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 معلومات الشركة

 .شركة املشرق العريب للتأمني :اسم الشركة
 .مجيع أنواع التأمني املرخص هلا :النشاط الرئيسي للشركة
مثامنائة )س .ل 008,888,888 :رأس المال المصرح به

 (.مخسون مليون لرية سوريةو 
مثامنائة )س .ل 008,888,888 :رأس المال المدفوع

 (.مخسون مليون لرية سوريةو 
 0,088,888 :عدد األسهم

 02 :عدد المساهمين
 www.insurancesyria.com :الموقع االلكتروني للشركة

 50 :الشركةعدد الموظفين في 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.insurancesyria.com/
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 مجلس اإلدارة

 .أمساء أعضاء جملس اإلدارة مع نبذة تعريفية عن كل منهم .2
 مجلس اإلدارة

رئيس مجلس 

 اإلدارة

 صائب شفيق النحاس
 .إجازة في االقتصاد

 .سنة في أعمال االقتصاد الوطني 57خبرة تتجاوز 

عضو مجلس 

 اإلدارة المفوض

 عمر حسن األمين الشيخ
 .التجارة واالقتصادإجازة في 

 .سنة في أعمال التأمين 47خبرة تتجاوز 

عضو مجلس 

 اإلدارة

 ممثالَ عن شركة المشرق العربي للتأمين / عمر عبد هللا عمر الفطيم
 .إجازة في إدارة األعمال

 .سنة في األعمال الحرة ورجل اقتصاد إماراتي 32خبرة تتجاوز 

عضو مجلس 

 اإلدارة

 مروان أنتوني شحادة
 إجازة في إدارة األعمال

 .سنة في األعمال الحرة 32خبرة تتجاوز 

عضو مجلس 

 اإلدارة

 محمد صبيح صائب النحاس
 .إجازة في االقتصاد

 .سنة في أعمال االقتصاد الوطني 27خبرة تتجاوز 
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 .أعضاء جملس اإلدارة .0
الجهة التي  المنصب االسم الرقم

 يمثلها
نسبة 
 الملكية

أو  تعيينهتاريخ  الجنسية
 انتخابه

صائب  2
 نحاس

رئيس 
مجلس 
 اإلدارة

 6.82 ٪  29/08/2006 سوري 

0 
 عمر الفطيم

نائب 
رئيس 
مجلس 
 اإلدارة

شركة 
المشرق 
 -العربي 

 اإلمارات

08 ٪  29/08/2006 إماراتي 

 عمر األمين 3
عضو 
 مفوض

 2,66 ٪  29/08/2006 سوداني 

مروان  4
 شحادة

٪ 2,66  عضو  29/08/2006 امريكي 

محمد  5
صبيح 
 نحاس

٪ 2  عضو  11/04/2011 سوري 

 
 

 .مدة والية جملس اإلدارة وفق النظام األساسي وعدد أسهم العضوية وتاريخ انتخاب جملس اإلدارة .3
  11/2022/ 02ولغاية  3/11/2018سنوات، الفرتة ما بني 4 

وباإلمجاع على  24/02/2019وافقت اهليئة العامة العادية بإجتماعها املنعقد بتاريخ 
سنوات تبدأ إعتبارًا من تاريخ  أربعإعادة إنتخاب جملس اإلدارة لوالية جديدة مدهتا 

 (.40/11/8488ولغاية  44/11/8412أي من )انتهاء الوالية السابقة 
 

 .نسبة متثيل العنصر النسائي يف جملي إدارة الشركة .4
2% 
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 .مع بيان التاريخ واحلضورعدد اجتماعات جملس اإلدارة اليت عقدها خالل العام  .5
 أسماء األعضاء المعتذرين عدد الحضور تاريخ االجتماع الرقم
 (حممد صبيح حناس)1 4 21/20/0202 2
 (حممد صبيح حناس)1 4 21/21/0202 0
 (حممد صبيح حناس)1 4 32/22/0202 3

 
 :مكافات وتعويضات وبدالت أعضاء جملس اإلدارة على الشكل التايل .1

 .ونسبتهجمموع املكافات املستحقة ألعضاء جملس اإلدارة عن العام السابق  -
دد اهليئة العامة العامة العادية يف اجتماعها السنوي مكافتت سنوية ألعضاء جملس حت

من % 5اإلدارة مببلغ مقطوع أو كنسبة من األرباح على أال تزيد هذه النسبة عن 
 (اليوجد).األرباح الصافية للشركة 

 
جمموع املكافات املقرتحة ألعضاء جملس اإلدارة عن العام احلايل واليت سيتم عرضها يف اجتماع  -

 (ال يوجد).ونسبتهاهليئة العامة 
 .بدالت حضور اجتماعات جملس اإلدارة خالل العام -

 قيمة البدل لالجتماع الواحد عدد االجتماعات اسم العضو
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اللجان املنبثقة عن جملس اإلدارة اليت تقاضاها أعضاء اجمللس تفاصيل بدالت حضور جلسات  -
 .خالل العام

 بدالت حضور جلسات اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة اسم العضو
 اسم اللجنة اسم اللجنة اسم اللجنة

عدد 
 االجتماعات

قيمة البدل 
 لالجتماع

عدد 
 االجتماعات

قيمة البدل 
 لالجتماع

عدد 
 االجتماعات

البدل قيمة 
 لالجتماع

       
       
       

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

 (ال يوجد). خالل العام
 .أي صلة قرابة بني أعضاء جملس اإلدارة وتوضيح درجة ونوع هذه القرابة بيان بوجود .7

 حناسالسيد صائب حناس هو والد السيد صبيح 

 .تعامالت الشركة مع األطراف ذات العالقة خالل العام .1
 قيمة التعامل نوع التعامل توضيح طبيعة العالقة بيان الطرف ذو العالقة

صائب -مجموعة نحاس
 النحاس

 

رئيس مجلس -مساهم

 االدارة

 اقساط تامين

102,531,694 

شركة المشرق العربي 
 االمارات-للتأمين

نائب رئيس -مساهم

 ادارةمجلس 

 اقساط تامين

8 

 5,629,220 اقساط تامين مجلس ادارة عضو محمد صبيح النحاس
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 اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

 :بيان باللجان املنبثقة عن جملس اإلدارة وذكر تفصيل كل جلنة على الشكل التايل .2
 لجنة إدارة المخاطر -
 .أعضاء اللجنة  -

 تاريخ تعيينه في اللجنة الوظيفي المنصب منصبه في اللجنة اسم العضو
نائب رئيس جملس  رئيس اللجنة عمر الفطيم

 اإلدارة
24/02/2019 

 24/02/2019 عضو جملس اإلدارة عضو صبيح حناس
 24/02/2019 عضو جملس اإلدارة عضو مروان شحادة

 .مهام اللجنة -

 مراقبة تطوير منتج التأمني 

 دراسة وتقييم سعر قسط التأمني 

 وضوابط االكتتاب وضع سياسة 

 حتديد سياسة تسوية املطالبات 

 التأكد من النظام املعلومايت وحتديثه ومحاية املعلومات والبيانات 

 دراسة سيولة األصول وإدارهتا 

  التأكد من عمليات إعادة التأمني 
 (.Xأو  √)عدد االجتماعات اليت عقدت خالل العام مع بيان التاريخ واحلضور  -

 حضور أعضاء اللجنة تاريخ االجتماع
 اسم العضو اسم العضو اسم العضو
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 :وبالنسبة للجنة التدقيق جيب ذكر مايلي .0

 

 لجنة التدقيق

 اعضاء اللجنة 

 تاريخ تعيينه في اللجنة المنصب الوظيفي منصبه في اللجنة اسم العضو

 رئيس اللجنة عمر الفطيم
نائب رئيس جملس 

 اإلدارة
24/02/2019 

مروان 
عضو جملس  عضو شحادة

 اإلدارة
24/02/2019 

 عضو صبيح حناس
عضو جملس 

 اإلدارة
24/02/2019 

 
 
 

 

 مهام اللجنة :

 سياساتالوفحص مدى االلتزام ب, مناقشة املدقق الداخلي حول كفاية برنامج التدقيق 
 .وتقصي احلقائق عن الغش والتالعب, والتوصيات

  فعالية نظام الرقابة الداخليمناقشة املدقق الداخلي حول مدى. 

 وحول العوامل اليت قد تضعف , مناقشة املدقق اخلارجي حول نطاق التدقيق قبل بدايته
 .واملشكالت اليت صادفتهم يف عملهم, من استقالليتهم
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 تسمية املدقق اخلارجي ومراجعة أجوره املقرتحة. 

 املطلوبات الطارئة, مثل الدعاوى, مناقشة املدقق اخلارجي حول أية قضايا قد تظهر ,
 .التقديرات احملاسبية

 يمراجعة نتائج التدقيق على املدقق اخلارج. 

 مراجعة وفحص التقارير املالية السنوية واملرحلية. 

  فحص املبادئ والسياسات احملاسبية املستخدمة والتغريات اهلامة اليت حدثت فيها خالل
 .السنة املالية

 عام بيان باجتماعات اللجنة خالل ال -

 ال يوجد

 .توضيح الخبرة المالية أو المحاسبية المتوفرة لدى أعضاء اللجنة -
 

سنة يف األعمال  25خربة تتجاوز  .إجازة يف إدارة األعمال : عمر عبد اهلل عمر الفطيم
 .احلرة ورجل اقتصاد إمارايت

 .األعمال احلرةسنة يف  85خربة تتجاوز . إجازة يف إدارة األعمال :مروان أنتوين شحادة -

سنة يف أعمال االقتصاد  85خربة تتجاوز .إجازة يف االقتصاد :حممد صبيح صائب حناس -
 .الوطين

 

 .بيان باجتماعات اللجنة مع مدقق الحسابات خالل العام مع ذكر تاريخ االجتماع -

 ال يوجد 
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 اإلدارة التنفيذية

 .عنه للشركة مع نبذة تعريفية( املدير العام)املدير التنفيذي  .2

 المدير العام

 عزت أسعد األسطواني

 إجازة في إدارة االعمال

 .مجال التأمينسنة في  40خبرة تتجاوز 

 

 (.معدد أسهم ونسبة امللكية)أسهم بالشركة ( املدير العام)ملكية املدير التنفيذي  .0
 من رأس املال%  4040سهم    50444نعم ميلك 

 .اإلدارة التنفيذية خالل العامرواتب وتعويضات وبدالت ومكافات أعضاء  .3
عدد أعضاء اإلدارة التنفيذية 

 العليا
 المكافات التعويضات والبدالت الرواتب

23 87,153,388       7,832,232 521,441252 
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 .اهليكل التنظيمي للشركة
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 التدقيق الداخلي

 .املدقق الداخلي مع نبذة تعريفية عنه .2
 شركاهشركة طالل أبو غزالة و 

مسمى القسم وموقعه يف اهليكل التنظيمي وبيان عدد املوظفني يف وحدة مستقلة أو شخص طبيعي  .0
 .أو جهة خارجية

 للتدقيق الداخلي خاصة  مستقلة خارجيةوحدة إدارية  هي شركة طالل أبو غزالة و شركاه
 .مهام المدقق الداخلي .3

 .تقييم نظام الرقابة الداخلي -
 .اجراءات التامني االكتتابية واملطالباتمراجعة وتدقيق  -
 .مراجعة وتدقيق االجراءات  اإلدارية و املوارد البشرية واملالية واحملاسبية -
 .االلتزام بالقوانني والسياسات  -

 

يف حال وجود وحدة مستقلة خمتصة بااللتزام واحلوكمة وإدارة املخاطر جيب إضافة التفاصيل مثل : تنويه
 .يالتدقيق الداخل

 مدقق الحسابات

 .مدقق حسابات الشركة وأتعاب مدقق احلسابات والتكاليف اخلاصة بالتدقيق خالل العام .2
 شركة الدار للتدقيق واالسشارات اسم مكتب مدقق الحسابات

 24/05/2021 تاريخ انتخاب مدقق الحسابات للعام
 1,222,222 أتعاب التدقيق للعام

 سنني   4 الحساباتعدد السنوات التي قضاها مدقق 
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 .التحفظات اليت قام مدقق احلسابات بتضمينها يف البيانات املالية املرحلية خالل العام .0
 من دون حتفظ -

 .اخلدمات األخرى غري التدقيق واالستشارات اليت متت خالل العام .3
 أتعاب الخدمة المقدمة تفصيل الخدمة المقدمة شركة االستشارات/ المدقق

 3,222,222 تقدمي البيان الضرييب للشركة  واالستشارات للتدقيق الدار شركة

 

 اإلفصاح والشفافية

 .أمساء املتحدثني الرمسيني باسم الشركة .2
 المنصب الوظيفي االسم

 اماملدير الع طواينعزت األس

 
 (.Xأو  √)املعلومات اليت نشرها على املوقع االلكرتوين للشركة خالل العام  .0

 دعوة الهيئة العامة التقرير السنوي البيانات المالية
   ربع ثالث نصفي ربع أول نهائي
      
 

 .القرارات اليت مت اختاذها يف اهليئة العامة خالل العام .3
من االرباح قبل % 22واحتياطي اجباري وقدره % 22اقرار تكوين االحتياطي االختياري بنسبة-

 .اقتطاع الضريبة
 .0202وممثلي الشركة عن دورة إبراء ذمة جملس االدارة  -
 (.شركة الدار )0202انتخاب مدقق احلسابات لعام -
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 .0202وعدم منح مكافتت جملس االدارة عن عام ,0202عدم توزيع أرباح عن عام -
 .األحداث اجلوهرية واإلفصاحات الطارئة خالل العام .4

 مضمون اإلفصاح تاريخ اإلفصاح الرقم
2   

 
 (اليوجد).املرتكبة خالل العام مع بيان أسباهبااملخالفات اجلوهرية  .5

 المسؤولية االجتماعية

 اليوجد).بيان مبسامهات وسياسات أو ممارسات اجتماعية وبيئية أو متعلقة بالسالمة املهنية خالل العام

 حقوق المساهمين

 .تصنيف املسامهني بني الطبيعيني واالعتباريني يف هناية العام .2
 المجموع االعتباريين الطبيعيين 

 02 3 21 عدد المساهمين
 %100 %49.77 %51.23 نسبة الملكية

 
 .تصنيف املسامهني بني عرب وأجانب يف هناية العام .0

 المجموع أجانب عرب 
 02  02 عدد المساهمين
 %100  %100 نسبة الملكية
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 العامأو أكثر من رأس مال الشركة يف هناية % 5املسامهني الذين ميلكون  .3
نسبة  اسم المساهم الرقم

 الملكية
 %5 هتاين امحد حممد علي رضا 2
 %7.77 شركة الفطيم ذات مسؤولية حمدودة 0
 %42 االمارات-املشرق العريب للتأمني 3

 %50.77  المجموع
 

 .تصنيف املسامهني وفق حجم امللكية .4
عدد  ملكية األسهم الرقم

 المساهمين
عدد نسبة األسهم من  عدد األسهم

 األسهم المكتتب بها
 %0.06 5,222 2 220222أقل من  2

 %0.57 41,115 2 520222وأقل من  220222من  0

وأقل من  520222من  3
2220222 

1 15222 1.00% 

وأقل من  2220222من  4
5220222 

16 4,300,730 50.6% 

 %47.77 4,212,515 0 وأكثر 5220222من  5

 %222 1,522,222 02 المجموع
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 .سعر سهم الشركة يف السوق خالل العام .5
 عدد الصفقات قيمة التداول حجم التداول سعر إغالق الشهر

     كانون الثاني
     شباط
     آذار
     نيسان
     آيار

     حزيران
     تموز
     آب

     آيلول
     تشرين األول
     تشرين الثاني
     كانون األول

    المجموع
 

 .سلسة توزيع األرباح على مدار مخس سنوات .1
 0222عام 0222عام 0222عام 0222عام 0202عام 

 مليون850 مليون850 مليون850 مليون850 مليون850 رأس المال
                   - - نسبة التوزيع

    12.25% 

                  
    12.15% 

                  
    14.00% 

التوزيع نوع 
 (أسهم مجانية/نقدي)

 نقدي نقدي نقدي - -




