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 مجلس اإلدارة

 أمساء أعضاء رللس اإلدارة مع نبذة تعريفية عن كل منهم. .1
  ون المجلس من األعضاء التالية أسماؤهم :يتك

 رئيس مجلس اإلدارة                  / محمد سعيد قضماني السيد -1

دمشق عام  من ماجستٌر محاسبة منشآت مالٌة ، 2222إجازة جامعٌة فً المحاسبة كلٌة االقتصاد جامعة دمشق عام 

من عام  AWIالرئٌس المالً لمجموعة ،  2225-2224من الوالٌات المتحدة األمٌركٌة  CMAشهادة ،  2222

 لتارٌخه.  2211

  نائب رئيس مجلس اإلدارة                     / أمجد أيمن ايبش السيد -2

عمال اختصاص تسوٌق أالوالٌات المتحدة االمرٌكٌة شهادة إدارة  dnalhgiHنهى دراسته الجامعٌة فً جامعة أ

موعة منصب المدٌر التجاري لمج وٌشغل حالٌا  ،  2222من العام  شونال، ٌعمل فً مجموعة الوسٌط انترنا 2229

AWI .   

 عضوا              / رامي محمود عبد العال السيد -3

من جامعة  ، وحاصل على ماجستٌر فً المحاسبة 2224حاصل على شهادة فً االقتصاد من جامعة دمشق عام 

 وٌشغل حالٌا  ،  2212من العام  جموعة الوسٌط انترناشونال، ٌعمل فً م 2224مترٌولٌتان لٌدز برٌطانٌا عام 

 . AWI منصب مدٌر التسوٌق لمجموعة

 عضوا                           / مازن يونس السيد -4

  AWIعة منصب مسإول البنوك والتحصٌل لمجمو وٌشغل،  2221 من العام ٌعمل فً مجموعة الوسٌط انترناشونال

 عضوا                             / وسيم ديب السيد -5
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، وٌعمل فً  2226شهادة فً المحاسبة عام  بٌروت - جامعة السودان للعلوم والتكنولوجٌا لبنان : دراسة جامعٌة

 . AWI لمجموعة منصب المدٌر المالً وٌشغل حالٌا  ،  2229من العام  مجموعة الوسٌط انترناشونال

 أعضاء رللس اإلدارة. .2

 المنصب االسم
التي  الجهة

 يمثلها
 تاريخ تعيينه أو انتخابه الجنسية نسبة الملكية

 .0.0–0.–.0 سوري % 0.0. - رئيس رللس اإلدارة زلمد سعيد قضماين
 .0.0–0.–.0 سوري % 0.0. - رللس اإلدارةنائب رئيس  أرلد ابش

 .0.0–0.–.0 سوري % 0.0. - عضو رللس اإلدارة رامي عبد العال
 .0.0–0.–.0 سوري - - إلدارةعضو رللس ا مازن يونس
 .0.0–0.–.0 سوري - - عضو رللس اإلدارة وسيم ديب

 مدة والية رللس اإلدارة وفق النظام األساسي وعدد أسهم العضوية وتاريخ انتخاب رللس اإلدارة. .3
–0.–.0بتاريخ  سنوات ، ومت انتخابو باجتماع اذليئة العامة الغري عادية للشركة ادلنعقد 4مدة والية رللس اإلدارة 

0.0. . 

 من رلموع أسهم الشركة .سهم على األقل  ..0عدد أسهم العضوية :  

 ال يوجد إدارة الشركة. سنسبة متثيل العنصر النسائي يف رلل .4
 عدد اجتماعات رللس اإلدارة اليت عقدىا خالل العام مع بيان التاريخ واحلضور. .5

 .تواصل االلكرتونيةومجيعها اجتماعات عن طريق  مواقع ال أربع مرات 
 أسماء األعضاء المعتذرين عدد الحضور تاريخ االجتماع الرقم
2 11-15-2121 5 - 
0 1-18-2121 5 - 
1 3-11-2121 5 - 
2 28-2-2122 5 - 
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 مكافات وتعويضات وبدالت أعضاء رللس اإلدارة على الشكل التايل: .6
 اليوجد أية بدالت أو حوافز أو مكافآت .

 ساسي ماينص على منح مكافأة جمللس اإلدارة كنسبة من األرباح .لنظام األال يوجد يف ا

 أي صلة قرابة بني أعضاء رللس اإلدارة وتوضيح درجة ونوع ىذه القرابة. بيان بوجود .7
 ال يوجد أي صلة قرابة بني  أعضاء رللس اإلدارة .    

 تعامالت الشركة مع األطراف ذات العالقة خالل العام. .8

 اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

 بيان باللجان ادلنبثقة عن رللس اإلدارة وذكر تفصيل كل جلنة على الشكل التايل: .1

  اللجنة التنفيذية العليا : االجتماع دورياً لدراسة تطور العمل بالشركة واختاذ القرارات الالزمة . -

 : اعتماد التقارير الشهرية لألداء و إعداد ادلوازنات و اخلطط و دراسات اجلدوى اخلاصة بالشركة اللجنة ادلالية -
        

 منصبه اسم العضو اسم اللجنة
عضو مجلس 

 إدارة
 اللجنة مهام

عدد 
 اجتماعاتها

 اللجنة
 التنفيذية
 العليا

 أرلد ايبش
نائب رئيس رللس 

 √ االدارة

سة 
لدرا

رياً 
 دو

ماع
الجت

ا
ركة 

الش
ل ب

لعم
ور ا

تط
زمة

الال
ت 

قرارا
ذ ال

واختا
 

مواقع 
التواصل 
 - مدير مايل الكميت حامت االلكرتونية

 √ عضو رللس االدارة وسيم ديب

اللجنة 
 ادلالية

 √ عضو رللس االدارة ديبوسيم 

اد 
عتم

ا
رير 

لتقا
ا

رية 
شه

ال
داء 

لأل
داد 

وإع
ت 

وازنا
ادل

ط 
خلط

وا
ت 

راسا
ود

وى 
جلد

ا
صة 

اخلا
شركة

بال
 

  

 - مدير مايل الكميت حامت

 قيمة التعامل نوع التعامل توضيح طبيعة العالقة ذو العالقة بيان الطرف
كة الوسيط انرتناشيونال ر ش

 سوريا
 ل.س  201110111 عقد تسويق اعاليت ادلساىم األكرب يف الشركة
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 ةنجللا تاريخ االجتماع
 التنفيذية
 العليا

 حضور أعضاء اللجنة
 اسم العضو اسم العضو اسم العضو

 وسيم ديب الكميت حامت أرلد ايبش 11-15-2121

 وسيم ديب الكميت حامت أرلد ايبش 1-18-2121

 وسيم ديب الكميت حامت أرلد ايبش 3-11-2121

 وسيم ديب الكميت حامت أرلد ايبش 28-2-2122

 
اللجنة  تاريخ االجتماع

 ادلالية
 حضور أعضاء اللجنة

 اسم العضو اسم العضو
 وسيم ديب الكميت حامت 11-15-2121

 وسيم ديب الكميت حامت 1-18-2121

 وسيم ديب الكميت حامت 3-11-2121

 وسيم ديب الكميت حامت 28-2-2122

 وبالنسبة للجنة التدقيق: .2

 

 
 

 نعم تتوافر لديهم اخلربة ادلالية واحملاسبية .توضيح 

 رة.بكالوريوس جتا –السيد / زلمد سعيد قضماين 

 إدارة أعمال. –رامي عبد العال  /السيد 

 عضو مجلس إدارة منصبه اسم العضو
 √ رئيس رللس اإلدارة زلمد سعيد قضماين

 √ عضو رللس ادارة رامي عبد العال

 - ادلدير ادلايل الكميت حامت
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 بكالوريوس جتارة. –الكميت حامت  /السيد 

 . يلادلا ريددلا عم ويتم التواصل مع مدقق احلسابات عن طريق مواقع التواصل االلكرتونية
  : قيقدتلا ةنجلل تاعامتجالا خير او ت

 حضور أعضاء اللجنة قيقدتلا ةنجللا تاريخ االجتماع
 اسم العضو اسم العضو اسم العضو

 الكميت حامت رامي عبد العال زلمد سعيد قضماين 11-15-2121

 الكميت حامت رامي عبد العال زلمد سعيد قضماين 1-18-2121

 الكميت حامت رامي عبد العال زلمد سعيد قضماين 3-11-2121

 الكميت حامت رامي عبد العال زلمد سعيد قضماين 28-2-2122

 
 نعم تتوافر لديهم اخلربة ادلالية واحملاسبية .توضيح 

 رة.بكالوريوس جتا –السيد / زلمد سعيد قضماين 

 إدارة أعمال. –رامي عبد العال  /السيد 

 بكالوريوس جتارة. –الكميت حامت  /السيد 

 ويتم التواصل مع مدقق احلسابات عن طريق مواقع التواصل االلكرتونية .

 

 

 

 اإلدارة التنفيذية -
 ادلدير التنفيذي )ادلدير العام( للشركة مع نبذة تعريفية عنو. .1

 .2119-16-31استقال  بتاريخ   ال يوجد م ( : ادلدير التنفيذي ) ادلدير العا
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 ملكية ادلدير التنفيذي )ادلدير العام( أسهم بالشركة )معدد أسهم ونسبة ادللكية(. .2
--- 

 رواتب وتعويضات وبدالت ومكافات أعضاء اإلدارة التنفيذية خالل العام. .3
 المكافات التعويضات والبدالت الرواتب عدد أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا

1 4720541 - - 
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 اذليكل التنظيمي للشركة. .4
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 التدقيق الداخلي

 .التدقيق الداخلي مسؤولمنصب وتشغل ،  بينتا ريغا / األنسةقق الداخلي : ادلد

 مؤىالتو : بكالوريوس  تعليم مفتوح، وميارس عملو وفق برامج تدقيق شاملة ومهنية مناسبة .

مستقلة  عترب وحدةوي مسماه : قسم التدقيق الداخلي و يتبع مباشرة اىل السيد رئيس رللس االدارة  .1
 اذليكل التنظيمي للشركة . عن

متابعة السياسات ادلعتمدة من رللس االدارة و مراقبة  وامههابرامج تدقيق مهنية و شاملة مناسبة وتعتمد 
  لدرء ىذه ادلخاطر . و واالجراءات ادلتخذة ادلتوقعة  ادلخاطر 

 

 مدقق الحسابات

 مدقق حسابات الشركة وأتعاب مدقق احلسابات والتكاليف اخلاصة بالتدقيق خالل العام. .1
 رلد مشوط اسم مكتب مدقق الحسابات

 2121-4-29 تاريخ انتخاب مدقق الحسابات للعام
 204110111 أتعاب التدقيق للعام

 عام واحد عدد السنوات التي قضاها مدقق الحسابات
 احلسابات بتضمينها يف البيانات ادلالية ادلرحلية خالل العام.التحفظات اليت قام مدقق  .2

 ال يوجد
 اخلدمات األخرى غري التدقيق واالستشارات اليت متت خالل العام. .3

 ال يوجد
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 اإلفصاح والشفافية

 أمساء ادلتحدثني الرمسيني باسم الشركة. .1

 الموقع الوظيفي االسم
 رئيس رللس االدارة زلمد سعيد قضماين

 عضو رللس االدارة بوسيم دي

 
 (.Xأو  √ادلعلومات اليت نشرىا على ادلوقع االلكرتوين للشركة خالل العام ) .2

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

 القرارات اليت مت اختاذىا يف اذليئة العامة خالل العام. .3
a.  دارة عن أ عامل العام الاس امتع وم  واملوافلة عليه. 0202ناكشة تلرير جملس الإ

b.  واملوافلة عليه. 0202الاس امتع ومناكشة تلرير مدكق احلساابت عن حساابت الرشكة للس نة املالية 

c.  كرار املزيانية العامة لس نة  .0202اإ

d.  براء ذمة أ عضاء جملس الإدارة وممثيل الرشكة عن أ عامهلم لعام  .0202اإ

e.  دارة بتحديد  0202مدكق حساابت للس نة املالية انتخاب   أ تعابه.وتفويض جملس الإ

 األحداث اجلوىرية واإلفصاحات الطارئة خالل العام. .4
 ال يوجد

     ادلخالفات اجلوىرية ادلرتكبة خالل العام مع بيان أسباهبا.
 ال يوجد 
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 المسؤولية االجتماعية

  وبيئية أو متعلقة بالسالمة ادلهنية خالل العام.بيان مبسامهات وسياسات أو ممارسات اجتماعية 
مع وجود قسم داخلً بالشركة ٌضم فرٌق عالً  معاٌٌر جودة معٌنةعلى فً تشغٌلها تعتمد الشركة إّن  - 

بالشكل الذي  إعالنات الشركة على المواقع االلكترونٌةعلى اإلنتاج إلخراج  الكفاءة ٌقوم بؤعمال التصمٌم واإلشراف

  بالسوق.ئها وٌتناسب مع مكانة الشركة ٌرضً عمال
إن مجلس إدارة الشركة ٌعمل بشكل دوري على التؤكد من جمٌع اإلجراءات المطلوبة لضمان الرقابة الداخلٌة  -

 وصحة العملٌات ،
عالوة على نشاط الشركة في مساندة ومشاركة حمالت الدعم والتوعية الوطنية من خالل مشاركتها الفّعالة ضمن 

انطالقا  من واكبر مثال هو مساهمتها في بنك ابداع للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر و كل ذلك تها نشاطا

 . دورها األساسي المترتب عليها كواجب وطني ضمن هذه األزمة

 حقوق المساهمين

 تصنيف ادلسامهني بني الطبيعيني واالعتباريني يف هناية العام. .1
 المجموع االعتباريين الطبيعيين 

 298 1 297 عدد المساهمين
 %111 % 85.22 % 14.78 نسبة الملكية

 
 تصنيف ادلسامهني بني عرب وأجانب يف هناية العام. .2

 المجموع أجانب عرب 
 298 - 298 عدد المساهمين
 %111 - % 111 نسبة الملكية
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 % أو أكثر من رأس مال الشركة يف هناية العام5ادلسامهني الذين ميلكون  .3
 نسبة الملكية سم المساهما الرقم
شركة الوسيط  2

 انرتناشيونال
85.22 % 

 %85.22 1 المجموع
 
 

 تصنيف ادلسامهني وفق حجم ادللكية. .4
عدد  ملكية األسهم الرقم

 المساهمين
نسبة األسهم من عدد األسهم  عدد األسهم

 المكتتب بها
 % 1.28 570611 294 220222أقل من  2
    320222وأقل من  220222من  0
    2220222وأقل من  320222من  1
 % 13.51 6170511 3 3220222وأقل من  2220222من  2
 % 85.22 308340891 1 وأكثر 3220222من  3

 % 111 40511.111 298 المجموع
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 سعر سهم الشركة يف السوق خالل العام .5
 عدد الصفقات قيمة التداول حجم التداول سعر إغالق الشهر
 2 1150552.5 465 253.51 نيكانون الثا
 6 1680763 643 253.51 شباط
 - - - 253.51 آذار
 - - - 253.51 نيسان
 - - - 253.51 آيار

 - - - 253.51 حزيران
 1 230111.5 93 253.51 تموز
 - - - 253.51 آب

 - - - 253.51 آيلول
 - - - 253.51 تشرين األول
 - - - 253.51 تشرين الثاني

 4 6880674 2589 266 األولكانون 
 13 9960111 3791 المجموع
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