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 معلومات الشركة 

 شركة الشام الزراعية املسامهة املغفلة  اسم الشركة: 
المنتجات الزراعية وذلك عن طريقق    تتطوير و تنمية النشاط الرئيسي للشركة: 

إقامة المشاريع الزراعية بمختلف أنواعهققا و ايققتيرا  
وتصققنيع ميققتلزماتها و تصققنيع و تيققوي  منتجاتهققا 

  اخل القطر و خارجه.

 ل.س  150,000,000 رأس املال املصرح به: 
 ل.س  127,531,750 رأس املال املدفوع: 

 سهم  1,275,317.5 عدد األسهم: 
 مساهم   272 املسامهني: عدد  

 ال يوجد املوقع االلكرتوين للشركة: 
 موظف   1عدد   عدد املوظفني يف الشركة: 

 جملس اإلدارة 

 أمساء أعضاء جملس اإلدارة مع نبذة تعريفية عن كل منهم.  .1
له خربة يف جمال  -1 السورية  العربية  اجلنسية  احلسان حمامي وهو من  نعمان  السيد 

و   الزراعية  الزراعة  وهو  -2املشاريع  القصري  شيخ    1957مواليد    من  إبراهيم 
عبد هللا حمسن   -3من اجلنسية العربية السورية    دكتوراه  يف اهلندسة املعمارية وهو

السورية   العربية  اجلنسية  من  زراعي  من    4  –خبري  إعمال  رجل  اهلواري  مجال 
خبري زراعي من اجلنسية  خالد محدان رجل أعمال و   5  –اجلنسية العربية السورية  

 وممثلي وزارة الزراعة الدكتور إايد حممد واملهندس عبد هللا عتوم.  العربية السورية

 

 أعضاء جملس اإلدارة.  .2
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 اجلهة اليت ميثلها  املنصب  االسم الرقم
نسبة 
 امللكية 

 اجلنسية 
اتريخ تعيينه أو 

 انتخابه
نعمان عبد الرمحن  1

 احلسان
 2020/   12/  22 سوري %0.392 مساهم  رئيس جملس اإلدارة

إبراهيم سليم شيخ   2
 القصري 

2020/   12/  22 سوري %0.484 مساهم  اإلدارة انئب رئيس جملس   

2020/   12/  22 سوري %0.392 مساهم  عضو مفوض  عب  هللا حين  3  

2020/   12/  22 سوري %0.392 مساهم  عضو          جمال الهواري 4  

2020/   12/  22 سوري %0.392 مساهم  عضو  خال  حم ان  5  

2020/   12/  22 سوري %25 ممثل وزارة الزراعة  عضو اايد حممد 6  

2020/   12/  22 سوري %25 ممثل وزارة الزراعة  عضو  عبد هللا عتوم  7  

 
 مدة والية جملس اإلدارة وفق النظام األساسي وعدد أسهم العضوية واتريخ انتخاب جملس اإلدارة. .3

   2020/    12/    23تبدأ من اتريخ    عضوية مجلس اإلدارة أربع سنوات قابلة للتجديد مدة 
 إدارة الشركة.  سبة متثيل العنصر النسائي يف جملسن .4

 ال يوجد عنصر نسائي
 عدد اجتماعات جملس اإلدارة اليت عقدها خالل العام مع بيان التاريخ واحلضور.  .5

 األعضاء املعتذرينأمساء   عدد احلضور  اتريخ االجتماع  الرقم
1 9-1-2021 7   ---- 
 الدكتور أايد حممد   6 10-1-2021 2
3 15-2-2021 7 ---- 
4 17-3-2021 7 ---- 

 وتعويضات وبدالت أعضاء جملس اإلدارة على الشكل التايل:   مكافآت .6
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 .ونسبتهاملستحقة ألعضاء جملس اإلدارة عن العام السابق    املكافآتجمموع   -
 لألعضاء   مكافآت   إي ال يوجد  

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

 اليوجد
 بدالت حضور اجتماعات جملس اإلدارة خالل العام.  -

 ال يوجد بدالت حضور اجتماعات 
 قيمة البدل لالجتماع الواحد  عدد االجتماعات  اسم العضو 
 ال يوجد ال يوجد ال يوجد

تفاصيل بدالت حضور جلسات اللجان املنبثقة عن جملس اإلدارة اليت تقاضاها أعضاء اجمللس  -
 خالل العام. 

 ال يوجد جلسات منبثقة 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 
       
       
       
اجمللس  - أعضاء  تقاضاها  أخرى  مزااي  أي  أو  أو سفر(  إقامة  بدل  )مثل  تعويضات  أو  بدالت 

 اي تعويضات او بداالت او مزااي نقدية  ال يوجد خالل العام.  
ال يوجد صلة   أي صلة قرابة بني أعضاء جملس اإلدارة وتوضيح درجة ونوع هذه القرابة.   بيان بوجود  .7

 قرابة 
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 األطراف ذات العالقة خالل العام. تعامالت الشركة مع   .8
 قيمة التعامل  نوع التعامل  توضيح طبيعة العالقة  بيان الطرف ذو العالقة 

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد
    

 

 اللجان املنبثقة عن جملس اإلدارة 

 بيان ابللجان املنبثقة عن جملس اإلدارة وذكر تفصيل كل جلنة على الشكل التايل:  -
 . جلان منبثقة   إي ال يوجد  

 مهام اللجنة.  -
 (. Xأو   √عدد االجتماعات اليت عقدت خالل العام مع بيان التاريخ واحلضور ) -

 حضور أعضاء اللجنة  اتريخ االجتماع 
 اسم العضو  اسم العضو  اسم العضو 

    
    

 
 وابلنسبة للجنة التدقيق جيب ذكر مايلي:  .1

 احملاسبية املتوفرة لدى أعضاء اللجنة. توضيح اخلربة املالية أو   -
 ال يوجد إي جلان خربة مالية أو حماسبية 

 بيان ابجتماعات اللجنة مع مدقق احلساابت خالل العام مع ذكر اتريخ االجتماع.  -

 اإلدارة التنفيذية

 املدير التنفيذي )املدير العام( للشركة مع نبذة تعريفية عنه.  .1
 مسامهي ابلشركة    1970عامر خليفة املدير التنفيذي يف الشركة من اجلنسية العربية السورية من  مواليد  
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 ملكية املدير التنفيذي )املدير العام( أسهم ابلشركة )معدد أسهم ونسبة امللكية(. .2

 ( %0.784سم بنسبة )  10.000ميلك املدير التنفيذي )                   

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

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد 1
 اهليكل التنظيمي للشركة. .4

 اهليئة العامة 
 جملس اإلدارة    -1      

 املدير التنفيذي  -1
 املدير املايل  -2
 املتابعة  -3

 التدقيق الداخلي 

 املدقق الداخلي مع نبذة تعريفية عنه.  .1
 ال يوجد

مسمى القسم وموقعه يف اهليكل التنظيمي وبيان عدد املوظفني يف وحدة مستقلة أو شخص طبيعي  .2
 أو جهة خارجية.

 مهام املدقق الداخلي.  .3

اباللتزام واحلوكمة وإدارة املخاطر جيب إضافة التفاصيل مثل يف حال وجود وحدة مستقلة خمتصة  تنويه:  
 التدقيق الداخلي. 
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 مدقق احلساابت 

 مدقق حساابت الشركة وأتعاب مدقق احلساابت والتكاليف اخلاصة ابلتدقيق خالل العام.  .1
 االستاذة اميان الالذقان  اسم مكتب مدقق احلساابت 

 2021-1-25 اتريخ انتخاب مدقق احلساابت للعام 
 1,600,000 أتعاب التدقيق للعام 

 سنتني  عدد السنوات اليت قضاها مدقق احلساابت 
 التحفظات اليت قام مدقق احلساابت بتضمينها يف البياانت املالية املرحلية خالل العام.  .2

 مل يرد يف تقرير مفتش احلساابت اي حتفظات تذكر
 واالستشارات اليت متت خالل العام. اخلدمات األخرى غري التدقيق  .3

 أتعاب اخلدمة املقدمة  تفصيل اخلدمة املقدمة  املدقق/ شركة االستشارات 
   
   

 اإلفصاح والشفافية

 أمساء املتحدثني الرمسيني ابسم الشركة. .1
 املنصب الوظيفي  االسم

 مدير املايل  خالد تواين
 

 (. Xأو   √االلكرتون للشركة خالل العام ) املعلومات اليت نشرها على املوقع   .2
 ال يوجد موقع الكرتوين 

 دعوة اهليئة العامة  التقرير السنوي  البياانت املالية 
   ربع اثلث نصفي  ربع أول  هنائي
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 القرارات اليت مت اختاذها يف اهليئة العامة خالل العام.  .3

 2020/    12/    22قرارات اهليئة العامة اليت عقدت بتاريخ  
من -1 لألعوام  اال ارة  مجلس  -2014-  2013-2012-2011-2010تقرير 

2015-2016-2017-2018-2019 
لألعوام -2 اإل ارة  مجلس  ذمة  -2014-  2013-2012-2011-2010من  ابراء 

2015-2016-2017-2018-2019 
 نظرا اليتقالة مجلس اإل ارة الياب    انتخاب مجلس إ ارة ج ي  : -3
 2021لم يتم عق  اجتماع خالل عام  -4

 
 األحداث اجلوهرية واإلفصاحات الطارئة خالل العام.  .4

 مضمون اإلفصاح  اتريخ اإلفصاح  الرقم
1   
2   

 ال يوجد  املخالفات اجلوهرية املرتكبة خالل العام مع بيان أسباهبا. .5

 املسؤولية االجتماعية

 ال يوجد   مبسامهات وسياسات أو ممارسات اجتماعية وبيئية أو متعلقة ابلسالمة املهنية خالل العام. بيان  

 حقوق املسامهني 

 تصنيف املسامهني بني الطبيعيني واالعتباريني يف هناية العام.  .1
 اجملموع  االعتباريني الطبيعيني  

 272 1 271 عدد املسامهني 
 %   100 % 25 % 75 نسبة امللكية 
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 تصنيف املسامهني بني عرب وأجانب يف هناية العام.  .2

 اجملموع  أجانب  عرب  البيان
 272 0 272 عدد املسامهني 
 % 100 %0 % 100 نسبة امللكية 

 
 % أو أكثر من رأس مال الشركة يف هناية العام 5املسامهني الذين ميلكون  .3

 نسبة امللكية  اسم املساهم  الرقم
 % 25 وزارة الزراعة  1
 % 5.32667 الدقر عفاف   2

 % 30.32667 2 اجملموع 
 

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

 املسامهني
نسبة األسهم من عدد   عدد األسهم 

 األسهم املكتتب هبا 
 % 7.26 108,165 226 10,000أقل من   1
 %   34.42 512,640 38 50,000وأقل من   10,000من   2
 %33.15 493,720 7 100,000وأقل من   50,000من   3
 %25.17 375000 1 500,000وأقل من   100,000من   4
 0 0 0 وأكثر  500,000من   5

 % 100 1,489,525 272 اجملموع 
 

 سعر سهم الشركة يف السوق خالل العام.  .5
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 اسهم الشركة غري مطروحة للتداول 
 عدد الصفقات  قيمة التداول  حجم التداول سعر إغالق  الشهر 

     كانون الثاين
     شباط
     آذار
     نيسان
     آاير 

     حزيران
     متوز
     آب 

     آيلول 
     تشرين األول 
     تشرين الثاين
     كانون األول

    اجملموع 
 

 سلسة توزيع األرابح على مدار مخس سنوات. .6
 2020عام 2019عام 2018عام 2017عام 2016عام 

 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 املالرأس  

 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 نسبة التوزيع
نوع التوزيع  

)نقدي/أسهم  
 جمانية( 

0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 % 
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