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كلمة رئيس جملس مفوضي

هيئة األوراق واألسواق املالية السورية

الدكتور عابد فضلية

( هي اإلفصاح الدقيق والوضوح 
ً
الحوكمة )في الشــركات املســاهمة املغفلة العامة خصوصا

والشفافية ....، هي نظام يشتمل على مجموعة من األسس واملبادئ واآلليات لتنظيم وضبط 

مــن ناحيــة واملديريــن  ، ال ســيما مجلــس اإلدارة 
ً
بيــن املســتويات اإلداريــة عمومــا مــا  العالقــات 

التنفيذييــن واملســاهمين وأصحــاب املصالــح مــن جهــة أخــرى، وذلــك بهــدف حمايــة حقــوق )جميــع( 

املســاهمين وأصحــاب املصالــح وذوي الصلــة، ال ســيما منهــم )ضعــاف امللكيــة( مــن املالكيــن لعــدد قليــل 

 وفــي 
ً
 مــن األســهم، وذلــك لضمــان الحقــوق وتحقيــق العدالــة والشــفافية فــي العمــل االقتصــادي خصوصــا

ً
نســبيا

حركــة األســواق علــى وجــه العمــوم، وعلــى رأســها ســوق تــداول األوراق املاليــة )البورصــة( وبيئــة األعمــال ولــدى الجهــات 

 للجهــات 
ً
الحكوميــة والرقابيــة والضريبيــة، ويتــم ذلــك بصــورة أساســية عــن طريــق نظــام اإلفصــاح والشــفافية املقدمــة خصوصــا

الخاضعــة لرقابــة وإشــراف هيئــة األوراق واالســواق املاليــة الســورية الصــادر عــن الســيد رئيــس مجلــس الــوزراء. ويمكــن تعريــف 

اإلفصــاح بأنــه الكشــف عــن املعلومــات التــي تهــم املســتثمرين وتتضمــن البيانــات املاليــة وتقاريــر مدققــي الحســابات )والتــي مــن أهــم 

 ومعلنــا 
ً
آثارهــا تخميــن و/أو تبيــان الســعر الحقيقــي للورقــة املاليــة )أســهم ســندات ...لــ�(، حيــث يجــب أن يكــون هــذا الكشــف عامــا

( وليــس فقــط لحملــة األوراق املاليــة واملســتثمرين وذلــك مــن خــالل الصحــف الرســمية 
ً
للجمهــور  )بعــد تدقيقــه واعتمــاده أصــوال

وبصــورة ربــع ســنوية دوريــة أو بصــورة طارئــة عندمــا تتطلــب الحاجــة...، األمــر الــذي يعنــي بــأن مــن أهــم وظائــف )وأهــداف الهيئــة( 

التــي تنــدرج تحــت عنــوان الحوكمــة )بمختلــف أبعادهــا الرقابيــة والحمائيــة( مــن خــالل عمليــات وإجــراءات اإلفصــاح هــي:

تنظيم ومراقبة اإلفصاح الكامل عن املعلومات املتعلقة باألوراق املالية. 

تنظيم ومراقبة إصدار األوراق املالية والتعامل بها. 

تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها. 

مراقبة األسواق املالية وعمليات التداول اليومية فيها.       

بهــا ليســت محبــذة مــن قســم مــن  إلــى أن واقــع نظــام الحوكمــة وإجــراءات اإلفصــاح املتعلقــة  ومــن هنــا فإنــه مــن املهــم اإلشــارة 

الوحــدات االقتصاديــة لعــدة أســباب أهمهــا إجباريــة الشــفافية فــي العمــل واإلنتــاج والتســويق وحجــم األربــاح وطبيعــة األنشــطة 

وتــوزع نســب امللكيــة، حيــث ال مجــال للتهــرب مــن الضرأئــب أو التالعــب بأنشــطة وملكيــة وأمــالك الشــركة فــي بيئــة )قــد( تســود فيهــا 

الكثيــرة مــن هــذه املخالفــات التــي تــؤدي بالنتيجــة إلــى التهــرب الكلــي أو الجزئــي مــن تســديد الضرائــب املســتحقة وخاصــة فــي الحــاالت 

التــي ال يمكــن إثبــات حجــم الربــح فيهــا بصــورة دقيقــة.

 يكون العمل فيها أكثر موثوفية للمستثمرين 
ً
ونشير في هذا اإلطار إلى أن االقتصادات التي تكثر فيها الشركات املساهمة عموما

 وموضوعيــة وجــدوًى ملزيــد مــن االســتثمار املالــي، 
ً
فــي البورصــة أكثــر أمانــا الداخلييــن والخارجييــن، وتكــون حركــة التــداول 

 علــى 
ً
األمــر الــذي يعنــي بالوقــت ذاتــه إتاحــة املزيــد مــن اإلمكانــات لتمويــل املشــروعات االســتثنارية، دون االعتمــاد حصــرا

االقتــراض مــن القطــاع البنكــي .... وهــذه مــن أهــم املســائل التــي تدعــم عمليــة التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة.
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املقدمة:

 بــأن 
ً
. مــع ذلــك، هنــاك اقتناعــا متزايــدا

ً
 بالشــركات الكبيــرة املدرجــة فــي ســوق األوراق املاليــة عمومــا

ً
تقتــرن حوكمــة الشــركات عــادة

 فــي دعــم تطــور دورة حيــاة الشــركات أيــا كان حجمهــا أو نوعهــا. وتتغيــر تحديــات الحوكمــة 
ً
 هامــا

ً
الحوكمــة تســتطيع أن تــؤدي دورا

التــي تواجههــا الشــركات بتطــور أعمالهــا وخدماتهــا مثلهــا فــي ذلــك مثــل تغيــر أصحــاب املصالــح املتعامليــن معهــا وتوقعاتهــم مــن هــذه 

الشــركات، وعليــه تلتــزم الشــركات بقواعــد الحوكمــة املنصــوص عليهــا فــي نظــام ممارســات اإلدارة الســليمة الصــادرة بالرقــم 31/م 

 .2008/06/29 تاريــخ 

 عــن مجلــس اإلدارة وتصنيفــات أعضائــه واالجتماعــات وصحتهــا ومحاضرهــا وغيرهــا 
ً
للحوكمــة أبعــاد ومســتويات متعــددة، فبعيــدا

مــن املواضيــع، تعتبــر الحوكمــة إحــدى أنجــح األســاليب اإلداريــة التــي يمكــن تبنيهــا وتطبيقهــا علــى كافــة املســتويات اإلداريــة بســبب 

فعاليتهــا وتركيزهــا علــى مبــدأ الشــفافية والترشــيد مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر قدرتهــا علــى تقديــم صــورة واضحــة للمســؤولين 

واألطــراف املعنيــة تســاعدهم علــى اتخــاذ أفضــل القــرارات.

األطراف املعنية بتطبيق مفهوم الحوكمة

يســعى نظــام الحوكمــة إلــى ضمــان االنضبــاط الســلوكي والتــوازن فــي تحقيــق مصالــح جميــع األطــراف، وكيفيــة الرقابــة الفعالــة وإدارة 

املخاطر.

والشكل التالي يوضح األطراف املعنية بتطبيق مفهوم الحوكمة:

اإلدارة

بتطبيــق  املعنيــة  األطــراف 

الحوكمــة مفهــوم 

املساهمين

أصحاب املصالحمجلس اإلدارة
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- املســاهمين: وهــو مــن يقومــون بتقديــم رأس املــال للشــركة عــن طريــق ملكيتهــم لألســهم وذلــك عــن طريــق الحصــول علــى 

األربــاح املناســبة الســتثماراتهم، وهــذا مــا يحــدد مــدى اســتمرارية الشــركة مــن عدمهــا، ولهــم الحــق فــي اختيــار ممثليهــم فــي 

اإلدارة. مجلــس 

- مجلــس اإلدارة: وهــم مــن يمثلــون املســاهمين وأيضــا األطــراف األخــرى مثــل أصحــاب املصالــح، ومجلــس اإلدارة يقــوم باختيــار 

املديريــن التنفيذييــن والذيــن يــوكل إليهــم ســلطة اإلدارة اليوميــة ألعمــال الشــركة والرقابــة علــى أدائهــا، ورســم السياســات 

العامــة، واملحافظــة علــى حقــوق املســاهمين.

- اإلدارة التنفيذيــة: هــي املســؤولة عــن اإلدارة الفعليــة للشــركة وتقــدم التقاريــر الخاصــة بــاألداء إلــى مجلــس اإلدارة. وتعتبــر 

فــي  تجــاه اإلفصــاح والشــفافية  إلــى مســؤوليتها  باإلضافــة  األربــاح وزيــادة قيمتهــا  تعظيــم  عــن  املســؤولة  هــي  الشــركة  إدارة 

املعلومــات التــي تنشــرها للمســاهمين. واإلدارة هــي حلقــة الوصــل بيــن مجلــس اإلدارة وبقيــة األطــراف املتعاملــة مــع الشــركة، 

فهــم الذيــن ينفــذون توصيــات املجلــس واالســتراتيجيات واألهــداف املوضوعــة، لــذا يتحتــم علــى املجلــس أن يوجــد آليــة مــن 

.
ً
خاللهــا يتــم متابعــة أدائهــم، ومقارنتــه باألهــداف املوضوعــة، وتعديــل الخطــط كلمــا كان ذلــك ضروريــا

- أصحــاب املصالــح: هــم مجموعــة مــن األطــراف لهــم مصالــح داخــل الشــركة مثــل الدائنيــن واملورديــن والعمــال واملوظفيــن، 

ويجــب مالحظــة أن هــؤالء األطــراف يكــون لديهــم مصالــح قــد تكــون متعارضــة فــي بعــض األحيــان، فــكل هــذه األطــراف مهمــة 

فــي معادلــة العالقــة بالشــركة، وبدونهــم ال تســتطيع اإلدارة وال حتــى مجلــس اإلدارة واملســاهمون تحقيــق االســتراتيجيات 

املوضوعــة للشــركة فهــم األداة التــي تحــرك الشــركة، لــذا ينبغــي أن يكــون التعامــل مــع هــذه األطــراف بمنتهــى الحــرص والدقــة 

بتزويدهــم باملعلومــات الصحيحــة والعاكســة للوضــع الحقيقــي للشــركة.

ويتــم إصــدار التقريــر الثانــي عشــر لحوكمــة الشــركات الخاضعــة إلشــراف ورقابــة الهيئــة فــي إطــار دور الهيئــة التوجيهــي والرقابــي، 

والســيما فــي الرقابــة علــى الشــركات املســاهمة العامــة فــي ظــل الظــروف الحاليــة التــي تركــت آثارهــا علــى جميــع مفاصــل عمــل هــذه 

الشــركات، بالتالــي نتائــج أعمالهــا وأدائهــا ودورهــا فــي االقتصــاد الوطنــي، حيــث يتضمــن تقريــر 2020-2021 أهــم املؤشــرات الحوكمــة 

والبيانــات املاليــة املتعلقــة بعــام 2020 والتــي تــم إصدارهــا وتدقيقهــا واعتمادهــا فــي اجتماعــات الهيئــات العامــة خــالل عــام 2021، 

 ملبــدأ 
ً
ومــن مبــدأ اإلفصــاح والشــفافية تــم ذكــر أســماء الشــركات التــي لــم تلتــزم بــكل فقــرة بشــكل صريــح وواضــح وذلــك تطبيقــا

هــذا  إلحــاق  تــم  املســتقبل، كمــا  فــي  أكثــر  الشــركات(  الســليمة )حوكمــة  املمارســات  بنظــام  االلتــزام  اإلفصــاح والشــفافية وليتــم 

التقريــر بدليــل للشــركات التــي شــملها التقريــر يحتــوي أهــم معلومــات الحوكمــة املوجــودة فــي كل شــركة مــع بعــض املؤشــرات املاليــة 

الهامــة لسلســلة زمنيــة تمتــد لخمــس ســنوات.

منهجية العمل ومصادر املعلومات:

اعتمد إعداد هذا التقرير على عدة مصادر للمعلومات تتمثل في:

 تغطــي تســعة محــاور وفــق مــا ينــص عليــه القــرار رقــم /31/ 
ً
1. اســتمارة الحوكمــة املخصصــة لهــذا الغــرض والتــي تتضمــن 49 ســؤاال

لعــام 2008.

2. اإلفصاحــات املختلفــة املاليــة وغيــر املاليــة املنصــوص عليهــا بنظــام اإلفصــاح والشــفافية للجهــات الخاضعــة إلشــراف ورقابــة 

.2019 لعــام   /110/ رقــم  بالقــرار  الصــادر  الهيئــة 
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3. التقاريــر الســنوية للشــركات التــي يتــم مناقشــتها فــي اجتماعــات الهيئــات العامــة والتــي تدقــق مــن قبــل الهيئــة قبــل اعتمادهــا، 

 إلــى محاضــر اجتماعــات الهيئــات العامــة.
ً
إضافــة

4. مالحظــات العامليــن فــي الهيئــة خــالل حضــور اجتماعــات الهيئــات العامــة أو مــن خــالل التواصــل مــع الدائــم مــع الشــركات أو مــن 

خــالل متابعــة املواقــع االلكترونيــة لهــذه الشــركات.

ويتم تجميع هذه البيانات وتحليلها لتسليط الضوء على ما يتم االلتزام به من قواعد وممارسات الحوكمة في الشركات املساهمة 

 لتوزيــع الشــركات علــى 
ً
 بالعــام الســابق ووفقــا

ً
العامــة الخاضعــة إلشــراف الهيئــة خــالل العــام وللوقــوف علــى تطــورات ذلــك مقارنــة

القطاعــات املختلفــة ألنشــطتها، وننــوه بــأن املعلومــات والبيانــات املاليــة النهائيــة عــن عــام 2020 والهيئــات العامــة التــي تقــر البيانــات 

يتــم تقديمهــا وعقدهــا خــالل عــام 2021 لذلــك تــم تســمية التقريــر الحوكمــة 2021-2020.
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الشركات التي يشملها التقرير
شمل التقرير )36( شركة مساهمة عامة موزعة على سبعة قطاعات هي املصارف )14 شركة( – التأمين )7 شركات( – الخدمات 

)3 شركات( – الزراعة )4 شركات( – الصناعة )3 شركات( -االتصاالت )شركتين( – الصرافة )3 شركات( كما يلي:

الجدول رقم )1( الشركات التي يشملها التقرير 1

افةالزراعةالخدماتالتأميناملصارف الصر

األدهمالشرق األدنى ملنتجات الزيتونUGآروباألردنالدولي للتجارة والتمويل

العقيلة للتأمين التكافليسورية والخليجسورية واملهجر
العربية السورية للمنشآت 

السياحية

العربية السورية لتنمية 

املنتجات الزراعية-غدق
شام

األهلية للنقلالسورية الوطنية للتأمنيفرنسبنكبيمو السعودي الفرن�ضي
الهندسية الزراعية 

لالستثمارات -نماء
املتحدة

بركة لإلنتاج الزراعي والحيوانيالصناعةاالتحاد التعاوني للتأمينالشرقبيبلوس

االئتمان األهلي )عودة 

)
ً
سابقا

سورية الدولي 

اإلسالمي

شركة املشرق العربي 

للتأمين
االتصاالتاألهلية للزيوت

سيريتلاسمنت الباديةاملتحدة للتأمينالشامالعربي

MTN Syriaالتجارية للصناعة والتبريدالسورية الكويتية للتأمينالبركةقطر الوطني

36املجموع

- بلــغ مجمــوع رؤوس أمــوال هــذه الشــركات الـــ)36( مــا يقــارب 151.459 مليــار ل.س فــي نهايــة عــام 2020 مقابــل 138.321 مليــار ل.س 

فــي نهايــة عــام 2019.

- تتــوزع الشــركات التــي شــملها التقريــر إلــى 13 شــركة رأســمالها أقــل مــن 1.5 مليــار ل.س و10شــركات رأســمالها مــا بيــن 1.5 مليــار 

 بالشــكل التالــي:
ً
ل.س و5 مليــار ل.س 13شــركات رأســمالها أكثــر مــن 5 مليــار ل.س، موضحــا

 لحجم رأس املال املدفوع
ً
الجدول رقم )2( تصنيف الشركات تبعا

أقل من 5 مليار ل.سأقل من 1.5 مليار ل.سعدد الشركاتالقطاع أكثر من 5 مليار ل.سما بين 1.5 و

14212املصارف

773التأمين

33الخدمات

3111الصناعة

44الزراعة

22االتصاالت

312الصرافة

36131013اإلجمالي
201935121013

 بلــغ مجمــوع حقــوق املســاهمين فــي الشــركات الـــ )36( 1.414.123 مليــار ل.س فــي نهايــة عــام 2020 مقابــل 631.890 مليــار ل.س 

فــي نهايــة عــام 2019.

 بلــغ مجمــوع املوجــودات لكافــة الشــركات التــي شــملها التقريــر مــا يقــارب 6.245.948 مليــار ل.س فــي نهايــة عــام 2020 مقابــل 

3.067.758 مليــار ل.س فــي نهايــة عــام 2019.
   1 يتضمن تقرير عام 2020 نفس الشركات املوجودة في تقرير عام 2019 وتمت إضافة الشركة التجارية للصناعة والتبريد لقطاع الصناعة.
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 بلغــت أربــاح هــذه الشــركات مــا يقــارب 763.741 مليــار ل.س فــي نهايــة عــام 2020 مقابــل 114.093 مليــار ل.س فــي نهايــة عــام 

2020 وذلــك مــع األخــذ بعيــن االعتبــار ارتفــاع ســعر  فــي نهايــة عــام  2019، حيــث أن أغلــب الشــركات حققــت أربــاح صافيــة 

.2019 عــام  بنهايــة   436 مقابــل  ل.س   1,256 ليصبــح   2020 عــام  خــالل  الــدوالر 

 فــي نهايــة 
ً
 فــي نهايــة عــام 2020 مقابــل /12,814/ عامــال

ً
 بلــغ مجمــوع العامليــن فــي مجمــل الشــركات مــا مقــداره/12,479/ عامــال

عــام 2019.

الجدول رقم )3( أهم مؤشرات الشركات التي شملها التقرير/ املؤشرات املالية مليار ل.س

عدد العامليناألرباح الصافية 2املوجوداتحقوق املساهمينرؤوس األموالعدد الشركاتالقطاع

14436.1161,024.4485,425.226650.0814,439املصارف

711.27734.80159.58413.642583التأمين

31.27524.01736.3381.3751,188الخدمات

311.26146.100131.55116.662587الصناعة

41.0654.4067.7372.299105الزراعة

24.850272.253576.25376.9135,498االتصاالت

35.2958.0989.2592.76979الصرافة

36151.4591,414.1236,245.948763.74112,479اإلجمالي
201935138.321631.8903,067.758114.09312,814

وعليه نبين األرباح املحققة عن األرباح غير املحققة بمليار ل.س للقطاعات على الشكل التالي:

افةاالتصاالتالزراعةالصناعةالخدماتالتأميناملصارفالقطاع 2019اإلجماليالصر

650.08113.6421.37516.6622.29976.9132.769763.741114.093االرباح الصافية
1.114598.9472.829(8.732)1.782(34.896)-626.86312.816األرباح غير املحققة

23.2180.8261.37551.5580.51785.6451.655164.794111.264األرباح املحققة

 أن عــدد الشــركات املســاهمة العامــة الخاضعــة إلشــراف هيئــة األوراق واألســواق املاليــة الســورية هــو )3 53( شــركة، وتــم 
ً
علمــا

 بمتطلبــات الهيئــة فيمــا يتعلــق بممارســات الحوكمــة، وتضــم كافــة الشــركات 
ً
اختيــار هــذه الشــركات الـــ)36( التــي تعــد أكثــر التزامــا

 إلــى الشــركات املرشــحة لــإلدراج.
ً
املدرجــة فــي ســوق دمشــق لــألوراق املاليــة إضافــة

 2  األرباح الصافية: هي صافي الربح بعد الضريبة متضمنة فروقات أسعار الصرف غير املحققة.
  3 يوجد )8( شركات متوقفة عن العمل، وشركتين تمت تصفيتها.
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احملاور التي يشملها التقرير

خاللخذةاملتاإلجراءات-ا�خاطرإدارةآليات-ا�خاطرإدارةعناملسؤولةا�جهات-الشركةلهاتتعرضال�يا�خاطر:ا�خاطرإدارة•10

.العام

9
.تقار�رهلهايرفعال�يا�جهة–املدققمؤهالت-التفرغشرط-التدقيقدائرةموظفيعدد:الداخ��التدقيق•

8
.املدقق�ن��التغ��ات-املدقق�نتقار�ر-انتخا��موتوار�خاملدقق�نأسماء:ا�حساباتمدققو •

7
.ا�حساباتمدققمعاجتماعا��ا-اجتماعا��اعدد-ومهامهاال�جنة�شكيلة:التدقيق�جنة•

6
.اجتماعا��اعدد-ال�جانتصنيفات-ومهامهاال�جانعدد:اإلدارةمجلسعناملنبثقةال�جان•

–ومحتو�ا��ا�ونيةااللك�املواقع–الرسميوناملتحدثون–اإلفصاحسياسة-اإلدارةمجلستقر�ر��اإلفصاح:والشفافيةاإلفصاح•5

.واألخرىالطارئةاإلفصاحات–املعلوماتضبطآليات

4
.الشركة��ألسهمملكيتھ-ا�جلس��عضو�تھ-جنسيتھ–العاماملديرمؤهالت:التنفيذيةإلدارةا•

محددات-سا�جل�شكيلةشروط–للعضو�ةالالزمةامللكية�سبة-ا�جالسأعضاءإحصائيات:امللكيةوهيا�لاإلدارةمجالس•3

-األعضاءلكياتممجموع-األعضاءجنسيات–االعتبار�ةال�خصياتممثلو-ا�جلسأعضاءب�نالقرابة-األسا��يالنظام��امللكية
.األعضاءوم�افآت�عو�ضات-العضو�ةشروط-االجتماعاتعدد

2
.العامخاللاالجتماعيةاملسؤوليةممارساتتصنيف:االجتماعيةاملسؤولية•

–األر�احاتتوزيع-العامةالهيئاتاجتماعاتمؤشرات-املسيطروناملساهمون-املساهم�نكبار-امللكيةتركز:املساهم�نحقوق•1

.املساهم�نعالقاتقسم-االفضليةوحقوقاملالرأسز�ادات
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امل�ساهم �ق -واًلا
إن مــن أهــم محــاور حوكمــة الشــركات حصــول املســاهمين علــى جميــع حقوقهــم املتصلــة بالســهم، خاصــة الحــق فــي الحصــول علــى 

نصيــب مــن االربــاح التــي يتقــرر توزيعهــا، والحــق فــي الحصــول علــى نصيــب مــن موجــودات الشــركة عنــد التصفيــة، وحــق حضــور 

جمعيــات املســاهمين واالشــتراك فــي مداوالتهــا والتصويــت علــى قرارتهــا، وحــق التصــرف فــي االســهم، وحــق مراقبــة أعمــال مجلــس 

اإلدارة ورفــع دعــوى املســؤولية علــى اعضــاء املجلــس، وحــق االستفســار وطلــب املعلومــات بمــا ال يضــر مصالــح الشــركة وال يتعــارض 

مــع األنظمــة والقوانيــن النافــذة.

ويعــد التصويــت مــن أهــم الحقــوق التــي يجــب أن يتمتــع بهــا املســاهم وال يجــوز إلدارة الشــركة وضــع أي إجــراء قــد يــؤدي إلــى إعاقــة 

اســتخدام هــذا الحــق بــل يجــب تســهيل ممارســة املســاهم لحقــه فــي التصويــت وتيســيره، وقــد نصــت لوائــح الحوكمــة فــي بعــض 

الــدول علــى إلزاميــة اتبــاع أســلوب التصويــت التراكمــي عنــد التصويــت الختيــار أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي الجمعيــة العامــة، ويقصــد 

بالتصويــت التراكمــي أن يكــون لــكل مســاهم عــدد مــن األصــوات يســاوي عــدد األســهم التــي يملكهــا حيــث يقــوم بالتصويــت ملرشــح 

واحــد لعضويــة أو توزيعهــا بيــن مــن يختارهــم مــن املرشــحين دون حصــول تكــرار لهــذه األصــوات.

1-تركز امللكية:

حــدد قانــون الشــركات ملكيــة الشــخص الطبيعــي بمــا ال يتجــاوز 10% مــن رأس املــال عنــد التأســيس، وحــدد قانــون املصــارف/28/

ملكيــة الشــخص الطبيعــي بـــ 5% وأال تتجــاوز مجمــوع ملكيــة االعتبارييــن 49% وتــم رفــع هــذه النســبة إلــى 60% فــي القانــون رقــم 

 ملحــددات خاصــة. وهــذا مــا يطبــق علــى املســاهمين غيــر الســوريين شــريطة أن تكــون الحصــة األكبــر للشــريك 
ً
3 لعــام 2010 وفقــا

االســتراتي�ي املصرفــي، كمــا أن املرســوم التشــريعي رقــم /43/ لعــام 2005 قــد حــدد فــي شــروط تأســيس شــركات التأميــن الحــدود 

القصــوى مللكيــة األســهم للشــخص االعتبــاري بـــ (40%) وللشــخص الطبيعــي بـــ (5%)، وفيمــا يلــي أهــم النقــاط التــي تناولهــا التقريــر 

فيمــا يتعلــق بتركــز امللكيــة:

 فــي نهايــة عــام 2020 مقابــل (94,536)
ً
 يبلــغ مجمــوع عــدد مســاهمي الشــركات الـــ (36) التــي شــملها التقريــر (95,299) مســاهما

 فــي نهايــة عــام 2019 أي بزيــادة بلغــت نســبة %0.8.
ً
مســاهما

 فــي نهايــة 2019 أي بنقــص بلــغ 
ً
 فــي نهايــة عــام 2020 مقابــل (290) مســاهما

ً
 يبلــغ عــدد املســاهمين االعتبارييــن (284) مســاهما

نســبة 2%، وهــو مــا يعــادل 0.3% مــن إجمالــي عــدد مســاهمي الشــركات التــي شــملها التقريــر، ويتــراوح العــدد مــا بيــن 137

 فــي قطــاع الخدمــات، بينمــا ال يوجــد أي مســاهم اعتبــاري فــي شــركات الصرافــة.
ً
 فــي قطــاع املصــارف 11 مســاهما

ً
مســاهما

 يبلغ متوسط عدد املساهمين من الشخصيات االعتبارية ما يقارب (8) مساهمين في إجمالي الشركات التي شملها التقرير. 

 -
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%54 مقابــل  التقريــر  شــملها  التــي  الشــركات  إجمالــي  فــي   %46 يقــارب  مــا  االعتباريــة  الشــخصيات  ملكيــات  متوســط  يبلــغ   

الخدمــات. قطــاع  فــي   %39 االتصــاالت  قطــاع  فــي   %93 بيــن  مــا  االعتبارييــن  نســبة  وتتــراوح  الطبيعييــن  للمســاهمين 

الجدول رقم )4( املساهمون االعتباريون وملكيا��م

القطاع
عدد

الشركات
عدد

املساهمين

عدد
املساهمين
االعتباريين

متوسط عدد
االعتباريين

للقطاع

مجموع رؤوس
األموال مليار

ل.س

حصة املساهمين
االعتبارية مليار

ل.س

متوسط
ملكيات

االعتباريين

متوسط
ملكيات

الطبيعيين

46%54%1435,77313710436.11663.444املصارف

55%45%72,77932511.2774,318التأمين

61%39%323,1271141.2750.569الخدمات

58%42%36,744411411.2618.168الصناعة

57%43%420,1972971.0650.482الزراعة

7%93%26,56534174.8504.393االتصاالت

100%0%3114005.2950الصرافة

54%46%3695,2992848151.45981.374اإلجمالي

20193594,5362908138.32175.563%48%52

2- كبار املساهمين:

 فــي إجمالــي الشــركات التــي شــملها التقريــر 
ً
 يبلــغ عــدد كبــار املســاهمين الذيــن يملكــون 5% أو أكثــر مــن رأس املــال 135 مســاهما

 فــي عــام 2019 أي بنقــص بلغــت نســبة %2.
ً
لعــام 2020 مقابــل 138 مســاهما

 يبلــغ متوســط عــدد املســاهمين الذيــن يملكــون 5% أو أكثــر (4) مســاهمين فــي إجمالــي الشــركات التــي شــملها التقريــر ويتــراوح 

هــذا املتوســط مــا بيــن (9) مســاهمين فــي قطــاع الصرافــة و(1) مســاهم فــي قطــاع الخدمــات.
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الجدول رقم )5( كبار املساهمين وملكيا��م

القطاع
عدد

الشركات

عدد كبار
املساهمين
أكثر من %5

متوسط
عدد كبار
املساهمين

متوسط نسبة
ملكية كبار
املساهمين

مجموع رؤوس
االموال مليون

ل.س

حصة كبار
املساهمين مليار

ل.س

حصة با�ي
املساهمين

53436.11660.22056.216%14363املصارف

5611.2775.9845.293%7396التأمين

371.2750.5400.735%321الخدمات

4011.2618.2622.999%362الصناعة

521.0650.7150.350%4195الزراعة

854.8503.8830.967%253االتصاالت

735.2953.9091.386%3289الصرافة

55151.45983.51367.946%361354اإلجمالي
2019351384%57138.32177.85260.469

3- املساهمون املسيطرون:

 يبلــغ متوســط ملكيــة أكبــر مســاهم 35% إلجمالــي الشــركات التــي شــملها التقريــر وتتــراوح هــذه النســبة مــا بيــن 11% فــي قطــاع 

الصرافــة و57% فــي قطــاع االتصــاالت.

 تــم أخــذ نســبة امللكيــة لنصــف رأســمال الشــركة كمؤشــر علــى نســبة الســيطرة فــي الشــركة عبــر امتــالك نصــف األصــوات فــي 

 لعــدد املســاهمين 
ً
اجتماعــات الهيئــات العامــة. وبالتالــي تــم تصنيــف الشــركات التــي شــملها التقريــر إلــى ســتة مســتويات وفقــا

املســيطرين:

ضمــن تقريــر عــام 2020 يوجــد مــن أصــل الشــركات الـــ (36) يوجــد /6/ شــركات يســيطر فيهــا مســاهم واحــد علــى حقــوق التصويــت 

وفــي /7/ شــركات يســيطر مســاهمين اثنيــن علــى حقــوق التصويــت وفــي /3/ شــركات يســيطر ثالثــة مســاهمين علــى حقــوق التصويــت 

وكذلــك فــي /4/ شــركات يســيطر أربعــة مســاهمين علــى حقــوق التصويــت ويســيطر خمســة مســاهمين فــي /5/ شــركات مقابــل /11/

شــركات يســيطر فيهــا ســتة مســاهمين أو أكثــر علــى حقــوق التصويــت.

المصارف

التأمین

الخدمات

الصناعة

الزراعة

االتصاالت

الصرافة

42%

28%

37%

25%

31%

57%

11%

متوسط ملكية أك�� مساهم

متوسط ملكیة أكبر مساھم
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باملقارنــة مــع تقريــر 2019 يوجــد مــن أصــل الشــركات الـــ (35) يوجــد /6/ شــركات يســيطر فيهــا مســاهم واحــد علــى حقــوق التصويــت 

وفــي /7/ شــركات يســيطر مســاهمين اثنيــن علــى حقــوق التصويــت وفــي /3/ شــركات يســيطر ثالثــة مســاهمين علــى حقــوق التصويــت 

وكذلــك فــي /4/ شــركات يســيطر أربعــة مســاهمين علــى حقــوق التصويــت ويســيطر خمســة مســاهمين فــي /5/ شــركات مقابــل /10/ 

شــركات يســيطر فيهــا ســتة مســاهمين أو أكثــر علــى حقــوق التصويــت.

ضمــن تقريــر عــام 2020 يوجــد مــن أصــل الشــركات الـــ (36) يوجــد /6/ شــركات يســيطر فيهــا مســاهم واحــد علــى حقــوق التصويــت 

وفــي /7/ شــركات يســيطر مســاهمين اثنيــن علــى حقــوق التصويــت وفــي /3/ شــركات يســيطر ثالثــة مســاهمين علــى حقــوق التصويــت 

وكذلــك فــي /4/ شــركات يســيطر أربعــة مســاهمين علــى حقــوق التصويــت ويســيطر خمســة مســاهمين فــي /5/ شــركات مقابــل /11/ 

شــركات يســيطر فيهــا ســتة مســاهمين أو أكثــر علــى حقــوق التصويــت.

باملقارنــة مــع تقريــر 2019 يوجــد مــن أصــل الشــركات الـــ (35) يوجــد /6/ شــركات يســيطر فيهــا مســاهم واحــد علــى حقــوق التصويــت 

وفــي /7/ شــركات يســيطر مســاهمين اثنيــن علــى حقــوق التصويــت وفــي /3/ شــركات يســيطر ثالثــة مســاهمين علــى حقــوق التصويــت 

وكذلــك فــي /4/ شــركات يســيطر أربعــة مســاهمين علــى حقــوق التصويــت ويســيطر خمســة مســاهمين فــي /5/ شــركات مقابــل /10/ 

شــركات يســيطر فيهــا ســتة مســاهمين أو أكثــر علــى حقــوق التصويــت.

الجدول رقم )6( املساهمون املسيطرون

القطاع
 عدد

الشركات

 متوسط

 ملكية أكبر
مساهم

 مساهم واحد
 أكثر من نصف

رأس املال

 2 مساهم أكثر
 من نصف رأس

املال

 3 مساهمين
 أكثر من

 نصف رأس
املال

 4 مساهمين
 أكثر من

 نصف رأس
املال

 5 مساهمين
 أكثر من

 نصف رأس
املال

 6 مساهمين
 أكثر من

 نصف رأس
املال

42441122%14املصارف

282212%7التأمين

3712%3الخدمات

2512%3الصناعة

3113%4الزراعة

5711%2االتصاالت

1112%3الصرافة

356734511%36اإلجمالي

201935%366734510

4- اجتماعات الهيئات العامة: 

 ملمارســتهم لدورهــم كأصحــاب لــرأس املــال مــن 
ً
 مهمــا

ً
تمثــل حقــوق املســاهمين املتعلقــة باجتمــاع الهيئــة العامــة للشــركة مدخــال

خــالل مشــاركتهم باتخــاذ القــرارات الهامــة التــي تقيــم أداء اإلدارة خــالل العــام وتؤثــر فــي مســيرة الشــركة وخططهــا للعــام التالــي علــى 

أقــل تقديــر.

ينص قانون الشــركات على ضرورة عقد الهيئة العامة للشــركة املســاهمة مرة على األقل في الســنة خالل موعد ال يتجاوز االشــهر 

 ملــا يلــي:
ً
األربعــة التاليــة لنهايــة الســنة املاليــة وفقــا
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األكثرية املطلوبة إلصدار القراراتقانونية الجلسة الثانيةقانونية الجلسة األولىالهيئة العامة

بأكثرية 50%من االسهم املمثلة في االجتماعبمن حضر من املساهمين50% من رأس املالعادية

بأكثرية ثلثي االسهم املمثلة في االجتماع، ونصف رأس املال للقرارات الهامة40% من رأس املال75% من رأس املالغير عادية

 عقــدت (34) شــركة اجتماعــات هيئاتهــا العامــة عــن عــام 2020 مــن الشــركات الـــ(36) التــي شــملها التقريــر أي باســتثناء )شــركة 

MTN- ســورية، شــام للصرافــة(. مقابــل عقــدت (32) شــركة اجتماعــات هيئاتهــا العامــة عــن عــام 2019 مــن الشــركات الـــ(35) 

التــي شــملها التقريــر أي باســتثناء )شــركة بركــة لإلنتــاج الزراعــي والحيوانــي، شــركة MTN- ســورية، وســيريتل موبايــل تيليكــوم(.

 التزمــت )8 شــركات( مــن الشــركات الـــ (34)4 بعقــد هيئاتهــا العامــة ضمــن مهلــة األربــع أشــهر وفــق املــادة (165) مــن قانــون 

23% وهــذا بســبب ظهــور وانتشــار  بلغــت  التــزام  2011 أي بنســبة  لعــام   /29/ التشــريعي رقــم  الشــركات الصــادر باملرســوم 

فيــروس كورونــا املســتجد covid-19 مــع بدايــة عــام 2020 ممــا أدى  إلــى صعوبــة عقــد اجتماعــات الهيئــات العامــة وتواجــد 

.2019 أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار املســاهمين مقابــل التــزام )شــركة( مــن الشــركات الـــ(32) بعقــد هيئاتهــا العامــة فــي عــام 

 مــن أصــل الشــركات الـــ (34) التــي عقــدت اجتماعــات هيئاتهــا العامــة: عقــدت (10) شــركات اجتماعــات هيئــات عامــة غيــر 

عاديــة و(24) شــركة عقــدت اجتماعــات هيئــات عامــة عاديــة عــن عــام 2020 باملقابــل مــن أصــل الشــركات الـــ (32) التــي عقــدت 

(11) شــركات اجتماعــات هيئــات عامــة غيــر عاديــة و(21) شــركة عقــدت اجتماعــات  العامــة: عقــدت  اجتماعــات هيئاتهــا 

هيئــات عامــة عاديــة عــن عــام 2019.

 بلــغ متوســط نســبة الحضــور الجتماعــات الهيئــات العامــة للشــركات الـــ(34) التــي عقــدت اجتماعــات هيئاتهــا العامــة عــن عــام 

2020 مــا يقــارب 66% وتتــراوح هــذه النســبة مــا بيــن 53% فــي قطــاع الخدمــات و81% فــي قطــاع االتصــاالت باملقابــل بلــغ متوســط 

هــذه  وتتــراوح   %65 يقــارب  مــا   2019 عــام  عــن  العامــة  التــي عقــدت اجتماعــات هيئاتهــا   (32) الـــ  للشــركات  الحضــور  نســبة 

النســبة مــا بيــن 52% فــي قطــاع الزراعــة 84% فــي قطــاع الصرافــة.

إلــى  باإلضافــة  اســتثنائي  بشــكل  اجتماعــات   (5) العامــة  هيئاتهــا  اجتماعــات  عقــدت  التــي   (34) الـــ  الشــركات  عقــدت  كمــا   

 بموجــب اجتماعيــن، شــركة 
ً
االجتماعــات الســابقة وهــم )بنــك بيمــو الســعودي الفرن�ضــي، بنــك االئتمــان األهلــي – عــودة ســابقا

ســيريتل موبايــل تيليكــوم، شــركة األدهــم للصرافــة(.

الجدول رقم )7( مؤشرات اجتماعات الهيئات العامة

متوسط نسبة الحضورغير ملتزم باملدة القانونيةملتزم باملدة القانونيةهيئة عامة غير عاديةهيئة عامة عاديةعدد الشركاتالقطاع

78%148614املصارف

66%74316التأمين

53%333الخدمات

55%32121الصناعة

62%4422الزراعة

81%111االتصاالت

66%222الصرافة

66%342410826اإلجمالي 5
 6 2019322111131%65

4 الشركات التي شملها التقرير (36) بعد استبعاد شركتين لم تعقد هيئة عامة.

5 بعد استبعاد كل من )شركة MTN- سورية، شام للصرافة( باعتبارهم لم يعقدوا هيئة عامة.

6 بعد استبعاد كل من )بركة لإلنتاج الزراعي والحيواني- MTN- سورية، سيريتل موبايل تيليكوم( باعتبارهم لم يعقدوا هيئة عامة.
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5- توزيعات األرباح:

توفــر  نتائــج أعمالهــا ومــدى  وفــي ضــوء  الشــركة  الســنوية علــى املســاهمين وفــق اســتراتيجيات وخطــط  تتحــدد توزيعــات األربــاح 

الســيولة الالزمــة، وكذلــك املوازنــة بيــن التوزيعــات الحاليــة واإليــرادات املســتقبلية املتوقعــة مــن احتجــاز األربــاح وتدويرهــا، وهــو مــا 

ينعكــس فــي رضــا املســتثمرين وبالتالــي قراراتهــم فــي االحتفــاظ أو فــي بيــع األســهم التــي يمتلكونهــا وكذلــك فــإن قــرار توزيــع األربــاح يعــد 

مــن أهــم البنــود التــي تناقــش فــي اجتمــاع الهيئــة العامــة للمســاهمين بعــد اقتراحهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة.

 هناك شركة فقط من الشركات الـ (36) التي شملها التقرير ينص النظام األسا�ضي على وجود حد أدنى للتوزيعات.

 قامــت (12) شــركة بتوزيــع أربــاح نقديــة و(6) بتوزيــع أســهم مجانيــة بنــاًء علــى قــرارات اجتماعــات الهيئــات العامــة عــن عــام 

2020 مــن الشــركات الـــ (34) التــي عقــدت اجتماعــات هيئاتهــا العامــة، ومنهــا (13) شــركات مدرجــة فــي ســوق دمشــق لــألوراق 

.2019 14 شــركة قامــت بالتوزيــع أربــاح عــن عــام  فــي قطاعــات املصــارف والتأميــن والخدمــات والصناعــة، مقابــل  املاليــة 

الجدول رقم )8( توزيعات األرباح عن عام 2020

عدد الشركاتالقطاع
 عدد الشركات التي وزعت أرباح

عن عام 2020
 أسماء الشركات التي وزعت

أرباح عن عام 2020
نسبة التوزيعات من رأس املال

143املصارف

60% )أسهم مجانية(الدولي للتجارة والتمويل

13% )أسهم مجانية(الشام

10% )أسهم مجانية(قطر الوطني

75التأمين

18% )أسهم مجانية(الكويتية

7%الوطنية

32% )أسهم مجانية(املتحدة للتأمين

5% )أسهم مجانية(آروب

15%العقيلة

32الخدمات
25%املنشآت السياحية

100%األهلية للنقل

33الصناعة

100%األهلية للزيوت

500%التجارية للصناعة والتبريد

150%اسمنت البادية

42الزراعة
46%غدق

9%نماء

1050%سيريتل7 11االتصاالت

22الصرافة
3%األدهم للصرافة

1%املتحدة للصرافة

3418اإلجمالي

20193214

 ال يوجــد توزيعــات فــي (4)8 شــركات مــن الشــركات التــي شــملها التقريــر منــذ تأسيســها وهــي فــي غالبيتهــا العظمــى مــن الشــركات 

 وتتــوزع فــي قطاعــات املصــارف والتأميــن.
ً
الحديثــة التأســيس نســبيا

 تجــاوز مجمــوع التوزيعــات الســنوية رأس املــال فــي /9/15 شــركات فقــط مــن الشــركات الـــ (36) التــي شــملها التقريــر أي أن 

املســاهمين قــد اســتردوا كامــل قيمــة اســتثماراتهم فــي هــذه الشــركات، ويتــراوح عمــر هــذه الشــركات مــا بيــن (10 و24) ســنة.
7من خالل اجتماع بتاريخ 2021/06/30 وتم إقرار توزيعات بنسبة 700% واجتماع بتاريخ 2021/12/23 وإقرار توزيعات %350.

8الشركات هي )سورية والخليج، فرنسبنك، االردن، االتحاد التعاوني(

9الشركات هي )البركة، الوطنية للتأمين، املشرق العربي للتأمين، املتحدة للتأمين، املنشآت السياحية، األهلية للنقل، األهلية للزيوت، 

التجارية للصناعة والتبريد، الشرق االدنى ملنتجات الزيتون، نماء، غدق، MTN، سيريتل، االدهم للصرافة، املتحدة للصرافة(.
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أي أنــه بالرغــم مــن الصعوبــات التــي فرضتهــا األزمــة الحاليــة علــى الشــركات املســاهمة وعلــى أدائهــا اســتطاعت الشــركات التــي تنتهــج 

 فــي قطاعــات التأميــن 
ً
 خــالل ســنوات األزمــة وخاصــة

ً
سياســات التوزيعــات الســنوية املحافظــة علــى نســب توزيعــات ثابتــة تقريبــا

واالتصــاالت والصناعــة، مــع مالحظــة بــأن أغلــب الشــركات هــذا العــام اتخــذت قــرار توزيــع األربــاح نقديــة وزادت الشــركات التــي 

29% عــن العــام الســابق، حيــث قامــت الشــركات التاليــة بتوزيــع أربــاح ألول مــرة )بنــك قطــر الوطنــي،  تــوزع األربــاح بنســبة 

اسمنت البادية(، وصدور تعميم مصرف سورية املركزي رقم 1993 تاريخ 2021/03/31 القا�ضي بعدم اتخاذ أي قرار بتوزيعات 

نقديــة لألربــاح املحقــق خــالل عــام 2020.

6- زيادات رأس املال وحقوق االفضلية:

 قامــت (31) شــركة مــن الشــركات التــي شــملها التقريــر بزيــادة رؤوس أموالهــا منــذ تأسيســها حتــى عــام 2020، وفــي كل الزيــادات 

تمــت ممارســة حــق األفضليــة مقابــل (31) شــركة فــي عــام 2019.

 والجديــر بالذكــر أن هيئــة األوراق واألســواق املاليــة الســورية أصــدرت القــرار رقــم /38/ لعــام 2011 وتعديالتــه، الخــاص 

بتعليمــات التعامــل بحقــوق األفضليــة باالكتتــاب للشــركات املدرجــة فــي ســوق دمشــق لــألوراق املاليــة والــذي يــؤدي إلــى الحفــاظ 

علــى حــق املســاهم الــذي لــم يســتفد مــن حقــوق األفضليــة فــي اإلصــدارات الجديــدة.

7- قسم عالقات املساهمين:

يعــد وجــود قســم متخصــص لعالقــات املســاهمين مــن اآلليــات الهامــة التــي تحــدد مــدى اهتمــام إدارة الشــركة بشــؤون مســاهميها 

والتواصــل املســتمر معهــم، حيــث تو�ضــي املمارســات الدوليــة للحوكمــة بضــرورة قيــام مجلــس إدارة الشــركة بضمــان وجــود حــوار 

فعــال مــع املســاهمين مــن خــالل وضــع اآلليــات الالزمــة لذلــك وهــو مــا يصــب فــي صيانــة حقوقهــم.

 فــي عــام 2020 يوجــد قســم لعالقــات املســاهمين فــي (33) شــركة مــن الشــركات الـــ (36) التــي شــملها التقريــر مقابــل عــام 2019 

يوجــد قســم لعالقــات املســاهمين فــي (33) شــركة مــن الشــركات الـــ (35) التــي شــملها التقريــر، وتتميــز شــركتين 10 فقــط التــي 

.
ً
ليــس لديهــا هــذا القســم بعــدد مســاهميها القليــل نســبيا

 يختلف موقع الوحدة اإلدارية الخاصة بتنظيم العالقة مع املساهمين في الهياكل التنظيمية للشركات املشملة في التقرير.

 يوجــد وحــدة مســتقلة لشــؤون املســاهمين تتبــع لــإلدارة العليــا فــي (10) شــركات، وتقــوم باملهمــة وحــدات أخــرى ضمــن ســياق 

عملهــا فــي (7) شــركات، بينمــا يتبــع قســم عالقــات املســاهمين لوحــدات إداريــة أخــرى فــي (16) شــركة، مقابــل فــي عــام 2019 

يوجــد وحــدة مســتقلة لشــؤون املســاهمين تتبــع لــإلدارة العليــا فــي (11) شــركات، وتقــوم باملهمــة وحــدات أخــرى ضمــن ســياق 

عملهــا فــي (10) شــركات، بينمــا يتبــع قســم عالقــات املســاهمين لوحــدات إداريــة أخــرى فــي (12) شــركة.

 يوجد سجل للمساهمين في جميع الشركات التي شملها التقرير.

 قامــت (3)11 شــركات مــن الشــركات التــي شــملها التقريــر بإجــراء عمليــات التدقيــق علــى دفاترهــا وســجالتها بنــاًء علــى طلــب 

مســاهمين يملكــون 10% أو أكثــر مــن رأس املــال.

10الشركات هي )املشرق العربي للتأمين، شام للصرافة( إما بالنسبة لشركة الثالثة هي التجارية للصناعة والتبريد وتملك عدد مساهمين يبلغ 504 مساهم.

11الشركات هي )املنشآت السياحية، األدهم للصرافة، وشام للصرافة(.
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الجدول رقم )9( قسم عالقات املساهمين وتبعيته

القطاع
 عدد

الشركات
 عدم وجود قسم

لعالقات املساهمين

وجود قسم لعالقات املساهمين

وحدة إدارية تتبع لوحدة إدارية أخرىتقوم باملهمة وحدة إدارية أخرىوحدة إدارية مستقلة

14743املصارف

7115التأمين

312الخدمات

3111الصناعة

4112الزراعة

22االتصاالت

3111الصرافة

36310716اإلجمالي
2019352111012
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ثانياً- امل�س�ؤولية االجتماعية
ازداد االهتمــام بمفاهيــم املســؤولية االجتماعيــة للشــركات وتطبيقاتهــا مــع تطــور نظريــات الشــركة التــي فرضــت رؤيــة جديــدة ملوقــع 

الشــركة املســاهمة فــي املجتمــع وعالقاتهــا املختلفــة مــع العديــد مــن األطــراف أصحــاب املصالــح فيهــا، حيــث أن تفاعــل الشــركة مــع 

هــذه األطــراف وحرصهــا علــى حمايــة حقوقهــم أصبــح مــن محــددات نجــاح الشــركة مــن خــالل اقتســام املكاســب وتوزيعهــا علــى أكثــر 

مــن طــرف الــذي ينعكــس فــي خلــق قيمــة أكبــر للشــركات التــي تلبــي حاجــات األطــراف املختلفــة، وهــو مــا تهــدف الحوكمــة إلــى تحقيقــه 

مــن خــالل تعزيــز مبــادرات وسياســات املســؤولية االجتماعيــة فــي الشــركات، مــع تزايــد االهتمــام باالســتثمار، يرتفــع الطلــب علــى 

معلومــات حوكمــة الشــركات واملســؤولية االجتماعيــة والبيئيــة مــن الشــركات، مــن املمكــن أن يــؤدي اإلفصــاح الســليم عــن هــذه 

املســائل تأكيــد علــى وجــود الشــفافية واإلدارة الفعالــة ويــؤدي إلــى تحســين قــدرة الشــركة وزيــادة الفرصــة علــى اجتــذاب أكبــر عــدد 

مــن رؤوس أمــوال ومســتثمرين.

 لطبيعــة أنشــطة الشــركة والقطــاع 
ً
 تختلــف محــاور سياســات املســؤولية االجتماعيــة فــي الشــركات املســاهمة الســورية تبعــا

 إلــى تطــور املســتوى التنظيمــي لديهــا.
ً
الــذي تنتمــي لــه، إضافــة

 ال يوجد سياســات واضحة ومعبر عنها للمســؤولية االجتماعية في (12)12 شــركة من الشــركات التي شــملها التقرير عام 2020 

مقابل (11)13 شركات بعام 2019.

 يوجد لدى جميع الشــركات التي شــملها التقرير سياســات واضحة للســالمة املهنية للعاملين فيها، تهدف إلى الحفاظ على ســالمة 

 بعد ارتفاع مســتويات املخاطر في بيئة عمل هذه الشــركات خالل األزمة.
ً
العاملين والتعامل مع الحاالت الطارئة، وخاصة

 أثرت األزمة بشكل واضح في ممارسات املسؤولية االجتماعية للشركات لتغير أولويات الشركات وقيامها بضغط كبير لنفقاتها.

 علــى الرغــم مــن وجــود سياســات املســؤولية االجتماعيــة لــدى /24/ شــركة مــن الشــركات التــي شــملها التقريــر إال أن تطبيقــات 

هــذه السياســات خــالل العــام اقتصــرت علــى عــدد ضئيــل مــن الشــركات:

8 شــركات  فــي  2020 مــا بيــن رعايــة األنشــطة واألحــداث االجتماعيــة  • تتــوزع ممارســات املســؤولية االجتماعيــة خــالل عــام 
والتبرعــات واملنــح فــي 11 شــركات مقابــل عــام 2019 مــا بيــن رعايــة األنشــطة واألحــداث االجتماعيــة فــي 11 شــركات والتبرعــات 

شــركات.  12 فــي  واملنــح 

• يوجد ممارسات مسؤولية اجتماعية بيئية في 19 شركة، تتمثل في استخدامات الطاقة البديلة وتحقيق شروط السالمة 
البيئية، مقابل عام 2019 في 20 شركة.

الجدول رقم )10( سياسات املسؤولية االجتماعية

عدد الشركاتالقطاع
 عدم وجود سياسة

للمسؤولية االجتماعية
تطبيقات املسؤولية االجتماعية خالل العام

مسؤولية بيئيةتبرعات ومنحرعاية أنشطة وأحداث اجتماعية

141589املصارف

74112التأمين

312الخدمات

312الصناعة

422الزراعة

2222االتصاالت

33الصرافة

361281119اإلجمالي
20193511111220

12الشركات هي )االردن، الكويتية للتأمين، الوطنية للتأمين، املشرق العربي للتأمين، آروب للتأمين، املتحدة للنشر، التجارية للصناعة 

والتبريد، غدق، بركة لإلنتاج الزراعي والحيواني، األدهم للصرافة، شام للصرافة، املتحدة للصرافة(.
13الشركات هي )بيبلوس، االردن، الكويتية للتأمين، الوطنية للتأمين، املشرق العربي للتأمين، املتحدة للنشر، غدق، بركة 

لإلنتاج الزراعي والحيواني، األدهم للصرافة، شام للصرافة، املتحدة للصرافة(.
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ثالثاً- جمال�س االإدارة
الشــركة  فــي  للمســتثمرين  الجيــد يضمــن  هــو مجلــس اإلدارة، فمجلــس اإلدارة  الجيــدة  الحوكمــة  ترتكــز عليــه  الــذي  املحــور  إن 

بــأن األصــول التــي قامــوا بتوفيرهــا يجــري اســتخدامها مــن جانــب مديــر الشــركة لتحقيــق أغــراض الشــركة وافقــوا عليهــا، ومــن ثــم 

تحقيــق قيمــة أفضــل للمســتثمرين، كمــا يضمــن لهــم عــدم ضيــاع أو إســاءة اســتخدام رأس املــال، وهــذا بإضافــة إلــى طابــع اإلفصــاح 

والشــفافية للعمليــات التــي تقــوم بهــا الشــركات.

 وحتــى تتمكــن مجالــس اإلدارة أن تفــي بمســؤولياتها اإلشــرافية والرقابيــة بشــكل فعــال، يجــب أن يكــون لهــا القــدرة علــى ممارســة 

الحكــم املوضوعــي املســتقل علــى شــؤون الشــركة وهــذا يتطلــب أن تكــون هنــاك هيــاكل يرتكــز عليهــا مجلــس اإلدارة.

ويعــد مجلــس اإلدارة مــن أهــم العناصــر التــي تر�ضــي دعائــم حوكمــة الشــركة، وترســم مســلكها نحــو النجــاح والتقــدم لــذا، كان مــن 

الضــروري وضــع سياســة جامعــة لألحــكام التــي تضبــط عضويــة املجلــس فــي ضــوء النظــام األسا�ضــي للشــركة، وقــد يســرت هــذه 

السياســة الوصــول إلــى جميــع أحــكام والضوابــط، التــي تحــدد معاييــر وإجــراءات عضويــة مجلــس اإلدارة، وبالتالــي ســهلت تطبيقهــا 

علــى أرض الواقــع، فقــد بينــت كيفيــة تشــكيل املجلــس وفتــرة واليتــه واألحــكام الخاصــة برئيــس املجلــس ونائبــه وكذلــك صفــات 

العضويــة التــي  يمكــن لعضــو املجلــس أن ينــدرج تحتهــا مــن مســتقل وغيــر مســتقل، كمــا وضحــت السياســة كيفيــة إجــراء انتخابــات 

مجلــس اإلدارة والحــاالت التــي تنتهــي بهــا العضويــة وآليــة شــغل املراكــز فيــه.

وتتمثل املحددات القانونية التي تنظم تشكيلة وعمل مجلس اإلدارة في الشركات املساهمة العامة فيما يلي:

 أال يقل عدد األعضاء عن خمسة وأال يزيد عن ثالثة عشر.

 يقل عدد األعضاء املستقلين عن ثلث أعضاء املجلس.
ّ
 أن تكون أغلبية أعضاء مجلس اإلدارة من األعضاء غير التنفيذيين14 وأال

 مدة والية املجلس أربع سنوات مالم يحدد النظام األسا�ضي مدة أقل.

 بأي عقوبة جنائية.
ً
 للسن القانونية وأال يكون محكوما

ً
 أن يكون بالغا

 في مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة، وال يحق للعضو عضوية مجلس إدارة أكثر من مصرف بالنسبة للمصارف.
ً
 أال يكون عضوا

 إلحدى الجهات العامة. 
ً
 أال يكون من العاملين بالدولة مالم يكن ممثال

 ملجلس إدارة أكثر من شركتين مساهمتين.
ً
 أال يكون رئيس املجلس رئيسا

 يجوز أن ينص النظام األسا�ضي على انتخاب عدد من األعضاء من غير املساهمين على أال تتجاوز نسبتهم ثلث األعضاء.

 يجــب أن تكــون أغلبيــة أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن الجنســية الســورية ويجــوز تخفيــض هــذه النســبة عندمــا تتجــاوز نســبة 

مســاهمة األجانــب 65%، علــى أال تتجــاوز نســبة األجانــب نســبة تملكهــم بــأي حــال.

1-إحصائيات أعضاء املجالس:

 فــي نهايــة عــام 2020 مقابــل (249) 
ً
 يبلــغ مجمــوع أعضــاء مجالــس إدارة الشــركات الـــ(36) التــي شــملها التقريــر (240) عضــوا

 فــي نهايــة عــام 2019.
ً
عضــوا

 لشــخصيات اعتباريــة أي مــا نســبته 34% مــن إجمالــي عــدد األعضــاء فــي نهايــة عــام 2020، مقابــل 
ً
 ممثــال

ً
 يوجــد (81) عضــوا

 لشــخصيات اعتباريــة أي مــا نســبته 37% مــن إجمالــي عــدد االعضــاء فــي نهايــة عــام 2019.
ً
(92) عضــوا

 يوجــد (27) أعضــاء مــن غيــر املســاهمين )19 فــي قطــاع املصــارف 3 فــي قطــاع التأميــن وعضويــن فــي قطــاع الخدمــات وعضــو 

فــي قطــاع الزراعــة وعضــو فــي قطــاع االتصــاالت وعضــو فــي قطــاع الصرافــة( مــن إجمالــي عــدد األعضــاء الـــ (240) للشــركات 
قانــون  ولكــن ضمــن   ،2008 لعــام  املســاهمة(  الشــركات  )قواعــد حوكمــة  الشــركات  الســليمة إلدارة  املمارســات  نظــام  14وذلــك حســب 

الشــركات لعــام 2011 املــادة 147 نصــت علــى )ال يجــوز أن يقــوم اي عضــو فــي مجلــس اإلدارة بوظيفــة مديــر تنفيــذي أو رئيــس املديريــن 
التنفيذييــن أو تولــي أي وظيفــة ذات أجــر أو تعويــض فــي الشــركة( وعليــه فــإن جميــع اعضــاء مجلــس اإلدارة غيــر تنفيذييــن.
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 ألحــكام املــادة /139/ 
ً
التــي شــملها التقريــر لعــام 2020 مقابــل (27) اعضــاء مــن غيــر املســاهمين فــي عــام 2019 وذلــك وفقــا

الفقــرة (2) مــن قانــون الشــركات.

 مــن أصــل مجمــوع األعضــاء الـــ (240) مــن النســاء فــي (17) شــركة أي مــا نســبته 10% مــن إجمالــي عــدد 
ً
 يوجــد 23 عضــوا

 فــي عــام 2019، وفــي 12 شــركات فقــط همــا مــن املســاهمين املــالك وفــي الشــركات الخمســة 
ً
األعضــاء مقابــل 21 عضــوا

الباقيــة ممثلــون لشــخصيات اعتباريــة فــي مجالــس اإلدارة.

 هنــاك تغيــر فــي أعضــاء مجالــس اإلدارة فــي (19) شــركة مــن الشــركات التــي شــملها التقريــر وتشــمل حــاالت االســتقالة وإلغــاء 

العضويــة وتغييــر ممثــل للشــخص االعتبــاري فــي عــام 2020. مقابــل تغيــر فــي اعضــاء مجالــس اإلدارة فــي (15) شــركة عــام 2019.

 توجــد صلــة قرابــة بيــن عضويــن أو أكثــر مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي (12) شــركة مــن عــدد الشــركات التــي شــملها التقريــر 

 علــى آليــات التصويــت علــى القــرارات داخــل 
ً
فــي عــام 2020 مقابــل (9) شــركة فــي عــام 2019 وهــو األمــر الــذي يؤثــر ســلبا

املجلــس، ووجــود تكتــالت مســيطرة لديهــا القــدرة علــى التحكــم الكامــل بالشــركة وتقتــرب الشــركات املســاهمة بذلــك إلــى 

املفاهيــم العائليــة.

2-جنسيات األعضاء: 

 أي ما نسبته 76% وبلغ عدد األعضاء من الجنسيات 
ً
خالل عام 2020 بلغ عدد األعضاء من الجنسية السورية (183) عضوا

 مــن جنســيات عربيــة و(3) 
ً
 أي مــا نســبته 24% مــن إجمالــي عــدد األعضــاء منهــم (54) عضــوا

ً
األخــرى غيــر الســورية (57) عضــوا

 أي مــا نســبته %74 
ً
أعضــاء مــن جنســيات أجنبيــة، مقابــل عــام 2019 بلــغ عــدد األعضــاء مــن الجنســية الســورية (184) عضــوا

 أي مــا نســبته 26% مــن إجمالــي عــدد األعضــاء منهــم 
ً
وبلــغ عــدد األعضــاء مــن الجنســيات األخــرى غيــر الســورية (65) عضــوا

 مــن جنســيات عربيــة و(3) أعضــاء مــن جنســيات أجنبيــة، كمــا نشــير بــأن قطــاع الخدمــات جميــع أعضــاءه مــن 
ً
(62) عضــوا

الجنســية الســورية كمــا يلــي:

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

افةاالتصاالتالزراعةالصناعةالخدماتالتأميناملصارفالقطاع 2019اإلجماليالصر

8128191225612183184سورية

1411521األردن

9311312لبنان

3366الكويت

112البحرين

445قطر

2465السعودية

2133اإلمارات

111بانما

112السودان

111أمريكا

111إيطاليا

111مصر

111ليبيا

334فلسطين

11442191726715240249املجموع
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3-ملكيات األعضاء:

- يبلــغ متوســط ملكيــات أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي الشــركات التــي شــملها التقريــر مــا يقــارب 35% وتتــراوح هــذه النســبة مــا بيــن 

فــي  2020، مقابــل متوســط ملكيــات أعضــاء مجلــس اإلدارة  عــام  فــي  فــي قطــاع الخدمــات  فــي قطــاع االتصــاالت و%9   %77

الشــركات التــي شــملها التقريــر مــا يقــارب 37% وتتــراوح هــذه النســبة مــا بيــن 77% فــي قطــاع االتصــاالت و9% فــي قطــاع الخدمــات 

فــي عــام 2019.

- تتجــاوز ملكيــة أعضــاء مجالــس اإلدارة نســبة 50% مــن رأس املــال فــي /11/ شــركة مــن الشــركات الـــ/36/ التــي شــملها التقريــر 

مقابــل فــي /11/ شــركة فــي عــام 2019.

- من أصل /11/ شركة من الشركات الـ /36/ التي تتجاوز ملكية أعضاء مجالس اإلدارة 50% من رأس املال منها /شركتين/15  

تتجاوز ملكية أعضاء مجالس اإلدارة 75% من رأس املال.

4-اجتماعات مجالس اإلدارة:

يبلغ متوســط عدد االجتماعات ملجالس إدارة جميع الشــركات التي شــملها التقرير /6/ اجتماعات في عام 2020، لم تســتوف 

3 شــركات16 شــروط الحــد األدنــى لعــدد االجتماعــات الســنوي.

الجدول رقم )12( إحصائيات أعضاء مجالس اإلدارة
افةاالتصاالتالزراعةالصناعةالخدماتالتأميناملصارفالقطاع 2019اإلجماليالصر

11442191726715240249عدد األعضاء
3021291458192املمثلون للشخصيات االعتبارية
331451135765االعضاء من الجنسيات االخرى

19321112727األعضاء من غير املساهمين
37%35%38%77%40%46%9%39%28%متوسط ملكية االعضاء

521121111ملكية األعضاء تتجاوز %50
11312152321األعضاء النساء

1312113129وجود قرابة بين عضوين أو أكثر
7410484867متوسط عدد االجتماعات

5-تحقق شروط العضوية:

التــي شــملها  املســاهمة  الشــركات  لــدى جميــع   (%1) نســبة  اإلدارة  الالزمــة لعضويــة مجلــس  امللكيــة  نســبة  تتعــدى  ال   

التقريــر باســتثناء شــركة فــي قطــاع الصرافــة لديهــا النســبة املطلوبــة أكثــر مــن ذلــك17 ، وتختلــف هــذه املســاهمة باختــالف رأس 

 للقطــاع.
ً
املــال تبعــا

 يحقــق جميــع األعضــاء الشــروط الالزمــة لعضويتهــم بمــا فيهــا عــدد الشــركات التــي يشــغلون عضويــة مجالــس إدارتهــا أو 

 يشــغلون عضويــة أكثــر مــن مجلــس إدارة للشــركات التــي شــملها التقريــر منهــم /3/ 
ً
رئاســة مجالســها حيــث يوجــد /67/ عضــوا

أعضــاء يشــغل عضويــة 5 شــركات و/5/ أعضــاء يشــغل عضويــة 4 شــركات و /21/ عضــو يشــغل عضويــة 3 شــركات و/38/ 

 يشــغلون عضويــة أكثــر مــن مجلــس 
ً
أعضــاء يشــغلون عضويــة شــركتين مــن شــركات التقريــر لعــام 2020، مقابــل/72/ عضــوا

إدارة للشــركات التي شــملها التقرير منهم /8/ أعضاء يشــغل عضوية 5 شــركات و/5/ أعضاء يشــغل عضوية 4 شــركات و/19/ 

عضــو يشــغل عضويــة 3 شــركات و/40/ أعضــاء يشــغلون عضويــة شــركتين فــي عــام 2019 .
15 الشركة هي )اسمنت البادية، MTN-سورية(.

16الشركة هي )الكويتية للتأمين، املشرق العربي للتأمين، MTN- سورية(.

17شركة شام للصرافة نسبة ملكية العضو %5.
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 تــم انتخــاب مجالــس إدارة جديــدة فــي (8)18 شــركات مــن الشــركات الـــ/34/ التــي عقــدت اجتماعــات هيئاتهــا العامــة عــن 

عــام 2020 النتهــاء مــدة واليتهــم. وكمــا تــم ضمــن اجتماعــات الهيئــات العامــة قامــت /19/7 شــركة بترميــم مجلــس اإلدارة أي تغييــر 

عضــو أو أكثــر فــي مجلــس اإلدارة.

6-تعويضات ومكافآت مجالس اإلدارة:

تنص املادة (156) من قانون الشركات الصادر باملرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 على ما يلي:

يعين النظام األسا�ضي للشركة طريقة تحديد املكافآت السنوية ألعضاء مجلس اإلدارة على أال تزيد على 5% من األرباح الصافية.  .1

تحدد الهيئة العامة للشركة بدالت الحضور واملزايا األخرى ألعضاء املجلس في ضوء نشاطات الشركة وفعالياتها.  .2

 أصــدرت الهيئــة تعميمهــا رقــم /7/ لعــام 2019 املتعلــق بتنظيــم الهيئــات العامــة والــذي طلبــت فيــه مــن الشــركات املســاهمة 

الحصــول علــى موافقــة الهيئــة الخطيــة علــى جــدول أعمــال الهيئــة العامــة للشــركة قبــل نشــر أي معلومــات بخصوصــه فــي أيــة 

وســيلة نشــر وقبــل حجــز مــكان االجتمــاع، الحصــول علــى موافقــة الهيئــة علــى أيــة إعالنــات تخــص قــرارات مجلــس اإلدارة توزيــع 

أربــاح، وإدراج التعويضــات والبــدالت وموضــوع املكافــآت فــي بنديــن منفصليــن فــي جــدول األعمــال الــذي يتــم إقــراره فــي اجتمــاع 

الهيئــة العامــة وأعــالم الهيئــة بقيمتهــم. 

 تقا�ضــى أعضــاء مجالــس اإلدارة تعويضــات وبــدالت عــن عــام 2020 فــي /20/ شــركة مــن الشــركات التــي شــملها التقريــر 

وتمــت املصادقــة عليهــا فــي اجتماعــات الهيئــات العامــة لهــذه الشــركات مقابــل /18/ شــركة فــي عــام 2019.

 لقــرارات الهيئــات العامــة وفــي ضــوء مــادة قانــون 
ً
 تقا�ضــى أعضــاء مجالــس اإلدارة مكافــآت ســنوية عــن عــام 2020 وفقــا

الشــركات أعــاله فــي /13/ شــركات مــن الشــركات التــي شــملها التقريــر مقابــل /10/ شــركات فــي عــام 2019 كمــا يلــي:

الجدول رقم )13( تعويضات ومكافآت مجالس اإلدارة

افةاالتصاالتالزراعةالصناعةالخدماتالتأميناملصارفالقطاع 2019اإلجماليالصر
147333133432عدد الشركات التي عقدت هيئات عامة
الشركات التي تقا�ضى أعضاء مجالس 

إدارتها تعويضات وبدالت
1131232018

الشركات التي تقا�ضى أعضاء مجالس 
إدارتها مكافآت

431231310

18 الشركات هي )االئتمان األهلي، بيبلوس، الشام، الشرق، األهلية للزيوت، بركة لإلنتاج الزراعي والحيواني، سيريتل موبايل تيليكوم، األدهم للصرافة(.

19 الشركات هي )الدولي للتجارة والتمويل، بيمو السعودي الفرن�ضي، سورية الدولي اإلسالمي، األردن، قطر الوطني، الوطنية للتأمين، العقيلة للتأمين، (



23

رابعاً - االإدارة التنفيذية
 
ً
تتولــى اإلدارة التنفيذيــة تصريــف األعمــال اليوميــة للشــركات ومزاولــة الصالحيــات التــي فوضهــا بهــا مجلــس إدارة الشــركات وفقــا

لألصــول املرعيــة وبمــا يتما�ضــى مــع أفضــل ممارســات الحوكمــة. ووفــق آليــة أداء وأهــداف طموحــة يعتمدهــا املجلــس وتقــوم علــى 

ربــط املكافــآت والحوافــز بمســتوى األداء.

 يعين مجلس اإلدارة املدير التنفيذي للشركة ويفوضه ملمارسة مهامه والتوقيع عن الشركة ويحدد تعويضاته.

 في شركة أخرى.
ً
 أو موظفا

ً
 ال يجوز للمدير التنفيذي أن يكون مديرا

 ال يجــوز أن يقــوم عضــو مجلــس اإلدارة بوظيفــة مديــر تنفيــذي أو تولــي أي وظيفــة ذات أجــر أو تعويــض فــي الشــركة املســاهمة 

 لتضــارب املصالــح ولفصــل عمليــة الرقابــة عــن اإلدارة اليوميــة لشــؤون الشــركة.
ً
املغفلــة العامــة، وذلــك منعــا

 ويجب أن تتمتع اإلدارة التنفيذية باملؤهالت والخبرات املطلوبة إلدارة الشركة وحماية حقوق املساهمين.

1- بشكٍل عام يتمتع املدراء التنفيذيون بالشركات املساهمة التي شملها التقرير باملؤهالت املطلوبة للقيام بمهامهم بكفاءة.

2- شــهد العــام 2020 تعييــن خمــس مــدراء تنفيذييــن فــي )3 مصــارف، وشــركة اتصــاالت وشــركة صرافــة(20، مقابــل تعييــن خمــس 

مــدراء تنفيذييــن فــي )2 مصــارف و2 شــركات تأميــن وشــركة زراعــة(21 واســتقالة فــي شــركة قطــاع الخدمــات22 فــي عــام 2019.

(9) شــركة مــن إجمالــي عــدد الشــركات التــي شــملها التقريــر مــن جنســيات اخــرى غيــر الســورية  فــي  3-جنســية املديــر التنفيــذي 

)األردنيــة واللبنانيــة( وذلــك فــي قطــاع املصــارف خــالل عــام 2020، كمــا ننــوه بــأن )3 شــركات(23 لــم يتــم تعييــن مديــر عــام حتــى نهايــة 

(9) شــركة مــن إجمالــي عــدد الشــركات جنســيات اخــرى غيــر الســورية وخاصــة  فــي  العــام، باملقابــل جنســية املديــر التنفيــذي 

)األردنيــة واللبنانيــة( وذلــك فــي قطاعــي املصــارف خــالل عــام 2019.

فــي  الـــ(36) التــي شــملها التقريــر وهــي ملكيــات رمزيــة ال تذكــر  (12) شــركات مــن الشــركات  فــي   
ً
4-يمتلــك املديــر التنفيــذي أســهما

مجملهــا باســتثناء فــي شــركة شــام للصرافــة يمتلــك املديــر 10% وفــي شــركة الشــرق األدنــى ملنتجــات الزيتــون يمتلــك املديــر %6.6 

مــن األســهم الشــركة.

حيــث يمكــن النظــر إلــى هــذه امللكيــات بإيجابيــة فــي حــال تــم تطويــر هــذه الفكــرة مــن خــالل تشــجيع اســتخدام خطــط أســهم 

الــذي مــن شــأنه تطويــر أداء الشــركة وتوفيــر قســم مــن املصاريــف علــى  افــز وملكيــة املوظفيــن لألســهم. وهــو األمــر  الحو

افــز املــدراء بــاألداء طويــل األجــل. املســاهمين مــن خــالل ربــط حو

5-تعويضات ومكافآت اإلدارة العليا:

علــى  توزيعهــا  تــم  التــي  للشــركات  اإلدارة  مجالــس  تقاريــر  بنــود  كأحــد  العليــا  اإلدارة  ومكافــآت  تعويضــات  عــن  اإلفصــاح  يتــم 

املســاهمين فــي اجتماعــات الهيئــات العامــة. كمــا يتــم وضعــه لــدى غالبيــة الشــركات ضمــن بنــد التعامــالت مــع األطــراف ذات 

العالقــة وفــق املعيــار /24/ مــن معاييــر املحاســبة الدوليــة. ويالحــظ وجــود مقاومــة لــدى إدارات الشــركات إلضافــة هــذا البنــد فــي 

التقريــر وااللتفــاف بوضــع األرقــام اإلجماليــة دون تفاصيــل.

 لقطاع الشركة وحجم أعمالها وطبيعة العقد املوقع مع أفراد اإلدارة العليا.
ً
تختلف تعويضات اإلدارة العليا تبعا

20الشركات هي )سورية والخليح، األردن، قطر الوطني، سيريتل موبايل تيليكوم، األدهم للصرافة(.

 21الشركات هي )سورية الدولي اإلسالمي، قطر الوطني، الوطنية للتأمين، العقيلة للتأمين التكافلي، غدق(.
22الشركة هي املتحدة للنشر.

23الشركات هي )املتحدة للنشر، غدق، بركة لإلنتاج الزراعي والحيواني(.
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خام�ساً- االإف�ساح وال�سفافية
يعــد اإلفصــاح مــن أهــم أدوات حمايــة حقــوق املســاهمين واألطــراف أصحــاب املصالــح فــي الشــركة مــن خــالل ضمــان تدفــق دائــم 

للمعلومــات املنتظمــة واملوثوقــة عــن جميــع أوجــه نشــاط الشــركة وتطورهــا بشــقيها املالــي وغيــر املالــي، وهــو مــا يــؤدي إلــى قــرارات 

اســتثمارية رشــيدة تســهم فــي رفــع مســتويات كفــاءة الســوق املاليــة، والوصــول إلــى مســتويات الشــفافية التــي تطمــح إليهــا الــدول ملــا 

 إلــى أن اإلفصــاح هــو أهــم قنــوات التواصــل بيــن املســاهمين واألطــراف 
ً
يمكــن أن تحدثــه مــن فروقــات فــي جــذب االســتثمارات، إضافــة

 إلــى أن اإلفصــاح هــو 
ً
ذات العالقــة وإدارة الشــركة، كمــا تســهل تطبيقــات اإلفصــاح عمــل املحلليــن واملستشــارين املالييــن إضافــة

الطريــق األفضــل للتعــرف علــى املخاطــر.

إن إعــداد التقاريــر املاليــة ذات الشــفافية العاليــة يتعــدى مجــرد تطبيــق مجموعــة مــن املعاييــر املحاســبية الدوليــة التــي تهــدف إلــى 

توفيــر التناســق وقابليــة املقارنــة باإلفصــاح الــذي يســاهم بشــكل فعــال ي التأثيــر علــى قيمــة الســهم، ممــا ينعكــس علــى تنشــيط 

التــداول بســوق األوراق املاليــة، حيــث تعــد مســؤولية تطبيــق ممارســات الشــفافية داخــل الشــركة مســؤولية كل مــن يعمــل بهــا.

ويقصــد بالشــفافية قيــام الشــركة بتوفيــر املعلومــات والبيانــات املتعلقــة بنشــاطها ووضعهــا تحــت تصــرف املســاهمين وأصحــاب 

الحصــص واملتعامليــن فــي الســوق، وإتاحــة الفرصــة ملــن يريــد االطــالع عليهــا وعــدم حجــب املعلومــات فــي ماعــدا تلــك التــي تكــون مــن 

شــأنها األضــرار بمصالــح الشــركة، فيجــوز لهــا االحتفــاظ بســريتها علــى أن تكــون هــذه البيانــات واملعلومــات املاليــة وغيــر املاليــة معبــرة 

عــن املركــز الحقيقــي للشــركة.

حيــث تلتــزم الشــركات بمتطلبــات اإلفصــاح بمــا فيهــا اإلفصــاح فــي املواعيــد املقــررة عــن البيانــات املاليــة الربعيــة والنصــف الســنوية 

املعلومــات  عــن  اإلفصــاح  العليــا وكذلــك  التنفيذيــة  اإلدارة واإلدارة  أعضــاء مجلــس  يملكهــا  التــي  األســهم  عــدد  وبيــان  والنهائيــة 

املتعلقــة بهــم مــن حيــث الخبــرات العلميــة والعمليــة وذلــك مــن واقــع النبــذة التعريفيــة املقدمــة عــن كل منهــم..

عرفــت التعليمــات التنفيذيــة للقانــون (22) لعــام 2005 اإلفصــاح بأنــه » الكشــف عــن املعلومــات التــي تهــم املســتثمرين ويجــب أن 

 وللجمهــور وليــس فقــط لحملــة األوراق املاليــة واملســتثمرين وذلــك بصــورة دوريــة مرتبطــة بالســنة املاليــة للجهــة 
ً
يكــون الكشــف عامــا

ذات العالقــة أو بصــورة فوريــة عنــد الحاجــة أو عنــد حــدوث معلومــة جديــدة«

 يتطلــب اإلطــار التشــريعي فــي ســورية اســتخدام معاييــر الدوليــة ألعــداد التقاريــر املاليــة فــي إعــداد البيانــات املاليــة للشــركات 

املســاهمة وذلــك فــي قانــون الشــركات وفــي قانــون هيئــة األوراق واألســواق املاليــة الســورية، وهــو األمــر الــذي يميــز ســورية عــن الكثيــر 

مــن دول العالــم فــي تطبيــق هــذه املعاييــر، وبالتالــي تقــوم الهيئــة بمتابعــة البيانــات املاليــة املرحليــة والســنوية للشــركات الخاضعــة 

 للمعاييــر الدوليــة وهــو األمــر الــذي ســاهم فــي تطويــر التــزام الشــركات باســتخدام هــذه املعاييــر، كمــا أن اســتخدام 
ً
إلشــرافها وفقــا

املعاييــر الدوليــة فــي إعــداد القوائــم املاليــة وفــي اإلفصــاح والقيــاس ملختلــف البنــود هــو جــزء ال يتجــزأ مــن ممارســات الحوكمــة.

توزيعهــا علــى  تــم  التــي  الشــركات  إدارة  تقاريــر مجالــس  بتدقيــق محتويــات  الســورية  املاليــة  تقــوم هيئــة األوراق واألســواق   

 لنظــام اإلفصــاح والشــفافية رقــم /110/ لعــام 
ً
املســاهمين فــي اجتماعــات الهيئــات العامــة، حيــث يتضمــن هــذا التقريــر وفقــا

 تعطــي صــورة تفصيليــة عــن واقــع الشــركة وأدائهــا وخططهــا املســتقبلية وكذلــك جميــع املعلومــات التــي تهــم 
ً
2019 (25) بنــدا

املســاهمين. وبذلــك فــإن تقريــر مجلــس اإلدارة هــو التطبيــق األوســع للممارســات املثلــى لإلفصــاح حيــث التزمــت جميــع الشــركات 

التــي شــملها التقريــر بمحتويــات تقريــر مجلــس اإلدارة ضمــن اإلجــراءات املتخــذة خــالل اجتماعــات الهيئــات العامــة، كمــا قامــت 

الهيئــة بنشــر جميــع تقاريــر مجالــس اإلدارة لعــام 2020 علــى موقــع الهيئــة.
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 يتم نشر محاضر اجتماعات الهيئات العامة على موقع الهيئة االلكتروني وموقع السوق للشركات املدرجة.

 بينما تكتفي الشــركات 
ً
1-يوجد سياســة مكتوبة لإلفصاح في (26) شــركة من الشــركات التي شــملها التقرير أي بنســبة 72% تقريبا

األخــرى بااللتــزام بمتطلبــات نظام اإلفصاح.

الجدول رقم )14( وجود سياسة لإلفصاح والشفافية

افةاالتصاالتالزراعةالصناعةالخدماتالتأميناملصارفالقطاع 2019اإلجماليالصر
147334233635عدد الشركات

14531212627وجود سياسة لإلفصاح

 رئيــس املجلــس أو نائبــه 
ً
2-تــم تعييــن متحدثيــن رســميين لــدى (31) شــركة مــن الشــركات الـــ(36) التــي شــملها التقريــر وهــم غالبــا

 بــأن يوجــد (12) شــركات قامــت بتعييــن متحــدث واحــد ويكــون رئيــس املجلــس أو 
ً
 إلــى املديــر العــام واملديــر املالــي علمــا

ً
إضافــة

املديــر العــام.

3-باســتثناء الشــركات صغيــرة الحجــم يوجــد اهتمــام واضــح مــن الشــركات التــي شــملها التقريــر بآليــات ضبــط املعلومــات ضمــن 

أنظمــة الرقابــة الداخليــة للشــركات مــن خــالل الضوابــط التقنيــة املتمثلــة فــي البرامــج التــي تحــدد الصالحيــات فــي االطــالع علــى 

املعلومــات الهامــة وفــق اختصــاص املوظــف ومــن خــالل آليــات تدفــق املعلومــات ضمــن الهيــاكل التنظيميــة للشــركات. ومــن خــالل 

.
ً
 املدرجــة بتزويــد الهيئــة والســوق بقوائــم األشــخاص املطلعيــن شــهريا

ً
التــزام الشــركات وخاصــة

4-يوجــد مواقــع الكترونيــة لــدى (33) شــركة مــن الشــركات التــي شــملها التقريــر، وتــم تصنيــف محتويــات هــذه املواقــع إلــى ثالثــة 

تصنيفــات هــي البيانــات املاليــة والتقريــر الســنوي ودعــوة اجتمــاع الهيئــة العامــة:

حيــث ال يتضمــن املوقــع االلكترونــي للبيانــات املاليــة فــي شــركة وحــدة وال يتضمــن نشــر التقريــر الســنوي فــي 5 شــركة، وكذلــك ال 

يتضمــن نشــر دعــوة اجتمــاع الهيئــة العامــة فــي 4 شــركات، بينمــا تســتوفي 21 شــركة نشــر البنــود الثالثــة فــي عــام 2020، مقابــل 

5 شــركة، وكذلــك ال  فــي  فــي جميــع الشــركات وال يتضمــن نشــر التقريــر الســنوي  يتضمــن املوقــع االلكترونــي للبيانــات املاليــة 

يتضمــن نشــر دعــوة اجتمــاع الهيئــة العامــة فــي 4 شــركات، بينمــا تســتوفي 19 شــركة نشــر البنــود الثالثــة فــي عــام 2019 علــى 

االلكترونيــة: مواقعهــا 

اقع االلكترونية الجدول رقم )15( محتويات املو

القطاع
 عدد

الشركات

 عدم وجود
 موقع

الكتروني24

وجود موقع الكتروني

 عدم نشر
البيانات املالية

 عدم نشر
التقرير السنوي

 عدم نشر دعوة
اجتماع الهيئة العامة

 عدم نشر أي من
البنود الثالثة

نشر البنود الثالثة

1422111املصارف

72214التأمين

3111الخدمات

31111الصناعة

4111الزراعة

22االتصاالت

321الصرافة

363154621اإلجمالي
201935354619

24الشركات هي )األهلية للنقل، التجارية للصناعة والتبريد، بركة لإلنتاج الزراعي والحيواني(.
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الشــركة  علــى  يجــب  الهيئــة:  ورقابــة  إلشــراف  الخاضعــة  للجهــات  والشــفافية  اإلفصــاح  لنظــام   
ً
وفقــا الطارئــة:  5-اإلفصاحــات 

املصــدرة إعــالم الهيئــة ودون إبطــاء وبــأي وســيلة تحقــق الســرعة املطلوبــة، وإصــدار بيــان علنــي عنــد توفــر أي معلومــة جوهريــة.

 حيــث تــم اإلفصــاح عــن 77 
ً
 علــى 29 شــركة خــالل عــام 2020 وجــاءت املصــارف أوال

ً
 موزعــا

ً
 طارئــا

ً
تــم اإلفصــاح عــن 118 إفصاحــا

 فــي عــام 2019 كمــا فــي الجــدول التالــي:
ً
 باإلضافــة إلــى 10 أخبــار، مقابــل 89 إفصاحــا

ً
 موزعــة علــى 13 مصرفــا

ً
 هامــا

ً
حدثــا

الجدول رقم )16( اإلفصاحات الطارئة خالل عام 2020
عنوان اإلفصاحتاريخ اإلفصاحالشركةالرقم

قطاع املصارف

املصرف الدولي للتجارة والتمويل1

استقالة عضو مجلس إدارة2020/02/13
توضيح حول النتائج األولية 2020/02/192019
انتخاب نائب رئيس مجلس إدارة2020/03/22
قرار مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح2020/07/19
استقالة ممثل عضو مجلس إدارة2020/09/30
عدم موافقة املركزي على زيادة رأس املال2020/10/12
سقوط عضوية عضو مجلس إدارة2020/12/15
انتخاب مجلس إدارة2020/12/23

بنك سورية واملهجر2

حول دوام فروع البنك2020/04/01
حول فرع البنك في محافظة درعا2020/05/03
معاودة العمل تدريجيا في الفروع2020/05/11
استقالة نائب رئيس مجلس إدارة2020/05/21
انتخاب نائب رئيس مجلس إدارة2020/06/17
تعديل أيام العمل في الفروع2020/06/21
قرار مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح2020/06/24
وفاة عضو مجلس إدارة2020/08/24
زيادة رأس املال البنك2020/08/26

بنك بيمو السعودي الفرن�ضي3

انتقال فرع للبنك2020/03/04
حول دوام فروع البنك2020/03/29
بخصوص دوام فروع البنك2020/04/20
إعادة افتتاح فرع عدرا وحسياء الصناعية2020/05/03
قرار مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح2020/05/11
معاودة العمل في كافة الفروع2020/05/11
تحويل مؤونات كفاالت مصرفية2020/05/12
معاودة العمل يوم السبت2020/06/14
تعديل ساعات العمل في الفروع2020/06/21
 للمجلس2020/07/02

ً
استقالة من عضوية مجلس اإلدارة وانتخاب رئيسا

تعديل ساعات العمل في بعض الفروع2020/08/23
حول تعديل ساعات العمل2020/09/03
حول انتقال فرع البنك بالالذقية2020/09/03
حول وجود مشكلة في أحد الفروع2020/09/03
انتقال فرع للبنك2020/09/08
انتخاب نائب رئيس مجلس إدارة2020/10/12
معاودة الصراف اآللي إلى العمل في فروعه2020/10/28
تعيين عضو مجلس إدارة2020/11/22
بخصوص شراء أسهم في بنك عودة2020/12/23
 بخصوص شراء أسهم في بنك عودة2020/12/24

ً
الحقا
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الجدول رقم )16( اإلفصاحات الطارئة خالل عام 2020

عنوان اإلفصاحتاريخ اإلفصاحالشركةالرقم

قطاع املصارف

إغالق فرع البنك في املنشية2020/08/19البنك العربي - سورية4

5)
ً
بنك االئتمان األهلي )عودة سابقا

استقالة عضو مجلس إدارة2020/03/04
استقالة عضو مجلس إدارة2020/04/01
استقالة عضو مجلس إدارة2020/06/01
قرار مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح2020/06/07
استقالة عضو مجلس إدارة2020/06/08
بخصوص زيادة رأس املال2020/09/28
استقالة عضو مجلس إدارة2020/09/30
استقالة عضو مجلس إدارة2020/12/23
شراء بنك بيمو السعودي الفرن�ضي أسهم في البنك2020/12/23

 بخصوص شراء بنك بيمو السعودي الفرن�ضي أسهم في 2020/12/24
ً
الحقا

البنك

انتخاب مجلس إدارة2020/07/14بنك بيبلوس - سورية6

بنك سورية والخليج7

استقالة نائب رئيس مجلس اإلدارة2020/01/07
تعيين نائب رئيس مجلس إدارة2020/02/25
انتخاب مجلس إدارة2020/07/29
تغيير الرئيس التنفيذي للبنك2020/09/13

بنك الشام8

بخصوص دوام الفروع2020/04/07
معاودة العمل لفروع البنك2020/05/04
قرار مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح2020/05/31
سقوط عضوية عضو مجلس إدارة2020/12/20

بنك سورية الدولي اإلسالمي9

قرار مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح2020/03/02
بخصوص دوام الفروع2020/04/16
إلغاء قرار مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية2020/05/04
انتخاب مجلس إدارة2020/06/10
استقالة عضو مجلس إدارة2020/07/08
عودة الصراف اآللي للعمل2020/11/17
اغالق فرع القامشلي ملدة شهرين2020/12/06
اغالق مؤقت لكوة مرفأ الالذقية2020/12/24
اغالق فروع البنك إلتمام عمليات الجرد السنوي2020/12/24

بنك البركة - سورية10
قرار مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح2020/05/19
استقالة ممثل عضو مجلس إدارة2020/12/23

بنك األردن - سورية11

تغيير مدير عام للبنك2020/04/16
استقالة عضو مجلس إدارة2020/08/26
استقالة عضو مجلس إدارة2020/12/17

بنك الشرق12
قرار مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح2020/06/21
افتتاح فرع جديد للبنك2020/06/30

بنك قطر الوطني - سورية13

تغيير ممثل عضو مجلس إدارة2020/03/04
تعيين رئيس مجلس إدارة2020/03/09
تعيين رئيس تنفيذي للبنك2020/05/03
عدم وجود معلومات جوهرية تؤثر على سعر السهم2020/05/21
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الجدول رقم )16( اإلفصاحات الطارئة خالل عام 2020

عنوان اإلفصاحتاريخ اإلفصاحالشركةالرقم

قطاع التأمين

السورية الدولية للتأمين – آروب 14
سورية

قرار مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح2020/06/16

انتخاب مجلس إدارة2020/08/17

العقيلة للتأمين التكافلي15

قرار مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح2020/07/26
حول زيادة رأس املال الشركة2020/08/27
بخصوص زيادة رأس املال2020/10/15

السورية الكويتية للتأمين16
وفاة نائب رئيس مجلس اإلدارة2020/08/16
تعيين ممثل عضو مجلس إدارة2020/11/22

السورية الوطنية للتأمين17

قرار مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح2020/06/10
تغيير ممثل عضو مجلس إدارة2020/08/12
استقالة نائب رئيس مجلس اإلدارة2020/09/17

قرار مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح2020/06/14املتحدة للتأمين – سورية18
انتخاب مجلس إدارة2020/07/22االتحاد التعاوني للتأمين19

قطاع الخدمات

األهلية للنقل20

تعرض مكتب الشركة ملحاولة السرقة2020/02/03

حول استعادة املسروقات املفصح عنها بتاريخ 2020/02/092020/02/03

الحق حول استعادة املسروقات املفصح عنها بتاريخ 2020/02/10
2020/02/03 و2020/02/09

قرار مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح2020/03/04
بيان أثر فيروس كورونا على الشركة2020/04/20
حول تعرض بوملان الشركة لعمل إرهابي2020/06/23
انتخاب مجلس إدارة2020/07/09

تغيير عضو مجلس إدارة2020/12/14العربية السورية للمنشآت السياحية21

املجموعة املتحدة للنشر واإلعالن 22
والتسويق

بخصوص اللوحات الطرقية2020/03/09
بخصوص العقد مع املؤسسة العامة لإلعالن2020/06/11

قطاع الصناعة

قرار مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح2020/06/02األهلية لصناعة الزيوت النباتية23

اسمنت البادية24
تغيير ممثل عضو مجلس إدارة2020/05/13

انتخاب مجلس إدارة2020/07/13

قطاع االتصاالت

MTN - سورية25

رفع الحجز االحتياطي عن أموال الشركة2020/02/04
تغيير رئيس مجلس إدارة وفي اإلدارة التنفيذية2020/03/10
استقالة رئيس وعضوين مجلس إدارة2020/05/10
حول مطالبة الهيئة الناظمة بدفع مبالغ مالية2020/05/20
حول عملية التفاوض لبيع الحصة املسيطرة2020/08/09

سيريتل موبايل تيليكوم26

تغيير نائب رئيس مجلس اإلدارة2020/05/18
استقالة عضو مجلس اإلدارة2020/05/20
حول مطالبة الهيئة الناظمة بدفع مبالغ مالية2020/05/21
استقالة مدير عام الشركة2020/09/06
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الجدول رقم )16( اإلفصاحات الطارئة خالل عام 2020

عنوان اإلفصاحتاريخ اإلفصاحالشركةالرقم

افة قطاع الصر

تغيير مدير عام للشركة2020/04/27األدهم للصرافة27

شام للصرافة28

إغالق الشركة بقرار من مصرف سورية املركزي2020/01/22
معاودة الشركة لعملها2020/03/09
استقالة مدير عام للشركة2020/05/10

املتحدة للصرافة29

إغالق الشركة بقرار من مصرف سورية املركزي2020/01/22
معاودة الشركة لعملها2020/03/04

قرار مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح2020/06/18
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�ساد�ساً- اللجان املنبثقة عن جمل�س االإدارة
تو�ضــي املبــادئ الدوليــة لحوكمــة الشــركات بتشــكيل اللجــان كإحــدى األدوات الهامــة لزيــادة فاعليــة مجلــس اإلدارة، حيــث يشــكل 

 إلجراءات 
ً
 لحاجة الشركة بما يمكنها من تأدية مهامها بفعالية، ويكون تشكيل اللجان وفقا

ً
 متخصصة وفقا

ً
مجلس اإلدارة لجانا

عامــة يضعهــا املجلــس تتضمــن تحديــد مهمــة كل لجنــة ومــدة عملهــا والصالحيــات املخولــة لهــا وكيفيــة رقابــة مجلــس اإلدارة عليهــا، 

وعلــى اللجنــة أن تبلــغ مجلــس اإلدارة بمــا تتوصــل إليــه مــن نتائــج أو تتخــذه مــن قــرارات بشــفافية، وعلــى مجلــس اإلدارة أن يتابــع 

عمــل هــذه اللجــان بانتظــام للتحقــق مــن ممارســتها األعمــال املوكلــة إليهــا. 

 ألفضــل املمارســات واملعاييــر لفنيــة 
ً
يدعــم تشــكيل اللجــان فــي املجلــس ضمــان فاعليــة اتخــاذ القــرار لتحقيــق أهــداف الشــركة وفقــا

التخصيصيــة، ومســاعدة املجلــس فــي تأديــة مهامــه ومســؤولياته، واملســاهمة فــي فعاليــة األداء ومراجعــة ومراقبــة أعمــال الشــركة 

بصفــة منتظمــة، وال يعفــي االســتعانة بهــذه اللجــان املجلــس مــن مســؤولياته.

يتضمن هذا املحور اللجان املشكلة في مجلس اإلدارة ماعدا لجنة التدقيق، حيث:

1-لــم يتــم تشــكيل لجــان منبثقــة عــن املجلــس فــي (3) شــركات 25 مــن الشــركات الـــ/36/ التــي شــملها التقريــر وهــذا يعكــس الطريقــة 

التقليديــة فــي إدارة هــذه الشــركات وفــي قصــور التنظيــم اإلداري الحالــي لهــا.

2-تمــارس اللجــان املشــكلة مهامهــا مــن خــالل أعــداد اجتماعاتهــا خــالل الســنة. وتتبــع اجتماعــات اللجــان اجتماعــات مجالــس اإلدارة 

فــي انخفــاض عــدد االجتماعــات وصعوبتهــا فــي ظــل ظــروف األزمــة.

 مــا تشــكل شــركات القطــاع 
ً
 لطبيعــة نشــاط كل شــركة ضمــن قطاعهــا وعــادة

ً
3-تختلــف تســميات ومهــام اللجــان املشــكلة وفقــا

 بالشــركات األخــرى.
ً
 أكبــر مــن اللجــان يتناســب مــع ضخامــة طبيعــة نشــاطاتها مقارنــة

ً
املصرفــي والتأميــن عــددا

 من بنود تعويضات أعضاء مجالس اإلدارة.
ً
4-تمثل عضوية اللجان واجتماعاتها واحدا

5-لــدى (19) شــركة أنظمــة أو لوائــح مكتوبــة لهــذه اللجــان وتــم إقرارهــا مــن مجلــس اإلدارة وذلــك للشــركات التــي يوجــد بهــا لجــان 

وعددهــا (33).

الجدول رقم )17( توزع اللجان في مجلس اإلدارة

افةاالتصاالتالزراعةالصناعةالخدماتالتأميناملصارفالقطاع 2019اإلجماليالصر

147334233635عدد الشركات
1233عدم وجود لجان

147222213029لجنة التدقيق
146112221لجنة الترشيحات واملكافآت

1462019لجنة الحوكمة
1472120لجنة إدارة املخاطر

8333312120لجان أخرى

25الشركات هي )غدق، شام للصرافة، املتحدة للصرافة(.
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�سابعاً- جلان التدقيق
 للــدور الــذي تقــوم بــه فــي مراقبــة عمليــات التقريــر املالــي واإلفصــاح 

ً
تو�ضــي العديــد مــن املنظمــات املهنيــة بتكويــن لجنــة التدقيــق نظــرا

لحملــة األســهم، والتأكــد مــن مصداقيتهــا وكذلــك فــي تدعيــم اســتقالل عمليــة التدقيــق، وطرحــت فكــرة إنشــائها بغــرض وزيــادة 

مصداقيــة وموثوقيــة القوائــم املاليــة التــي تعدهــا اإلدارة للمســاهمين واملســتثمرين، باإلضافــة إلــى مســاندة اإلدارة العليــا للقيــام 

 عــن 
ً
بمهامهــا املنــوط بهــا بكفــاءة وفعاليــة، ولتدعيــم اســتقاللية التدقيــق الداخلــي، وحمايــة حياديــة مدقــق الحســابات، فضــال

تحســين أداء نظــام الرقابــة الداخليــة، ومــا يتبعــه مــن رفــع كفــاءة أداء عمليــة التدقيــق، ممــا يؤثــر باإليجــاب علــى جــودة التقاريــر 

املاليــة.

نــص نظــام الحوكمــة الصــادر بالقــرار رقــم /31/ لعــام 2008 علــى أن تتشــكل اللجنــة مــن ثالثــة مــن األعضــاء غيــر التنفيذييــن علــى 

 مســتقلين ومــن أهــم مهــام اللجنــة:
ً
األقــل وأن يكونــوا جميعــا

 مناقشة ترشيح مدقق الحسابات ومدى استقالليته ومتابعة عمله ومالحظاته ومقترحاته ودراسة خطة عمله.

 دراسة التقارير الدورية قبل عرضها على املجلس وتقديم التوصيات بشأنها.

 دراسة وتقييم إجراءات الرقابة الداخلية واالطالع على تقارير الرقابة الداخلية ومتابعتها.

 التأكد من عدم وجود أي تضارب في املصالح قد ينتج عن عقد الصفقات ما بين الشركة واألطراف ذوي العالقة.

 فــي تحســين 
ً
مــن هنــا، يعــد عمــل اللجنــة مــن أهــم محــاور تطبيــق ممارســات الحوكمــة الســليمة لطبيعــة املهــام املوكلــة إليهــا وخاصــة

االتصــال والتواصــل بيــن مجلــس اإلدارة وكل مــن مدقــق الحســابات واملدقــق الداخلــي.

1- لــم يتــم تشــكيل لجــان تدقيــق فــي (5)26 شــركات مــن الشــركات الـــ (36) التــي شــملها التقريــر فــي عــام 2020، مقابــل (6) شــركات فــي 

عــام 2019.

2- لــم تحقــق(4)27 شــركات التــي يتوجــد فيهــا لجنــة التدقيــق جميــع الشــروط املطلوبــة خــالل عــام 2020، مقابــل )شــركتين( لــم تحقــق 

جميــع الشــروط التــي يتوجــد فيهــا لجنــة التدقيــق فــي عــام 2019.

 فــي عــام 2020، مقابــل 
ً
3- لــم تحقــق /28/7 شــركات مــن الشــركات الـــ(31) التــي شــكلت لجــان تدقيــق شــرط عــدد االجتماعــات ســنويا

(2) شــركات فــي عــام 2019.

4- لــم تحقــق (8)29 مــن الشــركات (31) التــي شــكلت لجــان تدقيــق شــرط االجتمــاع مــع مدقــق الحســابات ملــرة واحــدة علــى األقــل فــي 

.2019 عــام  فــي  (6) شــركات  2020، مقابــل  عــام 

5- لم تستوفي )3 شركات(30 من الشركات الـ(31) التي شكلت لجان تدقيق شرط وجود عضو ذي خبرة باألمور املالية واملحاسبية 

في عام 2020، مقابل استوفت جميع الشركات بوجود عضو ذي خبرة في عام 2019.

26الشركات هي )التجارية للصناعة والتبريد، غدق، نماء، شام للصرافة، املتحدة للصرافة(.

27الشركات هي )آروب للتأمين، املتحدة للنشر، اسمنت البادية، األدهم للصرافة(.

28الشركات هي )املشرق العربي للتأمين، آروب للتأمين، االتحاد التعاوني للتأمين، العقيلة للتأمين التكافلي، األهلية للزيوت، MTN، سيريتل(

.)MTN ،29الشركات هي )سورية واملهجر، بيبلوس، الوطنية للتأمين، املشرق العربي للتأمين، االتحاد التعاوني للتأمين، العقيلة للتأمين التكافلي، اسمنت البادية

30الشركات هي )االتحاد التعاوني للتأمين، العقيلة للتأمين التكافلي، األهلية للزيوت(.
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الجدول رقم )18( لجان التدقيق

افةاالتصاالتالزراعةالصناعةالخدماتالتأميناملصارفالقطاع 2019اإلجماليالصر
147334233635عدد الشركات
147322213129لجنة التدقيق

14621222727بتحقق الشروط
14331212427بتحقق عدد االجتماعات

145312212829بتحقق شرط الخبرة املالية
123312112323بتجمع مع املدقق
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ثامناً- مدقق� احل�سابات وتقاريرهم

تســتدعي متطلبــات حوكمــة الشــركات التعــاون بيــن إدارة الشــركة وبيــن مدقــق الحســابات، وإن تتصــف العالقــة بينهــم بالشــفافية 

فهــم  إلــى  الحســابات  املدقــق  ويســعى  األخطــاء،  تشــخيص  عنــد  بآرائــه  واألخــذ  املدقــق  واســتقاللية  املعلومــات  تبــادل  حيــث  مــن 

إجــراءات الرقابــة الداخليــة ليتمكــن مــن الوصــول إلــى تقييــم أولــي حــول نوعيــة هــذه اإلجــراءات ومــدى مالئمتهــا مــع نوعيــة املخاطــر 

التــي تواجههــا، لــذا فــإن فحــص الرقابــة الداخليــة مــن قبــل املدقــق الحســابات يحــدد مــدى قناعــه بمخاطــر الرقابــة ومســتواها.

 ألهمية أعمال مدققي الحســابات، قامت الشــركات 
ً
 ال يتجزأ من ســالمة أعمالها، ونظرا

ً
وتعتبر اتصاالت مدققي الحســابات جزءا

 مــع مقتضيــات وقواعــد االنضبــاط املؤس�ضــي 
ً
 تامــا

ً
بوضــع سياســة تنظــم شــؤون مدقــق الحســابات كافــة بمــا ينســجم انســجاما

والتشــريعات ذات الصلــة فــي الدولــة.

تناولــت هــذه السياســة جميــع األحــكام املتعلقــة بمدققــي الحســابات، فقــد تطرقــت لتعينيــه وعزلــه واســتقالته والشــروط الواجــب 

توافرهــا فيــه والتزامــات وواجبــات املدقــق وكذلــك التصرفــات املحظــورة عليــه.

 تما�ضــى مــع تطــورات قطــاع األوراق املاليــة وتــم وضــع العديــد مــن الضوابــط واملحــددات 
ً
 ملحوظــا

ً
وقــد شــهدت هــذه املهنــة تطــورا

 فــي الشــركات املســاهمة مــن خــالل نظــام اعتمــاد مدققــي الحســابات لــدى الجهــات الخاضعــة لرقابــة الهيئــة 
ً
لعمــل املدقــق وخاصــة

الصادر بالقرار /300/ لعام 2019 عن السيد رئيس مجلس الوزراء، وبعد صدور القانون رقم /33/ لعام 2009 الخاص بتنظيم 

 ملــا يلــي:
ً
مهنــة املحاســبة والتدقيــق وفقــا

 حــدد عــدد الشــركات املســاهمة التــي يقــوم املدقــق بتدقيقهــا بأربــع شــركات وفــق قــرار مجلــس املحاســبة والتدقيــق رقــم (1891) 

.2010/6/17 تاريــخ 

 يعين املدقق ملدة سنة قابلة للتجديد حتى أربع سنوات.

 سمح القانون بإنشاء شركات تدقيق سورية مدنية أو مهنية محدودة املسؤولية.

 عــدم وجــود أي تعامــالت ماليــة بيــن املدقــق أو أقاربــه 
ً
 وجــود العديــد مــن املحــددات التــي تخــص اســتقاللية املدقــق وخاصــة

والشــركة التــي يدققهــا أو وجــود أواصــر القربــى حتــى الدرجــة الثالثــة بأحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة أو املديــر العــام.

 وقــد نــص قانــون الشــركات وقوانيــن وأنظمــة هيئــة األوراق واألســواق املاليــة الســورية علــى اعتمــاد معاييــر التدقيــق الدوليــة فــي 

عمــل مدققــي الحســابات املعتمديــن.

املســؤوليات  مــن  العديــد  الحســابات  بمدقــق  أناطــوا  الدوليــة  املعاييــر  وكذلــك  التدقيــق  ملهنــة  الناظــم  القانونــي  اإلطــار  أن  أي 

والواجبــات كشــخص منهــي مســتقل ومحايــد فــي تدقيــق أعمــال الشــركة وتقديــم رأي فنــي ومالحظــات حــول الوضــع املالــي للشــركة 

والتزامهــا باملعاييــر الدوليــة حــول ذلــك يعــرض فــي اجتمــاع الهيئــة العامــة للشــركة ملناقشــته واملصادقــة عليــه، حيــث يأتــي دور املدقــق 

لحمايــة حقــوق املســاهمين وليكمــل دور الجهــات الرقابيــة وإدارة الشــركة وبذلــك تكتمــل أضــالع مثلــث املســؤولية.
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 للقــرارات مجلــس املفوضيــن رقــم 
ً
 لحســابات الجهــات الخاضعــة إلشــراف الهيئــة عــن العــام 2021 وفقــا

ً
1-تــم اعتمــاد (23) مدققــا

 لحســابات الجهــات الخاضعــة 
ً
(42)/م، (44)/م، (81)/م، (110)/م، منهــم (6) شــركات للتدقيــق، مقابــل اعتمــاد (22) مدققــا

 للقــرارات مجلــس املفوضيــن رقــم (28)/م، (32)/م، (53) /م، (69)/م، (122)/م، منهــم 
ً
إلشــراف الهيئــة عــن العــام 2020 وفقــا

(6) شــركات للتدقيــق.

2-لم تأخذ شركات التدقيق الدولية الحصة األكبر في تدقيق الشركات املساهمة التي شملها التقرير مقارنة مع عام 2019.

3-حــدد معيــار التدقيــق الدولــي رقــم /701/ متطلبــات عناصــر تقريــر املدقــق املســتقل ســواء فــي املتطلبــات الشــكلية أو الجوهريــة 

 للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر املاليــة.
ً
 لــرأي املدقــق حــول صحــة وعدالــة البيانــات املاليــة وفقــا

ً
وصــوال

 مــن أصــل الشــركات الـــ (36) التــي شــملها التقريــر جــاء تقريــر املدقــق بــرأي متحفــظ حــول البيانــات املاليــة فــي 2020/12/31 فــي 

(9)31 شــركات  منهــم (7) شــركات مــن قطــاع املصــارف كان التحفــظ حــول مخصصــات األرصــدة املوجــودة فــي لبنــان وشــركتين 

مــن قطــاع  االتصــاالت بمــا يخــص اتفاقيــة الهيئــة الناظمــة لالتصــاالت، وجــاء تقريــر املدقــق مــع التركيــز علــى أمــور هامــة ضمــن 

/18/ شــركة مــن  فــي   
ً
 نظيفــا

ً
(8)32 شــركات مــن الشــركات التــي شــملها التقريــر، وأعطــى املدققــون رأيــا فــي  فقــرات إيضاحيــة 

الشــركات الـــ (36) التــي شــملها التقريــر عــام 2020 وذلــك باســتثناء شــركة شــام للصرافــة باعتبــار لــم يتــم نشــر بياناتهــا املاليــة، 

مقابــل  فــي (2)  شــركات بــرأي متحفــظ وجــاء تقريــر املدقــق مــع التركيــز علــى أمــور هامــة ضمــن فقــرات إيضاحيــة فــي (6) شــركات 

 فــي /27/ شــركة مــن الشــركات الـــ (35) فــي عــام 2019.
ً
 نظيفــا

ً
مــن الشــركات التــي شــملها التقريــر، وأعطــى املدققــون رأيــا

 تــم اعتمــاد تطبيــق املعيــار التدقيــق الدولــي رقــم 701 شــكل تقريــر مدقــق الحســابات الجديــد وعليــه التزمــت جميــع الشــركات 

بتطبيــق املعيــار التدقيــق الدولــي رقــم 701 أي فــي (36) شــركة فــي عــام 2020.

الجدول رقم )19( تقارير مدققي الحسابات لعام 2020
طبقت املعيار  701تقرير متحفظنظيف مع التركيز على أمور هامةتقرير نظيفعدد الشركاتالقطاع

147714املصارف

7257التأمين

333الخدمات

3123الصناعة

4314الزراعة

222االتصاالت

323الصرافة

36188936اإلجمالي
201935276235

31الشركات هي )سورية واملهجر، بيمو السعودي الفرن�ضي، االئتمان األهلي، بيبلوس، سورية والخليج، فرنسبنك، الشرق، MTN، سيريتل(

32الشركات هي )الوطنية للتأمين، املشرق العربي للتأمين، املتحدة للتأمين، االتحاد التعاوني للتأمين، العقيلة للتأمين التكافلي، التجارية 

للصناعة والتبريد، اسمنت البادية، والشرق األدنى ملنتجات الزيتون(

ا�جهات 
الرقابية

مجلس 
إدارة 

الشركة

مجلس 
إدا

الشركة

مدققي 
ا�حسابات
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 لقــرارات اجتماعــات الهيئــات العامــة عــن عــام 2020 والتــي تنتخــب مدققــي حســابات عــن عــام 2021، تــم التجديــد للمدقــق 
ً
4- وفقــا

فــي 19 شــركة مــن الشــركات الـــ (34) التــي عقــدت اجتماعــات هيئاتهــا العامــة، وتــم تغييــر املدقــق فــي 15 شــركة منهــا 4 شــركات تــم 

تغييــر مدقــق الحســابات النتهــاء فتــرة األربــع ســنوات، و11 شــركات تــم تغييــره قبــل انقضــاء هــذه املــدة فــي عــام 2021، مقابــل 

التجديــد للمدقــق فــي 13 شــركة مــن الشــركات الـــ(32) التــي عقــدت اجتماعــات هيئاتهــا العامــة، وتــم تغييــر املدقــق فــي 19 شــركة 

منهــا شــركتين شــركات تــم تغييــر مدقــق الحســابات النتهــاء فتــرة األربــع ســنوات، 17 شــركات تــم تغييــره قبــل انقضــاء هــذه املــدة فــي 

عــام 2020 .

 لقرارات الهيئات العامة
ً
الجدول رقم )20( التغيرات في مدققي الحسابات وفقا

افةاالتصاالتالزراعةالصناعةالخدماتالتأميناملصارفالقطاع 2019اإلجماليالصر

147334123432عدد الشركات التي عقدت هيئات عامة
9411221913التجديد للمدقق

111142تغيير املدقق النقضاء مدة األربع سنوات
4212111117تغيير املدقق دون انتهاء مدة األربع سنوات
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تا�سعاً- التدقيق الداخلي

 يعــد التدقيــق الداخلــي الدعامــة األساســية فــي نظــام الرقابــة الداخليــة فــي الشــركات وقــد حظيــت هــذه املهنــة باهتمــام متزايــد فــي 

الســنوات األخيــرة نتــج عنهــا تطويــر معاييــر دوليــة للتدقيــق الداخلــي، وبالتالــي فــإن قيــام دائــرة التدقيــق بأعمالهــا فــي تقييــم النظــم 

والخطــط والسياســات واإلجــراءات وكذلــك تقييــم االلتــزام بهــا مــن خــالل عمليــات املراقبــة املاليــة واملحاســبية واملاديــة واإلداريــة 

والقانونيــة، ورفــع التقاريــر املتعلقــة بذلــك يصــب فــي النهايــة فــي دعــم وجــود ممارســات حوكمــة جيــدة فــي الشــركة.

ويســاعد التدقيــق الداخلــي فــي الشــركة علــى تحقيــق أهدافهــا مــن خــالل انتهــاج مدخــل موضوعــي لتقويــم وتحســين مــن فعاليــة إدارة 

املخاطــر وفعاليــة الرقابــة وفعاليــة حوكمــة الشــركات، ويعتبــر التدقيــق الداخلــي مفتــاح أسا�ضــي مــن مفاتيــح حوكمــة الشــركات.

1-اليحتوي الهيكل التنظيمي في /33/4 شــركات من إجمالي الشــركات الـ(36) التي شــملها التقرير على وحدة متخصصة او شــخص 

يقــوم بمهــام التدقيــق الداخلــي فــي عــام 2020، مقابــل /3/ شــركات فــي عــام 2019.

2-يوجــد دوائــر متخصصــة فــي (20) شــركة تقــوم بمهمــة التدقيــق )غالبيتهــم فــي املصــارف( مكونــة مــن موظفيــن أو أكثــر ويختلــف 

حجــم دائــرة التدقيــق باختــالف قطــاع الشــركة وحجمهــا، وفــي الـــ(9) شــركة املتبقيــة يقــوم باملهمــة شــخص طبيعــي واحــد، وفــي (3) 

 فــي عــام 2020، مقابــل 
ً
شــركات تقــوم بمهمــة التدقيــق جهــة خارجيــة. علــى الرغــم مــن حجــم بعــض هــذه الشــركات الكبيــر نســبيا

(22) شــركة تقــوم بمهمــة التدقيــق )غالبيتهــم فــي املصــارف( مكونــة مــن موظفيــن أو أكثــر وفــي الـــ(8) شــركة املتبقيــة يقــوم باملهمــة 

شــخص طبيعــي واحــد، وفــي )شــركتين( تقــو بمهمــة التدقيــق جهــة خارجيــة فــي عــام 2019.

3-املدقــق الداخلــي متفــرع فــي الـــ(32) التــي لديهــا مدقــق ماعــدا شــركة بركــة لإلنتــاج الزراعــي والحيوانــي باعتبــاره هــو املديــر املالي للشــركة 

وشــركة املتحــدة للصرافــة باعتبــاره هــو مديــر البيانــات للشــركة، األمــر الــذي قــد يــؤدي اســتقاللية أثنــاء قيامــه بعملــه فــي عــام 

2020، مقابــل عــدم تفــرغ املدقــق الداخلــي فــي شــركة بركــة لإلنتــاج الزراعــي والحيوانــي مــن الشــركات الـــ (31) شــركة فــي عــام 2019.

4-تختلــف الجهــة التــي يرفــع لهــا املدققــون الداخليــون تقاريرهــم مــا بيــن مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة ولجنــة التدقيــق، األمــر 

الــذي قــد يــؤدي إلــى انخفــاض فاعليــة هــذه التقاريــر وتضــارب املصالــح بيــن األطــراف املختلفــة فــي الشــركة.

5-وبشكٍل عام جميع املدققين الداخليين في الشركات يتمتعون بمستوى جيد من التأهيل األمر الذي يزيد من كفاءة ممارستهم ملهامهم.

6-ال يوجد تغييرات تذكر في مواقع رؤساء وحدات التدقيق أو املدققين الداخليين في غالبية الشركات في عام 2020 و2019.

7- يبلــغ متوســط عــدد عاملــي التدقيــق الداخلــي فــي إجمالــي الشــركات الـــ /32/ التــي لديهــا تدقيــق داخلــي (4) عامليــن ويتــراوح هــذا 

املتوســط مــا بيــن عامــل واحــد فــي قطاعــات الصناعــة والزراعــة والخدمــات و(10) عامليــن فــي االتصــاالت فــي عــام 2020، مقابــل 

متوســط عــدد عاملــي التدقيــق الداخلــي فــي إجمالــي الشــركات الـــ /32/ التــي لديهــا تدقيــق داخلــي (5) عامليــن ويتــراوح هــذا املتوســط 

مــا بيــن عامــل واحــد فــي قطاعــات الصناعــة والزراعــة والخدمــات والتأميــن و(41)34  عامليــن فــي االتصــاالت فــي عــام 2019.

33الشركات هي )التجارية للصناعة والتبريد، غدق، نماء، شام للصرافة(.

34حيث يوجد لدى شركة سيريتل موبايل تيليكوم إدارة خاصة للتدقيق الداخلي مؤلفة من خمس وحدات ويبلغ عدد موظفين فيها (81) موظف.
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الجدول رقم )21( مؤشرات التدقيق الداخلي

افةاالتصاالتالزراعةالصناعةالخدماتالتأميناملصارفالقطاع 2019اإلجماليالصر

147334233635عدد الشركات
12143عدم وجود تدقيق داخلي

14211112022وحدة متخصصة
4211198شخص طبيعي
11132جهة خارجية
1121عدم التفرغ

6211110345متوسط عدد العاملين في وحدة التدقيق
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عا�سراً - اإدارة املخاطر
إن موضــوع إدارة املخاطــر يعتبــر مــن املواضيــع املهمــة التــي تشــكل أحــد أهــم التحديــات التــي تواجــه الشــركات بمختلــف أحجامهــا، 

األمــر الــذي يعنــي ضــرورة تطبيــق الحوكمــة، وبالشــكل الــذي يســمح ملجالــس اإلدارة بالقيــام بــأدوار فعالــة ومســتدامة لتحديــد 

بــكل أنواعهــا، وقيــاس احتماليــة حدوثهــا، وبالتالــي التمكــن مــن وضــع خطــة ملواجهــة وتخفيــض املخاطــر بسالســة مــع  املخاطــر 

اســتعداد الشــركات التــام ملواجهــة أي أزمــات أو تهديــدات.

إن اإلدارة الجيدة للخطر تبدأ بأسلوب جيد لحوكمة الشركات، كما أن هذه اإلدارة قد تساهم في إنجاح تطبيق هذه الحوكمة، 

وبعبــارة أخــرى فــإن إدارة املخاطــر يمكــن أن تســاعد إدارة الشــركة فــي التعــرف بصــورة واضحــة علــى مســتقبل الشــركة، ولكــن ذلــك 

يتطلــب درجــة عاليــة مــن الشــفافية وهــذه بدورهــا تعــد ثمــرة مباشــرة للتطبيــق الجيــد للحوكمــة، وتعــد الحوكمــة الجيــدة للشــركة 

أنهــا تعمــل علــى تخفيــض املخاطــر فــي نفــس الوقــت فــإن املواجهــة الرســمية للمخاطــر تــؤدي إلــى حمايــة وتحســين قيمــة الشــركة.

 علــى ســير أعمــال الشــركات وأهدافهــا، أصبــح مــن الضــروري علــى 
ً
فــي ظــل األزمــات السياســية واملاليــة والطبيعيــة التــي تشــكل خطــرا

جميــع الشــركات مواجهتهــا وإدارة أزماتهــا ومخاطرهــا بطريقــة منهجيــة منظمــة حتــى تتمكــن مــن تحقيــق أهدافهــا الكبــرى مــع الحــد 

مــن الخســائر املحتملــة.

وتشــكل إدارة املخاطــر الــدرع الواقــي لجميــع الشــركات الصغيــرة والكبيــرة فــي جميــع القطاعــات، فهــي تهتــم بحمايــة أصحــاب املصلحــة 

فــي العمليــات واملــوارد  فــي جوانــب الشــركة  واملشــاريع مــن املخاطــر املتوقعــة وغيــر املتوقعــة، إدارة املخاطــر قــادرة علــى التحكــم 

واإلجــراءات التشــغيلية، وذلــك األيــدي العاملــة.

التحديــات  ملواجهــة  مرونــة  وأكثــر  صالبــة  أقــل  وتجعلــه  العمــل  ســير  تســهل  بحيــث  العمــل  اســتراتيجية  مــن  يتجــزأ  ال  جــزء  فهــي 

واملخاطــر، كمــا تعمــل علــى الحــد مــن الخســائر ورفــع الكفــاءة مــن خــالل تطبيــق خطــط منظمــة ومرنــة مــع مــرور الوقــت ومهيئــة 

ألي حــدث مفاجــئ أو غيــر متوقــع، حيــث أن تنفــذ الخطــط والنظــر فــي األحــداث واملخاطــر يمكــن الشــركة مــن توفيــر املــال وحمايــة 

املســتقبل، كمــا تســاعد علــى تجنــب التهديــدات املحتملــة وتقليــل تأثيرهــا وتســاهم بشــكل كبيــر فــي تحقيــق أهــداف الشــركة.

احلوكمة والقيادة:
ينبغــي أن تكــون أنشــطة إدارة املخاطــر جــزء مــن حوكمــة وقيــادة الجهــة، وأساســية فــي إدارتهــا وتوجيههــا وضبــط أعمالهــا علــى جميــع 

املســتويات التنظيميــة. وعلــى الجهــة إعــداد حوكمــة إدارة مخاطــر مناســبة لطبيعــة أعمالهــا ونطاقهــا وثقافتهــا والتــي تتضمــن تحديــد 

أدوار ومســؤوليات الجهــات املعنيــة وآليــة ومنهجيــة إدارة مخاطرهــا الرئيســية وتكــرار مراقبــة ورفــع تقاريــر عــن حالــة املخاطــر.

التكامل:
يجب أن تكون إدارة املخاطر جزء ال يتجزأ من جميع األنشطة التنظيمية التي تدعم اتخاذ القرار لتحقيق األهداف االستراتيجية 

للشركة والتي تتضمن اآلتي:

 تحديد وإعداد استراتيجية وخطط الشركة التنفيذية.

 إعداد وتنفيذ برامج ومشاريع الشركة.

 تحديد أولويات املوارد.
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 دعم األعمال التشغيلية.

 إدارة األداء.

 إدارة األصول بكافة أنواعها.

التعاون واحلصول على املعلومات:
يجــب أن تتوفــر إلدارة املخاطــر أفضــل املعلومــات والخبــرات واملــوارد املتاحــة، حيــث ينبغــي علــى الشــركة تصميــم إطــار عمــل إلدارة 

بشــكل  املخاطــر  إدارة  إجــراءات  القــرار والحوكمــة، وتنفيــذ  الشــركة ومتطلبــات صنــع  الشــاملة ملخاطــر  الرؤيــة  يدعــم  املخاطــر 

منتظــم وتعاونــي باالعتمــاد علــى معرفــة وآراء الخبــراء وأصحــاب املصلحــة.

املراحل األساسية لتطوير إدارة اخملاطر:
أدى التطــور الســريع فــي علــم إدارة املخاطــر والتوســع امللحــوظ فــي نطــاق أعمــال الشــركات إلــى تعقيــد عمليــة إدارة املخاطــر، وعليــه، 

ســيوضح هــذا املراحــل األساســية لتطويــر إجــراءات إدارة املخاطــر فــي الشــركة واملختصــرة علــى الشــكل التالــي:

1- تقييم الوضع الراهن إلدارة املخاطر في الشركة:

 تقييم الواضع الراهن ملمارسات إدارة املخاطر في الشركة وتحديد الفجوات.

 مقارنة الوضع الراهن مع جدول مستويات النضج وتحديد مستوى النضج الحالي.

 إعداد خطة تنفيذية ملعالجة الفجوات والوصول إلى مستويات النضج املطلوبة وبناء قدرات إدارة املخاطر في الشركة.

2- تطوير إطار عمل والبنية التحتية إلدارة املخاطر:

 فهم البيئة الداخلية والخارجية للشركة.

 إعداد استراتيجية إدارة املخاطر ومؤشرات تقييم األداء.

 تحديد أدوار ومسؤوليات أصحاب املصلحة والجهات املعنية في إدارة مخاطر الشركة ومنها تشكيل لجنة إدارة املخاطر.

 تصميم وإعداد الهيكل التنظيمي والنموذج التشغيلي إلدارة املخاطر.

3- تحديد حدود تقبل وتحمل املخاطر وإعداد معايير تقييم املخاطر:

 تحديد حدود تقبل وتحمل الشركة للمخاطر.

 إعداد مقاييس آثار واحتمالية وقوع الخاطر باإلضافة إلى تقييم الضوابط الرقابية.

 تحديد فئات املخاطر التي قد تتعرض لها الشركة.

4- إعداد وتطوير سياسات وإجراءات عمل إدارة املخاطر:

 إعداد سياسات إدارة املخاطر حسب املعيار املتبع في الشركة.

 إعداد إجراءات عمل إدارة املخاطر تتضمن كافة تفاصيل عمليات إدارة املخاطر حسب املعيار املتبع.

 تصميم وإعداد كافة نماذج التقارير وسجالت املخاطر.



دليل الشركات



قطاع املصارف
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 اسم الشركة: المصرف الدو�� للتجارة والتمو�ل

 معلومات الشركة

 2,125 عدد المساهم�ن 5,250,000,000 رأس المال

 378 عدد الموظف�ن 2003 تار�خ التأسيس

 www.ibtf.com.sy ةللشرك الموقع االلك��و�ي سلطان الزع�ي 1المدير العام

 2009 تار�خ اإلدراج �� السوق  2003 تار�خ �عي�ن المدير العام

 23880000 11 00963 رقم الهاتف أحمد رضوان شرا�ي اسم مدقق ا�حسابات

 2325788 11 00963 رقم الفاكس 2018 تار�خ �عي�ن مدقق ا�حسابات

 

 

 

 مجلس اإلدارة

 معلومات مجلس اإلدارة ا�جنسية �سبة الملكية ا�جهة ال�ي يمثلها المنصب االسم

 الرئيس عمار الصفدي

 

بنك اإلس�ان للتجارة 

 والتمو�ل

 

49.06% 

 %0.14 نصاب العضو�ة أردنية

 سنوات 4 :مدة والية ا�جلس أردنية عضو نضال لطفي

 أردنية عضو عمرو مو�ىى
تار�خ انتخاب ا�جلس 

 ا�حا��
27/10/2020 

محمد س�� 

 الدجا�ي
 أردنية عضو

 سور�ة %2.23 خزانة تقاعد المهندس�ن عضو مسعود صا�حة

�عي�ن عضو أو  %11يحق للمساهم الذي يمتلك 

 أك�� �� ا�جلس بما يتناسب و�سبة المساهمة.

 

 سور�ة %0.28 نفسھ النائب دياال ا�حج عارف
عدد اجتماعات ا�جلس 

 خالل العام:
 اجتماعات 8

   سور�ة %0.15 نفسھ عضو نادر حداد

   سور�ة %0.14 نفسھ عضو مصطفى الكفري 

   سور�ة %0.61 نفسھ عضو حسان �عقوب

 %52.47 مجموع ملكيات أعضاء مجلس اإلدارة

 

 

 

                                                           
 .14/6/2021�عي�ن السيد فادي ا�جليال�ي كمدير للبنك بتار�خ تم  1 



43 
 

 

 

 

 

 

 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام

 الموضوع التار�خ الرقم

 إدارة مجلس عضو استقالة 13/02/2020 1

 2019 األولية النتائج حول  توضيح 19/02/2020 2

 إدارة مجلس رئيس نائب انتخاب 22/03/2020 3

 أر�اح بتوزيع اإلدارة مجلس قرار 19/07/2020 4

 إدارة مجلس عضو ممثل استقالة 30/09/2020 5

 المال رأس ز�ادة ع�� المركزي  موافقة عدم 12/10/2020 6

 إدارة مجلس عضو عضو�ة سقوط 15/12/2020 7

 إدارة مجلس انتخاب 23/12/2020 8

 

ال�جان المنبثقة عن مجلس 

 اإلدارة
 �جنة التدقيق 

 اسم ال�جنة

 

 ومحاسبيةخ��ة مالية  عضو مجلس إدارة اسم العضو

 ال �عم دياال ا�حاج عارف �جنة التدقيق

 ال �عم حسان �عقوب ال�جنة التنفيذية

 ال �عم محمد سعيد الدجا�ي �جنة ا�خاطر

 �عم �عم مصطفى الكفري  �جنة ال��شيحات والم�افآت

    ا�حوكمة�جنة 

 تركز الملكية

 �سبة ملكي��م العدد المساهمون 

 

 �سبة ملكي��م عددهم 

 %60 15 االعتبار�ون 
كبار 

 المساهم�ن
1 49.06% 

 %49.06 بنك اإلس�ان أك�� مساهم % 40 2,110 الطبيعيون 

 توزيعات األر�اح

 منذ التأسيس 2020 2019 2018 2017 2016 العام

 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250 رأس المال
 ومليون ل.س  1,445

ً
مليون  3,400 نقدا

 سهم مجانيةأ� ل.س 
 ح�سبة األر�ا

 الموزعة
 (أسهم مجانية) %60 ال يوجد ال يوجد ال يوجد يوجد ال
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 المؤشرات المالية

 2016 2017 2018 2019 2020 

 334,134 175,569 155,883 139,381 124,690 الموجودات/مليون ل.س

 5,520 5,250 5,250 5,250 5,250 رأس المال/ مليون ل.س

 68,047 26,049 17,802 16,442 14,263 حقوق المساهم�ن/ مليون ل.س

 41,997 6,141 1,360 2,179 5,760 األر�اح الصافية/ مليون ل.س

 799.96 116.97 25.91 41.52 109.73 ر�حية السهم

 100 100 100 100 100 القيمة االسمية

 1,296.13 496.18 339 313 272 القيمة الدف��ية

 735 360 590 807 160 القيمة السوقية
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 اسم الشركة: بنك سور�ة والم�جر

 معلومات الشركة

 1,418 عدد المساهم�ن 8,640,000,000 رأس المال

 395 عدد الموظف�ن 2003 تار�خ التأسيس

 www.bos.com.sy الموقع االلك��و�ي للشركة ميشال عزام المدير العام

 2009 تار�خ اإلدراج �� السوق  2014 تار�خ �عي�ن المدير العام

 2460560 11 00963 رقم الهاتف د. قحطان السيو�� اسم مدقق ا�حسابات

 2460560 11 00963 رقم الفاكس 2020 تار�خ �عي�ن مدقق ا�حسابات

 

 مجلس اإلدارة

 االسم
المنص

 ب

ا�جهة ال�ي 

 يمثلها

�سبة 

 الملكية
 معلومات مجلس اإلدارة ا�جنسية

 %0.08 نصاب العضو�ة: سور�ة %1.25 نفسھ الرئيس راتب الشالح

 سنوات 4 :مدة والية ا�جلس سور�ة %0.5 نفسھ النائب 1إحسان �علب�ي

 25/04/2018 تار�خ انتخاب ا�جلس ا�حا�� سور�ة %0.6 نفسھ عضو محمد أديب جود

 م�افأة أعضاء ا�جلس: سور�ة %0.5 نفسھ عضو نوار سكر

بناًء ع�� قرار الهيئة العامة 

من األر�اح  %5بما ال يتجاوز 

 الصافية

 سور�ة - نفسھ عضو 2جورج صا�غ

يحق للمساهم الذي يمتلك 

�عي�ن عضو أو أك�� ��  10%

 ا�جلس

 ال

 سور�ة %1.56 نفسھ عضو ندى شيخ ديب
عدد اجتماعات ا�جلس خالل 

 العام:
 اجتماعات 10

   سور�ة %0.41 نفسھ عضو فهد تفنك��

   سور�ة %0.86 نفسھ عضو إياد بيتنجانة

   سور�ة - نفسھ عضو 3محمد نزار ماميش

   %5.68 مجموع ملكيات أعضاء مجلس اإلدارة

 

 

                                                           
 .17/06/2020، وتم انتخاب السيد نوار سكر كنائب لرئيس ا�جلس بتار�خ 21/05/2020استقال السيد إحسان �علب�ي بتار�ح 1 
 عنھ 20/09/2021رحمھ اللھ وتم �عي�ن السيد جورج شديد بتار�خ  16/04/2021تو�� بتار�خ 2 

ً
 .بدال

 رحمھ اللھ. 20/08/2020تو�� بتار�خ 3 
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 تركز الملكية

 ملكي��م�سبة  العدد المساهمون 

 

 �سبة ملكي��م عددهم 

 %49 1 كبار المساهم�ن %50.26 2 االعتبار�ون 

 %49 بنك لبنان والم�جر أك�� مساهم %49.74 1,416 الطبيعيون 
  

 

  

 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام

 الموضوع التار�خ الرقم

 حول دوام فروع البنك 01/04/2020 1

 درعا حول فرع البنك �� محافظة 03/05/2020 2

 معاودة العمل تدر�جيا �� الفروع 11/05/2020 3

 استقالة نائب رئيس مجلس إدارة 21/05/2020 4

 انتخاب نائب رئيس مجلس إدارة 17/06/2020 5

 �عديل أيام العمل �� الفروع 21/06/2020 6

 قرار مجلس اإلدارة بتوزيع أر�اح 24/06/2020 7

 وفاة عضو مجلس إدارة 24/08/2020 8

 ز�ادة رأس المال البنك 26/08/2020 9

 

 �جنة التدقيق  ال�جان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

 اسم ال�جنة

 

 اسم العضو
عضو مجلس 

 إدارة
 خ��ة مالية ومحاسبية

 �عم �عم محمد نزار ماميش �جنة التدقيق

 �عم �عم فهد تفنك�� ا�خاطر إدارة �جنة

 �عم �عم �علب�يإحسان  �جنة ال��شيحات والم�افآت

    �جنة ا�حوكمة

 

 توزيعات األر�اح

 منذ التأسيس 2020 2019 2018 2017 2016 العام

 8,640 7,200 6,000 4,000 4,000 رأس المال
 توزيعات نقدية.مليون ل.س  630

 اليوجد �سبةاألر�اح الموزعة �أسهم مجانية مليار ل.س 5.640
أسهم  50%

 مجانية

أسهم  20%

 مجانية
 ال يوجد أسهم مجانية 20%
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 المؤشرات المالية

 2016 2017 2018 2019 2020 

 301,007 138,285 170,198 179,482 195,223 الموجودات/مليون ل.س

 8,640 7,200 6,000 4,000 4,000 رأس المال/ مليون ل.س

 58,583 24,775 23,146 21,190 21,906 حقوق المساهم�ن/ مليون ل.س

 33,823 228 1,933 )0.761( 7,801 األر�اح الصافية/ مليون ل.س

 391.48 3.17 32.22 )19.03( 195.03 ر�حية السهم

 100 100 100 100 100 القيمة االسمية

 678.04 344.11 385.78 529.76 547.67 القيمة الدف��ية

 596.02 713.5 1,033 772 266 القيمة السوقية
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 بيمو السعودي الفر���ياسم الشركة: بنك 

  

 معلومات الشركة

 1,268 عدد المساهم�ن 10,000,000,000 رأس المال

 716 عدد الموظف�ن 2003 تار�خ التأسيس

 www.bbsfbank.com الموقع االلك��و�ي للشركة عمر الغراوي  المدير العام

 2009 تار�خ اإلدراج �� السوق  2018 تار�خ �عي�ن المدير العام

 9399 11 00963 رقم الهاتف د. قحطان السيو�� مدقق ا�حساباتاسم 

 9499 11 00963 رقم الفاكس 2020 تار�خ �عي�ن مدقق ا�حسابات

 

 

 معلومات مجلس اإلدارة

 االسم
المنص

 ب

ا�جهة ال�ي 

 يمثلها

�سبة 

 الملكية
 معلومات مجلس اإلدارة ا�جنسية

 %0.075 العضو�ةنصاب  سور�ة %2.427 نفسھ الرئيس �سام معماري 

 سنوات 3 :مدة والية ا�جلس سور�ة %1.545 نفسھ النائب 1فر�د ا�خوري

 30/05/2019 تار�خ انتخاب ا�جلس ا�حا�� سور�ة %4.642 نفسھ الرئيس ر�اض عب��

 م�افأة أعضاء ا�جلس: سور�ة - نفسھ عضو عمار ال��دان

بناًء ع�� قرار الهيئة العامة 

من  %5بما ال يتجاوز 

 األر�اح الصافية

 سور�ة - نفسھ عضو هيثم الفرا

 %10يحق للمساهم الذي يمتلك 

�عي�ن عضو أو أك�� �� ا�جلس بما 

 يتناسب و�سبة المساهمة.

 ال

 سور�ة - نفسھ عضو فاتنة ال�حام
عدد اجتماعات ا�جلس خالل 

 العام:
 اجتماعات 8

   سور�ة - نفسھ عضو رامز جروه

   سور�ة %0.115 نفسھ عضو صونيا خان��

   سور�ة %0.136 نفسھ عضو م�ى بجق

   %8.865 مجموع ملكية أعضاء مجلس اإلدارة

 

 

                                                           
 .12/10/2020تم انتخابھ كنائب لرئيس ا�جلس بتار�خ   1
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 تركز الملكية

 �سبة ملكي��م العدد المساهمون 

 

 �سبة ملكي��م عددهم 

 %49 2 كبار المساهم�ن %49.28 6 االعتبار�ون 

 %27 الفر���يالبنك السعودي  أك�� مساهم %50.72 1,262 الطبيعيون 

 

 

 

 

 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام

 الموضوع التار�خ الرقم

 انتقال فرع للبنك 04/03/2020 1

 حول دوام فروع البنك 29/03/2020 2

 بخصوص دوام فروع البنك 20/04/2020 3

 إعادة افتتاح فرع عدرا وحسياء الصناعية 03/05/2020 4

 مجلس اإلدارة بتوزيع أر�احقرار  11/05/2020 5

 معاودة العمل �� �افة الفروع 11/05/2020 6

 تحو�ل مؤونات كفاالت مصرفية 12/05/2020 7

 معاودة العمل يوم السبت 14/06/2020 8

 �عديل ساعات العمل �� الفروع 21/06/2020 9

10 02/07/2020 
 
ً
استقالة من عضو�ة مجلس اإلدارة وانتخاب رئيسا

 للمجلس

 �عديل ساعات العمل �� �عض الفروع 23/08/2020 11

 حول �عديل ساعات العمل 03/09/2020 12

 حول انتقال فرع البنك بالالذقية 03/09/2020 13

 حول وجود مش�لة �� أحد الفروع 03/09/2020 14

 انتقال فرع للبنك 08/09/2020 15

 انتخاب نائب رئيس مجلس إدارة 12/10/2020 16

 

 توزيعات األر�اح

 منذ التأسيس 2020 2019 2018 2017 2016 العام

مليون ل.س توزيعات  273.5 10,000 8,000 6,500 5,500 5,000 رأس المال

 نقدية.

 �أسهم مجانية مليار  6.205

�سبة األر�اح 

 الموزعة

أسهم  10%

 مجانية

18.18% 

 أسهم مجانية

أسهم  23.08%

 مجانية

أسهم  25%

 مجانية
 ال يوجد



50 
 

 معاودة الصراف اآل�� إ�� العمل �� فروعھ 28/10/2020 17

 �عي�ن عضو مجلس إدارة 22/11/2020 18

 بخصوص شراء أسهم �� بنك عودة 23/12/2020 19

 بخصوص شراء أسهم �� بنك عودة 24/12/2020 20
ً
 الحقا

 

 

 

 

 �جنة التدقيق  ال�جان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

 اسم ال�جنة

 

 عضو مجلس إدارة اسم العضو
خ��ة مالية 

 ومحاسبية

 ال �عم هيثم الفرا �جنة التدقيق

 �عم �عم فر�د ا�خوري ا�خاطرإدارة �جنة 

 ال �عم �سام معماري  والم�افآت وتطو�ر الموارد البشر�ة ،ال��شيحات�جنة 

 ال �عم رامز جروه �جنة ا�حوكمة واالمتثال

 ال �عم صونيا خان�� 

 ال ال هال عرنوق   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المؤشرات المالية 

 2016 2017 2018 2019 2020 

 655,377 321,520 305,442 251,029 234,795 الموجودات/مليون ل.س

 10,000 8,000 6,500 5,500 5,000 رأس المال/ مليون ل.س

 74,932 31,485 30,370 237,533 28,263 حقوق المساهم�ن/ مليون ل.س

 43,133 2,693 2,804 )2,077( 10,308 األر�اح الصافية/ مليون ل.س

 431.34 33.66 43.15 )37.76( 206 ر�حية السهم

 100 100 100 100 100 القيمة االسمية

 749.32 393.57 467.24 500.6 565 القيمة الدف��ية

 755.98 795 999.36 609 340 القيمة السوقية
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 العر�ي سور�ة كاسم الشركة: البن

 معلومات الشركة

 1,072 عدد المساهم�ن 5,050,000,000 رأس المال

 272 عدد الموظف�ن 2004 تار�خ التأسيس

 www.arabbank-syria.com الموقع االلك��و�ي للشركة محمد صادق ا�حسن المدير العام

 2009 تار�خ اإلدراج �� السوق  2010 تار�خ �عي�ن المدير العام

 9421 11 00963 رقم الهاتف أسعد شر�ا�ي مدقق ا�حساباتاسم 

 3349844 11 00963 رقم الفاكس 2020 تار�خ �عي�ن مدقق ا�حسابات
  

 مجلس اإلدارة

 االسم
المنص

 ب

ا�جهة ال�ي 

 يمثلها

�سبة 

 الملكية
 معلومات مجلس اإلدارة ا�جنسية

 الرئيس خالد واصف الوز�ي

 

 

 البنك العر�ي

 

 

51.29% 

 %0.15 نصاب العضو�ة أردنية

 سنوات 4 :مدة والية ا�جلس أردنية عضو عالء الدين التمي�ي

 أردنية عضو محمد عبد الفتاح الغنمة
تار�خ انتخاب ا�جلس 

 :ا�حا��
20/5/2018 

 م�افأة أعضاء ا�جلس: لبنانية عضو نديم غنطوس
بناًء ع�� قرار 

 الهيئة العامة

 سور�ة %2.5 نفسھ النائب حازم صالح دانيال

يحق للمساهم الذي يمتلك 

�عي�ن عضو أو أك�� ��  10%

 ا�جلس:

 ال

 سور�ة %0.78 نفسھ عضو محمد عبد السالم هي�ل
عدد اجتماعات ا�جلس 

 خالل العام:
 اجتماعات 6

 سور�ة - نفسھ عضو طارق ز�اد الزعيم
 

 سور�ة %0.51 نفسھ عضو محمد عماد معتوق 

  سور�ة - نفسھ عضو محسن مقصود

  %55.08 مجموع ملكيات أعضاء مجلس اإلدارة

 

 تركز الملكية

 �سبة ملكي��م العدد المساهمون 

 

 �سبة ملكي��م عددهم 

 %61.28 3 كبار المساهم�ن %51.3 1 االعتبار�ون 

 %51.3 البنك العر�ي أك�� مساهم %48.7 1,071 الطبيعيون 
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 توزيعات األر�اح

 منذ التأسيس 2020 2019 2018 2017 2016 العام

  5,050 5,050 5,050 5,050 5,050 رأس المال

 اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد �سبة األر�اح الموزعة مليون �اسهم مجانية 180مليون م��ا  510

 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام

 الموضوع التار�خ الرقم

 إغالق فرع البنك �� المنشية 19/08/2020 1

 

 �جنة التدقيق  ال�جان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

 اسم ال�جنة

 

 اسم العضو
عضو مجلس 

 إدارة

خ��ة مالية 

 ومحاسبية

 ال �عم طارق ز�اد الزعيم �جنة التدقيق

 �عم �عم محمد عبد الفتاح الغنمة ال�جنة التنفيذية العليا

 ال �عم محمد عماد معتوق  �جنة إدارة ا�خاطر

    ا�حوكمة�جنة 

    �جنة ال��شيحات والم�افآت

 

 المؤشرات المالية

 2016 2017 2018 2019 2020 

 154,606 59,285 65,908 66,651 72,115 الموجودات/مليون ل.س

 5,050 5,050 5,050 5,050 5,050 رأس المال/ مليون ل.س

 56,707 11,113 12,716 14,950 20,224 حقوق المساهم�ن/ مليون ل.س

 45,594 194 )2,233( )5,274( 8,043 األر�اح الصافية/ مليون ل.س

 903.97 3.86 )44.23( )104.44( 159 ر�حية السهم

 100 100 100 100 100 القيمة االسمية

 1,122.9 220.06 251.81 296 400 القيمة الدف��ية

 418.75 369 391.75 455.83 177 القيمة السوقية
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)عودة االئتمان األه�� (اسم الشركة: بنك 
ً
 سابقا

 معلومات الشركة

 768 عدد المساهم�ن 6,001,466,800 رأس المال

 301 عدد الموظف�ن 2005 تار�خ التأسيس

 www.bankaudisyria.com الموقع االلك��و�ي للشركة انطوان الز�ر المدير العام

 2009 اإلدراج �� السوق تار�خ  2014 تار�خ �عي�ن المدير العام

 23888000 11 00963 رقم الهاتف السمان ومشار�وه اسم مدقق ا�حسابات

 2248510 11 00963 رقم الفاكس 2020 تار�خ �عي�ن مدقق ا�حسابات
 

 

 1مجلس اإلدارة

 االسم
المنص

 ب
 ا�جهة ال�ي يمثلها

�سبة 

 الملكية
 معلومات مجلس اإلدارة ا�جنسية

محمد أ�س 

 حمد اللھ
 %0.5 نصاب العضو�ة: سور�ة % 3 نفسھ الرئيس

 سنوات 4 :مدة والية ا�جلس أردنية %3 ليبانون انفست النائب تامر غزالھ

محمد طارق 

 السراج
 12/05/2019 تار�خ انتخاب ا�جلس ا�حا�� سور�ة - نفسھ عضو

 م�افأة أعضاء ا�جلس:  %6 مجموع ملكيات أعضاء مجلس اإلدارة

الهيئة بناًء ع�� قرار 

 %5العامة بما ال يتجاوز 

 من األر�اح الصافية

     
 %10يحق للمساهم الذي يمتلك 

 �عي�ن عضو أو أك�� �� ا�جلس.
 ال

     
عدد اجتماعات ا�جلس خالل 

 العام:
 اجتماعات 5

 

 

 تركز الملكية

 �سبة ملكي��م العدد المساهمون 

 

 �سبة ملكي��م عددهم 

 %46 2 كبار المساهم�ن %52.88 15 االعتبار�ون 

 %41 بنك عودة أك�� مساهم %47.12 753 الطبيعيون 

 

                                                           
 .06/09/2021وتم انتخاب مجلس إدارة جديد بتار�خ  11/4/2021استقالة با�� األعضاء من ا�جلس بتار�خ   1
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 توزيعات األر�اح

 منذ التأسيس 2020 2019 2018 2017 2016 العام

 6,001 5,724.5 5,724.5 5,724.5 5,724.5 رأس المال
 �أسهم ومليارمليون  200

 ال يوجد اليوجد اليوجد �سبة األر�اح الموزعة مجانية
أسهم  4.83%

 مجانية
 ال يوجد

 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام

 الموضوع التار�خ الرقم

 استقالة عضو مجلس إدارة 04/03/2020 1

 استقالة عضو مجلس إدارة 01/04/2020 2

 استقالة عضو مجلس إدارة 01/06/2020 3

 قرار مجلس اإلدارة بتوزيع أر�اح 07/06/2020 4

 استقالة عضو مجلس إدارة 08/06/2020 5

 بخصوص ز�ادة رأس المال 28/09/2020 6

 استقالة عضو مجلس إدارة 30/09/2020 7

 استقالة عضو مجلس إدارة 23/12/2020 8

 شراء بنك بيمو السعودي الفر���ي أسهم �� البنك 23/12/2020 9

 بخصوص شراء بنك بيمو السعودي الفر���ي أسهم �� 24/12/2020 10
ً
 بنكال الحقا

 

 

 2�جنة التدقيق  ال�جان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

 اسم ال�جنة

 

 عضو مجلس إدارة اسم العضو
خ��ة مالية 

 ومحاسبية

 �عم �عم ندى أسعد �جنة التدقيق

 ال �عم سامر عويس �جنة ا�خاطر

 �عم �عم تامر غزالھ �جنة ال��شيحات والم�افآت

    �جنة ا�حوكمة
 

 

 

                                                           
 وذلك قبل تقديم جميع أعضاء مجلس اإلدارة استقال��م.  2
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 المالية المؤشرات

 2016 2017 2018 2019 2020 

 246,598 121,784 120,513 111,732 105,171 الموجودات/مليون ل.س

 6,001 5,724 5,724 5,724 5,724 رأس المال/ مليون ل.س

 68,642 28,608 25,504 24,359 27,630 حقوق المساهم�ن/ مليون ل.س

 39,770 1,231 1,145 )3,270( 11,382 األر�اح الصافية/ مليون ل.س

 662.68 21.50 20.01 )57.14( 199 ر�حية السهم

 100 100 100 100 100 القيمة االسمية

 1,143.76 499.75 445.53 425.53 483 القيمة الدف��ية

 682.5 773.63 562.5 214 226 القيمة السوقية
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 : بنك بيبلوس سور�ةةاسم الشرك

 

 معلومات الشركة

 343 عدد المساهم�ن 6,120,000,000 رأس المال

 260 عدد الموظف�ن 2005 تار�خ التأسيس

 www.byblosbank.com الموقع االلك��و�ي للشركة كرم �شارة المدير العام

 2009 تار�خ اإلدراج �� السوق  2018 تار�خ �عي�ن المدير العام

 9292 11 00963 رقم الهاتف د. قحطان السيو�� اسم مدقق ا�حسابات

 3348208 11 00963 رقم الفاكس 2020 تار�خ �عي�ن مدقق ا�حسابات

 

 

 مجلس اإلدارة

 المنصب 1االسم
ا�جهة ال�ي 

 يمثلها
 معلومات مجلس اإلدارة ا�جنسية الملكية�سبة 

 الرئيس اآلن فؤاد ونا

 

بنك 

 بيبلوس

 

 

59.87% 

 %0.08 نصاب العضو�ة: لبنانية

 سنوات 4 :مدة والية ا�جلس لبنانية عضو سليم اسطفان

 لبنانية عضو ر�نيھ خالط
تار�خ انتخاب ا�جلس 

 ا�حا��
07/07/2020 

 أعضاء ا�جلس: م�افأة لبنانية عضو جورج صف��
بناًء ع�� قرار الهيئة العامة بما ال 

 من األر�اح الصافية. %5يتجاوز 

 سور�ة %0.08 نفسھ النائب محمد مروان ا�حكيم

يحق للمساهم الذي 

�عي�ن عضو  %10يمتلك 

 أو أك�� �� ا�جلس:

 �عم

 سور�ة %0.09 نفسھ عضو باسل صقر
عدد اجتماعات ا�جلس 

 خالل العام:
 اجتماعات 6

 سور�ة - نفسھ عضو شاهان سمرجيان

 سور�ة - نفسھ عضو فهد العس��  

 سور�ة - نفسھ عضو خليل سارة

   %60.04 مجموع ملكيات أعضاء مجلس اإلدارة

 

 

                                                           
 .18/03/2021استقال ممث�� بنك بيبلوس ش.م.ل  من عضو�ة مجلس اإلدارة بتار�خ  1 
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 تركز الملكية

 �سبة ملكي��م العدد المساهمون 

 

 �سبة ملكي��م عددهم 

 % 59.87 1 كبار المساهم�ن %59.87 1 االعتبار�ون 

 %59.87 بنك بيبلوس أك�� مساهم %40.13 342 الطبيعيون 

 

 توزيعات األر�اح

 منذ التأسيس 2020 2019 2018 2017 2016 العام

 6,120 6,120 6,120 6,120 6,120 رأس المال
4.58% 

 دال يوج دال يوج دال يوج دال يوج دال يوج الموزعة ح�سبة األر�ا

 

 العاماإلفصاحات الطارئة خالل 

 الموضوع التار�خ الرقم

 انتخاب مجلس إدارة 14/07/2020 1

  

 �جنة التدقيق  ال�جان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

 خ��ة مالية ومحاسبية عضو مجلس إدارة اسم العضو  اسم ال�جنة

 �عم �عم محمد مروان ا�حكيم  �جنة التدقيق

 ال �عم فهد العس��  �جنة ا�خاطر

ال��شيحات،التعي�ن، التعو�ض،الم�افأة �جنة 

 واإلعالم
 ال �عم شاهان سمرجيان 

   �جنة ا�حوكمة

 

 المؤشرات المالية 

 2016 2017 2018 2019 2020 

 182,966 91,189 82,064 67,578 73,973 الموجودات/مليون ل.س

 6,120 6,120 6,120 6,120 6,120 رأس المال/ مليون ل.س

 72,537 25,503 23,574 22,339 21,374 مليون ل.سحقوق المساهم�ن/ 

 47,033 1,061 1,235 0.964 6,909 األر�اح الصافية/ مليون ل.س

 768.52 17.35 20.18 15.76 113 ر�حية السهم

 100 100 100 100 100 القيمة االسمية

 1,185.24 416.72 385.20 365.02 349 القيمة الدف��ية

 469.44 409.5 400 345.25 136 القيمة السوقية
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 اسم الشركة: بنك سور�ة وا�خليج

 معلومات الشركة 

 773 عدد المساهم�ن 10,000,000,000 رأس المال المدفوع

 197 عدد الموظف�ن 2006 تار�خ التأسيس

 www.sgbsy.com ةللشركالموقع االلك��و�ي  ميسون غندور  1المدير العام

 2010 تار�خ اإلدراج �� السوق  2020 تار�خ �عي�ن المدير العام

 اسم مدقق ا�حسابات
محمد المو�ىى 

 المكسور 
 2326111 11 00963 رقم الهاتف

 2326112 11 00963 رقم الفاكس 2020 تار�خ �عي�ن مدقق ا�حسابات
  

 مجلس اإلدارة

 المنصب 2السما
ا�جهة ال�ي 

 يمثلها

�سبة 

 الملكية
 معلومات مجلس اإلدارة ا�جنسية

 %0.075 نصاب العضو�ة سور�ة %1.15 نفسھ الرئيس فراس سلمان

 سنوات 4 :مدة والية ا�جلس سور�ة %0.675 نفسھ النائب سام بكداش

 26/07/2020 تار�خ انتخاب ا�جلس ا�حا�� سور�ة %0.075 نفسھ عضو رانيا الزر�ر

 م�افأة أعضاء ا�جلس: سور�ة %1.5 نفسھ عضو كر�م خونده

بناًء ع�� قرار الهيئة 

العامة ع�� أال تتجاوز 

5% 

 سور�ة %0.075 نفسھ عضو خالد المالح
 %10يحق للمساهم الذي يمتلك 

 �عي�ن عضو أو أك�� �� ا�جلس:
 ال

 اجتماعات 6 عدد اجتماعات ا�جلس خالل العام سور�ة %0.075 نفسھ عضو عبد اإللھ الملو��

 سور�ة %0.075 نفسھ عضو حكم عبد اللھ

 
 سور�ة %0.075 نفسھ عضو إياد ا�خطيب

 سور�ة %0.075 نفسھ عضو محمد الكيال�ي

  %3.775 مجموع ملكيات أعضاء مجلس اإلدارة
 

 تركز الملكية

 �سبة ملكي��م العدد المساهمون 

 

 �سبة ملكي��م عددهم 

 %42 3 المساهم�نكبار  %54.05 12 االعتبار�ون 

 %21.7 ا�خليج المتحد شركة أك�� مساهم %45.95 761 الطبيعيون 

                                                           
 .10/09/2020تم �عي�ن السيدة ميسون غندور كرئيس تنفيذي بتار�خ  1 
 .26/07/2020نتخاب مجلس إدارة جديد ضمن اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتار�خ تم ا 2 
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 توزيعات األر�اح

 منذ التأسيس 2020 2019 2018 2017 2016 العام

 10,000 10,000 3,850 3,838 3,800 رأس المال
 اليوجد

 ال يوجد ال يوجد اليوجد اليوجد ال يوجد �سبة األر�اح الموزعة

 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام

 الموضوع التار�خ الرقم

 استقالة نائب رئيس مجلس اإلدارة 07/01/2020 1

 �عي�ن نائب رئيس مجلس إدارة 25/02/2020 2

 انتخاب مجلس إدارة 29/07/2020 3

 �غي�� الرئيس التنفيذي للبنك 13/09/2020 4

 

 التدقيق�جنة   ال�جان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

 اسم ال�جنة

 

 خ��ة مالية ومحاسبية عضو مجلس إدارة اسم العضو

 ال �عم رانيا الزر�ر �جنة التدقيق

 �عم �عم حكم عبد اللھ �جنة إدارة ا�خاطر

 ال �عم كر�م خونده �جنة ا�حوكمة

    �جنة ال��شيحات والم�افآت

 

 المؤشرات المالية

 2016 2017 2018 2019 2020 

 244,137 52,840 47,542 50,325 58,522 الموجودات/مليون ل.س

 10,000 10,000 3,850 3,838 3,800 رأس المال/ مليون ل.س

 37,901 6,103 568 1,731 4,034 حقوق المساهم�ن/ مليون ل.س

 31,797 )519( )1,173( )2,339( 0,896 األر�اح الصافية/ مليون ل.س

 317.97 )6.87( )30.55( )61.01( 24 ر�حية السهم

 100 100 100 100 100 القيمة االسمية

 379.01 61.03 14.76 45.09 106 القيمة الدف��ية

 436 310.41 245 307.99 100 القيمة السوقية
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 اسم الشركة: بنك الشام 

 معلومات الشركة

 4,214 عدد المساهم�ن 8,000,000,000 رأس المال

 280 عدد الموظف�ن 2006 تار�خ التأسيس

 www.chambank.com الموقع االلك��و�ي للشركة أحمد ال�حام المدير العام

 2014 تار�خ اإلدراج �� السوق  2012 تار�خ �عي�ن المدير العام

 33919 11 00963 رقم الهاتف محمد المو�ىى المكسور  اسم مدقق ا�حسابات

 3348731 11 00963 رقم الفاكس 2019 تار�خ �عي�ن مدقق ا�حسابات

 

 مجلس اإلدارة

 1االسم
المنص

 ب

ا�جهة ال�ي 

 يمثلها
 معلومات مجلس اإلدارة ا�جنسية الملكية�سبة 

البنك التجاري  الرئيس ع�� يوسف العو��ي

 ال�و��ي

 

32% 

 

 �و�تية

 %0.187 نصاب العضو�ة:

 سنوات 4 مدة والية ا�جلس عضو طارق العثمان

 سور�ة %5 نفسھ النائب نبيل الكز�ري 
تار�خ انتخاب ا�جلس 

 ا�حا��
15/05/2017 

 م�افأة أعضاء ا�جلس: سور�ة %3 نفسھ عضو ع�� خوندة

بناًء ع�� قرار الهيئة العامة 

من  %5بما ال يتجاوز 

 األر�اح الصافية

 سور�ة %0.3 نفسھ عضو أسامة طاهر

يحق للمساهم الذي 

�عي�ن عضو  %10يمتلك 

 أو أك�� �� ا�جلس:

 

 �عم

 عضو غياث القطي�ي
خزانة تقاعد 

 المهندس�ن
 سور�ة 2%

 عدد اجتماعات ا�جلس

 خالل العام
 اجتماعات 6

    %42.3 مجموع ملكيات أعضاء مجلس اإلدارة
 

 تركز الملكية

 �سبة ملكي��م العدد المساهمون 

 

 �سبة ملكي��م عددهم 

 %46 3 كبار المساهم�ن %49 5 االعتبار�ون 

 %32 البنك التجاري ال�و��ي أك�� مساهم %51 4,209 الطبيعيون 
 

                                                           
 .28/07/2021نتخاب مجلس إدارة جديد ضمن اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتار�خ تم ا 1 
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 وزيعات األر�احت

 منذ التأسيس 2020 2019 2018 2017 2016 العام

 8,000 6,000 5,250 5,000 5,000 رأس المال
 و250

ً
 4مليون ل.س نقدا

 %5 �سبة األر�اح الموزعة مليار ل.س أسهم مجانية
أسهم  5%

 مجانية

أسهم  14.29%

 مجانية

أسهم  33.33%

 مجانية

أسهم  12.5%

 مجانية
 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام

 الموضوع التار�خ الرقم

 بخصوص دوام الفروع 07/04/2020 1

 معاودة العمل لفروع البنك 04/05/2020 2

 قرار مجلس اإلدارة بتوزيع أر�اح 31/05/2020 3

 سقوط عضو�ة عضو مجلس إدارة 20/12/2020 4
 

 �جنة التدقيق  ال�جان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

 اسم ال�جنة

 

 خ��ة مالية ومحاسبية مجلس إدارةعضو  اسم العضو

 �عم �عم أسامة طاهر �جنة التدقيق

 ال �عم نبيل الكز�ري  التنفيذيةال�جنة 

 ال �عم غياث القطي�ي ا�خاطرإدارة �جنة 

    �جنة ا�حوكمة

     �جنة الم�آفات و ال��شيحات
 

 المؤشرات المالية

 2016 2017 2018 2019 2020 

 395,234 184,768 156,709 135,617 186,983 ل.س الموجودات/مليون 

 8,000 6,000 5,250 5,000 5,000 رأس المال/ مليون ل.س

 63,891 28,610 24,853 23,501 24,152 حقوق المساهم�ن/ مليون ل.س

 32,506 3,178 858 )2,553( 8,505 األر�اح الصافية/ مليون ل.س

 406.34 52.97 16.35 )51.07( 170 ر�حية السهم

 100 100 100 100 100 القيمة االسمية

 798.64 476.84 473 470 483 القيمة الدف��ية

 886.22 576.69 674 809.38 190 القيمة السوقية
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 اسم الشركة: بنك سور�ة الدو�� اإلسالمي

 معلومات الشركة

 12,209 عدد المساهم�ن 15,000,000,000 رأس المال

 605 عدد الموظف�ن 2007 تار�خ التأسيس

 www.siib.sy الموقع االلك��و�ي للشركة �شار الست المدير العام

 2009 تار�خ اإلدراج �� السوق  2018 تار�خ �عي�ن المدير العام

 اسم مدقق ا�حسابات
يو �ي ��ي ان��ناشونال 

 ولطفي السالمات
 6114691 11 00963 رقم الهاتف

 6114694 11 00963 رقم الفاكس 2020 تار�خ �عي�ن مدقق ا�حسابات

 

 

 مجلس اإلدارة

 1االسم
المنص

 ب
 ا�جهة ال�ي يمثلها

�سبة 

 الملكية
 معلومات مجلس اإلدارة ا�جنسية

 %0.08 نصاب العضو�ة: سور�ة %0.16 نفسھ الرئيس تيس�� الزع�ي

 سنوات 4 :مدة والية ا�جلس سور�ة %0.15 نفسھ النائب باسم ز�تون 

 08/06/2020 تار�خ انتخاب ا�جلس ا�حا�� سور�ة %0.15 نفسھ عضو مأمون الدركزل��

 سور�ة %0.08 نفسھ عضو قاسم ز�تون 
 

 م�افأة أعضاء ا�جلس:

الهيئة العامة بما ال بناًء ع�� قرار 

 من األر�اح الصافية %5يتجاوز 

 سور�ة %0.15 نفسھ عضو نبيل الياس
 %10يحق للمساهم الذي يمتلك 

 �عي�ن عضو أو أك�� �� ا�جلس
 �عم

 سور�ة %0.08 نفسھ عضو أحمد نحاس
عدد اجتماعات ا�جلس خالل 

 العام
 اجتماعات 6

  %0.77 مجموع ملكيات أعضاء مجلس اإلدارة

 

 تركز الملكية

 �سبة ملكي��م العدد المساهمون 

 

 �سبة ملكي��م عددهم 

 %49.56 4 كبار المساهم�ن %54.96 25 االعتبار�ون 

 %30 بنك قطر الدو�� اإلسالمي أك�� مساهم %45.04 12,184 الطبيعيون 

 

                                                           
 .08/06/2020تم انتخاب مجلس إدارة جديد ضمن اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتار�خ  1 
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 توزيعات األر�اح

 منذ التأسيس 2020 2019 2018 2017 2016 العام

 15,000 15,000 13,701 9,561 8.499 رأس المال
ل.س �أسهم  مليار  7.959

 األر�اح الموزعة �سبة مجانية
أسهم  12.5%

 مجانية

أسهم  43.29%

 مجانية

أسهم  9.47%

 مجانية
 ال يوجد ال يوجد

 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام

 الموضوع التار�خ الرقم

 قرار مجلس اإلدارة بتوزيع أر�اح 02/03/2020 1

 بخصوص دوام الفروع 16/04/2020 2

 إلغاء قرار مجلس اإلدارة بتوزيع أر�اح نقدية 04/05/2020 3

 انتخاب مجلس إدارة 10/06/2020 4

 استقالة عضو مجلس إدارة 08/07/2020 5

 عودة الصراف اآل�� للعمل 17/11/2020 6

 اغالق فرع القامش�� لمدة شهر�ن 06/12/2020 7

 اغالق مؤقت ل�وة مرفأ الالذقية 24/12/2020 8

 اغالق فروع البنك إلتمام عمليات ا�جرد السنوي  24/12/2020 9

 

 �جنة التدقيق  ال�جان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

 اسم ال�جنة

 

 خ��ة مالية ومحاسبية عضو مجلس إدارة اسم العضو

 ال �عم باسم ز�تون  �جنة التدقيق

 �عم �عم الدركزل��مأمون  �جنة ا�حوكمة

 �عم �عم قاسم ز�تون  ا�خاطر إدارة �جنة

    �جنة ال��شيحات والم�افآت

    �جنة التمو�ل

     �جنة شراء العقارات

     ال�جنة االستشار�ة القانونية
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 المؤشرات المالية

 2016 2017 2018 2019 2020 

 1329,158 684,316 366,177 289,075 201,288 الموجودات/مليون ل.س

 15000 15,000 13,701 9,561 8,499 رأس المال/ مليون ل.س

 84,891 33,343 27,527 25,172 26,762 حقوق المساهم�ن/ مليون ل.س

 49,957 5,969 2,363 )1,738( 11,558 األر�اح الصافية/ مليون ل.س

 333.05 39.80 17.25 )18.88( 136 ر�حية السهم

 100 100 100 100 100 االسميةالقيمة 

 565.94 222.28 200.91 263 315 القيمة الدف��ية

 839.26 521.43 905.5 1,414 201 القيمة السوقية
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 سور�ة -ال��كة  اسم الشركة: بنك

 معلومات الشركة

 6,482 عدد المساهم�ن 15,000,000,000 رأس المال المدفوع

 307 عدد الموظف�ن 2007 تار�خ التأسيس

 www.albarakasyria.com االلك��و�ي للشركةالموقع  محمد عبد اللھ حل�ي المدير العام

 2014 تار�خ اإلدراج �� السوق  2010 تار�خ �عي�ن المدير العام

 4437820 11 00963 رقم الهاتف مجد الدين شهوان اسم مدقق ا�حسابات

 4437810 11 00963 رقم الفاكس 2019 تار�خ �عي�ن مدقق ا�حسابات
 

 

 مجلس اإلدارة

 االسم
المنص

 ب
 ا�جهة ال�ي يمثلها

�سبة 

المل�ي

 ة

 معلومات مجلس اإلدارة ا�جنسية

 الرئيس عدنان يوسف

مجموعة ال��كة 

 المصرفية

23% 

 

 %0.5 نصاب العضو�ة بحر�نية

 سنوات 3 :مدة والية ا�جلس إمارتية عضو ابراهيم الشام��ي

 15/04/2019 تار�خ انتخاب ا�جلس ا�حا�� �و�تية عضو محمود النوري

 م�افأة أعضاء ا�جلس: إماراتية عضو فيصل البست�ي
بناًء ع�� قرار الهيئة العامة بما ال 

 من األر�اح الصافية %5يتجاوز 

 سور�ة %2 نفسھ عضو أم�� عصاصة
 %10يحق للمساهم الذي يمتلك 

 �عي�ن عضو أو أك�� �� ا�جلس
 ال

 اجتماعات 6 خالل العام:عدد اجتماعات ا�جلس  سور�ة %2 نفسھ عضو باسم التا��

محمد لبيب 

 االخوان
 سور�ة %1 نفسھ عضو

 سور�ة %1.5 نفسھ النائب غسان سكر 

محمد أيمن 

 مولوي 
 سور�ة %0.5 نفسھ عضو

  %30 مجموع ملكيات أعضاء مجلس اإلدارة

 

 تركز الملكية

المساهمو

 ن
 �سبة ملكي��م العدد

 

 �سبة ملكي��م عددهم 

 %43 4 كبار المساهم�ن %43.68 28 االعتبار�ون 

 %23 مجموعة ال��كة المصرفية أك�� مساهم %56.32 6,454 الطبيعيون 
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 توزيعات األر�اح

 منذ التأسيس 2020 2019 2018 2017 2016 العام

 15,000 10,000 5,000 4,934 4,908 رأس المال
 10و  مليار ل.س 1.750

 %10 %15 الموزعةاألر�اح  �سبة مليار ل.س �أسهم مجانية
أسهم مجانية  100%

 نقدي 5%+ 

أسهم  50%

 مجانية
 ال يوجد

 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام

 الموضوع التار�خ الرقم

 قرار مجلس اإلدارة بتوزيع أر�اح 19/05/2020 1

 استقالة ممثل عضو مجلس إدارة 23/12/2020 2
 

 �جنة التدقيق  ال�جان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

 اسم ال�جنة

 

 خ��ة مالية ومحاسبية عضو مجلس إدارة اسم العضو

 �عم �عم فيصل البست�ي �جنة التدقيق

 �جنة المزايا وال��شيحات وا�حوكمة

 وشؤون أعضاء مجلس اإلدارة
 ال �عم محمد أيمن المولدي

 ال �عم أم�� عصاصة ال�جنة التنفيذية

    �جنة ا�خاطر

 االجتماعية�جنة المسؤولية 

 �جنة العقارات
 

 المؤشرات المالية

 2016 2017 2018 2019 2020 

 808,580 329,505 396,365 328,872 247,081 الموجودات/مليون ل.س

 15,000 10,000 5,000 4,934 4,908 رأس المال/ مليون ل.س

 91,506 37,840 31,946 28,025 28,470 حقوق المساهم�ن/ مليون ل.س

 53.707 6,566 4,349 0.279 10,722 األر�اح الصافية/ مليون ل.س

 358.05 65.67 86.99 5.59 214 ر�حية السهم

 100 100 100 100 100 القيمة االسمية

 610.04 378.40 638.92 561.81 569 القيمة الدف��ية

 1,132 827.40 1,421.41 1,612.49 289 القيمة السوقية
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 اسم الشركة: فر�سبنك سور�ة

 

 معلومات الشركة

 797 عدد المساهم�ن 5,250,000,000 رأس المال

 175 عدد الموظف�ن 2008 تار�خ التأسيس

 www.fransabank.sy الموقع االلك��و�ي للشركة نديم عز�ز مجاعص المدير العام

 2011 تار�خ اإلدراج �� السوق  2008 المدير العامتار�خ �عي�ن 

 2320008 11 00963 رقم الهاتف محمد يوسف الص���� اسم مدقق ا�حسابات

 2113150 11 00963 رقم الفاكس 2020 تار�خ �عي�ن مدقق ا�حسابات

 

 مجلس اإلدارة

 ا�جهة ال�ي يمثلها المنصب االسم

�سبة 

المل�ي

 ة

 اإلدارةمعلومات مجلس  ا�جنسية

 %0.09 نصاب العضو�ة: سور�ة %3 نفسھ الرئيس أحمد سعيد الشها�ي

 سنوات 4 :مدة والية ا�جلس لبنانية - نفسھ النائب غنطوس ا�جميل

 سور�ة %4.50 نفسھ عضو ثاثر ال�حام

تار�خ انتخاب ا�جلس 

 :ا�حا��

 

20/05/2019 

 م�افأة أعضاء ا�جلس: سور�ة %0.7 نفسھ عضو ع�� مر��
بناًء ع�� قرار الهيئة 

 العامة

 سوریة %0.19 نفسھ عضو وائل شامي

يحق للمساهم الذي يمتلك 

�عي�ن عضو أو أك�� ��  10%

 ا�جلس:

 ال

 سوریة %0.19 نفسھ عضو وائل حداد
عدد اجتماعات ا�جلس 

 خالل العام:
 اجتماعات 6

 لبنانية - نفسھ عضو أم�ن أبو مهيا

 

عدنان ا�خوري 

 إبراهيم
 سور�ة %0.10 نفسھ عضو

 لبنانية - نفسھ عضو �اتيا داغر مدور 

  %8.68 مجموع ملكيات أعضاء مجلس اإلدارة
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 تركز الملكية

 �سبة ملكي��م العدد المساهمون 

 

 �سبة ملكي��م عددهم 

 %55.66 1 كبار المساهم�ن %60 4 االعتبار�ون 

 %55.66 فر�سبنك ش.م.ل أك�� مساهم %40 793 الطبيعيون 
 

 توزيعات األر�اح

 منذ التأسيس 2020 2019 2018 2017 2016 العام

 5,250 5,250 5,250 5,250 5,023 رأس المال
 ال يوجد

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد �سبة األر�اح الموزعة
 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام

 الموضوع التار�خ الرقم

 2020طارئة خالل عام  ال يوجد إفصاحات
  

 �جنة التدقيق  ال�جان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

 اسم ال�جنة

 

 خ��ة مالية ومحاسبية عضو مجلس إدارة اسم العضو

 ال �عم ثائر ال�حام �جنة التدقيق

 ال �عم وائل حداد �جنة إدارة ا�خاطر

 �عم �عم أم�ن أبو مهيا �جنة ال��شيحات والم�افآت

 �عم �عم وائل شامي ا�حوكمة�جنة 

    �جنة االل��ام وم�افحة غسل األموال وتمو�ل اإلرهاب
 

 المؤشرات المالية

 2016 2017 2018 2019 2020 

 264,077 132,808 118,717 104,698 117,170 الموجودات/مليون ل.س

 5,250 5,250 5,250 5,250 5,023 رأس المال/ مليون ل.س

 69,435 20,594 21,267 21,146 25,599 مليون ل.س حقوق المساهم�ن/

 48,840 424 227 )4,671( 11,392 األر�اح الصافية/ مليون ل.س

 930.3 8.09 4.34 )89.24( 253 ر�حية السهم

 100 100 100 100 100 القيمة االسمية

 1,322.58 392.28 405.08 402.78 509 القيمة الدف��ية

 402.03 328 385 515.93 111 القيمة السوقية
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 اسم الشركة: بنك األردن سور�ة

 معلومات الشركة

 457 عدد المساهم�ن 3,000,000,000 رأس المال

 209 عدد الموظف�ن 2008 تار�خ التأسيس

 www.bankofjordansyria.com الموقع االلك��و�ي للشركة جواد ا�حلبو�ي 1المدير العام

 2010 تار�خ اإلدراج �� السوق  2011 تار�خ �عي�ن المدير العام

 اسم مدقق ا�حسابات
يو �ي ��ي ان��ناشونال 

 والسالمات
 22900229 11 00963 رقم الهاتف

 2315368 11 00963 رقم الفاكس 2017 تار�خ �عي�ن مدقق ا�حسابات
 

 مجلس اإلدارة

 االسم
المنص

 ب
 ا�جهة ال�ي يمثلها

�سبة 

 الملكية
 اإلدارةمعلومات مجلس  ا�جنسية

 الرئيس صا�ح رجب حماد
 

 بنك األردن

 

49% 

 %0.25 نصاب العضو�ة: أردنية

 سنوات 4 :مدة والية ا�جلس أردنية عضو محمد أسعد هارون

 04/08/2019 تار�خ انتخاب ا�جلس ا�حا�� أردنية عضو 2أسامة سكري 

 م�افأة أعضاء ا�جلس: سور�ة %1 نفسھ النائب عبد العز�ز ال�خ�ي
بناًء ع�� قرار 

 الهيئة العامة

 سور�ة %0.25 نفسھ عضو 3محمد عمار ال��دان
 %10يحق للمساهم الذي يمتلك 

 �عي�ن عضو أو أك�� �� ا�جلس
 ال

 سور�ة %0.25 نفسھ عضو محمد أبو الهدى ال�حام
عدد اجتماعات ا�جلس خالل 

 العام:
 اجتماعات 7

 سوري %0.25 نفسھ عضو هانية العيطة

 سور�ة %5 نفسھ عضو االخرس ديانا 

  %55.75 مجموع ملكيات أعضاء مجلس اإلدارة
 

 تركز الملكية

 �سبة ملكي��م العدد المساهمون 

 

 �سبة ملكي��م عددهم 

 %79 7 كبار المساهم�ن %49 1 االعتبار�ون 

 %49 بنك األردن أك�� مساهم %51 456 الطبيعيون 

                                                           
 .14/04/2020�عي�ن السيد رائف يوسف جميل أبو داهود كمدير عام بتار�خ تم  1 
 عنھ بتار�خ ، وتم �عي�ن السيد 02/12/2020استقال السيد أسامة سكري بتار�خ  2 

ً
 .05/04/2021نادر سرحان بديال

 عنھ بتار�خ  19/08/2020استقال السيد عمار ال��دان بتار�خ  3 
ً
 .16/02/2021وتم �عي�ن السيد محمد ال�جال�ي بديال
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 توزيعات األر�اح

 منذ التأسيس 2020 2019 2018 2017 2016 العام

 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 رأس المال
 اليوجد

 ال يوجد ال يوجد اليوجد اليوجد اليوجد �سبةاألر�اح الموزعة

 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام

 الموضوع التار�خ الرقم

 �غي�� مدير عام للبنك 16/04/2020 1

 إدارةاستقالة عضو مجلس  26/08/2020 2

 استقالة عضو مجلس إدارة 17/12/2020 3

 

 �جنة التدقيق  ال�جان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

 اسم ال�جنة

 

 خ��ة مالية ومحاسبية عضو مجلس إدارة اسم العضو

 �عم �عم محمد أبو الهدى ال�حام �جنة التدقيق

 ال �عم أسامة السكري  �جنة ا�خاطر

 ال �عم محمد عمار ال��دان وا�حوكمة�جنة ال��شيحات والم�افآت 

  �جنة مجلس اإلدارة
 

 المؤشرات المالية

 2016 2017 2018 2019 2020 

 84,072 33,225 31,438 30,163 29,600 الموجودات/مليون ل.س

 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 رأس المال/ مليون ل.س

 26,598 7,055 6,891 7,177 9,670 حقوق المساهم�ن/ مليون ل.س

 19,543 164 )286( )2,492( 4,679 األر�اح الصافية/ مليون ل.س

 651.45 5.48 )9.56( )83.08( 156 ر�حية السهم

 100 100 100 100 100 القيمة االسمية

 886.62 235.17 229.7 239.26 322 القيمة الدف��ية

 484.36 403 436.18 422.44 108 القيمة السوقية
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 الشركة: بنك الشرق اسم 

 معلومات الشركة

 410 عدد المساهم�ن 4,125,000,000 رأس المال

 179 عدد الموظف�ن 2008 تار�خ التأسيس

 www.bankalsharq.com الموقع االلك��و�ي للشركة شر�ل فرام المدير العام

 2010 تار�خ اإلدراج �� السوق  2015 تار�خ �عي�ن المدير العام

 66803000 11 00963 رقم الهاتف الشمان ومشار�وه ا�حساباتاسم مدقق 

 66803300 11 00963 رقم الفاكس 2020 تار�خ �عي�ن مدقق ا�حسابات
 

 معلومات مجلس اإلدارة

 1االسم
المنص

 ب

ا�جهة ال�ي 

 يمثلها

�سبة 

 الملكية
 معلومات مجلس اإلدراة ا�جنسية

 %0.036 العضو�ةنصاب  سور�ة %0.60 نفسھ الرئيس نا�� شاوي 

 سنوات 3 :مدة والية ا�جلس سور�ة %0.06 نفسھ النائب سليم شالح

 30/04/2018 تار�خ انتخاب ا�جلس ا�حا�� لبنانية - نفسھ عضو جمال منصور 

 م�افأة أعضاء ا�جلس: سور�ة %0.97 نفسھ عضو فت�� انطا�ي
بناًء ع�� قرار الهيئة العامة بما ال 

 الصافية من األر�اح %5يتجاوز 

 لبنانية - نفسھ عضو سل�ى ص��ا
 %10يحق للمساهم الذي يمتلك 

 �عي�ن عضو أو أك�� �� ا�جلس:
 ال

 سور�ة %0.07 نفسھ عضو نجيب ال��ازي 
عدد اجتماعات ا�جلس خالل 

 العام:
 اجتماعات 7

 سور�ة - نفسھ عضو هيثم عبد السالم

 سور�ة %0.20 نفسھ عضو كر�م ر�ا�ي 

 لبنانية - نفسھ عضو فر�ال خليل

  %9.1 مجموع ملكيات أعضاء مجلس اإلدارة
 

 تركز الملكية

 �سبة ملكي��م العدد المساهمون 

 

 �سبة ملكي��م عددهم 

 %49 1 كبار المساهم�ن %49 1 االعتبار�ون 

 %49 البنك اللبنا�ي الفر���ي أك�� مساهم %51 409 الطبيعيون 
 

                                                           
 .27/05/2021تم انتخاب مجلس إدارة جديد ضمن اجتماع الهيئة العامة المنعقد بتار�خ  1 
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 توزيعات األر�اح

 منذ التأسيس 2020 2019 2018 2017 2016 العام

مليون ل.س أسهم  1,625 4,125 2,750 2,750 2,500 2,500 رأس المال

 جدو ال ي أسهم مجانية %50 ال يوجد أسهم مجانية %10 ال يوجد �سبة األر�اح الموزعة مجانية
 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام

 الموضوع التار�خ الرقم

 مجلس اإلدارة بتوزيع أر�احقرار  21/06/2020 1

 افتتاح فرع جديد للبنك 30/06/2020 2
 

 �جنة التدقيق  ال�جان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

 اسم ال�جنة

 

 اسم العضو
عضو مجلس 

 إدارة
 خ��ة مالية ومحاسبية

 �عم �عم هيثم عبد السالم �جنة التدقيق

 �عم �عم فر�ال خليل �جنة ا�حوكمة

 ال �عم نجيب ال��ازي  ا�خاطر�جنة إدارة 

 ال �عم فت�� انطا�ي �جنة التسليف

 ال �عم كر�م ر�ا�ي  والتعو�ضات�جنة ال��شيحات 
 

 المؤشرات المالية

 2016 2017 2018 2019 2020 

 138,923 81,946 66,879 45,819 36,132 الموجودات/مليون ل.س

 4,125 2,750 2,750 2,500 2,500 رأس المال/ مليون ل.س

 38,739 14,447 12,560 12,168 14,388 حقوق المساهم�ن/ مليون ل.س

 24,262 1,830 507 )2,123( 5,733 األر�اح الصافية/ مليون ل.س

 588.17 66.55 18.44 )84.94( 229 ر�حية السهم

 100 100 100 100 100 القيمة االسمية

 939.15 525.35 456.75 486.75 571 القيمة الدف��ية

 773.16 867.50 921.19 441.75 160 القيمة السوقية
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 سور�ة -اسم الشركة: بنك قطر الوط�ي 
 معلومات الشركة

 3,437 عدد المساهم�ن 15,000,000,000 رأس المال

 165 عدد الموظف�ن 2009 تار�خ التأسيس

 www.qnb.com ةللشرك الموقع االلك��و�ي نضال النصراو�ن 1المدير العامنائب 

 2010 تار�خ اإلدراج �� السوق  2020 تار�خ �عي�ن المدير العام

 3353660 11 00963 رقم الهاتف مجد الدين شهوان اسم مدقق ا�حسابات

 3353670 11 00963 رقم الفاكس 2020 تار�خ �عي�ن مدقق ا�حسابات
 

 مجلس اإلدارة

 ا�جهة ال�ي يمثلها المنصب السما
�سبة 

 الملكية
 معلومات مجلس اإلدارة ا�جنسية

 الرئيس إسماعيل العمادي

 %50.81 بنك قطر الوط�ي ش.م.ق

 %0.05 نصاب العضو�ة قطر�ة

 سنوات 3 مدة والية ا�جلس قطر�ة عضو محمد األصمخ

 14/05/2019 تار�خ انتخاب ا�جلس ا�حا�� قطر�ة عضو يوسف دوريش

 بناًء ع�� قرار الهيئة العامة م�افأة أعضاء ا�جلس قطر�ة عضو وليد عبد النور 

 قطر�ة عضو سالم النعي�ي
 %10يحق للمساهم الذي يمتلك 

 �عي�ن عضو أو أك�� �� ا�جلس
 ال

 النائب 2يحيى أحمد
المؤسسة العامة 

 للتأمينات
 اجتماعات 6 عدد اجتماعات ا�جلس خالل العام سور�ة 10.28%

 سور�ة %4.11 التوف��مصرف  عضو 3هيفاء يو�س

 
 سور�ة %0.05 نفسھ عضو محمد باسل هدايا

 سور�ة %0.16 نفسھ عضو ماهر ز�ن

 سور�ة %0.09 نفسھ عضو ليون ز�ي

  %65.5 مجموع ملكيات أعضاء مجلس اإلدارة
 

 تركز الملكية

 �سبة ملكي��م العدد المساهمون 

 

 �سبة ملكي��م عددهم 

 %66.09 3 كبار المساهم�ن %72.24 21 االعتبار�ون 

 %50.81 بنك قطر أك�� مساهم %27.76 3,416 الطبيعيون 

                                                           
 .29/04/2020مدير تنفيذي بتار�خ عي�ن السيد نضال النصراو�ن ك�تم  1 

 .04/03/2021عي�ن السيد يحيى أحمد كنائب لرئيس ا�جلس بتار�خ تم � 2 

 .04/02/2021غي�� ممثل مصرف التوف�� لتصبح السيدة رغد معصب بتار�خ تم � 3 
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 توزيعات األر�اح

 منذ التأسيس 2020 2019 2018 2017 2016 العام

مليار ل.س  1.5 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 رأس المال

 أسهم مجانية %10 دال يوج دال يوج دال يوج دال يوج �سبة األر�اح الموزعة �أسهم مجانية
 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام

 الموضوع التار�خ الرقم

 �غي�� ممثل عضو مجلس إدارة 04/03/2020 1

 �عي�ن رئيس مجلس إدارة 09/03/2020 2

 �عي�ن رئيس تنفيذي للبنك 03/05/2020 3

 عدم وجود معلومات جوهر�ة تؤثر ع�� سعر السهم 21/05/2020 4
 

 �جنة التدقيق  ال�جان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

 اسم ال�جنة

 

 

 خ��ة مالية ومحاسبية عضو مجلس إدارة اسم العضو

 �عم �عم محمد باسل هدايا �جنة التدقيق

 �عم �عم وليد عبد النور  ا�خاطرإدارة �جنة 

 �عم �عم ليون ز�ي �جنة ا�حوكمة

     �جنة ال��شيحات والم�أفات
 

 المؤشرات المالية

 2016 2017 2018 2019 2020 

 286,352 111,057 102.059 97,734 106,954 الموجودات/مليون ل.س

 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 رأس المال/ مليون ل.س

 212,033 73,978 71,676 71,085 83,378 حقوق المساهم�ن/ مليون ل.س

 138,054 1,805 591 )12,293( 27,827 األر�اح الصافية/ مليون ل.س

 920.36 12.04 3.94 )81.96( 186 ر�حية السهم

 100 100 100 100 100 القيمة االسمية

 1,413.55 493.19 477.84 473.90 556 القيمة الدف��ية

 717.19 316.04 420.54 609.68 189 القيمة السوقية

 



قطاع التأمني
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 سم الشركة: السور�ة الكو�تية للتأم�نا

 معلومات الشركة

 252 عدد المساهم�ن 1,062,500,000 رأس المال

 61 عدد الموظف�ن 2006 تار�خ التأسيس

 www.skicins.com الموقع االلك��و�ي للشركة سامر بكداش 1المدير العام

 2013 تار�خ اإلدراج �� السوق  2012 تار�خ �عي�ن المدير العام

 9276 11 00963 رقم الهاتف محمد يوسف الص���� اسم مدقق ا�حسابات

 6645130 11 00963 رقم الفاكس 2019 تار�خ �عي�ن مدقق ا�حسابات
 

 مجلس اإلدارة

 ا�جهة ال�ي يمثلها المنصب السم
�سبة 

 الملكية
 معلومات مجلس اإلدارة ا�جنسية

 الرئيس خالد سعود ا�حسن
 %38.9 شركة ا�خليج للتأم�ن

 %1 نصاب العضو�ة �و�تية

 سنوات 3 مدة والية ا�جلس مصر�ة عضو وائل عبد الرزاق

 19/05/2019 تار�خ انتخاب ا�جلس ا�حا�� سور�ة %1 بنك ا�خليج المتحد النائب 2كوس�ي �حالوي 

اللھ نواف عبد 

 الرفا��
 عضو

ال�و�تية السور�ة 

 القابضة
 م�افأة أعضاء ا�جلس �و�تية 10%

بقرار من 

 الهيئة العامة

 �و�تية %2.88 نفسھ عضو طارق ال�حاف

يحق للمساهم الذي يمتلك 

�عي�ن عضو أو أك�� ��  10%

 ا�جلس

 ال

 سور�ة %1.03 نفسھ عضو حازم أنيس حسن
عدد اجتماعات ا�جلس خالل 

 العام
 ع�ناجتما

  سور�ة %1.18 نفسھ عضو را�ي عصام أنبو�ا

 %54.99 مجموع ملكيات أعضاء مجلس اإلدارة
 

 

 توزيعات األر�اح

 منذ التأسيس 2020 2019 2018 2017 2016 العام

 و  156 1,062 1,062 1,062 850 850 رأس المال
ً
 403،75مليون نقدا

�سبة األر�اح  مليون ل.س أسهم مجانية

 الموزعة

10% 25% 

أسهم 

 مجانية

 أسهم مجانية %18 ال يوجد  3.5%

 

                                                           
 .12/4/2021وتم �عي�ن السيد محمد عماد خليفة بتار�خ  28/1/2021استقال السيد سامر بكداش بتار�خ  1 

 عنھ بتار�خ وتم �عي�ن السيد وائل  07/08/2020تو�� السيد �وس�ي �حالوي رحمھ اللھ بتار�خ  2 
ً
 .16/08/2020سعدواي بدال
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 اإلفصاحات الطارئة خالل العام

 الموضوع التار�خ الرقم

 وفاة نائب رئيس مجلس اإلدارة 16/08/2020 1

 �عي�ن ممثل عضو مجلس إدارة 22/11/2020 2

 

 �جنة التدقيق  ال�جان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

 اسم ال�جنة

 

 خ��ة مالية ومحاسبية عضو مجلس إدارة اسم العضو

 ال �عم طارق ال�حاف �جنة التدقيق

 �عم �عم وائل عبد الرزاق �جنة االستثمار

 ال �عم را�ي عصام أنبو�ا �جنة ا�خاطر

 �جنة ا�حوكمة

  �جنة الم�افات وال��شيحات
 

 المؤشرات المالية

 2016 2017 2018 2019 2020 

 11,466 5,559 5,770 5,813 5,800 الموجودات/مليون ل.س

 1,062 1,062 1,062 850 850 رأس المال/ مليون ل.س

 8,212 3,354 3,529 3,669 3,500 حقوق المساهم�ن/ مليون ل.س

 4,585 )27( 12 )313( 1,252 األر�اح الصافية/ مليون ل.س

 431.58 )2.61( 1.18 )36.86( 147 ر�حية السهم

 100 100 100 100 100 القيمة االسمية

 772.94 315.75 332.19 431.67 412 القيمة الدف��ية

 398.83 398.83 399 338.25 133 القيمة السوقية

 

 تركز الملكية

 �سبة ملكي��م العدد المساهمون 

 

 ملكي��م�سبة  عددهم 

 %58.9 3 كبار المساهم�ن %59.9 4 االعتبار�ون 

 %38.9 ا�خليج للتأم�ن أك�� مساهم %40.1 248 الطبيعيون 
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 اسم الشركة: السور�ة الوطنية للتأم�ن

 معلومات الشركة

 389 عدد المساهم�ن 1,500,000,000 رأس المال

 113 عدد الموظف�ن 2006 تار�خ التأسيس

 www.natinsurance.com ةللشركالموقع االلك��و�ي  عبد القادر الع�� المدير العام

 2010 تار�خ اإلدراج �� السوق  2019 تار�خ �عي�ن المدير العام

 9248 11 00963 رقم الهاتف محمد يوسف الص���� اسم مدقق ا�حسابات

 3348690 11 00963 رقم الفاكس 2017 تار�خ �عي�ن مدقق ا�حسابات

 

 مجلس اإلدارة

 االسم
المنص

 ب
 ا�جهة ال�ي يمثلها

�سبة 

 الملكية
 معلومات مجلس اإلدارة ا�جنسية

 %1 نصاب العضو�ة سور�ة %2 نفسھ الرئيس حسان الع��

أحمد رهيف 

 األتا��ي
 سنوات 3 مدة والية ا�جلس سور�ة %1.98 نفسھ عضو

 27/03/2019 تار�خ انتخاب ا�جلس ا�حا�� أردنية %10 األردنية الفر�سية للتأم�ن عضو وليد زعرب

أمحمد أمحمد 

 الال��
 عضو

السور�ة الليبية 

 لالستثمار
 م�افأة أعضاء ا�جلس ليبية 3.16%

بقرار من 

 الهيئة العامة

 عضو ع�� حسان الع��

 %34 للتجارة العال والمروة

 سور�ة

يحق للمساهم الذي يمتلك 

�عي�ن عضو أو أك�� ��  10%

 ا�جلس

 �عم

 سور�ة النائب غسان الع��
خالل عدد اجتماعات ا�جلس 

 العام
 اجتماعات 4

   %51.14 مجموع ملكيات أعضاء مجلس اإلدارة

 

 تركز الملكية

 �سبة ملكي��م العدد المساهمون 

 

 �سبة ملكي��م عددهم 

 %53.96 4 كبار المساهم�ن %47.12 3 االعتبار�ون 

 %33.96 ةلتجار ل العال والمروة أك�� مساهم %52.88 386 الطبيعيون 
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 اإلفصاحات الطارئة خالل العام

 الموضوع التار�خ الرقم

 قرار مجلس اإلدارة بتوزيع أر�اح 10/06/2020 1

 �غي�� ممثل عضو مجلس إدارة 12/08/2020 2

 استقالة نائب رئيس مجلس اإلدارة 17/09/2020 3

 

 �جنة التدقيق  ال�جان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

 اسم ال�جنة

 

 خ��ة مالية ومحاسبية عضو مجلس إدارة اسم العضو

 �عم �عم زعرب وليد �جنة التدقيق

 ال �عم غسان الع�� ا�حوكمة�جنة 

 ال �عم شر�ف شماس �جنة الم�افات وال��شيحات

     �جنة إدارة ا�خاطر
 

 المؤشرات المالية

 2016 2017 2018 2019 2020 

 8,748 5,804 5,744 5,468 5,591 الموجودات/مليون ل.س

 1,500 1,500 1,360 850 850 رأس المال/ مليون ل.س

 4,533 2,855 2,470 2,378 2,457 حقوق المساهم�ن/ مليون ل.س

 2,310 452 124 113 596 األر�اح الصافية/ مليون ل.س

 154.01 30.1 9.16 13.31 70 ر�حية السهم

 100 100 100 100 100 القيمة االسمية

 302.26 190.37 181.68 279.84 289 القيمة الدف��ية

 427.5 445.50 478.65 312.50 118 القيمة السوقية

 

 األر�احتوزيعات 

 منذ التأسيس 2020 2019 2018 2017 2016 العام

 1,500 1,500 1,360 850 850 رأس المال
 و 2.066

ً
مليون  650مليار نقدا

 %20 �سبة األر�اح الموزعة ل.س أسهم مجانية
أسهم  60%

 مجانية

أسهم  10.29%

 مجانية
40% 7% 
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 أور�نت-للتأم�ناسم الشركة: المشرق العر�ي 

 معلومات الشركة

 21 عدد المساهم�ن 850,000,000 رأس المال

 93 عدد الموظف�ن 2006 تار�خ التأسيس

 www.insurancesyria.com الموقع االلك��و�ي للشركة عزت اسطوا�ي المدير العام

 غ�� مدرج تار�خ اإلدراج �� السوق  2007 تار�خ �عي�ن المدير العام

 9323 11 00963 رقم الهاتف الدار للتدقيق واالستشارات اسم مدقق ا�حسابات

 3352110 11 00963 رقم الفاكس 2018 تار�خ �عي�ن مدقق ا�حسابات

 

 

 الملكية تركز 

 �سبة ملكي��م العدد المساهمون 

 

 �سبة ملكي��م عددهم 

 %52.77 3 كبار المساهم�ن %49.77 3 االعتبار�ون 

 %40 اتاإلمار -المشرق العر�ي للتأم�ن أك�� مساهم %50.23 18 الطبيعيون 

 

 

 مجلس اإلدارة

 االسم
المنص

 ب
 يمثلهاا�جهة ال�ي 

�سبة 

 الملكية
 معلومات مجلس اإلدارة ا�جنسية

 %1 نصاب العضو�ة سور�ة %2.06 نفسھ الرئيس صائب نحاس

 سنوات 3 مدة والية ا�جلس إماراتية %40 المشرق العر�ي اإلمارات النائب عمر الفطيم

 سودانية %1.22 نفسھ عضو عمر األم�ن
تار�خ انتخاب ا�جلس 

 ا�حا��
03/11/2018 

 م�افأة أعضاء ا�جلس أمر�كية %1.22 نفسھ عضو مروان �حادة
بقرار من الهيئة 

 العامة

محمد صبيح 

 نحاس
 سور�ة %1 نفسھ عضو

يحق للمساهم الذي 

�عي�ن  %10يمتلك 

 عضو أو أك�� �� ا�جلس

 �عم

  %45.50 مجموع ملكيات أعضاء مجلس اإلدارة
عدد اجتماعات ا�جلس 

 خالل العام
 اجتماع
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 توزيعات األر�اح

 منذ التأسيس 2020 2019 2018 2017 2016 العام

 850 850 850 850 850 رأس المال
117.65% 

 ال يوجد ال يوجد %12.25 %12.15 %14 �سبةاألر�اح الموزعة

 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام

 الموضوع التار�خ الرقم

 2020احات طارئة خالل عام صال يوجد إف

 

 �جنة التدقيق  ال�جان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

 اسم ال�جنة

 

 خ��ة مالية ومحاسبية عضو مجلس إدارة اسم العضو

 �عم �عم عمر الفطيم �جنة التدقيق

 �عم �عم مروان �حادة �جنة إدارة ا�خاطر

 �عم �عم صبيح نحاس 

 

 المؤشرات المالية

 2016 2017 2018 2019 2020 

 4,759 3,323 3,413 3,393 3,353 الموجودات/مليون ل.س

 850 850 850 850 850 رأس المال/ مليون ل.س

 2,160 1,371 1,393 1,411 1,489 حقوق المساهم�ن/ مليون ل.س

 778 82 88 41 250 األر�اح الصافية/ مليون ل.س

 92.72 9.73 10.42 4.84 29 ر�حية السهم

 100 100 100 100 100 القيمة االسمية

 254.13 161.4 164 166 175 القيمة الدف��ية

 غ�� مدرج غ�� مدرج مدرجغ��  غ�� مدرج غ�� مدرج القيمة السوقية
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 ةسور� -اسم الشركة: المتحدة للتأم�ن 

 معلومات الشركة

 367 عدد المساهم�ن 1,593,750,000 رأس المال

 96 عدد الموظف�ن 2006 تار�خ التأسيس

 www.uic.com.sy الموقع االلك��و�ي للشركة مالك شفيق البطرس المدير العام

 2009 تار�خ اإلدراج �� السوق  2018 تار�خ �عي�ن المدير العام

 5046 11 00963 رقم الهاتف محمد يوسف الص���� اسم مدقق ا�حسابات

 341934 11 00963 رقم الفاكس 2020 تار�خ �عي�ن مدقق ا�حسابات

 

 مجلس اإلدارة

 االسم
المنص

 ب

ا�جهة 

ال�ي 

 يمثلها

�سبة 

 الملكية
 معلومات مجلس اإلدارة ا�جنسية

 %1 نصاب العضو�ة سور�ة %5 نفسھ الرئيس مروان سبع عفا�ي

 النائب عمر الغراوي 

بيمو 

السعودي 

 الفر���ي

 سنوات 4 مدة والية ا�جلس سور�ة 23.07%

 30/04/2019 تار�خ انتخاب ا�جلس ا�حا�� لبنانية %7 نفسھ عضو عبدو خوري

 بقرار من الهيئة العامة م�افأة أعضاء ا�جلس سور�ة %4.26 نفسھ عضو جميل أسعد

 سور�ة %1 نفسھ عضو جود جو�د
 %10يحق للمساهم الذي يمتلك 

 �عي�ن عضو أو أك�� �� ا�جلس
 �عم

 سور�ة - نفسھ عضو عمار ناصر أغا
عدد اجتماعات ا�جلس خالل 

 العام
 اجتماعات 7

   سور�ة - نفسھ عضو هيا وا��

   %40.33 أعضاء مجلس اإلدارةمجموع ملكيات 

 

 تركز الملكية

 �سبة ملكي��م العدد المساهمون 

 

 �سبة ملكي��م عددهم 

 %56.53 7 كبار المساهم�ن %44.30 6 االعتبار�ون 

 %23.07 بنك بيمو السعودي الفر���ي أك�� مساهم %55.70 361 الطبيعيون 
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 توزيعات األر�اح

 منذ التأسيس 2020 2019 2018 2017 2016 العام

 1,593 1,062 1,062 850 850 رأس المال
 و 809

ً
مليار  1.253مليون ل.س نقدا

 %9.1 األر�اح الموزعة �سبة ل.س �أسهم مجانية
أسهم  25%

 مجانية

أسهم  50%

 مجانية
 ال يوجد

أسهم  32%

 مجانية

 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام

 الموضوع التار�خ الرقم

 قرار مجلس اإلدارة بتوزيع أر�اح 14/06/2020 1

 

 �جنة التدقيق  ال�جان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

 اسم ال�جنة

 

 خ��ة مالية ومحاسبية عضو مجلس إدارة اسم العضو

 ال �عم مروان عفا�ي �جنة التدقيق

 �عم �عم عمار ناصر أغا �جنة إدارة ا�خاطر

 ال �عم هيا وا�� �جنة االستثمار

     ا�حوكمة�جنة 

     �جنة الم�افات وال��شيحات

 

 المؤشرات المالية

 2016 2017 2018 2019 2020 

 9,264 5,273 4,955 7,382 7,504 الموجودات/مليون ل.س

 1,593 1,593 1,062 850 850 رأس المال/ مليون ل.س

 5,429 2,615 2,634 2,018 2,048 حقوق المساهم�ن/ مليون ل.س

 2,735 50 641 50 637 الصافية/ مليون ل.ساألر�اح 

 171.62 3.17 60.41 5.89 75 ر�حية السهم

 100 100 100 100 100 القيمة االسمية

 340.7 164.12 247.9 237 241 القيمة الدف��ية

 455 409.5 479 417.5 175 القيمة السوقية
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 آروب سور�ة -اسم الشركة: السور�ة الدولية للتأم�ن

 

 معلومات الشركة

 368 عدد المساهم�ن 1,270,500,000 رأس المال

 71 عدد الموظف�ن 2006 تار�خ التأسيس

 www.aropesyria.com ةللشركالموقع االلك��و�ي  ماهر عماري  المدير العام

 2010 تار�خ اإلدراج �� السوق  2016 تار�خ �عي�ن المدير العام

 9279 11 00963 رقم الهاتف أحمد رضوان الشرا�ي اسم مدقق ا�حسابات

 3348144 11 00963 رقم الفاكس 2019 تار�خ �عي�ن مدقق ا�حسابات

 

 مجلس اإلدارة

 1االسم
المنص

 ب

ا�جهة ال�ي 

 يمثلها

�سبة 

 الملكية
 معلومات مجلس اإلدارة ا�جنسية

 الرئيس فاتح بكداش
 %34 آروب ش.م.ل

 %1 نصاب العضو�ة لبنانية

 سنوات 4 مدة والية ا�جلس سور�ة النائب 2جورج صا�غ

 22/07/2020 تار�خ انتخاب ا�جلس ا�حا�� سور�ة %1.28 نفسھ عضو إياد بينجانة

 عضو ميشال عزام
بنك سور�ة 

 والم�جر
 م�افأة أعضاء ا�جلس لبنانية 5%

بقرار من الهيئة 

 العامة

ابراهيم شيخ 

 3ديب
 سور�ة %1 نفسھ عضو

 %10يحق للمساهم الذي يمتلك 

 �عي�ن عضو أو أك�� �� ا�جلس
 �عم

 اجتماعات 4 عدد اجتماعات ا�جلس خالل العام  %41.28 مجموع ملكيات أعضاء مجلس اإلدارة

 

 تركز الملكية

 �سبة ملكي��م العدد المساهمون 

 

 �سبة ملكي��م عددهم 

 %49 3 كبار المساهم�ن %49 3 االعتبار�ون 

 %34 آروب للتأم�ن ش.م.ل أك�� مساهم %51 365 الطبيعيون 

 

 

                                                           
 .22/07/2020الهيئة العامة بتار�خ تم انتخاب مجلس إدارة جديد بضمن اجتماع  1 
 عنھ بتار�خ  20/04/2021تو�� السيد جورج صا�غ رحمھ اللھ بتار�خ  2 

ً
 .01/06/2021وتم �عي�ن السيد جورج شديد بديال

 عنھ بتار�خ  21/02/2021قدم استقالتھ بتار�خ  3 
ً
 .14/04/2021وتم �عي�ن السيد رامي البشارة بديال
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 توزيعات األر�اح

 منذ التأسيس 2020 2019 2018 2017 2016 العام

 1,270 1,210 1,100 1,000 1,000 رأس المال

 و 485
ً
 331مليون ل.س نقدا

 %7 �سبة األر�اح الموزعة مليون ل.س أسهم مجانية

10% 

أسهم 

 مجانية

10% 

أسهم 

 مجانية

أسهم  5%

 مجانية

أسهم  5%

 مجانية

 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام

 الموضوع التار�خ الرقم

 قرار مجلس اإلدارة بتوزيع أر�اح 16/06/2020 1

 انتخاب مجلس إدارة 17/08/2020 2

 

 �جنة التدقيق  ال�جان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

 اسم ال�جنة

 

 خ��ة مالية ومحاسبية عضو مجلس إدارة اسم العضو

 �عم �عم جورج صا�غ �جنة التدقيق

 �عم �عم فاتح بكداش �جنة إدارة ا�خاطر

 ال �عم إبراهيم شيخ ديب �جنة االستثمار

     �جنة ا�حوكمة

     �جنة الم�افات
 

 المؤشرات المالية

 2016 2017 2018 2019 2020 

 6,230 4,787 4,650 4,596 4,318 الموجودات/مليون ل.س

 1,270 1,210 1,100 1,000 1,000 رأس المال/ مليون ل.س

 2,724 2,026 1,965 1,888 1,801 حقوق المساهم�ن/ مليون ل.س

 685 74 41 26 228 األر�اح الصافية/ مليون ل.س

 53.95 6.14 3.80 2.60 23 ر�حية السهم

 100 100 100 100 100 القيمة االسمية

 214.41 167.52 178 188 180 القيمة الدف��ية

 291.43 311.98 343.18 269 150 القيمة السوقية
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 اسم الشركة: االتحاد التعاو�ي للتأم�ن

 معلومات الشركة

 85 عدد المساهم�ن 1,000,000,000 رأس المال

 86 عدد الموظف�ن 2006 تار�خ التأسيس

 www.solidarity-sy.com الموقع االلك��و�ي للشركة عزمي ديب المدير العام

 2011 تار�خ اإلدراج �� السوق  2018 تار�خ �عي�ن المدير العام

 3742414 11 00963 رقم الهاتف تدمر المهنية اسم مدقق ا�حسابات

 3742415 11 00963 رقم الفاكس 2020 تار�خ �عي�ن مدقق ا�حسابات
   

 مجلس اإلدارة

 1االسم
المنص

 ب

ا�جهة ال�ي 

 يمثلها

�سبة 

 الملكية
 معلومات مجلس اإلدارة ا�جنسية

 %1 نصاب العضو�ة سعودية %7.65 نفسھ الرئيس محمد عمر عرنوس

 سنوات 4 مدة والية ا�جلس سور�ة %1.39 نفسھ النائب محمد عمر شورى

 19/07/2020 تار�خ انتخاب ا�جلس ا�حا�� سور�ة %1.50 نفسھ عضو عبد العز�ز معقا��

 م�افأة أعضاء ا�جلس سور�ة - نفسھ عضو أيمن ابيش
قرار الهيئة العامة 

 %5أال تز�د عن 

 عضو محمد ص��ي األرناؤط
الفلوة 

 ل�خرسانة
 سور�ة 5%

 %10يحق للمساهم الذي يمتلك 

 �عي�ن عضو أو أك�� �� ا�جلس
 ال

 اجتماعات 4 عدد اجتماعات ا�جلس خالل العام  %15.54 مجموع ملكيات أعضاء مجلس اإلدارة
 

 تركز الملكية

 �سبة ملكي��م العدد المساهمون 

 

 �سبة ملكي��م عددهم 

 %76.22 10 كبار المساهم�ن %48.57 5 االعتبار�ون 

 %20 دار التالحم ل�خدمات التجار�ة أك�� مساهم %51.43 80 الطبيعيون 
 

 توزيعات األر�اح

 منذ التأسيس 2020 2019 2018 2017 2016 العام

 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 رأس المال
 دال يوج

 دال يوج دال يوج دال يوج دال يوج ال يوجد �سبة األر�اح الموزعة

                                                           
 .22/07/2020تم انتخاب مجلس إدارة جديد بضمن اجتماع الهيئة العامة بتار�خ  1 
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 اإلفصاحات الطارئة خالل العام

 الموضوع التار�خ الرقم

 انتخاب مجلس إدارة 22/07/2020 1

 

 �جنة التدقيق  ال�جان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

 اسم ال�جنة

 

 خ��ة مالية ومحاسبية مجلس إدارة عضو  اسم العضو

 ال �عم أيمن ايبش �جنة التدقيق

 ال �عم محمد عمر شورى �جنة الم�افات

 ال �عم عبد العز�ز معقا�� �جنة ا�حوكمة

    �جنة إدارة ا�خاطر

 

 المؤشرات المالية

 2016 2017 2018 2019 2020 

 4,376 2,444 2,665 2,609 2,634 الموجودات/مليون ل.س

 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 رأس المال/ مليون ل.س

 1,728 764 1,014 1,216 1,267 حقوق المساهم�ن/ مليون ل.س

 964 )249( )202( )51( 84 األر�اح الصافية/ مليون ل.س

 96.41 )24.98( )20.21( )5.13( 8 ر�حية السهم

 100 100 100 100 100 القيمة االسمية

 172.86 76.46 101.44 121.66 127 الدف��يةالقيمة 

 271 281.64 268.59 129.25 112 القيمة السوقية
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 للتأم�ن الت�اف�� اسم الشركة: العقيلة

 معلومات الشركة

 1,297 عدد المساهم�ن 4,000,000,000 رأس المال

 63 عدد الموظف�ن 2007 تار�خ التأسيس

 www.al-aqeelahtakaful.com الموقع االلك��و�ي للشركة محمد نبيل كيا�� 1المدير العام

 2010 تار�خ اإلدراج �� السوق  2014 تار�خ �عي�ن المدير العام

 3352244 11 00963 رقم الهاتف فرزت العمادي اسم مدقق ا�حسابات

 3328546 11 00963 رقم الفاكس 2020 تار�خ �عي�ن مدقق ا�حسابات
 

 مجلس اإلدارة

 االسم
المنص

 ب
 ا�جهة ال�ي يمثلها

�سبة 

 الملكية
 معلومات مجلس اإلدارة ا�جنسية

 %0.13 نصاب العضو�ة سور�ة %2.95 نفسھ الرئيس بد�ع الدرو�ي

 النائب 2عبد ا�حميد دش�ي أية
شركة عبد ا�حميد 

 دش�ي وشر�كھ
 سنوات 3 مدة والية ا�جلس سور�ة 1%

 16/06/2019 تار�خ انتخاب ا�جلس ا�حا�� سور�ة %5.20 أمان الشام عضو جورج بر�مو

 م�افأة أعضاء ا�جلس ةسور� %5 نفسھ عضو ص��ي الداغستا�ي
بقرار من 

 الهيئة العامة

 عضو عبد الرحمن النعسان
خزانة تقاعد 

 المهندس�ن
 سور�ة 5%

 %10يحق للمساهم الذي يمتلك 

 �عي�ن عضو أو أك�� �� ا�جلس
 ال

 عضو محمد مع�� طباخ
شركة كر�ور 

 للتجارة
 سور�ة 1%

اجتماعات ا�جلس خالل عدد 

 العام
 اجتماعات 4

 عضو هاال قوطرش
مجموعة أوالد 

 دش�ي
   سور�ة 1%

   %21.15 مجموع ملكيات أعضاء مجلس اإلدارة
 

 تركز الملكية

 �سبة ملكي��م العدد المساهمون 

 

 �سبة ملكي��م عددهم 

 %45.35 9 كبار المساهم�ن %18.44 8 االعتبار�ون 

 % 5.20 أمان الشام ا�حدودة المسؤولية أك�� مساهم %81.56 1,289 الطبيعيون 

                                                           
 .03/01/2021كمدير عام للشركة بتار�خ  داغستا�ي تامر عبد القادرتم �عي�ن السيد  1 

 ع��ا 2 
ً
 .تم �غي�� ممثل ليصبح السيد عبد ا�حميد دش�ي بدال
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 توزيعات األر�اح

 منذ التأسيس 2020 2019 2018 2017 2016 العام

 4,000 3,000 2,350 2,000 2,000 رأس المال
 و 790

ً
 2مليون ل.س نقدا

 دال يوج �سبة األر�اح الموزعة مليار ل.س أسهم مجانية
أسهم  17.5%

 مجانية

27.65% 

 أسهم مجانية

33.33% 

 أسهم مجانية
15% 

 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام

 الموضوع التار�خ الرقم

 قرار مجلس اإلدارة بتوزيع أر�اح 26/07/2020 1

 حول ز�ادة رأس المال الشركة 27/08/2020 2

 بخصوص ز�ادة رأس المال 15/10/2020 3

 

 �جنة التدقيق  ال�جان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

 خ��ة مالية ومحاسبية عضو مجلس إدارة اسم العضو  اسم ال�جنة

 ال �عم جرج بر�مو  �جنة التدقيق

 ال �عم هاال قوطرش  

 ال �عم عبد الرحمن النعسان  
 

 المؤشرات المالية

 2016 2017 2018 2019 2020 

 14,737 8,796 7,718 7,608 5,714 الموجودات/مليون ل.س

 4,000 3,000 2,350 2,000 2,000 المال/ مليون ل.سرأس 

 10,011 6,746 5,181 5,362 3,469 حقوق المساهم�ن/ مليون ل.س

 1,573 1,710 781 1.83 446 األر�اح الصافية/ مليون ل.س

 39.34 57.02 33.26 0.09 22 ر�حية السهم

 100 100 100 100 100 القيمة االسمية

 250.27 224.87 220.5 268.1 173 القيمة الدف��ية

 412.26 312.5 442.35 376.73 105 القيمة السوقية

 



قطاع اخلدمات
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 اسم الشركة: الشركة العر�ية السور�ة للمنشآت السياحية

 معلومات الشركة

 20,413 عدد المساهم�ن 625.000.000 رأس المال

 865 عدد الموظف�ن 1977 تار�خ التأسيس

 www.chamgroup.org الموقع االلك��و�ي للشركة أنطون برصة المدير العام

 غ�� مدرجة تار�خ اإلدراج �� السوق  منذ تأسيس الشركة تار�خ �عي�ن المدير العام

 2232300 11 00963 رقم الهاتف مجد الدين شهوان اسم مدقق ا�حسابات

 2245762 11 00963 رقم الفاكس 2020 تار�خ �عي�ن مدقق ا�حسابات

 

 مجلس اإلدارة

 السما
المنص

 ب

ا�جهة ال�ي 

 يمثلها

�سبة 

 الملكية
 معلومات مجلس اإلدارة ا�جنسية

 %0.001 نصاب العضو�ة سور�ة %0.0092 نفسھ الرئيس 1عثمان عائدي د.

 سنوات 4 مدة والية ا�جلس سور�ة %0.0040 نفسھ عضو غادة نجمة

 12/12/2020 تار�خ انتخاب ا�جلس ا�حا�� سور�ة %0.0040 نفسھ النائب محمد �عمان عائدي

 سور�ة %0.0042 نفسھ عضو بارسيخ كيوركيان

 

 م�افأة أعضاء ا�جلس

من االر�اح  10%

المتبقية �عد اقتطاع 

 االحتياطيات

 سور�ة %0.0047 نفسھ عضو ع�� موفق كنج
عدد اجتماعات ا�جلس خالل 

 العام
 اجتماعات 9

 عضو �سام ما��ي

 %25 وزارة السياحة

 سور�ة

 

 

 عضو إسماعيل ناصر

   %25.03 مجموع ملكيات أعضاء مجلس اإلدارة

 

 تركز الملكية

 �سبة ملكي��م العدد المساهمون 

 

 �سبة ملكي��م عددهم 

 %25 1 كبار المساهم�ن %28.98 6 االعتبار�ون 

 %25 وزارة السياحة أك�� مساهم %71.02 20,407 الطبيعيون 

 

                                                           
 .04/10/2021تو�� السيد عئمان العائدي رحمھ اللھ بتار�خ  1 
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 توزيعات األر�اح

 منذ التأسيس 2020 2019 2018 2017 2016 العام

 625 625 625 625 625 رأس المال
 غ�� متوفر

 %25 %25 %25 %15 %15 �سبة األر�اح الموزعة

 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام

 الموضوع التار�خ الرقم

 �غي�� عضو مجلس إدارة 14/12/2020 1

 

 �جنة التدقيق  مجلس اإلدارةال�جان المنبثقة عن 

 اسم ال�جنة

 

 خ��ة مالية ومحاسبية عضو مجلس إدارة اسم العضو

 �عم �عم عثمان عائدي �جنة التدقيق

 �عم �عم محمد �عمان عائدي �جنة التخطيط االس��اتي��

 �عم �عم بارسيخ كيوركيان �جنة التنظيم واإلدارة

 

 المؤشرات المالية

 2016 2017 2018 2019 2020 

 34,328 33,516 32,696 32,214 31,368 الموجودات/مليون ل.س

 625 625 625 625 625 رأس المال/ مليون ل.س

 22,920 22,347 21,775 21,338 20,908 حقوق المساهم�ن/ مليون ل.س

 729 728 530 524 251 األر�اح الصافية/ مليون ل.س

 11.67 11.65 8.49 8.38 4.02 ر�حية السهم

 10 10 10 10 10 القيمة االسمية

 366.73 357.56 348 341 334 القيمة الدف��ية

 غ�� مدرج غ�� مدرج غ�� مدرج غ�� مدرج غ�� مدرج القيمة السوقية
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  اسم الشركة: األهلية للنقل

 معلومات الشركة

 2,412 عدد المساهم�ن 200.000.000 رأس المال

 310 عدد الموظف�ن 1992 تار�خ التأسيس

 www.alahliah-sy .net الموقع االلك��و�ي للشركة عبد المنعم الشامي المدير العام

 2009 تار�خ اإلدراج �� السوق  2010 تار�خ �عي�ن المدير العام

 2473260 33 00963 رقم الهاتف سم�� النيحاوي  اسم مدقق ا�حسابات

 2473261 33 00963 رقم الفاكس 2019 تار�خ �عي�ن مدقق ا�حسابات

 

 معلومات مجلس اإلدارة

 1االسم
المنص

 ب
 ا�جهة ال�ي يمثلها

�سبة 

 الملكية
 معلومات مجلس اإلدارة ا�جنسية

غسان الصباغ 

 الش��ازي 
 %0.25 نصاب العضو�ة سور�ة %0.5 نفسھ الرئيس

 سنوات 4 مدة والية ا�جلس سور�ة %0.25 نفسھ النائب سامر قدورة

 21/06/2020 تار�خ انتخاب ا�جلس ا�حا�� سور�ة %0.25 نفسھ عضو سائد حبال

 م�افأة أعضاء ا�جلس سور�ة %0.3 نفسھ عضو أيمن ا�حل�ي
تحدد بقرار من الهيئة 

 العامة

 سور�ة %0.25 نفسھ عضو مروان كر�وج

يحق للمساهم الذي يمتلك 

�عي�ن عضو أو أك�� ��  10%

 ا�جلس:

 ال

 سور�ة %0.25 نفسھ عضو الفرا هيثم
عدد اجتماعات ا�جلس خالل 

 العام
 اجتماع 16

 سور�ة %0.276 نفسھ عضو محمد خ�� شاكر

   %2.076 مجموع ملكيات أعضاء مجلس اإلدارة
 

 تركز الملكية

 �سبة ملكي��م العدد المساهمون 

 

 �سبة ملكي��م عددهم 

 كبار المساهم�ن %2.17 2 االعتبار�ون 
 أو أك�� %5ال يوجد مساهمون يمل�ون 

 أك�� مساهم %97.83 2,408 الطبيعيون 

 

                                                           
 .21/06/2020تم انتخاب مجلس اإلدارة جديد ضمن اجتماع الهيئة العامة بتار�خ  1 
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 توزيعات األر�اح

 منذ التأسيس 2020 2019 2018 2017 2016 العام

 200 200 200 200 200 رأس المال
538.6% 

 %100 %40 %35 %25 %5 �سبة األر�اح الموزعة
 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام

 الموضوع التار�خ الرقم

 �عرض مكتب الشركة �حاولة السرقة 03/02/2020 1

 03/02/2020المف�ح ع��ا بتار�خ حول استعادة المسروقات  09/02/2020 2

3 10/02/2020 
 03/02/2020الحق حول استعادة المسروقات المف�ح ع��ا بتار�خ 

 09/02/2020و

 قرار مجلس اإلدارة بتوزيع أر�اح 04/03/2020 4

 بيان أثر ف��وس �ورونا ع�� الشركة 20/04/2020 5

 رها�يإحول �عرض بولمان الشركة لعمل  23/06/2020 6

 انتخاب مجلس إدارة 09/07/2020 7
 

 �جنة التدقيق  ال�جان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

 اسم ال�جنة

 

 خ��ة مالية ومحاسبية عضو مجلس إدارة اسم العضو

 �عم �عم أيمن ا�حل�ي �جنة التدقيق

 �عم �عم سامر قدورة تمتة�جنة األ

 �عم �عم محمد خ�� شاكر �جنة الصيانة
 

 الماليةالمؤشرات 

 2016 2017 2018 2019 2020 

 1,174 961 531 386 311 الموجودات/مليون ل.س

 200 200 200 200 200 رأس المال/ مليون ل.س

 824 644 389 313 267 حقوق المساهم�ن/ مليون ل.س

 301 334 129 56 0.486 األر�اح الصافية/ مليون ل.س

 150.64 167.12 64.90 28.28 0.24 ر�حية السهم

 100 100 100 100 100 القيمة االسمية

 412 322.49 195 157 134 القيمة الدف��ية

 672.5 712.5 622 476 165 القيمة السوقية
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 UGاسم الشركة: ا�جموعة المتحدة للنشر اإلعالن والتسو�ق 

 الشركةمعلومات 

 302 عدد المساهم�ن 450.000.000 رأس المال

 13 عدد الموظف�ن 2004 تار�خ التأسيس

 www.ug.com.sy الموقع االلك��و�ي للشركة - 1المدير العام

 2008 تار�خ اإلدراج �� السوق  - تار�خ �عي�ن المدير العام

 2000 11 00963 رقم الهاتف يو �ي ��ي ولطفي السالمات اسم مدقق ا�حسابات

 6124567 11 00963 رقم الفاكس 2017 تار�خ �عي�ن مدقق ا�حسابات

 

 مجلس اإلدارة

 المنصب االسم
ا�جهة ال�ي 

 يمثلها
 معلومات مجلس اإلدارة ا�جنسية �سبة الملكية

 %0.01 نصاب العضو�ة سور�ة %0.06 نفسھ الرئيس محمد سعيد قضما�ي

 سنوات 4 والية ا�جلسمدة  سور�ة %0.01 نفسھ النائب أمجد ا�ش

 30/07/2020 تار�خ انتخاب ا�جلس ا�حا�� سور�ة %0.01 نفسھ عضو رامي عبد العال

 م�افأة أعضاء ا�جلس سور�ة - نفسھ عضو مازن يو�س

��  دال يوج

النظام األسا��ي 

ع�� منح  صما ين

 م�افأة

 سور�ة - نفسھ عضو وسيم ديب

يحق للمساهم الذي يمتلك 

 أك�� �� �عي�ن عضو أو  10%

 ا�جلس

 �عم

  %0.08 مجموع ملكيات أعضاء مجلس اإلدارة
عدد اجتماعات ا�جلس 

 خالل العام
 اجتماعات 4

 

 تركز الملكية

 �سبة ملكي��م العدد المساهمون 

 

 �سبة ملكي��م عددهم 

 %85.22 1 كبار المساهم�ن %85.22 1 االعتبار�ون 

 أك�� مساهم %14.78 301 الطبيعيون 
الوسيط ان��ناشونال شركة 

 ا�حدودة المسؤولية
85.22% 

 

                                                           
 ولم يتم �ع�ن مدير �ح�ى تار�خھ. 03/07/2019العام فادي ا�حم��ي بتار�خ  راستقالتھ المديقدم  1 
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 توزيعات األر�اح

 منذ التأسيس 2020 2019 2018 2017 2016 العام

مليون  150مليون ل.س م��ا  342 450 450 450 450 450 رأس المال

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد �سبة األر�اح الموزعة �أسهم مجانية

 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام

 الموضوع التار�خ الرقم

 بخصوص اللوحات الطرقية 09/03/2020 1

 بخصوص العقد مع المؤسسة العامة لإلعالن 11/06/2020 2

 

 �جنة التدقيق  ال�جان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

 اسم ال�جنة

 

 خ��ة مالية ومحاسبية عضو مجلس إدارة اسم العضو

 �عم �عم محمد سعيد قضما�ي التدقيق�جنة 

 �عم �عم رامي عبد العال ال�جنة التنفيذية العليا

 �عم ال الكميت حاتم ال�جنة المالية

 

 المؤشرات المالية

 2016 2017 2018 2019 2020 

 835 855 852 907 1,027 الموجودات/مليون ل.س

 450 450 450 450 450 رأس المال/ مليون ل.س

 272 249 254 269 266 المساهم�ن/ مليون ل.سحقوق 

 23 )4( )15( 3 14 األر�اح الصافية/ مليون ل.س

 5.18 )1.05( )3.34( 0.71 3 ر�حية السهم

 100 100 100 100 100 القيمة االسمية

 60.64 55.46 56 60 59 القيمة الدف��ية

 253.5 253.5 253.5 256 249 القيمة السوقية

 



قطاع الصناعة
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 اسم الشركة: األهلية للز�وت النباتية

 معلومات الشركة

 3,519 عدد المساهم�ن 1,500,000,000 رأس المال

 238 عدد الموظف�ن 1995 تار�خ التأسيس

 www.avoco-sy.com الموقع االلك��و�ي للشركة مهند األذن (بالت�ليف) العامالمدير 

 2008 تار�خ اإلدراج �� السوق  2017 تار�خ �عي�ن المدير العام

 2524510 33 00963 رقم الهاتف تدمر المهنية اسم مدقق ا�حسابات

 2524512 33 00963 رقم الفاكس 2019 تار�خ �عي�ن مدقق ا�حسابات

 

 1اإلدارةمجلس 

 معلومات مجلس اإلدارة ا�جنسية �سبة الملكية ا�جهة ال�ي يمثلها المنصب االسم

محمد بن 

حسن 

 العس��ي 

 الرئيس

الهيئة العر�ية 

لالستثمار واإلنماء 

 الزرا��

 

40% 
 %0.33 نصاب العضو�ة سعودية

محمد أم�ن 

 قندق��
 سنت�ن مدة والية ا�جلس سور�ة %1.66 نفسھ عضو

 النائب الدرو�يبد�ع 
العقيلة للتأم�ن 

 الت�اف��
 25/04/2019 تار�خ انتخاب ا�جلس ا�حا�� سور�ة 4.54%

عبد الغ�ي 

 جواد
 م�افأة أعضاء ا�جلس سور�ة %0.33 نفسھ عضو

قرار الهيئة العامة أال 

 %5تز�د عن 

عبد المنعم 

 جعلوك
 سور�ة %0.50 نفسھ عضو

يحق للمساهم الذي يمتلك 

عضو أو أك�� �� �عي�ن  10%

 ا�جلس

 ال

  %47.03 مجموع ملكيات أعضاء مجلس اإلدارة
عدد اجتماعات ا�جلس 

 خالل العام
 اجتماعات 4

 

 

 

                                                           
 .30/03/2021تم انتخاب مجلس اإلدارة جديد ضمن اجتماع الهيئة العامة بتار�خ  1 

 تركز الملكية

 �سبة ملكي��م العدد المساهمون 

 

 �سبة ملكي��م عددهم 

 %40 1 كبار المساهم�ن %49.12 27 االعتبار�ون 

 % 40 واإلنماء الزرا�� لالستثمارالعر�ية  مساهمأك��  %50.88 3,492 الطبيعيون 
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 توزيعات األر�اح

 منذ التأسيس 2020 2019 2018 2017 2016 العام

 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 رأس المال
335.28% 

 %100 %30 %20 %20 %25 األر�اح الموزعة �سبة

 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام

 الموضوع التار�خ الرقم

 قرار مجلس اإلدارة بتوزيع أر�اح 02/06/2020 1

 

 

 المؤشرات المالية

 2016 2017 2018 2019 2020 

 14,381 5,018 4,472 5,080 5,277 الموجودات/مليون ل.س

 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 رأس المال/ مليون ل.س

 12,084 4,187 4,169 4,249 4,760 حقوق المساهم�ن/ مليون ل.س

)69( 1,776 األر�اح الصافية/ مليون ل.س  337 493 8,372 

)4.6( 118 ر�حية السهم  22.49 32.89 558.14 

 100 100 100 100 100 القيمة االسمية

 805.6 279 278 283 317 القيمة الدف��ية

 867 365.87 589.07 694.5 486 القيمة السوقية

 

 �جنة التدقيق  ال�جان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

 اسم ال�جنة

 

 اسم العضو
عضو مجلس 

 إدارة
 خ��ة مالية ومحاسبية

 ال �عم محمد العيسري  �جنة التدقيق

 ال �عم محمد أم�ن قندق�� �جنة شراء مواد أولية

جوادعبد الغ�ي    ال �عم 
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 التجار�ة للصناعة والت��يداسم الشركة: 

 معلومات الشركة

 504 عدد المساهم�ن 435,600 رأس المال

 5 عدد الموظف�ن 1950 تار�خ التأسيس

 - الموقع االلك��و�ي للشركة مرادخالد  المدير العام

 غ�� مدرجة تار�خ اإلدراج �� السوق  2007 تار�خ �عي�ن المدير العام

 2511408 33 00963 رقم الهاتف أحمد المصري  اسم مدقق ا�حسابات

 2213408 33 00963 رقم الفاكس 2020 تار�خ �عي�ن مدقق ا�حسابات
 

 مجلس اإلدارة

 االسم
المنص

 ب
 ا�جهة ال�ي يمثلها

�سبة 

 الملكية
 معلومات مجلس اإلدارة ا�جنسية

 %1.3 نصاب العضو�ة سور�ة %2.789 نفسھ الرئيس كميل درغام

 سنوات 4 مدة والية ا�جلس سور�ة %1.377 نفسھ النائب فراس مراد

 سور�ة %1.391 نفسھ عضو محمد سعيد األسود
تار�خ انتخاب ا�جلس 

 ا�حا��
29/11/2018 

 م�افأة أعضاء ا�جلس سور�ة %1.377 نفسھ عضو محس مراد
قرار الهيئة العامة أال 

 %5تز�د عن 

 سور�ة %1.377 نفسھ عضو حنان طقم

يحق للمساهم الذي 

�عي�ن عضو أو  %10يمتلك 

 أك�� �� ا�جلس

 �عم

  %8.311 أعضاء مجلس اإلدارةمجموع ملكيات 
عدد اجتماعات ا�جلس 

 خالل العام
 اجتماع 12

 

 

 

 توزيعات األر�اح

 منذ التأسيس 2020 2019 2018 2017 2016 العام

 435 435 435 435 435 ألف رأس المال
 غ�� متوفرة

 %500 %100 %150 %105 %105 األر�اح الموزعة �سبة

 

 تركز الملكية

 �سبة ملكي��م العدد المساهمون 

 

 �سبة ملكي��م عددهم 

 - ال يوجد كبار المساهم�ن %0 - االعتبار�ون 

 - - أك�� مساهم %100 504 الطبيعيون 
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 اإلفصاحات الطارئة خالل العام

 الموضوع التار�خ الرقم

 2020ال يوجد إفصاحات طارئة خالل عام 

 

 

 المؤشرات المالية

 2016 2017 2018 2019 2020 

 58 51 46 33 26 الموجودات/مليون ل.س

 0.435 0.435 0.435 0.435 0.435 رأس المال/ مليون ل.س51

 43 19 11 2 2 المساهم�ن/ مليون ل.سحقوق 

 16 7 10 1.5 1.5 األر�اح الصافية/ مليون ل.س

 1,109 543 752 105 105 ر�حية السهم

 30 30 30 30 30 القيمة االسمية

 2,981 1,356 812 165 165 القيمة الدف��ية

 غ�� مدرج غ�� مدرج غ�� مدرج غ�� مدرج غ�� مدرج القيمة السوقية

 

 �جنة التدقيق  ال�جان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

 اسم ال�جنة
 

 خ��ة مالية ومحاسبية عضو مجلس إدارة اسم العضو

 ال يوجد �جنة تدقيق �جنة المش��يات
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 منت الباديةساسم الشركة: ا

  

 معلومات الشركة

 2,721 عدد المساهم�ن 9,760,000,000 رأس المال

 344 عدد الموظف�ن 2008 تار�خ التأسيس

 www.albadiacement.com الموقع االلك��و�ي للشركة خالد الصواف المدير العام

 2019-10-15 تار�خ اإلدراج �� السوق  2007 تار�خ �عي�ن المدير العام

 2118562 11 00963 رقم الهاتف السمان ومشار�وه اسم مدقق ا�حسابات

 2140095 11 00963 رقم الفاكس 2020 تار�خ �عي�ن مدقق ا�حسابات

 

 مجلس اإلدارة

 1االسم
المنص

 ب
 ا�جهة ال�ي يمثلها

�سبة 

 الملكية
 معلومات مجلس اإلدارة ا�جنسية

عماد عبد القادر 

 المهيدب
 %0.001 نصاب العضو�ة سعودية %33.9 شركة المهيدب الرئيس

 عضو جورجيو بودو
شركة س�� انفست 

 القابضة
 سعودية 26%

 سنوات 3 مدة والية ا�جلس

 النائب رائد المد��يم
تار�خ انتخاب ا�جلس 

 ا�حا��
07/07/2020 

 م�افأة أعضاء ا�جلس سور�ة %7.4 نفسھ عضو طارق ز�اد الزعيم
العامة أال قرار الهيئة 

 %5تز�د عن 

محمد عبد العز�ز 

 العقيل
 عضو

شركة الفوزان 

 القابضة
 سعودية 5%

يحق للمساهم الذي 

�عي�ن عضو أو  %10يمتلك 

 أك�� �� ا�جلس

 �عم

 سور�ة %6,2 نفسھ عضو إبراهيم شيخ ديب
عدد اجتماعات ا�جلس 

 خالل العام
 اجتماعات 5

مجموع ملكيات أعضاء مجلس 

 اإلدارة
 78.5%   

 

                                                           
 .02/07/2020تم انتخاب مجلس اإلدارة جديد ضمن اجتماع الهيئة العامة بتار�خ  1 

 تركز الملكية

 �سبة ملكي��م العدد المساهمون 

 

 �سبة ملكي��م عددهم 

 %78.5 5 كبار المساهم�ن %76.14 14 االعتبار�ون 

 % 33.9 شركة المهيدب القابضة أك�� مساهم %23.86 2,707 الطبيعيون 
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 توزيعات األر�اح

 منذ التأسيس 2020 2019 2018 2017 2016 العام

 9,760 9,760 9,760 9,760 9,760 المال رأس
150% 

 %150 دال يوج دال يوج دال يوج دال يوج األر�اح الموزعة �سبة

 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام

 الموضوع التار�خ الرقم

 �غي�� ممثل عضو مجلس إدارة 13/05/2020 1

 انتخاب مجلس إدارة 13/07/2020 2

 

 

 المؤشرات المالية

 2016 2017 2018 2019 2020 

 117,112 53,779 33,047 22,265 19,263 الموجودات/مليون ل.س

 9,760 9,760 9,760 9,760 9,760 رأس المال/ مليون ل.س

)24,469( حقوق المساهم�ن/ مليون ل.س  )3,133(  10,150 25,699 33,972 

)12,842( األر�اح الصافية/ مليون ل.س  21,335 13,283 15,548 8,273 

)131( ر�حية السهم  218.6 136.10 159.31 84.77 

 100 100 100 100 100 القيمة االسمية

)250( القيمة الدف��ية  )32(  104 263.31 348 

 1,822 1,150 غ�� مدرج غ�� مدرج غ�� مدرج القيمة السوقية

 

 �جنة التدقيق  اإلدارةال�جان المنبثقة عن مجلس 

 اسم ال�جنة

 

 خ��ة مالية ومحاسبية عضو مجلس إدارة اسم العضو

 �عم �عم محمد العقيل �جنة التدقيق

 �عم �عم جوجيو بودو ال�جنة التنفيذية

 �عم �عم طارق الزعيم شؤون التعو�ضات�جنة 



قطاع الزراعة
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 الشرق األد�ى لمنتجات الز�تون  اسم الشركة:

 معلومات الشركة

 60 عدد المساهم�ن 600,000,000 رأس المال

 81 عدد الموظف�ن 2001 تار�خ التأسيس

 www.neop.biz الموقع االلك��و�ي للشركة عمر عدي المدير التنفيذي

 غ�� مدرج تار�خ اإلدراج �� السوق  2010 تار�خ �عي�ن المدير العام

 3344961 11 00963 رقم الهاتف أسعد شر�ا�ي اسم مدقق ا�حسابات

 3316793 11 00963 رقم الفاكس 2018 تار�خ �عي�ن مدقق ا�حسابات
 

 مجلس اإلدارة

 االسم
المنص

 ب
 ا�جهة ال�ي يمثلها

�سبة 

 الملكية
 معلومات مجلس اإلدارة ا�جنسية

 %0.08 نصاب العضو�ة سور�ة %7.24 نفسھ الرئيس كمال عدي

 سنوات 4 مدة والية ا�جلس سور�ة %2.06 نفسھ النائب محمد عيد دياب

 بانما %49 شركة سي�وف�ن عضو مجد جمال
تار�خ انتخاب ا�جلس 

 ا�حا��
23/03/2019 

 م�افأة أعضاء ا�جلس سور�ة %1.05 نفسھ عضو فاروق القطب
قرار الهيئة العامة 

 %5أال تز�د عن 

 سور�ة - نفسھ عضو محمد �شار اإلبرش

يحق للمساهم الذي يمتلك 

�عي�ن عضو أو أك�� ��  10%

 ا�جلس

 ال

  %59.35 مجموع ملكيات أعضاء مجلس اإلدارة
عدد اجتماعات ا�جلس 

 العامخالل 
 اتاجتماع 10

 

 تركز الملكية

 �سبة ملكي��م العدد المساهمون 

 

 �سبة ملكي��م عددهم 

 %88.05 7 كبار المساهم�ن %49 1 االعتبار�ون 

 %49 شركة سي�وف�ن أك�� مساهم %51 59 الطبيعيون 
 

 توزيعات األر�اح

 منذ التأسيس 2020 2019 2018 2017 2016 العام

 ل.س مليار  1,024 600 600 600 600 600 رأس المال

 ال يوجد %25 %41.66 ال يوجد %16.66 �سبة األر�اح الموزعة مليون أسهم مجانية 360و
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 اإلفصاحات الطارئة خالل العام

 الموضوع التار�خ الرقم

 2020ال يوجد إفصاحات طارئة خالل عام 

 

 �جنة التدقيق  ال�جان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

 ال�جنة اسم

 

 خ��ة مالية ومحاسبية عضو مجلس إدارة اسم العضو

 �عم �عم كمال عدي �جنة التدقيق

 ال �عم محمد عيد دياب �جنة التدقيق �� الشؤون المالية

 �عم �عم محمد �شار اإلبرش �جنة التدقيق �� الشؤون الفنية والتسو�قية

 ال �عم مجد جمال 

 ال �عم فاروق القطب 

 

 المؤشرات المالية

 2016 2017 2018 2019 2020 

 5,994 2,683 2,752 2,423 2,745 الموجودات/مليون ل.س

 600 600 600 600 600 رأس المال/ مليون ل.س

 3,301 1,361 1,448 1,208 1,499 حقوق المساهم�ن/ مليون ل.س

 2,109 172 249 1.4 575 األر�اح الصافية/ مليون ل.س

 351.57 28.77 41.57 0.25 96 ر�حية السهم

 100 100 100 100 100 القيمة االسمية

 550.3 226.9 241 201 250 القيمة الدف��ية

 غ�� مدرج غ�� مدرج غ�� مدرج غ�� مدرج غ�� مدرج القيمة السوقية

 



107 
 

 اسم الشركة: الشركة العر�ية السور�ة لتنمية المنتجات الزراعية/غدق

 معلومات الشركة

 5,011 عدد المساهم�ن 176,000,000 المالرأس 

 13 عدد الموظف�ن 1986 تار�خ التأسيس

 ال يوجد الموقع االلك��و�ي للشركة صا�� خ�� بك عام معاون مدير

 غ�� مدرج تار�خ اإلدراج �� السوق  2014 تار�خ �عي�ن المدير العام

 2220329 11 00963 رقم الهاتف ماهر وه�ي اسم مدقق ا�حسابات

 2220329 11 00963 رقم الفاكس 2018 تار�خ �عي�ن مدقق ا�حسابات

 

 مجلس اإلدارة

 االسم
المنص

 ب

ا�جهة ال�ي 

 يمثلها
 معلومات مجلس اإلدارة ا�جنسية �سبة الملكية

 %0.05 نصاب العضو�ة سور�ة %0.227 نفسھ رئيس صائب نحاس

 النائب مازن مد�ي
 %25 وزارة الزراعة

 سنوات 4 ا�جلسمدة والية  سور�ة

 15/12/2020 تار�خ انتخاب ا�جلس ا�حا�� سور�ة عضو محمد ا�حر�ري 

 عضو راما عز�ز
نقابة المهندس�ن 

 الزراع�ن
 م�افأة أعضاء ا�جلس سور�ة 1.136%

قرار الهيئة العامة 

 من األر�اح 5%

 سور�ة %1.7 نقابة المهندس�ن عضو عبد الرحمن النعسان

يمتلك يحق للمساهم الذي 

�عي�ن عضو أو أك�� ��  10%

 ا�جلس

 ال

 سودانية %0.22 نفسھ عضو سامر النحاس
عدد اجتماعات ا�جلس خالل 

 العام
 اجتماعات 4

  سور�ة %0.22 نفسھ عضو صبيح النحاس

  %28.503 مجموع ملكيات أعضاء مجلس اإلدارة

 

 تركز الملكية

 �سبة ملكي��م العدد المساهمون 

 

 ملكي��م�سبة  عددهم 

 %35 3 كبار المساهم�ن %34 6 االعتبار�ون 

 % 25 وزارة الزراعة أك�� مساهم %66 5,005 الطبيعيون 
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 توزيعات األر�اح

 منذ التأسيس 2020 2019 2018 2017 2016 العام

 176 176 176 176 176 رأس المال
260% 

 %46 دال يوج دال يوج دال يوج دال يوج �سبة األر�اح الموزعة

 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام

 الموضوع التار�خ الرقم

 2020ال يوجد إفصاحات طارئة لعام 

 

 �جنة التدقيق  ال�جان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

 اسم ال�جنة
 

 عضو مجلس إدارة اسم العضو
خ��ة مالية 

 ومحاسبية

 2020ال يوجد �جنة خالل عام  2020�جان خالل عام  دال يوج

 

 المؤشرات المالية

 2016 2017 2018 2019 2020 

 1,054 843 863 869 837 الموجودات/مليون ل.س

 176 176 176 176 176 رأس المال/ مليون ل.س

 675 559 575 554 520 حقوق المساهم�ن/ مليون ل.س

 131 )15( 21 33 24 األر�اح الصافية/ مليون ل.س

 74.65 )9.04( 12.14 18.92 13 ر�حية السهم

 100 100 100 100 100 القيمة االسمية

 383.77 317.94 327 315 296 القيمة الدف��ية

 غ�� مدرج غ�� مدرج غ�� مدرج غ�� مدرج غ�� مدرج القيمة السوقية
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 شركة بركة لإلنتاج الزرا�� وا�حيوا�ياسم الشركة: 
 

 معلومات الشركة

 2,985 عدد المساهم�ن 195,000,000 رأس المال

 7 عدد الموظف�ن 1987 تار�خ التأسيس

 ال يوجد ةللشرك الموقع االلك��و�ي أيمن عثمان عامدير نائب م

 غ�� مدرجة تار�خ اإلدراج �� السوق  2017 تار�خ �عي�ن المدير العام

 2217644 11 00963 رقم الهاتف جواد ومكسور  اسم مدقق ا�حسابات

 4413049 11 00963 رقم الفاكس 2020 تار�خ �عي�ن مدقق ا�حسابات

 

 مجلس اإلدارة

 ا�جهة ال�ي يمثلها المنصب االسم
�سبة 

 الملكية
 معلومات مجلس اإلدارة ا�جنسية

 %0.05 نصاب العضو�ة سور�ة %0.1 نفسھ الرئيس وديد عبيد

 سنوات 4 مدة والية ا�جلس سور�ة %0.3 نفسھ عضو عمر ال�ج�ي

 02/03/2017 تار�خ انتخاب ا�جلس ا�حا�� سور�ة %0.05 نفسھ عضو شاكر حنب��

 أعضاء ا�جلس م�افأة سور�ة %0.05 نفسھ عضو نز�ھ شماع
قرار الهيئة العامة 

 من األر�اح 5%

عز الدين 

 جر�دة
 سور�ة %0.05 نفسھ عضو

يحق للمساهم الذي يمتلك 

�عي�ن عضو أو أك�� ��  10%

 ا�جلس

 ال

 النائب هيثم حيدر

 %25 وزارة الزراعة

 سور�ة
عدد اجتماعات ا�جلس خالل 

 العام
 اجتماع 12

  سور�ة عضو خالد شوكت

  %25.55 ملكيات أعضاء مجلس اإلدارةمجموع 

 

 تركز الملكية

المساهمو

 ن
 �سبة ملكي��م العدد

 

 �سبة ملكي��م عددهم 

 %45 5 كبار المساهم�ن %29.35 2 االعتبار�ون 

 % 25 وزارة الزراعة أك�� مساهم %70.65 2,983 الطبيعيون 
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 توزيعات األر�اح

 التأسيسمنذ  2020 2019 2018 2017 2016 العام

 195 195 195 195 195 رأس المال
75.28% 

 دال يوج دال يوج ال يوجد ال يوجد دال يوج �سبة األر�اح الموزعة

 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام

 الموضوع التار�خ الرقم

 2020ال يوجد إفصاحات طارئة خالل عام 

 

 �جنة التدقيق  ال�جان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

 ال�جنةاسم 
 

 خ��ة مالية ومحاسبية عضو مجلس إدارة اسم العضو

 2020ال يوجد �جنة خالل عام  �جنة موجودات

   �جنة متا�عة أرا��ي الشركة

   �جنة الضمان

 

 المؤشرات المالية

 2016 2017 2018 2019 2020 

 345 337 322 308 295 الموجودات/مليون ل.س

 195 195 195 195 195 رأس المال/ مليون ل.س

 250 228 211 192 174 حقوق المساهم�ن/ مليون ل.س

 23 16 19 16 4 األر�اح الصافية/ مليون ل.س

 14.41 9.82 11.74 9.14 2.48 ر�حية السهم

 100 100 100 100 100 القيمة االسمية

 84.59 116.98 108.63 98.97 89.45 القيمة الدف��ية

 غ�� مدرج غ�� مدرج غ�� مدرج مدرجغ��  غ�� مدرج القيمة السوقية
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 نماء -اسم الشركة: الشركة الهندسية الزراعية لالستثمارات 

 معلومات الشركة

 12,141 عدد المساهم�ن 140,000,000 رأس المال

 4 عدد الموظف�ن 1987 تار�خ التأسيس

 ال يوجد الموقع االلك��و�ي للشركة جمال فروخ المدير العام

 2009 تار�خ اإلدراج �� السوق  2015 تار�خ �عي�ن المدير العام

 2719520 11 00963 رقم الهاتف مجد الدين شهوان اسم مدقق ا�حسابات

 2719571 11 00963 رقم الفاكس 2017 تار�خ �عي�ن مدقق ا�حسابات

 

 مجلس اإلدارة

 ا�جهة ال�ي يمثلها المنصب االسم
�سبة 

 الملكية
 معلومات مجلس اإلدارة ا�جنسية

 الرئيس د.راما عز�ز
نقابة المهندس�ن 

 الزراعي�ن
 %0.35 نصاب العضو�ة سور�ة 5%

 سنوات 4 مدة والية ا�جلس سور�ة %6.3 غرف الزراعة السور�ة النائب عمر الشالط

 عضو �عيون أيمن 
االتحاد العر�ي إلعادة 

 التأم�ن
 16/08/2018 تار�خ انتخاب ا�جلس ا�حا�� سور�ة 1.4%

محمد عبد 

 الرزاق تكھ ��
 عضو

العر�ية لتنمية ال��وة 

 ا�حيوانية
 م�افأة أعضاء ا�جلس سور�ة 5%

قرار الهيئة العامة 

 من األر�اح 5%

 عضو عامر الدخيل

صندوق الضمان الص�� 

واالجتما�� لنقابة 

 المهندس�ن الزراعي�ن

 سور�ة 5%

يحق للمساهم الذي يمتلك 

�عي�ن عضو أو أك�� ��  10%

 ا�جلس

 ال

 عضو رائد حمزة

 %25 وزارة الزراعة

 سور�ة
عدد اجتماعات ا�جلس خالل 

 العام
 اجتماع 7

  سور�ة عضو أحمد الدياب

  %47.7 مجموع ملكيات أعضاء مجلس اإلدارة

 

 تركز الملكية

المساهمو

 ن
 �سبة ملكي��م العدد

 

 �سبة ملكي��م عددهم 

 %45 5 كبار المساهم�ن %59.9 20 االعتبار�ون 

 % 25 وزارة الزراعة أك�� مساهم %40.1 12,121 الطبيعيون 
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 توزيعات األر�اح

 منذ التأسيس 2020 2019 2018 2017 2016 العام

 140 140 140 140 140 رأس المال
225% 

 %9 دال يوج دال يوج ال يوجد ال يوجد �سبة األر�اح الموزعة

 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام

 الموضوع التار�خ الرقم

 2020ال يوجد إفصاحات طارئة خالل عام 

 

 �جنة التدقيق  ال�جان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

 اسم ال�جنة

 

 ومحاسبيةخ��ة مالية  عضو مجلس إدارة اسم العضو

 2020ال يوجد �جنة خالل عام  الزراعية ال�جنة الفنية

  ال�جنة المالية

 

 المؤشرات المالية

 2016 2017 2018 2019 2020 

 343 308 298 284 272 الموجودات/مليون ل.س

 140 140 140 140 140 رأس المال/ مليون ل.س

 177 143 133 117 105 حقوق المساهم�ن/ مليون ل.س

 35 9 16 11 0.433 األر�اح الصافية/ مليون ل.س

 25.11 7.42 30.06 20.48 0.77 ر�حية السهم

 100 100 250 250 250 القيمة االسمية

 127 102.5 239 209 189 القيمة الدف��ية

االستكشافيةجلسة  معلقة معلقة معلقة معلقة القيمة السوقية  

 



قطاع االتصاالت
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 سور�ة – MTN اسم الشركة:
 

 معلومات الشركة

 31 عدد المساهم�ن 1,500,000,000 رأس المال

 1,016 عدد الموظف�ن 2002 تار�خ التأسيس

 www.mtn.com.sy الموقع االلك��و�ي للشركة ز�اد سبح 1المدير العام

 13/01/2019 تار�خ اإلدراج �� السوق  2016 تار�خ �عي�ن المدير العام

 9494 11 00963 رقم الهاتف مجد الدين شهوان اسم مدقق ا�حسابات

 6666594 11 00963 رقم الفاكس 2019 تار�خ �عي�ن مدقق ا�حسابات

 

 مجلس اإلدارة

 ا�جهة ال�ي يمثلها المنصب 2االسم
�سبة 

 الملكية
 معلومات مجلس اإلدارة ا�جنسية

 %0.5 نصاب العضو�ة لبنانية %0.5 نفسھ الرئيس جمال رمضان

 سنوات 4 مدة والية ا�جلس سور�ة %24.49 تي�� إنفست ليمتد النائب �سر�ن إبراهيم

 عضو إسماعيل جارودي
انفست�وم مو�ايل 

 �وميونيكيشن
 30/04/2018 تار�خ انتخاب ا�جلس ا�حا�� لبنانية 73.46%

 م�افأة أعضاء ا�جلس سور�ة %0.5 نفسھ عضو نص�� سبح
قرار الهيئة العامة أال 

 %5تز�د عن 

 سور�ة %0.5 نفسھ عضو جورج فاكيا�ي

يحق للمساهم الذي يمتلك 

�عي�ن عضو أو أك�� ��  10%

 ا�جلس

 ال

  %99.45 مجموع ملكيات أعضاء مجلس اإلدارة
عدد اجتماعات ا�جلس خالل 

 العام
 اجتماع

 

 تركز الملكية

 �سبة ملكي��م العدد المساهمون 

 

 �سبة ملكي��م عددهم 

 %97.95 2 كبار المساهم�ن %97.95 2 االعتبار�ون 

 أك�� مساهم %2.05 29 الطبيعيون 
شركة انفست�وم مو�ايل 

 �وميونيكيشن
73.46% 

 

                                                           
 .28/02/2021تم  �غي�� مدير التنفيذي ليصبح السيد محمد وسيم الشطة بتار�خ  1 
 .25/02/2021استقالة مجلس اإلدارة خالل العام وتم فرض حراسة قضائية ع�� الشركة بتار�خ  2 
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 توزيعات األر�اح

 منذ التأسيس 2020 2019 2018 2017 2016 العام

 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 رأس المال

4,853.63% 
 لم �عقد هيئة عامة �عد لم �عقد هيئة عامة �عد %409 %386.63 %517 األر�اح الموزعة �سبة

 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام

 الموضوع التار�خ الرقم

 رفع ا�حجز االحتياطي عن أموال الشركة 04/02/2020 1

 مجلس إدارة و�� اإلدارة التنفيذية�غي�� رئيس  10/03/2020 2

 استقالة رئيس وعضو�ن مجلس إدارة 10/05/2020 3

 حول مطالبة الهيئة الناظمة بدفع مبالغ مالية 20/05/2020 4

 حول عملية التفاوض لبيع ا�حصة المسيطرة 09/08/2020 5
 

 �جنة التدقيق  ال�جان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

 اسم ال�جنة

 

 خ��ة مالية ومحاسبية عضو مجلس إدارة العضواسم 

 ال �عم جمال رمضان �جنة التدقيق

 ال �عم جورج فاكيا�ي �جنة الم�افات

 ال �عم نص�� سبح 

 �عم ال عو�ي زكية  
 

 المؤشرات المالية

 2016 2017 2018 2019 2020 

 193,020 163,040 146,101 145,598 140,900 الموجودات/مليون ل.س

 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 رأس المال/ مليون ل.س

 3,209 7,029 10,734 8,414 10,009 حقوق المساهم�ن/ مليون ل.س

 )3,819( 2,443 8,225 6,164 7,759 األر�اح الصافية/ مليون ل.س

 )254.66( 162.89 548 411 517 ر�حية السهم

 100 100 100 100 100 القيمة االسمية

 213.94 468.6 715 561 667 الدف��يةالقيمة 

 7,875 7,875 غ�� مدرج غ�� مدرج غ�� مدرج القيمة السوقية
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 مو�ايل تيليكوم لاسم الشركة: س��يت

 معلومات الشركة

 6,534 عدد المساهم�ن 3,350,000,000 رأس المال

 4,482 عدد الموظف�ن 2002 تار�خ التأسيس

 www.syriatel.sy الموقع االلك��و�ي للشركة ماجدة صقر 1المدير العام

 18/11/2018 تار�خ اإلدراج �� السوق  2008 تار�خ �عي�ن المدير العام

 9393 11 00963 رقم الهاتف قحطان السيو�� اسم مدقق ا�حسابات

 3344007 11 00963 رقم الفاكس 2018 تار�خ �عي�ن مدقق ا�حسابات

 

 مجلس اإلدارة

 ا�جهة ال�ي يمثلها المنصب 2االسم
�سبة 

 الملكية
 معلومات مجلس اإلدارة ا�جنسية

 الرئيس رامي مخلوف
راماك للمشاريع 

 التنمو�ة واإل�سانية
 %0.3 نصاب العضو�ة سور�ة 40%

 سنوات 4 مدة والية ا�جلس سور�ة %0.89 نفسھ النائب إ��اب مخلوف

 11/06/2018 تار�خ انتخاب ا�جلس ا�حا�� سور�ة - نفسھ عضو أديب مهنا

 م�افأة أعضاء ا�جلس سور�ة - نفسھ عضو ا�جال��محمد 

قرار الهيئة 

العامة أال تز�د 

 %5عن 

 

أحمد باسل 

 ا�خ��ي

 عضو
صندوق المشرق 

 االستثماري 
 سور�ة 13.5%

يحق للمساهم الذي يمتلك 

�عي�ن عضو أو أك�� ��  10%

 ا�جلس

 �عم

  %54.39 مجموع ملكيات أعضاء مجلس اإلدارة
خالل  عدد اجتماعات ا�جلس

 العام
 اتاجتماع 6

 

 تركز الملكية

 �سبة ملكي��م العدد المساهمون 

 

 �سبة ملكي��م عددهم 

 %72.06 3 كبار المساهم�ن %87.27 32 االعتبار�ون 

 %40 شركة راماك للمشاريع التنمو�ة واإل�سانية أك�� مساهم %12.73 6,502 الطبيعيون 

                                                           
 وتم ت�ليف السيد مر�د االتا��ي بمهامها.. 06/09/2020استقال السدة ماجدة صقر بتار�خ  1 
 15/07/2021وتم ا��اء ا�حراسة بتار�خ  04/06/2020عدة �غ��ات �� مجلس اإلدارة وتم فرض حراسة قضائية ع�� الشركة بتار�خ  2020شهد عام  2 

 وانتخاب مجلس جديد للشركة .
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 توزيعات األر�اح

 منذ التأسيس 2020 2019 2018 2017 2016 العام

 3,350 3,350 3,350 3,350 3,350 رأس المال
4,970% 

 %1050 - %580 %530 %460 األر�اح الموزعة �سبة
 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام

 الموضوع التار�خ الرقم

 �غي�� نائب رئيس مجلس اإلدارة 18/05/2020 1

 استقالة عضو مجلس اإلدارة 20/05/2020 2

 حول مطالبة الهيئة الناظمة بدفع مبالغ مالية 21/05/2020 3

 استقالة مدير عام الشركة 06/09/2020 4

 

 �جنة التدقيق  ال�جان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

 اسم ال�جنة

 

 خ��ة مالية ومحاسبية عضو مجلس إدارة اسم العضو

 ال �عم إ��اب مخلوف �جنة التدقيق

 �عم ال نضال العر�يد  

 �عم �عم أديب مهنا  

 

 المؤشرات المالية

 2016 2017 2018 2019 2020 

 383,232 242,004 187,105 154,572 128,217 الموجودات/مليون ل.س

 3,350 3,350 3,350 3,350 3,350 رأس المال/ مليون ل.س

 269,043 172,837 132,941 92,506 65,952 حقوق المساهم�ن/ مليون ل.س

 80,732 59,328 58,605 41,964 24,824 الصافية/ مليون ل.ساألر�اح 

 2,409 1,771 1,749 1,252 741 ر�حية السهم

 100 100 100 100 100 القيمة االسمية

 8,031 5,159 3,968 2,761 1,968 القيمة الدف��ية

 7,531 7,206 غ�� مدرج غ�� مدرج غ�� مدرج القيمة السوقية

 



قطاع الصرافة
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افة  اسم الشركة: األدهم للصر

 معلومات الشركة

 36 عدد المساهم�ن 1.215.000.000 رأس المال

 29 عدد الموظف�ن 2009 تار�خ التأسيس

 www.alaadhamexchange.com الموقع االلك��و�ي للشركة محمد راتب ا�حايك 1المدير العام

 غ�� مدرج تار�خ اإلدراج �� السوق  2020 تار�خ �عي�ن المدير العام

 2325603 11 00963 رقم الهاتف د. إيمان الالذقا�ي اسم مدقق ا�حسابات

 2318148 11 00963 رقم الفاكس 2020 تار�خ �عي�ن مدقق ا�حسابات
 

 مجلس اإلدارة

 المنصب االسم
ا�جهة ال�ي 

 يمثلها
 معلومات مجلس اإلدارة ا�جنسية �سبة الملكية

 %0.013 نصاب العضو�ة سور�ة %10 نفسھ الرئيس عماد حالق قنطق��

 سنوات 4 مدة والية ا�جلس سور�ة %10 نفسھ النائب عمر حالق قنطق��

 سور�ة %8.51 نفسھ عضو محمود حالق قنطق��
تار�خ انتخاب ا�جلس 

 ا�حا��
11/05/2017 

 م�افأة أعضاء ا�جلس سور�ة %10 نفسھ عضو فاطمة طرابلسية

تحدد بقرار من الهيئة 

العامة ع�� أال تز�د عن 

5% 

 سور�ة % 4.67 نفسھ عضو حالق قنطف�� هدى

يحق للمساهم الذي 

�عي�ن  %10يمتلك 

 عضو أو أك�� �� ا�جلس:

 ال

  %43.18 مجموع ملكيات أعضاء مجلس اإلدارة
ا�جلس عدد اجتماعات 

 خالل العام
 اتاجتماع 8

 

 تركز الملكية

 �سبة ملكي��م العدد المساهمون 

 

 �سبة ملكي��م عددهم 

 %67 7 كبار المساهم�ن %0 0 االعتبار�ون 

 %60 %10مساهم�ن ملكية �ل م��م  5 أك�� مساهم %100 36 الطبيعيون 

 

                                                           
 .04/01/2020تم �عي�ن السيد محمد راتب ا�حايك كمدير عام بتار�خ  1 
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 توزيعات األر�اح

 التأسيسمنذ  2020 2019 2018 2017 2016 العام

 1,215 1,215 1,015 250 250 رأس المال
295  

ً
مليون ل.س  93.9و  مليون ل.س نقدا

 أسهم مجانية
�سبة األر�اح 

 الموزعة
 ال يوجد

أسهم مجانية  37.56%

 نقدي 1.44%+

ال 

 ديوج
 %3 ال يوجد

 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام

 الموضوع التار�خ الرقم

 عام للشركة�غي�� مدير  27/04/2020 1

 

 �جنة التدقيق  ال�جان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

 اسم ال�جنة

 

 خ��ة مالية ومحاسبية عضو مجلس إدارة اسم العضو

 �عم ال محمد راتب ا�حايك �جنة التدقيق

 �عم ال رزان الديخ �جنة االمتثال

 �عم ال بالل الرفا�� 

 �عم ال سامي القابو�ي 

 

 المؤشرات المالية

 2016 2017 2018 2019 2020 

 3,113 2,829 1,589 608 506 الموجودات/مليون ل.س

 1,215 1,215 1,015 250 250 رأس المال/ مليون ل.س

 2,171 1,286 1,065 418 421 حقوق المساهم�ن/ مليون ل.س

 897 26 3 15 127 األر�اح الصافية/ مليون ل.س

 73.83 2.36 0.46 6.13 51 ر�حية السهم

 100 100 100 100 100 القيمة االسمية

 178.76 105.92 105 167 168 القيمة الدف��ية

 غ�� مدرج غ�� مدرج غ�� مدرج غ�� مدرج غ�� مدرج القيمة السوقية
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افة  اسم الشركة: شام للصر

 معلومات الشركة

 19 عدد المساهم�ن 2.080.000.000 رأس المال

 20 عدد الموظف�ن 2009 تار�خ التأسيس

 - الموقع االلك��و�ي للشركة عبد الكر�م �جم 1المدير العام

 غ�� مدرج تار�خ اإلدراج �� السوق  2010 �عي�ن المدير العامتار�خ 

 2327042 11 00963 رقم الهاتف سم�� النيحاوي  اسم مدقق ا�حسابات

 2327041 11 00963 رقم الفاكس 2020 تار�خ �عي�ن مدقق ا�حسابات

 

 مجلس اإلدارة

 ا�جهة ال�ي يمثلها المنصب االسم
�سبة 

 الملكية
 مجلس اإلدارةمعلومات  ا�جنسية

 %5 نصاب العضو�ة سور�ة %10 نفسھ رئيس �شار ا�جما��

 سنوات 4 مدة والية ا�جلس سور�ة %10 نفسھ النائب محمد حسام الشر��� المز�ك

 سور�ة %4 نفسھ عضو محمد عمر الشر��� المز�ك
تار�خ انتخاب ا�جلس 

 ا�حا��
08/01/2015 

 أعضاء ا�جلسم�افأة  سور�ة %5 نفسھ عضو دال�ن البل��

تحدد بقرار من الهيئة 

العامة ع�� أال تز�د عن 

5% 

 سور�ة %5 نفسھ عضو عب�� البل��

يحق للمساهم الذي 

�عي�ن  %10يمتلك 

 عضو أو أك�� �� ا�جلس:

 ال

  %34 مجموع ملكيات أعضاء مجلس اإلدارة
عدد اجتماعات ا�جلس 

 خالل العام
 اجتماعات 4

 

 تركز الملكية

 �سبة ملكي��م العدد المساهمون 

 

 �سبة ملكي��م عددهم 

 %84.89 11 كبار المساهم�ن %0 0 االعتبار�ون 

 %10 %10مساهم�ن يمتلك �ل م��م  5 أك�� مساهم %100 20 الطبيعيون 

                                                           
 .31/01/2021السيد عبد الكر�م �جم بتار�خ  1 
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 توزيعات األر�اح

 منذ التأسيس 2020 2019 2018 2017 2016 العام

 2,080 1,215 1,050 250 250 رأس المال
 مليون  95

ً
 ل.س نقدا

 لم يتم عقد هيئة عامة �عد ال يوجد ال يوجد دال يوج دال يوج �سبة األر�اح الموزعة

 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام

 الموضوع التار�خ الرقم

 إغالق الشركة بقرار من مصرف سور�ة المركزي  22/01/2020 1

 معاودة الشركة لعملها 09/03/2020 2

 مدير عام للشركةاستقالة  10/05/2020 3

 

 �جنة التدقيق  ال�جان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

 خ��ة مالية ومحاسبية عضو مجلس إدارة اسم العضو  اسم ال�جنة

 2020ال يوجد �جنة خالل عام   2020�جان خالل عام  دال يوج

 

 المؤشرات المالية

 2016 2017 2018 2019 20202 

 1,990 2,077 1,244 270 300 الموجودات/مليون ل.س

 2,080 2,080 1,050 250 250 رأس المال/ مليون ل.س

 1,981 2,043 1,032 268 284 حقوق المساهم�ن/ مليون ل.س

 )61( )11( )0.027( )15( 19 األر�اح الصافية/ مليون ل.س

 )2.95( )0.79( )0.003( )6.37( 39 ر�حية السهم

 100 100 100 100 100 القيمة االسمية

 95.27 98.22 98 107 114 القيمة الدف��ية

 غ�� مدرج غ�� مدرج غ�� مدرج غ�� مدرج غ�� مدرج القيمة السوقية

 

                                                           
 .2020معلومات وفق استمارة األو�� لعام  2 
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افة  اسم الشركة: المتحدة للصر
 

 معلومات الشركة

 58 عدد المساهم�ن 2,000,000,000 رأس المال

 30 عدد الموظف�ن 2009 تار�خ التأسيس

 www.uecsy.com الموقع االلك��و�ي للشركة عبدو مق��ي المدير العام

 غ�� مدرج تار�خ اإلدراج �� السوق  2010 تار�خ �عي�ن المدير العام

 2314550 11 00963 رقم الهاتف جواد ومكسور  اسم مدقق ا�حسابات

 2322973 11 00963 رقم الفاكس 2020 تار�خ �عي�ن مدقق ا�حسابات

 

 مجلس اإلدارة

 المنصب االسم
ا�جهة ال�ي 

 يمثلها
 معلومات مجلس اإلدارة ا�جنسية �سبة الملكية

 %0.4 نصاب العضو�ة فلسطينية %12.74 نفسھ الرئيس محمد طارق األسدي

 سنوات 4 مدة والية ا�جلس سور�ة %10 نفسھ النائب رضوان دعاس

 01/11/2018 تار�خ انتخاب ا�جلس ا�حا�� فلسطينية %11.19 نفسھ عضو �شر محمد عي�ىى

 م�افأة أعضاء ا�جلس فلسطينية - نفسھ عضو عمر أسامة النقيب

تحدد بقرار من الهيئة 

العامة ع�� أال تز�د عن 

5% 

 سور�ة %1.97 نفسھ عضو حنان عبد النافع

يحق للمساهم الذي يمتلك 

�عي�ن عضو أو أك�� ��  10%

 ا�جلس:

 ال

  %35.91 مجموع ملكيات أعضاء مجلس اإلدارة
عدد اجتماعات ا�جلس 

 خالل العام
 اجتماع 12

 

 تركز الملكية

 �سبة ملكي��م العدد المساهمون 

 

 �سبة ملكي��م عددهم 

 %66.48 10 كبار المساهم�ن %0 0 االعتبار�ون 

 %12.74 محمد طارق االسدي أك�� مساهم %100 58 الطبيعيون 

 

 



124 
 

 توزيعات األر�اح

 منذ التأسيس 2020 2019 2018 2017 2016 العام

 2,000 2,000 1,127 250 250 رأس المال
 و 157

ً
 182مليون ل.س نقدا

 %1.58 �سبة األر�اح الموزعة مليون ل.س أسهم مجانية
12.72% 

 أسهم مجانية

أسهم  4.95%

 مجانية
0.62% 1.39% 

 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام

 الموضوع التار�خ الرقم

 إغالق الشركة بقرار من مصرف سور�ة المركزي  22/01/2020 1

 معاودة الشركة لعملها 04/03/2020 2

 قرار مجلس اإلدارة بتوزيع أر�اح 18/06/2020 3

 

 �جنة التدقيق  ال�جان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

 اسم ال�جنة
 

 خ��ة مالية ومحاسبية عضو مجلس إدارة اسم العضو

 2020اليوجد �جنة خالل عام  2020 �جان خالل عام دال يوج

 

 المؤشرات المالية

 2016 2017 2018 2019 2020 

 4,154 2,099 1,295 616 502 الموجودات/مليون ل.س

 2,000 2,000 1,127 250 250 رأس المال/ مليون ل.س

 3,944 2,085 1,256 549 441 حقوق المساهم�ن/ مليون ل.س

 1,873 23 102 163 168 األر�اح الصافية/ مليون ل.س

 93.69 1.68 10.51 65.20 67 ر�حية السهم

 100 100 100 100 100 القيمة االسمية

 197.21 104.28 112 220 177 القيمة الدف��ية

 غ�� مدرج غ�� مدرج غ�� مدرج غ�� مدرج غ�� مدرج القيمة السوقية

 




