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 معلومات الشركة 

 الشركة السورية الكويتية للتأمني   اسم الشركة: 
مبمارستها  وفق األنواع املرخص هلا  تأمني  ممارسة ال النشاط الرئيسي للشركة: 

 2005/ لعام    43وفق احكام املرسوم /
 ل.س   1.562.500.000 رأس املال املصرح به: 

 ل.س   1.562.500.000 رأس املال املدفوع: 
 سهم    15.625.000 عدد األسهم: 

 مسامهاً    322 عدد املسامهني: 
الكرتوين   املوقع االلكرتوين للشركة:  موقع  يوجد  بتحديث   – ال  تقوم  الشركة 

 موقعها احلال 
 موظف   71 عدد املوظفني يف الشركة: 

 

 جملس اإلدارة 

  أمساء أعضاء جملس اإلدارة مع نبذة تعريفية عن كل منهم. .1
 ) الكويت(  بكالوريوس يف العلوم السياسية و االقتصاد  - السيد خالد سعود احلسن 

 رئيس جملس إدارة الشركة السورية الكويتية للتأمني   -
خربة أتمينية وادارية تتجاوز الثالثني عاماً يف العديد من املناصب االدارية   -

 والقيادية.  
 عضو جملس االدارة والرئيس التنفيذي جملموعة اخلليج للتأمني  -
 رئيس جملس االدارة لالحتاد الكوييت للتأمني )الكويت(   -
 إلدارة يف العديد من الشركات التابعة جملموعة اخلليج للتأمني. عضوية جمالس ا -
عضوية جملس إدارة االحتاد العام العريب للتأمني وشركة إعادة التأمني العربية يف   -

 .بريوت 
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ظافر   حممد  وائل  السيد 
 سعداوي 

إدارة أعمال و شهادة    -من املعهد القانوين للتأمني يف بريطانيا   زمالةشهادة  -
 إدارة شركات أتمني  

 انئب رئيس جملس إدارة الشركة السورية الكويتية للتأمني   -
 عضو جملس إدارة معهد التأمني العريب -
 سابقاً  –املدير العام للشركة العربية للتامني   -
   عامليةال لكربى شركات التأمني   ومسوي خسائر معاين   -
 1993خربة أتمينية و إدارية منذ عام  -

 دكتوراه يف هندسة الطاقة احلرارية من جامعة القاهرة .  - أ.د حسني علي إبراهيم  
 شهادة عليا يف اإلدارة العامة  -
 عضو هيئة تدريسية يف كلية اهلندسة التقنية جبامعة طرطوس  -
حماضر يف عدد من اجلامعات واملعاهد العليا يف جماالت صنع  -

 السياسات ودعم القرار وإدارة وتقييم املخاطر 
 مهندس استشاري لدى نقابة املهندسني السوريني  -
 عضو جملس إدارة عدد من الشركات املسامهة والعامة  -
 من املهام منها مدير دعم القرار يف رائسة جملس الوزراء .   شغل العديد -
له العديد من األحباث احملكمة واملشاركات يف املؤمترات الدولية يف  -

 جماالت الطاقة واإلدارة والتنمية . 

بكالوريوس   – ماجستري يف إدارة األعمال   –دكتوراه يف التسويق   - علي عادل الوزين  الدكتور 
  ACIIال  حماسبة وإدارة أعم

 عضو يف جملس أمناء وجمس إدارة اجلمعية امللكية للتوعية الصحية .  -
 شغل العديد من املناصب يف شركات التامني  -
 رئيس تنفيذي شركة سوليديريت  -
 رئيس جملس إدارة االحتاد األردين لشركات الـتأمني  -
 عضو جملس إدارة االحتاد العريب للتأمني  -
 األردن   –عضو جملس أمناء كلية العلوم الرتبوية   -
 عضو جملس إدارة الشركة األهلية للتنمية .  -
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الوهاب    لسيدا عبد  طارق 
 الصحاف 

على شهادة بكالوريوس يف إدارة أعمال التأمني من كلية التأمني يف   حاصل -
 صصي من كلية التأمني يف والية نيويورك  مدينة نيويورك ابإلضافة إىل دبلوم خت

 الكويت  – الرئيس التنفيذي لشركة اخلليج للتامني  -
 مصر    -عضو جملس اإلدارة لشركة احلياة املصرفية للتكافل  -
 . شغل منصب مدير عام ورئيس جملس إدارة شركة اخلليج لتأمينات احلياة سابقا -
 1979خربة أتمينية و إدارية منذ عام  -

 ضابط سابق يف القوات املسلحة.   –إجازة ابلعلوم العسكرية   - حازم أنيس حسن   لسيدا
 والتسويق   للتوزيع  السورية عام  مدير  -

 مصر  – بكالوريوس التجارة يف احملاسبة من جامعة طنطا  - وائل السيد عبد الرازق   لسيدا
 الكويت   –شركة اخلليج للتامني   – مدير مال تنفيذي   -
 1992خربة أتمينية و إدارية منذ عام  -

 الكويت   -بكالوريوس إدارة األعمال  - نواف عبد هللا الرفاعي   لسيدا
 عضو جملس إدارة الشركة الكويتية السورية القابضة.  -

 USA  – اختصاص إدارة إنتاج   –إجازة جامعية يف إدارة األعمال   - راين عصام أنبواب  لسيدا
 . التعليم احلديثمؤسسة   رئيس جملس إدارة -
 رئيس جملس إدارة شركة رومادا الستثمار   -
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 أعضاء جملس اإلدارة.  .2
اجلهة اليت   املنصب  االسم الرقم

 ميثلها 
نسبة 
 امللكية 

 اتريخ تعيينه أو انتخابه  اجلنسية 

خالد  1
سعود 
 احلسن  

رئيس  
جملس 
 اإلدارة  

جمموعة اخلليج 
 للتأمني 

 2022/ 22/5 كوييت  38.96%

وائل   2
حممد 
ظافر 

 سعداوي 

انئب 
رئيس  
جملس 
 اإلدارة  

بنك اخلليج  
 املتحد 

 2022/ 22/5 سوري 1%

أ.د حسني   3
علي  

 إبراهيم  

عضو 
جملس 
 إدارة  

شركة آمان 
الشام احملدودة 

 املسؤولية 

 2022/ 22/5 سوري % 10

علي  4
عادل 
 الوزين 

عضو 
جملس 
 إدارة  

جمموعة اخلليج 
 للتأمني 

 2022/ 22/5 كوييت  38.96%

طارق  5
عبد 

الوهاب 
 الصحاف 

عضو 
جملس 
 إدارة  

 2022/ 22/5 كوييت  % 2.88 مستقل 

حازم  6
أنيس  
 حسن 

عضو 
جملس 
 إدارة  

 2022/ 22/5 سوري % 1.03 مستقل 
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وائل   7
السيد 
عبد 
 الرازق  

عضو 
جملس 
 إدارة  

جمموعة اخلليج 
 للتأمني 

 2022/ 22/5 مصري  38.96%

نواف   8
عبد هللا 
 الرفاعي 

عضو 
جملس 
 إدارة  

الشركة الكويتية  
السورية 
 القابضة 

 2022/ 22/5 كوييت  % 10

راين  9
عصام 
 أنبواب

عضو 
جملس 
 إدارة  

 2022/ 22/5   سوري  % 1.18 مستقل 

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

% لعضو جملس   1مدة الوالية وفق النظام األساسي هي ثالث سنوات  وعدد أسهم العضوية هي  
  2022/ 22/5ريخ  بتا مت انتخاب اجمللس   –% لرئيس جملس اإلدارة    2اإلدارة و

 نسبة متثيل العنصر النسائي يف جملي إدارة الشركة.  .4
 ال يوجد . 

 مع بيان التاريخ واحلضور.  عدد اجتماعات جملس اإلدارة اليت عقدها خالل العام .5
 أمساء األعضاء املعتذرين عدد احلضور  اتريخ االجتماع  الرقم
 تغيب بعذر   –نواف الرفاعي   6 2022/ 24/3 1
 نواف الرفاعي تغيب بعذر  6 1/6/2022 2
 ال يوجد تغيب  9 2022/ 12/9 3
 تغيب بعذر   – راين أنبواب    –علي الوزين   7 21/11/2022 4
 ال يوجد تغيب  9 27/12/2022 5
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 مكافات وتعويضات وبدالت أعضاء جملس اإلدارة على الشكل التال:  .6
 .ونسبتهجمموع املكافات املستحقة ألعضاء جملس اإلدارة عن العام السابق   -

 .   2021تنازل جملس االدارة عن مكافأة املستحقة عن نتائج عام 
اإلدارة عن العام احلال واليت سيتم عرضها يف اجتماع جمموع املكافات املقرتحة ألعضاء جملس   -

 اهليئة العامة ونسبته.
عام   عن  املقرتحة  تشكل    2022املكافاة  وتبلغ 5و  للتوزيع  القابلة  الصافية  االرابح  من   %

 ل.س   13,893,081
 على جملس اإلدارة واهليئة العامة يف اجتماعه القادم .   املوضوع  سيتم عرضو 

ها على اجلمعية العمومية واليت سيتم عرض  اجتماعات جملس اإلدارة خالل العامبدالت حضور  -
 القادمة 

عدد  اسم العضو 
 االجتماعات 

 قيمة البدل لالجتماع الواحد 

 ل.س   300,000 5 خالد سعود احلسن 
 ل.س   300,000 5 وائل حممد ظافر سعداوي 
 ل.س   300,000 5 طارق عبد الوهاب الصحاف 

 ل.س   300,000 5 حازم أنيس حسن 
 ل.س   300,000 4 وائل السيد عبد الرازق 
 ل.س   300,000 2 نواف عبد هللا الرفاعي

 ل.س   300,000   4 راين عصام أنبواب 
 ل.س   300,000   2 علي عادل الوزين 
 ل.س   300,000   4 حسني علي إبراهيم 

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

لعام مصاريف   العمومية  اجلمعية  اجتماع  دمشق حلضور  يف  االدارة  جملس  رئيس  السيد  إقامة 
 .   ل.س   7,579,284بقيمة    2022

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

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

 ل.س 25,405,315    صحي وحبري   أتمني شركة اتبعة للسيد حازم حسن  جمموعة األمري 

 اللجان املنبثقة عن جملس اإلدارة 

 بيان ابللجان املنبثقة عن جملس اإلدارة وذكر تفصيل كل جلنة على الشكل التال:  .1
 جلنة االستثمار  ❖
 أعضاء اللجنة.  -

 اتريخ تعيينه يف اللجنة  املنصب الوظيفي  منصبه يف اللجنة  اسم العضو 
 22/5/2022   رئيس جملس اإلدارة  رئيس اللجنة  خالد سعود احلسن 

 22/5/2022   انئب رئيس جملس اإلدارة  انئب رئيس اللجنة  وائل سعداوي

 22/5/2022   عضو جملس إدارة  عضو جلنة  نواف الرفاعي 
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 :مهام اللجنة

إقرار السياسة االستثمارية املتوافقة مع مقررات هيئة االشراف على التأمني و توجهات جمموعة  -
 اخلليج للتامني 

 متابعة احملفظة االستثمارية  -
 اختاذ القرار يف النشاطات االسثمارية للشركة  -
 عدد االجتماعات اليت عقدت خالل العام مع بيان التاريخ واحلضور.  -

اتريخ 
 االجتماع 

 حضور أعضاء اللجنة 
 نواف الرفاعي وائل سعداوي خالد سعود احلسن 

23/03/2022 √ √ - 

26/12/2022 √ - √ 

 
 جلنة التدقيق الداخلي  ❖
 . اللجنةأعضاء   -

 اتريخ تعيينه يف اللجنة  املنصب الوظيفي  منصبه يف اللجنة  اسم العضو 
 2022/ 12/9 عضو جملس االدارة رئيس اللجنة  وائل السيد حممود عبد الرازق 
 1/6/2022   عضو جملس االدارة انئب الرئيس طارق عبد الوهاب الصحاف 

 1/6/2022   عضو جملس االدارة عضو  راين عصام انبواب 
 1/6/2022   عضو جملس االدارة عضو  حازم حسن

 :مهام اللجنة -

 التأكد من مدى دقة اإلجراءات املالية واحملاسبية وسالمتها.  ✓

 التأكد من مدى تقيد الشركة ابلقوانني والقرارات واألنظمة والتعليمات اخلاضعة هلا.  ✓
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 مراجعة البياانت املالية قبل عرضها على اجمللس.   ✓

 تقييم موضوعية واستقاللية املدقق اخلارجي والتوصية برتشيح او عزل املدققني اخلارجيني.  ✓

التأكد من مدى مشولية أنظمة التدقيق اخلارجي ألعمال الشركة ومناقشة منهجية العمل وخطة  ✓
 التدقيق املعتمدة من قبلهم.

 ل التدقيق الداخلي. االشراف على أعما ✓

 .تعيني واقالة فريق التدقيق الداخلي ✓

 عدد االجتماعات اليت عقدت خالل العام.  -

 اتريخ االجتماع 
 حضور أعضاء اللجنة 

 اسم العضو  اسم العضو  اسم العضو  اسم العضو 
 حازم حسن راين انبواب طارق الصحاف  وائل عبد الرازق 

20/3 /2022 √ √ √   - 

20/11/2022 √ √ - √ 

12/9/2022 √ √ - √ 

14/12/2022 √ √ - √ 

 بيان ابجتماعات اللجنة مع مدقق احلساابت خالل العام مع ذكر اتريخ االجتماع.  -
 2022/ 20/3بتاريخ     االجتماع مت  
 

 وميتلك اعضاء جلنة التدقيق اخلربات التالية :  -
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رئيس جلنة   وائل السيد عبد الرازق   لسيدا
 التدقيق 

 مصر  – بكالوريوس التجارة يف احملاسبة من جامعة طنطا  -
 الكويت   –شركة اخلليج للتامني   – مدير مال تنفيذي   -
 1992خربة أتمينية و إدارية منذ عام  -

الوهاب    لسيدا عبد  طارق 
 الصحاف 

عضو جلنة  
 التدقيق 

على شهادة بكالوريوس يف إدارة أعمال التأمني من كلية التأمني يف   حاصل -
 مدينة نيويورك ابإلضافة إىل دبلوم ختصصي من كلية التأمني يف والية نيويورك  

 الكويت  – الرئيس التنفيذي لشركة اخلليج للتامني  -
 . شغل منصب مدير عام ورئيس جملس إدارة شركة اخلليج لتأمينات احلياة سابقا -
 1979خربة أتمينية و إدارية منذ عام  -

عضو جلنة   حازم أنيس حسن   لسيدا
 التدقيق 

 ضابط سابق يف القوات املسلحة.   –إجازة ابلعلوم العسكرية   -
 والتسويق   للتوزيع  السورية عام  مدير  -

عضو جلنة   راين عصام أنبواب  لسيدا
 التدقيق 

 USA  – اختصاص إدارة إنتاج   –إجازة جامعية يف إدارة األعمال   -
 . التعليم احلديثمؤسسة   رئيس جملس إدارة -
 رئيس جملس إدارة شركة رومادا الستثمار   -

 
 جلنة إدارة املخاطر ❖
 . أعضاء اللجنة -

اتريخ تعيينه يف  املنصب الوظيفي  منصبه يف اللجنة  اسم العضو 
 اللجنة 

 22/5/2022   عضو جملس االدارة رئيس اللجنة  الصحاف   الوهاب   عبد  طارق   السيد 

 22/5/2022   عضو جملس االدارة انئب رئيس اللجنة دكتور حسني ابراهيم ال

 22/5/2022   عضو جملس االدارة عضو جلنة  حسن   أنيس  حازم   السيد 

 مهام اللجنة:  -

ملا نصت عليه سياسات   وملا نصت عليه القرارات والنظم التشريعية والرقابية    متابعة املهام املوكلة هلا وفقاً 
 .الشركة
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 : عدد االجتماعات اليت عقدت خالل العام   -
 حضور أعضاء اللجنة   اتريخ االجتماع 

 اسم العضو  اسم العضو  *   اسم العضو  اسم العضو 
 حازم حسن حسني ابراهيم  وائل عبد الرازق  طارق الصحاف

20/03/2022   √ √ X √ 
14/09/2022 √ X √ √ 

20/11/2022 √ X √ √ 

14/12/2022 √ X √ √ 

 و حل الدكتور حسني ابراهيم حمل السيد وائل عبد الرازق   22/5/2022* مت تعديل اللجنة بتاريخ  
  : جلنة احلوكمة ❖
 . أعضاء اللجنة -

 تعيينه يف اللجنة اتريخ   املنصب الوظيفي  منصبه يف اللجنة  اسم العضو 
 22/5/2022   رئيس جملس اإلدارة  رئيس اللجنة  خالد سعود احلسن 

 22/5/2022   انئب رئيس جملس اإلدارة  انئب رئيس اللجنة وائل حممد ظافر سعداوي

 22/5/2022   عضو جملس االدارة عضو جلنة  راين عصام أنبواب 

 مهام جلنة احلوكمة :  -
دليل احلوكمة اخلاص ابلشركة ومراجعتها مبا يتوافق مع هذا الدليل ومع قرارات وأنظمة تتوىل اللجنة إعداد  

اهليئة واألنظمة والقوانني األخرى ذات العالقة، كما تتوىل التحقق من االلتزام مبتطلبات احلوكمة اليت ختضع 
 هلا الشركة. 

 مرتني خالل العام املنصرم. بسبب تبدل أعضاء اللجنة   2022أي اجتماع خالل عام  مل تعقد اللجنة
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 : جلنة املكافآت والرتشيحات ❖
 . أعضاء اللجنة -

 اتريخ تعيينه يف اللجنة  املنصب الوظيفي  منصبه يف اللجنة  اسم العضو 
 22/5/2022   انئب رئيس جملس اإلدارة  رئيس اللجنة  وائل حممد ظافر سعداوي

 22/5/2022   جملس االدارةعضو  انئب رئيس اللجنة طارق عبد الوهاب الصحاف 

 22/5/2022   عضو جملس االدارة عضو جلنة  حازم أنيس حسن 
 

 مهام جلنة املكافآت والرتشيحات -
تتوىل وضع سياسة واضحة للمكافآت والتعويضات والرواتب وأي منافع أخرى ألعضاء جملس اإلدارة واإلدارة 

ومسؤولياهتم وأدائهم يصادق عليها من اجمللس وتراجع سنوايً، كما تتوىل هذه التنفيذية تتناسب مع مؤهالهتم  
 اللجنة تقييم أداء أعضاء اجمللس وجلانه ومراقبة استقالليتهم والتحقق من عدم وجود أي تعارض يف املصاحل. 

 

 حضور أعضاء اللجنة  اتريخ االجتماع 
 حازم أنيس حسن  طارق عبد الوهاب الصحاف  وائل حممد ظافر سعداوي

21/6 /2022 √ √ √ 

 

 اإلدارة التنفيذية

 املدير التنفيذي )املدير العام( للشركة مع نبذة تعريفية عنه.  .1
 حممد عماد الدين خليفة د.  

 دمشق. جامعة    –شعبة احملاسبة    –بكالوريوس جتارة واقتصاد    العلمية: املؤهالت  
 لندن   –زمالة املعهد القانوين  

 التأمني. دكتوراه يف إدارة إعادة  
   عام يف التأمني وإعادة التأمني  43خربة 
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 ملكية املدير التنفيذي )املدير العام( أسهم ابلشركة )معدد أسهم ونسبة امللكية(. .2
 ال يوجد -

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

1 25,470,000 360,000 10,365,556 
 

 اهليكل التنظيمي للشركة. .4
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 التدقيق الداخلي 

 املدقق الداخلي مع نبذة تعريفية عنه.  .1

 مدير التدقيق: امحد غسان اجلزمايت 

مدير تدقيق سابق   –نبذة تعريفية عنه: حاصل على شهادة املاجستري يف إدارة األعمال من جامعة دمشق     
 - عمل يف قطاع التامني ألكثر من ثالثة عشر سنة  2021  –  2019يف الشركة الوطنية للتامني من عام  

 خضع من خالهلا للعديد من الدورات التدريبية يف جمال التدقيق والتامني. 

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

عدد املوظفني واحد  –مسمى القسم إدارة التدقيق الداخلي اتبع للجنة التدقيق املنبثقة من جملس اإلدارة 
 )اآلنسة آية البلخي مدقق داخلي رئيسي(

 مهام املدقق الداخلي.  .3

 تتضمن مهام التدقيق الداخلي التأكد مما يلي: 

التوصية حوهلا والتأكد من مدى التزام كفاية أنظمة الرقابة الداخلية ومالءمتها لطبيعة عمل الشركة و  -
 الشركة هبا. 

أن الشركة تعمل وفقاً ألحكام القوانني واألنظمة والتعليمات النافذة والقرارات اليت تنظم عملها، وأن  -
 ممارسة الشركة لعملها تتم بشكل سليم ومنسجم مع االهداف والسياسات املعتمدة من قبل اجمللس.

 ة وممتلكاهتا. صحة استخدام موجودات الشرك -
 أن سجالت الشركة وملفاهتا كاملة وشاملة وحتتوي على كافة املعلومات الالزمة للشركة.  -
 أن اإلدارة التنفيذية للشركة تستجيب ملالحظات جلنة التدقيق وتعمل وفقاً لتوصياهتا.  -
مدى التزام كفاية أنظمة إدارة املخاطر ومدى التزام الشركة هبا وكفاية سياسات وإجراءات االمتثال و  -

 الشركة هبا. 
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لضمان  - التدقيق  وتوصيات  نتائج  على  بناء  الالزمة  التصحيحية  ابإلجراءات  املعنية  اإلدارات  قيام 
 االستفادة منها ابلطريقة والتوقيت املالئمني. 

اعالم اجمللس بشكل فوري أبي خلل أو عجز أو تصرف قد يهدد مبصاحل الشركة أو يؤثر على مسعتها  -
 املعنية اليت يتطلب منها القيام ابإلجراءات التصحيحية . مع بيان اجلهة  

الرقابة  - انعقاد جلسات اجمللس يبني فيها مدى كفاية وفعالية نظام  تتوافق مع  تقدمي تقارير منتظمة 
 الداخلية.

القيام جبوالت تغطي مجيع أقسام وإدارات الشركة وفروعها ابحملافظات بشكل دوري ومستمر خالل  -
 إىل تدقيق البياانت املالية كافة.   ابإلضافةالعام  

 إدارة خماطر 

 مسؤول إدارة املخاطر مع نبذة تعريفية عنه.  .1

 رئيسة قسم إدارة املخاطر   – السيدة عال أمحد أسعد  

خربة   –اختصاص حماسبة من جامعة دمشق    –اقتصاد    س نبذة تعريفية عنها: حاصل على شهادة بكالوريو   
 التامني. سنة يف جمال    13قة ملدة  ساب

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

عدد املوظفني واحد السيدة   –مسمى قسم إدارة املخاطر اتبع للجنة املخاطر املنبثقة من جملس اإلدارة  
 عال أمحد أسعد 

 :   إدارة املخاطر  هام م .3
القصوى    وخدمات استشاريةتوفري أتكيدات مستقلة وموضوعية   - القيمة   ألنشطةهتدف اىل إضافة 

 . وحتسن عملياهتا الشركة  
يف حتقيق أهدافها من خالل جلب هنج منتظم ومنضبط لتقييم وحتسني فعالية   ركة تساعد إدارة الش -

 ة.إدارة املخاطر واملراقبة و املتابعة و حوكمة الشرك
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، لتحديد وتقييم وحتليل وإدارة مجيع   مبسؤوليات الرقابة املنوطة به  قياممساعدة جملس اإلدارة يف ال -
املخاطر اليت ستواجه الشركة يف عملياهتا واليت قد تؤثر على موجودات والتزامات الشركة و بصفة 

تبعدة احلدوث لذى خاصة للمساعدة يف حتديد تلك املخاطر واليت قد ترى يف البداية على أهنا مس
 جيب احلفاظ على االستقاللية و املوضوعية للجنة إدارة املخاطر يف مجيع األوقات. 

 مدقق احلساابت 

 مدقق حساابت الشركة وأتعاب مدقق احلساابت والتكاليف اخلاصة ابلتدقيق خالل العام.  .1
 فرزت عمر العمادي  اسم مكتب مدقق احلساابت 

 2022/ 22/5 احلساابت للعام اتريخ انتخاب مدقق  
 ل.س   7,000,000   أتعاب التدقيق للعام 

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

 ال يوجد

 خالل العام. اخلدمات األخرى غري التدقيق واالستشارات اليت متت  .3
 أتعاب اخلدمة املقدمة  تفصيل اخلدمة املقدمة  املدقق/ شركة االستشارات 
 ل.س   9,000,000 استشارات مالية و ضريبية شركة السمان و مشاركوه 

 اإلفصاح والشفافية

 أمساء املتحدثني الرمسيني ابسم الشركة. .1
 املنصب الوظيفي  االسم

 اإلدارةرئيس جملس   السيد خالد سعود احلسن 
 انئب رئيس جملس اإلدارة السيد وائل سعداوي 

 املدير العام  الدكتور حممد عماد الدين خليفة 
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  املعلومات اليت نشرها على املوقع االلكرتوين للشركة خالل العام. .2
 دعوة اهليئة العامة  التقرير السنوي  البياانت املالية 

   ربع اثلث نصفي  ربع أول  هنائي
      

 الشركة تقوم بتحديث موقعها احلال  –ال يوجد موقع الكرتوين  

 القرارات اليت مت اختاذها يف اهليئة العامة خالل العام.  .3

 22/5/2022عادية الذي يقوم مقام اجتماع الهيئة العامة العادية  الالهيئة العامة غير 

 .   2022وخطة العمل لعام    2021املصادقة على التقرير السنوي لعام   •
 2021املصادقة على تقرير مدقق احلساابت لعام    •
 .   2021املصادقة على امليزانية واحلساابت اخلتامية لعام  •
/ ل. س ليصبح رأس مال الشركة بعد الزايدة مبلغ وقدره    312.500.000زايدة رأس املال مببلغ وقدره / •

 / ل.س . 1.562.500.000/
ل.س فقط مائتان واثنان وستون مليوانً ومائتان وأربعة وسبعون   / 262.274.324بتدوير أرابح مببلغ / •

 ألفاً وثالمثائة وأربع وعشرون لرية سورية ال غري 
 2022انتخاب السيد فرزات العمادي مدققا للحساابت لعام  •
 للقوانني املرعية.   / ل.س وفقاً 70.699.395تكوين احتياطيات مببلغ /  •
 . 2021املصادقة على تعويضات جملس االدارة لعام   •
تنفيذا لتوجيهات هيئة   2021املصادقة على اقرتاح جملس االدارة بعد توزيع مكافات العضاء اجمللس لعام   •

 االشراف على التأمني. 
وا جتارة مشاهبة خارج الرتخيص ألعضاء جملس اإلدارة يف املشاركة يف إدارة شركات أتمني أخرى وأن يتعاط  •

 من قانون الشركات.   152القطر وفقاً للمادة  
 31/12/2021إبراء ذمم السادة رئيس وأعضاء جملس اإلدارة عن تصرفاهتم خالل السنة املالية املنتهية يف   •
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 انتخاب مجلس إدارة  •

 ممثلًة بالسيد خالــــــــــــــد سعــــــــــــــــــــــــــود الحســــن.    -شركة الخليج للتأمين   -1

 ممثلًة بالسيد نواف عبد هللا الرفاعي.   -الشركة الكويتية السورية القابضة   -2

 ممثلًة بالدكتور حسين إبراهيم .     –شركة أمان الشام المحدودة المسؤولية   -3

 ممثاًل بالسيد وائل محمد ظافر سعـــــــــــداوي.   –متحد  بنك الخليج ال -4

 عضو مستقل.    -طارق عبد الوهاب الصحاف    -5

 عضو مستقل.    –حـــــــــــــــازم أنيـــــــــــــــس حســـــــــــــــن   -6

 عضو مستقل  –رانـــــــــــــــي عصـــــــــــــــام أنبوبـــــــــــــــا   -7
 

   2022/ 29/8عادية  الالهيئة العامة غير 

 .  تعديل الفقرة األوىل من املادة الرابعة عشرة من النظام األساسي  •
 تعديل عدد أعضاء جملس اإلدارة إىل تسعة بدالً من سبعة .  •
 تكليف االدارة التنفيذية مبتابعة كافة االجراءات الالزمة لتعديل النظام االساسي و السجل التجاري  •
 تشكيل اجمللس كما يلي: انتخاب عضوي جملس إدارة إلكمال النصاب .   •
 ممثلًة بالسيد خالــــــــــــــد سعــــــــــــــــــــــــــود الحســــن.    -شركة الخليج للتأمين   -1

 ممثلًة بالسيد نواف عبد هللا الرفاعي.   -الشركة الكويتية السورية القابضة   -2

 ممثلًة بالدكتور حسين إبراهيم .     –ة المسؤولية  شركة أمان الشام المحدود -3

 ممثاًل بالسيد وائل محمد ظافر سعـــــــــــداوي.   –بنك الخليج المتحد   -4

 عضو مستقل.    -طارق عبد الوهاب الصحاف    -5

 عضو مستقل.    –حـــــــــــــــازم أنيـــــــــــــــس حســـــــــــــــن   -6

 عضو مستقل   –ـــــــــــام أنبوبـــــــــــــــا رانـــــــــــــــي عصــــ  -7

 ممثل عن مجموعة الخليج للتأمين .   – وائل عبد الرازق  -8

 ممثل عن مجموعة الخليج للتأمين .   – علي عادل الوزني  -9
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 األحداث اجلوهرية واإلفصاحات الطارئة خالل العام.  .4
 مضمون اإلفصاح  اتريخ اإلفصاح  الرقم
 توزيع االرابح مقرتح   2022/ 19/4 1
 انتخاب جملس االدارة جديد 2022/ 17/7 2

 

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

 املسؤولية االجتماعية

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

مليون   21قامت الشركة من خالل االحتاد السوري لشركات التامني ابملشاركة يف برانمج جريح الوطن مببلغ  
 السوري.  العريب   وجهود اجليشتكرميا لتضحيات  ، كمشاركة جمتمعية    2022ل.س خالل عام 

 حقوق املسامهني 

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

 322 5 317 عدد املسامهني 
 %100 %59.96 40.04 نسبة امللكية 

 

 تصنيف املسامهني بني عرب وأجانب يف هناية العام.  .2
 اجملموع  أجانب  عرب  

 322 0 322 عدد املسامهني 
 %100 0 %100 نسبة امللكية 
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 الشركة يف هناية العام % أو أكثر من رأس مال  5املسامهني الذين ميلكون  .3
نسبة امللكية  اسم املساهم  الرقم
%38.96 اخلليج للتأمني  1
% 10 الكويتية السورية القابضة  2
% 10 شركة أمان الشام احملدودة املسؤولية 3

%58.96اجملموع 

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

املسامهني
األسهم من عدد  نسبة   عدد األسهم 

األسهم املكتتب هبا 
% 2.98 464,877 267 10,000أقل من   1
% 3.94 615,276 28 50,000وأقل من   10,000من   2
% 4.83 755,344 11 100,000وأقل من   50,000من   3
%24.90 3,891,803 12 500,000وأقل من   100,000من   4
%63.35 9,897,700 4 وأكثر  500,000من    5

% 100 15,625,000 322 اجملموع 
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سعر سهم الشركة يف السوق خالل العام.  .5

عدد الصفقات  قيمة التداول  حجم التداول  سعر إغالق  الشهر 
 6 1,563,460 8401,873كانون الثاين 

 7 908,912 791 1,124شباط 
 29 14,412,221 11,269 1,293.34آذار
 20 15,066,681 10,936 1,424.44نيسان 
 28 7,959,216.00 5,397 1,474.70آاير

 0 0 0 1,474.70حزيران 
 13 9,577,780 6,347 1,585متوز
 22 5,797,626 3,694 1,585آب
 0 0 0 1,585آيلول 

 19 3,201,067 2,071 1,585تشرين األول 
 62 38,079,338 22,759 1,557.76تشرين الثاين 
 22 14,928,195 8,799 1,757.59كانون األول 

73,936111,494,496228اجملموع 

سلسة توزيع األرابح على مدار مخس سنوات. .6

2021 عام 2020 عام 2019   عام 2018عام   2017عام  
850,000,0001,062,500,0001,062,500,0001,062,500,0001,250,000,000رأس املال 

%25 % 17.65 -  % 3.5 %25 نسبة التوزيع 

نوع التوزيع  
)نقدي/أسهم 

جمانية( 

أسهم جمانية أسهم جمانية - نقدي أسهم جمانية 






