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 :معلىماث الؽشكت

 عامتؼشكت الاجحاد الخعاووي للخأمين )ظىلذاسحي للخأمين( ؼشكت معاهمت مغفلت  اظم الؽشكت:

 الخأمين بكافت فشوعه )وفم ألاهىاع املشخص لها مماسظتها( اليؽاط الشئيس ي للؽشكت:

 ملياس ليرة ظىسيت سأط املال املصشح به:

 ملياس ليرة ظىسيت سأط املال املذفىع:

 مالًين ظهم 10 عذد ألاظهم:

 31/12/2021معاهم لخاسيخ  85 عذد املعاهمين:

 www.solidarity-sy.com املىكع الالكترووي للؽشكت:

 31/12/2021لخاسيخ  مىظف 83 عذد املىظفين في الؽشكت:

 

 :مجلغ إلاداسة

 أظماء أعضاء مجلغ إلاداسة مع هبزة حعشيفيت عً كل منهم. .1

 

 

 سئيغ مجلغ إلاداسة  :  الذكخىس محمذ عمش عشهىط -

  على 
ً
عمل خالُا خاضل على شهادة بيالىسٍىط في الؿب البششي َو

 ششواجه في اإلاملىت العشبُت الععىدًت.ئداسة 

 

 هائب سئيغ مجلغ إلاداسة : املهىذط محمذ عمش ؼىسي -

  في ؤلاداسة الهىذظُت والخخؿُـ  خاضل على شهادة ماحعخير

ىُت  -العمشاوي  حامعت حىىب والُفىسهُا الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

  ًٌعمل آلان في عذة مىاضب أهمها: مذًش عام ششواث مجمىعت ب

 الععىدًت في ظىسٍت. الدن

 

 عضى مجلغ إداسة  : املهىذط اًمً اًبؾ -

  ت، عمل همعدشاس اداسي خاضل على بيالىسٍىط في الهىذظت اإلاعماٍس

:
ً
 ومالي إلاجمىعت ششواث في ظىسٍت وإلاذة خمغ وعششون عاما

     -  BTC Networks Co 

 ششهت العالم للملاوالث والخجاسة -     

 الاظتهالهُت وألاػزًتششهت اإلاخدذة للمىاد  -

 ششهت معماس ظىسٍت للخجاسة والخعهذاث -
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 عػى في ػشفت  - معاون مذًش عام ششهت اإلاشاظم للملاوالث والخعهذاث 

 ظُاخت ٍسف دمشم

 عضى مجلغ إداسة  : العيذ عبذ العضيض معلالي -

 دوساث 4 – دمشم ٍسف مدافظت دائشة عً الشعب مجلغ عػى 

 وسٍفها دمشم في اإلاعتهلً خماًت حمعُت ئداسة مجلغ وسئِغ. 

 عضى مجلغ إداسة  : ؼشكت الفلىة للخشظاهت الجاهضة -

  ششهت راث معإولُت مدذودة مخخلؿت لخجهيز الخشظاهت وخلؿها

 وجلذًمها حاهضة وهللها إلاىكع العمل واهخاج البلىن الخشظاوي

اع   الععىدًت(. –)مشهضها الشئِس ي الٍش

 ظىسي الجيعُت– الفلىة للخشظاهت الجاهضة ششهتممثل عً   :العُذ مدمذ ضبري الاسهاؤؽ -

 زالزىن  إلاذة ئداسي  همذًش عملُت خبرة لذًه  
ً
 في ششواث عذة في عاما

عمل الععىدًت   َو
ً
 في العُاحي الىخُل مجمع مششوع مذًش خالُا

 ظىسٍت.

 

 أعضاء مجلغ إلاداسة. .2

 

الجهت التي  املىصب الاظم الشكم

 ًمثلها

وعبت 

 امللكيت

حعييىه أو جاسيخ  الجيعيت

 اهخخابه

مدمذ عمش  1

 عشهىط

سئِغ مجلغ 

 الاداسة

 19/07/2020 تظعىدً %5 هفعه

مدمذ عمش  2

 شىسي 

هائب سئِغ 

 مجلغ ؤلاداسة

 19/07/2020 تظىسٍ %1.39 هفعه

العُذ عبذ  3

ض معلالي  العٍض

عػى مجلغ 

 ئداسة

 19/07/2020 تظىسٍ %1.50 هفعه

العُذ أًمً  4

 اًبش

عػى مجلغ 

 ئداسة

 19/07/2020 تظىسٍ %0 هفعه

العُذ مدمذ  5

ضبري 

 الاسهاؤؽ

عػى مجلغ 

 ئداسة

ششهت الفلىة 

)للخشظاهت 

 الجاهضة(

الششهت  5%

ظعىدًت/ 

اإلافىع عنها 

 ظىسي

19/07/2020 

 

 مذة والًت مجلغ إلاداسة وفم الىظام ألاظاس ي وعذد أظهم العضىيت وجاسيخ اهخخاب مجلغ إلاداسة. .3

 للششهت ظىىاث وفم الىظام ألاظاس ي 4ؤلاداسة: مذة والًت مجلغ  -
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ت - َشترؽ في عػى مجلغ ؤلاداسة أن % مً سأط اإلااٌ و 5ظهم أي ماوعبخه  500,000: عذد أظهم العػٍى

 
ً
 .باإلائت على ألاكل مً سأظماٌ الششهت 1ًيىن ماليا

خ اهخخاب مجلغ ؤلاداسة:  -  19/07/2020جاٍس

 إداسة الؽشكت. عبت جمثيل العىصش اليعائي في مجلغو .4

 أي عىطش وعائي في اإلاجلغ الًىحذ

 عذد اجخماعاث مجلغ إلاداسة التي علذها خالل العام مع بيان الخاسيخ والحضىس. .5

 أظماء ألاعضاء املعخزسيً عذد الحضىس  جاسيخ الاجخماع الشكم

 الًىحذ 5 31/03/2021 1

 الًىحذ 5 29/06/2021 2

 الًىحذ 5 01/09/2021 3

 الًىحذ 5 30/09/2021 4

 الًىحذ 5 18/11/2021 5

 

 اث وحعىيضاث وبذالث أعضاء مجلغ إلاداسة على الؽكل الخالي:ئمكاف .6

 اإلاعخدلت ألعػاء مجلغ ؤلاداسة عً العام العابم ووعبخه. ئاثمجمىع اإلاياف -

 ث ألعػاء مجلغ ؤلاداسة عً العام العابمئاالًىحذ مياف

ألعػاء مجلغ ؤلاداسة عً العام الحالي والتي ظِخم عشغها في احخماع الهُئت ث اإلالترخت ئامجمىع اإلاياف -

 العامت ووعبخه.

 الخأمين على ؤلاششاف هُئت جىحه خعب ورلًعً العام الحالي  ؤلاداسة مجلغ ألعػاء ثئامياف الًىحذ

خ ص/290 سكم الخعمُم بمىحب   .10/3/2022 بخاٍس

 العام.بذالث خػىس احخماعاث مجلغ ؤلاداسة خالٌ  -

 كيمت البذل لالجخماع الىاحذ عذد الاجخماعاث اظم العضى

 205000000 5   العُذ مدمذ عمش عشهىط 

 205000000 5 العُذ مدمذ عمش شىسي 

 108000000 5 العُذ أًمً ئًبش

ض معلالي  100000000 5 العُذ عبذ العٍض

 100000000 5 العُذ مدمذ ضبري أسهاؤوؽ

 

  ذ عً مالخظت: العُذ مدمذ عمش عشهىط كذ فىع العُذ مدمذ عمش شىسي لحػىس احخماعاث مجلغ ؤلاداسة والخطٍى

 .هُابت عىهحمُع اللشاسث 
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 جفاضُل بذالث خػىس حلعاث اللجان اإلاىبثلت عً مجلغ ؤلاداسة التي جلاغاها أعػاء اإلاجلغ خالٌ العام. -

 ؤلاداسة. الًىحذ بذالث خػىس حلعاث اللجان اإلاىبثلت عً

 

 

 

اظم 

 العضى

 بذالث حضىس جلعاث اللجان املىبثلت عً مجلغ إلاداسة

 اظم اللجىت اظم اللجىت لجىت الخذكيم

عذد 

 الاجخماعاث

كيمت البذل 

 لالجخماع

عذد 

 الاجخماعاث

كيمت 

البذل 

 لالجخماع

عذد 

 الاجخماعاث

كيمت 

البذل 

 لالجخماع

 

ػاث )مثل بذٌ ئكامت أو ظفش( أو أي مضاًا أخشي جلاغاها أعػاء اإلاجلغ خالٌ العام.  -  بذالث أو حعٍى

ػاث  الًىحذ أي بذالث أو حعٍى

 بُان بىحىد أي ضلت كشابت بين أعػاء مجلغ ؤلاداسة وجىغُذ دسحت وهىع هزه اللشابت. -

 الًىحذ أي ضلت كشاًت

 

 خالل العام.حعامالث الؽشكت مع ألاطشاف راث العالكت  .7

 كيمت الخعامل هىع الخعامل جىضيح طبيعت العالكت بيان الطشف رو العالكت

 مجمىعت بً الدن الععىدًت

 

مذًش عام مجمىعت بً الدن 

فشع ظىسٍت هى هائب سئِغ 

  مجلغ ئداسة ظىلذاسحي

 3,699,863 ضحي

 عضمي عبذ اللادس علي دًب
 اإلاذًش العام

  

 242,000 خٍشم

 891,220 ظُاساث شامل

 مدمذ ضبري ألاسهاؤوؽ
 عػى مجلغ ؤلاداسة

  

 480,000 ظُاساث شامل

 955,500 ضحي

 

 

 

 اللجان املىبثلت عً مجلغ إلاداسة

 بُان باللجان اإلاىبثلت عً مجلغ ؤلاداسة ورهش جفطُل ول لجىت على الشيل الخالي: .1
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لجىت املكافئاث 

 جاسيخ حعييىه في اللجىت املىصب الىظيفي مىصبه في اللجىت اظم العضى

ششهت الفلىة )ًمثلها العُذ 

 مدمذ ضبري الاسهاؤؽ(

 
ً
 19/07/2020 عػى مجلغ ئداسة سئِعا

ض معلالي   العُذ عبذ العٍض
ً
 19/07/2020 مجلغ ئداسةعػى  عػىا

  العُذ أًمً اًبش
ً
 19/07/2020 عػى مجلغ ئداسة عػىا

 

 مهام اللجىت.

ػاث و مياف .1 ث أعػاء مجلغ ؤلاداسة و هباس الخىفُزًين و وغع ئاجخىلى وغع ظُاظت واضحت لخعٍى

ت مجلغ ؤلاداسة ولشؼل مىطب اإلاذًش الخىفُزي في الششهت بما ًخىافم  مع ظُاظاث الترشُداث لعػٍى

. اللىاهين راث العالكت ومشاحعت الاكشاساث الهُئت ومع ألاهظمت و 
ً
 لتزام بهزه العُاظاث دوسٍا

ػاثئاوغع ظُاظت واضحت للمياف .2 والشواجب وأي مىافع أخشي ألعػاء اإلاجلغ وؤلاداسة  ث والخعٍى

ظت وؤلافطاح عنها الخىفُزًت وجلذًمها ئلى اإلاجلغ لخبىيها وجخىلى اللجىت الخدلم مً ؤلالتزام بهزه العُا

ش العىىي للششهت.ئاوعً ول مياف ػاث ومىافع أعػاء مجلغ ؤلاداسة في الخلٍش  ث وحعٍى

ت ومىاكشتها مع  .3 ب والخأهُل في الششهت وخؿت اخخُاحاث الششهت مً اإلاىاسد البشٍش دساظت خؿت الخذٍس

ت  ت اإلاىاسد البشٍش  مذًٍش

 جىظُم كىائم أظماء واحخماعاث اللجان اإلاىبثلت عً مجلغ ؤلاداسة وخػىس أعػائها.  .4

ضُاػت معاًير لخلُُم أداء اإلاجلغ واللجان اإلاىبثلت وأعػاء اإلاجلغ واإلاذساء في الششهت وسفعها ئلى  .5

ش خٌى هزه اإلاعاًير  خشي ًيلفها بها جلىم اللجىت بأًت مهام أهما  اإلاجلغ لخبىيها وجخىلى اللجىت جلذًم جلاٍس

 اإلاجلغ.

 .2021لم حعلذ اللجىت أي احخماع خالٌ العام 

لجىت الحىهمت 

 جاسيخ حعييىه في اللجىت املىصب الىظيفي مىصبه في اللجىت اظم العضى

  العُذ مدمذ عمش عشهىط
ً
 19/07/2020 عػى مجلغ ئداسة سئِعا

  العُذ مدمذ عمش شىسي
ً
 19/07/2020 عػى مجلغ ئداسة عػىا

  العُذ أًمً اًبش
ً
 19/07/2020 عػى مجلغ ئداسة عػىا

 مهام اللجىت.

جلىم اللجىت بمشاحعت ئحشاءاث الحىهمت وول ألاهظمت والعُاظاث التي حعاهم في غبـ أداء الششهت  -1

  وجلذم اإلالترخاث بشأنها ئلى اإلاجلغ
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العُاظاث وؤلاحشاءاث الالصمت لاللتزام بأًت أهظمت أو مخؿلباث كاهىهُت راث عالكت بدىهمت  اكتراح -2

  الششهت

شها بشيل أضىلي ئلى اإلاجلغ بما ًػمً الخدلم مً  -3  وجشفع جلاٍس
ً
ا ججخمع اللجىت مشجين على ألاكل ظىٍى

 جؿبُم أخيام هزا الذلُل.

 .2021لم حعلذ اللجىت أي احخماع خالٌ العام 

إداسة املخاطشلجىت  

 جاسيخ حعييىه في اللجىت املىصب الىظيفي مىصبه في اللجىت اظم العضى

  العُذ أًمً اًبش 
ً
 19/07/2020 عػى مجلغ ئداسة سئِعا

  العُذ مدمذ عمش عشهىط
ً
 19/07/2020 عػى مجلغ ئداسة عػىا

  العُذ مدمذ عمش شىسي
ً
 19/07/2020 عػى مجلغ ئداسة عػىا

 مهام اللجىت.

وأهظمتها اإلاعخمذة في الششهت وفم اللشاساث الطادسة عً هُئت ؤلاششاف على  جىفُز ظُاظاث ئداسة اإلاخاؾش. 1

 الخأمين

اإلادفظت الخأمُيُت وأخز ئداسة ألاضٌى واإلاعخدلاث وعليها مشاحعت جؿبُم ظُاظت الاظدثماس بالىظش ئلى جؿىس . 2 

 ؤلاظدثماس و  كشاساث جخعلم باظدثماساث الششهت مً الاخخُاؾاث الفىُت

مشاحعت جؿبُم ظُاظت الاظدثماس في الششهت وفم اللشاساث الطادسة عً هُئت الاششاف على الخأمين وجيىن . 3

جىت اإلازوىسة وعلى أن ًلىم اإلاذًش ضالخُت ئعؿاء اللشاس بالبُع أو الششاء لشئِغ اللجىت مع أخذ ألاعػاء مً الل

 العام اإلافىع بخؿبُم اللشاساث الطادسة عً هزه اللجىت

خ والحػىس ) -  (.Xأو  √عذد الاحخماعاث التي علذث خالٌ العام مع بُان الخاٍس

 .2021 العام خالٌ احخماع أي اللجىت حعلذ لم

لجىت الخذكيم 

 جاسيخ حعييىه في اللجىت املىصب الىظيفي مىصبه في اللجىت اظم العضى

  العُذ مدمذ عمش شىسي 
ً
 19/07/2020 عػى مجلغ ئداسة سئِعا

  العُذ أًمً اًبش 
ً
 19/07/2020 عػى مجلغ ئداسة عػىا

ض معلاليالعُذ عبذ    العٍض
ً
 19/07/2020 عػى مجلغ ئداسة عػىا

 

 مهام اللجىت.

ت أو الفىُت مً أشخاص مً روي الخبرة والىفاءة ئرا مادعذ  -1 ؾلب اإلاشىسة اللاهىهُت أواإلاالُت أو ؤلاداٍس

 الػشوسة ئلى رلً. 
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يىن للجىت ضالخُت جدذًذ ساجبه وجلُُمه الع -2 ىىي في ئؾاس اكتراح حعُين أو ئكالت اإلاذكم الذاخلي ، ٍو

 ألاهظمت اإلاعمٌى بها.

 ماسظت اإلاهىُت للخذكُم الذاخلي.ذي الالتزام باإلاعاًير الذولُت إلاجلُُم هفاءة وفاعلُت الخذكُم الذاخلي وم -3

ت وجدبع جىفُزها ومخابعت الىخائج التي جم الخىضل ئليها وهُفُت  -4 اعخماد خؿت للخذكُم الذاخلي العىٍى

 معالجتها.

بترشُذ مذكم خاسجي لُخم اهخخابه مً كبل الهُئت العامت للمعاهمين، والخىضُت الخىضُت للمجلغ  -5

 بعضله على أن ًيىن مً مذكلي الحعاباث اإلاعخمذًً مً كبل الهُئت .

 جلُُم مىغىعُت واظخلاللُت اإلاذكم الخاسجي. -6

عخمذة مً الـخأهذ مً مذي شمىلُت أهظمت الخذكُم الخاسجي ألعماٌ الششهت ومىاكشت مىهجُت العمل اإلا -7

كبل مذكم الحعاباث الخاسجي وجلُُم الخؿت العامت التي ًخبىاها لللُام بالخذكُم ورلً بما ًخىافم مع 

 اإلاعاًير الذولُت .

 الخأهذ مً دكت الاحشاءاث اإلاالُت واإلاداظبُت وظالمتها. -8

وشؿتها، وبطفت الخأهذ مً جلُذ الششهت باللىاهين وألاهظمت واللشاساث التي جخػع لها أعماٌ الششهت وأ -9

ش مذكلي الحعاباث الخاسحُين ومخابعت  خاضت كشاساث وحعلُماث هُئت ؤلاششاف على الخأمين وجلاٍس

 الاحشاءاث اإلاخخزة بشأنها.

مشاحعت البُاهاث اإلاالُت كبل عشغها على اإلاجلغ والخأهذ بطفت خاضت مً مذي التزامها باألهظمت  -10

 ششاف على الخأمين.والخعلُماث واإلاخؿلباث التي خذدتها هُئت ؤلا 

ش اإلاذكم الذاخلي. -11  ؤلاششاف على أعماٌ الخذكُم الذاخلي ودساظت جلٍش

ؾلب الحطٌى على أي معلىماث أو الاحخماع مع اإلاذكم الخاسجي والذاخلي وأي مىظف آخش عىذما ًيىن  -12

 هىان خاحت لزلً دون وحىد أي ممثل عً ؤلاداسة الخىفُزًت للششهت .

خ والحػىس )عذد الاحخماعاث التي علذ -  (.Xأو  √ث خالٌ العام مع بُان الخاٍس

 

 حضىس أعضاء اللجىت جاسيخ الاجخماع

 اظم العضى اظم العضى اظم العضى

ض معلالي العُذ أًمً اًبش مدمذ عمش شىسي 01/04/2021  العُذ عبذ العٍض

ض معلالي العُذ أًمً اًبش مدمذ عمش شىسي 30/09/2021  العُذ عبذ العٍض

29/12/2021 X ض معلالي العُذ أًمً اًبش  العُذ عبذ العٍض

 

 :جىغُذ الخبرة اإلاالُت أو اإلاداظبُت اإلاخىفشة لذي أعػاء اللجىت -

لذي اإلاهىذط مدمذ عمش شىسي خبرة مالُت ورلً مً خالٌ ئداسجه لششواث مجمىعت بً الدن 

 الععىدًت في ظىسٍت

خ الاحخماعبُان باحخماعاث اللجىت مع مذكم الحعاباث خالٌ العام مع  -  :رهش جاٍس
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خ  2021احخمعذ لجىت الخذكُم مع مفدش الحعاباث خالٌ العام   30/09/2021بخاٍس

 إلاداسة الخىفيزًت

فُت عىه. .1  اإلاذًش الخىفُزي )اإلاذًش العام( للششهت مع هبزة حعٍش

 

 العيذ عضمي علي دًب 

 

 لِغ مً أعػاء مجلغ ؤلاداسة. -

ً اخخطاص مداظبت  - عشبي ظىسي مً مىالُذ الالركُت ًدمل ئحاصة في الاكخطاد مً حامعت حشٍش

ً للذساظاث اإلاطشفُت واإلاالُت  – 2005لعام   BIBFخائض على شهادة الخأمين اإلاهىُت مً معهذ البدٍش

وشؼل العذًذ مً اإلاىاضب في ششهت  2007، بذأ العمل في مجاٌ الخأمين في عام 2011لعام 

اسحي للخأمين خُث شؼل مىطب مذًش الخأمُىاث العامت ومعإوٌ اللعم الفني زم أضبذ هائب ظىلذ

خ  2017اإلاذًش العام للشإون الفىُت والعملُاث في بذاًت عام  ومً زم عين بمىطب اإلاذًش العام بخاٍس

25/07/2018. 

 

 اإلالىُت(.ملىُت اإلاذًش الخىفُزي )اإلاذًش العام( أظهم بالششهت )معذد أظهم ووعبت  .2

 ال ًمخلً أظهم في الششهت

 

ػاث وبذالث وميافاث أعػاء ؤلاداسة الخىفُزًت خالٌ العام. .3  سواجب وحعٍى

 

 

عذد أعضاء إلاداسة الخىفيزًت 

 العليا

 

 الشواجب

 

الخعىيضاث 

 والبذالث

 

 املكافاث

14 12407660313 2606510114 11602430341 
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 الهُيل الخىظُمي للششهت. .4
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 لخذكيم الذاخليا

فُت عىه. .1  اإلاذكم الذاخلي مع هبزة حعٍش

العُذ عطام الحفاس: مخفشغ للعمل غمً كعم الخذكُم الذاخلي وال ٌشؼل أي مىطب آخش غمً 

الششهت، خاضل على شهادة معهذ مداظبي وشهادة الخذكُم الذاخلي مً مإظعت الخىمُت للخعلُم 

 مً كبل لجىت الخذكُم الذاخلي.  
ً
ت معخمذة معبلا عمل وفم خؿت جذكُم ظىٍى ش َو  والخؿٍى

ىكعه في الهُيل الخىظُمي وبُان عذد اإلاىظفين في وخذة معخللت أو شخظ ؾبُعي أو معمى اللعم وم .2

 حهت خاسحُت.

وهى العُذ عطام الحفاس بمىطب مذكم داخلي للششهت  -خذكُم الذاخلي: عذد مىظفُه واخذ الكعم 

خ  معخللت ، ومىكع ئداسة الخذكُم الذاخلي في الهُيل الخىظُمي هى معخىي ئداسة 26/08/2019عين بخاٍس

 جدبع للجىت الخذكُم الذاخلي.

 مهام اإلاذكم الذاخلي. .3

ت والتي جػمً جذكُم حمُع وشاؾاث الششهتخذكُم الوغع خؿت  -  الذاخلي العىٍى

 اإلاعخمذة مً كبل الاداسة الخىفُزًتبالعُاظاث والاحشاءاث الذاخلُت حمُع الاكعام  الخأهذ مً التزام -

 بع ظىىي ومىاكشت الامىس التي ًخم العمل عليهاالاحخماع مع لجىت الذكُم الذاخلي بشيل س  -

ش ظىىي للجىت الخذكُم الذاخلي ومىاكشت هخائج عملُت الخذكُم والخىضُاث اإلالترخت -  جلذًم جلٍش

في خاٌ وحىد وخذة معخللت مخخطت بااللتزام والحىهمت وئداسة اإلاخاؾش ًجب ئغافت الخفاضُل مثل جىىيه: 

 الخذكُم الذاخلي.

 مذكم الحعاباث

 مذكم خعاباث الششهت وأحعاب مذكم الحعاباث والخيالُف الخاضت بالخذكُم خالٌ العام. .1

 

 اإلاداظب اللاهىوي أخمذ سغىان الششابي اظم مكخب مذكم الحعاباث

خ اوعلاد الهُئت العامت العادًت في  جاسيخ اهخخاب مذكم الحعاباث للعام  29/06/2021جاٍس

 ظىسٍت ليرة 7.000.000 2021 أحعاب الخذكيم للعام

 ظىت واخذة عذد العىىاث التي كضاها مذكم الحعاباث

 

 الخدفظاث التي كام مذكم الحعاباث بخػمُنها في البُاهاث اإلاالُت اإلاشخلُت خالٌ العام. .2

 الًىحذ

 الخذماث ألاخشي ػير الخذكُم والاظدشاساث التي جمذ خالٌ العام. .3

 الًىحذ
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 إلافصاح والؽفافيت

 اإلاخدذزين الشظمُين باظم الششهت.أظماء  .1

 املىصب الىظيفي الاظم

 هائب سئِغ مجلغ ؤلاداسة العُذ مدمذ عمش شىسي

 اإلاذًش العام العُذ عضمي علي دًب

 

 (.Xأو  √اإلاعلىماث التي وششها على اإلاىكع الالىترووي للششهت خالٌ العام ) .2

 دعىة الهيئت العامت الخلشيش العىىي  البياهاث املاليت

   سبع ثالث هصفي سبع أول  نهائي

     √ 

 

 

 .اللشاساث التي جم اجخارها في الهيئت العامت خالل العام .3

  ش مجلغ ؤلاداسة للعىت اإلاالُت اإلاخػمً خعاباث الششهت وميزاهُتها وخؿت العمل  2020الاظخماع ئلى جلٍش

 .2021للعام 

 ش مذكم الحعاباث عً اإلايزاهُت الخخامُت  .2020وخعاباث ألاسباح والخعائش لعام  الاظخماع ئلى جلٍش

  ش مذكم الحعاباث والحعاباث الخخامُت لعام ش مجلغ ؤلاداسة وجلٍش  .واإلاطادكت عليها 2020مىاكشت جلٍش

  الاخخُاؾُاث ئن أمىً وفم أخيام اللىاهين وألاهظمت والخعلُماث ً اجخار اللشاساث فُما ًخعلم بخيٍى

 .الىافزة بهزه الخطىص

  ػاث وبذالث خػىس أعػاء مجلغ ؤلاداسة لعام اإلاطادكت على ػاث  2020حعٍى وجدذًذ بذالث وحعٍى

 .2021خػىس أعػاء مجلغ ؤلاداسة لعام 

  ألخيام اللاهىن  31/12/2020ئبشاء رمت أعػاء مجلغ ؤلاداسة عً العىت اإلاىتهُت في 
ً
 .وفلا

  ؼ مجلغ ؤلاداسة  2021اهخخاب مذكم خعاباث الششهت للعام اإلاالي  .بخدذًذ أحعابهوجفٍى

  ًإلا 
ً
ؼ الالصم مً الهُئت العامت ئلى مجلغ ؤلاداسة أو مً ًفىغه مً ؤلاداسة الخىفُزًت وفلا مىذ الخفٍى

ًلشسه اإلاجلغ ورلً لالكتراع مً البىىن واإلاطاسف العىسٍت والحطٌى على الدعهُالث الائخماهُت بهذف 

 ششاء علاساث أو اظدثماساث لطالح الششهت.

 

 

 

ت وؤلافطاخاث الؿاسئت خالٌ العام.ألاخذار الج .4  ىهٍش
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 مضمىن إلافصاح جاسيخ إلافصاح الشكم

 هلل ملش عمل الششهت في ؾشؾىط 02/03/2021 1

مً الفشع اللذًم اليائً في شاسع هىاهى مجمع خير هللا سفٌى الخجاسي ئلى الفشع 

م العام ؾابم أٌو فني ملابل  الجذًذ اليائً في ؾشؾىط شاسع الثىسة الؿٍش

 مذسظت مطؿفى خلىف وبىفغ أسكام الخىاضل

 هلل ملش عمل الششهت في دمشم 28/04/2021 2

حادة البزم ئلى ملش الششهت الجذًذ اليائً  –اإلااليي  –اليائً في دمشم  مً اإلالش 

ً  -في دمشم  مىاحه اللطش الجمهىسي اللذًم  -شاسع هاظم باشا  -اإلاهاحٍش

 وبىفغ أسكام الخىاضل

 

ت اإلاشجىبت خالٌ العام مع بُان أظبابها.اإلاخالفاث  .5  الجىهٍش

  2021فشع ػشامت مالُت على الششهت بعبب الخأخش بدعلُم البُاهاث اإلاالُت الىطفُت لعام 

 

 املعؤوليت الاجخماعيت

 بُان بمعاهماث وظُاظاث أو مماسظاث احخماعُت وبُئُت أو مخعللت بالعالمت اإلاهىُت خالٌ العام.

 أي معاهماث أو مماسظاث احخماعُت الًىحذ

 املعاهمين حلىق 

ين في نهاًت العام. .1  جطيُف اإلاعاهمين بين الؿبُعُين والاعخباٍس

 

 املجمىع الاعخباسيين الطبيعيين 

 85 6 79 عذد املعاهمين

 100 53.6 46.4 وعبت امللكيت

 

 جطيُف اإلاعاهمين بين عشب وأحاهب في نهاًت العام. .2

 

 املجمىع أجاهب عشب 

 85 - 85 عذد املعاهمين

 100 - 100 وعبت امللكيت
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 % أو أهثر مً سأط ماٌ الششهت في نهاًت العام5اإلاعاهمين الزًً ًمليىن  .3

 

 وعبت امللكيت اظم املعاهم 

 
 % 20,00 داس الخالحم للخذماث الخجاسيت 1

 % 10,00 ؼشكت الخامين الاظالميت العامليت 2

3 
اهذ سياوؽىسوغ كىمباوي فيذلتي اؼىسوغ 

 ػ.م.ل
8,36  % 

 %  5,00 الذكخىس محمذ عمش عشهىط 4

 % 5,21 مجمىعت الفاضل 5

 %  5,00 ؼشكت الفلىة للخشظاهت الجاهضة 6

 %  5,00 العيذ علي هجيب ابشاهيم 7

 % 5,00 العيذ هاصش دًب دًب 8

 % 5,00 ؼشكت أثش املحذودة املعؤوليت 9

 %    68,57  املجمىع

 

 جطيُف اإلاعاهمين وفم حجم اإلالىُت. .4

 

عذد  ملكيت ألاظهم الشكم

 املعاهمين

وعبت ألاظهم مً عذد  عذد ألاظهم

 ألاظهم املكخدب بها

 % 0.66 66,374 57 10,000أكل مً  1

 % 0.65 65,100 5 50,000وأكل مً  10,000مً  2

 %  0.47 46,731 1 100,000وأكل مً  50,000مً  3

 %  24.65 2,464,900 12 500,000وأكل مً  100,000مً  4

 % 73.57 7,356,895 10 وأكثر 500,000مً  5

 % 100 10,000,000 85 املجمىع
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 ظعش ظهم الششهت في العىق خالٌ العام. .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  

 

 ظلعت جىصَع ألاسباح على مذاس خمغ ظىىاث. .7

 

   2020 عام 2019 عام 2018 عام 2017 عام 2016عام  

 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1000000000000 سأط املال

 - - - - - وعبت الخىصيع

هىع الخىصيع 

)هلذي/أظهم 

 مجاهيت(

- - - - - 

 

 

 كعم عالكاث املعاهمين. .8

 اظم اإلاعإوٌ عً عالكاث اإلاعاهمين. -

م الضوٌ   ظٍى

 معمى اللعم ومىكعه في الهُيل الخىظُمي. -

 عذد الصفلاث كيمت الخذاول  حجم الخذاول  ظعش إغالق الؽهش

 1 34,048 128 271 كاهىن الثاوي

 1 1280025 450 271 ؼباط

 2 2270600 800 284.50 آراس

 - - - 284.50 هيعان

 - - - 284.50 آًاس

 1 14705000000 5000000 284.50 حضيشان

 - - - 284.50 جمىص 

 3 2390099 801 284.50 آب

 - - - 284.50 آًلىل 

 1 860400 300 284.50 حؽشيً ألاول 

 5 6780789 20274 284.50 حؽشيً الثاوي

 2 1640175 550 284.50 كاهىن ألاول 

 16 14900580136 5050303 املجمىع
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