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  معلومات الشركة

  الشركة املتحدة للتأمني املسامهة املغفلة العامة  اسم الشركة:
  التأمني  النشاط الرئيسي للشركة:

  سوريةلرية  ٢٬١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  رأس املال املصرح به:
  لرية سورية ٢٬١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  رأس املال املدفوع:

  سهم  ٢١٫٠٠٠٫٠٠٠  عدد األسهم:
  ٣٨٣  عدد املسامهني:

  www.uic.com.sy  املوقع االلكرتوين للشركة:
  ٨٨  عدد املوظفني يف الشركة:

  

  جملس اإلدارة

 أمساء أعضاء جملس اإلدارة مع نبذة تعريفية عن كل منهم. .١

  السيد مروان عّفاكي

  رئيس جملس اإلدارة

 بريطانيا. –  EMBA  ماجستري ختصصي يف إدارة األعمال - 
 لندن. –  ACII  زمالة معهد التأمني القانوينّ  - 
  دبلوم يف الّتأمني. - 
  جامعة حلب. –حائز على شهادة يف إدارة األعمال  - 
 عاماً يف العمل التأميّين وإدارة الشركات. ٢٥خربة أكثر من  - 

   السيد عمر الغراوي

 رئيس جملس اإلدارةئب 

جامعة  -بكالوريوس يف العلوم وإدارة األعمال (علوم مالية وإدارة األعمال الدولية)  - 
ت املتحدة األمريكية   نيويورك     .٢٠٠٥الوال

ت املتحدة االمريكية  -ماجستري يف إدارة األعمال (التمويل) من جامعة شيكاغو  -   .٢٠١٥الوال
  مؤسسات مالية ومصرفية.عاماً يف ١٧خربة عملية ألكثر من  - 
  سورية. –الرئيس التنفيذي السابق لبنك بيمو السعودي الفرنسي  - 
 الرئيس التنفيذي املكلف بتأسيس بيمو السعودي الفرنسي العقارية. - 
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  وري اخل السيد عبدو

  عضو جملس اإلدارة

 

يوسف   القديسجامعة  -حائز على إجازة يف إدارة األعمال والعلوم التجارية، ختصص يف التأمني  - 
  .١٩٨٣، وحائز على شهادة الدروس التقنية يف الضمان عام ١٩٨٠عام 

 عاماً يف التأمني مع التجارية املتحدة للتأمني ش.م.ل. ٤٢خربة   - 
وعضو يف جملس إدارة التجارية املتحدة للتأمني ش.م.ل.  GM COOاملدير العام  - 

  كما يتوىل حاليا" املناصب التالية:
  املؤسسة الوطنية للضمان اإللزامي.رئيس  -         
 رئيس جلنة السيارات يف مجعية شركات الضمان يف لبنان. -   
ئب الرئيس مجعية شركات الضمان يف لبنان -     سابقاً 

 السيد جود جوّيد 

 عضو جملس اإلدارة

 عاماً. ٢٥خربة صناعّية متتّد ألكثر من  - 
 الصناعّيني املنبثقة عن غرفة صناعة حلب.عضو سابق يف جملس إدارة جلنة شباب األعمال  - 
 عضو سابق يف جملس إدارة مجعّية رّواد األعمال الّشباب السوريّة. - 
 عضو يف اّحتاد املصّدرين الّسوريني. - 
 عضو يف كلٍّ من غرفة صناعة وجتارة حلب. - 
  عضو جملس رجال األعمال السوري اإلندونيسي - 

  السيد مجيل اسعد

  عضو جملس اإلدارة

 بريوت، لبنان.    AUB  –بكالوريوس يف إدارة األعمال من اجلامعة األمريكية  - 
 جمال إدارة مشاريع التعهدات واملقاوالت.  عاماً يف /١٥خربة متتد ألكثر من / - 
  خربة عملية يف إدارة االستثمارات واحملافظ املالية. - 

صر آغا    الدكتور عمار 

 عضو جملس اإلدارة 

  

 جامعة حلب. –قسم اإلحصاء  –والتجارة إجازة يف االقتصاد  - 
ضيات التأمني  –دكتوراه فلسفة يف العلوم االقتصادية  -  املعهد العايل االقتصادي  –اختصاص ر

 اإلحصائي يف موسكو
 .٢٠١٥ولغاية  ٢٠١٤مدير عام مؤسسة التجارة اخلارجية من  - 
 .٢٠١٧ولغاية  ٢٠١٤مدير عام هيئة اإلشراف على التأمني من  - 
 .٢٠١١ولغاية  ٢٠٠٨اإلحصاء التطبيقي من  رئيس قسم - 
 ولتارخيه. ٢٠١٩جامعة دمشق من  –عميد كلية االقتصاد  - 

 السيدة هيا وايل 

 عضو جملس اإلدارة

  لبنان.   AUB –بكالوريوس يف إدارة األعمال من اجلامعة األمريكّية يف بريوت  - 
  عاماً يف املصارف والتأمني. ١٥خربة  - 
  وشركات التأمني يف عدة دول عربّية.شغلت عدة مناصب يف مصارف  - 
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 أعضاء جملس اإلدارة. .٢
نسبة   اجلهة اليت ميثلها  املنصب  االسم الرقم

  امللكية
ريخ تعيينه أو   اجلنسية

  انتخابه
لس اجملرئيس   يمروان عفاك  ١

    اإلدارة
  ٣٠/٠٤/٢٠١٩  سوري  %٥  فردي

  

ئب رئيس   عمر الغراوي  ٢
  جملس اإلدارة

بنك بيمو السعودي 
  الفرنسي

  ٣٠/٠٤/٢٠١٩  سورية  %٢٣٫٠٧٦
  

جملس عضو   ورياخلعبدو   ٣
  اإلدارة

التجارية املتحدة للتأمني 
  ش.م.ل

  ٣٠/٠٤/٢٠١٩  لبنانية  %٧
  

جملس عضو   مجيل اسعد  ٤
  اإلدارة

شركة جمموعة اجلميل 
  املسامهة املغفلة اخلاصة

  ٣٠/٠٤/٢٠١٩  سورية  %٤٫٢٦
  

جملس عضو   جود جويد  ٥
  اإلدارة

  ٣٠/٠٤/٢٠١٩  سوري  %١  فردي
  

صر اغا  ٦ جملس عضو  عمار 
  اإلدارة

  ٣٠/٠٤/٢٠١٩  سوري  -  فردي
  

جملس عضو   هيا وايل  ٧
  اإلدارة

  ٣٠/٠٤/٢٠١٩  سوري  -  فردي
  

 
ريخ انتخاب جملس اإلدارة. .٣  مدة والية جملس اإلدارة وفق النظام األساسي وعدد أسهم العضوية و

   سنوات ٤ :وفق النظام األساسي مدة الوالية - 
من رأس املال وجيوز انتخاب عضو جملس  %١نسبته  سهم أي ما ٢١٠٬٠٠٠: عدد أسهم العضوية - 

لشركة شرط    اإلدارة.تتجاوز نسبتهم ثلث أعضاء جملس  أالادارة أو أكثر من غري املسامهني 
 .٣٠/٠٤/٢٠١٩مت االنتخاب بتاريخ : ريخ انتخاب جملس اإلدارة -

 إدارة الشركة. سالنسائي يف جملنسبة متثيل العنصر  .٤
  .%١٤٫٢٨٦ هأعضاء أي ما نسبت ٧عضو واحد من أصل 
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 اليت عقدها خالل العام مع بيان التاريخ واحلضور. اإلدارةعدد اجتماعات جملس  .٥
  أمساء األعضاء املعتذرين  عدد احلضور  ريخ االجتماع  الرقم
٠٣/٠٣/٢٠٢١  ١ تغيبت بعذر –هيا وايل  ٦   

٠٢/٠٦/٢٠٢١  ٢  ال يوجد ٧ 

٠٦/٠٩/٢٠٢١  ٣  ال يوجد ٧ 

٠١/١٢/٢٠٢١  ٤  ال يوجد ٧ 

 فات وتعويضات وبدالت أعضاء جملس اإلدارة على الشكل التايل:آمك .٦
 .ونسبتهاملستحقة ألعضاء جملس اإلدارة عن العام السابق  فاتآاملكجمموع  -

ح العام م ح الصافية القابلة للتوزيع، امجايل  %٥بواقع  ٢٠٢٠كافآت أعضاء جملس اإلدارة عن أر من األر
 .ل.س /١٠٬٩٣٠٬٢١٢توزيعها / اليت متاملكافآت 

املقرتحة ألعضاء جملس اإلدارة عن العام احلايل واليت سيتم عرضها يف اجتماع  فاتآاملكجمموع  -
 .ونسبتهاهليئة العامة 

ح العام أل املقرتحة كافآتامل ح الصافية القابلة  %٥بواقع  ٢٠٢١عضاء جملس اإلدارة عن أر من األر
 ل.س. /٢١٬٠٦٤٬٤٢٢توزيعها / املقرتحللتوزيع، امجايل املكافآت 

 بدالت حضور اجتماعات جملس اإلدارة خالل العام. -
  قيمة البدل لالجتماع الواحد عدد االجتماعات  اسم العضو

  ل.س  ١٫٠٠٠٫٠٠٠  ٤  عفاكيمروان 
  ل.س ٥٠٠٫٠٠٠  ٤  عمر الغراوي

  ل.س ٥٠٠٫٠٠٠  ٤  ورياخلعبدو 
  ل.س ٥٠٠٫٠٠٠  ٤ مجيل اسعد
  ل.س ٥٠٠٫٠٠٠  ٤ جود جويد

صر اغا   ل.س ٥٠٠٫٠٠٠  ٤ عمار 

  ل.س ٥٠٠٫٠٠٠  ٣ هيا وايل
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اجمللس تفاصيل بدالت حضور جلسات اللجان املنبثقة عن جملس اإلدارة اليت تقاضاها أعضاء  -
 خالل العام.

 ال يتقاضى أعضاء اجمللس أي بدالت عن حضور اللجان املنبثقة عن اجمللس.

  بدالت حضور جلسات اللجان املنبثقة عن جملس اإلدارة اسم العضو
  اسم اللجنة  اسم اللجنة  اسم اللجنة

عدد 
 االجتماعات

قيمة البدل 
  لالجتماع

عدد 
 االجتماعات

قيمة البدل 
  لالجتماع

عدد 
 االجتماعات

قيمة البدل 
  لالجتماع

              
بدالت أو تعويضات (مثل بدل إقامة أو سفر) أو أي مزا أخرى تقاضاها أعضاء اجمللس  -

 خالل العام. 
يل    .ل.س ٤٠٣٬٣٧٦فواتري مو

 أي صلة قرابة بني أعضاء جملس اإلدارة وتوضيح درجة ونوع هذه القرابة. بيان بوجود .٧
 .ال يوجد

 الشركة مع األطراف ذات العالقة خالل العام.تعامالت  .٨
  قيمة التعامل  نوع التعامل  توضيح طبيعة العالقة  بيان الطرف ذو العالقة

أعضاء شركة تدار من قبل أقارب   شركة ليد الدولية احملدودة املسؤولية
  الرابعة من الدرجة  اجمللس

 ل.س ٢٣٫٢٣٣٫٥١٥  مني

 ل.س ٢٨٬٧٤٠٬٢٠٥  مني  اجمللسأعضاء   بنك بيمو السعودي الفرنسي
  ل.س  ٣٦٠٬٥٠٠  مني  أعضاء اجمللس  مروان سبع عفاكي
صر آغا   ل.س  ٦٤٩٬٢٢٠  مني  أعضاء اجمللس  عمار 

  ل.س   ٣٢٣٬٥٠٠  مني  أعضاء اجمللس  هيا وايل
 ل.س ٢٨٬٧٩٢٬٦٤٥  مني  أعضاء اجمللس  جود جويد

  ل.س ٧٠٣٬٠٠٠  مني  أعضاء اجمللسشركة تدار من قبل  جمموعة اجلميل املسامهة املغفلة اخلاصة
مني  أعضاء اجمللس  التجارية املتحدة للتأمني ش.م.ل  ل.س ٦٢٬٩٣٠٬٨٠١  إعادة 
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  اللجان املنبثقة عن جملس اإلدارة

للجان املنبثقة عن جملس اإلدارة -   :بيان 
 دارة املخاطرإجلنة  :اللجنةاسم  -
 :أعضاء اللجنة -

 ريخ تعيينه يف اللجنة  املنصب الوظيفي  اللجنة منصبه يف  اسم العضو
  ٢٦/٠٦/٢٠١٩  ئب رئيس جملس اإلدارة رئيس اللجنة عمر الغراوي

  ٢٦/٠٦/٢٠١٩  عضو جملس إدارة عضو اللجنة ورياخلعبدو 
  ٢٦/٠٦/٢٠١٩  عضو جملس إدارة عضو اللجنة مجيل اسعد

  :مهام اللجنة -
 األقل وكلما دعت احلاجة إىل ذلك.جتتمع اللجنة مرة كل ثالثة أشهر على   -أ

  جتتمع اللجنة مع مدير املخاطر أو من ينوب عنه يف الشركة مرة واحدة كل ثالثة أشهر على األقل.  -ب
  رسم سياسة وصالحيات إدارة املخاطر مبا ينسجم مع القرارات النافذة، ومراجعتها بصورة دورية.  -ت
لتنسيق مع دائرة التدقيق إعداد إجراءات عمل إلدارة املخاطر ومتابعة تنفيذ   -ث هذه اإلجراءات 

  الداخلي.
  مراجعة التقارير الدورية حول طبيعة املخاطر اليت تتعرض هلا الشركة وحجمها، وأنشطة إدارة املخاطر.  -ج

 ).Xأو  √(عدد االجتماعات اليت عقدت خالل العام مع بيان التاريخ واحلضور  -
  حضور أعضاء اللجنة  ريخ االجتماع

  ورياخلعبدو   سعدأمجيل   الغراويعمر 
٠٣/٠٣/٢٠٢١ √ √  X  
٢٧/٠٥/٢٠٢١  √ √ √ 

١٨/٠٨/٢٠٢١  √ √ √ 

٠٩/١١/٢٠٢١  √ √ √ 
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  التدقيق جلنة :اسم اللجنة -
 :أعضاء اللجنة -

 ريخ تعيينه يف اللجنة املنصب الوظيفي منصبه يف اللجنة اسم العضو
صر آغا   ٢٦/٠٦/٢٠١٩ عضو جملس إدارة رئيس اللجنة عمار 
دارةاإلجملس  رئيس عضو اللجنة مروان عفاكي  ٢٦/٠٦/٢٠١٩  
  ٢٦/٠٦/٢٠١٩ عضو جملس إدارة عضو اللجنة هيا وايل

  :مهام اللجنة -
  أجل: من والرقابية اإلشرافية مسؤولياته بتنفيذ الشركة إدارة جملس مساعدة

ت وموثوقية سالمة ضمان -)١     .املالية البيا
  .والتشريعية القانونية ملتطلبات الشركة التزام -)٢ 
   .اخلارجيني املدققني هيل ومدى استقاللية -)٣
لشكل املطلوب واخلارجي الداخلي التدقيق لوظيفيت املناسب األداء -)٤   .و

 أو التأمني على اإلشراف هيئة واملطلوبة من اإللزامية التقارير وتقدمي إعداد على إلشراف التدقيق جلنة تقوم
  .املالية وزارة

  عدد االجتماعات اليت عقدت خالل العام   - 
ريخ 
  االجتماع

  حضور أعضاء اللجنة

صر آغا  مروان عفاكي   هيا وايل عمار 
٠٤/٠٣/٢٠٢١  √ √ X 
٢٧/٠٥/٢٠٢١  √ √ √ 
١٧/٠٨/٢٠٢١  √ √ √ 
٠٩/١١/٢٠٢١  √ √ √ 

 
  : التدقيقجلنة اخلربة املالية أو احملاسبية املتوفرة لدى أعضاء  -

 حلب، جامعة/ اإلحصاء قسم /والتجارة االقتصاد يف إجازة اغا، صر عمار السيد اإلدارة جملس عضو
ضيات اختصاص/ االقتصادية العلوم يف فلسفة دكتوراه  يف اإلحصائي االقتصادي العايل املعهد/  التأمني ر
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 ٢٠١٤ من اخلارجية للتجارة عام مدير ،٢٠١١ ولغاية ٢٠٠٨ من التطبيقي اإلحصاء قسم رئيس موسكو،
 اإلحصاء قسم رئيس ،٢٠١٧ ولغاية ٢٠١٤ من التأمني على اإلشراف هيئة عام مدير ،٢٠١٥ ولغاية

 .ولتارخيه ٢٠١٩ من دمشق جامعة – االقتصاد كلية  عميد ولتارخيه، ٢٠١٨ من التطبيقي

ريخ  - ت خالل العام مع ذكر  جتماعات اللجنة مع مدقق احلسا  االجتماع.بيان 
  .كاملة  اللجنة أعضاء وحبضور ٠٩/١١/٢٠٢١ بتاريخ االجتماع مت

 االستثمار جلنة :اسم اللجنة -
 :أعضاء اللجنة -

منصبه يف   اسم العضو
  اللجنة

 ريخ تعيينه يف اللجنة املنصب الوظيفي

  ٢٦/٠٦/٢٠١٩  رئيس جملس اإلدارة  رئيس اللجنة مروان عفاكي
  ٢٦/٠٦/٢٠١٩  رئيس اجمللسئب  عضو اللجنة عمر الغراوي

ورياخلعبدو    ٢٦/٠٦/٢٠١٩  عضو جملس إدارة عضو اللجنة 
  ٢٦/٠٦/٢٠١٩  عضو جملس إدارة عضو اللجنة مجيل اسعد
  ٢٦/٠٦/٢٠١٩  عضو جملس إدارة عضو اللجنة جود جويد

صر آغا   ٢٦/٠٦/٢٠١٩  عضو جملس إدارة عضو اللجنة عمار 
  ٢٦/٠٦/٢٠١٩  عضو جملس إدارة عضو اللجنة هيا وايل

  :مهام اللجنة -
 .سنوي بشكل للشركة االستثمارية السياسة إعداد  -أ

 .دوري بشكل للشركة االستثمارية اخلطة مراجعة  -ب
 . النافذة واألنظمة والقوانني واألحكام للشركة، املالية املالءة مع منسجمة اخلطة هذه تكون أن مراعاة  -ت
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 ).Xأو  √(بيان التاريخ واحلضور عدد االجتماعات اليت عقدت خالل العام مع  -
ريخ 
  االجتماع

  حضور أعضاء اللجنة
  هيا وايل  عمار آغا  عبدو اخلوري  مجيل اسعد جود جويد عمر الغراوي  مروان عفاكي

٠٣/٠٣/٢٠٢١  √ √ √ √ √ √ X 

٠٢/٠٦/٢٠٢١  √ √ √ √ √ √ √ 

٠٦/٠٩/٢٠٢١  √ √ √ √ √ √ √ 

٠١/١٢/٢٠٢١  √ √ √ √ √ √ √ 

 

 احلوكمة جلنة :اسم اللجنة -
 :أعضاء اللجنة -

 ريخ تعيينه يف اللجنة املنصب الوظيفي منصبه يف اللجنة اسم العضو
عفاكي مروان اللجنة رئيس    ٢٦/٠٦/٢٠١٩ رئيس جملس اإلدارة 
اسعد مجيل اللجنة عضو    ٢٦/٠٦/٢٠١٩ عضو جملس إدارة 
جويد جود اللجنة عضو    ٢٦/٠٦/٢٠١٩ عضو جملس إدارة 

  :مهام اللجنة -
 الشركة أداء ضبط يف تساهم اليت والسياسات األنظمة وكل احلوكمة إجراءات مبراجعة اللجنة تقوم   -أ

ا املقرتحات وتقدم  .اجمللس إىل بشأ
 حبوكمة عالقة ذات قانونية متطلبات أو أنظمة ية لاللتزام الالزمة واالجراءات السياسات اقرتاح  -ب

 .الشركة
 من التحقق يضمن مبا اجمللس إىل أصويل بشكل تقاريرها وترفع سنوً  األقل على مرتني اللجنة جتتمع  -ت

 .الدليل هذا أحكام تطبيق
  



٢٠٢١تقرير احلوكمة عن عام   

١٠ 
 

 ).Xأو  √(عدد االجتماعات اليت عقدت خالل العام مع بيان التاريخ واحلضور  -
  حضور أعضاء اللجنة  ريخ االجتماع

  مجيل اسعد  جود جويد  مروان عفاكي

٠٢/٠٣/٢٠٢١  √ √ √ 

١٧/٠٨/٢٠٢١  √ √ √ 

 

 والرتشيحات املكافآت جلنة :اسم اللجنة -
 :أعضاء اللجنة -

منصبه يف   اسم العضو
  اللجنة

 ريخ تعيينه يف اللجنة املنصب الوظيفي

  ٢٦/٠٦/٢٠١٩  ئب رئيس اجمللس اللجنة رئيس الغراوي عمر
  ٢٦/٠٦/٢٠١٩  عضو جملس إدارة اللجنة عضو آغا صر عمار
  ٢٦/٠٦/٢٠١٩  إدارةعضو جملس  اللجنة عضو وايل هيا
  :مهام اللجنة -
 التنفيذية واإلدارة اجمللس ألعضاء أخرى منافع وأي والرواتب والتعويضات للمكافآت واضحة سياسة وضع  -أ

م مع تتناسب م مؤهال  .سنوً  وتراجع اجمللس من عليها يصادق وأدائهم ومسؤوليا
 .املصاحل يف تعارض أي وجود عدم من والتحقق استقالليتهم ومراقبة وجلانه اجمللس أعضاء أداء تقييم  -ب
 ).Xأو  √(عدد االجتماعات اليت عقدت خالل العام مع بيان التاريخ واحلضور   -

  حضور أعضاء اللجنة  ريخ االجتماع
صر آغا  عمر الغراوي   هيا وايل  عمار 

٠٣/٠٣/٢٠٢١  √ √ X 
١٨/٠٨/٢٠٢١  √ √ √ 
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  اإلدارة التنفيذية

 . (املدير العام) للشركة مع نبذة تعريفية عنهاملدير التنفيذي  .١
  .اإلدارةأعضاء جملس  وليس من البطرس،املدير العام: السيد مالك شفيق  - 
  .إجازة يف اإلعالم / عالقات عامة، جامعة دمشق مؤهالته: - 

   .لندن –زمالة معهد التأمني القانوين  
  .للدراسات املالية واملصرفيةشهادة التأمني املهنية من معهد البحرين           

  .يف شركات التأمني ١٦اخلربة:  - 
 سوري.اجلنسية:  - 

لشركة (مع .٢  سهم ونسبة امللكية).األدد ع ملكية املدير التنفيذي (املدير العام) أسهم 
 ليس للمدير العام أي ملكية ألسهم الشركة

 أعضاء اإلدارة التنفيذية خالل العام. فاتآرواتب وتعويضات وبدالت ومك .٣
  املكافآت التعويضات والبدالت  الرواتب عدد أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا

٤٠٬٨٨٩٬٧٠٧  ٥٨٬٨٤٣٬٤٣٨ ٢٠٬٦٩٩٬٠٠٦  ٣ 

 للشركة. التنظيمياهليكل  .٤
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  التدقيق الداخلي

 املدقق الداخلي مع نبذة تعريفية عنه. .١
حائز على شهادة مساعد  حماسبة،حائز على إجازة يف االقتصاد / جامعة دمشق/ اختصاص : حيدر ىاالنسة مل -

 .االحصاء /املعهد االحصائي دمشق جماز يف
مسمى القسم وموقعه يف اهليكل التنظيمي وبيان عدد املوظفني يف وحدة مستقلة أو شخص طبيعي  .٢

 أو جهة خارجية.
بعة جمللس اإلدارة. وحدة، الداخليدائرة التدقيق  -   مستقلة 
 .االنسة ملى حيدر / شخص طبيعي موظف واحد -

 مهام املدقق الداخلي. .٣
  .املخاطر أساس على مبنية السنوية التدقيق خطة إعداد - ١
، حتديد ذلك يف مبا التدقيق، جراءات القيام - ٢  األدلة، وحتليل ومراجعة القياس، معايري وحتديد القضا

 .املراجعة إجراءات وتوثيق
 ا، الشركة التزام ومدى الشركة عمل لطبيعة ومالءمتها الداخلية الرقابة أنظمة كفايةالتأكد من    - ٣

  .النظام هذا وفعالية كفاية  مدى حول املنتظمة التقارير وتقدمي
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 عملها تنظم اليت والقرارات النافذة والتعليمات واألنظمة القوانني ألحكام وفقاً  تعمل الشركة أنالتأكد  - ٤
 قبل من املعتمدة والسياسات األهداف مع وانسجامه الشركة عمل وسالمة صحة إىل إلضافة
 .اجمللس

ا الشركة موجودات استخدام صحة من التأكد - ٥   .وممتلكا
ا الشركة سجالت أنالتأكد  - ٦   .للشركة الالزمة املعلومات كافة  على وحتتوي وشاملة كاملة  وملفا
 مع التدقيق وجلنة الداخلي املدقق وتوصيات ملالحظات الشركة يف التنفيذية اإلدارة استجابةالتأكد من  - ٧

  .الضرورة حني العتمادها والتوصيات املالحظات ذه اإلدارة جملس تزويد
 الشركة التزام ومدى االمتثال وإجراءات املخاطر إدارة وإجراءات وسياسات أنظمة كفايةالتأكد من   - ٨

  .ا
 التدقيق وتوصيات نتائج على بناء الالزمة التصحيحية إلجراءات املعنية اإلدارات قيام من التحقق - ٩

  .املالئمني والتوقيت لطريقة منها االستفادة لضمان الداخلي
 مسعتها، على يؤثر أو الشركة مبصاحل يضر أـو يهدد قد تصرف أو خلل ي فوري بشكل اجمللس إعالم -١٠

  .التصحيحية إلجراءات القيام منها يتطلب اليت املعنية اجلهة بيان مع
 املبنية الداخلي التدقيق خطة وفق العام خالل دوري بشكل الشركة وفروع وأقسام إدارات أغلب تدقيق -١١

ت تدقيق اىل إلضافة التدقيق جلنة من واملعتمدة املخاطر على  .كافة  املالية البيا

  

  إدارة املخاطر

 مع نبذة تعريفية عنه. مدير دائرة إدارة املخاطر .١
مصارف   االقتصاد / جامعة دمشق/ اختصاصحائز على إجازة يف مسؤول إدارة املخاطر:/شروق فندياالنسة  -

مني.  و
مسمى القسم وموقعه يف اهليكل التنظيمي وبيان عدد املوظفني يف وحدة مستقلة أو شخص طبيعي  .٢

 أو جهة خارجية.
بعة جمللس اإلدارة. دائرة إدارة املخاطر، وحدة -   مستقلة 
 ./ شخص طبيعي شروق فندياالنسة  موظف واحد -
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 مهام مدير إدارة املخاطر. .٣
  .نظام إدارة املخاطر وضع  -أ

  .الشركةمع ضمان تطبيق النظام يف كافة أقسام وفروع  ،تنسيق فعاليات إدارة املخاطر بني األقسام املختلفة  -ب
  .والتشغيلياخلطر يف الشركة من خالل التدريب والتعاون على املستويني االسرتاتيجي  إدارةبناء ثقافة   -ت

  .التعاون على املستوى االسرتاتيجي والتشغيلي فيما خيص إدارة اخلطر -ث

  .إعداد التقارير عن اخلطر وتقدميها للجنة إدارة املخاطر واملدير العام -ج

 تنظيم وحتديث سجل املخاطر. -ح

  

تمدقق    احلسا

لتدقيق خالل العام. .١ ت والتكاليف اخلاصة  ت الشركة وأتعاب مدقق احلسا  مدقق حسا
ت   مكتب احملاسب القانوين حممد يوسف الصرييف  اسم مكتب مدقق احلسا

ت للعام   ٢٨/٠٤/٢٠٢١  ريخ انتخاب مدقق احلسا

  ٢٬٤٠٠٬٠٠٠  أتعاب التدقيق للعام

تعدد السنوات اليت قضاها مدقق    ٢ احلسا

ت املالية املرحلية خالل العام. .٢ ت بتضمينها يف البيا  التحفظات اليت قام مدقق احلسا
 .ال يوجد أي حتفظات

 اخلدمات األخرى غري التدقيق واالستشارات اليت متت خالل العام. .٣
 .ال يوجد

 أتعاب اخلدمة املقدمة تفصيل اخلدمة املقدمة  املدقق/ شركة االستشارات
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  اإلفصاح والشفافية

سم الشركة. .١  أمساء املتحدثني الرمسيني 
  املنصب الوظيفي  االسم

 رئيس جملس اإلدارة مروان سبع عفاكي
 املدير العام مالك شفيق البطرس

 
 ).Xأو  √(املعلومات اليت نشرها على املوقع االلكرتوين للشركة خالل العام  .٢

ت املالية  اهليئة العامةدعوة  التقرير السنوي  البيا
لث نصفي ربع أول ائي      ربع 
√  √  √  √  √  √  
 

 القرارات اليت مت اختاذها يف اهليئة العامة خالل العام. .٣
  .٢٠٢١للعام  وخطة العمل ٢٠٢٠ املالية السنة خالل الشركة نشاط عن اإلدارة جملس تقريرعلى  املصادقة  -أ
ت  -ب ت ٣١/١٢/٢٠٢٠ يف كما  اخلتامية املالية املصادقة على البيا  .٢٠٢٠ املالية السنة عن الشركة وحسا
 .٢٠٢٠ أعمال دورة عن الشركة وممثلي اإلدارة جملس أعضاء ذمة إبراء   -ت
ت مدققاً  الصرييف يوسف حممد القانوين احملاسب انتخاب  -ث  اإلدارة جملس وتفويض ٢٠٢١ للعام الشركة حلسا

 .أتعابه بتحديد
ح توزيع على املوافقة  -ج ح استخدام( املال رأس من%  ٣١٬٧٦٤٧ بنسبة أر  البالغة املدورة األر

دة كأسهم)  س.ل٢٨٫٢٢٢٫٢٢٧ االختياري االحتياطي من جزء واستخدام س.ل٤٧٨٬٠٢٧٬٧٧٣  الشركة رأمسال لز
 .عليه بناء األساسي النظام وتعديل س.ل ٢٫١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ اىل س.ل ١٫٥٩٣٫٧٥٠٫٠٠٠ من
 .س.ل ٦٠٫٧٢٤٫٩٣٤ مببلغ ٢٠٢٠ العام خالل قانوين احتياطي ختصيص على املوافقة   -ح
ح من %٥بواقع  اإلدارة جملس مكافآت ألعضاء ملوافقة على توزيعا  -خ  أي مبلغ للتوزيع، القابلة الصافية األر

 .س.ل ١٠٬٩٣٠٬٢١٢
دة يأ دون س.ل ١٢٬٠٠٠٬٠٠٠ والبالغة ٢٠٢٠ العام خالل املدفوعة احلضور بدالت إقرار  -د  على مقرتحة ز

 .٢٠٢٠ العام عن ٢٠٢١ للعام الواحد للعضو البدل
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  .الشركات قانون من /١٥٢/ للمادة وفقاً  للتعاقد اإلدارة جملس ألعضاء الرتخيص  -ذ
 بناء وإعادة اهلدم(األوىل  املرحلة الفائز شركة أثور احملدودة املسؤولية خبصوص العارض مع العقد توقيع إجازة  -ر

  .للتأمني للمتحدة العامة اإلدارة بناء تنفيذ من اهليكل)
 حلصة الشركة شراء حال ويف بيمو، بنك الشريك إىل أو من عدرا يف الشركة بناء عقار بيع أو شراء على املوافقة  -ز

  .للغري العقار ببيع اإلدارة جملس إجازة بيمو
 املتعلقة األوىل املرحلة إليه فيما خيص حال احلاجةمليون يف  ٥٠٠مصريف بقيمة  قرض على احلصول املوافقة على  -س

  .للتأمني املتحدة للشركة اجلديد املقر مبىن هيكل نشاء
 األحداث اجلوهرية واإلفصاحات الطارئة خالل العام. .٤

  مضمون اإلفصاح  ريخ اإلفصاح  الرقم
دة راس مال الشركة عن طريق توزيع   ٢٠٢١/٠٣/١٤  ١ إفصاح طارئ بز

  من رأس املال. %٣١٫٧٦٥سهم جمانية بنسبة أ

 
ا. .٥  املخالفات اجلوهرية املرتكبة خالل العام مع بيان أسبا

  .ال يوجد أي خمالفات

  املسؤولية االجتماعية

:املشاركة يف الفعاليات التالية متتلرية سورية  /١٬٥٩٠٬٠٠٠مببلغ امجايل وقدره /   

ر تشجيع لذوي االحتياجات -   .شراء درع محاة الد

  .العاملةرعاية دوري السالم ألخوية الشبيبة  -

  .تربع مجعية القيثارة لآلداب والفنون حبلب/ اعالمك  وطن -

للوازم املدرسية -    .اعانة جمموعة من االطفال الفقراء يف بداية العام الدراسي 

  .تربع جلمعية املرمييون مثن حليب لألطفال -
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  حقوق املسامهني

اية  .١  العام.تصنيف املسامهني بني الطبيعيني واالعتباريني يف 
 اجملموع االعتباريني  الطبيعيني  

  ٣٨٣  ٦  ٣٧٧ عدد املسامهني
 %١٠٠ %٥٥٫٧٠ %٤٤٫٣٠  نسبة امللكية

 
اية العام. .٢  تصنيف املسامهني بني عرب وأجانب يف 

 اجملموع  أجانب  عرب  
  ٣٨٣  ٦  ٣٧٧ عدد املسامهني
 %١٠٠  %١٨٫٥١ %٨١٫٤٩  نسبة امللكية

 
اية العامأو  %٥املسامهني الذين ميلكون  .٣  أكثر من رأس مال الشركة يف 

  نسبة امللكية  اسم املساهم  الرقم
%٥ مروان اميل جان سبع عفاكي  ١  

ط  ٢ %٥ سامل جورج ر  

م ندمي بطش  ٣ %٥ مري  
 ٪٢٣٫٠٧٦ بنك بيمو السعودي الفرنسي  ٤
%٧ التجارية املتحدة للتأمني ش.م.ل  ٥  

%٥ فادى جان كويفايت  ٦  

  %٦٫٤٥٥  التجارية املتحدة احملدودةالوكاالت   ٧

  %٥٦٫٥٣١    اجملموع
 



٢٠٢١تقرير احلوكمة عن عام   

١٨ 
 

 تصنيف املسامهني وفق حجم امللكية. .٤
عدد   ملكية األسهم  الرقم

  املسامهني
نسبة األسهم من عدد   عدد األسهم

ا   األسهم املكتتب 
 ٪٢٫١٤٧ ٤٥٠٬٩٤٠ ٣٠٣  ١٠٬٠٠٠أقل من   ١
 ٪٣٫٣٥٧ ٧٠٤٬٨٨٢ ٣٩  ٥٠٬٠٠٠وأقل من  ١٠٬٠٠٠من   ٢
 ٪٢٫٠٦٦ ٤٣٣٬٧٧٨ ٦  ١٠٠٬٠٠٠وأقل من  ٥٠٬٠٠٠من   ٣
 ٪٢٨٫١٤٠ ٥٬٩٠٩٬٣٦٦ ٢٦ ٥٠٠٬٠٠٠وأقل من  ١٠٠٬٠٠٠من   ٤
 ٪٦٤٫٢٩١ ١٣٬٥٠١٬٠٣٤ ٩  وأكثر ٥٠٠٬٠٠٠من   ٥

    ٢١٫٠٠٠٫٠٠٠  ٣٨٣  اجملموع

 
 سعر سهم الشركة يف السوق خالل العام. .٥

 عدد الصفقات قيمة التداول حجم التداول سعر إغالق  الشهر
 ٢ ٣٧٬٠١٨ ٨٣ ٤٥٥  الثاينكانون 

 ٨ ٩٤٤٬٦٠٠ ١٬٩٩٣ ٤٥٥  شباط

 ١ ٥٠٬٦١٥ ١٠٦ ٥٠١  آذار

 ٣ ٧٣٦٬٤٠٠ ١٬٤٠٠ ٥٠١  نيسان

ر  - - - ٥٠١  آ

 - - - ٥٠١  حزيران

 - - - ٥٠١  متوز

 ١٦ ٤٬٢٩٩٬٦٨١ ١٠٬٤٦٧ ٣٩٩  آب

 ١٥ ١٬٧٨٣٬٥٦٧ ٤٬٥١٨ ٣٩٩  آيلول

 ٧ ٢٬٨٥٥٬٤٤٥ ٦٬٦٦٣ ٤٣٩ تشرين األول

 ١١ ٢٬٧٥٦٬٨٣٥ ٥٬٦٩٨ ٥٠٧٫٥٠  تشرين الثاين



٢٠٢١تقرير احلوكمة عن عام   

١٩ 
 

 ١ ٢٧٩٬٥٠٠ ٥٠٠ ٦٧٨  كانون األول

 ٦٤ ١٣٬٧٤٣٬٦٦١ ٣١٬٤٢٨  اجملموع

 
ح على مدار مخس سنوات. .٦  سلسة توزيع األر
٢٠١٦عام    ٢٠١٧عام   ٢٠١٨عام   ٢٠١٩عام   ٢٠٢٠عام    

 ١٬٥٩٣٬٧٥٠٬٠٠٠ ١٬٥٩٣٬٧٥٠٬٠٠٠ ١٬٠٦٢٬٥٠٠٬٠٠٠ ٨٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ٨٥٠٬٠٠٠٬٠٠٠  رأس املال

 ٪٣١٫٧٦٥ مل يتم أي توزيع ٪٥٠٫٠٠ ٪٢٥٫٠٠ ٪٩٫١٠ التوزيع نسبة

نوع التوزيع 
(نقدي/أسهم 

  جمانية)
 أسهم جمانية  أسهم جمانية أسهم جمانية نقدي

 
 قسم عالقات املسامهني. .٧

 اسم املسؤول عن عالقات املسامهني. -

 .رانيا نوياليتالسيدة      

 مسمى القسم وموقعه يف اهليكل التنظيمي. -

بع ألمانة سر اجمللسقسم   .شؤون املسامهني، 

ت التواصل مع القسم (اهلاتف  -  الربيد االلكرتوين). –الفاكس  –بيا
   ٢٤٨حتويلة   - ٠١١٥٠٤٦اهلاتف: 

   ٣٣٤١٩٣٤الفاكس: 
 r.nouelati@uic.com.syالربيد االلكرتوين: 

  






