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المستخلص:

تط��ور الت��زام ال���ركات امل�س��اهمة العام��ة مبتطلب��ات احلوكم��ة وممار�س��اتها خ��ال الف��رة الأخ��رة نتيج��ة اجله��ود احلثيث��ة 
للجه��ات الرقابي��ة لتعزي��ز ه��ذه املمار�س��ات  واملتابع��ة امل�س��تمرة والدوري��ة لتطبي��ق قواع��د احلوكم��ة والإج��راءات ذات ال�سل��ة.

كفل الإطار الت�ريعي الناظم لعمل ال�ركات امل�ساهمة حقوق امل�ساهمني وم�ساءلة اإداراتها يف حال تق�سرها يف حماية هذه احلقوق.
 وجود تركزات كبرة يف هياكل ملكيات ال�ركات امل�ساهمة ال�سورية على ح�ساب �سغار امل�ساهمني.
يوجد بع�ض املمار�سات التي يجب العمل على ت�سجيعها وتطويرها ل�سيا�سات امل�سوؤولية الجتماعية.

حافظت ال�ركات التي تتبع �سيا�سة توزيع ثابتة لاأرباح على ن�سب توزيعاتها خال �سنوات الأزمة وخا�سًة العام 2014.

هن��اك بع���ض العوائ��ق الت��ي تق��ف يف وج��ه التوا�س��ل املطل��وب ب��ني اأع�ساء جمال���ض الإدارة والإدارة التنفيذي��ة، الأمر الذي اأعاق 
اآلي��ات اتخ��اذ الق��رار داخ��ل ال���ركات واأّث��ر عل��ى م�س��تويات التزامه��ا مبتطلب��ات اجله��ات الرقابي��ة، اإل اأن��ه يوج��د الت��زام كام��ل 
مبتطلب��ات ت�س��كيل جمل���ض الإدارة وكذل��ك عل��ى الإدارة التنفيذي��ة الت��ي متتل��ك املوؤه��ات املطلوب��ة للقي��ام بعمله��ا ويف متطلب��ات 

ا�س��تقاليتها يف ع��دم جم��ع اأي م��ن امل��دراء التنفيذي��ني ماب��ني من�سب��ه وع�سوي��ة جمل���ض الإدارة.

قام��ت غالبي��ة ال���ركات بت�س��كيل جل��ان منبثق��ة ع��ن جمل���ض الإدارة با�س��تثناء بع�ض ال���ركات التي يخلو هيكله��ا التنظيمي من 
ه��ذه اللج��ان، وه��و م��ا ميك��ن اأن يع��د م��ن املوؤ���رات ال�س��لبية ح��ول فاعلي��ة جمل���ض الإدارة، كم��ا يوج��د بع���ض ال���ركات الت��ي مل 
تق��م بت�س��كيل جل��ان للتدقي��ق عل��ى الرغ��م م��ن اأهمي��ة عمل هذه اللجنة فيما يتعلق باملو�سوعات املالية التي ت�سب يف مهام جمل���ض 

الإدارة، وعل��ى الرغ��م م��ن ذل��ك ف��اإن ���روط ت�س��كيلة جلن��ة التدقيق مل تتحقق لدى عدد كبر من ال���ركات.

هن��اك الت��زام وتط��ور ملمو���ض فيم��ا يتعل��ق مبتطلب��ات الإف�س��اح ال��دوري وغ��ر ال��دوري اإل اأن��ه مل يت��م و�س��ع �سيا�س��ة مكتوب��ة 
لاإف�س��اح ل��دى بع���ض ال���ركات عل��ى الرغ��م م��ن اأهميته��ا لتح�س��ني الت��زام كوادر ال���ركات مب��ا يتطلبه نظ��ام الإف�ساح.

هناك تطور ملحوظ يف تطبيقات مهنة التدقيق وتنظيمها، ملا يتعدى جمرد اللتزام القانوين اإىل ال���راكة يف امل�س��وؤولية نتيجة 
متابعة وتطويرعمل املدققني.

ت�سم��ن الهي��كل التنظيم��ي للغالبي��ة العظم��ى م��ن ال���ركات  وجود �س��خ�ض اأو دائ��رة للقيام مبهام التدقيق الداخلي مما يعك���ض 
التط��ور امللح��وظ ال��ذي �س��هدته ه��ذه املهن��ة ويف ال��دور الكب��ر الذي متار�س��ه يف ا�س��تقرار ال���ركات وا�س��تمراريتها، ومل تتحقق 

�روط تفرغ املدقق الداخلي يف عدد �سئيل اأي�سًا من ال�ركات.

ت�س��توجب الظروف احلالية اإياء اإدارة املخاطر اهتمامًا خا�سًا يتنا�س��ب مع حجم املخاطر احلالية واأنواعها مع التاأكيد على 
الو�سع اجليد لل�ركات التي �سملها التقرير لناحية درجات تعر�سها للمخاطر.
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كلمة رئيس مجلس مفوضي هيئةاألوراق واألسواق المالية السورية

الدكتور عبد الرحمن مرعي

ت�س��كل حوكم��ة ال���ركات امل�س��اهمة اأح��د اأه��م جوان��ب تعزي��ز ال�س��فافية ل��دى ا�س��واق راأ���ض امل��ال، حي��ث اأن 
اللتزام مببادئ احلوكمة ي�س��هم يف زيادة الثقة باأ�س��واق راأ���ض املال وتعزز من �س��فافيتها ومكانتها.

وانطاق��ًا م��ن ال��دور الرقاب��ي والتوجيه��ي لهيئ��ة الأوراق والأ�س��واق املالي��ة ال�س��ورية، وان�س��جامًا م��ع 
مهامه��ا الهادف��ة اإىل حماي��ة م�سال��ح امل�س��تثمرين م��ن املمار�س��ات غ��ر ال�س��ليمة وامل�س��اهمة يف احل��د م��ن 
املخاط��ر املرتبط��ة مبعام��ات الأوراق املالي��ة،ويف ت�س��جيع الن�س��اط الإدخ��اري وال�س��تثماري مبايخ��دم 
م�سلح��ة القت�س��اد الوطن��ي، ياأت��ي التقري��ر ال�ساد���ض حلوكم��ة ال���ركات امل�س��اهمة اخلا�سع��ة لإ���راف 
الهيئ��ة، �سم��ن �سل�س��لة التقاري��ر الت��ي اأ�سدرته��ا الهيئ��ة ملتابع��ة الت��زام ال���ركات امل�س��اهمة اخلا�سع��ة 
لإ���رافها بقواع��د وممار�س��ات الإدارة الر�س��يدة )احلوكم��ة( كخط��وة جدي��دة وم�س��تمرة �سم��ن خط��ط 

الهيئ��ة يف املتابع��ة والرقاب��ة والتطوي��ر لقط��اع الأوراق املالي��ة والأن�س��طة امللحق��ة ب��ه.

حي��ث ت�سم��ن التقري��ر و�سف��ًا وحتلي��ًا لأه��م املمار�س��ات املطبق��ة ل��دى ال���ركات امل�س��اهمة العام��ة يف 
�سورية وفق ماتتطلبه اأنظمة احلوكمة ال�سادرة يف �سورية واملن�سجمة مع القواعد واملمار�سات الدولية 

حلوكمة ال���ركات.

وب��ني التقري��ر اأن هن��اك الت��زام وا�س��ح م��ن قب��ل ال���ركات امل�س��اهمة العام��ة مبتطلب��ات احلوكم��ة 
وممار�س��اتها، وه��و م��ا انعك���ض يف النتائ��ج املالي��ة املقبول��ة له��ذه ال���ركات خ��ال الع��ام 2014. كم��ا 
اأك��د التقري��ر عل��ى اأهمي��ة العاق��ة ب��ني ممار�س��ات احلوكم��ة وتقاري��ر مدقق��ي احل�س��ابات من خ��ال التزام 
ال���ركات بتبن��ي املعاي��ر املحا�س��بية الدولي��ة، كم��ا الزم��ت الهيئ��ة جمال���ض اإدارات ال���ركات ت�سم��ني 

ممار�س��ات احلوكم��ة يف تقري��ر جمل���ض الإدارة.

ت�سمن التقرير ال�ساد���ض عدة حماور هي: حقوق امل�س��اهمني، امل�س��وؤولية الجتماعية، جمال���ض الإدارة، 
الإف�ساح وال�س��فافية، الإدارة التنفيذية، اللجان املنبثقة عن جمل���ض الإدارة، جلنة التدقيق، التدقيق 

الداخلي،اإدارة املخاطر، اإ�سافًة اإىل دليل ال�ركات امللحق الذي يت�سمن اهم موؤ�رات احلوكمة 
لكل �ركة ب�سكل اإفرادي مع بع�ض املوؤ�رات املالية.  

اإن اإ�س��دار الهيئ��ة له��ذا التقري��ر ون���ره ي�س��ب يف حتقي��ق اأهدافه��ا يف ن���ر ثقاف��ة 

ال�س��فافية وحماي��ة امل�س��تثمرين.

ويف اخلت��ام اأوج��ه التحي��ة لأع�س��اء جمل���ض املفو�سني ولكافة ال�س��باب 
الطموحيني العامليني يف الهيئة مع كل احلب والتقدير.
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منهجية العمل ومصادر المعلومات:
اعتمد اإعداد هذا التقرير على عدة م�سادر للمعلومات تتمثل يف:

1. ا�س��تمارة احلوكم��ة املخ�س�س��ة له��ذا الغر���ض والت��ي تت�سم��ن 49 �س��وؤاًل تغط��ي ت�س��عة حم��اور وف��ق ماين���ض علي��ه الق��رار رق��م /31/ 
لعام 2008.

2. الإف�ساح��ات املختلف��ة املالي��ة وغ��ر املالي��ة املن�سو���ض عليه��ا بنظام وتعليمات الإف�ساح للجهات اخلا�سعة لإ���راف الهيئة ال�سادرة 
بالقرار رقم /3943/ لعام 2006 عن ال�سيد رئي�ض جمل�ض الوزراء.

3. التقاري��ر ال�س��نوية لل���ركات الت��ي يت��م مناق�س��تها يف اجتماع��ات الهيئ��ات العام��ة والت��ي تدق��ق م��ن قب��ل الهيئ��ة قبل اعتماده��ا، اإ�سافًة 
اإىل حما���ر اجتماع��ات الهيئات العامة.

4. ماحظ��ات العامل��ني يف الهيئ��ة خ��ال ح�س��ور اجتماع��ات الهيئ��ات العام��ة اأو م��ن خ��ال التوا�س��ل الدائ��م م��ع ال���ركات اأو م��ن خ��ال 
متابع��ة املواقع اللكرونية لهذه ال���ركات.

ويتم جتميع هذه البيانات وحتليلها لت�س��ليط ال�سوء على مايتم اللتزام به من قواعد وممار�س��ات احلوكمة يف ال���ركات امل�س��اهمة 
العام��ة اخلا�سع��ة لإ���راف الهيئ��ة خ��ال الع��ام وللوق��وف عل��ى تط��ورات ذل��ك مقارن��ًة بالع��ام ال�س��ابق ووفق��ًا لتوزي��ع ال���ركات عل��ى 

القطاعات املختلفة لأن�س��طتها.  
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الشركات التي يشملها التقرير

�س��مل التقري��ر )36( ���ركة م�س��اهمة عام��ة موزع��ة عل��ى �س��تة قطاع��ات ه��ي امل�س��ارف )14 ���ركة(– التاأم��ني )7 ���ركات(– اخلدم��ات 
)5 ���ركات(– الزراع��ة )3 ���ركات(– ال�سناع��ة )���ركتني(– الت�س��الت )���ركتني(– ال�راف��ة )3 ���ركات( كم��ا يل��ي:

الجدول رقم (1) الشركات التي يشملها التقرير

االتصاالتالزراعةالخدماتالتأمينالمصارف
�سريتلمناءUGاآروبالأردنالدويل للتجارة والتمويل

العربية ال�سورية العقيلة للتاأمني التكافلي�سورية واخلليج�سورية واملهجر
للمن�ساآت ال�سياحية

ال�رق الأدنى 
ملنتجات الزيتون

 MTN
Syria

الصرافةغدقالأهلية للنقلال�سورية الوطنية للتاأمنيفرن�سبنكبيمو ال�سعودي الفرن�سي
الأدهمالصناعةقرية دم�سق لل�سحنالحتاد التعاوين للتاأمنيال�رقبيبلو�ض

املتحدةالأهلية للزيوت�ركة ما�ض للتوزيع�ركة امل�رق العربي للتاأمني�سورية الدويل الإ�ساميعودة
الديابا�سمنت الباديةاملتحدة للتاأمني ال�سامالعربي

ال�سورية الكويتية للتاأمنيالربكةقطر الوطني

36المجموع

- بلغ جمموع روؤو�ض اأموال هذه ال�ركات ال� )36( مايقارب 103.789 مليار ل.�ض يف نهاية عام 2014.
- تت��وزع ال���ركات الت��ي �س��ملها التقري��ر اإىل 17 ���ركات راأ�س��مالها اأق��ل م��ن 1.5 ملي��ار ل.���ض و10 ���ركات راأ�س��مالها ماب��ني 1.5 

مليار ل.���ض و 5 مليار ل.���ض و9 ���ركات راأ�س��مالها اأكرث من 5 مليار ل.���ض  كمايلي:

الجدول رقم (2)  تصنيف الشركات تبعًا لحجم رأس المال المدفوع

أكثر من  5مليار ل.سمابين  1.5وأقل من  5مليار ل.سأقل من  1.5مليار ل.سعدد الشركاتالقطاع
1468امل�سارف

761التاأمني

55اخلدمات

211ال�سناعة

33الزراعة

22الت�سالت

33ال�رافة

3617109اإلجمالي
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 بلغ جمموع حقوق امل�ساهمني يف هذه ال�ركات ال� )36( مايقارب 215.103 مليار ل.�ض يف نهاية عام 2014.
 بلغ جمموع املوجودات لكافة ال�ركات التي �سملها التقرير مايقارب 1,144.290 مليار ل.�ض يف نهاية عام 2014.

���ركات حقق��ت خ�س��ائر   )5( 2014،با�س��تثناء  ع��ام  نهاي��ة  ملي��ار ل.���ض يف   37.587 يق��ارب  م��ا  ال���ركات  ه��ذه  اأرب��اح  بلغ��ت   
�سافي��ة، حقق��ت باق��ي ال���ركات اأرباح��ًا �سافي��ة اإيجابي��ة.

 بلغ جمموع العاملني يف جممل ال�ركات ما مقداره /9,514/ عامًا يف نهاية عام 2014  مقابل )9,030( عامًا يف نهاية عام 2013.

الجدول رقم (3) أهم مؤشرات الشركات التي شملها التقرير/ المؤشرات المالية مليار ل.س

عدد العامليناألرباح الصافيةالموجوداتحقوق المساهمينرؤوس األموالعدد الشركاتالقطاع
1477.465133.425901.72923.9703,862امل�سارف

77.40010.29023.7031.285643التاأمني

51.50821.46332.1920.0721,226اخلدمات

592)4.822(211.2600.72420.665ال�سناعة

30.3801.5222.5680.325100الزراعة

24.85046.742162.15416.6672,973الت�سالت

30.7500.9971.2790.091118ال�رافة

36103.789215.1031,144.29037.5879,514اإلجمالي

علم��ًا اأن ع��دد ال���ركات امل�س��اهمة العام��ة اخلا�سع��ة لإ���راف هيئ��ة الأوراق والأ�س��واق املالي��ة ال�س��ورية ه��و )53( ���ركة، ومت اختي��ار ه��ذه 
ال�ركات ال� )36( التي تعد اأكرث التزامًا مبتطلبات الهيئة فيما يتعلق مبمار�سات احلوكمة، وت�سم كافة ال�ركات املدرجة يف �سوق دم�سق 

لاأوراق املالية اإ�سافًة اإىل ال�ركات املر�سحة لاإدراج.
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المحاور التي يشملها التقرير
 

النقاط التي تناولها التقريرالمحور

تركز امللكية والقوة الت�سويتية- توزيعات الأرباح- حقوق الف�سلية- ق�سم عاقات امل�ساهمني- حقوق امل�ساهمني1
موؤ�رات اجتماعات الهيئات العامة

 ت�سنيف ممار�سات امل�سوؤولية الجتماعية خال العامامل�سوؤولية الجتماعية2

جمال�ض الإدارة وهياكل امللكية3
ن�سبة امللكية الازمة للع�سوية- جمموع ملكيات الأع�ساء- �روط ت�سكيلة املجل�ض- حمددات 

امللكية يف النظام الأ�سا�سي- القرابة بني اأع�ساء املجل�ض- ممثلو ال�سخ�سيات العتبارية- جن�سيات 
الأع�ساء- تعوي�سات ومكافاآت الأع�ساء- عدد الجتماعات- �روط الع�سوية

موؤهات املدير العام- جن�سيته- ع�سويته يف املجل�ض- ملكيته لأ�سهم يف ال�ركةالإدارة التنفيذية4

الإف�ساح يف تقرير جمل�ض الإدارة- �سيا�سة الإف�ساح- املتحدثون الر�سميون- املواقع اللكرونية الإف�ساح وال�سفافية5
وحمتوياتها- اآليات �سبط املعلومات- الإف�ساحات الطارئة والأخرى

عدد اللجان ومهامها- ت�سنيفات اللجان- عدد اجتماعاتهااللجان املنبثقة عن جمل�ض الإدارة6

ت�سكيلة اللجنة ومهامها- عدد اجتماعاتها- اجتماعاتها مع مدقق احل�ساباتجلنة التدقيق7

اأ�سماء املدققني وتواريخ انتخابهم- تقارير املدققني- التغرات يف املدققنيمدققو احل�سابات8

عدد موظفي دائرة التدقيق- �رط التفرغ- موؤهات املدقق- اجلهة التي يرفع لها تقاريرهالتدقيق الداخلي9

املخاطر التي تتعر�ض لها ال�ركة- اجلهات امل�سوؤولة عن اإدارة املخاطر- اآليات اإدارة املخاطر- اإدارة املخاطر10
الإجراءات املتخذة خال العام- بع�ض موؤ�رات املخاطر
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المحاور التي يشملها التقرير

اأوالً: حقوق امل�ساهمني:

تو�س��ي املب��ادئ الدولي��ة حلوكم��ة ال���ركات ب���رورة �سم��ان حق��وق امل�س��اهمني وتعزي��ز ممار�س��تهم له��ذه احلق��وق، م��ن خ��ال �سم��ان 
وت�س��جيع م�س��اركتهم يف الق��رارات الهام��ة املتخ��ذة يف ال���ركة ويف توف��ر املعلوم��ات الازم��ة لتخ��اذ ه��ذه الق��رارات، وكذل��ك ت�س��هيل 
م�ساركتهم وح�سورهم يف اجتماعات الهيئات العامة، بالإ�سافة اإىل توفر املعاملة املتكافئة للم�ساهمني بغ�ض النظر عن ن�سب ملكياتهم 

اأو طبيعة ا�س��تثماراتهم.

1- تركز امللكية:

ح��دد قان��ون ال���ركات ملكي��ة ال�س��خ�ض الطبيع��ي مب��ا ل يتج��اوز  %10م��ن راأ���ض امل��ال عن��د التاأ�سي���ض، وح��دد قان��ون امل�س��ارف/28/ 
ملكي��ة ال�س��خ�ض الطبيع��ي ب��� %5 واأل تتج��اوز جمم��وع ملكي��ة العتباري��ني %49 ومت رف��ع ه��ذه الن�س��بة اإىل%60  يف القان��ون رق��م 3 لع��ام 
2010 وفق��ًا ملح��ددات خا�س��ة، وه��ذا مايطب��ق عل��ى امل�س��اهمني غ��ر ال�س��وريني ���ريطة اأن تك��ون احل�س��ة الأك��رب لل���ريك ال�س��راتيجي 

امل�ريف،كم��ا اأن املر�س��وم الت���ريعي رق��م /43/ لع��ام 2005 ق��د ح��دد يف ���روط تاأ�سي���ض ���ركات التاأم��ني احل��دود الق�س��وى مللكي��ة 
الأ�س��هم لل�س��خ�ض العتب��اري ب��� )%40( ولل�س��خ�ض الطبيع��ي ب��� )%5(، وفيمايل��ي اأه��م النق��اط الت��ي تناوله��ا التقري��ر فيم��ا يتعل��ق 

بركز امللكية.

 يبلغ جمموع عدد م�ساهمي ال�ركات ال� )36( التي �سملها التقرير )89,742( م�ساهمًا يف نهاية عام 2014.

 يبل��غ ع��دد امل�س��اهمني العتباري��ني )241( م�س��اهمًا يف نهاي��ة ع��ام 2014 مقاب��ل )209( يف نهاي��ة 2013، وه��و م��ا يع��ادل %0.3 م��ن 
اإجم��ايل ع��دد م�س��اهمي ال���ركات الت��ي �س��ملها التقري��ر، وي��راوح الع��دد ماب��ني 101 م�س��اهمًا يف قط��اع امل�س��ارف و12 م�س��اهمًا 

يف قطاع اخلدمات، بينما ل يوجد اأي م�ساهم اعتباري يف �ركات ال�رافة.
 يبلغ متو�سط عدد امل�ساهمني من ال�سخ�سيات العتبارية مايقارب )7( م�ساهمني يف اإجمايل ال�ركات التي �سملها التقرير. 

 يبل��غ متو�س��ط ملكي��ات ال�س��خ�سيات العتباري��ة م��ا يق��ارب %47 يف اإجم��ايل ال���ركات الت��ي �س��ملها التقرير مقابل %53 للم�س��اهمني 
الطبيعي��ني وت��راوح ه��ذه الن�س��بة ماب��ني %86 يف قط��اع الت�س��الت و%35 يف قطاع اخلدمات.

 

52% 50% 
35% 

61% 

43% 

86% 

0% 

48% 50% 
65% 

39% 

57% 

14% 

100% 

 اعتباريين وطبيعيين/تركزات الملكية 
متوسط ملكیات االعتباریین متوسط ملكیات الطبیعیین
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الجدول رقم (4) المساهمون االعتباريون وملكياتهم

متوسط 
ملكيات 
الطبيعيين

متوسط 
ملكيات 

االعتباريين

حصة المساهمين 
االعتبارية مليار 

ل.س

مجموع رؤوس 
األموال مليار ل.س

متوسط عدد 
االعتباريين 

للقطاع

عدد 
المساهمين 

االعتباريين
عدد الشركات القطاع

48% 52% 42.476 77.465 7 101 14 امل�سارف
50% 50% 3.697 7.400 5 35 7 التاأمني
65% 35% 0.630 1.508 2 12 5 اخلدمات
39% 61% 7.960 11.260 18 35 2 ال�سناعة
57% 43% 0.242 0.380 9 28 3 الزراعة
14% 86% 3.950 4.850 15 30 2 الت�سالت

100% 0% 0 0.750 0 0 3 ال�رافة
53% 47% 58.956 103.789 7 241 36 اإلجمالي

2- كبار امل�ساهمني:

 يبلغ عدد كبار امل�ساهمني الذين ميلكون 5% اأو اأكرث من راأ�ض املال 140 م�ساهمًا يف اإجمايل ال�ركات التي �سملها التقرير.

 يبل��غ متو�س��ط ع��دد امل�س��اهمني الذي��ن ميلك��ون 5% اأو اأك��رث )4( م�س��اهمني يف اإجم��ايل ال���ركات الت��ي �س��ملها التقري��ر وي��راوح ه��ذا 
املتو�س��ط  ماب��ني )8( م�س��اهمني يف قط��اع ال�راف��ة و)2( م�س��اهم يف قط��اع اخلدم��ات والغالبي��ة العظم��ى م��ن امل�س��اهمني العتباري��ني 

با�ستثناء �ركات ال�رافة.

الجدول رقم (5) كبار المساهمين وملكياتهم

حصة باقي 
المساهمين

حصة كبار 
المساهمين 
مليار ل.س

مجموع رؤوس 
االموال مليون 

ل.س

نسبة 
ملكية كبار 
المساهمين

متوسط 
عدد كبار 

المساهمين

عدد كبار 
المساهمين 
أكثرمن %5

عدد الشركات القطاع

34.335 43,130 77.465 56% 3 42 14 امل�سارف
3.270 4,130 7.400 56% 5 36 7 التاأمني
0.874 0.634 1.508 42% 2 11 5 اخلدمات
2.852 8.408 11.260 75% 3 6 2 ال�سناعة
0.056 0.324 0.556 58% 5 16 3 الزراعة
0.670 4.180 4.850 86% 2.5 5 2 الت�سالت
0.063 0.687 0.750 92% 8 24 3 ال�رافة

42.297 61.492 103.789 59% 4 140 36 اإلجمالي
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3- امل�ساهمون امل�سيطرون:

يبل��غ متو�س��ط ملكي��ة اأك��رب م�س��اهم %36 لإجم��ايل ال���ركات الت��ي �س��ملها التقري��ر وت��راوح ه��ذه الن�س��بة ماب��ني %19 يف قط��اع 
ال�راف��ة  و%57 يف قط��اع الت�س��الت.

 مت اأخذ ن�س��بة امللكية لن�سف راأ�س��مال ال���ركة كموؤ���ر على ن�س��بة ال�س��يطرة يف ال���ركة عرب امتاك ن�سف الأ�سوات يف اجتماعات 
الهيئات العامة، وبالتايل مت ت�سنيف ال�ركات التي �سملها التقرير اإىل �ستة م�ستويات وفقًا لعدد امل�ساهمني امل�سيطرين.

م��ن أ�س��ل ال���ركات ال��� )36( يوج��د /6/ ���ركات ي�س��يطر فيه��ا م�س��اهم واح��د عل��ى حق��وق الت�سوي��ت ويف /7/ ���ركات ي�س��يطر 
م�س��اهمني اثنني على حقوق الت�سويت ويف /6/ ���ركات ي�س��يطر ثاثة م�س��اهمني على حقوق الت�سويت وكذلك يف /4/ ���ركات ي�س��يطر 
اأربع��ة م�س��اهمني عل��ى حق��وق الت�سوي��ت وي�س��يطر خم�س��ة م�س��اهمني يف /4/ ���ركات مقاب��ل /9/ ���ركات ي�س��يطر فيه��ا �س��تة م�س��اهمني 

اأو اأك��رث على حقوق الت�سويت.

الجدول رقم (6) المساهمون المسيطرون

عدد القطاع
الشركات

متوسط 
ملكية أكبر 

مساهم

مساهم 
واحد أكثر 
من نصف 
رأس المال

2 مساهم 
أكثر من 

نصف رأس 
المال

3 مساهمين 
أكثر من نصف 

رأس المال

4 مساهمين 
أكثر من نصف 

رأس المال

5 مساهمين 
اكثر من نصف 

رأس المال

6مساهمين 
أكثر من نصف 

رأس المال

442112%1443امل�سارف

2221%731التاأمني

113%531اخلدمات

11%235ال�سناعة

12%333الزراعة

11%257الت�سالت

21%319ال�رافة

676449%3636اإلجمالي

المصارف

التأمین

الخدمات

الصناعة

الزراعة

االتصاالت

الصرافة

43% 

31% 

31% 

35% 

33% 

57% 

19% 

 متوسط ملكية أكبر مساهم
متوسط ملكیة أكبر مساھم
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4- اجتماعات الهيئات العامة: 

متث��ل حق��وق امل�س��اهمني املتعلق��ة باجتم��اع الهيئ��ة العام��ة لل���ركة مدخ��ًا مهم��ًا ملمار�س��تهم لدوره��م كاأ�سح��اب لراأ���ض امل��ال م��ن خ��ال 
م�ساركتهم باتخاذ القرارات الهامة التي تقيم اأداء الإدارة خال العام وتوؤثر يف م�سرة ال�ركة وخططها للعام التايل على اأقل تقدير.

ين���ض قان��ون ال���ركات عل��ى ���رورة عق��د الهيئ��ة العام��ة لل���ركة امل�س��اهمة م��رة عل��ى الأق��ل يف ال�س��نة خ��ال موع��د ليتج��اوز ال�س��هر 
الأربع��ة التالي��ة لنهاي��ة ال�س��نة املالي��ة وفق��ًا ملايلي:

األكثرية المطلوبة إلصدار القراراتقانونية الجلسة الثانيةقانونية الجلسة األولىالهيئة العامة

باأكرثية %50 من ال�سهم املمثلة يف الجتماعمبن ح�ر من امل�ساهمني%50 من راأ�ض املالعادية

باأكرثية ثلثي ال�سهم املمثلة يف الجتماع، ون�سف راأ�ض املال للقرارات الهامة%40 من راأ�ض املال%75 من راأ�ض املالغر عادية

 عقدت )32( �ركة اجتماعات هيئاتها العامة عن عام 2014 من ال�ركات ال� )36( التي �سملها التقرير.

 التزم��ت )9( ���ركات م��ن ال���ركات ال��� )32( بعق��د هيئاته��ا العام��ة �سم��ن مهل��ة الأرب��ع اأ�س��هر وف��ق امل��ادة )165( م��ن قان��ون 
ال���ركات ال�س��ادر باملر�س��وم الت���ريعي رق��م /29/ لع��ام 2011 اأي بن�س��بة الت��زام بلغ��ت 28% وه��ذا م��رده اإىل الظ��روف احلالي��ة 

الت��ي اأدت اإىل �سعوب��ة عق��د اجتماع��ات الهيئ��ات العام��ة وتواج��د اأع�س��اء جمل���ض الإدارة وكب��ار امل�س��اهمني.

 م��ن اأ�س��ل ال���ركات ال��� )32( الت��ي عق��دت اجتماع��ات هيئاته��ا العام��ة: عق��دت )6( ���ركات اجتماع��ات هيئ��ات عام��ة غ��ر عادي��ة ع��ن 
ع��ام 2014 مقاب��ل )26( ���ركة عق��دت اجتماع��ات هيئ��ات عام��ة عادي��ة.

 بل��غ متو�س��ط ن�س��بة احل�س��ور لجتماع��ات الهيئ��ات العام��ة لل���ركات ال���)32( الت��ي عق��دت اجتماع��ات هيئاته��ا العام��ة ع��ن عام 2014 
م��ا يق��ارب 67% وت��راوح ه��ذه الن�س��بة ماب��ني 58% يف قط��اع التاأم��ني و91% يف قط��اع الت�س��الت.

الجدول رقم (7) مؤشرات اجتماعات الهيئات العامة

هيئة عامة غير هيئة عامة عاديةعدد الشركاتالقطاع
عادية

ملتزم بالمدة 
القانونية

غير ملتزم بالمدة 
القانونية

متوسط نسبة 
الحضور

%1431121264امل�سارف

%7072559التاأمني

%4132273اخلدمات

%2022063ال�سناعة

%1100179الزراعة

%2021191الت�سالت

%2110283ال�رافة

%3262692367اإلجمالي
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5- توزيعات الأرباح:

تتح��دد توزيع��ات الأرب��اح ال�س��نوية عل��ى امل�س��اهمني وف��ق ا�س��راتيجيات وخطط ال���ركة ويف �س��وء نتائج اأعمالها ومدى توفر ال�س��يولة 
الازمة، وكذلك املوازنة بني التوزيعات احلالية والإيرادات امل�ستقبلية املتوقعة من احتجاز الأرباح وتدويرها، وهو ما ينعك�ض يف ر�سا 
امل�ستثمرين وبالتايل قراراتهم يف الحتفاظ اأو يف بيع الأ�سهم التي ميتلكونها وكذلك فاإن قرار توزيع الأرباح يعد من اأهم البنود التي 

تناق�ض يف اجتماع الهيئة العامة للم�ساهمني بعد اقراحها من قبل جمل�ض الإدارة.

يف �ركتني فقط من ال�ركات ال� )32( التي �سملها التقرير ين�ض النظام الأ�سا�سي على وجود حد اأدنى للتوزيعات.
قام��ت )13( ���ركة بتوزي��ع اأرب��اح نقدي��ة بن��اًء عل��ى ق��رارات اجتماع��ات الهيئ��ات العام��ة ع��ن ع��ام 2014 م��ن ال���ركات ال��� )32( الت��ي 
عقدت اجتماعات هيئاتها العامة،ومنها )5( ���ركات مدرجة يف �س��وق دم�س��ق لاأوراق املالية يف قطاعات التاأمني واخلدمات  وال�سناعة.

الجدول رقم (8) توزيعات األرباح عن عام 2014

عدد الشركات التي وزعت عدد الشركاتالقطاع
أرباح نقدية عن عام 2014

أسماء الشركات التي وزعت 
نسبة التوزيعات من رأس المالأرباح نقدية عن عام 2014

ل يوجدل يوجدل يوجد14امل�سارف

74التاأمني

%25الوطنية

%10اآروب

%7.19املتحدة

%8.25امل�رق العربي

43اخلدمات

%15الأهلية للنقل

%10املن�ساآت ال�سياحية

%5قرية دم�سق لل�سحن

%20الأهلية للزيوت21ال�سناعة

%83ال�رق الأدنى ملنتجات الزيتون11الزراعة

22الت�سالت
MTN197%

%235�سريتل

22ال�رافة
%30الأدهم لل�رافة

%16الدياب لل�رافة

3213اإلجمالي

ل يوج��د توزيع��ات يف )10( ���ركات م��ن ال���ركات الت��ي �س��ملها التقري��ر من��ذ تاأ�سي�س��ها وه��ي يف غالبيته��ا العظم��ى م��ن ال���ركات 
احلديث��ة التاأ�سي���ض ن�س��بيًا وتت��وزع يف قطاع��ات امل�سارف والتاأم��ني وال�سناعة.

اأن  اأي  التقري��ر  الت��ي �س��ملها  ال���)36(  ال���ركات  ���ركات فق��ط م��ن   /7/ امل��ال يف  ال�س��نوية راأ���ض  التوزيع��ات  جت��اوز جمم��وع 
امل�س��اهمني ق��د ا�س��ردوا كام��ل قيم��ة ا�س��تثماراتهم يف ه��ذه ال���ركات، وي��راوح عم��ر ه��ذه ال���ركات ماب��ني)9 و23( �س��نة.

اأي اأنه بالرغم من ال�سعوبات التي فر�ستها الأزمة احلالية على ال���ركات امل�س��اهمة وعلى اأدائها ا�س��تطاعت ال���ركات التي تنتهج �سيا�س��ات 
التوزيعات ال�سنوية املحافظة على ن�سب توزيعات ثابتة تقريبًا خال �سنوات الأزمة وخا�سًة يف قطاعات التاأمني والإت�سالت وال�سناعة.
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6- زيادات راأ�س املال وحقوق الف�سلية:

قام��ت )17( ���ركة م��ن ال���ركات الت��ي �س��ملها التقري��ر بزي��ادة روؤو���ض اأمواله��ا من��ذ تاأ�سي�س��ها حت��ى ع��ام 2011، ويف كل الزي��ادات 
متت ممار�س��ة حق الأف�سلية با�س��تثناء حالة واحدة فقط متت الزيادة بالطرح العام دون حقوق اأف�سلية.

مل ي�س��هد ع��ام 2014 اأي اإ�س��دارات جدي��دة كم��ا يف عام��ي  2013 و 2012 مقاب��ل )5( ���ركات قام��ت بزي��ادة راأ�س��مالها يف ع��ام 
2011 وه��ي م��ن قط��اع امل�س��ارف للتزامه��ا بتطبي��ق القان��ون رق��م /3/ لع��ام 2010 ال��ذي يت��م متدي��د العم��ل ب��ه �س��نويًا.

واجلدي��ر بالذك��ر اأن هيئ��ة الأوراق املالي��ة اأ�س��درت الق��رار رق��م /38/ لع��ام 2011 وتعديات��ه،  اخلا���ض بتعليم��ات التعام��ل بحق��وق 
الأف�سلية بالكتتاب لل�ركات املدرجة يف �سوق دم�سق لاأوراق املالية والذي يوؤدي اإىل احلفاظ على حق امل�ساهم الذي مل ي�ستفد من 

حقوق الأف�سلية يف الإ�سدارات اجلديدة.

7- ق�سم عالقات امل�ساهمني:

يع��د وج��ود ق�س��م متخ�س���ض لعاق��ات امل�س��اهمني م��ن الآلي��ات الهام��ة الت��ي حت��دد م��دى اهتم��ام اإدارة ال���ركة ب�س��وؤون م�س��اهميها 
والتوا�سل امل�ستمر معهم، حيث تو�سي املمار�سات الدولية للحوكمة ب�رورة قيام جمل�ض اإدارة ال�ركة ب�سمان وجود حوار فعال 

م��ع امل�س��اهمني م��ن خ��ال و�س��ع الآلي��ات الازم��ة لذل��ك وه��و ما ي�س��ب يف �سيان��ة حقوقهم.
يوج��د ق�س��م لعاق��ات امل�س��اهمني يف )31( ���ركة م��ن ال���ركات ال��� )36( الت��ي �س��ملها التقري��ر، وتتمي��ز ال���ركات ال��� )5( الت��ي 

لي���ض لديها هذا الق�س��م بعدد م�س��اهميها القليل ن�سبيًا.
يختلف موقع الوحدة الإدارية اخلا�سة بتنظيم العاقة مع امل�ساهمني يف الهياكل التنظيمية لل�ركات امل�سملة يف التقرير.

يوج��د وح��دة م�س��تقلة ل�س��وؤون امل�س��اهمني تتب��ع ل��اإدارة العلي��ا يف )7( ���ركات ، وتق��وم باملهم��ة وح��دات اأخ��رى �سم��ن �س��ياق عمله��ا 
يف )8( ���ركات، بينم��ا يتب��ع ق�س��م عاق��ات امل�س��اهمني لوح��دات اإداري��ة اأخ��رى يف )16( ���ركة.

يوجد �سجل للم�ساهمني يف جميع ال�ركات التي �سملها التقرير.
مل ي�س��بق اأن قام��ت اأي ���ركة م��ن ال���ركات الت��ي �س��ملها التقري��ر باإج��راء عملي��ات التدقي��ق عل��ى دفاترها و�س��جاتها بن��اًء على طلب 

م�س��اهمني ميلك��ون %10 اأو اأك��رث م��ن راأ���ض امل��ال.

الجدول رقم (9) قسم عالقات المساهمين وتبعيته

عدد القطاع
الشركات

عدم وجود قسم 
لعالقات المساهمين

وجود قسم لعالقات المساهمين

وحدة إدارية تتبع لوحدة إدارية أخرىتقوم بالمهمة وحدة إدارية أخرىوحدة إدارية مستقلة
14554امل�سارف

7115التاأمني

5212اخلدمات

22ال�سناعة

312الزراعة

211الت�سالت

321ال�رافة

3657816اإلجمالي
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ثانياً: امل�سوؤولية االجتماعية:

ازداد الهتم��ام مبفاهي��م امل�س��وؤولية الجتماعي��ة لل���ركات وتطبيقاته��ا م��ع تط��ور نظري��ات ال���ركة الت��ي فر�س��ت روؤي��ة جدي��دة ملوق��ع 
ال���ركة امل�س��اهمة يف املجتم��ع وعاقاته��ا املختلف��ة م��ع العدي��د م��ن الأط��راف اأ�سح��اب امل�سال��ح فيه��ا، حي��ث اأن تفاع��ل ال���ركة م��ع ه��ذه 
الأطراف وحر�سها على حماية حقوقهم اأ�سبح من حمددات جناح ال���ركة من خال اقت�س��ام املكا�س��ب وتوزيعها على اأكرث من طرف 
ال��ذي ينعك���ض يف خل��ق قيم��ة اأك��رب لل���ركات الت��ي تلب��ي حاج��ات الأطراف املختلفة. وهو ما تهدف احلوكم��ة اإىل حتقيقه من خال تعزيز 

مبادرات و�سيا�س��ات امل�س��وؤولية الجتماعية يف ال���ركات.

تختلف حماور �سيا�س��ات امل�س��وؤولية الجتماعية يف ال���ركات امل�س��اهمة ال�س��ورية تبعًا لطبيعة اأن�س��طة ال�ركة والقطاع الذي تنتمي 
له، اإ�سافًة اإىل تطور امل�ستوى التنظيمي لديها.

ل يوجد �سيا�سات وا�سحة ومعرب عنها للم�سوؤولية الجتماعية يف )14( �ركة من ال�ركات التي �سملها التقرير.

يوجد لدى جميع ال���ركات التي �س��ملها التقرير �سيا�س��ات وا�سحة لل�س��امة املهنية للعاملني فيها، تهدف اإىل احلفاظ على �س��امة 
العامل��ني والتعام��ل م��ع احل��الت الطارئ��ة، وخا�س��ًة بع��د ارتفاع م�س��تويات املخاط��ر يف بيئة عمل هذه ال���ركات خال الأزمة.

عل��ى الرغ��م م��ن وج��ود �سيا�س��ات امل�س��وؤولية الجتماعي��ة ل��دى /22/ ���ركة م��ن ال���ركات الت��ي �س��ملها التقري��ر  اإل اأن تطبيق��ات هذه 
ال�سيا�سات خال العام اقت�رت على عدد �سئيل من ال�ركات:

الجدول رقم (10) سياسات المسؤولية االجتماعية

عدم وجود سياسة عدد الشركاتالقطاع
للمسؤولية االجتماعية

تطبيقات المسؤولية االجتماعية خالل العام

مسؤولية بيئيةتبرعات ومنحرعاية أنشطة وأحداث اجتماعية
14234امل�سارف

7321التاأمني

5311اخلدمات

212ال�سناعة

331الزراعة

2221الت�سالت

33ال�رافة

3614894اإلجمالي

اأثرت الأزمة ب�سكل وا�سح يف ممار�سات امل�سوؤولية الجتماعية لل�ركات لتغر اأولويات ال�ركات وقيامها ب�سغط كبر لنفقاتها.

تت��وزع ممار�س��ات امل�س��وؤولية الجتماعي��ة خ��ال ع��ام 2014 ماب��ني رعاي��ة الأن�س��طة والأح��داث الجتماعي��ة يف 8 ���ركات والتربع��ات 
واملنح يف 9 �ركات.

يوج��د ممار�س��ات م�س��وؤولية اجتماعي��ة بيئي��ًا يف 4 ���ركات يف قطاع��ات ال�سناع��ة واخلدم��ات والت�س��الت، تتمث��ل يف ا�س��تخدامات 
الطاق��ة البديل��ة وحتقيق ���روط ال�س��امة البيئية.
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ثالثاً: جمال�س االإدارة:

يتوىل جمل�ض الإدارة يف ال�ركة امل�ساهمة ت�سير اأعمال ال�ركة وحتقيق اأهدافها مبا يخدم م�سلحة امل�ساهمني وفقًا لغايات تاأ�سي�سها 
وملا تقرره الهيئة العامة للم�ساهمني.

وتتمثل املحددات القانونية التي تنظم ت�سكيلة وعمل جمل�ض الإدارة يف ال�ركات امل�ساهمة العامة فيمايلي:

األ يقل عدد الأع�ساء عن خم�سة واأل يزيد عن ثاثة ع�ر.
اأن تكون اأغلبية اأع�ساء جمل�ض الإدارة من الأع�ساء غر التنفيذيني واأّل يقل عدد الأع�ساء امل�ستقلني عن ثلث اأع�ساء املجل�ض.

مدة ولية املجل�ض اأربع �سنوات مامل يحدد النظام الأ�سا�سي مدة اأقل.

اأن يكون بالغًا لل�سن القانونية واأل يكون حمكومًا باأي عقوبة جنائية.
األ يك��ون ع�س��وًا يف جمل���ض اإدارة اأك��رث م��ن خم���ض ���ركات م�س��اهمة، وليح��ق للع�س��و ع�سوي��ة جمل���ض اإدارة اأك��رث م��ن م���رف 

بالن�س��بة للم�س��ارف.
األ يكون من العاملني بالدولة مامل يكن ممثًا لإحدى اجلهات العامة.

األ يكون رئي�ض املجل�ض رئي�سًا ملجل�ض اإدارة اأكرث من �ركتني م�ساهمتني.
يجوز اأن ين�ض النظام الأ�سا�سي على انتخاب عدد من الأع�ساء من غر امل�ساهمني على األ تتجاوز ن�سبتهم ثلث الأع�ساء.

يج��ب اأن تك��ون اأغلبي��ة اأع�س��اء جمل���ض الإدارة م��ن اجلن�س��ية ال�س��ورية ويج��وز تخفي���ض ه��ذه الن�س��بة عندم��ا تتج��اوز ن�س��بة م�س��اهمة 
الأجان��ب %65، عل��ى األ تتج��اوز ن�س��بة الأجان��ب ن�س��بة متلكه��م ب��اأي ح��ال.

1- اإح�سائيات اأع�ساء املجال�س:

يبلغ جمموع اأع�ساء جمال�ض اإدارة ال�ركات ال� )36( التي �سملها التقرير )263( ع�سوًا يف نهاية عام 2014.
يوجد )99( ع�سوًا ممثًا ل�سخ�سيات اعتبارية اأي مان�سبته %38 من اإجمايل عدد الأع�ساء.

يوج��د )5( اأع�س��اء م��ن غ��ر امل�س��اهمني )4يف قط��اع امل�س��ارف وع�س��و وحي��د يف قط��اع ال�سناعة(م��ن اإجم��ايل ع��دد الأع�س��اء ال��� )263( 
لل���ركات الت��ي �س��ملها التقري��ر لع��ام 2014 وذل��ك وفق��ًا لأح��كام امل��ادة /139/ الفق��رة )2( م��ن قان��ون ال���ركات.

يوج��د 12 ع�س��وًا م��ن اأ�س��ل جمم��وع الأع�س��اء ال��� )263( م��ن الن�س��اء يف )11( ���ركة اأي مان�س��بته %5 م��ن اإجم��ايل ع��دد الأع�س��اء، 
ويف ���ركتني فقط هما من امل�س��اهمني املاك ويف ال���ركات الت�س��ع الباقية ممثلون ل�س��خ�سيات اعتبارية يف جمال���ض الإدارة.

هن��اك تغ��ر يف اأع�س��اء جمال���ض الإدارة يف )9( ���ركات م��ن ال���ركات الت��ي �س��ملها التقري��ر وت�س��مل ح��الت ال�س��تقالة واإلغ��اء 
الع�سوي��ة وتغي��ر ممث��ل لل�س��خ�ض العتب��اري.

 توج��د �سل��ة قراب��ة ب��ني ع�سوي��ن اأو اأك��رث م��ن اأع�س��اء جمل���ض الإدارة يف )15( ���ركة م��ن ع��دد ال���ركات الت��ي �س��ملها التقرير يف عام 
2014 وهو الأمر الذي يوؤثر �س��لبًا على اآليات الت�سويت على القرارات داخل املجل���ض، ووجود تكتات م�س��يطرة لديها القدرة على 

التحكم الكامل بال�ركة وتقرب ال�ركات امل�ساهمة بذلك اإىل املفاهيم العائلية.
ل يوجد ممثل لأكرب م�ساهم يف جمل�ض الإدارة يف �ركتني من ال�ركات ال� )36( التي �سملها التقرير.
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2- جن�سيات الأع�ساء: 
بل��غ ع��دد الأع�س��اء م��ن اجلن�س��يات الأخ��رى غ��ر ال�س��ورية )76( ع�س��وًا اأي مان�س��بته %29 م��ن اإجم��ايل ع��دد الأع�ساء منه��م )66( ع�سوًا 

من جن�سيات عربية و)10( اأع�ساء من جن�سيات اأجنبية كمايلي:

الجدول رقم (11) توزع جنسيات أعضاء مجالس اإلدارة في الشركات التي شملها التقرير
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12183551145امل�سارف

1371111116التاأمني

11اخلدمات

4217ال�سناعة

112الزراعة

11125الت�سالت

132210656341221176اإلجمالي

3- ملكيات الأع�ساء:

 يبل��غ متو�س��ط ملكي��ات اأع�س��اء جمل���ض الإدارة يف ال���ركات الت��ي �س��ملها التقري��ر مايق��ارب %46 وت��راوح ه��ذه الن�س��بة ماب��ني 91% 
يف قط��اع الت�س��الت و %23 يف قط��اع اخلدم��ات.

 تتجاوز ملكية اأع�ساء جمال�ض الإدارة ن�سبة %50 من راأ�ض املال يف /17/ �ركة من ال�ركات ال�/36/ التي �سملها التقرير.

4- اجتماعات جمال�س الإدارة:
يبل��غ متو�س��ط ع��دد الجتماع��ات ملجال���ض اإدارة جمي��ع ال���ركات الت��ي �س��ملها التقري��ر /6/ اجتماع��ات يف ع��ام 2014 ، مل ت�س��توف 

/3/ ���ركات ���روط احل��د الأدن��ى لع��دد الجتماع��ات ال�س��نوي.

الجدول رقم (12) إحصائيات أعضاء مجالس اإلدارة

اإلجماليالصرافةاالتصاالتالزراعةالصناعةالخدماتالتأمينالمصارفالقطاع
121473314191019263عدد الأع�ساء

531857124099املمثلون لل�سخ�سيات العتبارية
45161724075الع�ساء من اجلن�سيات الخرى

415الأع�ساء من غر امل�ساهمني
%46%73%91%45%61%23%39%52متو�سط ملكية الع�ساء

1010112217ملكية الأع�ساء تتجاوز 50%
522020112الأع�ساء الن�ساء

640101315وجود قرابة بني ع�سوين اأو اأكرث
645481546متو�سط عدد الجتماعات
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5- حتقق �سروط الع�سوية:

ل تتعدى ن�س��بة امللكية الازمة لع�سوية جمل���ض الإدارة ن�س��بة )%1( لدى جميع ال���ركات امل�س��اهمة التي �س��ملها التقرير با�س��تثناء 
)3( ���ركات لديه��ا الن�س��بة املطلوب��ة اأك��رث م��ن ذلك، وتختلف هذه امل�س��اهمة باختاف راأ���ض امل��ال تبعًا للقطاع.

مل ت�س��تطع ���ركات ال�راف��ة الث��اث م��ن ب��ني ال���ركات ال��� )36( الت��ي �س��ملها التقري��ر ا�س��تيفاء ���روط الع�سوي��ة يف املجل���ض جله��ة 
ن�س��بة الأع�س��اء امل�س��تقلني، وه��ذا يع��ود اإىل ن�س��بة ملكي��ات الأع�س��اء الكب��رة الناجت��ة عن عوار�ض الكتتاب عند تاأ�سي���ض هذه ال���ركات.

يحق��ق جمي��ع الأع�س��اء ال���روط الازم��ة لع�سويته��م مب��ا فيه��ا ع��دد ال���ركات الت��ي ي�س��غلون ع�سوي��ة جمال���ض اإدارته��ا اأو رئا�س��ة 
جمال�سها حيث يوجد /11/ ع�سوًا ي�سغلون ع�سوية اأكرث من جمل�ض اإدارة لل�ركات التي �سملها التقرير منهم ع�سو واحد ي�سغل 

ع�سوي��ة 5 ���ركات وع�س��و اآخ��ر ي�س��غل ع�سوي��ة 3 ���ركات و9 اأع�س��اء ي�س��غلون ع�سوي��ة ���ركتني م��ن ���ركات التقري��ر.

مت انتخ��اب جمال���ض اإدارة جدي��دة يف /7/ ���ركات م��ن ال���ركات ال��� /32/ الت��ي عق��دت اجتماع��ات هيئاته��ا العام��ة ع��ن ع��ام 2014، 
تت��وزع اإىل )3 م�سارف،���ركتني تاأمني،�ركةزراعية،���ركة �راف��ة( لنته��اء م��دة وليته��م، واجلدي��ر بالذك��ر اأن��ه مت اإج��راء 

انتخاب��ات وف��رز لاأ�س��وات يف ���ركة واح��دة فق��ط بينم��ا مت انتخاب الأع�ساء يف ال���ركات ال�س��ت الأخرى ع��ن طريق التزكية.

6- تعوي�سات ومكافاآت جمال�س الإدارة:

تن�ض املادة )156( من قانون ال�ركات ال�سادر باملر�سوم الت�ريعي رقم 29 لعام 2011 على مايلي:

1. يعني النظام الأ�سا�سي لل�ركة طريقة حتديد املكافاآت ال�سنوية لأع�ساء جمل�ض الإدارة على األ تزيد على %5 من الأرباح ال�سافية.
2. حتدد الهيئة العامة لل�ركة بدلت احل�سور واملزايا الأخرى لأع�ساء املجل�ض يف �سوء ن�ساطات ال�ركة وفعالياتها.

اأ�س��درت الهيئ��ة تعميمه��ا رق��م /27/ لع��ام 2014 ال��ذي طلب��ت في��ه م��ن ال���ركات امل�س��اهمة تزويده��ا بج��دول اأعم��ال الهيئ��ة العام��ة 
لل���ركة قب��ل ن���ره لل�سح��ف ومناق�س��ة مو�س��وع التعوي�س��ات والب��دلت ومو�س��وع املكاف��اآت يف بندي��ن منف�سلني يف ج��دول الأعمال 

ال��ذي يت��م اإق��راره يف اجتماع الهيئة العامة. 

تقا�س��ى اأع�س��اء جمال���ض الإدارة تعوي�س��ات وب��دلت ع��ن ع��ام 2014 يف /18/ ���ركة م��ن ال���ركات الت��ي �س��ملها التقري��ر ومت��ت 
امل�سادق��ة عليه��ا يف اجتماع��ات الهيئ��ات العام��ة لهذه ال���ركات.

تقا�س��ى اأع�س��اء جمال���ض الإدارة مكاف��اآت �س��نوية ع��ن ع��ام 2014 وفق��ًا لق��رارات الهيئ��ات العام��ة ويف �س��وء م��ادة قان��ون ال���ركات 
اأع��اه يف /4/ ���ركات م��ن ال���ركات الت��ي �س��ملها التقريركمايل��ي:

الجدول رقم (13) تعويضات ومكافآت مجالس اإلدارة

اإلجماليالصرافةاالتصاالتالزراعةالصناعةالخدماتالتأمينالمصارفالقطاع
1474212232عدد ال�ركات التي عقدت هيئات عامة

ال�ركات التي تقا�سى اأع�ساء جمال�ض اإدارتها 
114101118تعوي�سات وبدلت

0211004ال�ركات التي تقا�سى اأع�ساء جمال�ض اإدارتها مكافاآت
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رابعاً: االإدارة التنفيذية:

يعني جمل�ض الإدارة املدير التنفيذي لل�ركة ويفو�سه ملمار�سة مهامه والتوقيع عن ال�ركة ويحدد تعوي�ساته.
ليجوز للمدير التنفيذي اأن يكون مديرًا اأو موظفًا يف �ركة اأخرى.

ل يج��وز اأن يق��وم ع�س��و جمل���ض الإدارة بوظيف��ة مدي��ر تنفي��ذي اأو ت��ويل اأي وظيف��ة ذات اأج��ر اأو تعوي�ض يف ال���ركة امل�س��اهمة املغفلة 
العامة، وذلك منعًا لت�سارب امل�سالح ولف�سل عملية الرقابة عن الإدارة اليومية ل�سوؤون ال�ركة.

ويجب اأن تتمتع الإدارة التنفيذية باملوؤهات واخلربات املطلوبة لإدارة ال�ركة وحماية حقوق امل�ساهمني.

1- ب�سكٍل عام يتمتع املدراء التنفيذيون بال�ركات امل�ساهمة التي �سملها التقرير باملوؤهات املطلوبة للقيام مبهامهم بكفاءة.
2- �سهد العام 2014 تعيني ثاثة مدراء تنفيذيني يف )م�رفني و�ركة تاأمني(.

3- جن�س��ية املدي��ر التنفي��ذي يف )11( ���ركة م��ن اإجم��ايل ع��دد ال���ركات الت��ي �س��ملها التقري��ر م��ن جن�س��يات اخ��رى غ��ر ال�س��ورية 

وخا�س��ة )الأردني��ة واللبناني��ة( وذل��ك يف قطاع��ي امل�س��ارف والت�س��الت.
4- ميتلك املدير التنفيذي اأ�سهمًا يف )10( �ركات من ال�ركات ال� )36( التي �سملها التقرير وهي ملكيات رمزية ل تذكر يف جمملها.

حي��ث ميك��ن النظ��ر اإىل ه��ذه امللكي��ات باإيجابي��ة يف ح��ال مت تطوي��ر ه��ذه الفك��رة من خال ت�س��جيع ا�س��تخدام خطط اأ�س��هم احلوافز وملكية 
املوظفني لاأ�س��هم، وهو الأمر الذي من �س��اأنه تطوير اأداء ال���ركة وتوفر ق�س��م من امل�ساريف على امل�س��اهمني من خال ربط حوافز 

امل��دراء بالأداء طويل الأجل.

5- تعوي�سات ومكافاآت الإدارة العليا:

يتم الإف�ساح عن تعوي�سات ومكافاآت الإدارة العليا كاأحد بنود تقارير جمال���ض الإدارة لل���ركات التي مت توزيعها على امل�س��اهمني 
يف اجتماع��ات الهيئ��ات العام��ة، كم��ا يت��م و�سع��ه لدى غالبية ال���ركات �سمن بن��د التعامات مع الأطراف ذات العاقة وفق املعيار /24/ 
م��ن معاي��ر املحا�س��بة الدولي��ة، وياح��ظ وج��ود مقاوم��ة ل��دى اإدارات ال���ركات لإ�ساف��ة ه��ذا البن��د يف التقري��ر واللتف��اف بو�س��ع 

الأرق��ام الإجمالي��ة دون تفا�سيل.

تختلف تعوي�سات الإدارة العليا تبعًا لقطاع ال�ركة وحجم اأعمالها وطبيعة العقد املوقع مع اأفراد الإدارة العليا

خام�ساً: االإف�ساح وال�سفافية:

يعد الإف�ساح من اأهم اأدوات حماية حقوق امل�ساهمني والأطراف اأ�سحاب امل�سالح يف ال�ركة من خال �سمان تدفق دائم للمعلومات 
املنتظمة واملوثوقة عن جميع اأوجه ن�س��اط ال���ركة وتطورها ب�س��قيها املايل وغر املايل، وهو ما يوؤدي اإىل قرارات ا�س��تثمارية ر�س��يدة 
ت�سهم يف رفع م�ستويات كفاءة ال�سوق املالية، والو�سول اإىل م�ستويات ال�سفافية التي تطمح اإليها الدول ملا ميكن اأن حتدثه من فروقات 
يف جذب ال�س��تثمارات، اإ�سافًة اإىل اأن الإف�ساح هو اأهم قنوات التوا�سل بني امل�س��اهمني والأطراف ذات العاقة واإدارة ال���ركة، كما 

ت�سهل تطبيقات الإف�ساح عمل املحللني وامل�ست�سارين املاليني اإ�سافًة اإىل اأن الإف�ساح هو الطريق الأف�سل للتعرف على املخاطر.

عرف��ت التعليم��ات التنفيذي��ة للقان��ون )22( لع��ام 2005 الإف�س��اح باأن��ه )الك�س��ف ع��ن املعلوم��ات الت��ي ته��م امل�س��تثمرين ويج��ب اأن يك��ون 
الك�سف عامًا وللجمهور ولي�ض فقط حلملة الأوراق املالية وامل�ستثمرين وذلك ب�سورة دورية مرتبطة بال�سنة املالية للجهة ذات العاقة 

اأو ب�س��ورة فوري��ة عن��د احلاجة اأو عند حدوث معلومة جديدة(.
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يتطلب الإطار الت���ريعي يف �س��ورية ا�س��تخدام معاير املحا�س��بة والتقرير املايل الدولية يف اإعداد البيانات املالية لل���ركات امل�س��اهمة 
وذل��ك يف قان��ون ال���ركات ويف قان��ون هيئ��ة الأوراق والأ�س��واق املالي��ة ال�س��ورية، وه��و الأم��ر ال��ذي ميي��ز �س��ورية ع��ن الكث��ر م��ن دول 
العامل يف تطبيق هذه املعاير، وبالتايل تقوم الهيئة مبتابعة البيانات املالية املرحلية وال�س��نوية لل���ركات اخلا�سعة لإ���رافها وفقًا 
للمعاي��ر الدولي��ة وه��و الأم��ر ال��ذي �س��اهم يف تطوي��ر الت��زام ال���ركات با�س��تخدام ه��ذه املعاي��ر، كما اأن ا�س��تخدام املعاي��ر الدولية يف 

اإعداد القوائم املالية ويف الإف�ساح والقيا���ض ملختلف البنود هو جزء ل يتجزاأ من ممار�س��ات احلوكمة.

تقوم هيئة الأوراق والأ�س��واق املالية ال�س��ورية بتدقيق حمتويات تقارير جمال���ض اإدارة ال���ركات التي مت توزيعها على امل�س��اهمني 
يف اجتماعات الهيئات العامة، حيث يت�سمن هذا التقرير وفقًا لنظام الإف�ساح )21( بندًا تعطي �سورة تف�سيلية عن واقع ال���ركة 
واأدائه��ا وخططه��ا امل�س��تقبلية وكذل��ك جمي��ع املعلوم��ات الت��ي تهم امل�س��اهمني، وبذلك فاإن تقرير جمل���ض الإدارة هو التطبيق الأو�س��ع 
للممار�سات املثلى لاإف�ساح حيث التزمت جميع ال�ركات التي �سملها التقرير مبحتويات تقرير جمل�ض الإدارة �سمن الإجراءات 

املتخذة خال اجتماعات الهيئات العامة.
 يتم ن�ر حما�ر اجتماعات الهيئات العامة على موقع الهيئة اللكروين وموقع ال�سوق لل�ركات املدرجة.

1- يوجد �سيا�س��ة مكتوبة لاإف�ساح يف )22( ���ركة من ال���ركات التي �س��ملها التقرير اأي بن�س��بة %61 تقريبًا بينما تكتفي ال���ركات 
الأخرى باللتزام مبتطلبات نظام الإف�ساح.

2- مت تعي��ني متحدث��ني ر�س��ميني ل��دى )32( ���ركة م��ن ال���ركات ال��� )36( الت��ي �س��ملها التقري��ر وه��م غالب��ًا رئي���ض املجل���ض اأو اأح��د 
اأع�سائ��ه اإ�ساف��ًة اإىل املدير العام.

3- يوج��د مواق��ع الكروني��ة ل��دى )33( ���ركة م��ن ال���ركات الت��ي �س��ملها التقري��ر، ومت ت�سني��ف حمتوي��ات ه��ذه املواق��ع اإىل ثاث��ة 
ت�سنيف��ات ه��ي البيان��ات املالي��ة والتقري��ر ال�س��نوي ودعوة اجتماع الهيئ��ة العامة.

حي��ث ل يت�سم��ن املوق��ع اللك��روين للبيان��ات املالي��ة لل���ركة يف 4 ���ركات و ل يت�سم��ن ن���ر التقري��ر ال�س��نوي يف 15 ���ركة، وكذل��ك ل 
يت�سم��ن ن���ر دع��وة اجتم��اع الهيئ��ة العام��ة يف 10 ���ركات، بينم��ا ت�س��تويف 15 ���ركة ن���ر البن��ود الثاث��ة عل��ى مواقعه��ا اللكروني��ة.

الجدول رقم (14) محتويات المواقع االلكترونية

عدد القطاع
الشركات

عدم وجود 
موقع 

الكتروني

وجود موقع الكتروني
عدم نشر 

البيانات المالية
عدم نشر 

التقرير السنوي
عدم نشر دعوة 

اجتماع الهيئة العامة
عدم نشر أي 

من البنود الثالثة
نشر البنود 

الثالثة
14014319امل�سارف

7017410التاأمني

5023311اخلدمات

2001001ال�سناعة

3210الزراعة

2000002الت�سالت

3100002ال�رافة

36341510415اإلجمالي
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4- با�س��تثناء ال���ركات �سغ��رة احلج��م يوج��د اهتم��ام وا�س��ح م��ن ال���ركات الت��ي �س��ملها التقري��ر باآلي��ات �سب��ط املعلوم��ات �سم��ن 
اأنظمة الرقابة الداخلية لل�ركات من خال ال�سوابط التقنية املتمثلة يف الربامج التي حتدد ال�ساحيات يف الإطاع على املعلومات 
الهامة وفق اخت�سا�ض املوظف ومن خال اآليات تدفق املعلومات �سمن الهياكل التنظيمية لل�ركات، ومن خال التزام ال�ركات 

وخا�سًة املدرجة بتزويد الهيئة وال�س��وق بقوائم الأ�س��خا�ض املطلعني �س��هريًا.

5- الإف�ساح��ات الطارئ��ة: وفق��ًا لنظ��ام الإف�س��اح للجه��ات اخلا�سع��ة لإ���راف الهيئ��ة: يج��ب عل��ى ال���ركة امل�سدرة اإع��ام الهيئة ودون 
اإبطاء وباأي و�س��يلة حتقق ال���رعة املطلوبة، واإ�سدار بيان علني عند توفر اأي معلومة جوهرية.

مت الإف�س��اح ع��ن 40 اإف�ساح��ًا طارئ��ًا موزع��ًا عل��ى 18 ���ركة خ��ال ع��ام 2014 وج��اءت امل�س��ارف اأوًل حي��ث مت الإف�س��اح ع��ن 28 
الت��ايل: اجل��دول  كم��ا يف  12 م�رف��ًا  عل��ى  هام��ًا موزع��ة  حدث��ًا 

الجدول رقم (15) اإلفصاحات الطارئة خالل عام 2015
عنوان اإلفصاحتاريخ اإلفصاحالشركةالرقم

المصارف
اأ�رار وخ�سائر فرع حم�ض11/6/2014الدويل للتجارة و التمويل1
�راء البنك لن�سبة %4.23 من راأ�سمال فرن�سبنك18/8/2014بنك بيمو2

اأ�رار وخ�سائر فرع حم�ض1/6/2014�سورية و املهجر3
تعيني مدير عام22/6/2014

البنك العربي4

تغير ممثل ع�سو جمل�ض اإدارة3/2/2014
اأ�رار وخ�سائر فرع حم�ض28/5/2014
ا�ستقالة ع�سو جمل�ض اإدارة18/6/2014
تعيني ع�سو يف جمل�ض الإدارة24/8/2014

عملية �سطو و�رقة على فرع دير الزور24/11/2014

تعيني مدير عام جديد للم�رف18/5/2014بنك عودة5
عملية �سطو و�رقة على فرع دير الزور30/12/2014

اأ�رار وخ�سائر فرع حم�ض26/5/2014بنك بيبلو�ض6
بيع ح�سة �سندوق الأوبك وا�ستقالة ممثل ال�سندوق18/9/2014

عملية �سطو على فرع دير الزور11/2/2014بنك �سوريا و اخلليج7
بيان علني حول مو�سوع مدير اخلزينة21/7/2014بنك ال�سام8

�سورية الدويل الإ�سامي9

عملية تزوير و�سحب اأموال بوثائق مزورة19/1/2014
رفع العقوبات الأوربية عن البنك1/6/2014

متلك البنك %5 من اأ�سهم �ركة العقيلة18/6/2014
اإعادة انتخاب رئي�ض ونائب رئي�ض ملجل�ض الإدارة2/9/2014

ا�ستقالة ع�سو جمل�ض اإدارة18/9/2014

بنك ال�رق10

ا�ستقالة ع�سو جمل�ض اإدارة1/4/2014
ا�ستبدال ممثل ع�سو جمل�ض اإدارة25/5/2014
وفاة رئي�ض جمل�ض الإدارة3/9/2014

تعيني ع�سوين يف جمل�ض الإدارة20/11/2014

بنك قطر الوطني11
ا�ستقالة ع�سو جمل�ض اإدارة واإعادة ت�سكيلة املجل�ض30/4/2014
اأ�رار وخ�سائر فرع حم�ض27/6/2014

ا�ستقالة ع�سو جمل�ض اإدارة23/11/2014
�راء بنك بيمو لن�سبة %4.23 من راأ�سمال امل�رف19/8/2014فرن�سبنك12
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الجدول رقم (15) اإلفصاحات الطارئة خالل عام 2015

عنوان اإلفصاحتاريخ اإلفصاحالشركةالرقم

التأمين
تعيني مدير عام جديد لل�ركة5/1/2014العقيلة13

املتحدة للتاأمني14
ا�ستقالة املدير العام لل�ركة18/9/2014
تعيني ع�سو جمل�ض اإدارة1/10/2014

تعيني مدير عام لل�ركة25/10/2014
ا�ستقالة املدير العام لل�ركة27/3/2014الحتاد التعاوين15
ا�ستبدال ممثل ع�سو جمل�ض اإدارة19/10/2014الوطنية للتاأمني16

باقي القطاعات

مناء الزراعية17
ا�ستبدال ممثل ع�سو جمل�ض اإدارة6/3/2014

ا�ستبدال ممثل ع�سو جمل�ض اإدارة16/10/2014
وفاة ع�سو جمل�ض الإدارة10/8/2014الأهلية للزيوت18

ا�سمنت البادية19
توقف املعمل ب�سكل موؤقت5/5/2014

معاودة العمل يف امل�سنع23/6/2014
نتائج ح�ر وجرد اأ�رار امل�سنع13/8/2014

�ساد�ساً: اللجان املنبثقة عن جمل�س االإدارة:

تو�سي املبادئ الدولية حلوكمة ال���ركات بت�س��كيل اللجان كاإحدى الأدوات الهامة لزيادة فاعلية جمل���ض الإدارة، وو�سع اآليات اأكرث 
و�سوحًا لتخاذ القرارات التي تخ�ض مهام كل جلنة.

يت�سمن هذا املحور اللجان امل�سكلة يف جمل�ض الإدارة ماعدا جلنة التدقيق:

1- مل يت��م ت�س��كيل جل��ان منبثق��ة ع��ن املجل���ض يف )6( ���ركات م��ن ال���ركات ال��� /36/ الت��ي �س��ملها التقري��ر وه��ذا يعك���ض الطريق��ة 

التقليدي��ة يف اإدارة ه��ذه ال���ركات ويف ق�س��ور التنظي��م الإداري احل��ايل له��ا.

2- متار���ض اللج��ان امل�س��كلة مهامه��ا م��ن خ��ال اأع��داد اجتماعاته��ا خال ال�س��نة، وتتبع اجتماع��ات اللجان اجتماعات جمال���ض الإدارة يف 
انخفا�ض عدد الجتماعات و�سعوبتها يف ظل ظروف الأزمة.

3- تختل��ف ت�س��ميات ومه��ام اللج��ان امل�س��كلة وفق��ًا لطبيع��ة ن�س��اط كل ���ركة �سم��ن قطاعه��ا وع��ادًة م��ا ت�س��كل ���ركات القط��اع امل�ريف 
والتاأمني عددًا اأكرب من اللجان يتنا�س��ب مع �سخامة طبيعة ن�س��اطاتها مقارنًة بال���ركات الأخرى.

4- متثل ع�سوية اللجان واجتماعاتها واحدًا من بنود تعوي�سات اأع�ساء جمال�ض الإدارة.
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الجدول رقم (16) توزع اللجان في مجلس اإلدارة
اإلجماليالصرافةاالتصاالتالزراعةالصناعةالخدماتالتأمينالمصارفالقطاع

1475232336عدد ال�ركات

01101036عدم وجود جلان

1464102027جلنة التدقيق

1410101017جلنة الر�سيحات واملكافاآت

1410000015جلنة احلوكمة

1440000018جلنة اإدارة املخاطر

921220016جلان اأخرى

* مت دمج جلنتي احلوكمة والر�سيحات واملكافاآت يف )5( م�سارف

�سابعاً: جلان التدقيق:

ن���ض نظ��ام الإف�س��اح يف مادت��ه رق��م /16/ عل��ى اأن��ه يتع��ني عل��ى جمل���ض الإدارة ت�س��كيل جلن��ة للتدقي��ق م��ن ثاث��ة م��ن اأع�سائ��ه وت�س��مية 
اأحده��م رئي�س��ًا واإع��ام الهيئ��ة بذل��ك، وجتتم��ع اللجن��ة ب�سف��ة دورية على األ يقل عدد اجتماعاتها عن اأربعة يف ال�س��نة واأن تدون حما�ر 

ه��ذه الجتماعات ب�س��كل اأ�سويل.

 ون���ض نظ��ام احلوكم��ة ال�س��ادر بالق��رار رق��م /31/ لع��ام 2008 عل��ى اأن تت�س��كل اللجن��ة م��ن ثاث��ة م��ن الأع�س��اء غ��ر التنفيذي��ني عل��ى 
الأقل واأن يكونوا جميعًا م�س��تقلني ومن اأهم مهام اللجنة:

مناق�سة تر�سيح مفت�ض احل�سابات ومدى ا�ستقاليته ومتابعة عمله وماحظاته ومقرحاته ودرا�سة خطة عمله.
درا�سة التقارير الدورية قبل عر�سها على املجل�ض وتقدمي التو�سيات ب�ساأنها.

درا�سة وتقييم اإجراءات الرقابة الداخلية والإطاع على تقارير الرقابة الداخلية ومتابعتها.
التاأكد من عدم وجود اأي ت�سارب يف امل�سالح قد ينتج عن عقد ال�سفقات مابني ال�ركة والأطراف ذوي العاقة.

م��ن هن��ا، يع��د عم��ل اللجن��ة م��ن اأه��م حماور تطبيق ممار�س��ات احلوكمة ال�س��ليمة لطبيع��ة املهام املوكلة اإليها وخا�سًة يف حت�س��ني الت�سال 
والتوا�س��ل ب��ني جمل���ض الإدارة وكل م��ن مفت���ض احل�س��ابات واملدق��ق الداخل��ي.

1- مل يتم ت�سكيل جلان تدقيق يف )9( �ركات من ال�ركات ال� )36( التي �سملها التقرير. 

2- مل ت�س��تطع )19( ���ركة من حتقيق ���روط ت�س��كيلة اللجنة من اأع�ساء م�س��تقلني وهذا يعود غالبًا اإىل اأن ع�سو جمل���ض الإدارة ذو 

اخلربة املالية واملحا�سبية قد يكون من غر امل�ستقلني.

3- مل حتقق �ركتني من ال�ركات ال�)27( التي �سكلت جلان تدقيق �رط عدد الجتماعات �سنويًا والجتماع مع مدقق احل�سابات.

4- ت�ستويف جميع ال�ركات ال�)27( التي �سكلت جلان تدقيق �رط وجود ع�سو ذي خربة بالأمور املالية واملحا�سبية.
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ثامناً: مدققو احل�سابات وتقاريرهم:

يحت��ل عم��ل مدقق��ي احل�س��ابات مكان��ًة مهم��ة يف ممار�س��ات حوكم��ة ال���ركات م��ن خ��ال اإ�سف��اء الثق��ة وامل�سداقي��ة عل��ى املعلوم��ات 
املحا�س��بية، م��ن خ��ال راأي��ه الفن��ي واملحاي��د ال��ذي يت�سمن��ه تقري��ره املرف��ق بالقوائ��م املالي��ة .

وق��د �س��هدت ه��ذه املهن��ة تط��ورًا ملحوظ��ًا متا�س��ى م��ع تط��ورات قط��اع الأوراق املالي��ة ومت و�س��ع العدي��د م��ن ال�سواب��ط واملح��ددات لعم��ل 
املدقق وخا�سًة يف ال�ركات امل�ساهمة من خال نظام اعتماد مدققي احل�سابات لدى اجلهات اخلا�سعة لرقابة الهيئة ال�سادر بالقرار 
/3944/ لع��ام 2006 ع��ن ال�س��يد رئي���ض جمل���ض ال��وزراء، وبع��د �س��دور القان��ون رق��م /33/ لع��ام 2009 اخلا���ض بتنظي��م مهن��ة 

املحا�س��بة والتدقي��ق وفقًا ملايلي:

حدد عدد ال���ركات امل�س��اهمة التي يقوم املدقق بتدقيقها باأربع ���ركات وفق قرار جمل���ض املحا�س��بة والتدقيق رقم )1891( تاريخ 
.2010/6/17

يعني املدقق ملدة �سنة قابلة للتجديد حتى اأربع �سنوات.
�سمح القانون باإن�ساء �ركات تدقيق �سورية مدنية اأو مهنية حمدودة امل�سوؤولية.

وج��ود العدي��د م��ن املح��ددات الت��ي تخ���ض ا�س��تقالية املدق��ق وخا�س��ًة ع��دم وج��ود اأي تعام��ات مالي��ة بني املدق��ق اأو اأقاربه وال���ركة 
الت��ي يدققه��ا اأو وج��ود اأوا���ر القرب��ى حت��ى الدرجة الثالثة باأحد اأع�ساء جمل���ض الإدارة اأو املدير العام.

وق��د ن���ض قان��ون ال���ركات وقوان��ني واأنظم��ة هيئ��ة الأوراق والأ�س��واق املالي��ة ال�س��ورية على اعتم��اد معاير التدقي��ق الدولية يف عمل 
مدققي احل�سابات املعتمدين.

أي اأن الإط��ار القان��وين الناظ��م ملهن��ة التدقي��ق وكذل��ك املعاي��ر الدولي��ة اأناط��و مبدق��ق احل�س��ابات العدي��د م��ن امل�س��وؤوليات والواجب��ات 

ك�س��خ�ض مهني م�س��تقل وحمايد يف تدقيق اأعمال ال���ركة وتقدمي راأي فني وماحظات حول الو�سع املايل لل���ركة والتزامها باملعاير 
الدولية حول ذلك يعر�ض  يف اجتماع الهيئة العامة لل�ركةملناق�س��ته وامل�سادقة عليه، حيث ياأتي دور املدقق حلماية حقوق امل�س��اهمني 

وليكمل دور اجلهات الرقابية واإدارة ال���ركة وبذلك تكتمل اأ�ساع مثلث امل�س��وؤولية.

 

الجهات 
 الرقابية

مدقق 
 الحسابات

مجلس 
إدارة 
 الشركة
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1- مت اعتم��اد )28( مدقق��ًا حل�س��ابات اجله��ات اخلا�سع��ة لإ���راف الهيئ��ة ع��ن الع��ام 2014 وفق��ًا للق��رار رق��م /3944/، منه��م )6( 
للتدقي��ق. ���ركات 

2- تاأخذ �ركات التدقيق الدولية احل�سة الأكرب يف تدقيق ال�ركات امل�ساهمة التي �سملها التقرير.

3- ح��دد معي��ار التدقي��ق ال��دويل رق��م /700/ متطلب��ات عنا���ر تقري��ر املدق��ق امل�س��تقل �س��واء يف املتطلب��ات ال�س��كلية اأو اجلوهري��ة 
و�س��وًل ل��راأي املدق��ق ح��ول �سح��ة وعدال��ة البيان��ات املالي��ة وفق��ًا للمعاي��ر الدولي��ة لإع��داد التقاري��ر املالي��ة.

م��ن اأ�س��ل ال���ركات ال��� )36( الت��ي �س��ملها التقري��ر ج��اء تقري��ر املدق��ق  ب��راأي متحف��ظ ح��ول البيان��ات املالي��ة يف 2014/12/31 يف )3( 
���ركات وج��اء تقري��ر املدق��ق م��ع الركي��ز عل��ى اأم��ور هام��ة �سم��ن فق��رات اإي�ساحي��ة يف )10( ���ركات م��ن ال���ركات الت��ي �س��ملها 

التقري��ر، واأعط��ى املدقق��ون راأي��ًا نظيف��ًا يف /23/ ���ركة م��ن ال���ركات ال��� )36( الت��ي �س��ملها التقري��ر.

الجدول رقم (17) تقارير مدققي الحسابات لعام 2014

تقرير متحفظنظيف مع التركيز على أمور هامةتقرير نظيفعدد الشركاتالقطاع
141310امل�سارف

7070التاأمني

5401اخلدمات

2110ال�سناعة

3102الزراعة

2110الت�سالت

3300ال�رافة

3623103اإلجمالي

4- وفق��ًا لق��رارات اجتماع��ات الهيئ��ات العام��ة ع��ن ع��ام 2014 والت��ي تنتخ��ب مدقق��ي ح�س��ابات ع��ن ع��ام 2015، مت التجدي��د للمدق��ق يف 
20 ���ركة م��ن ال���ركات ال��� )32( الت��ي عق��دت اجتماع��ات هيئاته��ا العام��ة، ومت تغي��ر املدق��ق يف 12 ���ركة منه��ا 5 ���ركات مت تغي��ر 

مدق��ق احل�س��ابات لنته��اء ف��رة الأرب��ع �س��نوات، و7 ���ركات مت تغي��ره قب��ل انق�س��اء هذه املدة.

الجدول رقم (18) التغيرات في مدققي الحسابات وفقًا لقرارات الهيئات العامة

اإلجماليالصرافةاالتصاالتالزراعةالصناعةالخدماتالتأمينالمصارفالقطاع
1474212232عدد ال�ركات التي عقدت هيئات عامة

932212120التجديد للمدقق
30200005تغير املدقق لنق�ساء مدة الأربع �سنوات

24000017تغير املدقق دون انتهاء مدة الأربع �سنوات
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تا�سعاً: التدقيق الداخلي:

يع��د التدقي��ق الداخل��ي الدعام��ة الأ�سا�س��ية يف نظ��ام الرقاب��ة الداخلي��ة يف ال���ركات وق��د حظي��ت ه��ذه املهن��ة باهتم��ام متزاي��د يف ال�س��نوات 
الأخ��رة نت��ج عنه��ا تطوي��ر معاي��ر دولي��ة للتدقي��ق الداخل��ي، وبالت��ايل ف��اإن قي��ام دائ��رة التدقي��ق باأعماله��ا يف تقيي��م النظ��م واخلط��ط و 
ال�سيا�س��ات والإج��راءات وكذل��ك تقيي��م اللت��زام به��ا م��ن خ��ال عمليات املراقبة املالية واملحا�س��بية واملادية والإداري��ة والقانونية، ورفع 

التقاري��ر املتعلق��ة بذل��ك ي�س��ب يف النهاي��ة يف دع��م وج��ود ممار�س��ات حوكم��ة جي��دة يف ال���ركة.

1- ليحت��وي الهي��كل التنظيم��ي يف /3/ ���ركات م��ن اإجم��ايل ال���ركات ال��� )36( الت��ي �س��ملها التقري��ر عل��ى وح��دة متخ�س�س��ة او 
�س��خ�ض يق��وم مبه��ام التدقي��ق الداخلي.

2- يوج��د دوائ��ر متخ�س�س��ة يف )21( ���ركة تق��وم مبهم��ة التدقي��ق )غالبيته��م يف امل�س��ارف( مكون��ة م��ن موظف��ني اأو اأك��رث ويختل��ف 
حج��م دائ��رة التدقي��ق باخت��اف قط��اع ال���ركة وحجمه��ا، بينم��ا تت��وىل املهم��ة جه��ة خارجي��ة متخ�س�س��ة يف ���ركتني، ويف ال��� )10( 

���ركة املتبقي��ة يق��وم باملهم��ة �س��خ�ض طبيع��ي واح��د، عل��ى الرغ��م م��ن حج��م بع���ض ه��ذه ال���ركات الكب��ر ن�س��بيًا.

3- واملدق��ق الداخل��ي غ��ر متف��رغ يف ���ركتني م��ن ال���ركات ال��� )33( الت��ي لديه��ا مدق��ق، الأم��ر ال��ذي ق��د ي��وؤدي اإىل ت�س��ارب امل�سال��ح 
وانعدام ال�س��تقالية اأثن��اء قيامه بعمله.

4- تختل��ف اجله��ة الت��ي يرف��ع له��ا املدقق��ون الداخلي��ون تقاريرهم مابني جمل���ض الإدارة والإدارة التنفيذية وجلنة التدقيق، الأمر الذي 
قد يوؤدي اإىل انخفا�ض فاعلية هذه التقارير وت�سارب امل�سالح بني الأطراف املختلفة يف ال�ركة.

5- وب�سكٍل عام جميع املدققني الداخليني يف ال�ركات يتمتعون مب�ستوى جيد من التاأهيل الأمر الذي يزيد من كفاءة ممار�ستهم ملهامهم.
6- ليوجد تغيرات تذكر يف مواقع روؤ�ساء وحدات التدقيق اأو املدققني الداخليني يف غالبية ال�ركات يف عام 2014.

7- يبل��غ متو�س��ط ع��دد عامل��ي التدقي��ق الداخل��ي يف اإجم��ايل ال���ركات ال��� /33/ الت��ي لديه��ا تدقي��ق داخل��ي )3( عامل��ني وي��راوح ه��ذا 
املتو�س��ط ماب��ني عام��ل واح��د يف قطاع��ات التاأم��ني وال�سناع��ة وال�راف��ة و )5( عامل��ني يف قطاع��ي امل�س��ارف والت�س��الت.

الجدول رقم (19) مؤشرات التدقيق الداخلي

اإلجماليالصرافةاالتصاالتالزراعةالصناعةالخدماتالتأمينالمصارفالقطاع
1475232336عدد ال�ركات

00102003عدم وجود تدقيق داخلي
1412012121وحدة متخ�س�سة

042200210�سخ�ض طبيعي
02000002جهة خارجية
00200002عدم التفرغ

51213513متو�سط عدد العاملني يف وحدة التدقيق
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عا�سراً: اإدارة املخاطر:

متث��ل اإدارة املخاطراأح��د الأركان الأ�سا�س��ية ملمار�س��ات حوكم��ة ال���ركات،حيث يج��ب اأن ي�س��ل اأ�سح��اب امل�سال��ح يف ال���ركة اإىل قناع��ة 
مب�ستوى قدرة الإدارة على حتديد والتنبوؤ باملخاطر التي قد تواجه ال�ركة ومن ثم التعامل معها واإدارتها يف �سبيل تعظيم منافعهم.

اإذ ل ميك��ن للحوكم��ة اأن تنج��ح يف حتقي��ق اأهدافه��ا وحت�س��ني اأداء ال���ركة دون اأن تراف��ق ب��اإدارة خماط��ر فعال��ة تتعام��ل م��ع خمتل��ف 
اأنواع املخاطر املرتبطة بتوليد الأرباح، وجتنب ال�ركة اأي فقد للقيمة، من خال ر�سد املخاطر التي ميكن حتملها واحلد من املخاطر 

غر املرغوبة وقيا�س��ها والتعامل معها.

اأي اأن مه��ام اإدارة املخاط��ر تتكام��ل م��ع ممار�س��ات احلوكم��ة يف اإط��ار عملي��ة دائم��ة وم�س��تمرة لاإ���راف والرقابة،ع��رب حتقي��ق الت��وازن 
بني تكاليف اللتزام واملكا�س��ب الناجتة عنها.

1- ارتفعت م�س��تويات املخاطر ب�س��كٍل ملحوظ خال الأزمة وهو ما ترك اآثارًا مبا���رة على اأداء ال���ركات، وترافق بارتفاع درجات 
التحوط وبتغير وا�سح يف اأولويات ال�ركات خال هذه الفرة. 

2-  يختل��ف اهتم��ام ال���ركات ب��اإدارة املخاط��ر وفق��ًا لطبيع��ة الن�س��اط، فت��ويل ���ركات القط��اع امل��ايل اأهمي��ة اأك��رب لإدارة املخاط��ر كونه��ا 
يف �سل��ب عمله��ا وم�س��درًا اأ�سا�س��يًا لأرباحه��ا، اإل اأن اهتم��ام ال���ركات يف القطاع��ات الأخ��رى باإدارة املخاطر ق��د ازداد خال الزمة.

3- ت�سرك جميع ال�ركات يف خماطر تقلبات اأ�سعار ال�رف، بعد امل�ستويات غر امل�سبوقة لأ�سعار �رف العمات الأجنبية.

الجدول رقم (20) المخاطر في الشركات المساهمة العامة
إجراءات إدارة المخاطر خالل العامالمخاطرالقطاع
اختبارات اجلهد وتعزيز املخ�س�سات- خطط الطوارئ وال�ستمراريةخماطر الإئتمان- ال�سيولة- ال�سوق- الت�سغيلامل�سارف

التوجه لأ�سواق جديدة لإعادة التاأمني وتفعيل وحدات اإدارة خماطر التاأمني- اإعادة التاأمني- ال�سوق- ال�سيولةالتاأمني
املخاطر و نظام التقارير املتعلق باملخاطر...

خطط اجلاهزية- التاأمني على املمتلكاتاملخاطراملالية- املخاطر الت�سغيلية- خماطر ال�سيولةاخلدمات
خطط الطوارئ- التاأمني بكل اأنواعهاملخاطر الت�سغيلية- خماطر املناف�سة- خماطر �سعر ال�رفال�سناعة
خطط الطوارئاملخاطر الت�سغيليةالزراعة

تطوير اأنظمة اأمن املعلومات-توعية العاملني-خطط الطوارئاملخاطر الت�سغيلية- خماطر ال�سوقالت�سالت

4- بع�ض موؤ�رات املخاطر:

الجدول رقم (21) مؤشرات بعض أنواع المخاطر

عدد الشركاتالقطاع
مخاطر رأس المالالمخاطر اإلئتمانيةمخاطر السيولة

المجالالمتوسطالمجالالمتوسطالمجالالمتوسط
)6%-271%(42%)23%-73%(43%)9%-59%(29%14امل�سارف

)230%-559%(324%)1.1-2.2( مرة 1.5 مرة7التاأمني

)0.5-33( مرة14 مرة)0.4-31( مرة1.6 مرة5اخلدمات

)-0.18-1.7( مرة0.06 مرة)0.6 -5.1( مرة0.78 مرة2ال�سناعة

)0.9-2.8( مرة2.7 مرة)1.1-3( مرة2.9 مرة3الزراعة

)3.7-12( مرة9.6 مرة)1.8-2.8( مرة2.2 مرة2الت�سالت

)1.3-1.4( مرة1.3 مرة)1.5-396( مرة3 مرة3ال�رافة
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* يف امل�سارف: خماطر ال�سيولة ن�سبة التوظيف )اإجمايل الت�سهيات- اإجمايل الودائع(
املخاطر الإئتمانية: ن�سبة الديون غر املنتجة اإىل اإجمايل الت�سهيات

خماطر راأ�ض املال: ن�سبة كفاية راأ�ض املال
خماطر راأ�ض املال ل�ركات التاأمني: ن�سبة املاءة وفق القرار رقم )100/210( لعام 2008

خماطر راأ�ض املال لباقي القطاعات: ن�سبة حقوق امللكية اإىل راأ�ض املال

تتمتع الغالبية العظمى من ال�ركات التي �سملها التقرير مب�ستويات �سيولة ممتازة وكافية ملواجهة اأي التزامات طارئة با�ستثناء 
�ركتني يف قطاعي اخلدمات وال�سناعة.

ارتفع��ت املخاط��ر الإئتماني��ة ب�س��كٍل كب��ر يف قط��اع امل�س��ارف نتيج��ة ارتفاع ح��الت التعرث والقرو�ض غر املنتجة حيث يبلغ متو�س��ط 
هذه املخاطر %43 للقطاع.

تنخف�ض كفاية راأ�ض املال يف م�رف واحد عن الن�سبة املقررة )%8( يف قرار م�رف �سورية املركزي.

با�س��تثناء /4/ ���ركات يف قطاعات اخلدمات وال�سناعة والزراعة تنخف�ض فيها حقوق امل�س��اهمني عن راأ���ض املال، تتمتع ال���ركات 
التي �سملها التقرير مبتانة جيدة لراأ�ض املال.

ب�س��كٍل ع��ام، ت�س��ر موؤ���رات املخاط��ر اإىل و�س��ع جي��د يف الغالبي��ة العظم��ى لل���ركات الت��ي �س��ملها التقري��ر، وه��و مايع��رب ع��ن اإج��راءات 
اإدارة خماط��ر ا�س��تطاعت حت��ى الآن حماي��ة ه��ذه ال���ركات م��ن املخاط��ر املختلف��ة و�سمنت ا�س��تمرارها رغم ظروف الأزم��ة ال�سعبة.



دليل ال�رشكات



قطاع امل�صارف



 اسم الشركة: المصرف الدولي للتجارة والتمويل

 معلومات الشركة
 2,060 عدد المساهمین 5,250,000,000 رأس المال

 352 عدد الموظفین 2003 تاریخ التأسیس

 www.ibtf.com.sy للشركةالموقع االلكتروني  سلطان الزعبي المدیر العام

 2009 تاریخ اإلدراج في السوق 2003 تاریخ تعیین المدیر العام

 23880000 11 00963 رقم الهاتف محمد الیغشي اسم مدقق الحسابات

 2325788 11 00963 رقم الفاكس 2013 تاریخ تعیین مدقق الحسابات

 
 مجلس اإلدارة

 معلومات مجلس اإلدارة
 الجنسیة نسبة الملكیة الجهة التي یمثلها المنصب االسم

غیر 
 تنفیذي

 مستقل

 الرئیس میشیل مارتو

بنك اإلسكان للتجارة 
 والتمویل

 األردنیة 49.06%

 %0.14 نصاب العضویة ال نعم

 سنوات 4 :مدة والیة المجلس ال نعم عضو علي آل ثاني

 ال نعم عضو عمر ملحس
تاریخ انتخاب المجلس 

 الحالي
31/5/2012 

 مكافأة أعضاء المجلس: ال نعم عضو یوسف النعمة
بناًء على قرار الهیئة 
العامة بما ال یتجاوز 

 % من األرباح الصافیة5

 نعم نعم سوریة %2.23 خزانة تقاعد المهندسین عضو محمد ولید غزال
% تعیین عضو أو أكثر 11یحق للمساهم الذي یمتلك 

 المساهمة. في المجلس بما یتناسب ونسبة
 

الشركة السوریة 
 اللیبیة

 نعم نعم سوریة %2.23 الشركة السوریة اللیبیة عضو
عدد اجتماعات المجلس 

 خالل العام:
 اجتماعات 6

   نعم نعم سوریة %0.15 نفسه عضو نادر حداد

   نعم نعم سوریة %0.15 نفسه عضو جورج تفنكجي

   نعم نعم سوریة %0.23 نفسه النائب عامر لطفي

    %54.05 مجموع ملكیات أعضاء مجلس اإلدارة

 
 تركز الملكیة

 نسبة ملكیتهم العدد المساهمون

 

 نسبة ملكیتهم عددهم 

 %60 15 االعتباریون
كبار 

 المساهمین
1 49.06% 

 %49.06 بنك اإلسكان أكبر مساهم % 40 2,045 الطبیعیون
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 توزیعات األرباح

 منذ التأسیس 2014 2013 2012 2011 2010 2009 العام

 5,250 5,250 5,250 5,000 5,000 3,000 رأس المال
ملیون ل.س منها  1,695

نسبةاألرباح  ملیون كاسهم مجانیة 250
 الموزعة

 الیوجد الیوجد الیوجد 5% 10% 12%

 
 اإلفصاحات الطارئة خالل العام

 الموضوع التاریخ الرقم

 أضرار وخسائر فرع حمص 11/6/2014 1

 
اللجان المنبثقة عن 

 مجلس اإلدارة
 لجنة التدقیق 

 اسم اللجنة

 

 خبرة مالیة ومحاسبیة عضو مجلس إدارة اسم العضو

 ال نعم نادر حداد لجنة التدقیق

 ال نعم جورج تفنكجي اللجنة اإلئتمانیة

 نعم نعم علي آل ثاني لجنة المخاطر

 ال نعم محمد ولید غزال لجنة الترشیحات والمكافآت

  لجنة التحكم المؤسسي

 
 المؤشرات المالیة

 2010 2011 2012 2013 2014 

 69,225 65,222 57,219 61,467 78,279 الموجودات/ملیون ل.س

 5,250 5,250 5,250 5,000 5,000 رأس المال/ ملیون ل.س

 8,482 8,477 8,474 7,814 7,305 حقوق المساهمین/ ملیون ل.س

 5 3 662 1,009 914 ملیون ل.ساألرباح الصافیة/ 

 0.09 0.04 13 20 21 ربحیة السهم

 100 100 100 100 500 القیمة االسمیة

 162 161 161 156 731 القیمة الدفتریة

 166 182 110 137 1,505 القیمة السوقیة
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 الفرنسي السعودي بيمو بنك: الشركة اسم

 معلومات الشركة
 946 المساهمینعدد  5,000,000,000 رأس المال

 716 عدد الموظفین 2005 تاریخ التأسیس

 wwwbbsfbank.com الموقع االلكتروني للشركة حسان طرابلسي المدیر العام

 2009 تاریخ اإلدراج في السوق 2012 تاریخ تعیین المدیر العام

 2215990 11 00963 رقم الهاتف دیلویت أند توتش اسم مدقق الحسابات

 2221878 11 00963 رقم الفاكس 2010 مدقق الحساباتتاریخ تعیین 

 
 مجلس اإلدارة

 معلومات مجلس اإلدارة
 المنصب االسم

الجهة 
التي 
 یمثلها

نسبة 
 الملكیة

 الجنسیة
غیر 
 تنفیذي

 مستقل

 %0.15 نصاب العضویة ال نعم سوري %4.7 نفسه الرئیس ریاض عبجي

 سنوات 3 :مدة والیة المجلس نعم نعم سوري %2.29 نفسه النائب مهران هازار

 22/10/2012 تاریخ انتخاب المجلس الحالي ال نعم سوري %1.78 نفسه عضو یوردان عبجي

 مكافأة أعضاء المجلس: نعم نعم سوري %2.1 نفسه عضو بسام معماري
بناًء على قرار الهیئة العامة بما ال 

 % من األرباح الصافیة5یتجاوز 

 نعم نعم سوري %0.84 نفسه عضو نور الحسیني
% تعیین عضو أو 10یحق للمساهم الذي یمتلك 

 أكثر في المجلس بما یتناسب ونسبة المساهمة.
 ال

 اجتماعات 6 عدد اجتماعات المجلس خالل العام: نعم نعم سوري %0.15 نفسه عضو فرید الخوري

   ال نعم لبنانیة %22 بنك بیمو عضو سمیح سعادة

ریاض أبو النصر 
 البساتنة

   نعم نعم سوري %0.15 نفسه عضو

   نعم نعم سوري %0.15 نفسه عضو رنا الزعیم

    %33.93 مجموع ملكیة أعضاء مجلس اإلدارة

  

 تركز الملكیة
 نسبة ملكیتهم العدد المساهمون

 

 نسبة ملكیتهم عددهم 

 %49.1 6 االعتباریون
كبار 

 المساهمین
2 49% 

 أكبر مساهم %50.9 940 الطبیعیون
البنك السعودي 

 الفرنسي
27% 
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 اإلفصاحات الطارئة خالل العام

 الموضوع التاریخ الرقم

 % من رأسمال فرنسبنك4.23شراء المصرف لنسبة  18/8/2014 1

 
 لجنة التدقیق  اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

 اسم اللجنة

 

 خبرة مالیة ومحاسبیة عضو مجلس إدارة اسم العضو

 نعم نعم فرید الخوري لجنة التدقیق

 ال نعم بسام معماري لجنة المخاطر

 ال نعم نور الحسیني والمكافآت وتطویر الموارد البشریة ,لجنة الترشیحات

 ال نعم مهران هازار لجنة الحوكمة واالمتثال

 نعم نعم رنا الزعیم لجنة العقارات

 نعم ال بیرتران فیریو 

 نعم ال میرنا صوفان 

 
 المؤشرات المالیة

 2010 2011 2012 2013 2014 

 138,895 117,225 83,892 75,642 114,761 الموجودات/ملیون ل.س

 5,000 5,000 5,000 5,000 3,705 رأس المال/ ملیون ل.س

 11,258 8,954 6,985 6,944 4,993 حقوق المساهمین/ ملیون ل.س

 2,332 1,979 41 660 668 األرباح الصافیة/ ملیون ل.س

 46 39 1 78 90 السهمربحیة 

 100 100 100 500 500 القیمة االسمیة

 225 179 140 694 674 القیمة الدفتریة

 353 261 140 639 1,796 القیمة السوقیة

 

 توزیعات األرباح

 منذ التأسیس 2014 2013 2012 2011 2010 2009 العام

ملیون ل.س  273 5,000 5,000 5,000 5,000 3,705 3,250 رأس المال
 توزیعات نقدیة.

ملیون كأسهم  1,205
 مجانیة

 الیوجد الیوجد الیوجد الیوجد ال یوجد %12 األرباح الموزعة نسبة

32 
 



 والمهجر سورية بنك: الشركة اسم

 معلومات الشركة
 1,323 عدد المساهمین 4,000,000,000 رأس المال

 355 عدد الموظفین 2003 تاریخ التأسیس

 www.bankaudisyria.com الموقع االلكتروني للشركة میشال عزام المدیر العام*

 2009 تاریخ اإلدراج في السوق 2014 تاریخ تعیین المدیر العام

 2460560 11 00963 رقم الهاتف قحطان السیوفي اسم مدقق الحسابات

 2460560 11 00963 رقم الفاكس 2013 تاریخ تعیین مدقق الحسابات

 22/6/2014 في العام المدیر تعیین عن اإلفصاح تم*

 مجلس اإلدارة

 معلومات مجلس اإلدارة
 المنصب االسم

الجهة 
التي 
 یمثلها

نسبة 
 الملكیة

 الجنسیة
غیر 
 تنفیذي

 مستقل

 %0.2 نصاب العضویة: ال نعم سوریة %1.25 نفسه الرئیس راتب الشالح

 سنوات 4 :مدة والیة المجلس نعم نعم سوریة %5 نفسه النائب إحسان بعلبكي

 عضو عمر أزهري

بنك لبنان 
 والمهجر

49% 

 6/7/2014 تاریخ انتخاب المجلس الحالي ال ال لبنانیة

 مكافأة أعضاء المجلس: ال ال لبنانیة عضو سامر أزهري
بناًء على قرار الهیئة العامة بما 

% من األرباح 5ال یتجاوز 
 الصافیة

 ال ال لبنانیة عضو جورج صایغ
% 10یحق للمساهم الذي یمتلك 

 تعیین عضو أو أكثر في المجلس
 ال

 اجتماعات 7 عدد اجتماعات المجلس خالل العام: نعم نعم سوریة %1.56 نفسه عضو ندى شیخ دیب

   نعم نعم سوریة %0.41 نفسه عضو فهد تفنكجي

   نعم نعم سوریة %0.62 نفسه عضو إیاد بیتنجانة

 محمد نزار
 مامیش

   نعم نعم سوریة مستقل نفسه عضو

    %57.84 مجموع ملكیات أعضاء مجلس اإلدارة

 
 تركز الملكیة

 نسبة ملكیتهم العدد المساهمون

 

 نسبة ملكیتهم عددهم 

 %49 1 االعتباریون
كبار 

 المساهمین
2 54% 

 %49 بنك لبنان والمهجر أكبر مساهم %51 1,322 الطبیعیون
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 األرباحتوزیعات 

 منذ التأسیس 2014 2013 2012 2011 2010 2009 العام

ملیون ل.س توزیعات  630 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 3,600 رأس المال
 نقدیة.

 ملیون كأسهم مجانیة 1,000
نسبةاألرباح 

 الموزعة
 الیوجد الیوجد الیوجد الیوجد 11% 20%

 
 اإلفصاحات الطارئة خالل العام

 الموضوع التاریخ الرقم

 أضرار وخسائر فرع حمص 1/6/2014 1

 تعیین مدیر عام للمصرف 22/6/2014 2

 
 لجنة التدقیق  اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

 اسم اللجنة

 

 خبرة مالیة ومحاسبیة عضو مجلس إدارة اسم العضو

 نعم نعم محمد نزار مامیش لجنة التدقیق

 نعم نعم فهد تفنكجي لجنة المخاطر

 نعم نعم إحسان بعلبكي لجنة الترشیحات والمكافآت والحوكمة

    لجنة الحوكمة

    لجنة التحكم المؤسسي

 
 المؤشرات المالیة

 2010 2011 2012 2013 2014 

 105,420 91,886 56,754 69,494 92,141 الموجودات/ملیون ل.س

 4,000 4,000 4,000 4,000 3,600 رأس المال/ ملیون ل.س

 7,716 5,737 5,581 5,497 4,967 حقوق المساهمین/ ملیون ل.س

 1,982 169 59 570 713 األرباح الصافیة/ ملیون ل.س

 50 4 1 71 89 ربحیة السهم

 100 100 100 500 500 القیمة االسمیة

 193 143 140 687 689.81 القیمة الدفتریة

 229 216 143 875 1,575 القیمة السوقیة
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 سورية عودة بنك: الشركة اسم

 معلومات الشركة
 670 عدد المساهمین 5,724,500,000 رأس المال

 304 عدد الموظفین 2005 تاریخ التأسیس

 www.bankaudisyria.com الموقع االلكتروني للشركة انطوان الزیر المدیر العام

 2009 تاریخ اإلدراج في السوق 2014 تاریخ تعیین المدیر العام

 23888000 11 00963 رقم الهاتف قحطان السیوفي اسم مدقق الحسابات

 2248510 11 00963 رقم الفاكس 2014 تاریخ تعیین مدقق الحسابات

 
 مجلس اإلدارة

 معلومات مجلس اإلدارة
 الجهة التي یمثلها المنصب االسم

نسبة 
 الملكیة

 الجنسیة
غیر 
 تنفیذي

 مستقل

 %0.5 نصاب العضویة: ال نعم سوري %2 نفسه الرئیس جورج العشي

 سنوات 4 :مدة والیة المجلس نعم نعم سوري %2 نفسه النائب أحمد العبود

 5/4/2011 تاریخ انتخاب المجلس الحالي نعم نعم سوري %3.07 نفسه عضو باسل الحموي

 مكافأة أعضاء المجلس: نعم نعم سوري %1.2 نفسه عضو عدنان تقال

بناًء على قرار 
العامة بما ال  الهیئة

% من 5یتجاوز 
 األرباح الصافیة

 نعم نعم سوري %0.78 نفسه عضو رنا الزین
یحق للمساهم الذي یمتلك 

% تعیین عضو أو أكثر 10
 في المجلس.

 ال

 نعم نعم لبناني %3 بنك عودة لألعمال عضو فرادي باز
عدد اجتماعات المجلس خالل 

 العام:
 اجتماعات 6

 نعم نعم لبناني %3 لیبانون إنفست عضو إیلیا سماحة

 
 عضو سمیر حنا

 %41 بنك عودة
 ال نعم لبناني

 ال نعم لبناني عضو ریمون عوده

  %56 مجموع ملكیات أعضاء مجلس اإلدارة

 
 تركز الملكیة

 نسبة ملكیتهم العدد المساهمون

 

 نسبة ملكیتهم عددهم 

 %51.8 13 االعتباریون
كبار 

 المساهمین
2 46% 

 %41 بنك عودة أكبر مساهم %48.2 663 الطبیعیون
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 توزیعات األرباح

 منذ التأسیس 2014 2013 2012 2011 2010 2009 العام

 5,724.5 5,724.5 5,724.5 5,724.5 5,350 5,000 رأس المال
 ملیون ل.س 924,5

 الیوجد الیوجد الیوجد الیوجد %7 %7 األرباح الموزعة نسبة

 
 الطارئة خالل العاماإلفصاحات 

 الموضوع التاریخ الرقم

 تعیین مدیر عام جدید للمصرف 18/5/2014 1

 عملیة سطو وسرقة لفرع دیر الزور 30/12/2014 2

 
اللجان المنبثقة عن 

 مجلس اإلدارة
 لجنة التدقیق 

 اسم اللجنة

 

 خبرة مالیة ومحاسبیة عضو مجلس إدارة اسم العضو

 نعم نعم الزینرنا  لجنة التدقیق

 ال نعم عدنان تقال لجنة المخاطر

 نعم نعم فرادي باز لجنة الترشیحات والمكافآت

 نعم نعم رنا الزین لجنة الحوكمة

 
 المؤشرات المالیة

 2010 2011 2012 2013 2014 

 64,441 54,406 49,675 63,432 93,789 الموجودات/ملیون ل.س

 5,725 5,725 5,725 5,725 5,350 رأس المال/ ملیون ل.س

 10,171 7,040 7,284 6,968 6,864 حقوق المساهمین/ ملیون ل.س

 2,962 317 6 114 682 األرباح الصافیة/ ملیون ل.س

 52 6 0.1 20 119 ربحیة السهم

 100 100 100 1000 1000 القیمة االسمیة

 178 1316 1361 1302 1283 القیمة الدفتریة

 231 205 98 1579 2720 القیمة السوقیة
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 سورية بيبلوس بنك: الشركة اسم

 معلومات الشركة
 266 عدد المساهمین 6,120,000,000 رأس المال

 208 عدد الموظفین 2005 تاریخ التأسیس

 www.bankaudisyria.com الموقع االلكتروني للشركة جورج صفیر المدیر العام

 2009 اإلدراج في السوقتاریخ  2010 تاریخ تعیین المدیر العام

 9292 11 00963 رقم الهاتف حصریة ومشاركوه اسم مدقق الحسابات

 3348208 11 00963 رقم الفاكس 2014 تاریخ تعیین مدقق الحسابات

 
 مجلس اإلدارة

 معلومات مجلس اإلدارة
 المنصب االسم

الجهة التي 
 یمثلها

نسبة 
 الملكیة

 الجنسیة
غیر 
 تنفیذي

 مستقل

 الرئیس باسیلسمعان 

 %59.81 بنك بیبلوس

 %0.03 نصاب العضویة: ال نعم لبنانیة

 سنوات 3 :مدة والیة المجلس ال نعم لبنانیة النائب آالن طعمة

 23/4/2012 تاریخ انتخاب المجلس الحالي ال نعم لبنانیة عضو فرنسوا باسیل

 المجلس:مكافأة أعضاء  ال نعم سوریة مستقل نفسه عضو باسل صقر
بناًء على قرار الهیئة العامة بما ال 

 % من األرباح الصافیة.5یتجاوز 

 اجتماعات 6 عدد اجتماعات المجلس خالل العام: نعم نعم سوریة %0.45 نفسه عضو أندرة ابو حمد

 نعم نعم سوریة %3.37 نفسه عضو نادر قلعي
% 10یحق للمساهم الذي یمتلك 

 تعیین عضو أو أكثر في المجلس:
 ال

 نعم نعم سوریة %2.85 نفسه عضو محمد مرتضى الدندشي

 نعم نعم سوریة %0.07 نفسه عضو محمد مروان الحكیم 

  %66.55 مجموع ملكیات أعضاء مجلس اإلدارة

 

 تركز الملكیة
 نسبة ملكیتهم العدد المساهمون

 

 نسبة ملكیتهم عددهم 

 %59.81 1 االعتباریون
كبار 

 المساهمین
3 69.81% 

 %52.37 بنك بیبلوس أكبر مساهم %40.19 265 الطبیعیون
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 توزیعات األرباح

 منذ التأسیس 2014 2013 2012 2011 2010 2009 العام

 6,120 6,120 6,120 6,120 4,000 2,000 رأس المال
4.58% 

 الیوجد الیوجد الیوجد الیوجد ال یوجد %4.58 نسبةاألرباح الموزعة

 

 الطارئة خالل العام اإلفصاحات

 الموضوع التاریخ الرقم

 أضرار وخسائر فرع حمص 26/5/2014 1

 بیع حصة صندوق األوبك واستقالته من مجلس اإلدارة 18/9/2014 2

 
 لجنة التدقیق  اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

 خبرة مالیة ومحاسبیة عضو مجلس إدارة اسم العضو  اسم اللجنة

 ال نعم محمد مروان الحكیم  لجنة التدقیق

 ال نعم فرنسوا باسیل  لجنة المخاطر

 ال نعم نادر قلعي  لجنة الترشیحات،التعیین، التعویض،المكافأة واإلعالم

   لجنة الحوكمة

 
 المؤشرات المالیة

 2010 2011 2012 2013 2014 

 54,433 46,772 43,532 46,454 42,577 الموجودات/ملیون ل.س

 6,120 6,120 6,120 6,120 4,000 المال/ ملیون ل.سرأس 

 8,006 6,935 6,460 6,559 4,389 حقوق المساهمین/ ملیون ل.س

 1,100 453 (157) 169 231 األرباح الصافیة/ ملیون ل.س

 18 7 (3) 17 36 ربحیة السهم

 100 100 100 500 500 القیمة االسمیة

 178 113 106 536 549 القیمة الدفتریة

 125 103 90 457 1,355 القیمة السوقیة
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 سورية العربي البنك: الشركة اسم

 معلومات الشركة
 1,000 عدد المساهمین 5,050,000,000 رأس المال

 303 عدد الموظفین 2005 تاریخ التأسیس

 محمد صادق الحسن المدیر العام
الموقع االلكتروني 

 للشركة
www.arabbank-syria.co 

 2009 تاریخ اإلدراج في السوق 2010 تعیین المدیر العامتاریخ 

 9421 11 00963 رقم الهاتف مصطفى عوني زكیة 2013اسم مدقق الحسابات 

 3349844 11 00963 رقم الفاكس 2011 تاریخ تعیین مدقق الحسابات

 
 مجلس اإلدارة

 معلومات مجلس اإلدارة
 المنصب االسم

الجهة 
التي 
 یمثلها

نسبة 
 الملكیة

 الجنسیة
غیر 
 تنفیذي

 مستقل

 الرئیس خالد واصف الوزني

البنك 
 العربي

51.3% 

 %0.15 نصاب العضویة ال نعم األردنیة

 سنوات 3 :مدة والیة المجلس ال نعم األردنیة عضو أحمد عوض الحسین

 25/5/2014 :تاریخ انتخاب المجلس الحالي ال نعم األردنیة عضو محمد عبد الفتاح الغنمة

 مكافأة أعضاء المجلس: ال نعم األردنیة عضو ندیم غنطوس
بناًء على قرار 
 الهیئة العامة

 مرات 6 عدد اجتماعات المجلس خالل العام: نعم نعم السوریة %5 نفسه نائب سامر صالح دانیال

 نعم نعم السوریة %1.85 نفسه عضو أحمد رهیف األتاسي
 %10یحق للمساهم الذي یمتلك 

 تعیین عضو أو أكثر في المجلس:
 ال

 نعم نعم السوریة %0.87 نفسه عضو محمد عبد السالم هیكل

 
 نعم نعم السوریة %0.15 نفسه عضو حسان البعلبكي

 نعم نعم السوریة %0.15 نفسه عضو محمد یاسین رباح

  %59.32 مجموع ملكیات أعضاء مجلس اإلدارة

 
 تركز الملكیة

 نسبة ملكیتهم العدد المساهمون

 

 نسبة ملكیتهم عددهم 

 %51.3 1 االعتباریون
كبار 

 المساهمین
4 66.3% 

 %51.3 البنك العربي أكبر مساهم %48.7 999 الطبیعیون
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 توزیعات األرباح

 منذ التأسیس 2014 2013 2012 2011 2010 2009 العام

منها ملیون  510 5,050 5,050 5,050 3,180 3,180 3,000 رأس المال
ملیون كاسهم  180

 الیوجد الیوجد الیوجد الیوجد %6 %5 األرباح الموزعة نسبة مجانیة

 
 اإلفصاحات الطارئة خالل العام

 الموضوع التاریخ الرقم

 2013 ال یوجد إفصاحات طارئة خالل العام

 
 لجنة التدقیق  اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

 اسم اللجنة

 

 خبرة مالیة ومحاسبیة مجلس إدارةعضو  اسم العضو

 ال نعم محمد عبد السالم هیكل لجنة التدقیق

 نعم نعم محمد عبد الفتاح الغنمة اللجنة التنفیذیة العلیا

 ال نعم حسان البعلبكي لجنة إدارة المخاطر

    لجنة الحوكمة

    لجنة الترشیحات والمكافآت

 
 المؤشرات المالیة

 2010 2011 2012 2013 2014 

 43,122 37,387 37,320 41,178 الموجودات/ملیون ل.س
44,430 

 

 5,050 5,050 5,050 5,050 3,180 رأس المال/ ملیون ل.س

 7,013 5,899 5,943 3,635 حقوق المساهمین/ ملیون ل.س
6,928 

 

 )85( 1,114 (44) 460 402 األرباح الصافیة/ ملیون ل.س

 )2( 22 (1) 63 50 ربحیة السهم

 100 100 100 500 500 القیمة االسمیة

 137 139 117 588 571 القیمة الدفتریة

 182 179 103 520 1,558 القیمة السوقیة
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 والخليج سورية بنك: الشركة اسم

 معلومات الشركة
 653 عدد المساهمین 3,000,000,000 رأس المال

 172 عدد الموظفین 2006 تاریخ التأسیس

 www.sgbsy.com الموقع االلكتروني للشركة سوزان الموسى العام*نائب المدیر 

 2010 تاریخ اإلدراج في السوق 2014 تاریخ تعیین المدیر العام

 2326111 11 00963 رقم الهاتف زهیر تیناوي 2013 اسم مدقق الحسابات

 2326112 11 00963 رقم الفاكس 2014 تاریخ تعیین مدقق الحسابات

 21/11/2013 في العام المدیر استقال* 

 مجلس اإلدارة
 معلومات مجلس اإلدارة

 الجهة التي یمثلها المنصب االسم
نسبة 
 الملكیة

 الجنسیة
غیر 
 تنفیذي

 مستقل

 الرئیس مسعود جوهر حیات

 %31 بنك الخلیج المتحد

 %0.25 نصاب العضویة ال نعم بحرینیة

 سنوات 3 :مدة والیة المجلس ال نعم بحرینیة النائب عبد الغني العطار

 14/8/2013 تاریخ انتخاب المجلس الحالي ال نعم بحرینیة عضو ربیع زهیر سكریة

 عضو عماد رزق اهللا الفتى
شركة الفتوح 

 القابضة
 مكافأة أعضاء المجلس: ال نعم لبنانیة 7%

بناًء على قرار الهیئة العامة 
 %5على أال تتجاوز 

 اجتماعات 6 عدد اجتماعات المجلس خالل العام ال نعم سوریة %4 نفسه عضو عبد الوهاب زاهد* صوان

محمد أیمن عرابي قصاب 
 باشي

 ال نعم سوریة %2.34 نفسه عضو
% 10یحق للمساهم الذي یمتلك 

 تعیین عضو أو أكثر في المجلس:
 نعم

 ال نعم سوریة %5 نفسه عضو كریم مهران خونده

 
 نعم نعم سوریة %0.25 نفسه عضو نظریت یعقوبیان

 ال نعم سوریة %0.25 نفسه عضو محمد صوان

  %49.84 مجموع ملكیات أعضاء مجلس اإلدارة
 عنه بدالً  هزاع بشیر تعیین وتم 31/12/2014 في صوان الوهاب عبد استقال*

 تركز الملكیة
 نسبة ملكیتهم العدد المساهمون

 

 نسبة ملكیتهم عددهم 

 % 49 3 االعتباریون
 كبار

 المساهمین
5 64% 

 %31 بنك الخلیج المتحد أكبر مساهم %51 650 الطبیعیون
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 توزیعات األرباح

 منذ التأسیس 2014 2013 2012 2011 2010 2009 العام

 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 رأس المال

نسبةاألرباح  الیوجد
 الموزعة

 الیوجد الیوجد الیوجد الیوجد ال یوجد الیوجد

 
 اإلفصاحات الطارئة خالل العام

 الموضوع التاریخ الرقم

 استقالة عضو مجلس إدارة 21/3/2013 1

 تشكیلة مجلس اإلدارة 22/6/2013 2

 استقالة المدیر التنفیذي 21/11/2013 3

 
 لجنة التدقیق  اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

 اسم اللجنة

 

 مالیة ومحاسبیةخبرة  عضو مجلس إدارة اسم العضو

 ال نعم نظریت یعقوبیان لجنة التدقیق

 ال نعم عبد الغني العطار اللجنة العلیا لإلستراتیجیة واالئتمان

 ال نعم عبد الوهاب صوان لجنة إدارة المخاطر

 نعم نعم محمد صوان لجنة الحوكمة

 نعم ال محمد القمیش لجنة الترشیحات والمكافآت

 
 المؤشرات المالیة

 2010 2011 2012 2013 2014 

 38,070 30,197 26,083 22,356 15,759 الموجودات/ملیون ل.س

 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 رأس المال/ ملیون ل.س

 1,274 2,117 2,543 2,727 2,470 حقوق المساهمین/ ملیون ل.س

)841( (426) (185) 258 (203) األرباح الصافیة/ ملیون ل.س  

)28( (14) (6) 9 (7) السهمربحیة   

 100 100 100 100 500 القیمة االسمیة

 42 71 85 91 412 القیمة الدفتریة

 117 122 79 88 712 القیمة السوقیة
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 اإلسالمي الدولي سورية بنك: الشركة اسم

 معلومات الشركة
 12,462 عدد المساهمین 8.499.405.700 رأس المال

 موظف 478 الموظفینعدد  2007 تاریخ التأسیس

 www.siib.sy الموقع االلكتروني للشركة عبد القادر الدویك المدیر العام

 2009 تاریخ اإلدراج في السوق 2007 تاریخ تعیین المدیر العام

 6114691 11 00963 رقم الهاتف مصطفى عوني ذكیة اسم مدقق الحسابات

 6114694 11 00963 رقم الفاكس 2012 تاریخ تعیین مدقق الحسابات

 
 مجلس اإلدارة

 معلومات مجلس اإلدارة
 الجهة التي یمثلها المنصب االسم

نسبة 
 الملكیة

 الجنسیة
غیر 
 تنفیذي

 مستقل

 الرئیس عزیز صقر
االتحاد العربي 
 العادة التأمین

 %0.15 نصاب العضویة: نعم نعم سوریة 0.30%

 سنوات 4 :مدة والیة المجلس نعم نعم سوریة %0.38 نفسه النائب محمد أوبري

 عضو خلف العبد اهللا*
المؤسسة العامة 

 للتأمینات االجتماعیة
 18/7/2012 تاریخ انتخاب المجلس الحالي نعم نعم سوریة 0.23%

 عضو غالب بیاسي
الشركة السوریة 

 اللیبیة
 مكافأة أعضاء المجلس: نعم نعم سوریة 0.50%

بناًء على قرار الهیئة 
یتجاوز العامة بما ال 

% من األرباح 5
 الصافیة

 اجتماعات 8 عدد اجتماعات المجلس خالل العام نعم نعم سوریة %0.25 نفسه عضو محمد بوادقجي

 نعم نعم سوریة %0.31 نفسه عضو محمد كبیة
% 10یحق للمساهم الذي یمتلك 

 تعیین عضو أو أكثر في المجلس
 نعم

 نعم نعم سوریة %0.27 نفسه عضو أحمد نحاس
 

  %1.93 مجموع ملكیات أعضاء مجلس اإلدارة

 4/2/2015 في عنها بدالً  الدركزللي مامون تعیین وتم 16/9/2014 بتاریخ المجلس عضویة من االجتماعیة التأمینات مؤسسة استقالت* 

 تركز الملكیة
 نسبة ملكیتهم العدد المساهمون

 

 نسبة ملكیتهم عددهم 

 %40 3 المساهمینكبار  %43 20 االعتباریون

 أكبر مساهم %57 12,442 الطبیعیون
بنك قطر الدولي 

 اإلسالمي
30% 
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 توزیعات األرباح

 منذ التأسیس 2014 2013 2012 2011 2010 2009 العام

ملیون ل.س  1,461 8.499 8.499 8.499 8.112 5.461 5,000 رأس المال
 ال یوجد ال یوجد ال یوجد %4.7 یوجدال  %9.2 األرباح الموزعة نسبة كأسهم مجانیة

 
 اإلفصاحات الطارئة خالل العام

 الموضوع التاریخ الرقم

 تعرض البنك لسحب مبالغ مالیة بوثائق مزورة 19/1/2014 1

 حول رفع العقوبات األوربیة عن البنك 1/6/2014 2

 % من أسهم شركة العقیلة5تملك البنك  18/6/2014 3

 انتخاب رئیس ونائب لمجلس اإلدارةإعادة  2/9/2014 4

 استقالة عضو مجلس إدارة 18/9/2014 5

 
 لجنة التدقیق  اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

 اسم اللجنة

 

 خبرة مالیة ومحاسبیة عضو مجلس إدارة اسم العضو

 نعم نعم خلف العبد اهللا لجنة التدقیق

 نعم نعم محمد أوبري لجنة الحوكمة

 ال نعم محمد بوادقجي المخاطرلجنة 

 لجنة الترشیحات والمكافآت
 

 اللجنة التنفیذیة للتمویل

 
 المؤشرات المالیة

 2010 2011 2012 2013 2014 

 91,332 92,089 87,559 63,322 77,483 الموجودات/ملیون ل.س

 8,499 8,499 8,499 8,112 5,461 رأس المال/ ملیون ل.س

 9,368 9,584 9,386 8,829 5,936 ملیون ل.سحقوق المساهمین/ 

 )222( 194 538 874 750 األرباح الصافیة/ ملیون ل.س

 )2.48( 2 6 12 12 ربحیة السهم

 100 100 100 100 500 القیمة االسمیة

 109 113 110 109 543 القیمة الدفتریة

 110 129 70 100 1,582 القیمة السوقیة
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 الشام بنك: الشركة اسم

 معلومات الشركة
 3,891 عدد المساهمین 5.000.000.000 رأس المال

 147 عدد الموظفین 2006 تاریخ التأسیس

 www.chambank.sy الموقع االلكتروني للشركة أحمد اللحام المدیر العام

 2014 تاریخ اإلدراج في السوق 2012 تاریخ تعیین المدیر العام

 33919 11 00963 رقم الهاتف وبرایس ووتر هاوسشركة تدمر  اسم مدقق الحسابات

 3348731 11 00963 رقم الفاكس 2013 تاریخ تعیین مدقق الحسابات

 
 مجلس اإلدارة

 معلومات مجلس اإلدارة
 المنصب االسم

الجهة التي 
 یمثلها

نسبة 
 الملكیة

 الجنسیة
غیر 
 تنفیذي

 مستقل

علي یوسف 
 العوضي

 الرئیس
البنك 

التجاري 
 الكویتي

 الكویتیة 32%
 %0.03 نصاب العضویة: ال نعم

 سنوات 3 مدة والیة المجلس ال نعم عضو طارق العثمان

 ال نعم سوریة %5 نفسه النائب نبیل لكزبري
تاریخ انتخاب المجلس 

 الحالي
16/6/2014 

المبارك الطیب 
 األمین

 عضو
البنك 

اإلسالمي 
 للتنمیة

9% 
منظمة 
 دولیة

 المجلس:مكافأة أعضاء  ال نعم
بناًء على قرار الهیئة العامة 

% من 5بما ال یتجاوز 
 األرباح الصافیة

 نعم نعم سوریا %3 نفسه عضو علي خوندة
عدد اجتماعات المجلس 

 خالل العام
 اجتماعات 8

 نعم نعم سوریا %0.03 نفسه عضو أسامة طاهر
یحق للمساهم الذي یمتلك 

% تعیین عضو أو 10
 أكثر في المجلس:

 نعم

ریاض علي 
 دیب

 عضو
خزانة تقاعد 
 المهندسین

 نعم نعم سوریا 2%
 

  %51.003 مجموع ملكیات أعضاء مجلس اإلدارة

 
 تركز الملكیة

 نسبة ملكیتهم العدد المساهمون

 

 نسبة ملكیتهم عددهم 

 %49 5 االعتباریون
كبار 

 المساهمین
3 46% 

 %32 الكویتيالبنك التجاري  أكبر مساهم %51 3,886 الطبیعیون

45 
 



 توزیعات األرباح

 منذ التأسیس 2014 2013 2012 2011 2010 2009 العام

 5,000 5,000 5,000 4,992 4,982 2,502 رأس المال
 ال یوجد

 ال یوجد ال یوجد ال یوجد ال یوجد ال یوجد ال یوجد األرباح الموزعة نسبة

 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام

 الموضوع التاریخ الرقم

 حول موضوع مدیر الموضوع 23/7/2014 1

 

 لجنة التدقیق  اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
 اسم اللجنة

 

 خبرة مالیة ومحاسبیة عضو مجلس إدارة اسم العضو

 نعم نعم لؤي األعسر اللجنة التنفیذیة

 ال نعم نبیل الكزبري لجنة المخاطر

 ال نعم مبارك األمین لجنة الحوكمة

    لجنة المكآفات و الترشیحات

 

 المؤشرات المالیة
 2010 2011 2012 2013 2014 

 68,800 56,935 26,109 13,047 16,736 الموجودات/ملیون ل.س

 5,000 5,000 5,000 4,992 4,982 رأس المال/ ملیون ل.س

 9,840 7,558 5,198 4,842 4,431 حقوق المساهمین/ ملیون ل.س

 2,103 2,360 347 382 108 الصافیة/ ملیون ل.ساألرباح 

 42 47 7 8 2 ربحیة السهم

 100 100 100 100 1,000 القیمة االسمیة

 197 151 104 97 890 القیمة الدفتریة

 104 غیر مدرج القیمة السوقیة
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 سورية األردن بنك: الشركة اسم

 معلومات الشركة
 438 عدد المساهمین 3,000,000,000 رأس المال

 199 عدد الموظفین 2008 تاریخ التأسیس

 www.bankofjordansyria.com الموقع االلكتروني للشركة جواد فتحي الحلبوني المدیر العام

 2010 تاریخ اإلدراج في السوق 2011 تاریخ تعیین المدیر العام

 22900229 11 00963 رقم الهاتف محمد ناظم القادري 2013اسم مدقق الحسابات 

 2315368 11 00963 رقم الفاكس 2011 تاریخ تعیین مدقق الحسابات

 
 مجلس اإلدارة

 معلومات مجلس اإلدارة
 المنصب االسم

الجهة 
التي 
 یمثلها

نسبة 
 الملكیة

 الجنسیة
غیر 
 تنفیذي

 مستقل

 الرئیس توفیق فاخوري

 %49 بنك األردن

 %0.25 نصاب العضویة: ال نعم أردنیة

 سنوات 4 :مدة والیة المجلس ال نعم أردنیة النائب شاكر فاخوري

 28/5/2011 تاریخ انتخاب المجلس الحالي ال نعم أردنیة عضو أسامة سكري

 مكافأة أعضاء المجلس: ال نعم أردنیة عضو نقوال بهو
بناًء على قرار 
 الهیئة العامة

 نعم نعم سوریة %1 نفسه عضو عبد العزیز السخني
المجلس خالل عدد اجتماعات 

 العام:
 اجتماعات 6

 نعم نعم سوریة %1 نفسه عضو محمد أسعد هارون
% 10یحق للمساهم الذي یمتلك 

 تعیین عضو أو أكثر في المجلس
 ال

 نعم نعم سوریة %0.25 نفسه عضو ریاض نجمة

 
 نعم نعم سوري %2 نفسه عضو محمد عربي كاتبي

 نعم نعم سوریة %5 نفسه عضو محمد مرهف االخرس

  %58.25 مجموع ملكیات أعضاء مجلس اإلدارة

 
 تركز الملكیة

 نسبة ملكیتهم العدد المساهمون

 

 نسبة ملكیتهم عددهم 

 %49 1 االعتباریون
كبار 

 المساهمین
7 79% 

 %49 بنك األردن أكبر مساهم %51 437 الطبیعیون
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 توزیعات األرباح

 منذ التأسیس 2014 2013 2012 2011 2010 2009 العام

 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 1,500 رأس المال
 الیوجد

 الیوجد الیوجد الیوجد الیوجد ال یوجد الیوجد نسبةاألرباح الموزعة

 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام

 الموضوع التاریخ الرقم

 ال یوجد إفصاحات طارئة خالل العام

 

 لجنة التدقیق  اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
 اسم اللجنة

 

 خبرة مالیة ومحاسبیة عضو مجلس إدارة اسم العضو

 ال نعم محمد ماهر عربي كاتبي لجنة التدقیق

 نعم نعم نقوال بهو لجنة المخاطر

 ال نعم ریاض نجمة لجنة الترشیحات والمكافآت والحوكمة

  لجنة مجلس اإلدارة

 

 المؤشرات المالیة
 2010 2011 2012 2013 2014 

 16,784 18,154 17,086 17,729 16,171 الموجودات/ملیون ل.س

 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 رأس المال/ ملیون ل.س

 2,211 2,417 2,593 2,964 2,860 حقوق المساهمین/ ملیون ل.س

 )207( )165( 360- 104 18 األرباح الصافیة/ ملیون ل.س

 )7( (6) (12) 3 1 ربحیة السهم

 100 100 100 100 500 القیمة االسمیة

 74 81 86 99 477 القیمة الدفتریة

 90 107 80 89 1,137 القیمة السوقیة
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 سورية فرنسبنك: الشركة اسم

 معلومات الشركة
 656 عدد المساهمین 4,429,061,200 رأس المال المدفوع

 131 عدد الموظفین 2008 تاریخ التأسیس

 www.fransabank.sy الموقع االلكتروني للشركة ندیم عزیز مجاعص المدیر العام

 2011 تاریخ اإلدراج في السوق 2008 تاریخ تعیین المدیر العام

 2320008 11 00963 رقم الهاتف مصطفى عوني زكیة 2013اسم مدقق الحسابات 

 2113150 11 00963 رقم الفاكس 2012 تاریخ تعیین مدقق الحسابات

 
 اإلدارةمجلس 

 معلومات مجلس اإلدارة
 المنصب االسم

الجهة التي 
 یمثلها

نسبة 
 الملكیة

 الجنسیة
غیر 
 تنفیذي

 مستقل

 الرئیس عادل القصار

فرنسبنك 
 ش.م.ل

55.66% 

 %0.06 نصاب العضویة: ال ال لبنانیة

 سنوات 4 :والیة المجلس مدة ال ال لبنانیة عضو عدنان القصار

 ال ال لبنانیة عضو نبیل القصار
 :تاریخ انتخاب المجلس الحالي

 
16/4/2011 

 مكافأة أعضاء المجلس: ال نعم لبنانیة عضو شادي كرم
بناًء على قرار الهیئة 

 العامة

 اجتماعات 6 عدد اجتماعات المجلس خالل العام: نعم نعم سوریة %3 نفسه النائب أحمد سعید الشهابي

 نعم نعم سوریة %0.27 نفسه عضو إیلي سیوفي
% 10یحق للمساهم الذي یمتلك 

 تعیین عضو أو أكثر في المجلس:
 ال

 نعم نعم سوریة %0.51 نفسه عضو سامي رباط

 
 نعم نعم سوریة %0.63 نفسه عضو علي مرعي

 نعم نعم سوریة %0.19 نفسه عضو ثائر لحام

    60.26 مجلس اإلدارةمجموع ملكیات أعضاء 

 
 تركز الملكیة

 نسبة ملكیتهم العدد المساهمون

 

 نسبة ملكیتهم عددهم 

 %55.66 1 االعتباریون
كبار 

 المساهمین
1 55.66 

 %55.66 فرنسبنك ش.م.ل أكبر مساهم %44.34 655 الطبیعیون
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 توزیعات األرباح

 التأسیسمنذ  2014 2013 2012 2011 2010 2009 العام

 4,429 4,205 4,122 4,122 1,750 1,750 رأس المال
 ال یوجد

 الیوجد الیوجد الیوجد الیوجد ال یوجد ال یوجد األرباح الموزعة نسبة

 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام

 الموضوع التاریخ الرقم

 % من رأسمال البنك4.23شراء بنك بیمو لنسبة  19/8/2014 1

 

 لجنة التدقیق  عن مجلس اإلدارة اللجان المنبثقة
 اسم اللجنة

 

 خبرة مالیة ومحاسبیة عضو مجلس إدارة اسم العضو

 نعم نعم سامي الرباط لجنة التدقیق

 نعم نعم شادي كرم لجنة إدارة المخاطر

 نعم نعم ایلي سیوفي لجنة الترشیحات والمكافآت

 نعم ال ولید الداعوق لجنة الحوكمة

 

 المالیةالمؤشرات 
 2010 2011 2012 2013 2014 

 53,564 42,663 33,799 31,113 23,690 الموجودات/ملیون ل.س

 4,429 4,205 4,122 4,122 1,750 رأس المال/ ملیون ل.س

 6,997 4,404 4,135 4,037 1,528 حقوق المساهمین/ ملیون ل.س

 2,353 199 57 150 5 األرباح الصافیة/ ملیون ل.س

 55 5 1 41 1 السهمربحیة 

 100 100 100 500 500 القیمة االسمیة

 158 105 100 508 437 القیمة الدفتریة

 96 99 96 539  القیمة السوقیة
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 الشرق بنك: الشركة اسم

 معلومات الشركة
 316 عدد المساهمین 2.500.000.000 رأس المال

 118 عدد الموظفین 2008 تاریخ التأسیس

 www.bankalsharq.com الموقع االلكتروني للشركة جمال الدین منصور المدیر العام

 2010 تاریخ اإلدراج في السوق 2008 تاریخ تعیین المدیر العام

 66803000 11 00963 رقم الهاتف دیلویت أند توتش اسم مدقق الحسابات

 66803300 11 00963 رقم الفاكس 2013 تاریخ تعیین مدقق الحسابات

 

 اإلدارةمجلس 
 معلومات مجلس اإلدارة

 المنصب االسم
الجهة التي 

 یمثلها
نسبة 
 الملكیة

 الجنسیة
غیر 
 تنفیذي

 مستقل

 %0.06 نصاب العضویة نعم نعم سوریة %4 نفسه الرئیس ناجي شاوي

 عضو ولید روفایل

 49% 

 سنوات 3 :مدة والیة المجلس ال نعم لبنانیة

 15/5/2012 تاریخ انتخاب المجلس الحالي ال نعم لبنانیة عضو إلیاس نحاس

 مكافأة أعضاء المجلس: ال نعم لبنانیة عضو هیثم عبد السالم
بناًء على قرار الهیئة العامة بما  :

 % من األرباح الصافیة5ال یتجاوز 

 اجتماعات 6 عدد اجتماعات المجلس خالل العام: نعم نعم سوریة %2 نفسه عضو جورج انطاكي

 نعم نعم سوریة %0.61 نفسه عضو البرازينجیب 
% 10یحق للمساهم الذي یمتلك 

 تعیین عضو أو أكثر في المجلس:
 ال

 نعم نعم سوریة مستقل نفسه عضو سلیم شالح

 نعم نعم سوریة مستقل نفسه عضو مازن حمور 

  %55.61 مجموع ملكیات أعضاء مجلس اإلدارة

 

 تركز الملكیة
 ملكیتهم نسبة العدد المساهمون

 

 نسبة ملكیتهم عددهم 

 %49 1 االعتباریون
كبار 

 المساهمین
1 49% 

 %49 البنك اللبناني الفرنسي أكبر مساهم %51 315 الطبیعیون
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 توزیعات األرباح

 منذ التأسیس 2014 2013 2012 2011 2010 2009 العام

 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 رأس المال
 ال یوجد

 ال یوجد ال یوجد ال یوجد ال یوجد ال یوجد ال یوجد األرباح الموزعة نسبة

 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام

 الموضوع التاریخ الرقم

 استقالة عضو مجلس إدارة 10/1/2013 1

 تعیین عضو مجلس إدارة 18/3/2013 2

 

 لجنة التدقیق  اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
 اسم اللجنة

 

 خبرة مالیة ومحاسبیة عضو مجلس إدارة اسم العضو

 نعم نعم نجیب البرازي لجنة الحوكمة

 نعم نعم سلیم الشالح لجنة الترشیحات و التعویضات

 نعم نعم هیثم عبد السالم لجنة إدارة المخاطر

  لجنة التسلیف

 

 المؤشرات المالیة
 2010 2011 2012 2013 2014 

 91,332 17,159 16,353 15,813 9,185 ل.سالموجودات/ملیون 

 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 رأس المال/ ملیون ل.س

 4,329 3,058 2,503 2,280 2,235 حقوق المساهمین/ ملیون ل.س

 1,276 560 215 49 (113) األرباح الصافیة/ ملیون ل.س

 51 22 9 20 45 ربحیة السهم

 100 100 100 1000 1,000 القیمة االسمیة

 173 122 100 912 894 القیمة الدفتریة

 130 133 100 1,126 غیر مدرج القیمة السوقیة
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 الوطني قطر بنك: الشركة اسم

 معلومات الشركة
 3,576 عدد المساهمین 15,000,000,000 رأس المال

 176 عدد الموظفین 2009 تاریخ التأسیس

 www.qnb.com االلكتروني للشركةالموقع  ولید عبد النور المدیر العام

 2010 تاریخ اإلدراج في السوق 2011 تاریخ تعیین المدیر العام

 3353660 11 00963 رقم الهاتف حصریة ومشاركوه 2013اسم مدقق الحسابات 

 3353670 11 00963 رقم الفاكس 2013 تاریخ تعیین مدقق الحسابات

 

 مجلس اإلدارة
 معلومات مجلس اإلدارة

 الجهة التي یمثلها المنصب االسم
نسبة 
 الملكیة

 الجنسیة
غیر 
 تنفیذي

 مستقل

یوسف محمود 
 النعمة

 عضو

بنك قطر الوطني 
 ش.م.ق

50.81% 

 %0.01 نصاب العضویة ال نعم قطریة

 سنوات 3 مدة والیة المجلس ال نعم قطریة عضو علي راشد المهندي

 12/6/2013 انتخاب المجلس الحاليتاریخ  ال نعم قطریة عضو اندروف دوف

 مكافأة أعضاء المجلس ال نعم قطریة عضو خالد السادة
بناًء على قرار 
 الهیئة العامة

 اجتماعات 6 عدد اجتماعات المجلس خالل العام ال نعم قطریة عضو ابراهیم السلیطي

 عضو سحر النویصر
المؤسسة العامة 

 للتأمینات
 ال نعم سوریة 10.28%

% 10للمساهم الذي یمتلك یحق 
 تعیین عضو أو أكثر في المجلس:

 ال

 نعم نعم سوریة %4.11 مصرف التوفیر النائب هیفاء یونس*

 

 نعم نعم سوریة %2.17 نفسه عضو محمود طالس فرزات

 نعم نعم سوریة %5 نقابة المهندسین عضو یاسین الزبداني

 نعم نعم سوریة %0.19 نفسه عضو وهیب مرعي

  %72.56 مجموع ملكیات أعضاء مجلس اإلدارة

 1/11/2014 في للرئیس كنائب التوفیر مصرف ممثل تعیین وتم االجتماعیة التأمینات ممثل استقال* 

 تركز الملكیة
 نسبة ملكیتهم العدد المساهمون

 

 نسبة ملكیتهم عددهم 

 %66.07 3 كبار المساهمین %71.73 11 االعتباریون

 %50.81 بنك قطر أكبر مساهم %28.27 3,573 الطبیعیون
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 توزیعات األرباح

 منذ التأسیس 2014 2013 2012 2011 2010 2009 العام

 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 5,000 رأس المال
 الیوجد

 الیوجد الیوجد الیوجد الیوجد ال یوجد الیوجد األرباح الموزعة نسبة

 

 العام اإلفصاحات الطارئة خالل

 الموضوع التاریخ الرقم

 تغییر ممثل للشریك االستراتیجي 30/4/2014 1

 أضرار وخسائر فرع حمص 27/6/2014 2

 استقالة ممثل عضو مجلس اإلدارة 23/11/2014 3

 2013ال یوجد إفصاحات طارئة للعام 

 

 لجنة التدقیق  اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
 اسم اللجنة

 

 خبرة مالیة ومحاسبیة عضو مجلس إدارة اسم العضو

 نعم نعم خلف العبد اهللا لجنة التدقیق

 نعم نعم ابراهیم السلیطي لجنة المخاطر

 نعم نعم محمود طالس فرزات لجنة الحوكمة والتطویر والتعویضات

 

 المؤشرات المالیة
 2010 2011 2012 2013 2014 

 47,901 35,476 24,131 21,836 23,456 الموجودات/ملیون ل.س

 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 رأس المال/ ملیون ل.س

 35,435 27,113 18,454 15,704 14,525 حقوق المساهمین/ ملیون ل.س

 8,321 8,660 2,750 1,178 (93) األرباح الصافیة/ ملیون ل.س

 55 58 18 39 (9) ربحیة السهم

 100 100 100 500 500 القیمة االسمیة

 236 181 123 523 484 القیمة الدفتریة

 120 138 61 333 845 القیمة السوقیة
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 البركة بنك: الشركة اسم

 معلومات الشركة
 6,269 عدد المساهمین 4,893,247,750 رأس المال المدفوع

 202 عدد الموظفین 2009 تاریخ التأسیس

 www.albarakasyria.com االلكتروني للشركةالموقع  محمد عبد اهللا حلبي المدیر العام

 2014 تاریخ اإلدراج في السوق 2010 تاریخ تعیین المدیر العام

 4437820 11 00963 رقم الهاتف محمد الیغشي اسم مدقق الحسابات

 4437810 11 00963 رقم الفاكس 2014 تاریخ تعیین مدقق الحسابات

 
 مجلس اإلدارة

 معلومات مجلس اإلدارة
 المنصب االسم

الجهة التي 
 یمثلها

نسبة 
 الملكیة

 الجنسیة
غیر 
 تنفیذي

 مستقل

مجموعة البركة  الرئیس عدنان یوسف
 المصرفیة

23% 
 

 %0.5 نصاب العضویة ال نعم بحرینیة

 سنوات 3 :مدة والیة المجلس ال نعم بحرینیة عضو ابراهیم الشامسي

 عضو محمود النوري
الشركة الكویتیة 

 القابضة
 26/3/2013 تاریخ انتخاب المجلس الحالي ال نعم كویتیة 5%

 عضو فیصل البستكي
مصرف اإلمارات 

 اإلسالمي
 مكافأة أعضاء المجلس: ال نعم إماراتیة 10%

بناًء على قرار الهیئة العامة بما ال 
 % من األرباح الصافیة5یتجاوز 

 نعم نعم سوریة %1 نفسه النائب محمد الشاعر
المجلس خالل عدد اجتماعات 

 العام:
 اجتماعات 6

 نعم نعم سوریة %2 نفسه عضو باسم التاجي
% 10یحق للمساهم الذي یمتلك 

 تعیین عضو أو أكثر في المجلس
 ال

 نعم نعم سوریة %2 نفسه عضو عبدالسالم الشواف

 
 نعم نعم سوریة %1.5 نفسه عضو غسان سكر

 نعم نعم سوریة %0.5 نفسه عضو محمد عماد مولوي

  %45 مجموع ملكیات أعضاء مجلس اإلدارة

 
 تركز الملكیة

 نسبة ملكیتهم العدد المساهمون

 

 نسبة ملكیتهم عددهم 

 %42.6 22 االعتباریون
كبار 

 المساهمین
4 43% 

 الطبیعیون
6,274 

 
 أكبر مساهم 57.4%

مجموعة البركة 
 المصرفیة

23% 
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 توزیعات األرباح

 منذ التأسیس 2014 2013 2012 2011 2010 2009 العام

 4,893 4,553 4,543 3,408 2,500 2,500 رأس المال
 ال یوجد

 ال یوجد ال یوجد ال یوجد ال یوجد ال یوجد ال یوجد األرباح الموزعة نسبة

 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام

 الموضوع التاریخ الرقم

 2013الیوجد افصاحات طارئة خالل العام 

 

 لجنة التدقیق  المنبثقة عن مجلس اإلدارةاللجان 
 اسم اللجنة

 

 خبرة مالیة ومحاسبیة عضو مجلس إدارة اسم العضو

    لجنة التدقیق

 نعم نعم فیصل البستكي وشؤون أعضاء مجلس اإلدارة والترشحات والحوكمة لجنة المزایا

 ال نعم محمد الشاعر اللجنة التنفیذیة

 ال نعم السالم الشوافعبد  لجنة المخاطر

 نعم ال رامي الشعال لجنة المسؤولیة االجتماعیة

    لجنة العقارات

 

 المؤشرات المالیة
 2010 2011 2012 2013 2014 

 90,369 60,874 42,350 23,048 5,076 الموجودات/ملیون ل.س

 4,893 4,553 4,543 3,408 2,500 رأس المال/ ملیون ل.س

 10,599 7,709 5,064 3,311 2,244 ملیون ل.س حقوق المساهمین/

 2,545 2,635 618 159 (230) األرباح الصافیة/ ملیون ل.س

 51 53 12 16 (23) ربحیة السهم

 100 100 500 500 250 القیمة االسمیة

 214 816 552 490 224 القیمة الدفتریة

 126 غیر مدرج غیر مدرج غیر مدرج غیر مدرج القیمة السوقیة
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قطاع التاأمني



 آروب سورية -اسم الشركة: السورية الدولية للتأمين

 معلومات الشركة
 340 عدد المساهمین 1,000,000,000 رأس المال

 90 عدد الموظفین 2006 تاریخ التأسیس

 www.aropesyria.com الموقع االلكتروني للشركة بشار الحلبي المدیر العام

 2010 اإلدراج في السوقتاریخ  2009 تاریخ تعیین المدیر العام

 9279 11 00963 رقم الهاتف فرزت العمادي اسم مدقق الحسابات

 3348144 11 00963 رقم الفاكس 2014 تاریخ تعیین مدقق الحسابات
 

 

 مجلس اإلدارة
 معلومات مجلس اإلدارة

 مستقل غیر تنفیذي الجنسیة نسبة الملكیة الجهة التي یمثلها المنصب االسم

 %1 نصاب العضویة ال نعم سوریة %1.4 نفسه الرئیس أزهري*عمر 

 سنوات 4 مدة والیة المجلس ال نعم سوریة %0.25 نفسه النائب فاتح بكداش*

 24/4/2012 تاریخ انتخاب المجلس الحالي نعم نعم سوریة %1.06 نفسه عضو حبیب بیتنجانة

 أعضاء المجلسمكافأة  نعم نعم سوریة %1 نفسه عضو ابراهیم شیخ دیب
بقرار من الهیئة 

 العامة

 ال نعم سوریة %1.35 نفسه عضو سامر أزهري
عدد اجتماعات المجلس خالل 

 العام
 اجتماعات 4

 نعم نعم سوریة %1.78 نفسه عضو حسان بعلبكي
% 10یحق للمساهم الذي یمتلك 

 تعیین عضو أو أكثر في المجلس
 ال

   نعم نعم سوریة %2.51 نفسه عضو مروان جارودي

    %9.35 مجموع ملكیات أعضاء مجلس اإلدارة
استقال السید فاتح بكداش من مجلس اإلدارة بصفته الشخصیة وتم تعیین شركة آروب لبنان بالمقعد الشاغر ویمثلها السید  18/12/2014وفقًا الجتماع مجلس اإلدارة في  *

 %34بكداش بنسبة 

 

 تركز الملكیة
 ملكیتهمنسبة  العدد المساهمون

 

 نسبة ملكیتهم عددهم 

 %49 3 االعتباریون
كبار 

 المساهمین
3 49% 

 %34 آروب للتأمین ش.م.ل أكبر مساهم %51 335 الطبیعیون
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 توزیعات األرباح

 منذ التأسیس 2014 2013 2012 2011 2010 2009 العام

 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 رأس المال
34.5% 

 %10 %6 ال یوجد %6 %6 %4 األرباح الموزعة نسبة
 

 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام

 الموضوع التاریخ الرقم

 2014ال یوجد إفصاحات طارئة للعام 
 

 

 لجنة التدقیق  اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
 اسم اللجنة

 

 خبرة مالیة ومحاسبیة عضو مجلس إدارة اسم العضو

 نعم نعم أزهريعمر  لجنة التدقیق

 نعم نعم فاتح بكداش لجنة إارة المخاطر

 ال نعم حبیب بیتنجانة 
 

 

 المؤشرات المالیة
 2010 2011 2012 2013 2014 

 3,372 3,321 3,101 2,941 2,734 الموجودات/ملیون ل.س

 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 رأس المال/ ملیون ل.س

 1,489 1,388 1,278 1,261 1,186 حقوق المساهمین/ ملیون ل.س

 154 89 83 135 137 األرباح الصافیة/ ملیون ل.س

 15 9 8 68 69 ربحیة السهم

 100 100 100 500 500 القیمة االسمیة

 149 139 128 631 593 القیمة الدفتریة

 173 179 185 925 921 القیمة السوقیة
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للتأمين الوطنية السورية: الشركة اسم  

 معلومات الشركة
 338 عدد المساهمین 850,000,000 رأس المال

 122 عدد الموظفین 2006 تاریخ التأسیس

 www.natinsurance.com الموقع االلكتروني للشركة هیثم زكریا* المدیر العام*

 2010 تاریخ اإلدراج في السوق 2013 تاریخ تعیین المدیر العام

 9248 11 00963 رقم الهاتف فرزت العمادي اسم مدقق الحسابات

 348960 963 رقم الفاكس 2014 تاریخ تعیین مدقق الحسابات
 24/5/2015 في للشركة عام كمدیر العلي القادر عبد السید تكلیف تم *

 مجلس اإلدارة
 معلومات مجلس اإلدارة

 الجهة التي یمثلها المنصب االسم
نسبة 
 الملكیة

 الجنسیة
غیر 
 تنفیذي

 مستقل

 %1 نصاب العضویة نعم نعم سوریة %2 نفسه الرئیس العليحسان 

 سنوات 3 مدة والیة المجلس نعم نعم سوریة %4.46 نفسه النائب محمد رستم

 28/4/2013 تاریخ انتخاب المجلس الحالي نعم نعم سوریة %1.98 نفسه عضو أحمد رئیف األتاسي

 عضو ولید زعرب
األردنیة الفرنسیة 

 للتأمین
 مكافأة أعضاء المجلس ال نعم األردنیة 10%

بقرار من الهیئة 
 العامة

 عضو أمحمد أمحمد الالفي
السوریة اللیبیة 

 لالستثمار
 ال نعم سوریة 3.16%

عدد اجتماعات المجلس خالل 
 العام

 اجتماعات 5

 عضو شریف شماس
 سوریة %34 العلي للتجارة

 ال نعم
% 10یحق للمساهم الذي یمتلك 

 أكثر في المجلستعیین عضو أو 
 نعم

   ال نعم عضو عبد القادر العلي

    %55.6 مجموع ملكیات أعضاء مجلس اإلدارة

 

 تركز الملكیة
 نسبة ملكیتهم العدد المساهمون

 

 نسبة ملكیتهم عددهم 

 %47.15 3 االعتباریون
كبار 

 المساهمین
7 69% 

 %34 التجاریةشركة العلي  أكبر مساهم %52.85 335 الطبیعیون
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 توزیعات األرباح

 منذ التأسیس 2014 2013 2012 2011 2010 2009 العام

 %120.5 850 850 850 850 850 850 رأس المال

 %25 %15 %35 %10 %10 %10 األرباح الموزعة نسبة

 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام

 الموضوع التاریخ الرقم

 مجلس اإلدارةتغییر ممثل عضو في  19/10/2014 1

 

 

 لجنة التدقیق  اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
 اسم اللجنة

 

 خبرة مالیة ومحاسبیة عضو مجلس إدارة اسم العضو

 ال نعم احمد رهیف األتاسي لجنة التدقیق

 ال نعم شریف شماس لجنة اإلستثمار

 نعم نعم عبد القادر العلي 

 

 

 المؤشرات المالیة
 2010 2011 2012 2013 2014 

 3,935 3,512 3,173 3,066 2,952 الموجودات/ملیون ل.س

 850 850 850 850 850 رأس المال/ ملیون ل.س

 1,609 1,330 1,240 1,228 1,200 حقوق المساهمین/ ملیون ل.س

 417 392 101 117 148 األرباح الصافیة/ ملیون ل.س

 49 46 60 69 87 ربحیة السهم

 100 100 500 500 500 القیمة االسمیة

 189 156 730 722 706 القیمة الدفتریة

 143 134 900 900 935 القیمة السوقیة
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 للتأمين المتحدة: الشركة اسم

 معلومات الشركة
 320 عدد المساهمین 850,000,000 رأس المال

 96 عدد الموظفین  تاریخ التأسیس

 www.uic.com.sy للشركة الموقع االلكتروني حازم الدویك* المدیر العام*

 2009 تاریخ اإلدراج في السوق 2011 تاریخ تعیین المدیر العام

 اسم مدقق الحسابات
دیلویت أند توش وتمیمي 

 والسمان
 5046 11 00963 رقم الهاتف

 3341934 11 00963 رقم الفاكس 2012 تاریخ تعیین مدقق الحسابات
 15/11/2014 في عنه بدالً  الحسن سلیمان تعیین وتم 9/8/2014 في العام المدیر استقال

 

 مجلس اإلدارة*
 معلومات مجلس اإلدارة

 الجهة التي یمثلها المنصب االسم
نسبة 
 الملكیة

 الجنسیة
غیر 
 تنفیذي

 مستقل

عبد الرحمن 
 العطار

 %1 نصاب العضویة نعم نعم سوریة %5 نفسه الرئیس

 سنوات 3 والیة المجلسمدة  نعم نعم لبنانیة %1 نفسه عضو جاك صاصي

 11/4/2012 تاریخ انتخاب المجلس الحالي ال نعم كویتیة %18 شركة المال لالستثمار عضو حسام السید

 عضو خلود العبداهللا
شركة المتوسط للصناعات 

 الدوائیة
 مكافأة أعضاء المجلس نعم نعم سوریة 5%

بقرار من الهیئة 
 العامة

 ال نعم سوریة %5 السعودي الفرنسيبنك بیمو  عضو حسان طرابلسي
عدد اجتماعات المجلس خالل 

 العام
 اجتماعات 3

 نعم نعم سوریة %1.37 نفسه عضو كرم طازباز
% 10یحق للمساهم الذي یمتلك 

 تعیین عضو أو أكثر في المجلس
 ال

حازم شیخ 
 األرض

   نعم نعم سوریة %1 نفسه عضو

    %36.37 مجموع ملكیات أعضاء مجلس اإلدارة
 12/5/2015 بتاریخ المنعقد العامة الهیئة اجتماع في جدید إدارة مجلس انتخاب تم* 

 تركز الملكیة
 نسبة ملكیتهم العدد المساهمون

 

 نسبة ملكیتهم عددهم 

 %46.9 6 كبار المساهمین %45.35 6 االعتباریون

 %18 شركة المال لالستثمار أكبر مساهم %54.65 314 الطبیعیون
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 توزیعات األرباح

 منذ التأسیس 2014 2013 2012 2011 2010 2009 العام

 850 850 850 850 850 850 رأس المال

األرباح  نسبة 73.2%
 الموزعة

10% 13% 11% 10% 8% 7.19% 

 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام

 الموضوع التاریخ الرقم

 استقالة المدیر العام 18/9/2014 1

 تعیین عضو مجلس إدارة 1/10/2014 2

 تعیین مدیر عام للشركة 25/11/2014 3

 

 لجنة التدقیق  اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
 اسم اللجنة

 

 خبرة مالیة ومحاسبیة عضو مجلس إدارة اسم العضو

 نعم نعم جاك صاصي لجنة التدقیق

 نعم نعم حسام السید لجنة إدارة المخاطر

 ال نعم خلود العبداهللا 

 

 المؤشرات المالیة
 2010 2011 2012 2013 2014 

 4,633 3,584 3,051 2,655 2,443 الموجودات/ملیون ل.س

 850 850 850 850 850 رأس المال/ ملیون ل.س

 1,133 1,112 1,113 1,102 1,160 حقوق المساهمین/ ملیون ل.س

 88 84 105 152 151 األرباح الصافیة/ ملیون ل.س

 10 10 62 90 89 السهمربحیة 

 100 100 500 500 500 القیمة االسمیة

 134 131 655 648 682 القیمة الدفتریة

 155 163 882 882 998 القیمة السوقیة
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 للتأمين الكويتية السورية: الشركة اسم

 معلومات الشركة
 209 عدد المساهمین 850,000,000 رأس المال

 72 الموظفینعدد  2006 تاریخ التأسیس

 www.skicins.com الموقع االلكتروني للشركة سامر بكداش المدیر العام

 2013 تاریخ اإلدراج في السوق 2012 تاریخ تعیین المدیر العام

 9276 11 00963 رقم الهاتف أحمد المصري اسم مدقق الحسابات

 6645130 11 00963 رقم الفاكس 2013 تاریخ تعیین مدقق الحسابات

 

 

 مجلس اإلدارة
 معلومات مجلس اإلدارة

 الجهة التي یمثلها المنصب االسم
نسبة 
 الملكیة

 الجنسیة
غیر 
 تنفیذي

 مستقل

 الرئیس خالد سعود الحسن
 %38.9 شركة الخلیج للتأمین

 %1 نصاب العضویة ال نعم كویتیة

 سنوات 4 مدة والیة المجلس ال نعم كویتیة عضو وائل عبد الرزاق

 29/5/2013 تاریخ انتخاب المجلس الحالي ال ال بحرینیة %1 بنك الخلیج المتحد النائب شحالويكوستي 

سعد عبد الرزاق 
 الزید

 عضو
الكویتیة السوریة 

 القابضة
 مكافأة أعضاء المجلس ال نعم كویتیة 10%

بقرار من 
 الهیئة العامة

 نعم نعم كویتیة %2.88 نفسه عضو طارق الصحاف
المجلس خالل عدد اجتماعات 

 العام
 اجتماعات 4

 نعم نعم سوریة %1 نفسه عضو حازم أنیس حسن
% 10یحق للمساهم الذي یمتلك 

 تعیین عضو أو أكثر في المجلس
 ال

 نعم نعم سوریة %1 نفسه عضو راني عصام أنبوبا
 

  %54.78 مجموع ملكیات أعضاء مجلس اإلدارة

 

 تركز الملكیة
 ملكیتهمنسبة  العدد المساهمون

 

 نسبة ملكیتهم عددهم 

 %59.9 4 االعتباریون
كبار 

 المساهمین
3 58.9% 

 %38.9 الخلیج للتأمین أكبر مساهم %40.1 204 الطبیعیون
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 توزیعات األرباح

 منذ التأسیس 2014 2013 2012 2011 2010 2009 العام

 850 850 850 850 850 850 رأس المال
 ال یوجد

 ال یوجد ال یوجد ال یوجد ال یوجد ال یوجد ال یوجد الموزعةاألرباح  نسبة

 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام

 الموضوع التاریخ الرقم

 2014ال یوجد إفصاحات طارئة للعام 

 

 

 لجنة التدقیق  اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
 اسم اللجنة

 

 خبرة مالیة ومحاسبیة عضو مجلس إدارة اسم العضو

 ال نعم حازم حسن 

 نعم نعم وائل عبد الرزاق 

 ال نعم راني عصام أنبوبا 

 

 المؤشرات المالیة
 2010 2011 2012 2013 2014 

 3,483 3,076 2,432 2,311 2,414 الموجودات/ملیون ل.س

 850 850 850 850 850 رأس المال/ ملیون ل.س

 1,422 1,134 899 781 684 حقوق المساهمین/ ملیون ل.س

 290 205 119 97 15 األرباح الصافیة/ ملیون ل.س

 34 24 70 57 9 ربحیة السهم

 100 100 500 500 500 القیمة االسمیة

 167 133 529 459 403 القیمة الدفتریة

 121 121 500 غیر مدرج غیر مدرج القیمة السوقیة
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 التكافلي للتأمين العقيلة: الشركة اسم

 معلومات الشركة
 1,179 عدد المساهمین 2,000,000,000 المال رأس

 95 عدد الموظفین 2007 تاریخ التأسیس

 الموقع االلكتروني للشركة مازن الصبان المدیر العام
www.al-

aqeelahtakaful.com 

 2010 تاریخ اإلدراج في السوق 2014 تاریخ تعیین المدیر العام

 3352244 11 00963 الهاتفرقم  مصطفى عوني زكیة اسم مدقق الحسابات

 3328546 11 00963 رقم الفاكس 2012 تاریخ تعیین مدقق الحسابات
 للشركة عام كمدیر الصبان مازن تعیین وتم 2014 عام في العام المدیر استقال* 

 مجلس اإلدارة
 معلومات مجلس اإلدارة

 الجهة التي یمثلها المنصب االسم
نسبة 
 الملكیة

 الجنسیة
غیر 
 تنفیذي

 مستقل

 %1 نصاب العضویة نعم نعم سوریة %2.22 نفسه الرئیس بدیع الدروبي

 سنوات 3 مدة والیة المجلس نعم نعم سوریة %1 نفسه النائب محمد علي وحود

 10/10/2013 تاریخ انتخاب المجلس الحالي نعم نعم سوریة %4.03 نفسه النائب عمار الشریف

علي حسین 
 الصائغ

 عضو
لإلجارة العقیلة 

 والتمویل
 مكافأة أعضاء المجلس ال نعم كویتیة 32%

بقرار من الهیئة 
 العامة

 عضو ریاض علي دیب
خزانة تقاعد 
 المهندسین

 نعم نعم سوریة 5%
عدد اجتماعات المجلس خالل 

 العام
 اجتماعات 3

 نعم نعم سوریة %1 شركة كركور للتجارة عضو محمد معتز طباخ
% 10یحق للمساهم الذي یمتلك 

 تعیین عضو أو أكثر في المجلس
 ال

   نعم نعم كویتیة %1 مجموعة أوالد دشتي عضو *هاال قوطرش

    %46.25 مجموع ملكیات أعضاء مجلس اإلدارة
 27/5/2014 بتاریخ الدشتي أوالد لمجموعة والعائدة المال رأس من% 5.15 مانسبته بتملك اإلسالمي الدولي سوریة بنك قام*

 

 الملكیةتركز 
 نسبة ملكیتهم العدد المساهمون

 

 نسبة ملكیتهم عددهم 

 %47.15 4 كبار المساهمین %50.15 11 االعتباریون

 %32 العقیلة لإلجارة والتمویل واالستثمار أكبر مساهم %49.85 1,167 الطبیعیون
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 توزیعات األرباح

 منذ التأسیس 2014 2013 2012 2011 2010 2009 العام

 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 رأس المال
5% 

%5 ال یوجد ال یوجد األرباح الموزعة نسبة  ال یوجد ال یوجد ال یوجد 

 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام

 الموضوع التاریخ الرقم

 تكلیف مدیر عام للشركة 5/6/2014 1

 

 

 لجنة التدقیق*  اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
 خبرة مالیة ومحاسبیة عضو مجلس إدارة اسم العضو  اسم اللجنة

 ال یوجد أي لجان حالیًا ویجري العمل على تشكیلها بعد تغییر مجلس اإلدارة

 

 المؤشرات المالیة
 2010 2011 2012 2013 2014 

 3,950 3,752 3,432 2,963 3,327 الموجودات/ملیون ل.س

 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 رأس المال/ ملیون ل.س

 2,342 2,220 1,908 1,881 2,158 حقوق المساهمین/ ملیون ل.س

 190 160 37 (143) 141 األرباح الصافیة/ ملیون ل.س

 9 8 2 (36) 35 ربحیة السهم

 100 100 100 500 500 القیمة االسمیة

 117 111 95 470 540 القیمة الدفتریة

 88 92 62 356 876 القیمة السوقیة
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 للتأمين التعاوني االتحاد: الشركة اسم

 معلومات الشركة
 45 عدد المساهمین 1,000,000,000 رأس المال

 67 عدد الموظفین 2008 تاریخ التأسیس

 www.solidarity-sy.com الموقع االلكتروني للشركة معتز قولي* المدیر العام*

 2011 في السوق تاریخ اإلدراج 2015 تاریخ تعیین المدیر العام

 3742414 11 00963 رقم الهاتف محمد ناظم القادري اسم مدقق الحسابات

 3742415 11 00963 رقم الفاكس 2014 تاریخ تعیین مدقق الحسابات
  7/6/2015 في الحالي العام المدیر تعیین وتم 27/3/2014 في العام المدیر استقال* 

   

 مجلس اإلدارة*
 معلومات مجلس اإلدارة

 المنصب االسم
الجهة التي 

 یمثلها
نسبة 
 الملكیة

 الجنسیة
غیر 
 تنفیذي

 مستقل

محمد عمر 
 عرنوس

 %1 نصاب العضویة نعم نعم سعودیة %7.65 نفسه الرئیس

 سنوات 3 مدة والیة المجلس نعم نعم سوریة %1.39 نفسه النائب محمد عمر شورى

 موریس سلیمان
عضو 
 مفوض

 11/11/2010 تاریخ انتخاب المجلس الحالي نعم نعم لبنانیة %1.4 نفسه

 مكافأة أعضاء المجلس نعم نعم لبنانیة %1 نفسه عضو ریكاردو سلیمان
قرار الهیئة العامة 

 %5أال تزید عن 

 نعم نعم سوریة %5.21 مجموعة الفاضل عضو عماد الفاضل
عدد اجتماعات المجلس خالل 

 العام
 مرات 9

 نعم نعم سوریة %4.34 نفسه عضو عمار الشریف
% 10یحق للمساهم الذي یمتلك 

 تعیین عضو أو أكثر في المجلس
 ال

   نعم نعم سوریة %1.39 نفسه عضو محمود قباني

    %22.38 مجموع ملكیات أعضاء مجلس اإلدارة
 27/4/2015 في المنعثقدة العامة الهیئة اجتماع في جدید إدارة مجلس انتخاب تم* 

 تركز الملكیة
 نسبة ملكیتهم العدد المساهمون

 

 نسبة ملكیتهم عددهم 

 %48.57 5 االعتباریون
كبار 

 المساهمین
10 76.22% 

 %20 دار التالحم للخدمات التجاریة أكبر مساهم %51.43 40 الطبیعیون
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 توزیعات األرباح

 منذ التأسیس 2014 2013 2012 2011 2010 2009 العام

 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 رأس المال

األرباح  نسبة ال یوجد
 الموزعة

 الیوجد الیوجد الیوجد الیوجد ال یوجد ال یوجد

 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام

 الموضوع التاریخ الرقم

 استقالة المدیر العام للشركة 27/3/2014 1

 

 لجنة التدقیق  اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
 اسم اللجنة

 

 خبرة مالیة ومحاسبیة عضو مجلس إدارة اسم العضو

 نعم نعم عماد الفاضل لجنة التدقیق

 نعم نعم محمود قباني لجنة المكافآت

 نعم نعم عمار الشریف لجنة التخطیط والموازنات

    لجنة االستثمار

    لجنة المخاطر

    لجنة توجیهیة

 

 المؤشرات المالیة
 2010 2011 2012 2013 2014 

 1,561 1,640 1,494 1,497 1,438 الموجودات/ملیون ل.س

 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 رأس المال/ ملیون ل.س

 1,063 1,050 1,043 1,038 1,004 حقوق المساهمین/ ملیون ل.س

 13 7 7 34 10 األرباح الصافیة/ ملیون ل.س

 1 1 3 17 5 ربحیة السهم

 100 100 500 500 500 القیمة االسمیة

 106 105 522 519 502 القیمة الدفتریة

 112 112 560 560 غیر مدرج القیمة السوقیة
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 أورينت -للتأمين العربي المشرق: الشركة اسم

 معلومات الشركة
 21 عدد المساهمین 850,000,000 رأس المال

 101 عدد الموظفین 2006 تاریخ التأسیس

 wwwinsurancesyria.com الموقع االلكتروني للشركة عزت اسطواني المدیر العام

 غیر مدرج تاریخ اإلدراج في السوق 2007 تاریخ تعیین المدیر العام

 9323 11 00963 رقم الهاتف أحمد المصري اسم مدقق الحسابات

 3352110 11 00963 رقم الفاكس 2013 تاریخ تعیین مدقق الحسابات

 

 

 مجلس اإلدارة
 اإلدارةمعلومات مجلس 

 الجهة التي یمثلها المنصب االسم
نسبة 
 الملكیة

 الجنسیة
غیر 
 تنفیذي

 مستقل

 %1 نصاب العضویة نعم نعم سوریة %2.06 مجموعة نحاس الرئیس صائب نحاس

 سنوات 3 مدة والیة المجلس ال نعم سوریة %40 اإلمارات-المشرق العربي  النائب عمر الفطیم

 4/11/2012 تاریخ انتخاب المجلس الحالي نعم نعم سوداني %4.03 نفسه عضو عمر األمین

 مكافأة أعضاء المجلس نعم نعم أمریكیة %1.22 نفسه عضو مروان شحادة
بقرار من 
 الهیئة العامة

محمد صبیح 
 نحاس

 نعم نعم سوریة %1 نفسه عضو
عدد اجتماعات المجلس خالل 

 العام
 اجتماعات 4

  %44.31 مجموع ملكیات أعضاء مجلس اإلدارة
% 10یحق للمساهم الذي یمتلك 

 تعیین عضو أو أكثر في المجلس
 نعم

 

 

 تركز الملكیة
 نسبة ملكیتهم العدد المساهمون

 

 نسبة ملكیتهم عددهم 

 %49.77 3 االعتباریون
كبار 

 المساهمین
3 52.77% 

 %40 اإلمارات-المشرق العربي للتأمین أكبر مساهم %50.23 12 الطبیعیون
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 توزیعات األرباح

 منذ التأسیس 2014 2013 2012 2011 2010 2009 العام

 850 850 850 850 850 850 رأس المال
63.25% 

%34 ال یوجد ال یوجد نسبةاألرباح الموزعة  8%  13%  8.25%  

 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام

 الموضوع التاریخ الرقم

 2013ال یوجد إفصاحات طارئة خالل العام 

 

 لجنة التدقیق  اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
 اسم اللجنة

 

 خبرة مالیة ومحاسبیة عضو مجلس إدارة اسم العضو

 نعم نعم عمر الفطیم لجنة إدارة المخاطر

 نعم نعم مروان شحادة 

 نعم نعم صبیح نحاس 

 

 المؤشرات المالیة
 2010 2011 2012 2013 2014 

 2,770 2,645 2,374 2,459 2,194 الموجودات/ملیون ل.س

 850 850 850 850 850 رأس المال/ ملیون ل.س

 1,143 1,125 1,054 1,250 1,181 حقوق المساهمین/ ملیون ل.س

 133 71 92 112 125 األرباح الصافیة/ ملیون ل.س

 16 8 54 66 74 ربحیة السهم

 100 100 500 500 500 القیمة االسمیة

 134 132 620 736 695 القیمة الدفتریة

 غیر مدرج غیر مدرج غیر مدرج غیر مدرج غیر مدرج القیمة السوقیة
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قطاع اخلدمات



 UGاسم الشركة: المجموعة المتحدة للنشر اإلعالن و التسويق 

 معلومات الشركة
 279 عدد المساهمین 450.000.000 رأس المال

 162 عدد الموظفین 2004 تاریخ التأسیس

 www.ug.com.sy الموقع االلكتروني للشركة فادي حمصي المدیر العام

 2/3/2008 في السوق تاریخ اإلدراج 2009 تاریخ تعیین المدیر العام

 2000 11 00963 رقم الهاتف أسامة طبارة و شركاه اسم مدقق الحسابات

 6124567 11 00963 رقم الفاكس 2011 تاریخ تعیین مدقق الحسابات
 

 مجلس اإلدارة
 معلومات مجلس اإلدارة

 مستقل غیر تنفیذي الجنسیة نسبة الملكیة الجهة التي یمثلها المنصب االسم

 %0.01 نصاب العضویة نعم نعم سوریة %0.06 نفسه الرئیس سعید قضمانيمحمد 

 سنوات 4 مدة والیة المجلس نعم نعم سوریة %0.01 نفسه النائب أمجد ابش

 2/5/2012 تاریخ انتخاب المجلس الحالي نعم نعم سوریة %0.01 نفسه عضو رامي عبد العال

 عضاء المجلسمكافأة أ نعم نعم سوریة %0 نفسه عضو مازن یونس
الیوجد في النظام األساسي 
ماینص على منح مكآفاة 

 لمجلس اإلدارة

 نعم نعم سوریة %0 نفسه عضو وسیم دیب
عدد اجتماعات المجلس خالل 

 العام
 مرات 4

  %0.08 مجموع ملكیات أعضاء مجلس اإلدارة
% 10یحق للمساهم الذي یمتلك 

تعیین عضو أو أكثر في 
 المجلس:

 ال

 

 كیةتركز المل

 نسبة ملكیتهم العدد المساهمون

 

 عددهم 
نسبة 
 ملكیتهم

 %85.22 1 االعتباریون
كبار 

 المساهمین
1 85.22% 

 %85.22 شركة الوسیط انترناشونال المحدودة المسؤولیة أكبر مساهم %14.78 278 الطبیعیون
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 توزیعات األرباح

 منذ التأسیس 2014 2013 2012 2011 2010 2009 العام

ملیون ل.س  342 450 450 450 450 300 300 رأس المال
ملیون  150منها 

 ال یوجد ال یوجد ال یوجد ال یوجد %29 ال یوجد األرباح الموزعة نسبة كأسهم مجانیة

 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام

 الموضوع  التاریخ  الرقم 

 الیوجد إفصاحات طارئة خالل العام 

 

 لجنة التدقیق  جلس اإلدارةاللجان المنبثقة عن م
 اسم اللجنة

 

 خبرة مالیة ومحاسبیة عضو مجلس إدارة اسم العضو

 ال یوجد لجان

محمد سعید 
 قضماني

 نعم نعم

 نعم ال فادي حمصي
 نعم ال الكمیت حاتم

 نعم ال فادي زهر

 

 المؤشرات المالیة

 2010 2011 2012 2013 2014 

 956 991 1,075 1,192 1,331 الموجودات/ملیون ل.س

 450 450 450 450 450 رأس المال/ ملیون ل.س

 235 228 279 442 626 حقوق المساهمین/ ملیون ل.س

 6 (50) (163) (53) 121 األرباح الصافیة/ ملیون ل.س

 1 (11) (36) (12) 27 ربحیة السهم

 100 100 100 100 100 القیمة االسمیة

 52 51 62 100 139 القیمة الدفتریة

 254 254 254 254 391 القیمة السوقیة
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  للنقل األهلية: الشركة اسم

 معلومات الشركة
 2,227 عدد المساهمین 200.000.000 رأس المال

 304 عدد الموظفین 1992 تاریخ التأسیس

 www.alahliah-sy .net الموقع االلكتروني للشركة عبد المنعم الشامي المدیر العام

 2009 تاریخ اإلدراج في السوق 2010 یین المدیر العامتاریخ تع

 2473260 33 00963 رقم الهاتف مصطفى الجاجة اسم مدقق الحسابات

 2473261 33 00963 رقم الفاكس 2011 تاریخ تعیین مدقق الحسابات

 

 مجلس اإلدارة
 معلومات مجلس اإلدارة

 مستقل غیر تنفیذي یةالجنس نسبة الملكیة الجهة التي یمثلها المنصب االسم

 %0.25 نصاب العضویة نعم نعم سوري %0.507 نفسه الرئیس أحمد األصفر

 سنوات 4 مدة والیة المجلس نعم نعم سوري %0.25 نفسه النائب سامر قدورة

 20/5/2012 تاریخ انتخاب المجلس الحالي نعم نعم سوري %0.25 نفسه عضو سائد حبال

 مكافأة أعضاء المجلس نعم نعم سوري %0.275 فسهن عضو غسان الصباغ الشیرازي
تحدد بقرار من الهیئة 

 العامة

 نعم نعم سوري %0.25 نفسه عضو مروان كربوج
عدد اجتماعات المجلس خالل 

 العام
 مرة 12

 نعم نعم سوري %0.504 نفسه عضو وائل الفرا
% 10یحق للمساهم الذي یمتلك 

تعیین عضو أو أكثر في 
 المجلس:

 ال

 نعم نعم سوري %0.276 نفسه عضو خیر شاكر محمد

    %2.312 مجموع ملكیات أعضاء مجلس اإلدارة

 

 تركز الملكیة
 نسبة ملكیتهم العدد المساهمون

 

 نسبة ملكیتهم عددهم 

 االعتباریون
2 

2.15% 
 

كبار 
 المساهمین

  % أو أكثر5الیوجد مساهمون یملكون 

 2,225 الطبیعیون
97.85% 
 

 مساهم أكبر
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 توزیعات األرباح

 منذ التأسیس 2014 2013 2012 2011 2010 2009 العام

 200 200 200 200 200 200 رأس المال
311.6% 

%20 %20 األرباح الموزعة نسبة  %15 %10 الیوجد الیوجد 

 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام

 الموضوع التاریخ الرقم

 2013م الیوجد افصاحات طارئة خالل العا

 

 لجنة التدقیق  اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
 خبرة مالیة ومحاسبیة عضو مجلس إدارة اسم العضو  اسم اللجنة

 نعم نعم وائل الفرا  لجنة الصیانة

 نعم نعم سامر قدورة  لجنة التدقیق

 نعم نعم سائد حبال  

 

 المؤشرات المالیة

 2010 2011 2012 2013 2014 

 359 319 347 389 397 ات/ملیون ل.سالموجود

 200 200 200 200 200 رأس المال/ ملیون ل.س

 316 287 255 282 334 حقوق المساهمین/ ملیون ل.س

 49 33 (27) (10) 48 األرباح الصافیة/ ملیون ل.س

 24 16 (14) (24) 120 ربحیة السهم

 100 100 100 500 500 القیمة االسمیة

 158 142 127 705 835 القیمة الدفتریة

 177 194 194 972 1,248 القیمة السوقیة
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 السياحية للمنشأت السورية العربية الشركة: الشركة اسم

 معلومات الشركة
 20,093 عدد المساهمین 625.000.000 رأس المال

 738 عدد الموظفین 1977 تاریخ التأسیس

 www.chamgroup.org كةالموقع االلكتروني للشر  أنطون برصة المدیر العام

 غیر مدرجة تاریخ اإلدراج في السوق منذ تأسیس الشركة تاریخ تعیین المدیر العام

 2232300 11 00963 رقم الهاتف محمد ناظم القادري اسم مدقق الحسابات

 2245762 11 00963 رقم الفاكس 17/4/2012 تاریخ تعیین مدقق الحسابات

 

 مجلس اإلدارة
 إلدارةمعلومات مجلس ا

 مستقل غیر تنفیذي الجنسیة نسبة الملكیة الجهة التي یمثلها المنصب االسم

 %0.001 نصاب العضویة نعم نعم سوري %0.0092 نفسه الرئیس الدكتور عثمان عائدي

 سنوات 4 مدة والیة المجلس نعم نعم سوري %0.0040 نفسه النائب غادة نجمة

 2012 تاریخ انتخاب المجلس الحالي نعم نعم سوري %0.0040 نفسه عضو المهندس حنا مسعد

 مكافأة أعضاء المجلس نعم نعم سوري %0.00420 نفسه عضو ایمن اسطواني
% من االرباح 10

المتبقیة بعد افتطاع 
 االحتیاطیات

 نعم نعم سوري %0.00464 نفسه عضو احمد هیثم العجالني
عدد اجتماعات المجلس خالل 

 العام
 مرات 4

 عضو رضى زیادة
 %25 وزارة السیاحة

 سوري
 

 نعم
 ال
 

یتم تعیین عضوین في مجلس اإلدارة كممثلین لبوزارة 
 السیاحة

 عضو رامي مارتیني

    %25.026 مجموع ملكیات أعضاء مجلس اإلدارة

 

 تركز الملكیة
 نسبة ملكیتهم العدد المساهمون

 

 نسبة ملكیتهم عددهم 

 %28.203 6 االعتباریون
كبار 

 المساهمین
1 25% 

 %25 وزارة السیاحة أكبر مساهم %71.017 20,087 الطبیعیون
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 توزیعات األرباح

 منذ التأسیس 2014 2013 2012 2011 2010 2009 العام

 625 625 625 625 625 625 رأس المال
 غیر متوفر

 %10 %10 %20 %25 %25 %25 األرباح الموزعة نسبة

 

 ئة خالل العاماإلفصاحات الطار 

 الموضوع التاریخ الرقم

 2013 خالل العامیوجد إفصاحات طارئة  ال

 

 

 لجنة التدقیق  اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
 اسم اللجنة

 

 خبرة مالیة ومحاسبیة عضو مجلس إدارة اسم العضو

 ال نعم عثمان عائدي لجنة التدقیق

 نعم نعم ایمن اسطواني لجنة التخطیط االستراتیجي

 ال نعم غادة نجمة لجنة التنظیم و اإلدارة

 

 المؤشرات المالیة

 2010 2011 2012 2013 2014 

 679>30 30,625 30,746 30,954 31,346 الموجودات/ملیون ل.س

 625 625 625 625 625 رأس المال/ ملیون ل.س

 674>20 20,671 20,696 20,789 20,918 حقوق المساهمین/ ملیون ل.س

 53 26 6 28 417 األرباح الصافیة/ ملیون ل.س

 1 0.4 0.1 0.4 7 ربحیة السهم

 10 10 10 10 10 القیمة االسمیة

 غیر مدرج غیر مدرج غیر مدرج غیر مدرج غیر مدرج القیمة السوقیة
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 للتوزيع ماس :الشركة اسم

 معلومات الشركة
 655 عدد المساهمین 164,201,325 رأس المال المدفوع

 20 عدد الموظفین 2007 تاریخ التأسیس

 www.mas-distribution.com الموقع االلكتروني للشركة محمد غزال المدیر العام

 غیر مدرج تاریخ اإلدراج في السوق 2012 تاریخ تعیین المدیر العام

 3315608 11 00963 رقم الهاتف محمود رنكو اسم مدقق الحسابات

 3315608 11 00963 رقم الفاكس 2012 تتاریخ تعیین مدقق الحسابا

 

 مجلس اإلدارة
 معلومات مجلس اإلدارة

 مستقل غیر تنفیذي الجنسیة نسبة الملكیة الجهة التي یمثلها المنصب االسم

 %1 نصاب العضویة ال نعم سوریة %22 نفسه الرئیس الجمهوریة العربیة السوریة

 سنوات 4 دة والیة المجلسم ال نعم سوریة %3 نفسه النائب فارس حمامجي

 18/4/2012 تاریخ انتخاب المجلس الحالي نعم نعم سوریة %3 نفسه عضو ماهر بدرة

 مكافأة أعضاء المجلس ال نعم سوریة %6 نفسه عضو حسین باذنجكي
بقرار من الهیئة 

 العامة

 نعم نعم سوریة %3 نفسه عضو محمد غطفان مدني
عدد اجتماعات المجلس خالل 

 العام
 تماع واحداج

 نعم نعم سوریة %2 نفسه عضو جون منصوراتي
% 10یحق للمساهم الذي یمتلك 

 تعیین عضو أو أكثر في المجلس
 ال

 نعم نعم سوریة %1 نفسه عضو محمد بشار دردري
 

  %40 مجموع ملكیات أعضاء مجلس اإلدارة

 

 تركز الملكیة
 نسبة ملكیتهم العدد المساهمون

 

 نسبة ملكیتهم عددهم 

 %0 الیوجد االعتباریون
كبار 

 المساهمین
2 28% 

 %22 فراس طالس أكبر مساهم %100 655 الطبیعیون
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 توزیعات األرباح

 منذ التأسیس 2014 2013 2012 2011 2010 2009 العام

 164 164 164 164 161 116 رأس المال المدفوع
6% 

 ال یوجد ال یوجد ال یوجد %6 ال یوجد ال یوجد األرباح الموزعة نسبة

 

 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام

 الموضوع التاریخ الرقم

 ال یوجد إفصاحات طارئة خالل العام

 

 لجنة التدقیق  اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
 اسم اللجنة

 

 خبرة مالیة ومحاسبیة عضو مجلس إدارة اسم العضو

 نعم نعم ماهر بدرة لجنة المشتریات

 ال نعم منصوراتيجون  

 ال نعم محمد بشار دردري 

 

 المؤشرات المالیة
 2010 2011 2012 2013 2014 

 162 178 175 189 170 الموجودات/ملیون ل.س

 164 164 164 164 161 رأس المال/ ملیون ل.س

 157 170 174 178 163 حقوق المساهمین/ ملیون ل.س

 (13) 1 1 12 7 األرباح الصافیة/ ملیون ل.س

 (7.5) 1 1 34 19 ربحیة السهم

 100 100 500 500 500 القیمة االسمیة

 96 104 527 540 507 القیمة الدفتریة

 غیر مدرج غیر مدرج غیر مدرج غیر مدرج غیر مدرج القیمة السوقیة

 

 

80 
 



 للشحن دمشق قرية: الشركة اسم

 معلومات الشركة

 73 عدد المساهمین 69,600,000 رأس المال

 4 عدد الموظفین 2001 خ التأسیستاری

 www.syriatel.sy الموقع االلكتروني للشركة سامر شقرا المدیر العام

 غیر مدرج تاریخ اإلدراج في السوق 2004 تاریخ تعیین المدیر العام

 5046 11 00963 رقم الهاتف إیمان الذقاني اسم مدقق الحسابات

 3341934 11 00963 كسرقم الفا 2012 تاریخ تعیین مدقق الحسابات

 

 

 مجلس اإلدارة
 معلومات مجلس اإلدارة

 مستقل غیر تنفیذي الجنسیة نسبة الملكیة الجهة التي یمثلها المنصب االسم

 %2 نصاب العضویة نعم نعم سوریة %9.5 نفسه الرئیس عبد الغني العطار

 النائب محمد دیب
 %25 الطیران المدني

 سنوات 4 لسمدة والیة المج ال نعم سوریة

 4/2010/ 15 تاریخ انتخاب المجلس الحالي ال نعم سوریة عضو سناء یونس

 مكافأة أعضاء المجلس نعم نعم سوریة %2 نفسه عضو شاكر الحنبلي
قرار الهیئة العامة 

 %5أال تزید عن 

 نعم نعم سویسریة %8.9 شركة صیدون عضو سلیمان أرسالن
عدد اجتماعات المجلس خالل 

 العام
 جتماع واحدا

 تعین المؤسسة العامة للطیران المدني عضوین في المجلس نعم نعم سوریة %2 نفسه عضو أیمن هالل

 نعم نعم سوریة %2.15 نفسه عضو شوقي فیتروني
 

  %49.55 مجموع ملكیات أعضاء مجلس اإلدارة

 

 

 تركز الملكیة
 نسبة ملكیتهم العدد المساهمون

 

 نسبة ملكیتهم عددهم 

 %33.9 2 عتباریوناال
كبار 

 المساهمین
7 69.5% 

 %25 المؤسسة العامة للطیران المدني أكبر مساهم %66.1 71 الطبیعیون
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 توزیعات األرباح

 منذ التأسیس 2014 2013 2012 2011 2010 2009 العام

 69.6 69.6 69.6 69.6 69.6 69.6 رأس المال
58% 

 %5 %3 %14 %10 %7 %8 األرباح الموزعة نسبة

 

 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام

 الموضوع التاریخ الرقم

 2013ال یوجد إفصاحات طارئة للعام 

 

 لجنة التدقیق  اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
 اسم اللجنة

 
 خبرة مالیة ومحاسبیة عضو مجلس إدارة اسم العضو

 ال یوجد لجان ال یوجد لجان

 

 المؤشرات المالیة
 2010 2011 2012 2013 2014 

 90 89 96 101 103 الموجودات/ملیون ل.س

 69.6 69.6 69.6 69.6 69.6 رأس المال/ ملیون ل.س

 84 82 89 94 96 حقوق المساهمین/ ملیون ل.س

 4 3 2 3 13 األرباح الصافیة/ ملیون ل.س

 29 21 15 21 95 ربحیة السهم

 500 500 500 500 500 القیمة االسمیة

 601 588 638 673 668 یمة الدفتریةالق

 غیر مدرج غیر مدرج غیر مدرج غیر مدرج غیر مدرج القیمة السوقیة
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قطاع ال�صناعة



 اسم الشركة: اسمنت البادية

 معلومات الشركة
 2,629 عدد المساهمین 9,760,000,000 رأس المال

 314 عدد الموظفین 2008 تاریخ التأسیس

 www.albadiacement.com الموقع االلكتروني للشركة خالد الصواف المدیر العام*

  تاریخ اإلدراج في السوق 2007 تاریخ تعیین المدیر العام

 2118562 11 00963 رقم الهاتف شركة دیلویت اند توش اسم مدقق الحسابات

 2140095 11 00963 رقم الفاكس 2012 تاریخ تعیین مدقق الحسابات
 

 مجلس اإلدارة
 معلومات مجلس اإلدارة

 الجهة التي یمثلها المنصب االسم
نسبة 
 الملكیة

 الجنسیة
غیر 
 تنفیذي

 مستقل

 %0.001 نصاب العضویة ال نعم سعودیة %29.5 شركة المهیدب الرئیس المهیدبعماد عبد القادر 

 النائب فؤاد فهد الصالح
شركة سیر انفست 

 القابضة
 سعودیة 26%

 سنوات 3 مدة والیة المجلس ال نعم

 رائد المدیهیم
عضو 
 مفوض

 20/03/2012 تاریخ انتخاب المجلس الحالي ال نعم

 عضو موریزیو كانیبلي
میناف اس شركة 

 اي اس
 مكافأة أعضاء المجلس ال نعم إیطالي 12%

قرار الهیئة العامة 
 %5أال تزید عن 

 نعم نعم سوریة %7.5 نفسه عضو زیاد سعد الدین الزعیم
عدد اجتماعات المجلس خالل 

 العام
 مرات 4

 عضو محمد عبد العزیز العقیل
شركة الفوزان 

 القابضة
 نعم نعم سعودیة 5%

% 10الذي یمتلك یحق للمساهم 
 تعیین عضو أو أكثر في المجلس

 نعم

محمد محمد صبحي 
 الحالق

  نعم نعم سوریة مستقل نفسه عضو

    %80 مجموع ملكیات أعضاء مجلس اإلدارة
 

 تركز الملكیة
 نسبة ملكیتهم العدد المساهمون

 

 نسبة ملكیتهم عددهم 

 %74.05 11 االعتباریون
كبار 

 المساهمین
5 80% 

 % 29.5 شركة المهیدب القابضة أكبر مساهم %25.95 2,618 الطبیعیون
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 توزیعات األرباح

 منذ التأسیس 2014 2013 2012 2011 2010 2009 العام

 9,760 9,760 9,760 9,760 9,760 9,760 رأس المال
 ال یوجد

 الیوجد الیوجد الیوجد الیوجد ال یوجد ال یوجد األرباح الموزعة نسبة

 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام

 الموضوع التاریخ الرقم

 توقف المعمل بشكل مؤقت 5/5/2014 1

 معاودة العمل في المصنع 23/6/2014 2

 نتائج حصر وجرد أضرار المصنع 13/8/2014 3

 

 لجنة التدقیق  اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
 اسم اللجنة

 

 مالیة ومحاسبیةخبرة  عضو مجلس إدارة اسم العضو

 نعم نعم رائد المدیهیم لجنة التدقیق

 نعم نعم فهد فؤاد الصالح اللجنة التنفیذیة

 نعم نعم موریزیو كانیبلي لجنة المكافآت والترشیحات
 

 المؤشرات المالیة
 2010 2011 2012 2013 2014 

 17,721 17,642 17,904 18,307 15,982 الموجودات/ملیون ل.س

 9,760 9,760 9,760 9,760 9,760 المال/ ملیون ل.سرأس 

)1,767( 3,648 7,943 8,548 9,217 حقوق المساهمین/ ملیون ل.س  

)5,415( (4,295) (605) (669) (183) األرباح الصافیة/ ملیون ل.س  

)55( (44) (6) (7) (9) ربحیة السهم  

 100 100 100 100 500 القیمة االسمیة

)18( 37 81 88 472 القیمة الدفتریة  

 غیر مدرج غیر مدرج غیر مدرج غیر مدرج غیر مدرج القیمة السوقیة
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 النباتية للزيوت األهلية: الشركة اسم

 معلومات الشركة
 3,292 عدد المساهمین 1,500,000,000 رأس المال

 278 عدد الموظفین 1995 تاریخ التأسیس

 avoco@scs-net.org االلكتروني للشركةالموقع  عبد الحمید السلق المدیر العام

 2008 تاریخ اإلدراج في السوق 2007 تاریخ تعیین المدیر العام

 2524510 33 00963 رقم الهاتف عبد اهللا مكسور اسم مدقق الحسابات

 2524512 33 00963 رقم الفاكس 2012 تاریخ تعیین مدقق الحسابات

 

 مجلس اإلدارة
 معلومات مجلس اإلدارة

 الجهة التي یمثلها المنصب االسم
نسبة 
 الملكیة

 الجنسیة
غیر 
 تنفیذي

 مستقل

محمد بن حسن 
 العسیري

 الرئیس
الهیئة العربیة لإلستثمار 

 واإلنماء الزراعي
40% 

منظمة 
 عربیة

 %0.33 نصاب العضویة ال نعم

ثریا صادق 
 جعفر الحكاك

 سنوات 4 مدة والیة المجلس ال نعم عضو

عبد اللطیف 
 السبع

 16/05/2012 تاریخ انتخاب المجلس الحالي نعم نعم سوري %0.33 نفسه النائب

 مكافأة أعضاء المجلس نعم نعم سوریة %0.33 نفسه عضو مفوض أنس كیالني
قرار الهیئة العامة 

 %5أال تزید عن 

 نعم نعم سوریة %0.33 نفسه عضو مفوض ماهر فخري
عدد اجتماعات المجلس خالل 

 العام
 مرات 4

 نعم نعم سوریة %0.33 نفسه عضو مفوض تمام علوش
% 10یحق للمساهم الذي یمتلك 

 تعیین عضو أو أكثر في المجلس
 نعم

   نعم نعم سوریة %0.54 نفسه عضو إحسان الخیمي

    %41.86 مجموع ملكیات أعضاء مجلس اإلدارة

 

 تركز الملكیة
 نسبة ملكیتهم العدد المساهمون

 

 ملكیتهمنسبة  عددهم 

 %48.88 24 االعتباریون
كبار 

 المساهمین
1 40% 

 % 40 الهیئة العربیة لإلستثمار واإلنماء الزراعي أكبر مساهم %51.12 3,268 الطبیعیون
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 توزیعات األرباح

 منذ التأسیس 2014 2013 2012 2011 2010 2009 العام

 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 رأس المال
122.95% 

 %20 %15 %10 %10 %6 %5 األرباح الموزعة نسبة

 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام

 الموضوع التاریخ الرقم

 وفاة عضو مجلس إدارة 10/8/2014 1

 

 لجنة التدقیق  اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
 اسم اللجنة

 
 خبرة مالیة ومحاسبیة عضو مجلس إدارة اسم العضو

 لجنة تدقیق  ال یوجد المواد األولیة لجنة شراء

 

 المؤشرات المالیة

 2010 2011 2012 2013 2014 

 2,944 2,614 2,151 1,907 1,707 الموجودات/ملیون ل.س

 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 رأس المال/ ملیون ل.س

 2,491 2,293 1,987 1,726 1,646 حقوق المساهمین/ ملیون ل.س

 593 531 411 170 100 الصافیة/ ملیون ل.ساألرباح 

 40 35 27 57 33 ربحیة السهم

 100 100 100 500 500 القیمة االسمیة

 165 153 132 573 549 القیمة الدفتریة

 220 207 107 441 593 القیمة السوقیة
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قطاع الزراعة



 الشرق األدنى لمنتجات الزيتون اسم الشركة:

 معلومات الشركة
 52 عدد المساهمین 240,000,000 رأس المال

 50 عدد الموظفین 2000 تاریخ التأسیس

 www.neop.biz الموقع االلكتروني للشركة محمد كامل عدي المدیر العام

 مدرج غیر تاریخ اإلدراج في السوق 2000 تاریخ تعیین المدیر العام

 3344961 11 00963 رقم الهاتف أحمد المصري 2013لعام   اسم مدقق الحسابات

 3316793 11 00963 رقم الفاكس 2010 تاریخ تعیین مدقق الحسابات
 

 مجلس اإلدارة*
 معلومات مجلس اإلدارة

 مستقل غیر تنفیذي الجنسیة نسبة الملكیة الجهة التي یمثلها المنصب االسم

 %0.42 نصاب العضویة نعم نعم سوریة %2.06 نفسه الرئیس دیابمحمد عید 

 سنوات 4 مدة والیة المجلس نعم نعم سوریة %0.54 نفسه النائب فاروق القطب

 6/2013/ 5 تاریخ انتخاب المجلس الحالي ال نعم سوریة %49 شركة سیكوفین عضو مجد جمال

 أعضاء المجلسمكافأة  نعم نعم سوریة %0.42 نفسه عضو صالح عدي
قرار الهیئة العامة 

 %5أال تزید عن 

 نعم نعم سوریة %2.06 نفسه عضو وسیم دیاب
عدد اجتماعات المجلس خالل 

 العام
 اجتماعات 4

  %52.08 مجموع ملكیات أعضاء مجلس اإلدارة
% 10یحق للمساهم الذي یمتلك 

 تعیین عضو أو أكثر في المجلس
 ال

 25/4/2015في اجتماع الهیئة العامة المنعقد في  تم انتخاب مجلس إدارة جدید *

 

 تركز الملكیة
 نسبة ملكیتهم العدد المساهمون

 

 نسبة ملكیتهم عددهم 

 %79 7 كبار المساهمین %49 1 االعتباریون

 %49 شركة سیكوفین أكبر مساهم %51 51 الطبیعیون
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 توزیعات األرباح

 منذ التأسیس 2014 2013 2012 2011 2010 2009 العام

 240 240 240 240 240 240 رأس المال
259.8% 

 %83.3 %33.3 %33.3 %12.5   األرباح الموزعة نسبة

 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام

 الموضوع التاریخ الرقم

 2013ال یوجد إفصاحات طارئة خالل العام 

 

 لجنة التدقیق  اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
 اللجنةاسم 

 
 خبرة مالیة ومحاسبیة عضو مجلس إدارة اسم العضو

 ال یوجد اللجنة المركزیة

 

 المؤشرات المالیة
 2010 2011 2012 2013 2014 

 1,266 1113 645 540 556 الموجودات/ملیون ل.س

 240 240 240 240 240 رأس المال/ ملیون ل.س

 902 717 374 312 288 حقوق المساهمین/ ملیون ل.س

 330 428 97 40 16 األرباح الصافیة/ ملیون ل.س

 137 178 40 34 84 ربحیة السهم

 100 100 100 500 500 القیمة االسمیة

 376 299 156 650 601 القیمة الدفتریة

 غیر مدرج غیر مدرج غیر مدرج غیر مدرج غیر مدرج القیمة السوقیة
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 نماء لالستثمارات الزراعية الهندسية: الشركة اسم

 معلومات الشركة
 12,155 عدد المساهمین 140,000,000 رأس المال

 26 عدد الموظفین 1988 تاریخ التأسیس

 ال یوجد الموقع االلكتروني للشركة عبد المسیح ناصیف المدیر العام

 2009 تاریخ اإلدراج في السوق 2013 تاریخ تعیین المدیر العام

 2719588 11 00963 رقم الهاتف فرزت العمادي اسم مدقق الحسابات

 2719571 11 00963 رقم الفاكس 2011 تاریخ تعیین مدقق الحسابات

 

 مجلس اإلدارة
 معلومات مجلس اإلدارة

 الجهة التي یمثلها المنصب االسم
نسبة 
 الملكیة

 الجنسیة
غیر 
 تنفیذي

 مستقل

 الرئیس راما عزیز
صندوق نقابة المهندسین 

 الزراعیین
 %0.18 نصاب العضویة نعم نعم سوریة 5%

 سنوات 4 مدة والیة المجلس نعم نعم سوریة %2.86 غرفة الزراعة السوریة النائب عمر الشالط

 07/10/2012 تاریخ انتخاب المجلس الحالي نعم نعم سوریة %1.4 اإلتحاد العربي إلعادة التأمین عضو علي شرف

محمد عبد 
 المعین قضماني

 عضو

 سوریة %25 وزارة الزراعة

 مكافأة أعضاء المجلس ال نعم
قرار الهیئة العامة 

 % من األرباح10

 ال نعم عضو هیثم األشقر
عدد اجتماعات المجلس خالل 

 العام
 مرات 21

كریم مهران 
 خونده

 نعم نعم سوریة %0.7 نفسه عضو
% 10یحق للمساهم الذي یمتلك 

 تعیین عضو أو أكثر في المجلس
 ال

 عضو محمد كنعان
صندوق الضمان الصحي 

 واالجتماعي للمهندسین الزراعیین
 نعم نعم سوریة 5%

 

  %41.86 مجموع ملكیات أعضاء مجلس اإلدارة

 

 تركز الملكیة
 نسبة ملكیتهم العدد المساهمون

 

 نسبة ملكیتهم عددهم 

 %45.5 5 كبار المساهمین %46.34 21 االعتباریون

 % 25.5 وزارة الزراعة أكبر مساهم %54.66 12,134 الطبیعیون
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 توزیعات األرباح

 منذ التأسیس 2014 2013 2012 2011 2010 2009 العام

 140 140 140 140 140 140 رأس المال
214% 

 ال یوجد ال یوجد %10 %7 %10 %12 األرباح الموزعة نسبة

 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام

 الموضوع التاریخ الرقم

1 6/3/2014  استبدال ممثل عضو مجلس إدارة 

2 16/10/2014  استبدال ممثل عضو مجلس إدارة 

 

 لجنة التدقیق  اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
 اسم اللجنة

 
 خبرة مالیة ومحاسبیة عضو مجلس إدارة اسم العضو

 ال یوجد لجنة تدقیق لجنة تطویر مشاریع طرطوس

 

 المالیةالمؤشرات 
 2010 2011 2012 2013 2014 

 283 377 297 364 345 الموجودات/ملیون ل.س

 140 140 140 140 140 رأس المال/ ملیون ل.س

 123 141 215 217 208 حقوق المساهمین/ ملیون ل.س

 )18( )64( 14 25 9 األرباح الصافیة/ ملیون ل.س

 )33( -67 14 26 10 ربحیة السهم

 250 250 250 250 250 االسمیةالقیمة 

 220 147 224 226 217 القیمة الدفتریة

 962 962 1,000 829 857 القیمة السوقیة*

 2013 عام منذ التداول عن موقفة الشركة*
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 غدق/الزراعية المنتجات لتنمية السورية العربية الشركة: الشركة اسم

 معلومات الشركة
 4,847 المساهمینعدد  176,000,000 رأس المال

 24 عدد الموظفین 1988 تاریخ التأسیس

 ال یوجد الموقع االلكتروني للشركة عبد المسیح ناصیف المدیر العام

 غیر مدرج تاریخ اإلدراج في السوق 2013 تاریخ تعیین المدیر العام

 2220329 11 00963 رقم الهاتف فرزت العمادي اسم مدقق الحسابات

 2220329 11 00963 رقم الفاكس 2011 الحسابات تاریخ تعیین مدقق

 

 مجلس اإلدارة
 معلومات مجلس اإلدارة

 الجهة التي یمثلها المنصب االسم
نسبة 
 الملكیة

 الجنسیة
غیر 
 تنفیذي

 مستقل

 الرئیس راما عزیز
صندوق نقابة المهندسین 

 الزراعیین
 %0.18 نصاب العضویة نعم نعم سوریة 5%

 سنوات 4 مدة والیة المجلس نعم نعم سوریة %2.86 غرفة الزراعة السوریة النائب عمر الشالط

 07/10/2012 تاریخ انتخاب المجلس الحالي نعم نعم سوریة %1.4 اإلتحاد العربي إلعادة التأمین عضو علي شرف

محمد عبد 
 المعین قضماني

 عضو

 سوریة %25 وزارة الزراعة

 مكافأة أعضاء المجلس ال نعم
العامة  قرار الهیئة

 % من األرباح10

 ال نعم عضو هیثم األشقر
عدد اجتماعات المجلس خالل 

 العام
 مرات 21

كریم مهران 
 خونده

 نعم نعم سوریة %0.7 نفسه عضو
% 10یحق للمساهم الذي یمتلك 

 تعیین عضو أو أكثر في المجلس
 ال

 عضو محمد كنعان
صندوق الضمان الصحي 

 الزراعیینواالجتماعي للمهندسین 
 نعم نعم سوریة 5%

 

  %41.86 مجموع ملكیات أعضاء مجلس اإلدارة

 

 تركز الملكیة
 نسبة ملكیتهم العدد المساهمون

 

 نسبة ملكیتهم عددهم 

 %34 6 االعتباریون
كبار 

 المساهمین
4 40% 

 % 25 وزارة الزراعة أكبر مساهم %56 4,841 الطبیعیون
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 توزیعات األرباح

 منذ التأسیس 2014 2013 2012 2011 2010 2009 العام

 176 176 440 440 440 440 رأس المال
214% 

 ال یوجد ال یوجد %10 %7 %10 %12 األرباح الموزعة نسبة

 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام

 الموضوع التاریخ الرقم

1 6/3/2014  استبدال ممثل عضو مجلس إدارة 

2 16/10/2014  استبدال ممثل عضو مجلس إدارة 

 

 لجنة التدقیق  اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
 اسم اللجنة

 
 خبرة مالیة ومحاسبیة عضو مجلس إدارة اسم العضو

 ال یوجد لجنة تدقیق لجنة تطویر مشاریع طرطوس

 

 المؤشرات المالیة
 2010 2011 2012 2013 2014 

 1,019 1,017 1,031 1,056 890 الموجودات/ملیون ل.س

 160 160 424 424 424 رأس المال/ ملیون ل.س

 497 484 496 563 857 حقوق المساهمین/ ملیون ل.س

 13 )12( )68( 4 24 األرباح الصافیة/ ملیون ل.س

 7 )7( 77 4 10 ربحیة السهم

 100 100 500 500 500 القیمة االسمیة

 291 284 581 657 991 القیمة الدفتریة

 غیر مدرج غیر مدرج غیر مدرج غیر مدرج غیر مدرج القیمة السوقیة
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قطاع االت�صاالت



 سورية - MTN اسم الشركة:

 معلومات الشركة
 23 عدد المساهمین 1,500,000,000 رأس المال

 973 عدد الموظفین 2002 تاریخ التأسیس

 www.mtn.com.sy الموقع االلكتروني للشركة اسماعیل جارودي المدیر العام

 غیر مدرج تاریخ اإلدراج في السوق 2002 تاریخ تعیین المدیر العام

 9494 11 00963 رقم الهاتف إرنست اند یونغ مدقق الحساباتاسم 

 3344007 11 00963 رقم الفاكس 2014 تاریخ تعیین مدقق الحسابات
 

 

 مجلس اإلدارة
 معلومات مجلس اإلدارة

 الجهة التي یمثلها المنصب االسم
نسبة 
 الملكیة

 الجنسیة
غیر 
 تنفیذي

 مستقل

 %0.5 نصاب العضویة نعم نعم لبنانیة %1 نفسه الرئیس جمال رمضان

 %24.49 تیلي إنفست لیمتد النائب باسم التاجي
الجزر العذراء 

 البریطانیة
 سنوات 4 مدة والیة المجلس ال نعم

 عضو أحمد فروخ*
انفستكوم موبایل 

 كومیونیكیشن
71.98% 

جزیرة كایمن 
 البریطانیة

 2/3/2010 تاریخ انتخاب المجلس الحالي ال نعم

 مكافأة أعضاء المجلس نعم نعم سوریة %0.5 نفسه.. عضو نصیر سبح
قرار الهیئة العامة 

 %5أال تزید عن 

 نعم نعم سوریة %0.5 نفسه عضو جورج فاكیاني
عدد اجتماعات المجلس خالل 

 العام
 اجتماعاً  18

  %98.47 مجموع ملكیات أعضاء مجلس اإلدارة
% 10یحق للمساهم الذي یمتلك 

 في المجلستعیین عضو أو أكثر 
 ال

 21/12/2014* تم استبدال العضو الممثل لشركة انفستكوم موبایل  كومیونیكشن بالسید زنید بولبولیا في 

 

 تركز الملكیة
 نسبة ملكیتهم العدد المساهمون

 

 نسبة ملكیتهم عددهم 

 %96.47 2 كبار المساهمین %96.47 2 االعتباریون

 %52.37 شركة انفستكوم موبایل كومیونیكیشن أكبر مساهم %3.53 20 الطبیعیون
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 توزیعات األرباح

 منذ التأسیس 2014 2013 2012 2011 2010 2009 العام

 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 رأس المال
3,259% 

 %197 %226 %213 %400 %414 %751 األرباح الموزعة نسبة
 

 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام

 الموضوع التاریخ الرقم

 2013ال یوجد إفصاحات طارئة خالل العام 
 

 

 لجنة التدقیق  اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
 اسم اللجنة

 

 خبرة مالیة ومحاسبیة عضو مجلس إدارة اسم العضو

 ال نعم جمال رمضان لجنة المكافآت والتعویضات والموارد البشریة

 نعم نعم باسم التاجي 

 ال نعم سبحنصیر  
 

 

 المؤشرات المالیة
 2010 2011 2012 2013 2014 

 80,591 71,501 56,182 49,850 42,730 الموجودات/ملیون ل.س

 1,500 1,500 1,500 1,500 1500 رأس المال/ ملیون ل.س

 5,576 5,643 5,451 9,167 8,464 حقوق المساهمین/ ملیون ل.س

 3,326 3,393 3,201 6,917 6,214 األرباح الصافیة/ ملیون ل.س

 222 226 1,067 2,306 2,071 ربحیة السهم

 100 100 500 500 500 القیمة االسمیة

 372 376 1,817 3,056 2821 القیمة الدفتریة

 غیر مدرج غیر مدرج غیر مدرج غیر مدرج غیر مدرج القیمة السوقیة
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 تيليكوم موبايل سيريتل: الشركة اسم

 معلومات الشركة
 6,541 عدد المساهمین 3,350,000,000 رأس المال

 2,000 عدد الموظفین 2002 تاریخ التأسیس

 www.syriatel.sy الموقع االلكتروني للشركة ماجدة صقر المدیر العام

 غیر مدرج تاریخ اإلدراج في السوق 2008 تاریخ تعیین المدیر العام

 9393 11 00963 الهاتفرقم  محمد زهیر تیناوي اسم مدقق الحسابات

 3344007 11 00963 رقم الفاكس 2014 تاریخ تعیین مدقق الحسابات

 

 

 مجلس اإلدارة
 معلومات مجلس اإلدارة

 الجهة التي یمثلها المنصب االسم
نسبة 
 الملكیة

 الجنسیة
غیر 
 تنفیذي

 مستقل

 الرئیس رامي مخلوف
راماك للمشاریع التنمویة 

 واإلنسانیة
 %0.3 نصاب العضویة ال نعم سوریة 42.21%

 سنوات 4 مدة والیة المجلس ال نعم سوریة %14.66 نفسه النائب إیهاب مخلوف

عبد الرحمن 
 مازي

 11/7/2014 تاریخ انتخاب المجلس الحالي نعم نعم سعودیة %0.92 نفسه عضو

 مكافأة أعضاء المجلس نعم نعم إماراتیة %0.3 نفسه عضو أحمد الظاهري
العامة قرار الهیئة 

 %5أال تزید عن 

 ال نعم سوریة %24.61 صندوق المشرق االستثماري عضو أشرف منعم
عدد اجتماعات المجلس خالل 

 العام
 اجتماعاً  12

  %82.7 مجموع ملكیات أعضاء مجلس اإلدارة
% 10یحق للمساهم الذي یمتلك 

 تعیین عضو أو أكثر في المجلس
 ال

 

 تركز الملكیة
 نسبة ملكیتهم العدد المساهمون

 

 نسبة ملكیتهم عددهم 

 %81.58 3 كبار المساهمین %74.72 28 االعتباریون

 %42.21 شركة راماك للمشاریع التنمویة واإلنسانیة أكبر مساهم %25.28 6,513 الطبیعیون
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 توزیعات األرباح

 منذ التأسیس 2014 2013 2012 2011 2010 2009 العام

 3,350 3,350 3,350 3,350 1,675 1,675 رأس المال
2,115% 

%235 %180 %180 %160 %300 %240 األرباح الموزعة نسبة  

 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام

 الموضوع التاریخ الرقم

 % من اسهم الشركة 41.9نقل ملكیة  10/3/2013 1

 استقالة عضو مجلس إدارة 1/5/2013 2

 

 لجنة التدقیق  اإلدارةاللجان المنبثقة عن مجلس 
 اسم اللجنة

 

 خبرة مالیة ومحاسبیة عضو مجلس إدارة اسم العضو

 ال یوجد لجان
 نعم نعم عبد الرحمن مازي
 ال نعم إیهاب مخلوف

 ال نعم أحمد الظاهري

 

 المؤشرات المالیة
 2010 2011 2012 2013 2014 

 81,563 70,468 53,455 45,893 38,783 الموجودات/ملیون ل.س

 3,350 3,350 3,350 3,350 1,675 رأس المال/ ملیون ل.س

 41,165 36,582 27,970 25,783 23,344 حقوق المساهمین/ ملیون ل.س

 13,340 5,394 7,547 7,465 8,469 األرباح الصافیة/ ملیون ل.س

 398 161 56 56 63 ربحیة السهم

 100 100 25 25 25 القیمة االسمیة

 1,229 1,092 209 192 348 القیمة الدفتریة

 غیر مدرج غیر مدرج غیر مدرج غیر مدرج غیر مدرج القیمة السوقیة
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قطاع ال�رشافة



 األدهم للصرافةاسم الشركة: 

 معلومات الشركة
 36 عدد المساهمین 250.000.000 رأس المال

 37 عدد الموظفین 2009 تاریخ التأسیس

 www.alaadhamexchange.com الموقع االلكتروني للشركة سامر قنطقجي المدیر العام

 مدرجغیر  تاریخ اإلدراج في السوق 2009 تاریخ تعیین المدیر العام

 2325603 11 00963 رقم الهاتف محمد الیغشي اسم مدقق الحسابات

 2318148 11 00963 رقم الفاكس 2014 تاریخ تعیین مدقق الحسابات
 

 

 مجلس اإلدارة
 معلومات مجلس اإلدارة

 مستقل غیر تنفیذي الجنسیة نسبة الملكیة الجهة التي یمثلها المنصب االسم

 %5 نصاب العضویة نعم نعم سوریة %10 نفسه الرئیس عماد حالق قنطقجي

 سنوات 4 مدة والیة المجلس نعم نعم سوریة %10 نفسه النائب عبداهللا حالق قنطقجي

 19/1/2015 تاریخ انتخاب المجلس الحالي نعم نعم سوریة %10 نفسه عضو عمر حالق قنطقجي

محممود حالق 
 قنطقجي

 أعضاء المجلسمكافأة  نعم نعم سوریة %9.08 نفسه عضو
تحدد بقرار من الهیئة العامة 

 %5على أال تزید عن 

 نعم نعم سوریة %10 نفسه عضو بثینة أدهم العویر
عدد اجتماعات المجلس خالل 

 العام
 مرات 4

  %49.08 مجموع ملكیات أعضاء مجلس اإلدارة
% 10یحق للمساهم الذي یمتلك 

تعیین عضو أو أكثر في 
 المجلس:

 ال

 

 

 الملكیةتركز 
 نسبة ملكیتهم العدد المساهمون

 

 نسبة ملكیتهم عددهم 

 %96.75 12 كبار المساهمین %0 0 االعتباریون

 %85.22 %10مساهمین ملكیة كل منهم  7 أكبر مساهم %100 36 الطبیعیون
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 توزیعات األرباح

 منذ التأسیس 2014 2013 2012 2011 2010 2009 العام

 250 250 250 250 250 250 رأس المال
89% 

 %30 %24 %29 %6 الیوجد ال یوجد األرباح الموزعة نسبة
 

 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام

 الموضوع التاریخ الرقم

 الیوجد إفصاحات طارئة خالل العام
 

 لجنة التدقیق  اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
 خبرة مالیة ومحاسبیة عضو مجلس إدارة اسم العضو  اسم اللجنة

 ال یوجد أي لجان منبثقة عن مجلس اإلدارة
 

 

 المؤشرات المالیة

 2010 2011 2012 2013 2014 

 621 640 566 1,192 310 الموجودات/ملیون ل.س

 250 250 250 450 250 رأس المال/ ملیون ل.س

 355 322 327 442 251 حقوق المساهمین/ ملیون ل.س

 33 60 72 (53) 8 ملیون ل.س األرباح الصافیة/

 13 24 29 (12) 16 ربحیة السهم

 100 100 100 500 500 القیمة االسمیة

 142 129 131 530 501 القیمة الدفتریة

 غیر مدرج غیر مدرج غیر مدرج غیر مدرج غیر مدرج القیمة السوقیة
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 للصرافة المتحدة: الشركة اسم

 معلومات الشركة
 55 عدد المساهمین 250.000.000 رأس المال

 44 عدد الموظفین 2010 تاریخ التأسیس

 www.uecsy.com الموقع االلكتروني للشركة عبدو یوسف المدیر العام

 غیر مدرج تاریخ اإلدراج في السوق 2014 تاریخ تعیین المدیر العام

 2325603 11 00963 رقم الهاتف شركة جواد ومكسور اسم مدقق الحسابات

 2318148 11 00963 رقم الفاكس 2010 تاریخ تعیین مدقق الحسابات

 

 مجلس اإلدارة
 معلومات مجلس اإلدارة

 مستقل غیر تنفیذي الجنسیة نسبة الملكیة الجهة التي یمثلها المنصب االسم

 %10 نصاب العضویة ال نعم سوریة %25.08 نفسه الرئیس أحمد رائد فتینة

 سنوات 4 مدة والیة المجلس ال نعم سوریة %17.59 نفسه النائب محمد سامر الحموي

 25/9/2014 تاریخ انتخاب المجلس الحالي نعم نعم سوریة %17.59 نفسه عضو محمد سعید الحموي

 مكافأة أعضاء المجلس نعم نعم سوریة %8.5 نفسه عضو سعید محمد أصفري
تحدد بقرار من الهیئة العامة 

 %5على أال تزید عن 

 ال نعم سوریة %10.14 نفسه عضو بشر عیسى
عدد اجتماعات المجلس خالل 

 العام
 مرات 4

  %78.90 مجموع ملكیات أعضاء مجلس اإلدارة
% 10یحق للمساهم الذي یمتلك 

تعیین عضو أو أكثر في 
 المجلس:

 ال

 

 
 تركز الملكیة

 نسبة ملكیتهم العدد المساهمون

 

 عددهم 
نسبة 
 ملكیتهم

 %89.02 6 كبار المساهمین %0 0 االعتباریون

 %25 أحمد رائد فتینة أكبر مساهم %100 55 الطبیعیون
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 توزیعات األرباح

 منذ التأسیس 2014 2013 2012 2011 2010 2009 العام

 250 250 250 250 250 250 رأس المال
 ال یوجد

 ال یوجد الیوجد ال یوجد ال یوجد   األرباح الموزعة نسبة

 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام

 الموضوع التاریخ الرقم

 الیوجد إفصاحات طارئة خالل العام

 

 لجنة التدقیق  اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
 خبرة مالیة ومحاسبیة عضو مجلس إدارة اسم العضو  اسم اللجنة

 ال یوجد أي لجان منبثقة عن مجلس اإلدارة

 

 

 المؤشرات المالیة

 2010 2011 2012 2013 2014 

 321 291 289 257 247 الموجودات/ملیون ل.س

 250 250 250 450 250 رأس المال/ ملیون ل.س

 320 291 281 256 247 حقوق المساهمین/ ملیون ل.س

 32 9 21 9 )3( األرباح الصافیة/ ملیون ل.س

 13 4 44 18 )6( ربحیة السهم

 100 100 500 500 500 القیمة االسمیة

 128 116 561 512 494 القیمة الدفتریة

 غیر مدرج غیر مدرج غیر مدرج غیر مدرج غیر مدرج القیمة السوقیة
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 للصرافة الدياب: الشركة اسم

 معلومات الشركة
 26 عدد المساهمین 250.000.000 رأس المال

  عدد الموظفین 2011 تاریخ التأسیس

  الموقع االلكتروني للشركة محمد خیر الریس المدیر العام

 غیر مدرج تاریخ اإلدراج في السوق 2011 تاریخ تعیین المدیر العام

 2221241 11 00963 رقم الهاتف غسان صندوق اسم مدقق الحسابات

 2235366 11 00963 رقم الفاكس 2011 تاریخ تعیین مدقق الحسابات

 

 مجلس اإلدارة
 معلومات مجلس اإلدارة

 مستقل غیر تنفیذي الجنسیة نسبة الملكیة الجهة التي یمثلها المنصب االسم

 %4 نصاب العضویة ال نعم سوریة %22 نفسه الرئیس عبد الفتاح دیاب

 سنوات 4 مدة والیة المجلس ال نعم سوریة %22 نفسه النائب عبد الرزاق دیاب

 25/9/2014 تاریخ انتخاب المجلس الحالي ال نعم سوریة %15 نفسه عضو یاسین دیاب

 مكافأة أعضاء المجلس نعم نعم سوریة %10 نفسه عضو أحمد زیاد الصباغ
تحدد بقرار من الهیئة العامة 

 %5على أال تزید عن 

 نعم نعم سوریة %10 نفسه عضو عبد الرحمن دیاب
عدد اجتماعات المجلس خالل 

 العام
 مرات 4

 نعم نعم سوریة %10 نفسه عضو نزار دیاب
% 10الذي یمتلك یحق للمساهم 

تعیین عضو أو أكثر في 
 المجلس:

 ال

   نعم نعم سوریة %2 نفسه عضو محمد فاروق دیاب

    %91 مجموع ملكیات أعضاء مجلس اإلدارة

 

 تركز الملكیة

 نسبة ملكیتهم العدد المساهمون

 

 عددهم 
نسبة 
 ملكیتهم

 %89.22 6 كبار المساهمین %0 0 االعتباریون

 %22 عبد الفتاح وعبد الرزاق دیاب أكبر مساهم %100 26 الطبیعیون
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 توزیعات األرباح

 منذ التأسیس 2014 2013 2012 2011 2010 2009 العام

 250 250 250 250 250 250 رأس المال
 ال یوجد

 ال یوجد الیوجد ال یوجد ال یوجد   األرباح الموزعة نسبة

 

 

 اإلفصاحات الطارئة خالل العام

 الموضوع التاریخ الرقم

 الیوجد إفصاحات طارئة خالل العام

 

 لجنة التدقیق  اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
 خبرة مالیة ومحاسبیة عضو مجلس إدارة اسم العضو  اسم اللجنة

 ال یوجد أي لجان منبثقة عن مجلس اإلدارة

 

 

 المؤشرات المالیة

 2010 2011 2012 2013 2014 

 337 290 262 248  الموجودات/ملیون ل.س

 250 250 250 250  رأس المال/ ملیون ل.س

 322 275 288 246  حقوق المساهمین/ ملیون ل.س

 49 3 42 (4)  األرباح الصافیة/ ملیون ل.س

 20 1 84 (9)  ربحیة السهم

 100 100 500 500  القیمة االسمیة

 129 110 575 491  القیمة الدفتریة

 غیر مدرج غیر مدرج غیر مدرج غیر مدرج  القیمة السوقیة
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