإلفصاحات الطارئة خالل عام 55الجدول رقم )  
 عنوان اإلفصاح تاريخ اإلفصاح الشركة الرقم

07/00/2105 العقيلة للتأمين التكافلي 56  تغيري يف عضويات رللس إدارة 
 الخدمات

22/19/2105 المنشآت السياحية 57  أضرار استثمارات تدمر الشاـ 
 الصناعة

 األىلية للزيوت 58
24/12/2105  تغيري شلثل عضو رللس إدارة 
25/15/2105  تعيني عضو رللس إدارة 

 اسمنت البادية 59
03/10/2105  توقف ادلعمل بشكل مؤقت 
09/12/2105  معاودة العمل يف ادلعمل 
29/17/2105  نتائج جرد األضرار يف ادلعمل 

 االتصاالت
51 MTN 15/12/2105  تغيري شلثل عضو رللس إدارة 

 الصرافة
19/16/2105 األدىم للصرافة 55  استقالة عضوين من رللس إدارة 

 : اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة:سادساً 
توصي ادلبادئ الدولية حلوكمة الشركات بتشكيل اللجاف كإحدى األدوات اذلامة لزيادة فاعلية رللس 

 أكثر وضوحًا الختاذ القرارات اليت ختص مهاـ كل جلنة.اإلدارة، ووضع آليات 
 رللس اإلدارة ماعدا جلنة التدقيق:ىذا احملور اللجاف ادلشكلة يف  يتضمن

اليت مشلها التقرير وىذا  /33الػ/ ( شركات من الشركات5مل يتم تشكيل جلاف منبثقة عن اجمللس يف )-1
 يعكس الطريقة التقليدية يف إدارة ىذه الشركات ويف قصور التنظيم اإلداري احلايل ذلا.

وتتبع اجتماعات اللجاف  دتارس اللجاف ادلشكلة مهامها من خالؿ أعداد اجتماعاهتا خالؿ السنة.-3
 ل ظروؼ األزمة.اجتماعات رلالس اإلدارة يف اخنفاض عدد االجتماعات وصعوبتها يف ظ

لطبيعة نشاط كل شركة ضمن قطاعها وعادًة ما تشكل  ختتلف تسميات ومهاـ اللجاف ادلشكلة وفقاً -3
شركات القطاع ادلصريف والتأمني عددًا أكرب من اللجاف يتناسب مع ضخامة طبيعة نشاطاهتا مقارنًة 

 بالشركات األخرى.
 د تعويضات أعضاء رلالس اإلدارة.دتثل عضوية اللجاف واجتماعاهتا واحدًا من بنو  -4
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 ( توزع اللجان في مجلس اإلدارة16الجدول رقم ) 
 اإلجمالي الصرافة االتصاالت الزراعة الصناعة الخدمات التأمين المصارف القطاع

 33 3 2 2 2 3 7 14 عدد الشركات 
 5 2 0 1 0 0 2 0 عدـ وجود جلاف

 27 1 2 1 1 3 5 14 جلنة التدقيق
 17 0 1 0 1 0 1 14 الًتشيحات وادلكافآتجلنة 

 14 0 0 0 0 0 0 14 جلنة احلوكمة
 17 0 0 0 0 0 3 14 جلنة إدارة ادلخاطر

 20 1 1 1 2 2 3 10 جلاف أخرى
 ( مصارؼ4ًب دمج جلنيت احلوكمة والًتشيحات وادلكافآت يف )* 
 

 :لجان التدقيق:سابعاً 
/ على أنو يتعني على رللس اإلدارة تشكيل جلنة للتدقيق من 06نص نظاـ اإلفصاح يف مادتو رقم /

بصفة دورية على أال يقل اللجنة وجتتمع  أحدىم رئيسًا وإعالـ اذليئة بذلك،ثالثة من أعضائو وتسمية 
 .عدد اجتماعاهتا عن أربعة يف السنة وأف تدوف زلاضر ىذه االجتماعات بشكل أصويل

على أف تتشكل اللجنة من ثالثة من  2118/ لعاـ 30الصادر بالقرار رقم / ونص نظاـ احلوكمة 
 األعضاء غري التنفيذيني على األقل وأف يكونوا مجيعًا مستقلني ومن أىم مهاـ اللجنة:

o  مناقشة ترشيح مفتش احلسابات ومدى استقالليتو ومتابعة عملو ومالحظاتو ومقًتحاتو ودراسة
 خطة عملو.

o .دراسة التقارير الدورية قبل عرضها على اجمللس وتقدًن التوصيات بشأهنا 
o .دراسة وتقييم إجراءات الرقابة الداخلية واإلطالع على تقارير الرقابة الداخلية ومتابعتها 
o  التأكد من عدـ وجود أي تضارب يف ادلصاحل قد ينتج عن عقد الصفقات مابني الشركة

 واألطراؼ ذوي العالقة.

يعد عمل اللجنة من أىم زلاور تطبيق شلارسات احلوكمة السليمة لطبيعة ادلهاـ ادلوكلة إليها من ىنا، 
 وخاصًة يف حتسني االتصاؿ والتواصل بني رللس اإلدارة وكل من مفتش احلسابات وادلدقق الداخلي.

 ( اليت مشلها التقرير 33( شركات من الشركات الػ )6تدقيق يف ) لم يتم تشكيل لجان -1
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ىل وىذا يعود غالباً إمن أعضاء مستقلني تحقيق شروط تشكيلة اللجنة ( شركة من 06مل تستطع )-3
 أف عضو رللس اإلدارة ذو اخلربة ادلالية واحملاسبية قد يكوف من غري ادلستقلني.

اعات سنوياً جتمط عدد اال( اليت شكلت جلاف تدقيق شر 27من الشركات الػ)شركات  3مل حتقق -3
 .احلسابات واالجتماع مع مدقق

مور ادلالية وجود عضو ذي خربة باأل ( اليت شكلت جلاف تدقيق شرط27تستويف مجيع الشركات الػ) -4
 واحملاسبية.

 

 :وتقاريرىم : مدققو الحساباتثامناً 
احلسابات مكانًة مهمة يف شلارسات حوكمة الشركات من خالؿ إضفاء الثقة  حيتل عمل مدققي

من خالؿ رأيو الفين واحملايد الذي يتضمنو تقريره ادلرفق بالقوائم  ،وادلصداقية على ادلعلومات احملاسبية
 ادلالية 

من وقد شهدت ىذه ادلهنة تطورًا ملحوظًا دتاشى مع تطورات قطاع األوراؽ ادلالية وًب وضع العديد 
مدققي احلسابات وخاصًة يف الشركات ادلسامهة من خالؿ نظاـ اعتماد  الضوابط واحملددات لعمل ادلدقق

رئيس رللس عن السيد  2006/ لعاـ 3944/لدى اجلهات اخلاضعة لرقابة اذليئة الصادر بالقرار 
 اخلاص بتنظيم مهنة احملاسبة والتدقيق وفقًا دلايلي: 2009/ لعاـ 33صدور القانوف رقم / وبعد ،الوزراء

حدد عدد الشركات ادلسامهة اليت يقـو ادلدقق بتدقيقها بأربع شركات وفق قرار رللس احملاسبة  -
 .17/6/2010( تاريخ 1891والتدقيق رقم )

 للتجديد حىت أربع سنوات.يعني ادلدقق دلدة سنة قابلة  -
 مسح القانوف بإنشاء شركات تدقيق سورية مدنية أو مهنية زلدودة ادلسؤولية. -
وخاصًة عدـ وجود أي تعامالت مالية  ددات اليت ختص استقاللية ادلدققوجود العديد من احمل  -

الثالثة بأحد أعضاء وجود أواصر القرىب حىت الدرجة أو أقاربو والشركة اليت يدققها أو  ادلدققبني 
 رللس اإلدارة أو ادلدير العاـ.

على اعتماد  السورية ادلاليةكات وقوانني وأنظمة ىيئة األوراؽ واألسواؽ وقد نص قانوف الشر  -
 احلسابات ادلعتمدين. عايري التدقيق الدولية يف عمل مدققيم
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مبدقق احلسابات العديد من  أناطو وكذلك ادلعايري الدوليةدلهنة التدقيقاي أف اإلطار القانوين الناظم 
وزلايد يف تدقيق أعماؿ الشركة وتقدًن رأي فين  كشخص مهين مستقلادلسؤوليات والواجبات  

يف اجتماع اذليئة  ومالحظات حوؿ الوضع ادلايل للشركة والتزامها بادلعايري الدولية حوؿ ذلك يعرض 
المدقق لحماية حقوق المساىمين وليكمل دور حيث يأتي دور  .العامة للشركةدلناقشتو وادلصادقة عليو

 بذلك تكتمل أضالع مثلث المسؤولية.و الجهات الرقابية وإدارة الشركة 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 وفقًا للقرارات 2015( مدققًا حلسابات اجلهات اخلاضعة إلشراؼ اذليئة عن العاـ 33ًب اعتماد )-1

 ( شركات للتدقيق.6، منهم )(/ـ58(/ـ و )44و) (/ـ42(/ـ و )32)رقم رللس ادلفوضني 
 التقرير.تأخذ شركات التدقيق الدولية احلصة األكرب يف تدقيق الشركات ادلسامهة اليت مشلها  -2
سواء يف ادلتطلبات / متطلبات عناصر تقرير ادلدقق ادلستقل 700حدد معيار التدقيق الدويل رقم / -3

الشكلية أو اجلوىرية وصواًل لرأي ادلدقق حوؿ صحة وعدالة البيانات ادلالية وفقًا للمعايري الدولية إلعداد 
 التقارير ادلالية.

 ( اليت مشلها التقرير 33من أصل الشركات الػ ) حوؿ البيانات ادلالية برأي متحفظ  جاء تقرير ادلدقق
جاء تقرير ادلدقق مع الًتكيز على أمور ىامة ضمن فقرات و  شركتنييف  31/12/2015يف 

الجهات 
 الرقابية

مدقق 
 الحسابات

إدارة مجلس 
 الشركة
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/ 25شركات من الشركات اليت مشلها التقرير، وأعطى ادلدققوف رأيًا نظيفًا يف / (6)إيضاحية يف 
 ( اليت مشلها التقرير.33شركة من الشركات الػ )

 2015تقارير مدققي الحسابات لعام ( 17الجدول رقم )

 تقرير متحفظ نظيف مع الًتكيز على أمور ىامة تقرير نظيف عدد الشركات القطاع
 0 0 14 14 ادلصارؼ
 1 5 1 7 التأمني

 0 0 3 3 اخلدمات
 0 1 1 2 الصناعة
 1 0 1 2 الزراعة

 0 0 2 2 االتصاالت
 0 0 3 3 الصرافة
 2 6 25 33 اإلمجايل

عاـ عن واليت تنتخب مدققي حسابات  2015وفقاً لقرارات اجتماعات اذليئات العامة عن عاـ  -4
( اليت عقدت اجتماعات ىيئاهتا العامة، 32شركة من الشركات الػ) 19، ًب التجديد للمدقق يف 2015

 10شركات ًب تغيري مدقق احلسابات النتهاء فًتة األربع سنوات،  3شركة منها  13وًب تغيري ادلدقق يف 
 شركات ًب تغيريه قبل انقضاء ىذه ادلدة.

 ( التغيرات في مدققي الحسابات وفقًا لقرارات الهيئات العامة 18جدول رقم ) ال

 اإلجمالي الصرافة االتصاالت الزراعة الصناعة الخدمات التأمين المصارف القطاع

عدد الشركات اليت عقدت ىيئات 
 32 3 2 1 2 3 7 14 عامة

 19 1 2 1 0 2 5 8 التجديد للمدقق
مدة األربع تغيري ادلدقق النقضاء 

 3 0 0 0 2 1 0 0 سنوات

تغيري ادلدقق دوف انتهاء مدة 
 10 2 0 0 0 0 2 6 األربع سنوات
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 : التدقيق الداخلي:تاسعاً 
يت ىذه ادلهنة وقد حظيعد التدقيق الداخلي الدعامة األساسية يف نظاـ الرقابة الداخلية يف الشركات 

تطوير معايري دولية للتدقيق الداخلي، وبالتايل فإف قياـ باىتماـ متزايد يف السنوات األخرية نتج عنها 
دائرة التدقيق بأعماذلا يف تقييم النظم واخلطط و السياسات واإلجراءات وكذلك تقييم االلتزاـ هبا من 

ورفع التقارير ادلتعلقة بذلك يصب يف  خالؿ عمليات ادلراقبة ادلالية واحملاسبية وادلادية واإلدارية والقانونية،
 لنهاية يف دعم وجود شلارسات حوكمة جيدة يف الشركة.ا

( اليت مشلها التقرير على 33من إمجايل الشركات الػ) / شركات3/يف  يحتوي الهيكل التنظيميال -1
 وحدة متخصصة او شخص يقـو مبهاـ التدقيق الداخلي.

رؼ( مكونة من ( شركة تقـو مبهمة التدقيق )غالبيتهم يف ادلصا23يف ) يوجد دوائر متخصصة -2
( شركة 7وفي الـ)،  موظفني أو أكثر وخيتلف حجم دائرة التدقيق باختالؼ قطاع الشركة وحجمها،

المتبقية يقوم بالمهمة شخص طبيعي واحد. على الرغم من حجم بعض ىذه الشركات الكبير 
 نسبيًا.

 الذي قد يؤدي( اليت لديها مدقق، األمر 30الشركات الػ) متفرع في جميعادلدقق الداخلي  -3
 أثناء قيامو بعملو.استقاللية 

تختلف الجهة التي يرفع لها المدققون الداخليون تقاريرىم مابين مجلس اإلدارة واإلدارة  -4
التنفيذية ولجنة التدقيق، األمر الذي قد يؤدي إلى انخفاض فاعلية ىذه التقارير وتضارب 

 المصالح بين األطراف المختلفة في الشركة.
ألمر الذي التأىيل اوبشكٍل عاـ مجيع ادلدققني الداخليني يف الشركات يتمتعوف مبستوى جيد من  -5

 يزيد من كفاءة شلارستهم دلهامهم.
اليوجد تغيريات تذكر يف مواقع رؤساء وحدات التدقيق أو ادلدققني الداخليني يف غالبية الشركات يف  -6

 .2015عاـ 
/ اليت لديها تدقيق داخلي 30الداخلي يف إمجايل الشركات الػ / يبلغ متوسط عدد عاملي التدقيق -7
( 6والصناعة والصرافة و ) اخلدمات( عاملني ويًتاوح ىذا ادلتوسط مابني عامل واحد يف قطاعات 3)

 االتصاالت.يف عاملني 
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 ( مؤشرات التدقيق الداخلي19الجدول رقم ) 

 اإلجمالي الصرافة االتصاالت الزراعة الصناعة الخدمات التأمين المصارف القطاع

 33 3 2 2 2 3 7 14 عدد الشركات 
 3 2 0 1 0 0 0 0 عدـ وجود تدقيق داخلي

 23 1 2 1 1 1 3 14 وحدة متخصصة
 7 0 0 0 1 2 4 0 شخص طبيعي
 0 0 0 0 0 0 0 0 جهة خارجية

 0 0 0 0 0 0 0 0 التفرغعدـ 
متوسط عدد العاملني يف وحدة 

 3 1 6 2 1 1 3 5 التدقيق

 
 :إدارة المخاطر:عاشراً 

يصل أصحاب  جيب أف حيثحوكمة الشركات، دلمارساتإدارة ادلخاطرأحد األركاف األساسية  دتثل
الشركة ومن ادلخاطر اليت قد تواجو والتنبؤ بعلى حتديد  اإلدارة إىل قناعة مبستوى قدرةيف الشركة  ادلصاحل

 منافعهم.يف سبيل تعظيم  مث التعامل معها وإدارهتا
إذ ال ديكن للحوكمة أف تنجح يف حتقيق أىدافها وحتسني أداء الشركة دوف أف تًتافق بإدارة سلاطر فعالة 

ادلرتبطة بتوليد األرباح، وجتنب الشركة أي فقد للقيمة، من خالؿ رصد  تتعامل مع سلتلف أنواع ادلخاطر
 قياسها والتعامل معها.احلد من ادلخاطر غري ادلرغوبة و ادلخاطر اليت ديكن حتملها و 

أي أف مهاـ إدارة ادلخاطر تتكامل مع شلارسات احلوكمة يف إطار عملية دائمة ومستمرة لإلشراؼ 
 عرب حتقيق التوازف بني تكاليف االلتزاـ وادلكاسب الناجتة عنها.والرقابة،

وىو ما ترؾ آثارًا مباشرة على أداء  ارتفعت مستويات ادلخاطر بشكٍل ملحوظ خالؿ األزمة -1
  وبتغيري واضح يف أولويات الشركات خالؿ ىذه الفًتة.الشركات، وترافق بارتفاع درجات التحوط 

خيتلف اىتماـ الشركات بإدارة ادلخاطر وفقًا لطبيعة النشاط، فتويل شركات القطاع ادلايل أمهية أكرب   -2
عملها ومصدرًا أساسيًا ألرباحها، إال أف اىتماـ الشركات يف القطاعات  إلدارة ادلخاطر كوهنا يف صلب

 األخرى بإدارة ادلخاطر قد ازداد خالؿ االزمة.
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تشًتؾ مجيع الشركات يف سلاطر تقلبات أسعار الصرؼ، بعد ادلستويات غري ادلسبوقة ألسعار صرؼ  -3
 العمالت األجنبية.

 ساىمة العامة المخاطر في الشركات الم( 20الجدول رقم )
 إجراءات إدارة المخاطر خالل العام المخاطر القطاع

 -التشغيل-السوؽ-السيولة-سلاطر اإلئتماف المصارف
 استمرارية األعماؿ -أمن ادلعلومات –الًتكز 

خطط الطوارئ -ادلخصصاتتعزيز اختبارات اجلهد و 
تطوير آلية إعداد التقارير اخلاصة مبعدؿ كفاية  -واالستمرارية

شلارسة أساليب رقابة  –اعتماد بوالص التأمني  -رأس ادلاؿ
 أكثر فعالية

 -السيولة-السوؽ-إعادة التأمني-لتأمنيا سلاطر التأمين
 العملة األجنبية -االستثمار

التوجو ألسواؽ جديدة إلعادة التأمني وتفعيل وحدات إدارة 
والتأكد من االمتثاؿ  ادلتعلق بادلخاطرنظاـ التقارير ادلخاطر و 

 ادلستمر بكافة القوانني واألنظمة
حرص على توظيف  -التأمني على ادلمتلكات-خطط اجلاىزية سلاطر السيولة -ادلخاطر التشغيلية-ادلخاطرادلالية الخدمات

 مصادر األمواؿ
سلاطر  – سلاطر ادلنافسة -ادلخاطر التشغيلية الصناعة

 سعر الصرؼ
 التأمني بكل أنواعو-خطط الطوارئ

 خطط الطوارئ ادلخاطر التشغيلية الزراعة
 خطط الطوارئ-توعية العاملني-تطوير أنظمة أمن ادلعلومات سلاطر السوؽ – ادلخاطر التشغيلية االتصاالت

اليت مشلها التقرير، وىو بشكٍل عاـ، تشري مؤشرات ادلخاطر إىل وضع جيد يف الغالبية العظمى للشركات 
مايعرب عن إجراءات إدارة سلاطر استطاعت حىت اآلف محاية ىذه الشركات من ادلخاطر ادلختلفة 

 وضمنت استمرارىا رغم ظروؼ األزمة الصعبة.

======================================= 
 
 
 



دليل ال�شركات



قطاع امل�صارف
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 اسن الشركت: الوصرف الذولي للتجارة والتوىيل

 معمومات الشركة
 25058 عدد المساىمين 5525050005000 رأس المال

 354 عدد الموظفين 2003 تاريخ التأسيس
 www.ibtf.com.sy لمشركةالموقع االلكتروني  سمطان الزعبي المدير العام

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

 2325788 11 00963 رقم الفاكس 2013 تاريخ تعيين مدقق الحسابات

 

 مجمس اإلدارة
 معمومات مجمس اإلدارة

 الجنسية نسبة الممكية الجية التي يمثميا المنصب االسم
غير 
 تنفيذي

 مستقل

 الرئيس ميشيل مارتو

بنك اإلسكان لمتجارة 
 والتمويل

49.06% 

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

 ال نعم األردنية عضو عمر ممحس
المجمس تاريخ انتخاب 
 الحالي

31/5/2012 

 مكافأة أعضاء المجمس: ال نعم القطرية عضو يوسف النعمة
بناًء عمى قرار الييئة 
العامة بما ال يتجاوز 

 % من األرباح الصافية5

 ال نعم سورية %2.23 خزانة تقاعد الميندسين عضو مسعود صالحة
% تعيين عضو أو أكثر 11يحق لممساىم الذي يمتمك 

 بما يتناسب ونسبة المساىمة. في المجمس
 

الشركة السورية 
 الميبية

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

 خالل العام:
 اجتماعات 5

   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 العدد المساىمون

 

 نسبة ممكيتيم عددىم 

 %60 15 االعتباريون
كبار 

 المساىمين
1 49.06% 

 %49.06 بنك اإلسكان أكبر مساىم % 40 25043 الطبيعيون
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 توزيعات األرباح 
 منذ التأسيس 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 العام

مميون ل.س  19695 5.250 55250 55250 55250 55000 55000 35000 رأس المال
مميون  250منيا 

 كاسيم مجانية
نسبةاألرباح 

 الموزعة
 اليوجد اليوجد اليوجد 5% 10% 12%

 اليوجد
 

 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام
 الموضوع التاريخ الرقم

 تغيير ممثل عضو مجمس إدارة 26/02/2015 1

 

المجان المنبثقة عن 
 مجمس اإلدارة

 لجنة التدقيق 

 اسم المجنة

 

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

 ال نعم جورج تفنكجي المجنة اإلئتمانية
 نعم نعم عمي آل ثاني لجنة المخاطر

    الترشيحات والمكافآت لجنة
  لجنة التحكم المؤسسي

 

 المؤشرات المالية
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 865026 695225 655222 575219 615467 785279 الموجودات/مميون ل.س
 55250 55250 5,250 5,250 5,000 5,000 رأس المال/ مميون ل.س

 85502 8,482 8,477 8,474 7,814 7,305 حقوق المساىمين/ مميون ل.س

 0.20 5 3 662 1,009 914 األرباح الصافية/ مميون ل.س
 0.39 0.09 0.04 13 20 21 ربحية السيم
 100 100 100 100 100 500 القيمة االسمية
 162 162 161 161 156 731 القيمة الدفترية
 142 166 182 110 137 1,505 القيمة السوقية
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 الفرًسي السعىدي بيوى بٌك: الشركت اسن

 معمومات الشركة
 15057 عدد المساىمين 5500050005000 رأس المال

 565 عدد الموظفين 2005 تاريخ التأسيس

 *حسان طرابمسي المدير العام
الموقع االلكتروني 

 لمشركة
wwwbbsfbank.com 

 2009 تاريخ اإلدراج في السوق 2012 تاريخ تعيين المدير العام
 2215990 11 00963 رقم الياتف فرزت العمادي مدقق الحساباتاسم 

 221878 963 رقم الفاكس 2015 تاريخ تعيين مدقق الحسابات
 .10/12/2012*قذم الوذير العام استقالته  بتاريخ 

 

 

 مجمس اإلدارة

 معمومات مجمس اإلدارة
 المنصب االسم

الجية 
التي 
 يمثميا

نسبة 
 الممكية

 الجنسية
غير 
 تنفيذي

 مستقل

 %0.15 نصاب العضوية نعم نعم سوري %4.7 نفسو الرئيس رياض عبجي
 سنوات 3 :مدة والية المجمس نعم نعم سوري %2.29 نفسو النائب ميران ىازار
 22/10/2012 تاريخ انتخاب المجمس الحالي نعم 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 أو 10يحق لممساىم الذي يمتمك 

 أكثر في المجمس بما يتناسب ونسبة المساىمة.
 ال

 اجتماعات 5 اجتماعات المجمس خالل العام: عدد نعم نعم سوري %1.51 نفسو عضو فريد الخوري
   ال نعم لبنانية %22 بنك بيمو عضو سميح سعادة

رياض أبو النصر 
 البساتنة

   نعم نعم سوري %0.15 نفسو عضو

   نعم نعم سوري %0.15 نفسو عضو رنا الزعيم
    %35.52 مجموع ممكية أعضاء مجمس اإلدارة
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 تركز الممكية
 نسبة ممكيتيم العدد المساىمون

 

 نسبة ممكيتيم عددىم 

 %49.2 6 االعتباريون
كبار 

 المساىمين
2 49% 

 أكبر مساىم %50.8 1051 الطبيعيون
البنك السعودي 

 الفرنسي
27% 

 

 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام
 الموضوع التاريخ الرقم

 دفع كفالة تنفيذ دعوى قضائية 10/03/2015 1

 استقالة عضو مجمس إدارة 07/07/2015 2

 استقالة عضو مجمس إدارة 11/11/2015 3

 استقالة المدير العام 09/12/2015 4

 

 لجنة التدقيق  المجان المنبثقة عن مجمس اإلدارة
 اسم المجنة

 

 خبرة مالية ومحاسبية عضو مجمس إدارة اسم العضو
 نعم نعم فريد الخوري لجنة التدقيق
 ال نعم معماريبسام  لجنة المخاطر

 ال نعم نور الحسيني والمكافآت وتطوير الموارد البشرية ,لجنة الترشيحات
 ال نعم ميران ىازار لجنة الحوكمة واالمتثال

 ال نعم رنا الزعيم لجنة العقارات
 نعم ال ميرنا صوفان 

 

 

 توزيعات األرباح 
 منذ التأسيس 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 العام

رأس 
 المال

35250 35705 55000 55000 55000 55000 
55000 

مميون ل.س  273
 توزيعات نقدية.

مميون  19205
 كأسيم مجانية

 نسبة
األرباح 
 الموزعة

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد ال يوجد 12%
 اليوجد
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 المؤشرات المالية
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 1715914 138,895 117,225 83,892 75,642 114,761 الموجودات/مميون ل.س

 55000 55000 5,000 5,000 5,000 3,705 رأس المال/ مميون ل.س
 175911 11,258 8,954 6,985 6,944 4,993 حقوق المساىمين/ مميون ل.س
 65650 25332 1,979 41 660 668 األرباح الصافية/ مميون ل.س

 133 46 39 1 78 90 ربحية السيم
 100 100 100 100 500 500 القيمة االسمية
 358 225 179 140 694 674 القيمة الدفترية
 332 353 261 140 639 1,796 القيمة السوقية
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 والوهجر سىريت بٌك: الشركت اسن

 معمومات الشركة
 15307 عدد المساىمين 4500050005000 رأس المال

 344 الموظفينعدد  2003 تاريخ التأسيس
 www.bankaudisyria.com الموقع االلكتروني لمشركة ميشال عزام المدير العام*

 2009 تاريخ اإلدراج في السوق 2014 تاريخ تعيين المدير العام
 2460560 11 00963 رقم الياتف حصرية ومشاركوخ اسم مدقق الحسابات

 2460560 11 00963 رقم الفاكس 2015 تاريخ تعيين مدقق الحسابات
 

 مجمس اإلدارة

 معمومات مجمس اإلدارة
 المنصب االسم

الجية 
التي 
 يمثميا

نسبة 
 الممكية

 الجنسية
غير 
 تنفيذي

 مستقل

 %0.2 نصاب العضوية: نعم نعم سورية %1.25 نفسو الرئيس راتب الشالح
 سنوات 4 :مدة والية المجمس نعم نعم سورية %5 نفسو النائب إحسان بعمبكي

 عضو أزىريعمر 

بنك لبنان 
 والميجر

49% 

 6/7/2014 تاريخ انتخاب المجمس الحالي ال ال لبنانية

 مكافأة أعضاء المجمس: ال ال لبنانية عضو سامر أزىري
بناًء عمى قرار الييئة العامة بما 

% من األرباح 5ال يتجاوز 
 الصافية

 ال ال لبنانية عضو جورج صايغ
% 10يحق لممساىم الذي يمتمك 

 تعيين عضو أو أكثر في المجمس
 ال

 اجتماعات 10 عدد اجتماعات المجمس خالل العام: نعم نعم سورية %1.56 نفسو عضو ندى شيخ ديب
   نعم نعم سورية %0.41 نفسو عضو فيد تفنكجي
   نعم نعم سورية %0.62 نفسو عضو إياد بيتنجانة
محمد نزار 

 ماميش
   نعم نعم سورية مستقل نفسو عضو

    %57.84 مجموع ممكيات أعضاء مجمس اإلدارة
 

 تركز الممكية
 نسبة ممكيتيم العدد المساىمون

 

 نسبة ممكيتيم عددىم 

 %49 1 االعتباريون
كبار 

 المساىمين
2 54% 

 %49 بنك لبنان والميجر أكبر مساىم %51 15306 الطبيعيون



 
45 

 توزيعات األرباح
 منذ التأسيس 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 العام

مميون ل.س توزيعات  630 45000 45000 45000 45000 45000 45000 35600 رأس المال
 نقدية.

 مميون كأسيم مجانية 19000
نسبةاألرباح 

 الموزعة
 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد 11% 20%

 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام
 الموضوع التاريخ الرقم

 2015أفصاحات طارئة خالل عام اليوجد 
 

 

 لجنة التدقيق  المجان المنبثقة عن مجمس اإلدارة
 اسم المجنة

 

 خبرة مالية ومحاسبية عضو مجمس إدارة اسم العضو
 نعم نعم محمد نزار ماميش لجنة التدقيق
 نعم نعم فيد تفنكجي لجنة المخاطر

 نعم نعم إحسان بعمبكي لجنة الترشيحات والمكافآت 
    لجنة الحوكمة

 

 المؤشرات المالية
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 1435122 105,420 91,886 56,754 69,494 92,141 الموجودات/مميون ل.س
 45000 4,000 4,000 4,000 4,000 3,600 رأس المال/ مميون ل.س

 145109 7,716 5,737 5,581 5,497 4,967 حقوق المساىمين/ مميون ل.س
 65398 15982 169 59 570 713 األرباح الصافية/ مميون ل.س

 159.95 50 4 1 71 89 ربحية السيم
 100 100 100 100 500 500 القيمة االسمية
 352.73 193 143 140 687 689.81 القيمة الدفترية
 235 229 216 143 875 1,575 القيمة السوقية
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 سىريت عىدة بٌك: الشركت اسن

 الشركة معمومات
 671 عدد المساىمين 5572455005000 رأس المال

 294 عدد الموظفين 2005 تاريخ التأسيس
 www.bankaudisyria.com الموقع االلكتروني لمشركة انطوان الزير المدير العام

 2009 تاريخ اإلدراج في السوق 2014 تاريخ تعيين المدير العام
 23888000 11 00963 رقم الياتف قحطان السيوفي اسم مدقق الحسابات

 2248510 11 00963 رقم الفاكس 2014 تاريخ تعيين مدقق الحسابات

 

 مجمس اإلدارة
 معمومات مجمس اإلدارة

 الجية التي يمثميا المنصب االسم
نسبة 
 الممكية

 الجنسية
غير 
 تنفيذي

 مستقل

محمد أنس 
 حمد اهلل

 %0.5 نصاب العضوية: نعم ال ةسوري %2 نفسو الرئيس

 سنوات 4 :مدة والية المجمس ال نعم اردنية %3 ليبانون انفست نائب تامر غزالو
 31/05/2015 تاريخ انتخاب المجمس الحالي نعم نعم سورية %3.07 نفسو عضو باسل الحموي

 مكافأة أعضاء المجمس: نعم ال سورية - نفسو عضو سامر عويس
بناًء عمى قرار الييئة 

% 5يتجاوز العامة بما ال 
 من األرباح الصافية

 نعم ال سورية %1 نفسو عضو ندى أسعد
% 10يحق لممساىم الذي يمتمك 

 تعيين عضو أو أكثر في المجمس.
 ال

 ال نعم لبنانية %3 بنك عودة لألعمال عضو فرادي باز
عدد اجتماعات المجمس خالل 

 العام:
 اجتماعات 4

 نعم ال سورية - نفسو عضو محمد العبود

 
 عضو ايميا سماحة

 لبنانية %41 بنك عودة ش.م.ل
 ال ال

 ال ال عضو سمير حنا
  %53.07 مجموع ممكيات أعضاء مجمس اإلدارة

 

 تركز الممكية
 نسبة ممكيتيم العدد المساىمون

 

 نسبة ممكيتيم عددىم 

 %51.8 13 االعتباريون
كبار 

 المساىمين
2 46% 

 %41 بنك عودة مساىمأكبر  %48.2 658 الطبيعيون
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 توزيعات األرباح 
 منذ التأسيس 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 العام

رأس 
 المال

55000 55350 55724.5 55724.5 55724.5 55724.5 
55724.5 

مميون  92495
 نسبة ل.س

األرباح 
 الموزعة

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد 7% 7%
 اليوجد

 

 خالل العاماإلفصاحات الطارئة 
 الموضوع التاريخ الرقم

 تغيير في عضويات مجمس إدارة 15/11/2015 1

 

المجان المنبثقة عن 
 لجنة التدقيق  مجمس اإلدارة

 اسم المجنة

 

 خبرة مالية ومحاسبية عضو مجمس إدارة اسم العضو
 نعم نعم ندى أسعد لجنة التدقيق
 ال نعم سامر عويس لجنة المخاطر

 نعم نعم تامر غزالو الترشيحات والمكافآتلجنة 
    لجنة الحوكمة

 

 المؤشرات المالية
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 815836 64,441 545406 495675 635432 935789 الموجودات/مميون ل.س
 55724 55724 55724 55724 55724 55350 رأس المال/ مميون ل.س

 165247 10,171 75040 75284 65968 65864 حقوق المساىمين/ مميون ل.س
 65077 25962 317 6 114 682 األرباح الصافية/ مميون ل.س

 106 52 6 0.1 20 119 ربحية السيم
 100 100 100 100 1000 1000 القيمة االسمية
 284 178 1316 1361 1302 1283 القيمة الدفترية
 226 231 205 98 1579 2720 القيمة السوقية
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 سىريت بيبلىس بٌك: الشركت اسن

 معمومات الشركة
 265 عدد المساىمين 6512050005000 رأس المال

 192 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 حصرية ومشاركوه اسم مدقق الحسابات

 3348208 11 00963 رقم الفاكس 2014 تاريخ تعيين مدقق الحسابات

 

 مجمس اإلدارة
 معمومات مجمس اإلدارة

 المنصب االسم
الجية التي 

 يمثميا
نسبة 
 الممكية

 الجنسية
غير 
 تنفيذي

 مستقل

 الرئيس سمعان باسيل

 %59.81 بنك بيبموس

 %0.08 نصاب العضوية: ال نعم لبنانية
 سنوات 4 :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 لبنانية عضو رينيو خالط
العامة بما ال بناًء عمى قرار الييئة 

 % من األرباح الصافية.5يتجاوز 
 اجتماعات 4 عدد اجتماعات المجمس خالل العام: نعم نعم سورية %0.45 نفسو عضو أندرة ابو حمد

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

 تعيين عضو أو أكثر في المجمس:
 نعم

 نعم نعم سورية %2.85 نفسو عضو محمد مرتضى الدندشي

 
 نعم نعم سورية مستقل نفسو عضو باسل صقر

 نعم نعم سورية %0.07 نفسو عضو محمد مروان الحكيم
  %66.55 مجموع ممكيات أعضاء مجمس اإلدارة

 

 تركز الممكية
 نسبة ممكيتيم العدد المساىمون

 

 نسبة ممكيتيم عددىم 

 %59.87 1 االعتباريون
كبار 

 المساىمين
1 59.87 % 

 %52.37 بنك بيبموس أكبر مساىم %40.13 264 الطبيعيون
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 توزيعات األرباح 
 منذ التأسيس 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 العام

 65120 65120 65120 65120 65120 45000 25000 رأس المال

نسبةاألرباح  4.58%
 الموزعة

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد ال يوجد 4.58%
 اليوجد

 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام
 الموضوع التاريخ الرقم

 2015اليوجد افصاحات طارئة خالل عام 

 

 لجنة التدقيق  المجان المنبثقة عن مجمس اإلدارة
 خبرة مالية ومحاسبية عضو مجمس إدارة اسم العضو  اسم المجنة

 ال نعم محمد مروان الحكيم  لجنة التدقيق
 ال نعم فرنسوا باسيل  لجنة المخاطر

 ال نعم نادر قمعي  لجنة الترشيحات،التعيين، التعويض،المكافأة واإلعالم
   لجنة الحوكمة

 

 المؤشرات المالية
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 735688 54,433 46,772 43,532 46,454 42,577 الموجودات/مميون ل.س
 65120 6,120 6,120 6,120 6,120 4,000 ل.سرأس المال/ مميون 

 145468 8,006 6,935 6,460 6,559 4,389 حقوق المساىمين/ مميون ل.س
 65528 15100 453 (157) 169 231 األرباح الصافية/ مميون ل.س

 107 18 7 (3) 17 36 ربحية السيم
 100 100 100 100 500 500 القيمة االسمية
 236 178 113 106 536 549 القيمة الدفترية
 123 125 103 90 457 1,355 القيمة السوقية
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 سىريت العربي البٌك: الشركت اسن

 معمومات الشركة
 15008 عدد المساىمين 5505050005000 رأس المال

 288 عدد الموظفين 2005 تاريخ التأسيس

 محمد صادق الحسن المدير العام
الموقع االلكتروني 

 لمشركة
www.arabbank-syria.co 

 2009 تاريخ اإلدراج في السوق 2010 تاريخ تعيين المدير العام
 9421 11 00963 رقم الياتف ديمويت اسم مدقق الحسابات 

 3349844 11 00963 رقم الفاكس 2015 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% 

 %0.15 نصاب العضوية ال نعم األردنية
 سنوات 4 :مدة والية المجمس ال نعم األردنية عضو عالء الدين التميمي

 25/5/2014 :المجمس الحاليتاريخ انتخاب  ال نعم األردنية عضو محمد عبد الفتاح الغنمة

 مكافأة أعضاء المجمس: ال نعم لبنانية عضو نديم غنطوس
بناًء عمى قرار 

 الييئة العامة
 مرات 8 عدد اجتماعات المجمس خالل العام: نعم نعم السورية %5 نفسو نائب سامر صالح دانيال

 نعم نعم السورية %1.85 نفسو عضو أحمد رىيف األتاسي
% 10الذي يمتمك يحق لممساىم 

 تعيين عضو أو أكثر في المجمس:
 ال

 نعم نعم السورية %0.78 نفسو عضو محمد عبد السالم ىيكل

 
 نعم نعم السورية %0.15 نفسو عضو حسان البعمبكي

 نعم نعم السورية %0.15 نفسو عضو محمد ياسين رباح
  %59.23 مجموع ممكيات أعضاء مجمس اإلدارة

 

 تركز الممكية
 نسبة ممكيتيم العدد المساىمون

 

 نسبة ممكيتيم عددىم 

 %51.3 1 االعتباريون
كبار 

 المساىمين
4 66.3% 

 %51.3 البنك العربي أكبر مساىم %48.7 15007 الطبيعيون
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 توزيعات األرباح 
 منذ التأسيس 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 العام

رأس 
 المال

35000 35180 35180 55050 55050 55050 
55050 

مميون منيا  510
مميون كاسيم  180

 مجانية
 نسبة

األرباح 
 الموزعة

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد 6% 5%
 اليوجد

 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام
 الموضوع التاريخ الرقم

  2015 ال يوجد إفصاحات طارئة خالل العام

 

 التدقيقلجنة   المجان المنبثقة عن مجمس اإلدارة
 اسم المجنة

 

 خبرة مالية ومحاسبية عضو مجمس إدارة اسم العضو
 ال نعم محمد عبد السالم ىيكل لجنة التدقيق

 نعم نعم محمد عبد الفتاح الغنمة المجنة التنفيذية العميا
 ال نعم حسان البعمبكي لجنة إدارة المخاطر

    لجنة الحوكمة
    لجنة الترشيحات والمكافآت

 

 المؤشرات المالية
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 43,122 37,387 37,320 41,178 الموجودات/مميون ل.س
44,430 

 
545836 

 55050 5,050 5,050 5,050 5,050 3,180 رأس المال/ مميون ل.س

 7,013 5,899 5,943 3,635 حقوق المساىمين/ مميون ل.س
6,928 
 

125180 

 55252 (85) 1,114 (44) 460 402 مميون ل.ساألرباح الصافية/ 
 104 (2) 22 (1) 63 50 ربحية السيم
 100 100 100 100 500 500 القيمة االسمية
 241 137 139 117 588 571 القيمة الدفترية
 184 182 179 103 520 1,558 القيمة السوقية
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 والخليج سىريت بٌك: الشركت اسن

 معمومات الشركة
 647 عدد المساىمين 3580052105400 المدفوع رأس المال

 170 عدد الموظفين 2006 تاريخ التأسيس
 www.sgbsy.com الموقع االلكتروني لمشركة سوزان الموسى نائب المدير العام*

 2010 تاريخ اإلدراج في السوق 2014 تاريخ تعيين المدير العام
 2326111 11 00963 الياتفرقم  قحطان السيوفي 2013 اسم مدقق الحسابات

 2326112 11 00963 رقم الفاكس 2015 تاريخ تعيين مدقق الحسابات
 21/11/2013 في العام المدير استقال* 

 مجمس اإلدارة
 معمومات مجمس اإلدارة

 الجية التي يمثميا المنصب االسم
نسبة 
 *الممكية

 الجنسية
غير 
 تنفيذي

 مستقل

 الرئيس مسعود جوىر حيات
 %24.4 الخميج المتحدبنك 

 %0.25 نصاب العضوية ال نعم كويتية
 سنوات 3 :مدة والية المجمس ال نعم سورية النائب عبد الغني العطار
 14/8/2013 تاريخ انتخاب المجمس الحالي ال نعم لبناني عضو ربيع زىير سكرية

 عضو عماد رزق اهلل الفتى
شركة الفتوح 

 القابضة
 مكافأة أعضاء المجمس: ال نعم لبنانية 8.6%

بناًء عمى قرار الييئة العامة 
 %5عمى أال تتجاوز 

 اجتماعات 4 عدد اجتماعات المجمس خالل العام نعم نعم سورية %0.19 نفسو عضو بشير ىزاع
محمد أيمن عرابي قصاب 

 باشي
 نعم نعم سورية %1.8 نفسو عضو

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

 ال

 نعم نعم سورية %3.9 نفسو عضو كريم ميران خونده

 
 نعم نعم سورية %0.19 نفسو عضو نظريت يعقوبيان

 نعم نعم سورية %0.19 نفسو عضو محمد صوان
  %39.27 مجموع ممكيات أعضاء مجمس اإلدارة

 تم احتساب نسبة الممكية من رأس المال المدفوع.*

 تركز الممكية
 نسبة ممكيتيم العدد المساىمون

 

 نسبة ممكيتيم عددىم 

 % 38.5 3 االعتباريون
كبار 

 المساىمين
3 38.5% 

 %24.4 بنك الخميج المتحد أكبر مساىم %61.5 644 الطبيعيون
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 توزيعات األرباح 
 منذ التأسيس 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 العام

 *3.800 35000 35000 35000 35000 35000 35000 رأس المال

نسبةاألرباح  اليوجد
 الموزعة

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد ال يوجد اليوجد
 اليوجد

 هليار ل.س. 10هليار ليصبخ رأس الوال الوصرح به  7*توت زيادة رأس الوال بوبلغ 
 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام
 الموضوع التاريخ الرقم

 عضو مجمس إدارةاستقالة  20/01/2015 1

 استقالة عضو مجمس إدارة 21/12/2016 2

 

 لجنة التدقيق  المجان المنبثقة عن مجمس اإلدارة
 اسم المجنة

 

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

 ال نعم عبد الغني العطار المجنة العميا لإلستراتيجية واالئتمان
 ال نعم بشير ىزاع لجنة إدارة المخاطر

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

 

 المؤشرات المالية
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

47 385070 30,197 26,083 22,356 15,759 الموجودات/مميون ل.س 5628  
 35800 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 رأس المال/ مميون ل.س

 35138 15274 2,117 2,543 2,727 2,470 حقوق المساىمين/ مميون ل.س
(841) (426) (185) 258 (203) األرباح الصافية/ مميون ل.س  15068 

(28) (14) (6) 9 (7) ربحية السيم  28.12 
 100 100 100 100 100 500 القيمة االسمية
 83 42 71 85 91 412 القيمة الدفترية
 103 117 122 79 88 712 القيمة السوقية
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 اإلسالهي الذولي سىريت بٌك: الشركت اسن

 معمومات الشركة
 125133 عدد المساىمين 8.499.405.700 رأس المال

 موظف 522 عدد الموظفين 2007 تاريخ التأسيس
 www.siib.sy لمشركةالموقع االلكتروني  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 تاريخ تعيين مدقق الحسابات

 

 مجمس اإلدارة
 معمومات مجمس اإلدارة

 التي يمثميا الجية المنصب االسم
نسبة 
 الممكية

 الجنسية
غير 
 تنفيذي

 مستقل

 الرئيس عزيز صقر
االتحاد العربي 
 العادة التأمين

 %0.15 نصاب العضوية: ال نعم سورية 0.30%

 سنوات 4 :مدة والية المجمس نعم نعم سورية %0.38 نفسو النائب محمد أوبري
مأمون 
 الدركزلمي

 18/7/2012 تاريخ انتخاب المجمس الحالي نعم نعم سورية %0.14 نفسو عضو

 عضو غالب بياسي
الشركة السورية 

 الميبية
 مكافأة أعضاء المجمس: ال نعم سورية 0.50%

بناًء عمى قرار الييئة 
العامة بما ال يتجاوز 

% من األرباح 5
 الصافية

 اجتماعات 7 عدد اجتماعات المجمس خالل العام نعم نعم سورية %0.25 نفسو عضو محمد بوادقجي

 نعم نعم سورية %0.33 نفسو عضو محمد كبية
% 10يحق لممساىم الذي يمتمك 

 تعيين عضو أو أكثر في المجمس
 نعم

 نعم نعم سورية %0.27 نفسو عضو أحمد نحاس
 

  %2.17 مجموع ممكيات أعضاء مجمس اإلدارة
 

 تركز الممكية
 نسبة ممكيتيم العدد المساىمون

 

 نسبة ممكيتيم عددىم 
 %40 3 كبار المساىمين %50 37 االعتباريون

 أكبر مساىم %50 12,096 الطبيعيون
بنك قطر الدولي 

 اإلسالمي
30% 
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 توزيعات األرباح 
 منذ التأسيس 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 العام

 8.499 8.499 8.499 8.499 8.112 5.461 55000 رأس المال
مميون  19461

األرباح  نسبة مجانية ل.س كأسيم
 الموزعة

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد %4.7 ال يوجد 9.2%
 اليوجد

 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام
 الموضوع التاريخ الرقم
 تعيين عضو مجمس إدارة 04/02/2015 1
 تعويض المصرف من شركة التأمين 04/02/2015 2

 

 التدقيقلجنة   المجان المنبثقة عن مجمس اإلدارة
 اسم المجنة

 

 خبرة مالية ومحاسبية عضو مجمس إدارة اسم العضو
 نعم نعم مأمون الدركزلمي لجنة التدقيق
 نعم نعم محمد أوبري لجنة الحوكمة
 ال نعم محمد بوادقجي لجنة المخاطر

 ال ال دوريش مراد لجنة الترشيحات والمكافآت
    المجنة التنفيذية لمتمويل

 

 المؤشرات المالية
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 1315186 91,332 92,089 87,559 63,322 77,483 الموجودات/مميون ل.س
 85499 8,499 8,499 8,499 8,112 5,461 رأس المال/ مميون ل.س

 155207 9,368 9,584 9,386 8,829 5,936 حقوق المساىمين/ مميون ل.س
 55845 (222) 194 538 874 750 مميون ل.ساألرباح الصافية/ 

 68.78 (2.48) 2 6 12 12 ربحية السيم
 100 100 100 100 100 500 القيمة االسمية
 179 109 113 110 109 543 القيمة الدفترية
 98 110 129 70 100 1,582 القيمة السوقية
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 اإلسالهي الشام بٌك: الشركت اسن

 معمومات الشركة
 35858 عدد المساىمين 5.000.000.000 رأس المال

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

 2014 تاريخ اإلدراج في السوق 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

 المنصب االسم
الجية التي 

 يمثميا
نسبة 
 الممكية

 الجنسية
غير 
 تنفيذي

 مستقل

عمي يوسف 
 العوضي

البنك  الرئيس
التجاري 
 الكويتي

 الكويتية 32%
 %0.3 العضوية:نصاب  ال نعم

 سنوات 3 مدة والية المجمس ال ال عضو طارق العثمان

 نعم نعم سورية %5 نفسو النائب نبيل لكزبري
تاريخ انتخاب المجمس 

 الحالي
16/6/2014 

المبارك الطيب 
 األمين

 عضو
البنك 

اإلسالمي 
 لمتنمية

 مكافأة أعضاء المجمس: ال نعم السعودية 9%
العامة بناًء عمى قرار الييئة 

% من 5بما ال يتجاوز 
 األرباح الصافية

 نعم ال ةسوري %3 نفسو عضو عمي خوندة
عدد اجتماعات المجمس 

 خالل العام
 اجتماعات 7

 نعم نعم ةسوري %0.003 نفسو عضو أسامة طاىر
يحق لممساىم الذي يمتمك 

% تعيين عضو أو 10
 أكثر في المجمس:

 نعم

 عضو أحمد شيخي
خزانة تقاعد 
 الميندسين

 ال ال ةسوري 2%
 

  %51.003 مجموع ممكيات أعضاء مجمس اإلدارة
 

 تركز الممكية
 نسبة ممكيتيم العدد المساىمون

 

 نسبة ممكيتيم عددىم 

 %49 5 االعتباريون
كبار 

 المساىمين
3 46% 

 %32 البنك التجاري الكويتي أكبر مساىم %51 35853 الطبيعيون
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 توزيعات األرباح
 منذ التأسيس 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 العام

 55000 55000 5,000 5,000 4,992 4,982 25502 رأس المال
 ال يوجد

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

 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام
 الموضوع التاريخ الرقم

 تغيير ممثل عضو مجمس إدارة 12/03/2015 1

 وفاة رئيس الييئة الشرعية 11/08/2015 2

 

 لجنة التدقيق  المجان المنبثقة عن مجمس اإلدارة
 اسم المجنة

 

 خبرة مالية ومحاسبية عضو مجمس إدارة اسم العضو
 ال نعم أسامة طاىر لجنة التدقيق

 ال نعم نبيل الكزبري المجنة التنفيذية
 نعم نعم مبارك األمين لجنة المخاطر
    لجنة الحوكمة

     لجنة المكآفات و الترشيحات
 

 المؤشرات المالية
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 1005516 68,800 56,935 26,109 13,047 16,736 الموجودات/مميون ل.س
 55000 5,000 5,000 5,000 4,992 4,982 رأس المال/ مميون ل.س

 155325 9,840 7,558 5,198 4,842 4,431 حقوق المساىمين/ مميون ل.س
 55486 25103 2,360 347 382 108 األرباح الصافية/ مميون ل.س

 110 42 47 7 8 2 ربحية السيم
 100 100 100 100 100 1,000 القيمة االسمية
 307 197 151 104 97 890 القيمة الدفترية
 93 104 مدرجغير  القيمة السوقية
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 سىريت األردى بٌك: الشركت اسن

 معمومات الشركة
 440 عدد المساىمين 3500050005000 رأس المال

 203 عدد الموظفين 2008 تاريخ التأسيس
 www.bankofjordansyria.com الموقع االلكتروني لمشركة جواد فتحي الحمبوني المدير العام

 2010 تاريخ اإلدراج في السوق 2011 تاريخ تعيين المدير العام
 22900229 11 00963 رقم الياتف مصطفى عوني زكية 2013اسم مدقق الحسابات 

 2315368 11 00963 رقم الفاكس 2015 تاريخ تعيين مدقق الحسابات

 

 مجمس اإلدارة
 معمومات مجمس اإلدارة

 المنصب االسم
الجية التي 

 يمثميا
نسبة 
 الممكية

 الجنسية
غير 
 تنفيذي

 مستقل

 الرئيس فاخوري شاكر

 %49 بنك األردن

 %0.25 نصاب العضوية: ال نعم أردنية
 سنوات 4 :مدة والية المجمس ال نعم أردنية عضو محمد أسعد ىارون

 16/06/2015 تاريخ انتخاب المجمس الحالي ال نعم أردنية عضو أسامة سكري

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

 الييئة العامة

 نعم نعم سورية %1 نفسو النائب عبد العزيز السخني
عدد اجتماعات المجمس خالل 

 العام:
 اجتماعات 5

 نعم نعم سورية %0.25 نفسو عضو محمد عمار البردان
% 10يحق لممساىم الذي يمتمك 

 تعيين عضو أو أكثر في المجمس
 ال

محمد أبو اليدى 
 المحام

 نعم نعم سورية %0.25 نفسو عضو

 نعم نعم سوري %1.5 نفسو عضو محمد عربي كاتبي 
 نعم نعم سورية %5 نفسو عضو محمد مرىف االخرس

  %57 مجموع ممكيات أعضاء مجمس اإلدارة
 

 تركز الممكية
 نسبة ممكيتيم العدد المساىمون

 

 نسبة ممكيتيم عددىم 

 %49 1 االعتباريون
كبار 

 المساىمين
7 79% 

 %49 بنك األردن أكبر مساىم %51 439 الطبيعيون
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 توزيعات األرباح 
 منذ التأسيس 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 العام

 35000 35000 35000 35000 35000 35000 15500 رأس المال
 اليوجد

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد ال يوجد اليوجد نسبةاألرباح الموزعة

 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام
 الموضوع التاريخ الرقم

 2015 ال يوجد إفصاحات طارئة خالل العام

 

 لجنة التدقيق  المجان المنبثقة عن مجمس اإلدارة
 اسم المجنة

 

 خبرة مالية ومحاسبية عضو مجمس إدارة اسم العضو
 نعم نعم أبو اليدى المحاممحمد  لجنة التدقيق
 نعم نعم نقوال بيو لجنة المخاطر

 ال نعم محمد عمار البردان لجنة الترشيحات والمكافآت والحوكمة
  لجنة مجمس اإلدارة

 

 المؤشرات المالية
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 235540 16,784 18,154 17,086 17,729 16,171 الموجودات/مميون ل.س
 35000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 رأس المال/ مميون ل.س

 45991 25211 2,417 2,593 2,964 2,860 حقوق المساىمين/ مميون ل.س
 25780 (207) (165) 360- 104 18 األرباح الصافية/ مميون ل.س

 92.69 (7) (6) (12) 3 1 ربحية السيم
 100 100 100 100 100 500 القيمة االسمية
 166 74 81 86 99 477 القيمة الدفترية
 98 90 107 80 89 1,137 القيمة السوقية
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 سىريت فرًسبٌك: الشركت اسن

 معمومات الشركة
 656 عدد المساىمين 4542950615200 رأس المال المدفوع
 146 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 أند توتش ديمويت 2013اسم مدقق الحسابات 

 2113150 11 00963 رقم الفاكس 2015 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% 

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

 ال نعم 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
 اجتماعات 6 عدد اجتماعات المجمس خالل العام: نعم نعم سورية %3 نفسو النائب أحمد سعيد الشيابي

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

 في المجمس: تعيين عضو أو أكثر
 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 العدد المساىمون

 

 نسبة ممكيتيم عددىم 

 %55.66 1 االعتباريون
كبار 

 المساىمين
1 55.66 

 %55.66 فرنسبنك ش.م.ل أكبر مساىم %44.34 655 الطبيعيون
 

 

العضوية: ب  ا  %0.06هص

جمللس ا الية  دة و  س نوات 4: م

احلايل جمللس  ا هتخاب  ا خي   :اتر

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

دارة كنس بة من  عىل منح ماكفأ ت جمللس االإ

 ال رابح

العام: ل  جمللس خال ا امتعات  اج د  د   ع

% تعيني عضو 10حيق للمسامه اذلي ميتكل 

كرث يف اجمللس:  و أ   الأ 
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 توزيعات األرباح 
 منذ التأسيس 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 العام

 45429 45429 4,205 4,122 4,122 15750 15750 رأس المال

األرباح  نسبة ال يوجد
 الموزعة

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد ال يوجد ال يوجد
 اليوجد

 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام
 الموضوع التاريخ الرقم

 عدم قبول عضوية عضو مجمس إدارة 20/08/2015 1

 

 لجنة التدقيق  المجان المنبثقة عن مجمس اإلدارة
 اسم المجنة

 

 خبرة مالية ومحاسبية عضو مجمس إدارة اسم العضو
 نعم نعم مثائر المحا لجنة التدقيق

 نعم نعم شادي كرم لجنة إدارة المخاطر
 نعم نعم ايمي سيوفي لجنة الترشيحات والمكافآت

    لجنة الحوكمة
لجنة الغمتزام ومكافحة غسل األموال وتمويل 

 اإلرىاب
    

 

 المؤشرات المالية
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 895400 53,564 42,663 33,799 31,113 23,690 الموجودات/مميون ل.س
 45429 45429 4,205 4,122 4,122 1,750 رأس المال/ مميون ل.س

 135602 65997 4,404 4,135 4,037 1,528 حقوق المساىمين/ مميون ل.س
 65557 25353 199 57 150 5 األرباح الصافية/ مميون ل.س

 148 55 5 1 41 1 ربحية السيم
 100 100 100 100 500 500 القيمة االسمية
 307 158 105 100 508 437 القيمة الدفترية
 96 96 99 96 539  القيمة السوقية
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 الشرق بٌك: الشركت اسن

 معمومات الشركة
 314 عدد المساىمين 2.500.000.000 رأس المال

 139 عدد الموظفين 2008 تاريخ التأسيس
 www.bankalsharq.com الموقع االلكتروني لمشركة *شربل فرام المدير العام

 2010 تاريخ اإلدراج في السوق 2015 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
 .11/00/2012تن تعييي الوذير العام بتاريخ *

 مجمس اإلدارة
 معمومات مجمس اإلدارة

 المنصب االسم
الجية التي 

 يمثميا
نسبة 
 الممكية

 الجنسية
غير 
 تنفيذي

 مستقل

 %0.06 نصاب العضوية نعم نعم سورية %0.60 نفسو الرئيس ناجي شاوي
 عضو وليد روفايل

البنك المبناني 
 الفرنسي

49% 

 سنوات 3 :مدة والية المجمس ال نعم لبنانية
 13/05/2015 تاريخ انتخاب المجمس الحالي ال نعم لبنانية عضو إلياس نحاس

 مكافأة أعضاء المجمس: ال ال لبنانية عضو جمال منصور
بناًء عمى قرار الييئة العامة بما  :

 % من األرباح الصافية5ال يتجاوز 
 اجتماعات 7 عدد اجتماعات المجمس خالل العام: ال نعم سورية عضو جورج انطاكي

 نعم نعم سورية %0.61 نفسو عضو نجيب البرازي
% 10يحق لممساىم الذي يمتمك 

 تعيين عضو أو أكثر في المجمس:
 ال

 نعم نعم سورية مستقل نفسو عضو سميم شالح

 
 نعم نعم سورية مستقل نفسو عضو مازن حمور

 نعم نعم سورية %0.06 نفسو عضو ىيثم عبد السالم
  %50.27 مجموع ممكيات أعضاء مجمس اإلدارة

 

 تركز الممكية
 نسبة ممكيتيم العدد المساىمون

 

 نسبة ممكيتيم عددىم 

 %49 1 االعتباريون
كبار 

 المساىمين
1 49% 

 %49 البنك المبناني الفرنسي أكبر مساىم %51 313 الطبيعيون
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 توزيعات األرباح 
 منذ التأسيس 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 العام

 25500 25500 25500 25500 25500 25500 25500 رأس المال

األرباح  نسبة ال يوجد
 الموزعة

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد
 اليوجد

 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام
 الموضوع التاريخ الرقم

 تعيين رئيس مجمس إدارة 04/02/2015 1

 استقالة المدير العام 07/07/2015 2

 

 لجنة التدقيق  المجان المنبثقة عن مجمس اإلدارة
 اسم المجنة

 

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

 نعم نعم ىيثم عبد السالم المخاطر لجنة إدارة
  لجنة التسميف

   لجنة الترشيحات و التعويضات
 

 المؤشرات المالية
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 345931 91,332 17,159 16,353 15,813 9,185 الموجودات/مميون ل.س
 25500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 رأس المال/ مميون ل.س

 85589 45329 3,058 2,503 2,280 2,235 المساىمين/ مميون ل.س حقوق
 45299 15276 560 215 49 (113) األرباح الصافية/ مميون ل.س

 172 51 22 9 20 45 ربحية السيم
 100 100 100 100 1000 1,000 القيمة االسمية
 344 173 122 100 912 894 القيمة الدفترية
 135 130 133 100 1,126 غير مدرج القيمة السوقية
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 سىريت - الىطٌي قطر بٌك: الشركت اسن

 معمومات الشركة
 35488 عدد المساىمين 15500050005000 رأس المال

 170 عدد الموظفين 2009 تاريخ التأسيس
 www.qnb.com الموقع االلكتروني لمشركة وليد عبد النور المدير العام

 2010 تاريخ اإلدراج في السوق 2011 تاريخ تعيين المدير العام
 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

يوسف محمود 
 النعمة

 عضو

بنك قطر الوطني 
 ش.م.ق

50.81% 

 %0.05 نصاب العضوية ال نعم قطرية

 سنوات 3 مدة والية المجمس ال نعم قطرية عضو عمي راشد الميندي
 12/6/2013 تاريخ انتخاب المجمس الحالي ال نعم قطرية عضو يوسف دوريش

 مكافأة أعضاء المجمس ال نعم قطرية عضو خالد السادة
بناًء عمى قرار 

 الييئة العامة

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

 عضو سحر النويصر
المؤسسة العامة 

 لمتأمينات
 ال نعم سورية 10.28%

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

 ال

 ال نعم سورية %4.11 مصرف التوفير النائب يونس*ىيفاء 

 
 نعم نعم سورية %2.17 نفسو عضو محمود طالس فرزات

 ال نعم سورية %5 نقابة الميندسين عضو غياث قطيني
 نعم نعم سورية %0.19 نفسو عضو وىيب مرعي

  %72.56 مجموع ممكيات أعضاء مجمس اإلدارة
 

 تركز الممكية
 نسبة ممكيتيم العدد المساىمون

 
 نسبة ممكيتيم عددىم 

 %66.07 3 كبار المساىمين %72 14 االعتباريون
 %50.81 بنك قطر أكبر مساىم %28 35474 الطبيعيون
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 توزيعات األرباح 
 منذ التأسيس 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 العام

 155000 155000 155000 155000 155000 155000 55000 رأس المال

األرباح  نسبة اليوجد
 الموزعة

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد ال يوجد اليوجد
 اليوجد

 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام
 الموضوع التاريخ الرقم

 انتخاب نائب لرئيس مجمس إدارة 01/03/2015 1

 تغيير ممثل عضو مجمس إدارة 19/04/2015 2

 عضو مجمس إدارةتغيير ممثل  27/04/2015 3

 تغيير ممثل عضو مجمس إدارة 12/07/2015 4

 

 لجنة التدقيق  المجان المنبثقة عن مجمس اإلدارة
 اسم المجنة

 

 خبرة مالية ومحاسبية عضو مجمس إدارة اسم العضو
 نعم نعم ىيفاء يونس لجنة التدقيق
 نعم نعم خالد السادات لجنة المخاطر
 نعم نعم محمود طالس فرزات والتعويضاتلجنة الحوكمة والتطوير 

 

 المؤشرات المالية
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 705116 47,901 35,476 24,131 21,836 23,456 الموجودات/مميون ل.س
 155000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 رأس المال/ مميون ل.س

 555550 35,435 27,113 18,454 15,704 14,525 حقوق المساىمين/ مميون ل.س
 205116 85321 8,660 2,750 1,178 (93) األرباح الصافية/ مميون ل.س

 134 55 58 18 39 (9) ربحية السيم
 100 100 100 100 500 500 القيمة االسمية
 370 236 181 123 523 484 القيمة الدفترية
 102 120 138 61 333 845 القيمة السوقية
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 سىريت - البركت بٌك: الشركت اسن

 معمومات الشركة
 65161 عدد المساىمين 4590059025250 رأس المال المدفوع
 227 عدد الموظفين 2009 تاريخ التأسيس
 www.albarakasyria.com الموقع االلكتروني لمشركة محمد عبد اهلل حمبي المدير العام

 2014 في السوق تاريخ اإلدراج 2010 تاريخ تعيين المدير العام
 4437820 11 00963 رقم الياتف محمد اليغشي اسم مدقق الحسابات

 4437810 11 00963 رقم الفاكس 2014 تاريخ تعيين مدقق الحسابات

 

 مجمس اإلدارة
 معمومات مجمس اإلدارة

 المنصب االسم
الجية التي 

 يمثميا
نسبة 
 الممكية

 الجنسية
غير 
 تنفيذي

 مستقل

مجموعة البركة  الرئيس عدنان يوسف
 المصرفية

23% 
 

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

 عضو محمود النوري
الشركة الكويتية 

 القابضة
 26/3/2013 تاريخ انتخاب المجمس الحالي ال ال كويتية 5%

 عضو فيصل البستكي
اإلمارات مصرف 

 اإلسالمي
 مكافأة أعضاء المجمس: ال نعم إماراتية 10%

بناًء عمى قرار الييئة العامة بما ال 
 % من األرباح الصافية5يتجاوز 

 نعم نعم سورية %0.5 نفسو النائب محمد الشاعر
عدد اجتماعات المجمس خالل 

 العام:
 اجتماعات 4

 نعم نعم سورية %2 نفسو عضو باسم التاجي
% 10لممساىم الذي يمتمك يحق 

 تعيين عضو أو أكثر في المجمس
 ال

 نعم نعم سورية %2 نفسو عضو عبدالسالم الشواف

 
 نعم ال سورية %1.5 نفسو عضو غسان سكر

 نعم نعم سورية %0.5 نفسو عضو محمد عماد مولوي

  %44.5 مجموع ممكيات أعضاء مجمس اإلدارة

 

 تركز الممكية 
 نسبة ممكيتيم العدد المساىمون

 

 نسبة ممكيتيم  عددىم 

 %42.6 22 االعتباريون
كبار 

 المساىمين
4 

 
43% 

 الطبيعيون
65274 
 

 أكبر مساىم 57.4%
مجموعة البركة 

 المصرفية
 

23% 
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 توزيعات األرباح
 منذ التأسيس 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 العام

 45900 4,893 4,553 4,543 3,408 2,500 2,500 رأس المال
مميون  250

األرباح  نسبة ل.س
 الموزعة

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد
5% 

 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام
 الموضوع التاريخ الرقم

 2015اليوجد افصاحات طارئة خالل العام 

 

 لجنة التدقيق  المجان المنبثقة عن مجمس اإلدارة
 اسم المجنة

 

 خبرة مالية ومحاسبية عضو مجمس إدارة اسم العضو
 ال ال رامي الشعال لجنة التدقيق

 نعم نعم فيصل البستكي وشؤون أعضاء مجمس اإلدارة والترشحات والحوكمة لجنة المزايا
 ال نعم محمد الشاعر المجنة التنفيذية
 ال نعم عبد السالم الشواف لجنة المخاطر

    االجتماعيةلجنة المسؤولية 
    لجنة العقارات

 

 المؤشرات المالية
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 1645467 90,369 60,874 42,350 23,048 5,076 الموجودات/مميون ل.س
 45900 45893 4,553 4,543 3,408 2,500 رأس المال/ مميون ل.س

 175969 105599 7,709 5,064 3,311 2,244 حقوق المساىمين/ مميون ل.س
 75363 25545 2,635 618 159 (230) األرباح الصافية/ مميون ل.س

 147 51 53 12 16 (23) ربحية السيم
 100 100 100 500 500 250 القيمة االسمية
 359 214 816 552 490 224 القيمة الدفترية
 141 126 غير مدرج غير مدرج غير مدرج غير مدرج القيمة السوقية

 



قطاع التاأمني
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 آروب سورية -اسم الشركة: السورية الدولية للتأمين

 معمومات الشركة
 343 عدد المساهمين 1000000000000 رأس المال

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

 2010 اإلدراج في السوقتاريخ  2009 تاريخ تعيين المدير العام
 9279 11 00963 رقم الهاتف فرزت العمادي اسم مدقق الحسابات

 3348144 11 00963 رقم الفاكس 2014 تاريخ تعيين مدقق الحسابات
 

 

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

 %1 نصاب العضوية ال نعم لبنانية %34 آروب ش.م.ل الرئيس بكداشفاتح 
 سنوات 4 مدة والية المجمس نعم نعم سورية %1.40 نفسه النائب أزهريعمر 

 24/4/2012 تاريخ انتخاب المجمس الحالي نعم نعم سورية %1.06 نفسه عضو حبيب بيتنجانة

 مكافأة أعضاء المجمس نعم نعم سورية %1 نفسه عضو ابراهيم شيخ ديب
بقرار من الهيئة 

 العامة

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

 العام
 اجتماعات 4

 نعم نعم سورية %1.78 نفسه عضو حسان بعمبكي
% 10يحق لممساهم الذي يمتمك 

 تعيين عضو أو أكثر في المجمس
 ال

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

 

 

 تركز الممكية
 نسبة ممكيتهم العدد المساهمون

 

 نسبة ممكيتهم عددهم 

 %49 3 االعتباريون
كبار 

 المساهمين
3 49% 

 %34 آروب لمتأمين ش.م.ل أكبر مساهم %51 340 الطبيعيون
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 توزيعات األرباح 
 منذ التأسيس 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 العام

 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 رأس المال

 نسبة 41.5%
األرباح 
 الموزعة

 %10 %6 ال يوجد 6% 6% 4%
7% 

 

 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام
 الموضوع التاريخ الرقم

 استقالة عضو مجمس إدارة 28/01/2015 1
 

 

 لجنة التدقيق  المنبثقة عن مجمس اإلدارةالمجان 
 اسم المجنة

 

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

 نعم نعم فاتح بكداش ارة المخاطردلجنة إ
 ال نعم حبيب بيتنجانة 

 

 

 المؤشرات المالية
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 30878 30372 3,321 3,101 2,941 2,734 الموجودات/مميون ل.س
 10000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 رأس المال/ مميون ل.س

 10646 10489 1,388 1,278 1,261 1,186 حقوق المساهمين/ مميون ل.س
 258 154 89 83 135 137 األرباح الصافية/ مميون ل.س

 26 15 9 8 68 69 ربحية السهم
 100 100 100 100 500 500 القيمة االسمية
 165 149 139 128 631 593 القيمة الدفترية
 160 173 179 185 925 921 القيمة السوقية
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للتأمين الوطنية السورية: الشركة اسم  

 معمومات الشركة
 340 عدد المساهمين 85000000000 رأس المال

 127 عدد الموظفين 2006 تاريخ التأسيس
 www.natinsurance.com الموقع االلكتروني لمشركة عبد القادر العمي المدير العام*

 2010 تاريخ اإلدراج في السوق 2013 تاريخ تعيين المدير العام
 9248 11 00963 رقم الهاتف فرزت العمادي اسم مدقق الحسابات

 33486960 رقم الفاكس 2014 تاريخ تعيين مدقق الحسابات
 24/5/2015 في لمشركة عام كمدير العمي القادر عبد السيد تكميف تم *

 مجمس اإلدارة
 معمومات مجمس اإلدارة

 الجهة التي يمثمها المنصب االسم
نسبة 
 الممكية

 الجنسية
غير 
 تنفيذي

 مستقل

 %1 نصاب العضوية نعم نعم سورية %2 نفسه الرئيس حسان العمي
 سنوات 3 مدة والية المجمس نعم نعم سورية %4.46 نفسه النائب محمد رستم

 28/4/2013 تاريخ انتخاب المجمس الحالي نعم نعم سورية %1.98 نفسه عضو يف األتاسيرهأحمد 

 عضو وليد زعرب
األردنية الفرنسية 

 لمتأمين
 مكافأة أعضاء المجمس ال نعم األردنية 10%

بقرار من الهيئة 
 العامة

 عضو أمحمد أمحمد الالفي
الميبية السورية 

 لالستثمار
 ال نعم ليبية 3.16%

عدد اجتماعات المجمس خالل 
 العام

 اجتماعات 5

 عضو شريف شماس
 سورية %34 العمي لمتجارة

 ال نعم
% 10يحق لممساهم الذي يمتمك 

 تعيين عضو أو أكثر في المجمس
 نعم

   ال نعم عضو العمي عمي حسان
    %55.6 مجموع ممكيات أعضاء مجمس اإلدارة

 

 تركز الممكية
 نسبة ممكيتهم العدد المساهمون

 

 نسبة ممكيتهم عددهم 

 %47.15 3 االعتباريون
كبار 

 المساهمين
6 64% 

 %36 شركة العمي التجارية أكبر مساهم %52.85 337 الطبيعيون
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 توزيعات األرباح 
 منذ التأسيس 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 العام

 %140.5 850 850 850 850 850 850 850 المالرأس 

األرباح  نسبة
 الموزعة

10% 10% 10% 35% 15% 25% 20% 

 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام
 الموضوع التاريخ الرقم

 استقالة عضوين من مجمس إدارة 22/01/2015 1

 تكميف مدير عام لمشركة 25/05/2015 2

 

 لجنة التدقيق  اإلدارةالمجان المنبثقة عن مجمس 
 اسم المجنة

 

 خبرة مالية ومحاسبية عضو مجمس إدارة اسم العضو
 ال نعم احمد رهيف األتاسي لجنة التدقيق
 ال نعم شريف شماس لجنة اإلستثمار

 نعم نعم محمد رستم 
 

 

 المؤشرات المالية
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 40755 30935 3,512 3,173 3,066 2,952 الموجودات/مميون ل.س
 850 850 850 850 850 850 رأس المال/ مميون ل.س

 20043 10609 1,330 1,240 1,228 1,200 حقوق المساهمين/ مميون ل.س
 665 417 392 101 117 148 األرباح الصافية/ مميون ل.س

 78 49 46 60 69 87 ربحية السهم
 100 100 100 500 500 500 القيمة االسمية
 240 189 156 730 722 706 القيمة الدفترية
 118 143 134 900 900 935 القيمة السوقية
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 للتأمين المتحدة: الشركة اسم

 معمومات الشركة
 310 عدد المساهمين 85000000000 رأس المال

 91 عدد الموظفين 2006 تاريخ التأسيس
 www.uic.com.sy لمشركةالموقع االلكتروني  سميمان حسن المدير العام*

 2009 تاريخ اإلدراج في السوق 2014 تاريخ تعيين المدير العام
 5046 11 00963 رقم الهاتف فرزت العمادي اسم مدقق الحسابات

 3341934 11 00963 رقم الفاكس 2015 تاريخ تعيين مدقق الحسابات
 جربوع نائبة المدير العام.تكميف السيدة هنادي  وتم 08/12/2015 في العام المدير استقال

 

 

 مجمس اإلدارة*
 معمومات مجمس اإلدارة

 الجهة التي يمثمها المنصب االسم
نسبة 
 الممكية

 الجنسية
غير 
 تنفيذي

 مستقل

مروان سبع 
 عفاكي

 الرئيس
التجارية المتحدة 

 لمتأمين
 %1 نصاب العضوية ال نعم سورية 7%

 سنوات 4 مدة والية المجمس نعم ال سورية - نفسه النائب زهير تيناوي
 12/05/2015 تاريخ انتخاب المجمس الحالي نعم نعم سورية %1 نفسه عضو أنس التاره

 مكافأة أعضاء المجمس نعم نعم لبنانية %1 نفسه عضو جاك صاصي
بقرار من الهيئة 

 العامة

 نعم نعم سورية %1.37 نفسه عضو كرم طتزباز
عدد اجتماعات المجمس خالل 

 العام
 اجتماعات 11

 نعم نعم سورية %1 نفسه عضو عبد الغني العطار
% 10يحق لممساهم الذي يمتمك 

 تعيين عضو أو أكثر في المجمس
 ال

   نعم ال سورية - نفسه عضو هيا والي
    %11.37 مجموع ممكيات أعضاء مجمس اإلدارة

 

 تركز الممكية 
 نسبة ممكيتهم العدد المساهمون

 
 ممكيتهمنسبة   عددهم 

 %50  4 كبار المساهمين %54.5 6 االعتباريون
 %18  شركة المال لالستثمار أكبر مساهم %45.5 304 الطبيعيون
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 توزيعات األرباح
 منذ التأسيس 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 العام

 850 850 850 850 850 850 850 رأس المال
86.01% 

 %12.81 %7.19 %8 %10 %11 %13 %10 األرباح الموزعة نسبة

 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام
 الموضوع التاريخ الرقم

 لمشركة استقالة المدير العام 08/12/2015 1

 

 لجنة التدقيق  المجان المنبثقة عن مجمس اإلدارة
 اسم المجنة

 

 خبرة مالية ومحاسبية عضو مجمس إدارة اسم العضو

 2015اليوجد لجنة خالل عام  2015 اليوجد لجان خالل عام

 

 المؤشرات المالية
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 40966 40633 3,584 3,051 2,655 2,443 الموجودات/مميون ل.س
 850 850 850 850 850 850 رأس المال/ مميون ل.س

 10526 10133 1,112 1,113 1,102 1,160 حقوق المساهمين/ مميون ل.س
 457 88 84 105 152 151 األرباح الصافية/ مميون ل.س

 54 10 10 62 90 89 ربحية السهم
 100 100 100 500 500 500 القيمة االسمية
 180 134 131 655 648 682 القيمة الدفترية
 160 155 163 882 882 998 القيمة السوقية
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 للتأمين الكويتية السورية: الشركة اسم

 معمومات الشركة
 211 عدد المساهمين 85000000000 رأس المال

 72 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 مصطفى عوني زكية اسم مدقق الحسابات

 6645130 11 00963 رقم الفاكس 2015 تاريخ تعيين مدقق الحسابات

 

 

 مجمس اإلدارة
 معمومات مجمس اإلدارة

 الجهة التي يمثمها المنصب االسم
نسبة 
 الممكية

 الجنسية
غير 
 تنفيذي

 مستقل

 الرئيس خالد سعود الحسن
 %38.9 شركة الخميج لمتأمين

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

محمود عبد الخالق 
 النوري

 عضو
الكويتية السورية 

 القابضة
 مكافأة أعضاء المجمس ال نعم كويتية 10%

بقرار من 
 الهيئة العامة

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

 العام
 اجتماعات 4

 نعم نعم سورية %1.03 نفسه عضو حازم أنيس حسن
% 10يحق لممساهم الذي يمتمك 

 تعيين عضو أو أكثر في المجمس
 ال

 نعم نعم سورية %1.18 نفسه عضو راني عصام أنبوبا
 

  %54.99 ممكيات أعضاء مجمس اإلدارةمجموع 
 

 تركز الممكية
 نسبة ممكيتهم العدد المساهمون

 

 نسبة ممكيتهم عددهم 

 %59.9 4 االعتباريون
كبار 

 المساهمين
3 58.9% 

 %38.9 الخميج لمتأمين أكبر مساهم %40.1 207 الطبيعيون
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 توزيعات األرباح
 منذ التأسيس 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 العام

 850 850 850 850 850 850 850 رأس المال

األرباح  نسبة 4%
 الموزعة

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد
4% 

 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام
 الموضوع التاريخ الرقم

 تغيير ممثل عضو مجمس إدارة 06/09/2015 1

 

 

 لجنة التدقيق  اإلدارةالمجان المنبثقة عن مجمس 
 اسم المجنة

 

 خبرة مالية ومحاسبية عضو مجمس إدارة اسم العضو
 ال نعم حازم حسن لجنة التدقيق

 نعم نعم وائل عبد الرزاق المجنة التنفيذية
 ال نعم راني عصام أنبوبا 

 

 المؤشرات المالية
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 40261 30483 3,076 2,432 2,311 2,414 الموجودات/مميون ل.س
 850 850 850 850 850 850 رأس المال/ مميون ل.س

 20226 10422 1,134 899 781 684 حقوق المساهمين/ مميون ل.س
 810 290 205 119 97 15 األرباح الصافية/ مميون ل.س

 95 34 24 70 57 9 ربحية السهم
 100 100 100 500 500 500 القيمة االسمية
 262 167 133 529 459 403 القيمة الدفترية
 121 121 121 500 غير مدرج غير مدرج القيمة السوقية
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 التكافلي للتأمين العقيلة: الشركة اسم

 معمومات الشركة
 10170 عدد المساهمين 2000000000000 رأس المال

 81 عدد الموظفين 2007 تاريخ التأسيس

 الموقع االلكتروني لمشركة مازن الصبان المدير العام
www.al-

aqeelahtakaful.com 
 2010 تاريخ اإلدراج في السوق 2014 تاريخ تعيين المدير العام
 3352244 11 00963 رقم الهاتف ماهر وهبي اسم مدقق الحسابات

 3328546 11 00963 رقم الفاكس 2015 تاريخ تعيين مدقق الحسابات
 

 مجمس اإلدارة
 اإلدارةمعمومات مجمس 

 الجهة التي يمثمها المنصب االسم
نسبة 
 الممكية

 الجنسية
غير 
 تنفيذي

 مستقل

 %1 نصاب العضوية نعم نعم سورية %2.22 نفسه الرئيس بديع الدروبي
شهد عبد الحميد 

 دشتي
 النائب

شركة عبد الحميد دشتي ن
 وشريكه

 سنوات 3 مدة والية المجمس ال نعم سورية 1%

 10/10/2013 تاريخ انتخاب المجمس الحالي نعم نعم سورية %4.03 نفسه عضو عمار الشريف
محمد بن عمي 

 وحود
 مكافأة أعضاء المجمس نعم نعم سوري %1 نفسه عضو

بقرار من الهيئة 
 العامة

عبد الرحمن 
 النعسان

 ال نعم سورية %5 خزانة تقاعد المهندسين عضو
عدد اجتماعات المجمس خالل 

 العام
 اجتماعات 3

 ال نعم سورية %1 شركة كركور لمتجارة عضو محمد معتز طباخ
% 10يحق لممساهم الذي يمتمك 

 تعيين عضو أو أكثر في المجمس
 ال

   ال نعم سورية %1 مجموعة أوالد دشتي عضو *هاال قوطرش

    %15.25 مجموع ممكيات أعضاء مجمس اإلدارة
 

 تركز الممكية
 نسبة ممكيتهم العدد المساهمون

 
 نسبة ممكيتهم عددهم 

 %40.15 8 كبار المساهمين %18.45 9 االعتباريون
 %5.15 بنك سورية الدولي اإلسالمي أكبر مساهم %81.55 10161 الطبيعيون
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 توزيعات األرباح
 منذ التأسيس 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 العام

 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 رأس المال

األرباح  نسبة 9.50%
 الموزعة

%5 ال يوجد ال يوجد  ال يوجد ال يوجد ال يوجد 
4.50% 

 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام
 الموضوع التاريخ الرقم

 تغيير ممثل عضو مجمس إدارة 12/03/2015 1

 تغيير في عضويات مجمس إدارة 17/11/2015 2

 

 

 لجنة التدقيق*  المجان المنبثقة عن مجمس اإلدارة
 خبرة مالية ومحاسبية عضو مجمس إدارة اسم العضو  اسم المجنة

 2015اليوجد لجنة خالل عام   2015اليوجد لجان خالل عام 

 

 المؤشرات المالية
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 40372 30950 3,752 3,432 2,963 3,327 الموجودات/مميون ل.س
 20000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 رأس المال/ مميون ل.س

 20823 20342 2,220 1,908 1,881 2,158 حقوق المساهمين/ مميون ل.س
 417 190 160 37 (143) 141 األرباح الصافية/ مميون ل.س

 21 9 8 2 (36) 35 ربحية السهم
 100 100 100 100 500 500 القيمة االسمية
 141 117 111 95 470 540 القيمة الدفترية
 82 88 92 62 356 876 القيمة السوقية
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 للتأمين التعاوني االتحاد: الشركة اسم

 معمومات الشركة
 47 عدد المساهمين 1000000000000 رأس المال

 59 عدد الموظفين 2008 تاريخ التأسيس
 www.solidarity-sy.com الموقع االلكتروني لمشركة معتز قولي* المدير العام*

 2011 تاريخ اإلدراج في السوق 2015 تعيين المدير العام تاريخ
 3742414 11 00963 رقم الهاتف مصطفى عوني زكية اسم مدقق الحسابات

 3742415 11 00963 رقم الفاكس 2015 تاريخ تعيين مدقق الحسابات
  07/06/2015 في الحالي العام المدير تعيين تم* 

   

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

 %1 نصاب العضوية نعم نعم سعودية %7.65 نفسه الرئيس محمد عمر عرنوس
 سنوات 4 مدة والية المجمس نعم نعم سورية %1.39 نفسه النائب محمد عمر شورى
 27/04/2015 تاريخ انتخاب المجمس الحالي نعم نعم لبنانية %1.4 نفسه عضو  موريس سميمان

 مكافأة أعضاء المجمس نعم نعم لبنانية %1 نفسه عضو ريكاردو سميمان
قرار الهيئة العامة 

 %5أال تزيد عن 

 نعم نعم سورية %5.21 نفسه عضو عبد العزيز معقالي
عدد اجتماعات المجمس خالل 

 العام
 اجتماعات 6

 نعم نعم سورية %4.34 نفسه عضو عمار الشريف
% 10يحق لممساهم الذي يمتمك 

 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 العدد المساهمون

 

 نسبة ممكيتهم عددهم 
 %76.22 10 كبار المساهمين %48.57 5 االعتباريون

 أكبر مساهم %51.43 42 الطبيعيون
دار التالحم لمخدمات 

 التجارية
20% 
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 توزيعات األرباح
 منذ التأسيس 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 العام

 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 رأس المال
األرباح  نسبة ال يوجد

 الموزعة
 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد ال يوجد ال يوجد

 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام
 الموضوع التاريخ الرقم

 عام لمشركةمدير  تعيين 08/06/2015 1

 

 لجنة التدقيق  المجان المنبثقة عن مجمس اإلدارة
 اسم المجنة

 

 خبرة مالية ومحاسبية عضو مجمس إدارة اسم العضو
 نعم نعم محمود قباني لجنة التدقيق
 نعم نعم عمار الشريف لجنة المكافآت

    لجنة التخطيط والموازنات
    لجنة االستثمار
    لجنة المخاطر
    لجنة توجيهية

     لجنة إدارة األصول والمستحقات
 

 المؤشرات المالية
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 10797 10561 1,640 1,494 1,497 1,438 الموجودات/مميون ل.س
 10000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 رأس المال/ مميون ل.س

 10183 10063 1,050 1,043 1,038 1,004 حقوق المساهمين/ مميون ل.س
 120 13 7 7 34 10 األرباح الصافية/ مميون ل.س

 12 1 1 3 17 5 ربحية السهم
 100 100 100 500 500 500 القيمة االسمية
 118 106 105 522 519 502 القيمة الدفترية
 112 112 112 560 560 غير مدرج القيمة السوقية
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 أورينت -للتأمين العربي المشرق: الشركة اسم

 معمومات الشركة
 21 عدد المساهمين 85000000000 رأس المال

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

 غير مدرج تاريخ اإلدراج في السوق 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
 

 

 مجمس اإلدارة
 اإلدارةمعمومات مجمس 

 الجهة التي يمثمها المنصب االسم
نسبة 
 الممكية

 الجنسية
غير 
 تنفيذي

 مستقل

 %1 نصاب العضوية ال نعم سورية %2.06 مجموعة نحاس الرئيس صائب نحاس
 سنوات 3 مدة والية المجمس ال نعم إماراتي %40 اإلمارات-المشرق العربي  النائب عمر الفطيم
 4/11/2015 تاريخ انتخاب المجمس الحالي نعم نعم سوداني %1.22 نفسه عضو عمر األمين

 مكافأة أعضاء المجمس نعم نعم أمريكية %1.22 نفسه عضو مروان شحادة
بقرار من 
 الهيئة العامة

محمد صبيح 
 نحاس

 نعم نعم سورية %1 نفسه عضو
عدد اجتماعات المجمس خالل 

 العام
 اجتماعات 4

  %45.05 اإلدارةمجموع ممكيات أعضاء مجمس 
% 10يحق لممساهم الذي يمتمك 

 تعيين عضو أو أكثر في المجمس
 نعم

 

 

 تركز الممكية
 نسبة ممكيتهم العدد المساهمون

 

 نسبة ممكيتهم عددهم 

 %49.77 3 االعتباريون
كبار 

 المساهمين
3 52.77% 

 %40 اإلمارات-المشرق العربي لمتأمين أكبر مساهم %50.23 18 الطبيعيون
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 توزيعات األرباح
 منذ التأسيس 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 العام

 850 850 850 850 850 850 850 رأس المال

نسبةاألرباح  81.81%
 الموزعة

%34 ال يوجد ال يوجد  8%  13%  8.25%  
18.56% 

 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام
 الموضوع التاريخ الرقم

 2015ال يوجد إفصاحات طارئة خالل العام 

 

 لجنة التدقيق  المجان المنبثقة عن مجمس اإلدارة
 اسم المجنة

 

 خبرة مالية ومحاسبية عضو مجمس إدارة اسم العضو
 نعم نعم عمر الفطيم لجنة التدقيق

 نعم نعم مروان شحادة لجنة إدارة المخاطر
 نعم نعم صبيح نحاس 

 

 الماليةالمؤشرات 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 30002 20770 2,645 2,374 2,459 2,194 الموجودات/مميون ل.س
 850 850 850 850 850 850 رأس المال/ مميون ل.س

 10396 10143 1,125 1,054 1,250 1,181 حقوق المساهمين/ مميون ل.س
 323 133 71 92 112 125 األرباح الصافية/ مميون ل.س

 38 16 8 54 66 74 ربحية السهم
 100 100 100 500 500 500 القيمة االسمية
 164 134 132 620 736 695 القيمة الدفترية
 غير مدرج غير مدرج غير مدرج غير مدرج غير مدرج غير مدرج القيمة السوقية

 



قطاع اخلدمات
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 UGاسم الشركة: المجموعة المتحدة للنشر اإلعالن و التسويق 

 معمومات الشركة
 279 عدد المساهمين 450.000.000 رأس المال

 115 عدد الموظفين 2004 تاريخ التأسيس
 www.ug.com.sy االلكتروني لمشركةالموقع  فادي حمصي المدير العام

 2008 تاريخ اإلدراج في السوق 2009 تاريخ تعيين المدير العام
 2000 11 00963 رقم الهاتف محمد زهير تيناوي اسم مدقق الحسابات

 6124567 11 00963 رقم الفاكس 2015 تاريخ تعيين مدقق الحسابات
 

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

 %0.01 نصاب العضوية نعم نعم سورية %0.06 نفسه الرئيس محمد سعيد قضماني
 سنوات 4 مدة والية المجمس نعم نعم سورية %0.01 نفسه النائب أمجد ابش

 2/5/2012 انتخاب المجمس الحاليتاريخ  نعم نعم سورية %0.01 نفسه عضو رامي عبد العال

 مكافأة أعضاء المجمس نعم نعم سورية %0 نفسه عضو مازن يونس
اليوجد في النظام األساسي 
ماينص عمى منح مكآفاة 

 لمجمس اإلدارة

 نعم نعم سورية %0 نفسه عضو وسيم ديب
عدد اجتماعات المجمس خالل 

 العام
 اجتماعات 4

  %0.0. اإلدارةمجموع ممكيات أعضاء مجمس 
% .0يحق لممساهم الذي يمتمك 

تعيين عضو أو أكثر في 
 المجمس:

 ال

 

 تركز الممكية

 نسبة ممكيتهم العدد المساهمون

 

 عددهم 
نسبة 
 ممكيتهم

 %85.22 1 االعتباريون
كبار 

 المساهمين
1 85.22% 

 %85.22 المحدودة المسؤوليةشركة الوسيط انترناشونال  أكبر مساهم %14.78 278 الطبيعيون
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 توزيعات األرباح
 منذ التأسيس 9.02 2014 9.02 9.09 9.00 .9.0 2..9 العام

 450 450 450 450 450 300 300 رأس المال
مميون ل0س  249
مميون  .02منها 

 كأسهم مجانية

 نسبة
األرباح 
 الموزعة

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد %29 ال يوجد
 اليوجد

 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام
 الموضوع  التاريخ  الرقم 

 9.02اليوجد إفصاحات طارئة خالل العام 

 

 لجنة التدقيق  المجان المنبثقة عن مجمس اإلدارة
 اسم المجنة

 

 خبرة مالية ومحاسبية عضو مجمس إدارة اسم العضو

 لجنة التدقيق
محمد سعيد 

 قضماني
 نعم نعم

 نعم ال فادي حمصي العميا المجنة التنفيذية
 نعم ال الكميت حاتم المجنة المالية

 نعم ال فادي زهر 
 

 المؤشرات المالية
 9.0. 9.00 9.09 9.02 9.04 9.02 

 994 956 991 13075 13192 13331 الموجودات/مميون ل0س

 450 450 450 450 450 450 رأس المال/ مميون ل0س

 252 235 228 279 442 626 حقوق المساهمين/ مميون ل0س

 16 6 (50) (163) (53) 121 األرباح الصافية/ مميون ل0س

 4 1 (11) (36) (12) 27 ربحية السهم

 100 100 100 100 100 100 القيمة االسمية

 56 52 51 62 100 139 القيمة الدفترية

 254 254 254 254 254 391 القيمة السوقية
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  للنقل األهلية: الشركة اسم

 معمومات الشركة
 23227 عدد المساهمين 200.000.000 رأس المال

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

 2009 تاريخ اإلدراج في السوق 2010 تاريخ تعيين المدير العام
 2473260 33 00963 رقم الهاتف محمد اليغشي اسم مدقق الحسابات

 2473261 33 00963 رقم الفاكس 2015 تاريخ تعيين مدقق الحسابات

 

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

 %0.25 العضوية نصاب نعم نعم سوري %0.507 نفسه الرئيس أحمد األصفر
 سنوات 4 مدة والية المجمس نعم نعم سوري %0.25 نفسه النائب سامر قدورة
 20/5/2012 تاريخ انتخاب المجمس الحالي نعم نعم سوري %0.25 نفسه عضو سائد حبال

 مكافأة أعضاء المجمس نعم نعم سوري %0.275 نفسه عضو غسان الصباغ الشيرازي
تحدد بقرار من الهيئة 

 العامة

 نعم نعم سوري %0.25 نفسه عضو مروان كربوج
عدد اجتماعات المجمس خالل 

 العام
 اجتماع 18

 نعم نعم سوري %0.55 نفسه عضو وائل الفرا
% .0يحق لممساهم الذي يمتمك 

تعيين عضو أو أكثر في 
 المجمس:

 ال

 نعم نعم سوري %0.276 نفسه عضو محمد خير شاكر
    %2.358 اإلدارة مجموع ممكيات أعضاء مجمس

 

 تركز الممكية
 نسبة ممكيتهم العدد المساهمون

 

 نسبة ممكيتهم عددهم 

 2 االعتباريون
2.15% 
 

كبار 
 المساهمين

 % أو أكثر5اليوجد مساهمون يممكون 

 23225 الطبيعيون
97.85% 
 

 أكبر مساهم
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 توزيعات األرباح
 منذ التأسيس 9.02 9.04 9.02 9.09 9.00 .9.0 2..9 العام

 200 200 200 200 200 200 200 رأس المال

 نسبة 2920.2%
األرباح 
 الموزعة

20% 20%  %15 %10 اليوجد اليوجد 
11.49% 

 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام
 الموضوع التاريخ الرقم

 9.02اليوجد افصاحات طارئة خالل العام 

 

 التدقيقلجنة   المجان المنبثقة عن مجمس اإلدارة
 خبرة مالية ومحاسبية عضو مجمس إدارة اسم العضو  اسم المجنة

 نعم نعم وائل الفرا  لجنة التدقيق
 نعم نعم سامر قدورة  لجنة الصيانة

 نعم نعم محمد خير شاكر  

 

 المؤشرات المالية
 9.0. 9.00 9.09 9.02 9.04 2015 

 341 359 319 347 389 397 الموجودات/مميون ل0س

 200 200 200 200 200 200 رأس المال/ مميون ل0س

 290 316 287 255 282 334 حقوق المساهمين/ مميون ل0س

 8 49 33 (27) (10) 48 األرباح الصافية/ مميون ل0س

 4 24 16 (14) (24) 120 ربحية السهم

 100 100 100 100 500 500 القيمة االسمية

 145 158 142 127 705 835 القيمة الدفترية

 162 177 194 194 972 1,248 القيمة السوقية
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 السياحية للمنشأت السورية العربية الشركة: الشركة اسم

 معمومات الشركة
 203117 عدد المساهمين 625.000.000 رأس المال

 701 عدد الموظفين 1977 تاريخ التأسيس
 www.chamgroup.org الموقع االلكتروني لمشركة أنطون برصة المدير العام

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

 2245762 11 00963 رقم الفاكس 2012 تاريخ تعيين مدقق الحسابات

 

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

 %0.001 نصاب العضوية نعم نعم سوري %0.0092 نفسه الرئيس الدكتور عثمان عائدي
 سنوات 4 مدة والية المجمس نعم نعم سوري %0.0040 نفسه النائب غادة نجمة

 2012 تاريخ انتخاب المجمس الحالي نعم نعم سوري %0.0043 نفسه عضو انطون السبع

 مكافأة أعضاء المجمس نعم نعم سوري %0.00420 نفسه عضو ايمن اسطواني
% من االرباح 10

المتبقية بعد افتطاع 
 االحتياطيات

 نعم نعم سوري %0.00464 نفسه عضو احمد هيثم العجالني
عدد اجتماعات المجمس خالل 

 العام
 مرات 4

 عضو رضى زيادة
 %25 السياحةوزارة 

 سوري
 

 نعم
 ال

 
 

 عضو رامي مارتيني
    %25.026 مجموع ممكيات أعضاء مجمس اإلدارة

 

 تركز الممكية
 نسبة ممكيتهم العدد المساهمون

 

 نسبة ممكيتهم عددهم 

 %28.983 6 االعتباريون
كبار 

 المساهمين
1 25% 

 %25 السياحةوزارة  أكبر مساهم %71.017 203111 الطبيعيون
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 توزيعات األرباح
 منذ التأسيس 9.02 9.04 9.02 9.09 9.00 .9.0 2..9 العام

 625 625 625 625 625 625 625 رأس المال

 نسبة غير متوفر
األرباح 
 الموزعة

25% 25% 25% 20% 10% 10% 
10% 

 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام
 الموضوع التاريخ الرقم

 أضرار استثمارات تدمر الشام 2/9.02./99 0

 

 لجنة التدقيق  المجان المنبثقة عن مجمس اإلدارة
 اسم المجنة

 

 خبرة مالية ومحاسبية عضو مجمس إدارة اسم العضو
 نعم نعم عثمان عائدي لجنة التدقيق

 نعم نعم ايمن اسطواني لجنة التخطيط االستراتيجي
 ال نعم غادة نجمة لجنة التنظيم و اإلدارة

 

 المؤشرات المالية
 9.0. 9.00 9.09 9.02 9.04 9.02 

 303910 303679 30,625 30,746 30,954 31,346 الموجودات/مميون ل0س

 625 625 625 625 625 625 رأس المال/ مميون ل0س

 203719 203674 20,671 20,696 20,789 20,918 حقوق المساهمين/ مميون ل0س

 107 53 26 6 28 417 ل0ساألرباح الصافية/ مميون 

 1.72 1 0.4 0.1 0.4 7 ربحية السهم

 10 10 10 10 10 10 القيمة االسمية

 غير مدرج غير مدرج غير مدرج غير مدرج غير مدرج غير مدرج القيمة السوقية

 

 



قطاع ال�صناعة
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 اسم الشركة: اسمنث البادية

 معمومات الشركة
 26632 عدد المساهمين 9676969996999 رأس المال

 393 عدد الموظفين 2998 تاريخ التأسيس
 www.albadiacement.com الموقع االلكتروني لمشركة خالد الصواف المدير العام*

 غير مدرجة تاريخ اإلدراج في السوق 2997 تاريخ تعيين المدير العام
 2118562 11 00963 رقم الهاتف شركة ديمويت اند توش اسم مدقق الحسابات

 2140095 11 00963 رقم الفاكس 2932 تاريخ تعيين مدقق الحسابات
 

 مجمس اإلدارة
 معمومات مجمس اإلدارة

 الجهة التي يمثمها المنصب االسم
نسبة 
 الممكية

 الجنسية
غير 
 تنفيذي

 مستقل

 %99993 نصاب العضوية ال نعم سعودية %2995 شركة المهيدب الرئيس عماد عبد القادر المهيدب
شركة سير انفست  النائب فؤاد فهد الصالح

 القابضة
 سعودية 26%

 سنوات 3 مدة والية المجمس ال نعم
 29/93/2932 تاريخ انتخاب المجمس الحالي ال نعم عضو  رائد المديهيم

 عضو برونو كاريه
شركة ميناف اس 

 اي اس
 مكافأة أعضاء المجمس ال نعم فرنسية 32%

قرار الهيئة العامة 
 %5أال تزيد عن 

 نعم نعم سورية %795 نفسه عضو زياد سعد الدين الزعيم
عدد اجتماعات المجمس خالل 

 العام
 اجتماعات 3

 عضو محمد عبد العزيز العقيل
شركة الفوزان 

 القابضة
 ال نعم سعودية 5%

% 39يحق لممساهم الذي يمتمك 
 تعيين عضو أو أكثر في المجمس

 نعم

محمد محمد صبحي 
 الحالق

  نعم نعم سورية مستقل نفسه عضو

    %00 مجموع ممكيات أعضاء مجمس اإلدارة
 

 تركز الممكية
 ممكيتهمنسبة  العدد المساهمون

 

 نسبة ممكيتهم عددهم 

 %74.05 12 االعتباريون
كبار 

 المساهمين
5 80% 

 % 2995 شركة المهيدب القابضة أكبر مساهم %25.95 26629 الطبيعيون
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 توزيعات األرباح
 منذ التأسيس 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2002 العام

 96769 96769 96769 96769 96769 96769 96769 رأس المال

األرباح  نسبة ال يوجد
 الموزعة

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد ال يوجد ال يوجد
 اليوجد

 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام
 الموضوع التاريخ الرقم

 توقف المعمل بشكل مؤقت 33/93/2935 1

 معاودة العمل بالمعمل 39/92/2935 2

 المعملنتائج جرد األضرار في  29/97/2935 3
 

 لجنة التدقيق  المجان المنبثقة عن مجمس اإلدارة
 اسم المجنة

 

 خبرة مالية ومحاسبية عضو مجمس إدارة اسم العضو
 نعم نعم رائد المديهيم لجنة التدقيق

 نعم نعم فهد فؤاد الصالح المجنة التنفيذية
 نعم نعم برونو كاريه لجنة المكافآت والترشيحات

 

 الماليةالمؤشرات 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 386323 376723 17,642 17,904 18,307 15,982 الموجودات/مميون ل.س
 96769 9,760 9,760 9,760 9,760 9,760 رأس المال/ مميون ل.س

(36767) 3,648 7,943 8,548 9,217 حقوق المساهمين/ مميون ل.س  (336627)  
(56435) (4,295) (605) (669) (183) األرباح الصافية/ مميون ل.س  (96869)  

(55) (44) (6) (7) (9) ربحية السهم  (393)  
 100 399 100 100 100 500 القيمة االسمية
(38) 37 81 88 472 القيمة الدفترية  (339)  
 غير مدرج غير مدرج غير مدرج غير مدرج غير مدرج غير مدرج القيمة السوقية

 



 
93 

 

 النباجية للزيوت األهلية: الشركة اسم

 معمومات الشركة
 36394 عدد المساهمين 3659969996999 رأس المال

 275 عدد الموظفين 3995 تاريخ التأسيس
 avoco@scs-net.org الموقع االلكتروني لمشركة عبد الحميد السمق المدير العام

 2998 تاريخ اإلدراج في السوق 2997 تاريخ تعيين المدير العام
 2524510 33 00963 رقم الهاتف عبد اهلل مكسور اسم مدقق الحسابات

 2524512 33 00963 رقم الفاكس 2932 تاريخ تعيين مدقق الحسابات

 

 مجمس اإلدارة
 معمومات مجمس اإلدارة

 الجهة التي يمثمها المنصب االسم
نسبة 
 الممكية

 الجنسية
غير 
 تنفيذي

 مستقل

قتيبة محمد حسن 
 توتونجي

 الرئيس
الهيئة العربية لإلستثمار 

 واإلنماء الزراعي
49% 

 %0.33 نصاب العضوية ال نعم عراقي

محمد بن حسن 
 العسيري

 سنوات 4 مدة والية المجمس ال نعم سعودي عضو

عبد المطيف 
 السبع

 36/95/2932 تاريخ انتخاب المجمس الحالي نعم نعم سوري %9933 نفسه النائب

 مكافأة أعضاء المجمس نعم نعم سورية %9933 نفسه مفوضعضو  أنس كيالني
قرار الهيئة العامة 

 %5أال تزيد عن 

 نعم نعم سورية %9933 نفسه عضو  إحسان الخيمي
عدد اجتماعات المجمس خالل 

 العام
 اجتماعات 4

 نعم نعم سورية %9933 نفسه عضو مفوض تمام عموش
% 39يحق لممساهم الذي يمتمك 

 أكثر في المجمستعيين عضو أو 
 نعم

   نعم نعم سورية %9954 نفسه عضو إحسان الخيمي
    %41.06 مجموع ممكيات أعضاء مجمس اإلدارة

 

 تركز الممكية
 نسبة ممكيتهم العدد المساهمون

 
 نسبة ممكيتهم عددهم 

 %50 25 االعتباريون
كبار 

 المساهمين
3 49%  
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 % 49 الهيئة العربية لإلستثمار واإلنماء الزراعي أكبر مساهم %50 36279 الطبيعيون

 
 توزيعات األرباح

 منذ التأسيس 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2002 العام

 10500 36599 36599 36599 36599 36599 36599 رأس المال

 نسبة 140.20%
األرباح 
 الموزعة

5% 6% 39% 39% 35% 29% 
37933% 

 

 العام اإلفصاحات الطارئة خالل
 الموضوع التاريخ الرقم

 تغيير ممثل عضو مجمس إدارة 24/92/2935 1

 تعيين عضو مجمس إدارة 25/95/2935 2

 

 لجنة التدقيق  المجان المنبثقة عن مجمس اإلدارة
 اسم المجنة

 
 خبرة مالية ومحاسبية عضو مجمس إدارة اسم العضو

 2935عام يوجد لجنة خالل ال  لجنة شراء المواد األولية

 

 المؤشرات المالية
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 36883 26944 2,614 2,151 1,907 1,707 الموجودات/مميون ل.س
 36599 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 رأس المال/ مميون ل.س

 36273 26493 2,293 1,987 1,726 1,646 حقوق المساهمين/ مميون ل.س
 36982 593 531 411 170 100 مميون ل.ساألرباح الصافية/ 

 72 49 35 27 57 33 ربحية السهم
 100 399 100 100 500 500 القيمة االسمية
 218 365 153 132 573 549 القيمة الدفترية
 288 229 207 107 441 593 القيمة السوقية

 



قطاع الزراعة



 
96 

 الشرق األدنى لمنتجات الزيتون اسم الشركة:

 معمومات الشركة
 60 عدد المساهمين 240,000,000 رأس المال

 50 عدد الموظفين 2000 تاريخ التأسيس
 www.neop.biz لمشركةالموقع االلكتروني  نجاد الحاج حامد التنفيذيالمدير 

 غير مدرج تاريخ اإلدراج في السوق 2000 تاريخ تعيين المدير العام
 3344961 11 00963 رقم الهاتف أحمد المصري 2013لعام   اسم مدقق الحسابات

 3316793 11 00963 رقم الفاكس 2014 تاريخ تعيين مدقق الحسابات
 

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

 %0.21 نصاب العضوية نعم نعم سورية %6.59 نفسه الرئيس كمال عدي
 سنوات 4 مدة والية المجمس نعم نعم سورية %2.06 نفسه النائب محمد عيد دياب

 25/04/2015 المجمس الحاليتاريخ انتخاب  ال نعم بانما %49 شركة سيكوفين عضو مجد جمال

 مكافأة أعضاء المجمس نعم نعم سورية %1.05 نفسه عضو فاروق القطب 
قرار الهيئة العامة 

 %5أال تزيد عن 

 نعم نعم سورية %6.60 نفسه عضو عمر عدي
عدد اجتماعات المجمس خالل 

 العام
 اجتماعات 4

  %65.30 مجموع ممكيات أعضاء مجمس اإلدارة
% 10الذي يمتمك يحق لممساهم 

 تعيين عضو أو أكثر في المجمس
 ال

 

 

 تركز الممكية
 نسبة ممكيتهم العدد المساهمون

 
 نسبة ممكيتهم عددهم 

 %87 7 كبار المساهمين %49 1 االعتباريون
 %49 شركة سيكوفين أكبر مساهم %51 59 الطبيعيون
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 توزيعات األرباح
 منذ التأسيس 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 العام

 %259.8 240 240 240 240 240 240 240 رأس المال
% أسهم 150و

 مجانية
األرباح  نسبة

 الموزعة
  12.5% 33.3% 33.3% 83.3% 

% أسهم 150
 مجانية

 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام
 الموضوع التاريخ الرقم

 2015عام ال يوجد إفصاحات طارئة خالل 

 

 لجنة التدقيق  المنبثقة عن مجمس اإلدارة المجان
 اسم المجنة

 
 خبرة مالية ومحاسبية عضو مجمس إدارة اسم العضو

 نعم نعم كمال عدي لجنة التدقيق
 ال نعم محمد عيد دياب  لجنة التدقيق في الشؤون المالية

 نعم نعم عمر عدي  لجنة التدقيق في الشؤون الفنية والتسويقية
 ال نعم مجد جمال  

 

 المؤشرات المالية
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 1,926 1,266 1113 645 540 556 الموجودات/مميون ل.س
 240 240 240 240 240 240 رأس المال/ مميون ل.س

 944 902 717 374 312 288 حقوق المساهمين/ مميون ل.س
 621 330 428 97 40 16 األرباح الصافية/ مميون ل.س

 260 137 178 40 34 84 ربحية السهم
 100 100 100 100 500 500 القيمة االسمية
 394 376 299 156 650 601 القيمة الدفترية
 غير مدرج غير مدرج غير مدرج غير مدرج غير مدرج غير مدرج القيمة السوقية
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 غدق/الزراعية المنتجات لتنمية السورية العربية الشركة: الشركة اسم

 معمومات الشركة
 5,020 عدد المساهمين 176,000,000 رأس المال

 21 عدد الموظفين 1988 تاريخ التأسيس
 ال يوجد الموقع االلكتروني لمشركة أغيد نفاخ المدير العام

 غير مدرج تاريخ اإلدراج في السوق 2014 تاريخ تعيين المدير العام

 اسم مدقق الحسابات
يو تي سي انترناشول 

 ولطفي السالمات
 2220329 11 00963 رقم الهاتف

 2220329 11 00963 رقم الفاكس 201 تاريخ تعيين مدقق الحسابات

 

 مجمس اإلدارة
 معمومات مجمس اإلدارة

 الجهة التي يمثمها المنصب االسم
نسبة 
 الممكية

 الجنسية
غير 
 تنفيذي

 مستقل

 %0.05 العضويةنصاب  نعم نعم سورية %5 نفسه رئيس صائب نحاس
 النائب حسن ابراهيم

 %25 وزارة الزراعة
 سنوات 4 مدة والية المجمس ال نعم سورية

 14/12/2015 تاريخ انتخاب المجمس الحالي ال نعم سورية عضو محمد الحريري

 مكافأة أعضاء المجمس ال نعم سورية %1.136 نقابة المهندسين الزراعين عضو راما عزيز
% 5قرار الهيئة العامة 
 من األرباح

عبد الرحمن 
 النعسان

 ال نعم سورية %1.7 نقابة المهندسين عضو
عدد اجتماعات المجمس خالل 

 العام
  اجتماعات 3

عبد الحميد 
 السمق

 ال نعم سودانية %5 الهيئة العربية لالستثمار عضو
% 10يحق لممساهم الذي يمتمك 

 تعيين عضو أو أكثر في المجمس
 ال

محمد صالح 
 البعمبكي

 نعم نعم سورية %0.11 نفسه عضو
 

  %37.95 مجموع ممكيات أعضاء مجمس اإلدارة

 

 تركز الممكية
 نسبة ممكيتهم العدد المساهمون

 

 نسبة ممكيتهم عددهم 

 %34 6 االعتباريون
كبار 

 المساهمين
4 40% 

 % 25 وزارة الزراعة أكبر مساهم %66 5,014 الطبيعيون
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 توزيعات األرباح
 منذ التأسيس 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 العام

 176 176 176 440 440 440 440 رأس المال

األرباح  نسبة 214%
 الموزعة

 ال يوجد ال يوجد 10% 7% 10% 12%
 اليوجد

 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام
 الموضوع التاريخ الرقم

2015خالل عام ال يوجد إفصاحات طارئة   

 

 لجنة التدقيق  المجان المنبثقة عن مجمس اإلدارة
 اسم المجنة

 
 خبرة مالية ومحاسبية عضو مجمس إدارة اسم العضو

 2015خالل عام ال يوجد لجنة  2015اليوجد لجان خالل عام 
 

 المؤشرات المالية
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 812 1,019 1,017 1,031 1,056 890 الموجودات/مميون ل.س
 176 176 176 424 424 424 رأس المال/ مميون ل.س

 496 497 484 496 563 857 حقوق المساهمين/ مميون ل.س
 (0.263) 13 (12) (68) 4 24 األرباح الصافية/ مميون ل.س

 (0.14) 7 (7) 77 4 10 ربحية السهم
 100 100 100 500 500 500 القيمة االسمية

 282 291 284 581 657 991 الدفتريةالقيمة 
 غير مدرج غير مدرج غير مدرج غير مدرج غير مدرج غير مدرج القيمة السوقية

 



قطاع االت�صاالت
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 سورية - MTN اسن الشركة:

 معمومات الشركة
 20 عدد المساهمين 1050000000000 رأس المال

 949 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 إرنست اند يونغ اسم مدقق الحسابات

 3344007 11 00963 رقم الفاكس 2014 تاريخ تعيين مدقق الحسابات
 

 

 مجمس اإلدارة
 معمومات مجمس اإلدارة

 التي يمثمهاالجهة  المنصب االسم
نسبة 
 الممكية

 الجنسية
غير 
 تنفيذي

 مستقل

 %0.5 نصاب العضوية نعم نعم لبنانية %1 نفسه الرئيس جمال رمضان
 سنوات 4 مدة والية المجمس ال نعم سوري %24.49 تيمي إنفست ليمتد النائب باسم التاجي

 عضو زنيد بولبوليا
انفستكوم موبايل 

 كوميونيكيشن
72.98% 

جنوب 
 افريقية

 18/03/2014 تاريخ انتخاب المجمس الحالي ال نعم

 مكافأة أعضاء المجمس نعم نعم سورية %0.5 نفسه عضو نصير سبح
قرار الهيئة العامة 

 %5أال تزيد عن 

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

 العام
 اجتماع 16

  %99.47 اإلدارةمجموع ممكيات أعضاء مجمس 
% 10يحق لممساهم الذي يمتمك 

 تعيين عضو أو أكثر في المجمس
 ال

 

 تركز الممكية
 نسبة ممكيتهم العدد المساهمون

 
 نسبة ممكيتهم عددهم 

 %97.47 2 كبار المساهمين %97.47 2 االعتباريون
 %72.98 شركة انفستكوم موبايل كوميونيكيشن أكبر مساهم %2.53 18 الطبيعيون
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 توزيعات األرباح
 منذ التأسيس 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2002 العام

 10500 10500 10500 10500 10500 10500 10500 رأس المال

األرباح  نسبة 35252%
 الموزعة

751% 414% 400% 213% 226% 197% 
 اليوجد

 

 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام
 الموضوع التاريخ الرقم

 تغيير ممثل عضو مجمس إدارة 05/02/2015 1
 

 

 لجنة التدقيق  المجان المنبثقة عن مجمس اإلدارة
 اسم المجنة

 

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

 نعم نعم باسم التاجي والتعويضات والموارد البشرية الترشيحاتلجنة 
 ال نعم نصير سبح التنسيقلجنة 

لجنة البت بالمناقصات وعروض األسعار 
 لممزيدات األولى

    

 

 

 المؤشرات المالية
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 1090615 80,591 71,501 56,182 49,850 42,730 الموجودات/مميون ل.س
 10500 1,500 1,500 1,500 1,500 1500 رأس المال/ مميون ل.س

 60488 5,576 5,643 5,451 9,167 8,464 حقوق المساهمين/ مميون ل.س
 30861 30326 3,393 3,201 6,917 6,214 األرباح الصافية/ مميون ل.س

 257 222 226 1,067 2,306 2,071 ربحية السهم
 100 100 100 500 500 500 القيمة االسمية
 433 372 376 1,817 3,056 2821 القيمة الدفترية
 غير مدرج غير مدرج غير مدرج غير مدرج غير مدرج غير مدرج القيمة السوقية
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 تيليكوم هوبايل سيريتل: الشركة اسن

 معمومات الشركة
 60422 عدد المساهمين 3035000000000 رأس المال

 20457 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 محمد زهير تيناوي اسم مدقق الحسابات

 3344007 11 00963 رقم الفاكس 2014 تاريخ تعيين مدقق الحسابات

 

 

 مجمس اإلدارة
 معمومات مجمس اإلدارة

 التي يمثمها الجهة المنصب االسم
نسبة 
 الممكية

 الجنسية
غير 
 تنفيذي

 مستقل

 الرئيس رامي مخموف
راماك لممشاريع التنموية 

 واإلنسانية
 %0.3 نصاب العضوية ال نعم سورية 42.21%

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

 مازي
 07/05/2014 تاريخ انتخاب المجمس الحالي نعم نعم سعودية %0.92 نفسه عضو

 مكافأة أعضاء المجمس نعم نعم إماراتية %0.3 نفسه عضو أحمد الظاهري
قرار الهيئة العامة 

 %5أال تزيد عن 

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

 العام
 اتاجتماع 6

  %72.8 ممكيات أعضاء مجمس اإلدارةمجموع 
% 10يحق لممساهم الذي يمتمك 

 تعيين عضو أو أكثر في المجمس
 نعم

 

 تركز الممكية
 نسبة ممكيتهم العدد المساهمون

 
 نسبة ممكيتهم عددهم 

 %81.58 3 كبار المساهمين %74.72 28 االعتباريون
 %42.21 لممشاريع التنموية واإلنسانية شركة راماك أكبر مساهم %25.28 60394 الطبيعيون
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 توزيعات األرباح
 منذ التأسيس 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2002 العام

 30350 30350 30350 30350 30350 10675 10675 رأس المال

األرباح  نسبة 25400%
 الموزعة

240% 300% 160% 180% 180% 235%  
285% 

 

 العاماإلفصاحات الطارئة خالل 
 الموضوع التاريخ الرقم

 2015ال يوجد إفصاحات طارئة عن عام 

 

 لجنة التدقيق  المجان المنبثقة عن مجمس اإلدارة
 اسم المجنة

 

 خبرة مالية ومحاسبية عضو مجمس إدارة اسم العضو
 ال نعم عبد الرحمن مازي لجنة التدقيق

 ال نعم إيهاب مخموف  
 نعم نعم أحمد الظاهري  

 

 المؤشرات المالية
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 930883 81,563 70,468 53,455 45,893 38,783 الموجودات/مميون ل.س
 30350 3,350 3,350 3,350 3,350 1,675 رأس المال/ مميون ل.س

 560227 41,165 36,582 27,970 25,783 23,344 حقوق المساهمين/ مميون ل.س
 230586 130340 5,394 7,547 7,465 8,469 الصافية/ مميون ل.ساألرباح 

 704 398 161 56 56 63 ربحية السهم
 100 100 100 25 25 25 القيمة االسمية
 10678 10229 1,092 209 192 348 القيمة الدفترية
 غير مدرج غير مدرج غير مدرج غير مدرج غير مدرج غير مدرج القيمة السوقية

 



قطاع ال�صرافة
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 األدهن للصرافةاسن الشركة: 

 معمومات الشركة
 36 عدد المساهمين 250.000.000 رأس المال

 43 عدد الموظفين 2009 تاريخ التأسيس
 www.alaadhamexchange.com الموقع االلكتروني لمشركة قنطقجيسامر  المدير العام

 غير مدرج تاريخ اإلدراج في السوق 2009 تاريخ تعيين المدير العام

 اسم مدقق الحسابات
تدمر وبرايس هاوس 

 كوبرز
 2325603 11 00963 رقم الهاتف

 2318148 11 00963 رقم الفاكس 2015 تاريخ تعيين مدقق الحسابات
 

 

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

 %5 نصاب العضوية نعم ال سورية %10 نفسه الرئيس عماد حالق قنطقجي
 سنوات 4 مدة والية المجمس نعم ال سورية %10 نفسه النائب حالق قنطقجي عمر
 30/05/2015 انتخاب المجمس الحالي تاريخ نعم ال سورية %9.08 نفسه عضو حالق قنطقجي محمود

 مكافأة أعضاء المجمس نعم نعم سورية %10 نفسه عضو فاطمة طرابمسية
تحدد بقرار من الهيئة العامة 

 %5عمى أال تزيد عن 

 نعم نعم سورية %5.53 نفسه عضو بدرية حالق قنطفجي
عدد اجتماعات المجمس خالل 

 العام
 اجتماع 15

  %44.61 اإلدارة مجموع ممكيات أعضاء مجمس
% 10يحق لممساهم الذي يمتمك 

تعيين عضو أو أكثر في 
 المجمس:

 ال

 

 

 تركز الممكية
 نسبة ممكيتهم العدد المساهمون

 

 نسبة ممكيتهم عددهم 

 %96.73 12 كبار المساهمين %0 0 االعتباريون

 %85.22 %10مساهمين ممكية كل منهم  7 أكبر مساهم %100 36 الطبيعيون
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 توزيعات األرباح
 منذ التأسيس 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 العام

 250 250 250 250 250 250 250 رأس المال

األرباح  نسبة 136.89%
 الموزعة

 %30 %24 %29 %6 اليوجد ال يوجد
47.89 

 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام
 الموضوع التاريخ الرقم

 استقالة عضوين من مجمس إدارة 09/06/2015 1
 

 لجنة التدقيق  المجان المنبثقة عن مجمس اإلدارة
 خبرة مالية ومحاسبية عضو مجمس إدارة اسم العضو  اسم المجنة
 نعم ال سامر هروش  لجنة التدقيق
 نعم ال أحمد قنبر  لجنة االمتثال

 نعم ال محمد راتب الحايك  
 نعم ال بالل الرفاعي  
 نعم ال القابوني سامي  

 

 

 المؤشرات المالية
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 491 621 640 566 19192 310 الموجودات/مميون ل.س

 250 250 250 250 450 250 رأس المال/ مميون ل.س

 415 355 322 327 442 251 حقوق المساهمين/ مميون ل.س

 141 33 60 72 (53) 8 األرباح الصافية/ مميون ل.س

 57 13 24 29 (12) 16 ربحية السهم

 100 100 100 100 500 500 القيمة االسمية

 166 142 129 131 530 501 القيمة الدفترية

 غير مدرج غير مدرج غير مدرج غير مدرج غير مدرج غير مدرج القيمة السوقية
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 للصرافة الدياب: الشركة اسن

 معمومات الشركة
 25 عدد المساهمين 250.000.000 رأس المال

 10 عدد الموظفين 2011 تاريخ التأسيس
 www.aldiab.com الموقع االلكتروني لمشركة محمد خير الريس المدير العام

 غير مدرج تاريخ اإلدراج في السوق 2011 تاريخ تعيين المدير العام
 2221241 11 00963 رقم الهاتف غسان صندوق اسم مدقق الحسابات

 2235366 11 00963 رقم الفاكس 2013 مدقق الحساباتتاريخ تعيين 
 

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

 %4 نصاب العضوية نعم ال سورية %22 نفسه الرئيس عبد الفتاح دياب
 سنوات 4 مدة والية المجمس نعم ال سورية %22 نفسه النائب عبد الرزاق دياب

 07/07/2015 تاريخ انتخاب المجمس الحالي نعم ال سورية %15.22 نفسه عضو ياسين دياب

 مكافأة أعضاء المجمس نعم نعم سورية %10 نفسه عضو زياد الصباغ محمد
تحدد بقرار من الهيئة العامة 

 %5عمى أال تزيد عن 

 نعم نعم سورية %10 نفسه عضو عبد الرحمن دياب
عدد اجتماعات المجمس خالل 

 العام
 اجتماع 10

 نعم نعم سورية %10 نفسه عضو نزار دياب
% 10يحق لممساهم الذي يمتمك 

تعيين عضو أو أكثر في 
 المجمس:

 نعم

   نعم ال سورية %2 نفسه عضو محمد فاروق دياب
    %91.22 مجموع ممكيات أعضاء مجمس اإلدارة

 

 تركز الممكية

 نسبة ممكيتهم العدد المساهمون

 

 عددهم 
نسبة 
 ممكيتهم

 %89.22 6 كبار المساهمين %0 0 االعتباريون

 %22 عبد الفتاح وعبد الرزاق دياب أكبر مساهم %100 25 الطبيعيون
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 توزيعات األرباح
 منذ التأسيس 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 العام

 250 250 250 250 250 250 250 رأس المال
46.37% 

 %24.03 %15.46 %0.88 %6 ال يوجد اليوجد اليوجد األرباح الموزعة نسبة

 

 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام
 الموضوع التاريخ الرقم

 2015عام اليوجد إفصاحات طارئة خالل 

 

 لجنة التدقيق  المجان المنبثقة عن مجمس اإلدارة
 خبرة مالية ومحاسبية مجمس إدارة عضو اسم العضو  اسم المجنة

 2015اليوجد لجنة خالل عام   2015اليوجد لجان خالل عام 

 

 

 المؤشرات المالية
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 536 337 290 262 248 - الموجودات/مميون ل.س

 250 250 250 250 250 - رأس المال/ مميون ل.س

 465 322 275 288 246 - حقوق المساهمين/ مميون ل.س

 183 49 3 42 (4) - األرباح الصافية/ مميون ل.س

 73.57 20 1 84 (9) - ربحية السهم

 100 100 100 500 500 - القيمة االسمية

 186 129 110 575 491 - القيمة الدفترية

 غير مدرج غير مدرج غير مدرج غير مدرج غير مدرج - القيمة السوقية
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 للصرافة شام: الشركة اسن

 معمومات الشركة
 20 عدد المساهمين 250.000.000 رأس المال

 13 عدد الموظفين 2010 تاريخ التأسيس
 اليوجد الموقع االلكتروني لمشركة محمد حسام شربجي المدير العام

 غير مدرج تاريخ اإلدراج في السوق 2010 تاريخ تعيين المدير العام
 2327042 11 00963 رقم الهاتف محمد اليغشي اسم مدقق الحسابات

 2327041 11 00963 رقم الفاكس 2014 تاريخ تعيين مدقق الحسابات

 

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

 %10 نصاب العضوية نعم نعم سورية %10 نفسه رئيس بشار الجمالي
 سنوات 4 مدة والية المجمس نعم نعم سورية %4 نفسه النائب محمد الشربجي المزيك

 08/01/2015 تاريخ انتخاب المجمس الحالي نعم نعم سورية %5 نفسه عضو شكيب االتاسي

 %5 نفسه عضو دالين البمخي
 نعم نعم سورية

 مكافأة أعضاء المجمس
تحدد بقرار من الهيئة العامة 

 %5عمى أال تزيد عن 

 %5 نفسه عضو عبير البمخي
عدد اجتماعات المجمس خالل  نعم نعم سورية

 العام
 اجتماعات 4

 %5 نفسه عضو ياسمين البمخي
% 10يحق لممساهم الذي يمتمك  نعم نعم سورية

تعيين عضو أو أكثر في 
 المجمس:

 ال

   نعم نعم سورية %5 نفسه عضو نسرين البمخي
    % 39 اإلدارةمجموع ممكيات أعضاء مجمس 

 

 

 تركز الممكية

 نسبة ممكيتهم العدد المساهمون

 

 عددهم 
نسبة 
 ممكيتهم

 %84.50 11 كبار المساهمين %0 0 االعتباريون

 %10 بشار الجمالي أكبر مساهم %100 20 الطبيعيون
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 توزيعات األرباح
 منذ التأسيس 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 العام

 250 250 250 250 250 250 250 المال رأس

األرباح  نسبة 38.16%
 الموزعة

 %4 اليوجد ال يوجد ال يوجد اليوجد اليوجد
34.16% 

 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام
 الموضوع التاريخ الرقم

 2015عام اليوجد إفصاحات طارئة خالل 

 

 لجنة التدقيق  المجان المنبثقة عن مجمس اإلدارة
 خبرة مالية ومحاسبية عضو مجمس إدارة اسم العضو  المجنةاسم 

 2015ال يوجد لجنة خالل عام   2015اليوجد لجان خالل عام 

 

 

 المؤشرات المالية
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 464 278 247 267 245 251 الموجودات/مميون ل.س

 250 250 250 250 250 250 رأس المال/ مميون ل.س

 343 268 241 254 239 238 المساهمين/ مميون ل.س حقوق

 77 27 (12) 14 0.495 (11) األرباح الصافية/ مميون ل.س

 31 54 (25) 29 0.99 (22) ربحية السهم

 100 500 500 500 500 500 القيمة االسمية

 137 537 483 508 479 478 القيمة الدفترية

مدرجغير  غير مدرج غير مدرج القيمة السوقية  غير مدرج غير مدرج غير مدرج 

 




