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 تنفيذيالملخص  ال
 مقدمة:

مل يعد خيفى على أحد األمهية اليت حتظى هبا ممارسات احلوكمة والدور الذي تلعبه يف زيادة كفاءة وفاعلية 
وحدات النشاط االقتصادي وصواًل إىل مستوى األداء يف خمتلف املستويات االقتصادية ابتداًء من الشركة كأوىل 

 االقتصاد الوطين.

تؤدي دوراً رئيسياً يف الوقاية  حيث أثبتت التجارب الدولية أن املمارسات السليمة لإلدارة يف الشركات املسامهة
هذه الشركات يف القطاعات اليت تعمل هبا من حدوث األزمات املالية والتخفيف من آثارها السلبية وذلك ألمهية 

يف جناح هذه  لتعدد األطراف اليت تتقاطع مصاحلهالضخامتها النسبية اليت أدت إىل انفصال امللكية عن اإلدارة و 
 الشركات واستمرارها وتطورها.

ار إىل االستقر  كما أن ممارسات احلوكمة قد أضحت ضرورة حتمية للمجتمعات واالقتصاديات اليت تطمح
 للوصول إىل بيئات االستثمار اجلاذبة من خالل ممارسات احلكم الرشيد. والنمو يف ظل املنافسة الدولية احملتدمة

اإلطار التشريعي الناظم ملمارسات احلوكمة يف   اكتمل يتميز مفهوم احلوكمة حبداثته النسبية حيث ويف سورية
احلاكمية املؤسسية لشركات التأمني الصادر عن هيئة ونظام  9122/ لعام 92رقم/ كل من قانون الشركات

 ودليل احلوكمة يف املصارف التقليدية واإلسالمية الصادر 9112لعام  /127اإلشراف على التأمني بالقرار رقم/
عن ونظام املمارسات السليمة إلدارة الشركات الصادر  9112لعام /982/عن مصرف سورية املركزي بالقرار رقم

 .9118 / لعام12بالقرار رقم /ق واألسواق املالية السورية هيئة األورا

تنظيم وتطوير األسواق املالية والفعاليات حبكم وظيفتها يف  هيئة األوراق واألسواق املالية السورية عملتقد ف
وراق املالية امللحقة هبا مبا يضمن العدالة والشفافية والكفاءة ومبا يساهم يف احلد من املخاطر املرتبطة مبعامالت األ

 املسامهة متابعة مدى التزام الشركاتعلى  9112منذ عام  املستثمرين من املمارسات غري السليمةمحاية ويف 
/ عرب إصدار سلسلة من التقارير السنوية 12اخلاضعة إلشرافها بتطبيق ممارسات احلوكمة السليمة وفق القرار رقم /

 رفع مستويات اإلفصاح والشفافية دور اهليئة يفلدعم  ة االلكرتوينونشرها لتكون متاحة للجميع على موقع اهليئ
 من جهة ويف نشر الوعي الالزم حول املمارسات الفضلى اليت يتطلبها تطوير قطاع األوراق املالية.
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كرب قدر ممكن بعد أن مت تطوير استمارة احلوكمة لتغطي أ 9122هذا التقرير لعام  العمل يأيتواستكمااًل هلذا 
 .التفاصيل ولتسهل على الشركات عملية ملئهامن 

وهذا التقرير هو مثرة التنسيق والتعاون الدائمني مابني اجلهات اإلشرافية والرقابية اليت مل تبخل مشكورًة بتقدمي  
كل املعلومات والدعم الالزمني مبا يصب يف مصلحة اقتصادنا الوطين عامًة وقطاع األوراق املالية خاصًة والسيما 

لتجارة الداخلية ومحاية املستهلك ووزارة االقتصاد ف سورية املركزي وهيئة اإلشراف على التأمني ووزارة امصر 
 إضافًة إىل وزارة املالية.والتجارة اخلارجية 

كما يصدر هذا التقرير يف ظل الظروف االستثنائية اليت حتيط بكافة جوانب النشاط االقتصادي والسيما قطاع 
 ، حيث تطفو نقاط الضعف على السطح يف أوقات األزمات.الشركات املسامهة

 حيث غطى التقرير كافة حماور حوكمة الشركات اليت تناولتها التقارير السابقة مع التوسع يف بعض هذه احملاور
كرتكزات امللكية ومعلومات أعضاء جمالس اإلدارة وغريها من احملاور، وقد مت   عرب بعض اإلحصائيات الوصفية

إضافة حمور إدارة املخاطر لتسليط الضوء على ممارسات الشركات لتجنب املخاطر اليت ازدادت بفعل الظروف 
 احلالية.

 الخلفية النظرية:
 مفهوم حوكمة الشركات: -1

نظر املعنيني وذلك لتداخل هذا املفهوم مع العديد من األمور  تعاريف هذا املفهوم باختالف وجهاتختتلف 
التنظيمية واالقتصادية واملالية واالجتماعية للشركات والرتباط هذا املفهوم مبجموعة من األطراف )املسامهون، 

 جملس اإلدارة، اإلدارة التنفيذية، أصحاب املصاحل(.

الدولية املعنية وتعريفات من وجهة نظر املالك وتعريفات من وبالتايل هناك تعريفات من وجهة نظر املنظمات 
 وجهة نظر اإلدارة.

 أي أن مفهوم حوكمة الشركات:

  يرتبط مبجموعة من األطراف املختلفة واليت ختتلف فيما بينها من حيث االهتمامات واملصاحل والغرض
 من التعامل مع الشركة.

 التوازن بني مصاحلها وضمان حقوقها قيق وحت يهدف إىل تنظيم العالقة بني هذه األطراف. 



 1122تقرير حوكمة الشركات لعام   هيئة األوراق واألسواق المالية السورية

 3 

  أفضل استخدام ملوارد الشركة من خالل االلتزام بإدارة استثمارات الشركة بفعالية.يسعى إىل حتقيق 
  من خالل  أي طرف من هذه األطراف لباقي األطراف األخرى احلد من استغاللمنع أو يسعى إىل

 توزيع احلقوق واملسؤوليات.

 الحوكمة:أهداف وأهمية  -2

 : يلي ما حتقيق إىل الشركات حوكمة تسعى

  وكذلك أداء السهم. الشركات أداء حتسني .2
 .وأخالقيا وأدائيا مادياً  املقبولة غري والتصرفات املصاحل وتضارب الغش مبعاجلة الكفيلة األنظمة وضع .9
 .إدارهتا جملس وأعضاء الشركات إدارة على الرقابة أنظمة وضع .1
 جملس( املشاركني) بني فيما واملسؤوليات احلقوق كل توزيع حيدد هليكل وفقا الشركة إلدارة أنظمة وضع .9

 . واملسامهني اإلدارة

 حتقيق التوافق مع االلتزامات القانونية وتلبية توقعات األطراف ذوي العالقة. .5

 .أهدافها لتحقيق الشركة داخل العمل بسري املتعلقة واإلجراءات القواعد وضع .6

كل حماسبية ومالية مبا يعمل على تدعيم واستقرار نشاط ا حوكمة الشركات يف جتنب االنزالق يف مش هميةأ تربز
 الشركات ومنع حدوث اهنيارات باألجهزة املصرفية أو أسواق املال.

وتؤدى احلوكمة يف النهاية إىل زيادة الثقة يف االقتصاد القومي، وتعميق دور سوق املال، وزيادة قدرته على تعبئة 
املدخرات ورفع معدالت االستثمار، واحلفاظ على حقوق األقلية أو صغار املستثمرين. ومن ناحية أخرى، تشجع 
احلوكمة على منو القطاع اخلاص ودعم قدراته التنافسية، وتساعد املشروعات يف احلصول على التمويل وتوليد 

 األرباح، وأخريا خلق فرص عمل.
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 حوكمة الشركات: آليات -3

جمموعة من الطرق واألساليب واألدوات اليت تطبق يف الشركة وبيئتها للتعامل مع مشاكل حوكمة  هي
 الشركات.

 تقسم آليات احلوكمة إىل آليات داخلية وآليات خارجية كمايلي:

 اآلليات الخارجية اآلليات الداخلية
 مجلس اإلدارة 
 نظم الحوافز اإلدارية 
 هيكل رأس المال 
  للشركة واللوائح الداخليةالنظام األساسي 
 آليات الرقابة الداخلية 

 .القوانني والتشريعات املطبقة 
 املؤسسات املالية واحملاسبية والقانوننية 
 اجلهات اإلشرافية والرقابية. 
 )أسواق الشركة)املنتجات، سوق العمل 
 .معلومات السوق املايل وحتليلها 

 
 الشركات التي شملها التقرير: -4

 كمايلي: ( قطاعات6( شركة مسامهة عامة موزعة على )19على ) اشتمل التقرير
 أرقام املؤشرات املالية مباليني اللريات

 المصارف

حقوق  رأس المال التأسيستاريخ  وضعها الشركة
 المساهمين

األرباح  الموجودات
 الصافية

عدد 
 الموظفين

 445 1,009 61,466 7,828 5,000 3002 مدرج الدويل للتجارة والتمويل 2

 563 570,4 69,493 5,496 4,000 2003 مدرج سورية واملهجر 1

 738 659,5 75,642 7,020 5,000 2002 مدرج بيمو السعودي الفرنسي 3

 314 171,9 46,454 6,559 6,120 2006 مدرج بيبلوس 4

 427 114,3 63,431 6,967 5,724 2005 مدرج عودة 5

 353 551 37,320 5,942 5,050 2006 نظامي العريب 6

 242 1,098 21,835 15,703 15,000 2009 مدرج قطر الوطين 7

 257 103,9 17,729 2,963 3,000 2008 مدرج األردن 8

 190 257,8 22,355 2,726 3,000 2006 مدرج سورية واخلليج 9
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 166 150,3 31,113 4,037 5,250 2008 مدرج فرنسبنك 21

 115 125,6 15,812 2,280 2,500 2008 مدرج الشرق 22

 850 873,3 63,321 8,858 8,112 2006 مدرج سورية الدويل اإلسالمي 21

 150 382,5 13,047 4,844 4,991 2006 مدرجغري  الشام 23

 207 169,3 23,047 3,310 3,407 2009 غري مدرج الربكة 24

 التأمين

 رأس المال التأسيستاريخ  وضعها الشركة
حقوق 

 الموجودات المساهمين
األرباح 
 الصافية

عدد 
 الموظفين

 333 135 2,941 1,261 1,000 2006 مدرج آروب سوريا 25

 110 (142) 2,962 1,881 2,000 2007 مدرج العقيلة للتأمني التكافلي 26

 356 117 3,065 1,228 850 2006 مدرج السورية الوطنية للتأمني 27

 177 34 1,496 1,038 1,000 2007 مدرج للتأمنياالحتاد التعاوين  28

 104 112 2,458 1,250 850 2006 غري مدرج املشرق العريب للتأمني 29

 327 152 2,655 1,101 850 2006 مدرج سوريا –املتحدة للتأمني  11

 138 70 2,310 781 850 2006 مدرج السورية الكويتية للتأمني 12

 الزراعة

 رأس المال التأسيستاريخ  وضعها الشركة
حقوق 

 المساهمين
 الموجودات

األرباح 
 الصافية

عدد 
 الموظفين

 23 25 364 216.6 140 9989 مدرج مناء 11

 00 40 260 331.8 240 3000 غري مدرج الشرق األدىن ملنجات الزيتون 13

 الخدمات

حقوق  رأس المال التأسيستاريخ  وضعها الشركة
 المساهمين

األرباح  الموجودات
 الصافية

عدد 
 الموظفين

14 UG 666 (02) 1.192 442 450 2002 مدرجة 

 519 (9.7) 309,5 297.8 200 1992 مدرجة األهلية للنقل 15

 4 3 100,9 93,74 69 2001 غري مدرجة قرية دمشق للشحن 16

 46 12 189 177.8 163.7 2007 غري مدرجة للتوزيعشركة ماس  17

 36 14 316 264.9 250 2009 غري مدرجة األدهم للصرافة 18
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 الصناعة

حقوق  رأس المال التأسيستاريخ  وضعها الشركة
 المساهمين

األرباح  الموجودات
 الصافية

عدد 
 الموظفين

 226 (669) 18,307 8,548 9,760 2008 غري مدرجة امسنت البادية 19

 335 170 1,906 1,725 1,500 1996 مدرجة األهلية للزيوت 31

 االتصاالت

 رأس المال تاريخ التأسيس وضعها الشركة
حقوق 

 الموجودات المساهمين
األرباح 
 الصافية

عدد 
 الموظفين

 280,2 7,469 45,890 25,780 3,350 2001 غري مدرجة سريياتيل موبايل تليليكوم 32

31 MTN 381,1 6,917 49,840 9,160 1,500 2002 غري مدرجة 

 11,913 17,275 697,125 140,017 101,177 المجموع

وجمموع  1011مليار ل.س يف هناية عام  101حيث يبلغ جمموع رؤوس أموال هذه الشركات مايقارب  -

مليار ل.س وحققت  796مليار ل.س.وبلغ جمموع موجوداهتا مايقارب  140حقوق املسامهني مايقارب 

 مليار ل.س. 16صافية مبايقارب  اً هذه الشركات أرباح

 ( موظفاً.119911ظفي هذه الشركات )بلغ جمموع مو  -

( شركة يف هناية 21مع العرض أن عدد الشركات املسامهة العامة اخلاضعة إلشراف هيئة األوراق النالية بلغ ) -

( شركات صرافة حديثة التأسيس 4( شركات هلا ظروفها اخلاصة أو متوقفة عن العمل و)7وهنا ) 1011عام 
. 

وهذه الشركات متثل أهم كثر التزامًا وجتاوبًا فيما يتعلق مبتطلبا احلوكمة،( األ11ومت اختيار الشركات الـ) -
وتضم كافة الشركات املدرجة يف سوق دمشق لألوراق  الشركات العاملة ضمن قطاع الشركات املسامهة العامة

املالية إضافًة إىل الشركات املرشحة لإلدراج واليت تتميز بالتزامها اجليد مبتطلبات اجلهات الرقابية واألنظمة 
  والقوانني الناظمة.
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 النتائج المستخلصة: -5
 حماور كمايلي:عدة تضمن التقرير 

 التقريرالنقاط التي تناولها  المحور 

قسم  -حقوق االفضلية –توزيعات األرباح  -تركز امللكية والقوة التصويتية حقوق المساهمين 3
 عالقات املسامهني

 مجالس اإلدارة وهياكل الملكية 2

شروط  –جمموع ملكيات األعضاء  -نسبة امللكية الالزمة للعضوية
القرابة بني أعضاء  -حمددات امللكية يف النظام األساسي -تشكيلة اجمللس

تعويضات  –جنسيات األعضاء  –ممثلو الشخصيات االعتبارية  -اجمللس
 شروط العضوية. -ومكافآت األعضاء وعدد االجتماعات

ألسهم يف  ملكيته -عضويته يف اجمللس -جنسيته –مؤهالت املدير العام  اإلدارة التنفيذية 1
 الشركة.

 اإلفصاح والشفافية 4
ن و الرمسي املتحدثون –سياسة اإلفصاح  -اإلفصاح يف تقرير جملس اإلدارة 

اإلفصاحات  –آليات ضبط املعلومات  –املواقع االلكرتونية وحمتوياهتا  –
 الطارئة واألخرى

 اجتماعاهتاعدد  -عدد اللجان ومهامها اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة ,

اجتماعاهتا مع مفتش  -عدد اجتماعاهتا -تشكيلة اللجنة ومهامها لجنة التدقيق 6
 احلسابات

 تقارير املفتشني -أمساء املفتشني وتواريخ انتخاهبم مفتشو الحسابات 7

اجلهة اليت –مؤهالت املدقق -شرط التفرغ -عدد موظفي دائرة التدقيق التدقيق الداخلي ,
 تقاريره.يرفع هلا 

 -اجلهات املسؤولة عن إدارة املخاطر -املخاطر اليت تتعرض هلا الشركة إدارة المخاطر 9
 اإلجراءات املتخذة خالل العام. -آليات إدارة املخاطر

 أواًل: حقوق المساهمين:

موجـــودات تتضــمن حقــوق املســـامهني الــيت كفلهــا اإلطـــار التشــريعي احلــق بتقاضـــي األربــاح، اســتيفاء حصـــة مــن 
وقـد تنـاول التقريـر  الشركة عند التصفية، حقـوق املسـاهم املتعلقـة باهليئـة العامـة، احلـق بـاإلطالع علـى دفـاتر الشـركة.

 أهم هذه احلقوق كمايلي:
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 تركز الملكية: -1

% مـن رأس املـال عنـد التأسـيس وزكـن زيـادة 11حدد قانون الشركات ملكية الشخص الطبيعي مبـا ال يتجـاوز 
ملكيـــة الشـــخص  28هـــذه النســـبة بشـــكل مفتـــوح يف حـــال مل تـــتم تغطيـــة كامـــل اإلصـــدار.وحدد قـــانون املصـــارف 

ـــ  3% يف القــانون رقــم 61 % ومت رفــع هــذه النســبة إىل44% وأال تتجــاوز جممــوع ملكيــة االعتبــاريني 5الطبيعــي ب
حـدد احلـدود القصـوى مللكيـة األسـهم  قـد  2115/ لعـام 43/ شركات التأمني رقم رسوممكما أن . 2114لعام 

 .%(5%( وللشخص الطبيعي بـ)41للشخص االعتباري بـ )

 (اليت مشلها التقرير 32يبلغ جمموع عدد مسامهي الشركات الـ )(مسامهاً.673378 ) ال وهناك زيادة طفيفة
 .2111% يف جمموع عدد املسامهني للشركات اليت مشلها التقرير عن عام 1تتعدى 

 ( مساهم يف هناية عام 213يبلغ عدد املسامهني االعتباريني )2111. 

 يف إمجايل الشركات اليت مشلها  ني( مسامه7ملسامهني من الشخصيات االعتبارية مايقارب )يبلغ متوسط عدد ا
 % فقط من إمجايل عدد املسامهني يف شركات التقرير.1.3أي مايعادل  .التقرير

  يف إمجايل الشركات اليت مشلها التقرير وترتاوح هذه 54يبلغ متوسط ملكيات الشخصيات االعتبارية %
 اخلدمات. % يف قطاع1و % يف قطاع االتصاالت77النسبة مابني 

  يف إمجايل الشركات اليت مشلها التقرير  سامهني( م4ثر )% أو أك5يبلغ متوسط عدد املسامهني الذين زلكون
اخلدمات والغالبية العظمى  يف قطاع ( مساهم2.4و) ( مسامهني يف قطاع الزراعة6ويرتاوح هذا العدد مابني )
 من املسامهني االعتباريني.

 وذلك كما يف اجلدول التايل:

 القطاع
عدد 

 الشركات

عدد 
المساهمين 
 االعتباريين

متوسط 
عدد 

االعتباريين 
 للقطاع

مجموع 
رؤوس 
األموال 
مليار 
 ل.س

حصة 
المساهمين 
االعتبارية 
 مليار ل.س

متوسط 
ملكيات 
 االعتباريين

عدد كبار 
المساهمين 

أكثرمن 
5% 

متوسط عدد 
كبار 

 المساهمين

عدد 
المساهمين 

 1122في 

 168633 1 41 %2, 19.7 76.3 6 7, 34 المصارف

 28,02 , 16 %44 1.2 7.4 4 ,2 7 التأمين

 182,3 2.4 32 %3.4 0.36 3.3 3.4 7 , الخدمات

 ,,89, 1 6 %70 7.9 33.2 39 ,1 2 الصناعة
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 328146 6 32 %3, 0.394 0.1,0 ,.33 21 2 الزراعة

 686,1 ,.2 , %77 1.7 ,.4 ,3 10 2 االتصاالت

 873275 . .22 %.5 5..5 212 7 122 21 اإلجمالي

مايقارب  وخاصًة في قطاع المصارف  االعتباريون وهم في غالبيتهم من األجانبيمتلك المساهمون 
مليار ل.س أي  101مليار ل.س من مجموع رؤوس أموال الشركات التي شملها التقرير والبالغ  55

وهذا ما ينتج عنه وجود تركز كبير في الملكية في الغالبية الساحقة من الشركات المساهمة % 55مانسبته 
العامة في سورية سواء لدى المساهمين االعتباريين أو لدى كبار المساهمين وبالتالي وجود قوة تصويتية  

 .كبيرة لدى عدد محدود جداً من المساهمين التخاذ القرارات وإدارة الشركات

 توزيعات األرباح: -2

املســامهة، وتعــد سياســة توزيعــات  تعـرب توزيعــات األربــاح عــن العوائـد الســنوية الســتثمارات املســامهني يف الشـركات
 األرباح من أهم حمددات رضا املستثمرين وخاصًة ماقبل افتتاح السوق املايل الذي تنتج عنه االرباح الرأمسالية.

 ( شركة بتوزيع أرباح بناًء على قرارات اجتماعات اهليئات العامة عن عام 13قامت )منها توزيعات  2111
 أسهم جمانية يف مصرفني.

  وهي يف غالبيتها العظمى  منذ تأسيسها ( شركات من الشركات اليت مشلها التقرير11جد توزيعات يف )ال يو
 من الشركات احلديثة التأسيس نسبياً وخاصًة يف قطاعي املصارف والتأمني.

 16( مايقارب 32إلمجايل الشركات الـ ) يبلغ متوسط التوزيعات السنوية.% 
 يف كل من قطاعي املصارف والصناعة% 2% يف قطاع االتصاالت و218متوسط التوزيعات مابني  يرتاوح 

 حلداثة تأسيس هذه الشركات.

 االتصاالت الزراعة الصناعة الخدمات التأمين المصارف القطاع

متوسط التوزيعات 
 %,20 %9 %2 %6 %1 %2 السنوية

 مابني جمال التوزيعات
 (%7و3)

 مابني
 (%9و3)

 مابني
 (%36و2)

 مابني
 (%4و0)

 مابني
 (%30و9)

 مابني
 (%262و3,4)

 %36تم استثناء سنة التأسيس عند حساب المتوسط/ متوسط التوزيعات إلجمالي الشركات 
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الشركات المساهمة التي شملها التقرير قد استردوا جزءًا من % تقريبًا من 96ن المستثمرين في أي أ
كامل قيمة هذه االستثمارات و يعود االختالف إلى قطاع الشركة وعمرها   استثماراتهم في األسهم أو حتى

على مدى جدوى االستثمار في هذه الشركات بغض النظر عن األرباح  اً واضح اً الزمني.وهو مايعطي مؤشر 
 الرأسمالية.

 زيادات رأس المال وحقوق االفضلية: -3

 ( شركة من الشركات اليت مشلها التقرير بزيادة17قامت )  ويف   2111رؤوس أمواهلا منذ تأسيسها حىت عام
طرح العام دون حقوق لكل الزيادات متت ممارسة حق األفضلية باستثناء حالة واحدة فقط متت الزيادة با

 أفضلية.
  3وهي من املصارف اللتزامها بتطبيق القانون رقم / 2111اهلا يف عام ( شركات قامت بزيادة رأمس5)يوجد /

 .2114لعام 
 اخلاص  وتعديالته  2111/ لعام 38القرار رقم / قد أصدرت واجلدير بالذكر أن هيئة األوراق املالية

للشركات املدرجة يف سوق دمشق لألوراق املالية والذي يؤدي  باالكتتاب حبقوق األفضليةالتعامل  بتعليمات
 ت اجلديدة.إىل احلفاظ على حق املساهم الذي مل يستفد من حقوق األفضلية يف اإلصدارا

 :قسم عالقات المساهمين -5

 يعترب وجود قسم لعالقات املسامهني من احملددات اليت تقيس مدى اهتمام إدارة الشركة باملسامهني )املالك(.

 ( اليت مشلها التقرير وهو قسم أو وحدة 32( شركة من الشركات الـ)31يوجد قسم لعالقات املسامهني يف )
 ( شركة.14املهمة لقسم آخر يف )( شركة وتوكل 16مستقلة يف )

 .يوجد سجل للمسامهني يف مجيع الشركات اليت مشلها التقرير 
  مل يسبق أن قامت أي شركة من الشركات اليت مشلها التقرير بإجراء عمليات التدقيق على دفاترها وسجالهتا

 % أو أكثر من رأس املال.11بناًء على طلب مسامهني زلكون 

لمسه من تمساءلة إدارات الشركات وهذا ما يتم  وعي المساهمين لحقوقهم فيح في هناك تطور واض
ر التشغيلية التي خالل مناقشات اجتماعات الهيئات العامة التي أصبحت أكثر عمقًا وتنصب حول األمو 



 1122تقرير حوكمة الشركات لعام   هيئة األوراق واألسواق المالية السورية

 11 

وهذا مايجب العمل عليه أكثر لتوعية المستثمرين بحقوقهم واإلجراءات التي يمكن أن  ،تهم المستثمرين
 .دموها وفقاً لما يضمنه قانون الشركات والتشريعات األخرىيستخ

 

 مجالس اإلدارة وهياكل الملكية:ثانياً:

زثل اعضاء جملس اإلدارة السلطة العليا يف الشركة اليت متتلك الصالحيات الالزمة الختاذ القرارات وبالتايل 
 داء الشركة.أ يتحملون املسؤولية عن جناح وتطور

 أعضاء المجالس:إحصائيات  -1

 (عضو 231( اليت مشلها التقرير )32يبلغ جمموع أعضاء جمالس إدارة الشركات الـ ) ً( عضو ممثلون 41منهم ) ا
أي  من جنسيات أخرى غري اجلنسية السورية اً ( عضو 72.ومنهم )%36اي مانسبته  لشخصيات اعتبارية

 % من إمجايل عدد األعضاء.31مانسبته 
 وترتاوح هذه  %52يف الشركات اليت مشلها التقرير مايقارب  أعضاء جملس اإلدارة يبلغ متوسط ملكيات

 % يف اخلدمات.41% يف قطاع االتصاالت و 41النسبة مابني 
  3( من النساء أي مانسبته 231جمموع األعضاء الـ )اعضاء من اصل  7يوجد.% 

 اإلجمالي االتصاالت الزراعة الصناعة الخدمات التأمين المصارف القطاع

 210 30 32 34 ,2 46 320 عدد األعضاء
 90 1 6 7 2 37 ,, الممثلون للشخصيات االعتبارية
 72 4 0 6 0 34 46 االعضاء من الجنسيات االخرى

 %2, %93 %0, %9, %40 %46 %4, متوسط ملكية االعضاء
 7 0 0 0 1 3 1 األعضاء النساء

%( لدى مجيع الشركات املسامهة اليت مشلها 1جملس اإلدارة نسبة ) ال تتعدى نسبة امللكية الالزمة لعضوية -2
( شركات لديها النسبة املطلوبة أكثر من ذلك.وختتلف هذه املسامهة باختالف رأس املال تبعاً 3التقرير باستثناء )

 للقطاع.
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( اليت مشلها التقرير مل تستطع استيفاء شروط العضوية يف اجمللس مابني 32فقط من بني الشركات الـ) شركتان -3
 %.44عضو غري تنفيذي وعضو مستقل، أي أن نسبة حتقيق هذا الشرط بلغت حوايل 

لها ( شركة من عدد الشركات اليت مش13توجد صلة قرابة بني عضوين أو أكثر من أعضاء جملس اإلدارة يف ) -5
ووجود تكتالت مسيطرة لديها األمر الذي يؤثر سلبًا على آليات التصويت على القرارات داخل اجمللس، التقرير 

 وتقرتب الشركات املسامهة بذلك إىل املفاهيم العائلية.القدرة على التحكم الكامل بالشركة 

جملس اإلدارة مبرة على األقل كل باستثناء شركة واحدة حققت مجيع الشركات شرط احلد األدىن الجتماعات  -5
إال أن عدد االجتماعات السنوية قد اخنفض  أشهر وهو مايعرب عن اهتمام األعضاء مبمارسة مهامهم. ةثالث

 بشكٍل عام وهذا يعود للظروف احلالية اليت متنع اجتماع األعضاء.

 اليت يشغلون عضوية جمالس إدارهتا.حيقق مجيع األعضاء الشروط الالزمة لعضويتهم مبا فيها عدد الشركات  -9

وجود تفرد مطلق باتخاذ  )وخاصًة غير السوريين( يتضح من خالل تركزات الملكية وملكية األعضاء
ات المهمة في الشركة ضمن مجلس اإلدارة أو في الهيئات العامة وخاصًة انتخابات األعضاء حيث القرار 

فقط، فطريقة التصويت المتبعة حاليًا ال تعطي الفرصة  أن تغيرات األعضاء غالبًا تنتج عن أسباب قاهرة
لصغار المساهمين النتخاب ممثل عنهم في مجلس اإلدارة، حيث يتم انتخاب أعضاء المجالس عادًة 

فقد الهيئات العامة للمساهمين كل سلطاتها وخاصًة وهذا ماي  .بالتزكية دون وجود حاجة إلجراء انتخابات
كما أن ملكيات أعضاء المجلس الكبيرة تؤهلهم لتحقيق نصاب الهيئات العامة   مساءلة مجلس اإلدارة.

وحتى تحقيق نسبة التصويت الالزمة للبنود االستثنائية بغض النظر عن حضور  العادية وغير العادية
إلى حصولها على القسم األعظم من توزيعات األرباح والتعويضات إضافًة  المساهمين اآلخرين.

 والمكافآت.
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 اإلدارة التنفيذية: :ثالثاً 

جيب أن تتمتع اإلدارة التنفيذية باملؤهالت واخلربات املطلوبة إلدارة الشركة ومحاية حقوق املسامهني، كما جيب أال 
يكون املدير التنفيذي من أعضاء جملس اإلدارة منعًا لتضارب املصاحل ولفصل عملية الرقابة عن اإلدارة اليومية 

 لشؤون الشركة.

بشكٍل عام يتمتع املدراء التنفيذيون بالشركات املسامهة اليت مشلها التقرير باملؤهالت املطلوبة للقيام مبهامهم 
 بكفاءة.

منصبه وعضوية شركتني من قطاع املصارف من الشركات اليت مشلها التقرير جيمع املدير التنفيذي بني يف   -1
 .2111لعام  مجلس اإلدارة

( شركة من إمجايل عدد الشركات اليت غطاها التقرير من 14يف ) جنسية المدير التنفيذي اجلدير بالذكر أن  -2
جنسيات اخرى غري السورية وخاصة )االردنية واللبنانية( وذلك يف قطاعي املصارف والتأمني واالتصاالت وهذا 

 يعود إىل قلة اخلربات الوطنية يف هذه القطاعات مقارنًة بباقي القطاعات.

( اليت مشلها التقرير وهي 32( شركات من الشركات الـ)4يف ) المدير التنفيذي أسهمًا في الشركة يمتلك -3
 ملكيات رمزية ال تذكر يف جمملها باستثناء الشركات اليت يشغل فيها املدير التنفيذي عضوية جملس اإلدارة.

 تشجيع استخداممن خالل حيث يمكن النظر إلى هذه الملكيات بإيجابية في حال تم تطوير هذه الفكرة 
وهو األمر الذي من شأنه توفير قسم من المصاريف على الحوافز وملكية الموظفين لألسهم.خطط أسهم 

 المساهمين من خالل ربط حوافز المدراء باألداء طويل األجل.

 تعويضات ومكافآت اإلدارة: -5

كأحد بنود تقارير جمالس   واإلدارة العليااإلفصاح عن تعويضات ومكافآت مجالس اإلدارة مت  2111يف عام 
ويالحظ وجود مقاومة لدى إدارات  على املسامهني يف اجتماعات اهليئات العامة. هاعيوز  تاإلدارة للشركات اليت مت

 الشركات إلضافة هذا البند يف التقرير وااللتفاف بوضع األرقام اإلمجالية دون تفاصيل.
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العليا تبعًا لقطاع الشركة ومن األفضل إضافة بند تعويضات المجلس تختلف تعويضات المجالس واإلدارة 
واإلدارة العليا في جدول اجتماعات الهيئات العامة ليتم إطالع المساهمين عليها. حيث يكتفى حالياً 

  بوضع مكافأت المجلس فقط دون اإلشارة إلى التعويضات.

 اإلفصاح والشفافية:رابعاً:

، فيها طمأنة املسامهني على حقوقهميعد اإلفصاح الدعامة األساسية إلظهار حقيقة األوضاع املالية للشركات مبا 
ويساعد يف رفع مستوى الشفافية وطمأنة فئات املتعاملني يف الشركات الختاذ القرار االستثماري املناسب، إضافًة 

كما تسهل تطبيقات اإلفصاح ذات العالقة وإدارة الشركة. إىل كونه أهم قنوات التواصل بني املسامهني واألطراف
 عمل احملللني واملستشارين املاليني.

  يف البيانات املالية  المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةيتطلب اإلطار التشريعي يف سورية استخدام
للشركات املسامهة وذلك يف قانون الشركات ويف قانون هيئة األوراق املالية، وهو األمر الذي زيز سورية عن 
الكثري من دول العامل يف تطبيق هذه املعايري وبالتايل تقوم اهليئة بتدقيق البيانات املالية املرحلية والسنوية 

للمعايري الدولية وهو األمر الذي ساهم يف تطوير التزام الشركات باستخدام  للشركات اخلاضعة إلشرافها وفقاً 
 هذه املعايري.

اليت مت توزيعها على  محتويات تقارير مجالس إدارة الشركاتقامت هيئة األوراق املالية وألول مرة بتدقيق   -1
( بندًا تعطي صورة 21ظام اإلفصاح )املسامهني يف اجتماعات اهليئات العامة. حيث يتضمن هذا التقرير وفقًا لن

تفصيلية عن واقع الشركة وأدائها وخططها املستقبلية وكذلك مجيع املعلومات اليت هتم املسامهني. وبذلك فإن تقرير 
جملس اإلدارة هو التطبيق األوسع للممارسات املثلى لإلفصاح حيث التزمت مجيع الشركات اليت مشلها التقرير 

كما يتم نشر حماضر  س اإلدارة ضمن اإلجراءات املتخذة خالل اجتماعات اهليئات العامة.مبحتويات تقرير جمل
 اجتماعهات اهليئات العامة على موقع اهليئة االلكرتوين.

% تقريباً بينما 64( شركة من الشركات اليت مشلها التقرير أي بنسبة 22يف ) سياسة مكتوبة لإلفصاحيوجد  -2
 لتزام مبتطلبات نظام اإلفصاح.تكتفي الشركات األخرى باال

( اليت مشلها التقرير وهم غالبًا رئيس 32( شركة من الشركات الـ)31لدى ) متحدثين رسميينمت تعيني  -3
 اجمللس أو أحد أعضائه إضافًة إىل املدير العام.
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ذه املواقع ال ( شركة من الشركات اليت مشلها التقرير، إال أن حمتويات ه31لدى ) مواقع الكترونيةيوجد  -5
( شركة من بيانات مالية وإفصاحات وإعالنات أخرى 11تشتمل على مجيع املعلومات اليت هتم املستثمرين يف )

ويكتفى باملعلومات العامة والتسويقية.وهذا يعد مؤشرًا على ضرورة االهتمام باستخدام تقنيات االنرتنت اليت 
 بدأت تتفوق على وسائل النشر األخرى.

بآليات ضبط اء الشركات صغرية احلجم يوجد اهتمام واضح من الشركات اليت مشلها التقرير باستثن -5
ضمن أنظمة الرقابة الداخلية للشركات من خالل الربامج اليت حتدد الصالحيات يف اإلطالع على  المعلومات

تنظيمية املعلومات اهلامة وفق اختصاص املوظف ومن خالل آليات تدفق املعلومات ضمن اهلياكل ال
 للشركات.ومن خالل التزام الشركات وخاصًة املدرجة بتزويد اهليئة والسوق بقوائم االشخاص املطلعني شهرياً.

وفقًا لنظام اإلفصاح جيب على الشركة املصدرة إعالم اهليئة ودون إبطاء وبأي وسيلة : اإلفصاحات الطارئة -9
( شركة بتقدمي 33توفر أي معلومة جوهرية. فقد قامت ) حتقق السرعة املطلوبة، وإصدار بيان علين فورًا عند

 كما يف اجلدول التايل:  2033إفصاحات طارئة يف عام 

 جدول اإلفصاحات الطارئة

 موضوع اإلفصاح تاريخ اإلفصاح الشركة الرقم

بنك بيمو السعودي  2
 الفرنسي

 تغيري املدير العام 23/9/2033

الفرنسي واالستقالة من عضوية جملس بيع حصة البنك السعودي  33/2033/,2
 اإلدارة

 البنك العريب 1

 اإلدارةسر جملس  أمنياستقالة  10/3/2033
 تشكيل جملس إدارة جديد 6/2033/,
 استقالة عضو جملس إدارة 34/7/2033
 تعديل أعضاء جملس اإلدارة 27/30/2033

 استقالة عضو جملس إدارة 1/30/2033 بنك بيبلوس 2

 بنك سوريا واخلليج .
 استقالة نائب رئيس جملس اإلدارة 30/30/2033
 استقالة ممثل بنك اخلليج املتحد 6/4/2033

بنك سوريا الدويل  5
 اإلسالمي

 تعيني عضو جملس إدارة بديل 27/9/2033
 استقالة عضو جملس إدارة 27/7/2033

 تعيني املدير العام 2/2/2033 بنك األردن 8
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 تعيني رئيس تنفيذي للبنك 10/3/2033 الربكةبنك  7

 العقيلة للتأمني التكافلي 5
 تعيني عضو جملس إدارة بديل 3/6/2033
 إلقاء احلجز االحتياطي على أسهم بعض املؤسسني 6/2033/,
 استقالة عضو جملس إدارة 6/7/2033

 التعاقد مع مدير عام جديد 26/30/2033 املتحدة للتأمني 9
 تعديالت يف إدارة الشركة 32/2033/,3 الكويتيةالسورية  21
 استقالة عضو جملس إدارة 39/30/2033 امسنت البادية 22
 

تطور ملموس في التزام الشركات المساهمة بشكٍل عام بمتطلبات اإلفصاح أي أنه يمكن القول أنه يوجد 
السورية وخاصًة نظام وتعليمات اإلفصاح  التي تنص عليها أنظمة وقوانين هيئة األوراق واألسواق المالية

والسيما اإلفصاح  للجهات الخاضعة إلشراف الهيئة، من خالل اإلفصاحات الدورية والطارئة وغير المالية
وكذلك التزام الشركات المدرجة بقوائم المطلعين الشهرية. إال أن هذا االلتزام لم  في تقرير مجلس اإلدارة

 العمل في الشركة ومايزال ضمن االلتزام القانوني.يرَق بعد إلى مستوى ثقافة 

 اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة:خامساً: 

 هذا احملور اللجان املشكلة يف جملس اإلدارة ماعدا جلنة التدقيق. يتضمن 

 يزيد تشكيل اللجان من فاعلية جملس اإلدارة يف التعامل مع القضايا اليت ختص عمل كل جلنة.

( شركات من الشركات اليت مشلها التقرير وهذا يعكس الطريقة 4تشكيل جلان منبثقة عن اجمللس يف )مل يتم  -1
 التقليدية يف إدارة هذه الشركات ويف قصور التنظيم اإلداري احلايل هلا.

املشكلة مهامها من خالل أعداد اجتماعاهتا خالل السنة.ومل جتتمع هذه اللجان يف شركتني متارس اللجان  -2
 ( اليت يوجد فيها جلان.28ن الشركات الـ )م

 ختتلف تسميات ومهام اللجان املشكلة وفقاً لطبيعة نشاط كل شركة ضمن قطاعها. -3
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 سادساً:لجان التدقيق:

/ على أنه يتعني على جملس اإلدارة تشكيل جلنة للتدقيق من ثالثة من 16نص نظام اإلفصاح يف مادته رقم /
ساً وإعالم اهليئة بذلك  وجتتمع بصفة دورية على أال يقل عدد اجتماعاهتا عن أربعة أعضائه وتسمية أحدهم رئي

 يف السنة وأن تدون حماضر هذه االجتماعات بشكل أصويل ومن أهم مهام اللجنة:

o  مناقشة ترشيح مفتش احلسابات ومدى استقالليته ومتابعة عمله ومالحظاته ومقرتحاته ودراسة خطة
 عمله.

o الدورية قبل عرضها على اجمللس وتقدمي التوصيات بشأهنا. دراسة التقارير 
o .دراسة وتقييم إجراءات الرقابة الداخلية واإلطالع على تقارير الرقابة الداخلية ومتابعتها 
o  التأكد من عدم وجود أي تضارب يف املصاحل قد ينتج عن عقد الصفقات مابني الشركة واألطراف ذوي

 العالقة.

وخاصًة يف  لطبيعة املهام املوكلة إليهاجنة من أهم حماور تطبيق ممارسات احلوكمة السليمة ومن هنا يعد عمل الل
 دارة وكل من مفتش احلسابات واملدقق الداخليني االتصال والتواصل بني جملس اإلحتس

 ( شركات7( اليت مشلها التقرير مقابل )32( شركات من الشركات الـ )4تدقيق يف ) لم يتم تشكيل لجان -1
وهذا يشري إىل رغبة الشركات يف تطوير عمل جملس اإلدارة املتعلق بالرقابة املالية يف هذه  2111يف عام 
 الشركات.

من أعضاء مستقلني وغري تنفيذيني وهذا يعود تحقيق شروط تشكيلة اللجنة ( شركة من 15مل تستطع ) -2
 ة قد يكون من غري املستقلني.غالباً غلى أن عضو جملس اإلدارة ذو اخلربة املالية واحملاسبي

وفي وجود عضو  عدد االجتماعات سنويًا واالجتماع مع مفتش الحساباتوحتقق هذه اللجان شروط  -3
.وهذا مايشري إىل تفعيل عمل هذه اللجان، بشكل أعمق عن كوهنا من خبرة باالمور المالية والمحاسبية ذي

 املتطلبات التنظيمية أو القانونية.
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 مفتشو الحسابات:سابعاً: 

من خالل إضفاء الثقة واملصداقية على حيتل عمل مفتشي احلسابات مكانًة مهمة يف ممارسات حوكمة الشركات 
 املعلومات احملاسبية من خالل رأيه الفين واحملايد الذي يتضمنه تقريره املرفق بالقوائم املالية 

قطاع األوراق املالية ومت وضع العديد من الضوابط وقد شهدت هذه املهنة تطورًا ملحوظًا متاشى مع تطورات 
واحملددات لعمل املفتش وخاصًة يف الشركات املسامهة حيث حدد عدد الشركات املسامهة اليت يقوم املدقق 
بتدقيقها بأربع شركات ومدة التدقيق بأربع سنوات، مع وجود العديد من احملددات اليت ختص استقاللية املفتش 

 د أي تعامالت مالية بني املفتش أو أقاربه والشركة اليت يدققها أو أي شركة من جمموعتها.وخاصًة عدم وجو 

  وقد نص قانون الشركات وقوانني وأنظمة هيئة األوراق املالية على اعتماد معايري التدقيق الدولية يف عمل
 مفتشي احلسابات املعتمدين.

 لعام\1944\قبل اهليئة وفق القرار رقم  مجيع مفتشي حسابات الشركات حمل الدراسة معتمدون من 
املتضمن اعتماد مفتشي احلسابات للجهات اخلاضعة إلشراف هيئة األوراق واألسواق املالية السورية8  2006

لتقارير التدقيق يطالب وتقوم اهليئة بالتأكد من مدى التزام املدققني مبعايري التدقيق الدولية. كما طورت مناذج 
 املدققون بااللتزام هبا.

تأخذ شركات التدقيق الدولية الحصة األكبر في تدقيق الشركات المساهمة التي شملها التقرير وحتى  -2
وهو األمر الذي يمكن معالجته من خالل التدقيق المشترك إن ورد تصديق مدقق آخر على شهادة التدقيق.

المفتشين السوريين وهو األمر الذي من شأنه تطوير كفاءات المفتشين باعتماد مفتشين أحدهما من 
 المحليين.

وكذلك األعوام السابقة لم يرد للهيئة أي تقرير تدقيق يعطي رأيًا خارج نطاق الرأي  1122خالل عام  -1
أي المدقق متحفظًا شركة واحدة جاء ر النظيف أي )المتحفظ ، العكسي ، االمتناع عن الرأي(. باستثناء 

يكتفي مفتشو الحسابات بإدراج بعض المالحظات و يعد سابقة من نوعه.ماوهذا  22/21/1122في 
 في تقاريرهم. ظالهامة دون التحف

file://تاريخ
file://تاريخ
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تتضمنان تغيير  1122كما لم ترد سوى حالتين في شركتين خالل اجتماعات الهيئات العامة لعام  -2
 .المفتش قبل انقضاء فترة السنوات األربع

 التدقيق الداخلي:ثامناً: 

وقد حضيت هذه املهنة باهتمام  يعد التدقيق الداخلي الدعامة األساسية يف نظام الرقابة الداخلية يف الشركات
متزايد يف السنوات األخرية نتج عنها تطوير معايري دولية للتدقيق الداخلي، وبالتايل فإن قيام دائرة التدقيق بأعماهلا 
يف تقييم النظم واخلطط و السياسات واإلجراءات وكذلك تقييم االلتزام هبا من خالل عمليات املراقبة املالية 

ادية واإلدارية والقانونية،ورفع التقارير املتعلقة بذلك يصب يف النهاية يف دعم وجود ممارسات حوكمة واحملاسبية وامل
 جيدة يف الشركة.

اليت مشلها التقرير على وحدة  (12الـ) من إمجايل الشركاتشركتني  يف يحتوي الهيكل التنظيمي ال -2
 .متخصصة او شخص يقوم مبهام التدقيق الداخلي

مكونة من موظفني أو  )غالبيتهم يف املصارف( ( شركة تقوم مبهمة التدقيق37يف ) دوائر متخصصةيوجد  -1
أكثر وخيتلف حجم دائرة التدقيق باختالف قطاع الشركة وحجمها، بينما تتوىل املهمة جهة خارجية متخصصة يف 

لرغم من حجم بعض ( شركة المتبقية يقوم بالمهمة شخص طبيعي واحد. على ا21وفي الـ)، شركة واحدة
 هذه الشركات الكبير نسبيًا.

( اليت لديها مدقق، األمر الذي قد يؤدي إىل 10من الشركات الـ) شركتني غير متفرغ فيواملدقق الداخلي  -2
 تضارب املصاحل وانعدام االستقاللية أثناء قيامه بعمله.

مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية  تختلف الجهة التي يرفع لها المدققون الداخليون تقاريرهم مابين -.
ولجنة التدقيق، األمر الذي قد يؤدي إلى انخفاض فاعلية هذه التقارير وتضارب المصالح بين األطراف 

 المختلفة في الشركة.

ألمر الذي يزيد من  التأهيل ات يتمتعون مبستوى جيد من وبشكٍل عام مجيع املدققني الداخليني يف الشركا -5
 م ملهامهم.كفاءة ممارسته
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 إدارة المخاطر:تاسعاً:

جيب أن تصل األطراف املختلفة  حيث، حوكمة الشركات ملمارساتأحد األركان األساسية  إدارة املخاطر متثل
الشركة ومن مث على التنبؤ وحتديد املخاطر اليت قد تواجه  اإلدارة إىل قناعة مبستوى قدرةذات املصلحة يف الشركة 

 .منافعهميف سبيل تعظيم  وإدارهتاالتعامل معها 

زكن تعريف املخاطر بأهنا حالة عدم الوضوح أو الشك الذي قد يرتبط بالربح أو اخلسارة اليت قد تتحقق يف 
 أي أي من العوامل أو األسباب اليت قد تؤدي إىل فقد كلي أو جزئي يف حقوق املسامهني.املستقبل.

 .يف الشركةاختاذه  فوائد املرتتبة على أي قرار جيبحتقيق التوازن بني التكاليف و ال هيإدارة املخاطر و 

 يف الشركة. الداخليةلس اإلدارة، وتشكل عالقة ثنائية مع نظام الرقابة الرئيسية جملهام من امل إدارة املخاطر تعد

فق مجيعها مبخاطر نشاطاهتا وقطاعاهتا وتتختتلف املخاطر اليت تواجه الشركات اليت مشلها التقرير باختالف  -2
 إضافًة إىل املخاطر اخلاصة بكل قطاع. )املخاطر السياسية( الظروف احلالية

فتويل شركات القطاع املايل أمهية أكرب إلدارة  ،وخيتلف اهتمام الشركات بإدارة املخاطر وفقًا لطبيعة النشاط -1
 ألرباحها. املخاطر كوهنا يف صلب عملها ومصدراً أساسياً 

 إجراءات إدارة المخاطر خالل العام المخاطر القطاع

خطط -واملخصصات اختبارات اجلهد األعمال-السوق-السيولة-اإلئتمانخماطر  املصارف
 الطوارئ واالستمرارية

 السيولة-السوق-إعادة التأمني-خماطر:التأمني التأمني
التوجه ألسواق جديدة إلعادة التأمني 

إدارة املخاطر و نظام وتفعيل وحدات 
 التقارير املتعلق باملخاطر...

 التأمني على املمتلكات-خطط اجلاهزية خماطر السيولة-خماطر النقل-املخاطراملالية اخلدمات
 التأمني بكل أنواعه-خطط الطوارئ خماطر املنافسة -املخاطر التشغيلية الصناعة
 خطط الطوارئ املخاطر التشغيلية الزراعة

 خماطر السوق-املخاطر التشغيلية االتصاالت
توعية -تطوير أنظمة أمن املعلومات

 خطط الطوارئ-العاملني
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كونها بشكٍل عام باستثناء المصارف وشركات التأمين، لم ترق إدارة المخاطر في الشركات إلى مستوى  
وهذا أركان ثقافة الشركة.واحدة من أهم مهام مجلس اإلدارة والوحدات اإلدارية األخرى وكركن أساسي من 

مايتضح في صعوبة اإلفصاح عن المخاطر وكيفية إدارتها في هذه الشركات وفي الوحدات التنظيمية 
وكذلك في عدم وجود لجان مختصة بإدارة المخاطر منبثقة عن مجلس  المسؤولة عن إدارة المخاطر.

 اإلدارة.

------------------------------------------------ 

 

 الخالصة:

 :يتضح من هذا التقرير الثالث من نوعه

  وأهميتها في نجاح وااللتزام بأطارها العام ارتفاع مستوى وعي كوادر الشركات بممارسات الحوكمة
الشركات المساهمة في قيامها بدورها المنشود في دفع عجلة النمو االقتصادي وتوزيع عوائدها على 

هيكلية بعض الشركات وطريقة العمل التي اعتادت عليها قبل  إال أن أكبر شريحة اجتماعية ممكنة.
وهذا ماتظهره المالحظات  تنظيم  قطاع األوراق المالية تعيق التطبيق األمثل لممارسات الحوكمة

 يضمن حسن اإلدارة وهو األمر الذي ينبغي معالجته بما والثغرات الموجودة عند بعض الشركات.
ضمن إطار  الذين فوضهم المساهمون فعل دور مجالس اإلدارةوي ويحد من التصرفات غير السليمة

 اإلفصاح والشفافية.
  أي أن الممارسات الموجودة حاليًا لم تتعدى حدود االلتزام القانوني إلى المسؤولية الذاتية التي تنبع

من اإليمان بضرورة الحوكمة كجزء من ثقافة الشركة وكأسلوب عمل يساهم في نجاح الشركات 
 وتعظيم ثروة المالك.

======================================================
====================================================== 
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 المصارف:قطاع  أواًل:

الناظم لتأسيس املصارف  2111/ لعام 28بدأت املصارف اخلاصة يف سورية عملها بعد صدور القانون رقم /
ي حدد الشكل القانوين للمصرف اخلاص بالشركة املسامهة ذات األسهم القابلة للتداول، بناًء على والذ اخلاصة

( مصارف 3منها ) 2114( مصرفًا يف هناية عام 14العاملة يف سورية )ذلك وصل عدد املصارف اخلاصة 
ورية الدويل اإلسالمي، وهي )بنك الشام، س 2115/ لعام 35إسالمية مت تأسيسها وفقاً للمرسوم التشريعي رقم /

مجيعها ترتبط مبجموعات مصرفية الربكة( وغالبية هذه املصارف تتميز بأداء تشغيلي جيد نسبًة إىل حداثتها. و 
 إقليمية هلا تارخيها وجتربتها الطويلة.

تعدد صارف بقواعد خاصة ملمارسات احلوكمة ملا تتميز به من وقد ميزت املنظمات الدولية وخاصًة جلنة بازل امل
 .يف األطراف وبالتايل يف مصاحل هذه األطراف

 أواًل: حقوق المساهمين:

 : تركز الملكية:1-أوالً 

، وترتاوح نسبة من إمجايل عدد املسامهنيمساهم  21يرتاوح عدد املسامهني االعتباريني مابني مساهم واحد و
 صارف اخلاصة.يف قطاع امل % من إمجايل رأس املال71% و43ملكيات االعتباريني مابني 

 % من رأس املال أو أكثر مابني مساهم واحد وسبعة مسامهني.5يرتاوح عدد املسامهني الذين زلكون 

 المصرف الرقم
عدد 

المساهمين 
 االعتباريين

مجموع نسبة ملكية 
 االعتباريين

عدد المساهمين الذين 
% أو أكثر 5يملكون 

من رأس المال ومجموع 
 نسب ملكياتهم

عدد 
 المساهمين

 ,31892 مسامهني 1 %41.6 21 سورية الدولي اإلسالمي 2
 6,6 مساهم 2 %3.1, 32 بنك عودة 1
 ,,7 مساهم 2 %49 2 بنك بيمو 2
 38146 مساهم 2 %49 3 سورية والمهجر .

 ,2806 1 %59.6 13 الدولي للتجارة والتمويل 5
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 267 1 %60 2 بيبلوس 8
 38013 4 %3, 3 البنك العربي 7
 03, 7 %49 3 األردنبنك  5
 710 6 %49 3 سورية والخليج 9

 ,4834 3 %51 6 الشام اإلسالمي 21
 6,1 3 %66.,, 3 فرنسبنك 22
 ,13 2 %49 3 بنك الشرق 21
 ,1877 1 %70 4 بنك قطر الوطني 22
 68443 4 %43 19 بنك البركة .2

 وبالتايل تركز سلطة اختاذ القرار داخل اهلياكل التنظيمية وهذا مايعكس وجود تركز ملكية كبري يف قطاع املصارف
 على الرغم من أعداد املسامهني الكبرية. هلذه املصارف

 توزيعات األرباح::2-أوالً 

وهي يف غالبيتها من  يف السنوات السابقة ( مصارف7يوجد توزيعات أرباح نقدية أو على شكل أسهم جمانية يف )
سوى يف مصرفني على  2111بينما ال يوجد توزيعات أرباح عن عام  .2116 املؤسسة ماقبل عام املصارف

 شكل أسهم جمانية.

نسبة األرباح الموزعة  نسبة األرباح الموزعة من رأس المال منذ التأسيس تاريخ التأسيس المصرف الرقم
 1122خالل عام 

 %4.7 %23.4 2006 سورية الدولي اإلسالمي 2
 يتم توزيع  أرباحمل  %22 ,200 بنك عودة 1
 مل يتم توزيع  أرباح %29 2003 بنك بيمو 2
 مل يتم توزيع  أرباح %43 2001 سورية والمهجر .
 %5 %56 2003 الدولي للتجارة والتمويل 5
 مل يتم توزيع  أرباح %,.4 ,200 بيبلوس 8
 مل يتم توزيع أرياح %,.21 ,200 البنك العربي 7
 ع أرياحمل يتم توزي ع أرياحتوزيمل يتم  2008 بنك األردن 5
 مل يتم توزيع  أرباح مل يتم توزيع أرياح 2006 سورية والخليج 9

 مل يتم توزيع أرياح مل يتم توزيع أرياح 2006 الشام اإلسالمي 21
 ع أرياحمل يتم توزي مل يتم توزسع أرياح 2008 فرنسبنك 22
 توزيع  أرباحمل يتم  مل يتم توزيع  أرباح 2008 بنك الشرق 21
 مل يتم توزيع  أرباح مل يتم توزيع  أرباح 2009 بنك قطر الوطني 22
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 مل يتم توزيع  أرباح مل يتم توزيع  أرباح 2009 بنك البركة .2

 

 زيادات رؤوس األموال وحقوق األفضلية:: 3-أوالً 

رأمساها خالل الفرتة املمتدة بني ( مصرفاً من بني املصارف األربعة عشر اليت مشلها التقرير بزيادة 11قام ) -
سورية الدويل  لكل من بنك عودة وبنك 2111إصدارات يف العام  مخسةمنها  2111-2115عامي 

، ويف مجيع اإلصدارات متت ممارسة حقوق األفضلية اإلسالمي وبنك بيبلوس والبنك العريب وفرنسبنك
الذي ألزم  2114/ لعام 3إىل القانون رقم / وتعود أغلب اإلصدارات اجلديدةللمسامهني القدامى. 

املصارف السورية اخلاصة بزيادة رؤوس أمواهلا وقد وضع مصرف سورية املركزي جدواًل زمنيًا يشمل مجيع 
 املصارف خالل الفرتة احملددة يف القانون.

 حقوق أفضلية زيادة رأس المال وتاريخها المصرف الرقم

 نعم 2033-2030 سورية الدويل اإلسالمي 2
 نعم 2033-2030-2009 بنك عودة 1
 نعم 2033-,200-,200 بنك بيمو 2
 نعم ,200-2004 سورية واملهجر .
 نعم 2030-2007 الدويل للتجارة والتمويل 5
 نعم 2033 بيبلوس 8
 نعم 2033-2009 البنك العريب 7
 نعم 2009 بنك األردن 5
 نعم 2007 سورية واخلليج 9

 -- ال يوجد اإلسالميالشام  21
 نعم 2033 فرنسبنك 22
 -- ال يوجد بنك الشرق 21
 نعم 2030 بنك قطر الوطين 22
 -- ال يوجد بنك الربكة .2

حيصل مجيع املسامهني على الكراس املطبوع لتقرير جملس اإلدارة وتلتزم املصارف اخلاصة العاملة يف سورية  -
اجتماعات اهليئات العامة سواًء يف تاريخ اإلعالن عن االجتماع أو يف باإلطار التشريعي املنظم إلجراءات 

إال  كما تتم مناقشة مجيع اآلراء واألفكار اليت يطرحها املسامهون  تيسري مشاركة أكرب عدد ممكن من املسامهني.
 أن طريقة التصويت املتبعة حالياً ال تليب متطلبات محاية حقوق صغار املسامهني.
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 عالقات المساهمين:قسم :5-أوالً 

قســم متخصــص لعالقــات املســامهني أو وحــدة إداريــة أخــرى تقــوم مبهــام القســم  األربعــة عشــر يوجــد يف املصــارف
 حيـث عـدد املسـامهنيعلمـاً أن املصـارف هـي الشـركات األكـرب حجمـاً مـن  وختتلف تبعية القسـم مـن مصـرف آلخـر

 وذلك وفقاً ملايلي:

 المساهمين وتبعيتهقسم عالقات  المصرف الرقم
عدد المساهمين في 

22/21/2011 
 ,31892 يتبع للمدير العام املسامهني و قسم سورية الدولي اإلسالمي 2
 6,6 وأمانة سر اجمللس قسم السكرتارية التابع لإلدارة العليا بنك عودة 1
 ,,7 لس اإلدارةجمل قسم تابع بنك بيمو 2
 38146 الشؤون القانونيةقوم باملهمة ت سورية والمهجر .
 ,2806 قسم يتبع الشؤون اإلدارية الدولي للتجارة والتمويل 5
 267 يقوم باملهمة قسم احملاسبة بيبلوس 8
 38013 قسم شؤون املسامهني يتبع للمدير العام البنك العربي 7
 03, قسم يتبع املدير العام بنك األردن 5
 710 العامقسم يتبع املدير  سورية والخليج 9

 ,4834 قسم يتبع الشؤون القانونية الشام اإلسالمي 21
 6,1 تقوم باملهمة الدائرة القانونية فرنسبنك 22
 ,13 تقوم باملهمة أمانة سر اجمللس بنك الشرق 21
 ,1877 من ضمن أعمال إدارة التواصل بنك قطر الوطني 22
 68443 قسم يتبع اإلدارة القانونية بنك البركة .2

 253852 المجموع

( مصـارف املهمـة 6( مصارف قد قامت بإنشاء قسم خاص بعالقـات املسـامهني بينمـا أوكلـت )8وبالتايل فإن )
 وحدات أخرى. لدوائر و

  لدى مجيع املصـارف الـيت مشلهـا التقريـر سـجل خـاص باملسـامهني الكـرتوين وورقـي وقـد مت نقـل هـذا السـجل
 نسبة للمصارف املدرجة وسيتم نقل البقية بعد إدراجها.إىل مركز املقاصة واحلفظ املركزي بال

  يف مجيــع املصــارف زكــن ألي مســاهم التواصــل مــع املصــرف وتقــدمي مقرتحاتــه ومالحظاتــه مــع عــدم وجــود
وعادة يــــتم التواصــــل مــــع القســــم وضــــوح أو أمثلــــة يف كيفيــــة التعامــــل مــــع شــــكاوى ومقرتحــــات املســــامهني.

 املختص بعالقات املسامهني.
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 مـن أسـهم  %11أي من املصارف تدقيقاً على أعماله أو دفاتره بناًء علـى طلـب مسـامهني زلكـون  مل جير
 قــــد نــــص صــــراحًة علــــى ذلــــك. 2118/ لعــــام 3رأس املــــال، علــــى الــــرغم مــــن أن قــــانون الشــــركات رقــــم /

 .2111/ لعام 24وكذلك القانون رقم /

 من خالل رعاية سؤولية االجتماعية يوجد لدى كل املصارف اخلاصة العاملة بعض تطبيقات سياسات امل
وهذا يعود الفعاليات والتظاهرات وكذلك النشاطات اخلريية إضافًة إىل سياسات السالمة املهنية املتبعة 

 ا أهم شركات القطاع اخلاص حالياً من حيث احلجم واملسامهة.لكوهن

 ثانياً: اإلفصاح والشفافية:

  دليل حوكمة خاص هبا لالستعانة به لتطبيق املمارسـات الصـحيحة قامت مجيع املصارف اخلاصة العاملة بوضع
للحوكمــــة وذلــــك بنــــاًء علــــى تعليمــــات مصــــرف ســــورية املركــــزي، ويتضــــمن الــــدليل اإلجــــراءات الالزمــــة لاللتــــزام 
مبتطلبــات اإلفصــاح والشــفافية، إضــافًة إىل مايتضــمنه نظــام اإلفصــاح الصــادر عــن هيئــة األوراق واألســواق املاليــة 

 ة.السوري

 ن:المتحدثون الرسميو : 1-ثانياً 

 وفقــاً  يف مجيــع املصــارف مت تعيــني متحــدثني رمسيــني باســم املصــرف وغالبــاً مــن جملــس اإلدارة أو املــدير التنفيــذي
 ملايلي:

 نالمتحدثون الرسميو  المصرف الرقم
 رئيس اجمللس واملدير العام سورية الدولي اإلسالمي 2
 املدير العام بنك عودة 1
 رئيس اجمللس  بيمو بنك 2
 رئيس اجمللس واملدير العام سورية والمهجر .
 مدير الشؤون اإلدارية الدولي للتجارة والتمويل 5
 املدير العام بيبلوس 8
 رئيس اجمللس واملدير العام البنك العربي 7
 رئيس اجمللس واملدير العام بنك األردن 5
 العامرئيس اجمللس واملدير  سورية والخليج 9

 والعضو املنتدبونائبه  رئيس اجمللس الشام اإلسالمي 21
 املدير العام فرنسبنك 22
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 واملدير العام ونائبه رئيس اجمللس بنك الشرق 21
 رئيس اجمللس واملدير العام بنك قطر الوطني 22
 رئيس اجمللس واملدير العام بنك البركة .2

  جهـــة رقابيـــة لكافـــة متطلبـــات اإلفصـــاح املنصـــوص عليهـــا يف القـــوانني تلتـــزم املصـــارف حبكـــم تبعيتهـــا ألكثـــر مـــن
 واألنظمة ذات الصلة.

 الموقع االلكتروني:: 2-ثانياً 

والتقريـــر الســـنوي   البيانـــات املاليـــةابنيختتلـــف املعلومـــات املنشـــورة علـــى املواقـــع االلكرتونيـــة للمصـــارف وتتبـــاين مـــ
 ودعوة اجتماع اهليئة العامة واملعلومات األخرى.

 المعلومات التي يتم نشرها على الموقع موقع الكتروني  المصرف الرقم

دعوة اجتماع  –التقرير السنوي  –البيانات املالية  يوجد سورية الدولي اإلسالمي 2
 معلومات أخرى -اهليئة العامة

معلومات  -التقرير السنوي  –البيانات املالية  يوجد بنك عودة 1
 أخرى

 معلومات أخرى  -البيانات املالية  يوجد بنك بيمو 2

دعوة اجتماع  –التقرير السنوي  –البيانات املالية  يوجد سورية والمهجر .
 معلومات أخرى -اهليئة العامة

دعوة اجتماع  –التقرير السنوي  –البيانات املالية  يوجد الدولي للتجارة والتمويل 5
 معلومات أخرى -اهليئة العامة

 معلومات أخرى –البيانات املالية  يوجد بيبلوس 8

 يوجد البنك العربي 7
دعوات اهليئات -التقرير السنوي-بيانات مالية

 العامة

 يوجد بنك األردن 5
معلومات -دعوات اهليئات العامة -التقرير السنوي

 أخرى

دعوات اهليئات -التقرير السنوي-بيانات مالية يوجد والخليجسورية  9
 معلومات اخرى-العامة

دعوة اجتماع  –التقرير السنوي  –البيانات املالية  يوجد الشام اإلسالمي 21
 معلومات أخرى -اهليئة العامة

 معلومات أخرى يوجد فرنسبنك 22
 التقرير السنوي+معلومات اخرى يوجد بنك الشرق 21
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 ال يوجد )موقع الشركة األم( ال يوجد بنك قطر الوطني 22

 يوجد بنك البركة .2
دعوات اهليئات -التقرير السنوي-بيانات مالية

 معلومات اخرى-العامة

 :آليات ضبط المعلومات:3-ثانياً 

ظيميـة حتظى آليات ضبط املعلومات حبيز كبـري مـن اهتمـام إدارات املصـارف وهـذا يعـود إىل اكتمـال هياكلهـا التن
األمــر الــذي يســهل ضــبط  ويف تصــميم نظــام الرقابــة الداخليــة وإىل اســتخدامها للــربامج االلكرتونيــة يف أنظمــة عملهــا

ـــدفق املعلومـــات مـــن خـــالل ـــيت تـــدخل يف  عمليـــة ت حتديـــد صـــالحيات كـــل موظـــف يف اإلطـــالع علـــى املعلومـــات ال
ــــه. ــــة العكســــية داخــــل  وكــــذلك مــــن خــــالل أنظمــــة اختصــــاص عمل ــــيت تضــــبط تــــدفق املعلومــــات والتغذي التقــــارير ال

كما يقــوم قســم التــدقيق الــداخلي مبهمــة ضــبط اإلطــالع علــى املعلومــات الداخلية.إضــافًة إىل دور اهليئــة املصــارف.
 والسوق يف طلب قوائم األشخاص املطلعني وتداوالهتم بشكل شهري.

 اإلفصاحات الطارئة:: 5-ثانياً 

 ( 7قدمت ) كمايلي2111مصارف إفصاحات طارئة خالل عام: 

 موضوع اإلفصاح تاريخ اإلفصاح المصرف الرقم

 بنك بيمو السعودي الفرنسي 2
 تغيري املدير العام 23/9/2033

2,/33/2033 
بيع حصة البنك السعودي الفرنسي واالستقالة من عضوية 

 جملس اإلدارة

 البنك العربي 1

 اإلدارةسر جملس  أمنياستقالة  10/3/2033
 تشكيل جملس إدارة جديد 6/2033/,
 استقالة عضو جملس إدارة 34/7/2033
 تعديل أعضاء جملس اإلدارة 27/30/2033

 استقالة عضو جملس إدارة 1/30/2033 بنك بيبلوس 2

 بنك سوريا والخليج .
 استقالة نائب رئيس جملس اإلدارة 30/30/2033
 عضو جملس إدارةاستقالة  6/4/2033

 بنك سوريا الدولي اإلسالمي 5
 تعيني عضو جملس إدارة بديل 27/9/2033
 استقالة عضو جملس إدارة 27/7/2033

 تعيني املدير العام 2/2/2033 بنك األردن 8
 تعيني رئيس تنفيذي للبنك 10/3/2033 بنك البركة 7
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  يف ملكيــــة أعضــــاء جملــــس اإلدارة وبــــاقي األشــــخاص كمــــا تقــــوم هــــذه املصــــارف بتبليــــغ اهليئــــة عــــن أي تغــــريات
 املطلعني.

 :وهياكل الملكية مجالس اإلدارة ثالثاً:

ختتلـف نسـبة وعــدد األسـهم الالزمــة لعضـوية جملــس اإلدارة بـني مصــرف وآخـر وكــذلك يف حـال وجــود قيـود علــى  -
احلوكمـة الصـادرة تقتضـي علـى ملكية األسهم وفقاً ملـا تـنص عليـه األنظمـة األساسـية لكـل منهـا كمـا أن أنظمـة 

 أن يتـــــــألف اجمللـــــــس مـــــــن أعضـــــــاء غـــــــالبيتهم مـــــــن غـــــــري التنفيـــــــذين وثلـــــــثهم علـــــــى األقـــــــل مســـــــتقلني كمـــــــايلي:
 

 المصرف

ضاء
ألع

د ا
عد

 

نسبة 
ملكية 
 األعضاء

 معلومات مجلس اإلدارة وتشكيلته

 %19 7 سورية الدولي اإلسالمي
(  أعضاء مستقلني. بنك 6تنفيذين و )مجيعهم غري  -% 0.3نسبة امللكية الالزمة للمجلس 

 1ثالثة أعضاء شخصيات اعتبارية أي  ،%10قطر الدويل اإلسالمي ممثل بعضو واحد وملكيته 
 قطريني.

 %1.7, 9 الدولي للتجارة والتمويل
حيق  –( أعضاء مستقلني 1مجيعهم غري تنفيذيني و) -% ,0.3نسبة امللكية الالزمة للمجلس 

% من رأس املال بتعيني عدد من األعضاء فيسمي بنك 33للمساهم االعتباري الذي زلك 
 اعتباريني. ,عضوين أردنيني وعضوين قطريني،  %.49( أعضاء كون مسامهته 4اإلسكان )

 %29.4 7 بنك بيمو

ينص النظام  -( أعضاء مستقلني1مجيعهم غري تنفيذين و) -%0.2نسبة امللكية الالزمة 
( أعضاء ينتخبهم محلة األسهم فئة ب فيما بينهم فيسمي 4ساسي على أن يضم اجمللس )األ

 -عضويني اعتباريني رياض ويوردان عبجي أشقاء. -%22 كون ملكيتهبنك بيمو لبنان عضوين  
 عضو لبناين وعضو فرنسي.

 %62.7 9 سورية والمهجر
عمر وسامر  –( أعضاء مستقلني 1مجيعهم غري تنفيذيني و) -%,0.0نسبة امللكية الالزمة 

 لبناين 3عضو  %.49وملكيته  بعضوين وسعد أزهري أشقاء. بنك لبنان واملهجر ممثل

 %,.,, 9 بنك بيبلوس
مسعان باسيل  –( أعضاء مستقلني 6مجيعهم غري تنفيذيني و ) -% 2,.0نسبة امللكية الالزمة 

وصندوق األوبك  %.,.43ابن فرانسوا باسيل. بنك بيبلوس لبنان ممثل بثالثة أعضاء وملكيته
 أعضاء لبنانيني وعضو سعودي. 1عضو 

 %,, 9 بنك عودة
باسل  –( أعضاء مستقلني 1( أعضاء غري تنفيذيني و ),) -% ,.0نسبة امللكية الالزمة 

احلموي جيمع مابني عضوية اجمللس ومنصب املدير العام. جمموعة عودة سرادار ممثلة بثالثة أعضاء 
 أعضاء لبنانيني وممثليني لشخصيات اعتبارية. 4 %.44وملكيتها 

 %7.,, 9 البنك العربي
 ( أعضاء مستقلني. البنك العريب6مجيعهم غري تنفيذين و ) -% ,0.3نسبة امللكية الالزمة 

 لبناين. 3أردنيني و 1أي اعتباريني و%.3.29,األردن ممثل بأربعة أعضاء وملكيته 

 %,, 9 بنك األردن
شاكر فاخوري  -( أعضاء مستقلني,مجيعهم غري تنفيذين و) -% ,0.2نسبة امللكية الالزمة 

 أردنيني. %49وملكيته اعتباريني  أعضاءبأربعة ابن توفيق فاخوري. بنك األردن ممثل 
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 %49.14 , سورية والخليج بنك
حيق للمساهم  -( أعضاء مستقلني7مجيعهم غري تنفيذين و ) -% ,0.2نسبة امللكية الالزمة 
% من رأس املال بتعيني عدد من األعضاء فيسمي بنك اخلليج املتحد 30االعتباري الذي زلك 

 ممثلني العتباريني 4لبناين.  2كوييت و 1%.13ثالثة أعضاء وملكيته

 %,4 7 لشام اإلسالميبنك ا
حيق .–( أعضاء مستقلني 1( أعضاء غري تنفيذين و )6) -% ,0.3نسبة امللكية الالزمة 

% من رأس املال بتعيني عدد من األعضاء فيسمي البنك 30للمساهم االعتباري الذي زلك 
 اعتباريني. 4 -كويتيني  2 -%12عضوين وملكيتهالتجاري الكوييت 

 %60.44 9 فرنسبنك

حيق  -( أعضاء مستقلني ,( أعضاء غري تنفيذين و )6) -% 0.39امللكية الالزمة  نسبة
% من رأس املال بتعيني عدد من األعضاء فيسمي فرنسبنك 30للمساهم االعتباري الذي زلك 

%. عادل وعدنان ونبيل القصار أقارب من الدرجة 6.,,( أعضاء كون مسامهته 4لبنان )
 العتباريلبنانيني ممثلني  4 .األوىل

 %61 9 بنك الشرق
حيق  -( أعضاء مستقلني 1) –( أعضاء غري تنفيذين 7) -% 0.6نسبة امللكية الالزمة 

% من رأس املال بتعيني عدد من األعضاء فيسمي البنك 30للمساهم االعتباري الذي زلك 
 نينيعضوين لبنا ،فريد أبو وليد روفايل.%49( أعضاء كون مسامهته 4فرنسي )اللبناين ال

 %,72.4 30 بنك قطر الوطني

حيق للمساهم  -( أعضاء مستقلني ,مجيعهم غري تنفيذين و ) -% ,0.0نسبة امللكية الالزمة 
% من رأس املال بتعيني عدد من األعضاء فيسمي بنك قطر الوطين 30االعتباري الذي زلك 

ممثلني لشخصيات أعضاء  ,أي  اسرتايل3قطريني و 4%. ,.0,( أعضاء كون مسامهته ,قطر )
 .اعتبارية

 %,4 9 بنك البركة
مسامهة  –( أعضاء مستقلني 6( أعضاء غري تنفيذين و )6) -% ,.0نسبة امللكية الالزمة 

 %.30ومصرف اإلمارات اإلسالمي ممثل بعضو وملكيته  % وممثل بعضوين21جمموعة الربكة 
 وعضو إمارايت.أعضاء ممثلني العتباريني وعضوين حبرينيني وعضو كوييت  1

مايعطي هلذه اجملالس الصالحيات % 72% و34ترتاوح ملكية أعضاء جملس اإلدارة يف قطاع املصارف مابني  -
 الواسعة والوحيدة يف اختاذ القرارات وتسيري شؤون هذه املصارف بغض النظر عن اهليئات العامة.

 / عضو.121بلغ جمموع أعداد جمالس إدارة املصارف األربعة عشر / -
 / عضو ممثلني لشخصيات اعتبارية وغالبيتهم ممثلون للشركاء االسرتاتيجيني )مصارف خارجية(.55يوجد / -
الكويت، 4 األردن،4 قطر،4 لبنان،18)   / عضو حيملون جنسيات أخرى غري اجلنسية السورية46يوجد / -

 ( لكل منها.1) والسعودية وفرنسا اإلمارات واسرتاليا البحرين،2

 زثلون العنصر النسائي يف جمالس إدارة املصارف. / أعضاء3يوجد / -

فيما بني املصارف اخلاصة تبعًا لنسبة ملكية الشريك االسرتاتيجي وقيود امللكية  وبالتايل ختتلف هياكل امللكية -
 .بالشخصيات الطبيعية واالعتبارية اليت ينص عليها قانون الشركات وقانون املصارف فيما يتعلق

 

 مجلس اإلدارة وعدد اجتماعات المجلس: مكافآت -2
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 4ينص قانون الشركات على أنه جيب أال يقل عدد اجتماعات جملس اإلدارة عن مرة كل ثالث أشهر أي 
ختتلف املصارف اليت مشلها التقرير يف وجود مواد خاصة مبنح مكافآت جمللس اإلدارة أو يف ترك مرات سنوياً،و 

وتعويضات االجتماعات  ملكافآت السنوية وبدالت االنتقاليضات األعضاء ااملوضوع للهيئة العامة وتشمل تعو 
 وذلك كمايلي:واللجان 

 عدد االجتماعات ماينصه النظام األساسي المصرف
1122 

 عدد االجتماعات
1121 

حتدد اهليئة العامة التعويضات باقرتاح من  سورية الدولي اإلسالمي
 اجمللس.

6 6 

الدولي للتجارة 
 والتمويل

حتدد اهليئة العامة التعويضات باقرتاح من 
 , 6 اجمللس.

 6 , % من األرباح الصافية.,أن ال يتجاوز  بيمو

حتدد اهليئة العامة التعويضات باقرتاح من  سورية والمهجر
 , 9 اجمللس.

حتدد اهليئة العامة التعويضات باقرتاح من  بيبلوس
 6 6 اجمللس.

التعويضات باقرتاح من حتدد اهليئة العامة  عودة
 7 7 اجمللس.

حتدد اهليئة العامة التعويضات باقرتاح من  البنك العربي
 7 6 اجمللس.

حتدد اهليئة العامة التعويضات باقرتاح من  بنك األردن
 7 6 اجمللس.

 7 6 % من األرباح الصافية.,أن ال يتجاوز  سورية والخليج

التعويضات باقرتاح من  حتدد اهليئة العامة بنك الشام اإلسالمي
 6 6 اجمللس.

حتدد اهليئة العامة التعويضات باقرتاح من  فرنسبنك
 4 4 اجمللس.

 7 7 % من األرباح الصافية.,أن ال يتجاوز  الشرق
 6 6 % من األرباح الصافية.,أن ال يتجاوز  قطر الوطني

 6 4 % من األرباح الصافية.,أن ال يتجاوز  البركة

 إدارة الشركات األخرى: عضوية مجالس-3
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/ عضو من أعضاء جمالس اإلدارة يف املصارف اخلاصة عضوية جمالس إدارة شركات سورية أخرى 25يشغل / -
وغالبيتها ليست شركات مسامهة وهذا يعود إىل كون هؤالء األعضاء من رجال األعمال الناشطني يف 

مسامهة شركات  5حيققون شرط العضوية يف  القطاعات االقتصادية األخرى. وبالتايل فإن مجيع األعضاء
 سورية.

 وكذلك بالنسبة لرئاسة جملس اإلدارة اليت ال جيب أن تزيد عن شركتني مسامهتني سوريتني. -

 رابعاً:اإلدارة التنفيذية:

تؤهلهم للقيام بأعباء وظائفهم ومنهم  يتمتع مدراء املصارف اخلاصة يف سورية خبربات جيدة مهنيًا وعلمياً 
 يف كل من )سورية واملهجر، عودة، الربكة(. مدراء فقط من اجلنسية السوريةثالث 

عضو مجلس  الجنسية  1122 المدير العام لعام المصرف
 إدارة 

 يمتلك أسهم 

 ال ال أردين عبد القادر دويك سورية الدولي اإلسالمي
 ال ال أردين سلطان الزعيب الدولي للتجارة والتمويل

 ال ال فرنسي ن دومكسياروب بيمو
 نعم ال سوري لبناين جورج صايغ سورية والمهجر

 ال ال لبناين جورج صفري بيبلوس
 نعم نعم سوري باسل احلموي عودة

 ال ال أردين حممد صادق احلسن البنك العربي
 ال ال أردين جواد حلبوين بنك األردن

 ال ال أردين خليل مرقة سورية والخليج
 ال نعم كوييت )مستقيل( عبداهللعلي  الشام اإلسالمي

 ال ال لبناين ندمي جماعص فرنسبنك
 ال ال لبناين مجال منصور الشرق

 ال ال لبناين وليد عبد النور قطر الوطني
 ال ال سوري حممد عبداهلل احلليب البركة

 ليسوا من أعضاء جملس اإلدارة. ودة سورية فإن املدراء التنفيذيونباستثناء بنك ع -

 املدير التنفيذي ألسهم يف مصرف واحد وهي نسبة ال تذكر.زتلك  -

 خامساً: اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة:
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تشــكيل اللجــان املنبثقــة عــن جملــس اإلدارة لــدى كافــة املصــارف اخلاصــة العاملــة ولكــل مــن هــذه اللجــان  اكتمــل
. ولـدى كافـة هـذه املصـارف يوجـد املوصفة وعدد حمدد مـن االجتماعـات تنـاقش فيهـا مـايتعلق باختصاصـها امهامه

 يف املصرف. جلنة للحوكمة. تتابع وضع دليل احلوكمة وتطبيق مواده

 عدد االجتماعات سنوياً  عدا لجنة التدقيق اللجان المصرف

 سورية الدولي اإلسالمي

 مرة على األقل جلنة احلوكمة
 مرة على األقل جلنة املكافآت والرتشيحات
 مرات على األقل 4 جلنة إدارة املخاطر

 مرات على األقل 4 اللجنة التنفيذية للتمويل

 الدولي للتجارة والتمويل
 غري موجود جلنة الرشيحات واملكافآت
 غري موجود التحكم املؤسسي

 غري موجود جلنة إدارة املخاطر

 بيمو

 1 جلنة العقارات
 1 جلنة املخاطر
 2 جلنة احلوكمة
 1 واملكافآتجلنة الرتشيحات 

 سورية والمهجر
 مرات 1 جلنة املخاطر

 مرات 1 جلنة احلوكمة والرتشيحات واملكافآت

 بيبلوس
 مرات 4 جلنة املخاطر 

 مرة 2 جلنة التعيني والتعويض واملكافآت واإلعالم 
 مرة 2 جلنة احلوكمة

 عودة
 مرات 1 جلنة املخاطر
 مرة 2 جلنة احلوكمة
 مرة واحدة واملكافآتجلنة الرتشيحات 

 البنك العربي
 4 جلنة احلوكمة
 مرة على األقل جلنة التسهيالت
 4 جلنة إدارة املخاطر

 بنك األردن
 1 جلنة املخاطر

 3 جلنة احلوكمة والرتشيحات واملكافآت
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 1 جلنة جملس اإلدارة

 سورية والخليج

 حسب احلاجة اللجنة العليا لالسرتاتيجية والتسهيالت
 4 جلنة إدارة املخاطر وااللتزام
 3 جلنة الرتشيحات واملكافآت

 2 جلنة احلوكمة 

 بنك الشام اإلسالمي

  اللجنة التنفيذية
 2 جلنة احلوكمة

 3 جلنة الرتشيحات واملكافآت
 4 جلنة إدارة املخاطر

 فرنسبنك
 1 جلنة إدارة املخاطر
 2 جلنة احلوكمة
 2 واملكافآتجلنة الرتشيحات 

 الشرق

  3 جلنة احلوكمة
 2 جلنة التعويضات والرتشيحات

 3 جلنة إدارة املخاطر
 2 جلنة التسليف

 قطر الوطني
 مل جتتمع خالل العام اللجنة التنفيذية

 مرة 2 جلنة احلوكمة واملكافآت والتطوير
 مرات 4 جلنة املخاطر

 البركة
 مرات 4 اللجنة التنفيذية

 مرات 4 املخاطرجلنة 
 مرة 2 جلنة الرتشيحات واحلوكمة 
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 سادساً:لجان التدقيق:

وبالنسبة لرتكيبة عضوية اللجنة جيب أن تتكون من ، يف كافة املصارف اخلاصة العاملة مت تشكيل جلان للتدقيق
األعضاء اخلربة املالية مستقلني وأن تتوفر يف أحد ثالثة أعضاء غري تنفيذيني على األقل وأن يكونوا مجيعًا 

 واحملاسبية:

عضو ذو خبرة  تركيبة اللجنة المصرف
 مالية ومحاسبية

عدد اجتماعات 
 اللجنة

اجتماعها مع مفتش 
 الحسابات

سورية الدولي 
 اإلسالمي

 مرة على األقل مرات 4 جمقق حمقق

الدولي للتجارة 
 والتمويل

 األقلعلى مرتني  مرات 4 حمقق غري حمقق/عضو غري مستقل

 ثالث مرات مرات 4 حمقق حمقق بيمو
 ال مرات 4 حمقق حمقق سورية والمهجر

 مرة  مرات 4 حمقق غري حمقق/عضو غري مستقل بيبلوس
 على األقلمرتني  مرات , حمقق غري حمقق/عضو غري مستقل عودة
 مرات 4 مرات 4 حمقق نيغري مستقل ينغري حمقق/عضو  العربي
 مرات 4 مرات 4 حمقق غري مستقلغري حمقق/عضو  األردن

 مرة على األقل مرات 4 حمقق حمقق سورية والخليج
 مرة على األقل مرات 4 حمقق حمقق الشام اإلسالمي

 مرات 4 مرات 4 حمقق عضو غري مستقلغري حمقق/ فرنسبنك
 مرات 4 مرات 4 حمقق حمقق الشرق

 مرة  مرات 1 حمقق غري حمقق/عضو غري مستقل قطر الوطني
 مرة على األقل مرات 4 حمقق حمقق/عضو غري مستقل غري البركة

بشكٍل عام تقوم جلنة التدقيق بالوظائف املتعلقة بالبيانات املالية والوضع املايل للشركة من حيث مراجعة  -
التقارير ونظم الضبط والرقابة الداخلية ومدى كفاية التدقيق الداخلي واخلارجي وكذلك أي من القضايا 

 سبية ذات األثر اجلوهري على النتائج املالية.احملا
فيما يتعلق باألعضاء املستقلني وغري  ( مصارف فقط استطاعت تلبية شرط تركيبة عضوية اللجنة6) -

 ( مصارف هذا الشرط.8، بينما مل حتقق )التنفيذيني
 املايل. جتتمع هذه اللجان مع مفتشي احلسابات خالل العامباستثناء مصرف واحد  -
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 مفتشو الحسابات:سابعاً: 

ألوراق علمًا أهنم مجيعًا معتمدون من قبل هيئة ا 2111أمساء مفتشي حسابات املصارف لعام يلي  فيما
حيث ال حيق للمفتش تدقيق حسابات الشركة ألكثر  واألسواق املالية السورية وكذلك من مصرف سورية املركزي.

تدقيق أكثر من أربع شركات مسامهة بناًء على قرار اجمللس األعلى للمحاسبة من أربع سنوات وال حيق له 
 والتدقيق. 

 ألول مرة تاريخ انتخابه 1122اسم مفتش الحسابات  المصرف

 2009منذ  حممد نصري التميمي بنك سورية الدولي اإلسالمي
 2009منذ  شركة حصرية ومشاركوه المصرف الدولي للتجارة والتمويل

 2030منذ  حممد نصري التميمي بيمو السعودي الفرنسيبنك 
 ,200منذ  عبد القادر حصرية بنك سورية والمهجر

 2033منذ  قحطان السيويف بنك بيبلوس
 2033منذ  حصرية ومشاركوه بنك عودة

 2033منذ  عوين زكية البنك العربي
 2111منذ  لقادريحممد ناظم ا األردن

 2111منذ  ومشاركوهحصرية  سورية والخليج
 2030منذ  شركة حصرية ومشاركوه الشام اإلسالمي

 2111منذ  عوين زكية فرنسبنك
 2111منذ  حممد فرزت العمادي الشرق

 2009منذ  شركة جمين وشركاه قطر الوطني
 2009منذ  شركة حصرية ومشاركوه البركة

 ثامناً:التدقيق الداخلي:

تبعــــاً الكتمــــال اهلياكــــل اإلداريــــة والتنظيميــــة للمصــــارف فــــإن لــــدى أغلبهــــا وحــــدة متخصصــــة بأعمــــال التــــدقيق  -
املهنيـــة املتعـــارف عليهـــا يف املمارســـات العامليـــة يف هـــذا اجملـــال ورئـــيس هـــذه الـــداخلي تقـــوم مبهامهـــا وفـــق الـــربامج 

 .الوحدة دائماً من املؤهلني واملتفرغني هلذا العمل
ا يـــرتبط حبجـــم املصـــرف وتوظيفاتـــه و شـــبكة عـــدد العـــاملني يف دائـــرة اللتـــدقيق الـــداخلي وهـــذ هنـــاك تفـــاوت يف -

  .فروعه
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وذلــك ختتلــف اجلهــة الــيت ترفــع هلــا دائــرة التــدقيق تقاريرهــا مــابني اإلدارة التنفيذيــة وجلنــة التــدقيق وجملــس اإلدارة.  -
 وفقاً ملايلي:

عدد موظفي إدارة  المصرف
 التدقيق

الجهة التي يرفع تقاريره  مؤهل ومتفرغ الداخليمدير التدقيق 
 إليها

بنك سورية الدويل 
 جلنة التدقيق حمقق حسان الطحان , اإلسالمي

املصرف الدويل 
 + اإلدارة التنفيذيةجلنة التدقيق حمقق عدنان أدعيس 31 للتجارة والتمويل

بنك بيمو السعودي 
 جلنة التدقيق حمقق كارو باشيان 7 الفرنسي

جلنة التدقيق+ اإلدارة  حمقق جورج احلداد 33 سورية واملهجربنك 
 + جملس اإلدارةالتنفيذية

جلنة التدقيق+ اإلدارة  حمقق طالل أبو الشامات 4 بنك بيبلوس
 التنفيذية+جملس اإلدارة

 جلنة التدقيق+ جملس اإلدارة حمقق أندريس عبود 4 بنك عودة
 التدقيق جلنة حمقق فايز أبو شوشة , البنك العريب
 جلنة التدقيق حمقق حممد إبراهيم , األردن

 جلنة التدقيق+ اإلدارة التنفيذية حمقق مساح اخلضري 1 سورية واخلليج
 جلنة التدقيق+ جملس اإلدارة حمقق شوقي األسدي 2 الشام اإلسالمي

ميساء  -إبراهيمباسل  2 فرنسبنك
جلنة التدقيق+ اإلدارة  حمقق سلعس

 اإلدارةالتنفيذية+جملس 

جلنة التدقيق+ اإلدارة  حمقق كميل احلر 2 الشرق
 التنفيذية+جملس اإلدارة

 اإلدارة التنفيذيةجلنة التدقيق+  حمقق بالل العمري 1 قطر الوطين
 جلنة التدقيق حمقق رامي الشعال 2 الربكة
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 إدارة المخاطر: تاسعاً: 

خمـــاطرًة يف ممارســـة نشـــاطاهتا وإدارة املخـــاطر لـــديها تعـــد تتميـــز املصـــارف يف كوهنـــا أكثـــر شـــركات القطـــاع املـــايل  -
 مصدر الربح واألداء اجليد.

يوجـــد إدارة متخصصـــة باملخـــاطر لـــدى املصـــارف األربعـــة عشـــر تتعامـــل مـــع خمـــاطر العمـــل املصـــريف وفـــق آليـــات  -
 وإجـــــراءات عمـــــل تتضـــــمن التنســـــيق مـــــع بـــــاقي الوحـــــدات اإلداريـــــة علـــــى خمتلـــــف املستويات.إضـــــافًة إىل جلنـــــة

 ،حيث تقوم برفع التقارير الدورية الالزمة.املخاطر

 المخاطر المصرف
الوحدات اإلدارية 
المسؤولة عن إدارة 

 المخاطر
 آليات وإجراءات عمل

إجراءات المخاطر 
 خالل السنة

بنك سورية الدولي 
 اإلسالمي

 خماطر العمل املصريف
جلنة  –إدارة املخاطر 
 نعم املخاطر

نعم سيناريوهات واختبار 
 جهد

المصرف الدولي 
 للتجارة والتمويل

 نعم نعم إدارة املخاطر خماطر العمل املصريف

بنك بيمو السعودي 
 الفرنسي

 نعم نعم إدارة املخاطر خماطر العمل املصريف

بنك سورية 
 والمهجر

 نعم نعم إدارة املخاطر خماطر العمل املصريف

 نعم نعم إدارة املخاطر خماطر العمل املصريف بنك بيبلوس
 نعم نعم إدارة املخاطر خماطر العمل املصريف بنك عودة

 -جتهيز موقع بديل نعم إدارة املخاطر خماطر العمل املصريف البنك العربي
 اختبارات اجلهد.

 ادارة املخاطر املخاطر املصرفية األردن
اعتماد السياسات اخلاصة 
 بعمل أدارة املخاطر

خمتلف املنهجيات  وضع
اخلاصة بعمل ادارة 

 املخاطر

 إدارة املخاطر املخاطر املصرفية سورية والخليج

اختبارات -مراقبة األعمال
رفع -اجلهد على املخاطر
 التقارير

اختاذ االجراءات الكقيلة 
 بتخفيض املخاطر

ادارة  -جملس االدارة املخاطر املصرفية الشام اإلسالمي
 املخاطر

وضع االسرتاتيجيات 
 خطط طوارئاملختلفة الكفيلة بتحديد 
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املخاطر املصرفية وألية 
 التعامل معها

ادارة  -جملس االدارة  املصرفيةرتاملخاط فرنسبنك
 املخاطر

وضع االسرتاتيجيات 
املختلفة الكفيلة بتحديد 
املخاطر املصرفية وألية 

 التعامل معها

اختاذ جمموعة من 
 التحوطاالجراءات بقصد 

 قسم ادارة املخاطر خماطر مصرفية بنك الشرق
توثيق عمل القسم ضمن 
دليل اإلجراءات اخلاصة 

 املصارف

تشكيل اللجان اخلاصة 
وضع -بعمل املديرية

 هيكل تنظيمي للمديرية
 نعم نعم إدارة املخاطر خماطر العمل املصريف قطر الوطني

 نعم نعم إدارة املخاطر خماطر العمل املصريف البركة

 واجلدير بالذكر فإن كافة املصارف قد اختذت العديد من اإلجراءات إلدارة ومواجهة املخاطر يف هذه املرحلة
وهذه اإلجراءات ترتاوح مابني إجراء اختبارات اجلهد وإختاذ إجراءات التحوط الالزمة وصواًل إىل وجود خطط 

 طوارئ ملواجهة أي تطور يف األحداث.
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 التأمين:قطاع ثانياً:

تتميز شركات التأمني بعملياهتا الفنية اليت شهدت تطوراً كبرياً أدى إىل تعدد األطـراف ذات العالقـة هبـا والسـيما 
ومعيــدي التــأمني إضــافًة إىل تشــابك عالقــات هــذه الشــركات مــع شــركات القطاعــات األخــرى كمــؤمن محلــة الوثــائق 

علـــى مجيـــع علـــيهم وبالتـــايل فـــإن جنـــاح  شـــركات التـــأمني يف حتقيـــق مهامهـــا بكفـــاءة مـــن شـــأنه أن يـــرتك آثـــاراً إجيابيـــة 
 ضرورهتا وأمهيتها. ويربز وهذا مازيز ممارسات احلوكمة يف هذه الشركات جوانب النشاط االقتصادي،

ختضـع لرقابـة وإشـراف هيئـة اإلشـراف علـى التـأمني منهـا شـركة واحـدة مملوكـة / شركة تأمني 13يوجد يف سورية /
، / شــركات مسـامهة عامــة إلشــراف هيئــة األوراق واألســواق املاليـة الســورية مشلهــا التقريــر كاملــةً 7/يتبــع منهــا و للدولـة 
 شركات مدرجة يف سوق دمشق لالوراق املالية وشركات التأمني املسامهة هي:  ستمنها 

 عدد الموظفين تاريخ التأسيس رأس المال االسمي والمدفوع الشركة الرقم
 موظف 127 2006 ل.س 080008000,, املتحدة للتأمني 2
 موظف 111 2006 ل.س 3800080008000 سورية –آروب  1
 موظف 1,6 2006 ل.س 080008000,, الوطنية للتأمني 2
 موظف 330 2007 ل.س 2800080008000 العقيلة للتأمني التكافلي .
 موظف 304 2006 ل.س 080008000,, املشرق العريب للتأمني 5
 موظف 377 2007 ل.س 3800080008000 االحتاد التعاوين للتأمني 8
 موظف ,31 2006 ل.س 080008000,, السورية الكويتية للتأمني 7

 أواًل: حقوق المساهمين:

  مل تتم أي زيادة لرأس املال يف أي من شركات التأمني املسامهة العامة فلم يسبق أن مارس مسامهوها حقوق
 األفضلية يف االكتتابات اجلديدة.

 تركز الملكية::1-أوالً 

% تقريباً 24ملكيتهم مابني مسامهني وترتاوح نسب  6مسامهني و 3يرتاوح عدد املسامهني االعتباريني مابني  -
 %.51و
مسامهني ويبلغ  4مسامهني و3% أو أكثر من رأس املال مابني 5يرتاوح عدد املسامهني الذين زلكون  -

 مسامهني. 6متوسط القطاع 



 1122تقرير حوكمة الشركات لعام   هيئة األوراق واألسواق المالية السورية

 41 

 وهذا مايعكس تركز ملكية كبري نسبًة لعدد املسامهني املنخفض نسبياً. -

 الشركة الرقم
عدد 

المساهمين 
 االعتباريين

نسبة مجموع 
 ملكيتهم

عدد المساهمين 
  %5الذين يملكون 
  أو أكثر

 عدد المساهمين
 1122في 

 327 6 %,.,2 6 المتحدة للتأمين 2
 111 1 %49 1 سورية –آروب  1
 356 7 %47 1 الوطنية للتأمين 2
 1212 4 %40 , العقيلة للتأمين التكافلي .
 23 1 %0.7, 4 المشرق العربي للتأمين 5
 44 9 %40.2 4 التعاوني للتأمين االتحاد 8
 209 4 %49 1 السورية الكويتية للتأمين 7

 : األرباح الموزعة:2-أوالً 

حيث قامت  اليت حتقق أرباحاً واستمراريتها يف الشركات بثبات التوزيعات  املسامهة العامة تتميز شركات التأمني
 .2111شركات تأمني بتوزيع أرباح نقدية عن عام  3

نسبة األرباح الموزعة من رأس  تاريخ التأسيس الشركة الرقم
 المال منذ التأسيس

نسبة االرباح الموزعة 
 1122في 

 %33 %  17.2 2006 املتحدة للتأمني 2
 %6 %  39 2006 سورية –آروب  1
 %30 %2.,4 2006 الوطنية للتأمني 2
 اليوجد توزيعات %, 2007 العقيلة للتأمني التكافلي .
  %, 2006 العريب للتأمني املشرق 5
 اليوجد توزيعات اليوجد أي توزيعات 2007 االحتاد التعاوين للتأمني 8
 اليوجد توزيعات اليوجد أي توزيعات 2006 السورية الكويتية للتأمني 7
 

  التقرير حيصل مجيع املسامهني على الكراس املطبوع لتقرير جملس اإلدارة وتلتزم شركات التأمني اليت مشلها
باإلطار التشريعي املنظم إلجراءات اجتماعات اهليئات العامة سواًء يف تاريخ اإلعالن عن االجتماع أو يف 

 تيسري مشاركة أكرب عدد ممكن من املسامهني.
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 قسم عالقات المساهمين::3-أوالً 

ذلك ضمن قسم  يوجد يف الشركات اليت مشلها التقرير من يقوم مبهمة التواصل مع املسامهني سواًء كان
 كمايلي: متخصص أو ضمن مهام وحدة إدارية أخرى

عدد المساهمين  قسم عالقات المساهمين وتبعيته الشركة الرقم
1122 

 327 قسم عالقات املسامهني ضمن القسم اإلداري املتحدة للتأمني 2
 111 قسم عالقات املسامهني يتبع للمدير العام سورية – آروب 1
 356 قسم املسامهني يف الدائرة القانونية الوطنية للتأمني 2
 1212 الشؤون القانونية  العقيلة للتأمني التكافلي .
 23 ال يوجد املشرق العريب للتأمني 5
 44 يقوم بذلك املساعد التنفيذي للمدير العام االحتاد التعاوين للتأمني 8
 209  أمانة سجل املسامهني مرتبط مع املدير املايل  السورية الكويتية للتأمني 7

 28,22 المجموع

 ( الــيت مشلهــا التقريــر لــديها وحــدة إداريــة تقــوم مبهمــة العالقــات 7( شــركات مــن الشــركات الـــ)6وبــذلك فــإن )
 .لضآلة عدد مسامهيها )املشرق العريب( ال يوجد مثل هذا القسم لدى شركةبينما  مع املسامهني

  شـركات التـأمني املسـامهة العامـة يوجـد سـجل للمسـامهني ورقـي والكـرتوين وذلـك للشـركات املدرجـة ويف مجيع
ونســبًة  املالحــظ هـو اخنفــاض عـدد مســامهي شـركات التــأمني مقارنـًة ببــاقي القطاعـات ه مـنيف البورصـة إال أنــ
 على الرغم أهنا من الشركات املؤسسة حديثاً. لرؤوس أمواهلا

 املسامهة العامـة زكـن للمسـامهني التواصـل مـع الشـركة وتقـدمي املقرتحـات والشـكاوي يف مجيع شركات التأمني 
 .اما من خالل االتصال بالشركة أو الربيد العادي وااللكرتوين أو ملىء استمارات خاصة

 تقــم أي مــن الشــركات الســبع الــيت مشلهــا التقريــر بالقيــام بأعمــال التــدقيق علــى أعماهلــا ودفاترهــا بنــاًء علــى مل 
 % من رأمسال الشركة.11طلب املسامهني الذين زلكون 

 ثانياً:اإلفصاح والشفافية:

 ن:الرسميو  k,المتحدث: 1-ثانياً 

 :( شركات بتعيني متحدثني رمسيني باسم الشركة6قامت )
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 المتحدثين الرسميين الشركة الرقم
 املدير العام املتحدة للتأمني 2
 املدير العام سورية –آروب  1
 مدير دائرة السيارات الوطنية للتأمني 2
 املدير العام العقيلة للتأمني التكافلي .
 ال يوجد املشرق العريب للتأمني 5
 عضو جملس إدارة واملدير العام االحتاد التعاوين للتأمني 8
 رئيس اجمللس ونائبه واملدير العام السورية الكويتية للتأمني 7

 االلكترونية:المواقع : 2-ثانياً 

يوجد يف شركات التأمني السبع اليت مشلها التقرير مواقع الكرتونيـة إال أهنـا ال حتتـوي علـى املعلومـات الكافيـة الـيت 
 هتم املستثمرين.

 المعلومات التي يتم نشرها على الموقع موقع الكتروني  الشركة الرقم

معلومات عامة عن  –دعوة اهليئة العامة  –البيانات املالية  نعم  املتحدة للتأمني 2
 الشركة 

 معلومات عامة عن الشركة فقط نعم  سورية –آروب  1
 اليتم نشر  أي شي على املوقع نعم الوطنية للتأمني 2
 التنفيذي امللخص  -اإلفصاحات الطارئة  –البيانات املالية  نعم  العقيلة للتأمني التكافلي .
 ال يتم نشر أي معلومة  نعم للتأمنياملشرق العريب  5
 اليتم نشر  أي شي على املوقع قيد اإلنشاء االحتاد التعاوين للتأمني 8

دعوة  –التقرير السنوي جمللس اإلدارة  –البيانات املالية  نعم السورية الكويتية للتأمني 7
 معلومات أخرى  –إجتماع اهليئة العامة 

  ( مــن الشــركات الســبعة الــيت مشلهــا التقريــر ، الســورية الكويتيــة)آروب، املشــرق العــريب ( شــركات3)اليوجــد يف
 سياسة مكتوبة لإلفصاح.

 / لعــام 3443وتعــد شــركات التــأمني املســامهة العامــة مــن الشــركات امللتزمــة بشــكٍل عــام مبتطلبــات القــرار رقــم /
ئـــــة األوراق واألســـــواق املاليـــــة املتضـــــمن نظـــــام وتعليمـــــات اإلفصـــــاح للجهـــــات اخلاضـــــعة إلشـــــراف هي 2116
بصـحة  إضافًة إىل تبعية هذه الشركات هليئة اإلشراف على التأمني ممـا يسـاهم يف زيـادة نسـب التزامهـاالسورية.

ونوعية اإلفصاحات املطلوبـة. إال أن ضـآلة عـدد املـوظفني يف اإلدارة العامـة وعـدم خـربهتم بالتعامـل مـع قضـايا 
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بية علـــى مـــدى التـــزام هـــذه الشـــركات مبواعيـــد اإلفصـــاح وخاصـــًة للشـــركات اإلفصـــاح يـــرتك بعـــض اآلثـــار الســـل
 املدرجة يف السوق املايل.

  ـــأمنيتقـــوم ـــة االشـــخاص ممـــن زلكـــون أكثـــر مـــن باالفصـــاح  شـــركات الت % مـــن 5للهيئـــة عـــن التغـــري يف ملكي
 .االسهم

 اإلفصاحات الطارئة::3-ثانياً 

  كمايلي:  2111يف عام  ةطارئ اتإفصاح بتقدمي شركات تأمني ثالثقامت 

 العقيلة للتأمني التكافلي
 تعيني عضو جملس إدارة بديل 3/6/2033
 إلقاء احلجز االحتياطي على أسهم بعض املؤسسني 6/2033/,
 استقالة عضو جملس إدارة 6/7/2033

 التعاقد مع مدير عام جديد 26/30/2033 املتحدة للتأمني
 تعديالت يف إدارة الشركة 32/2033/,3 الكويتيةالسورية 

 ثالثاً: مجالس اإلدارة وهياكل الملكية:

ختتلـف نسـبة وعـدد األسـهم الالزمـة لعضـوية جملـس اإلدارة بــني شـركة وآخـرى وكـذلك يف حـال وجـود قيـود علــى 
 قــد  2115/ لعــام 43ملكيــة األســهم وفقــاً ملــا تــنص عليــه األنظمــة األساســية لكــل منهــا ، كمــا أن املرســوم رقــم /

%( علمـاً أنـه جيـب 5%( وللشـخص الطبيعـي بــ)41د احلدود القصوى مللكية األسهم للشخص االعتبـاري بــ )حد
 وفقاً ملمارسات احلوكمة املثلى. أن يكون مجيع أعضاء جملس االدارة غري تنفيذيني وثلثهم مستقلني

 معلومات المجلس: :1-ثالثاً 

 الشركة

 

عدد 
 األعضاء

نسبة الملكية 
 الالزمة للعضوية

نسبة ملكية أعضاء 
 معلومات مجلس اإلدارة شرط العضوية المجلس

 حمقق %36.4 %1 7 المتحدة

االعتبــــــاريون:وزثلهم عضــــــو واحــــــد لكــــــل مــــــنهم شــــــركة 
شــــــــركة املــــــــال   -%5املتوســــــــط للصــــــــناعات الدوائيــــــــة 

بنـــك بيمـــو الســـعودي الفرنســـي -%1834لالســـتثمار 
 عضو لبناين وعضو كوييت. -%5زثلها عضو 
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 حمقق %4335 %1.25 7 سورية–آروب 
عمـــر أزهـــري وســـامر أزهـــري أخـــوة ، فـــاتح بكـــدا  هـــو 

 ابن عمة االخوين ازهري.

 حمقق %5638 %1 6 الوطنية للتأمين

االعتبــاريون: وزــثلهم عضــو لكــل مــنهم الشــركة االردنيــة 
ـــــــــة الزراعيـــــــــة 11الفرنســـــــــية  % الشـــــــــركة الســـــــــورية الليبي
للخـدمات البحريــة  مــارين % زاخـر33156والصـناعية 
 عضو أردين -333461%

العقيلة للتأمين 
 التكافلي

 حمقق 47.24%   1% 7

وزــــــــــثلهم عضــــــــــو لكــــــــــل مــــــــــنهم خزانــــــــــة  ن االعتبــــــــــاريو 
% جمموعــــــة دشــــــيت االســــــتثمارية 5تقاعــــــد املهندســــــني 

% العقيلــــــــــــــة لالجــــــــــــــارة والتمويــــــــــــــل الكويتيــــــــــــــة 1315
 عضو كوييت -%1% شركة كركور 32

المشرق العربي 
 للتأمين

 حمقق 51.5% 1% 5

االمــــــــــارات زثلهــــــــــا عضــــــــــو  -شــــــــــركة املشــــــــــرق العــــــــــريب
 -%5 عضـــــــــوجمموعـــــــــة النحـــــــــاس زثلهـــــــــا  -%  41

عضـــــــــــــــــــو إمــــــــــــــــــــارايت وعضــــــــــــــــــــو ســــــــــــــــــــوداين وعضــــــــــــــــــــو 
 صائب أبو صبيح حناسأمريكي.

 حمقق 28.13 %1 7 االتحاد التعاوني
ويوجد  % 5.21جمموعة الفاضل زثلها عضو 

 عضويني لبنانيني و عضو سعودي

 حمقق %43.44 %1 7 الكويتيةالسورية 

 -%77.4 اعضوين ومسامهته ااخلليج للتأمني وزثله
الكويتية  -%1بنك اخلليج املتحد وزثله عضو 

أعضاء كويتيني وعضو 3 - %11السورية القابضة 
 مصري

 ( عضو.46يبلغ جمموع أعضاء جمالس إدارة شركات التأمني ) -

 ( عضو ممثلون لشخصيات اعتبارية.17منهم ) -

(، 5الكويــــت) ( عضــــو مــــن جنســــيات أخــــرى غــــري اجلنســــية الســــورية مــــوزعني كمــــايلي:14وكــــذلك يوجــــد ) -
 من األردن واإلمارات والسودان والسعودية ومصر وأمريكا.لكل (، وعضو واحد 3لبنان)

% مــــــن رؤوس أمــــــوال هــــــذه 44% و4تــــــرتاوح ملكيــــــات أعضــــــاء جملــــــس اإلدارة يف شــــــركات التــــــأمني مــــــابني  -
%. وهــذا مــايؤدي يف كــل األحــوال إىل ســيطرة كبــرية يف مراكــز اختــاذ 46.2متوســط القطــاع الشــركات، ويبلــغ 

 يف هذه الشركات. القرارات

 يوجد عضو نسائي واحد يف شركة املتحدة للتأمني. -

 :واجتماعات المجلس مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة: 2-ثالثاً 
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يــرتك املوضــوع للهيئــة العامــة أو حســب قــانون  هنــاك شــكلني لطريقــة مــنح املكافــآت ألعضــاء جملــس اإلدارة فإمــا
وبنـاًء علـى املـادة   .% مـن األربـاح الصـافية، وختتلـف بـاقي التعويضـات بـني شـركة وأخـرى5الشركات مبا ال يتجـاوز 

 / من قانون الشركات جيب أال تقل اجتماعات اجمللس عن مرة كل ثالثة أشهر على األقل.157/

تعويضات و مكآفات مجلس اإلدارة حسب  الشركة
 ماينصه النظام األساسي

في  عدد االجتماعات
1122 

عدد االجتماعات في 
1121 

 مرات 5 مرات  . % من األرباح الصافية,أال تتجاوز  المتحدة

 مرات 5 مرات  . % من األرباح الصافية,أال تتجاوز  الوطنية

 مرات 5 مرات . باقرتاح من اجمللسحتدد اهليئة العامة التعويضات  العقيلة

اليوجد أي تعويضات مصروفة ألعضاء جملس  المشرق العربي
 مرات . مرات . اإلدارة

 مرات . مرات  8 حتدد اهليئة العامة التعويضات باقرتاح من اجمللس االتحاد التعاوني

 مرات 2 مرات 5 حتدد اهليئة العامة التعويضات باقرتاح من اجمللس السورية الكويتية

 مرات 5 مرات   5 حتدد اهليئة العامة التعويضات باقرتاح من اجمللس. آروب

ـــأمني شـــروط العضـــوية الالزمـــة وفـــق قـــانون الشـــركات.  - كمـــا حيقـــق مجيـــع أعضـــاء جمـــالس اإلدارة يف شـــركات الت
 وخاصًة شرط عضوية مخس شركات مسامهة وشرط رئاسة جمالس اإلدارة واحملددة بشركتني.

 :رابعاً:اإلدارة التنفيذية

تبعــاً خلصوصــية أعمــال التــأمني وتعقيــداهتا فــإن املــدراء التنفيــذيني يف شــركات التــأمني اخلاصــة يف ســورية يتمتعــون 
 .مديرين حيملون اجلنسية األردنية والباقي اجلنسية السورية( 2)ومنهم خبربة طويلة يف ممارسة أعمال التأمني 

 وذلك كمايلي: ( شركات أسهماً يف رأس مال هذه الشركات3) ن يفزتلك املدراء التنفيذيو  -

 يمتلك أسهم  عضو مجلس إدارة  الجنسية اسم المدير التنفيذي الشركة

 ال  ال  أردين حازم الدويك  المتحدة
 ال ال  سوري بشار احلليب آروب

 ال ال  أردين تيسري مشعل الوطنية
 نعم  ال  سوري فراس العظم العقيلة للتأمين التكافلي

 نعم ال سوري عزت األسطواين المشرق العربي
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 نعم  ال  سوري بدري فركوح االتحاد التعاوني

 ال ال سوري  سامر بكدا    السورية الكويتية

 :عدا لجنة التدقيق اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة خامساً:

 يف شركات التأمني اليت مشلها التقرير كمايلي: مت تشكيل جلان منبثقة عن جملس اإلدارة 

 عدد االجتماعات سنوياً  اللجان عددها اسم الشركة

 مرات 4  جلنة االستثمار 1 الوطنية للتامين
 مرات 5  جلنة ادارة املخاطر 1 آروب

 مرات 4 جلنة االستثمار  1 المتحدة للتامين

 3 العقيلة
جلنة إدارة  –جلنة التوظيف  –جلنة االستثمار 

 املخاطر 
 مرات  4

 6 االتحاد التعاوني

 جلنة املكافآت واملوازنات  – 1

 مل يتبني هلا  مدة مذكورة لالجتماع

 جلنة جلنة التخطيط – 2

 جلنة ادارة املخاطر – 3
 جلنة االستثمار  – 4

 جلنة ادارة االصول واملستحقات – 5
 جلنة توجيهية – 6

 ال يوجد  جلنة إدارة املخاطر  1 العربيالمشرق 
 مرات  4 جلنة التدقيق  1 السورية الكويتية

 

ويف أغلب الشركات هي من اللجان الفعالة يف ، منبثقة عن جملس اإلدارة يف مجيع الشركات جلان مت تشكيل -
وادارة املخاطر يف ونالحظ تكرار وجود جلنيت االستثمار أداء مهامها من خالل اجتماعاهتا خالل العام 

،  وهذا يعود إىل طبيعة أعمال التأمني اليت تنطوي على إدارة املخاطر واستثمار الفوائضمني أشركات الت
فلجنة االستثمار تضع سياسة االستثمار يف الشركة ودراسة االستثمارات املتاحة، وجلنة ادارة املخاطر تقيم 

 .الالزمة إلدارهتا السياساتاملخاطر اليت تتعرض هلا الشركة وتضع 

 سادساً:لجان التدقيق:
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شــركات التــأمني الــيت مشلهــا التقريــر باســتثناء املشــرق العــريب للتــأمني. وبالنســبة لرتكيبــة  هنــاك جلــان تــدقيق يف كافــة
وأن تتــوفر  األقــل وأن يكونــوا مجيعــاً مســتقلنيعضــوية اللجنــة جيــب أن تتكــون مــن ثالثــة أعضــاء غــري تنفيــذيني علــى 

 :عضاء اخلربة املالية واحملاسبيةلدى أحد األ

 تركيبة اللجنة الشركة
خبرة مالية عضو ذو 

 ومحاسبية
 عدد اجتماعات اللجنة

تجتمع مع مفتش 
 الحسابات

 مرتني يف العام   مرات  4 حمقق حمقق املتحدة للتأمني

 مرة على األقل مرات  5 حمقق غريحمقق سورية -آروب

 مرات 4 مرات 4 حمقق حمقق الوطنية

 ال مرات  4 حمقق غريحمقق العقيلة للتأمني التكافلي

 -  -  - املشرق العريب

 مرة على األقل مرات 4 حمقق حمقق االحتاد التعاوين

 مرة واحدة  مرات  4 حمقق غري حمقق السورية الكويتية

 وبذلك يوجد شركة تأمني واحدة )املشرق العريب( ليس لديها جلنة تدقيق . -
ـــة( اســـتطاعت حتقيـــ الســـت ويف الشـــركات - ـــة ثـــالث شـــركات ) املتحـــدة، االحتـــاد التعـــاوين، الوطني ق الباقي

 من أعضاء مستقلني وغري تنفيذيني. شروط تشكيلة اللجنة

يف مجيــع الشــركات الــيت لــديها جلنــة تــدقيق يوجــد عضــو لديــه خــربة ماليــة وحماســبية و يوجــد نظــام عمــل  -
 واضح للجنة .

حلسابات خالل العام حيث أن التنسـيق مـع مفـتش احلسـابات تعـد مـن جتتمع هذه اللجان مع مفتشي ا -
 أهم مهام اللجنة.

 سابعاً: مفتشو الحسابات:

 تاريخ انتخابه ألول مرة 1121اسم مفتش الحسابات  الشركة

 27/4/2009 حممد نصري التميمي املتحدة للتأمني
 2030/,/31 حممد ناظم القادري سورية –آروب 

 34/4/2033 حممد ناظم القادري الوطنية للتأمني
 36/32/2007 شركة جمين وشركاه العقيلة للتأمني التكافلي
 2033مت انتخابه من بداية عام  حمي الدين اخلطيب املشرق العريب
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 2030بداية  مصطفى عوين زكية االحتاد التعاوين
 2009 حمي الدين اخلطيب السورية الكويتية

وتعليمــات هيئــة اإلشــراف علــى التــأمني تــنص علــى أال يــدقق نفــس املفــتش أكثــر مــن واجلــدير بالــذكر أن أنظمــة 
 .شركتني يف نفس الوقت واليسمح له بالتدقيق ألكثر من ثالث سنوات

 ثامناً:المدققين الداخليين:

(شــركات مــن شــركات التــأمني الســت يوجــد مــدققني داخليــني متفــرغيني ومــؤهلني وزارســون أعمــاهلم وفــق 4يف )
، ويقــوم باملهمــة مكتــب حماســيب متخصــص يف املتحــدة للتــأمني وتــتم االســتعانة بوحــدة التــدقيق وبــرامج حمــددةخطــط 

 يف شركة املشرق العريب. 2111مت تعيني مدقق داخلي خالل عام يف بنك لبنان واملهجر وهو شركة شقيقة، بينما 

حيـث يقـوم باملهمـة شـخص واحـد يف  بضـآلة عـدد موظفيهـا تتميز وحدات التدقيق الـداخلي يف شـركات التـأمني
 على الرغم من شبكات فروعها املنتشرة يف أغلب احملافظات.أغلب الشركات 

عدد موظفي إدارة  الشركة
 التدقيق

الجهة التي يرفع  مؤهل ومتفرغ 1121اسم المدقق الداخلي 
 تقاريره اليها

جملس االدارة  حمقق مكتب االزان للتدقيق - المتحدة للتأمين
 وجلنة التدقيق

 3 سورية –آروب 
كلود علو  واملدققني يف لبنان 

 جلنة التدقيق حمقق واملهجر

 جملس اإلدارة حمقق حممد علي الدادا 3 الوطنية للتأمين

 جلنة التدقيق حمقق حممد امحد الطحان 3 العقيلة للتأمين التكافلي

 جلنة التدقيق حمقق أمحد اهلاليل 3 المشرق العربي
 جلنة التدقيق حمقق باسم جديد 3 االتحاد التعاوني
 جلنة التدقيق حمقق أمحد اخلطيب 2 السورية الكويتية

 إدارة المخاطر: تاسعاً: 

 المخاطر الشركة
الوحدات اإلدارية 

المسؤولة عن 
 إدارة المخاطر

إجراءات المخاطر خالل  آليات وإجراءات عمل
 السنة
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بنشاط خماطر تتعلق  المتحدة للتأمين
 التأمني

 نعم نعم جلنة إدارة املخاطر

خماطر تتعلق بنشاط  سورية –آروب 
 التأمني

 نعم نعم جلنة إدارة املخاطر

خماطر تتعلق بنشاط  الوطنية للتأمين
 التأمني

 
 –الدائرة املالية 
دائرة عميات 
 التأمني

 
 نعم

 
 نعم

العقيلة للتأمين 
 التكافلي

خماطر تتعلق بنشاط 
 التأمني

وحدة إدارية كل 
يف الشركة مسوؤلة 
 عن إدارة املخاطر

 نعم نعم

خماطر تتعلق بنشاط  العربي المشرق
 نعم نعم جلنة إدارة املخاطر التأمني

خماطر تتعلق بنشاط  االتحاد التعاوني
 التأمني

مدير قسم مدير 
ضمان اجلودة و 
االلتزام و ادارة 
 املخاطر

 
 نعم

 
 نعم

تتعلق بنشاط خماطر  السورية الكويتية
 التأمني

جلنة التدقيق و إدارة 
املخاطر املنبثقة عن 
 جملس اإلدارة

 نعم نعم

تشتمل خماطر شركات التأمني كل من خماطر السوق واالكتتاب والسيولة وإعادة التأمني وتقوم الشركات حبكم 
علق بالتوجه ألسواق طبيعة نشاطها بالتعامل مع هذه املخاطر من خالل العديد من اإلجراءات وخاصًة مايت

 ظام التقارير املتعلق باملخاطر.جديدة إلعادة التأمني وتفعيل وحدات إدارة املخاطر وكذلك ن
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 لخدمات:اثالثاً:
وراق منهـا شـركتان مـدرجتان يف سـوق دمشـق لـألات يف قطـاع اخلـدم/ شـركات مسـامهة 5/  علـىتقريـر المل تشا
 وشركة صرافة كمايلي: املالية

 عدد الموظفين تاريخ التأسيس رأس المال المدفوع الشركة الرقم
2 U G 4,080008000  2002 666 
 39, 3992 20080008000 األهلية للنقل 1
 46 2007 ,361.724.12 ماس للتوزيع 2
 4 2003 6986008000 قرية دمشق للشحن .
 16 2009 2,080008000 األدهم للصرافة 5

 أواًل: حقوق المساهمين:

 :تركز الملكية:1-أوالً 

حيـث ال تتعـدى  تعد شـركات اخلـدمات الـيت مشلهـا التقريـر مـن أقـل الشـركات املسـامهة مـن حيـث تركـز امللكيـات
% أو أكثـر مـن رأس 5% ويوجد عدد صغري جـداً مـن املسـامهني الـذين زلكـون 4ملكيات الشخصيات االعتبارية 

 املال.

عدد المساهمين  الشركة الرقم
 االعتباريين

مجموع نسبة 
 ملكيتهم

عدد المساهمين الذين 
% أو أكثر 5يملكون 

 من رأس المال 

عدد المساهمين 
 1122في 

2 U G 0 0 1 112 
 2399 0 %,4.120 , األهلية للنقل 1
% 3 3 ماس للتوزيع 2  2 633 
 71 7 %9., 3 قرية دمشق للشحن .
 16 0 0 0 األدهم للصرافة 5
 

 

 األرباح:توزيعات  :2-أوالً 
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دمات سياسة التوزيعات السنوية إن شركات اخل %، حيث تتبع246ترتاوح نسبة األرباح املوزعة مابني و  -
 أمكن وهذا يعود إىل تشتت امللكية بني صغار املسامهني الذين يفضلون التوزيعات السنوية الستثماراهتم.

 .2111( شركات خدمات بتوزيع أرباح نقدية عن عام 3قامت ) -

نسبة األرباح الموزعة من رأس  تاريخ التأسيس الشركة الرقم
 المال منذ التأسيس

 1122التوزيعات في عام 

2 U G 2002 49.,% اليوجد 
 اليوجد %296.6 3992 األهلية للنقل 1
 %6 %6 2007 ماس للتوزيع 2
 %10 %16 2003 قرية دمشق للشحن .
 %7., %7., 2009 األدهم للصرافة 5

 زيادات رؤوس األموال وحقوق األفضلية: :3-أوالً 

  وذلك كمايلي: اليت مشلها التقرير شركتني/ من الشركات اخلمسزيادة رأس املال يف / متت

 حق االفضلية تاريخ الزيادة زيادة رأس المال الشركة الرقم

2 UG 1/7/2007 مرتني  
 متت ممارسة حق االفضلية يف املرتني 24/30/2030

 متت ممارسة حق االفضلية 3994 مرة االهلية للنقل 1
 حيصل مجيع املسامهني على الكراس املطبوع لتقرير جملس اإلدارة. -

 قسم عالقات المساهمين:: 5-أوالً 

يوجد يف الشركات اليت مشلها التقرير من يقوم مبهمة التواصل مع املسامهني سواًء كان ذلك ضمن قسم 
 كمايلي:متخصص أو ضمن مهام وحدة إدارية أخرى  

 1121عدد المساهمين  قسم عالقات المساهمين وتبعيته الشركة الرقم

2 UG  112 سامهني ويتبع لالدارة املاليةاملقسم متابعة عالقات 

 2399 قسم شؤون ملسامهني ويتبع لالدارة املالية االهلية للنقل 1
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قسم خدمة املسامهني يتبع  مكتب رئيس جملس  ماس للتوزيع 2
 االدارة

633 

 71 اليوجد قرية دمشق للشحن .

 16 يقوم بعمل هذا القسم املدير املايل يف الشركة  االدهم للصرافة 5

همـــة تقـــوم مب متخصصـــة ( الـــيت مشلهــا التقريـــر لـــديها وحـــدة إداريــة5( شـــركات مــن الشـــركات الــــ)3وبــذلك فـــإن )
املــــدير املـــايل يف األدهــــم قـــوم باملهمـــة بينمــــا يالعالقـــات مـــع املســــامهني، واليوجـــد قســــم لـــدى شـــركة )قريــــة دمشـــق( 

 للصرافة.

 . ويف مجيع الشركات يتم مسك سجل للمسامهني ورقي والكرتوين أو الكرتوين فقط 
  االتصال  ما من خاللإيف مجيع الشركات زكن للمسامهني التواصل مع الشركة وتقدمي املقرتحات والشكاوي

اليوجد فيها آلية  استمارات خاصة ماعدا شركة قرية دمشق اليت بالشركة أو الربيد العادي وااللكرتوين أو ملىء
 كوهنا من الشركات الصغرية وذات بنية إدارية صغرية احلجم.  خاصة لشكاوى املسامهني

 ثانياً:اإلفصاح والشفافية:

 ن:ون الرسميو المتحدث: 1-ثانياً 

 المتحدثين الرسميين الشركة الرقم
2 UG  املشرتكةاملدير العام ومدير اخلدمات 
 رئيس اجمللس االهلية للنقل 1
 رئيس اجمللس ماس للتوزيع 2
 رئيس اجمللس قرية دمشق للشحن .
 املدير العام واملدير املايل االدهم للصرافة 5

 المواقع االلكترونية ومحتوياتها:: 2-ثاناً 

 .دمشق للشحن توفر هذه املواقع وباستثناء قرية يوجد مواقع الكرتونية يف شركات اخلدمات اليت مشلها التقرير
 معلومات جيدة وكافية للمستثمرين واملهتمني.

 المعلومات التي يتم نشرها على الموقع موقع الكتروني الشركة الرقم
2 UG معلومات أخرى –التقرير السنوي  –البيانات املالية  نعم 
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 –دعوة اهليئة العامة  -التقرير السنوي –البيانات املالية  نعم االهلية للنقل 1
 معلومات أخرى

 –دعوة اهليئة العامة  -التقرير السنوي –البيانات املالية  نعم ماس للتوزيع 2
 معلومات أخرى

 اليتم نشر أي معلومة نعم قرية دمشق للشحن .

 نعم االدهم للصرافة 5
 –دعوة اهليئة العامة  -التقرير السنوي –البيانات املالية 

 معلومات أخرى

 سياســـة مكتوبـــة لإلفصـــاح يوجـــد ( مـــاس للتوزيـــعيف شـــركتني فقـــط ،UG مـــن الشـــركات )الـــيت مشلهـــا  اخلمـــس
 .التقرير

 / 2116/ لعـــام 3443وتعـــد شـــركات اخلـــدمات مـــن الشـــركات امللتزمـــة بشـــكٍل عـــام مبتطلبـــات القـــرار رقـــم 
 .اإلفصاح للجهات اخلاضعة إلشراف هيئة األوراق واألسواق املالية السوريةاملتضمن نظام وتعليمات 

  ممـن زلكـون و تقوم الشركات باالفصاح الطـارىء للهيئـة كمـا وتقـوم باالفصـاح عـن التغـري يف ملكيـة االشـخاص
 . % من االسهم5أكثر من 

 ثالثاً: مجالس اإلدارة وهياكل الملكية:

 :: معلومات المجلس1-ثانياً 

ـــــف ـــــني شـــــركة وآخـــــرى وكـــــذلك يف حـــــال وجـــــود  ختتل نســـــبة وعـــــدد األســـــهم الالزمـــــة لعضـــــوية جملـــــس اإلدارة ب
قيـــــود علـــــى ملكيـــــة األســـــهم وفقـــــاً ملـــــا تـــــنص عليـــــه األنظمـــــة األساســـــية لكـــــل منهـــــا ، علمـــــاً أنـــــه جيـــــب أن يكـــــون 

 مجيع أعضاء جملس االدارة غري تنفيذيني وثلثهم مستقلني:

 عدد االعضاء الشركة

نسبة الملكية 
الالزمة 
 للعضوية

نسبة ملكية 
أعضاء 
 المجلس

 معلومات مجلس اإلدارة شرط العضوية

UG 3 2% 61% األعضاء  غري حمقق
 غري مستقلني

نائب الرئيس زينة خري هي زوجة رئيس 
 اجمللس جمد سليمان .

 حمقق %2.12 %1.25 6 االهلية للنقل
مجيع أعضاء اجمللس هم أشخاص 

 طبيعيون

 %41 %1 7 ماس للتوزيع
عضوين  غريحمقق

 مستقلني فقط

مجيع أعضاء اجمللس هم أشخاص 
 طبيعيون
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قرية دمشق 
 حمقق %44355 %2 7 للشحن

 االعتباريني يف اجمللس:
 %25الطريان املدين:عضوين بنسبة 
 %834شركة صيدون بنسبة 

االدهم 
 حمقق %51 % 5  5 للصرافة

رئيس جملس االدارة وثالثة من االعضاء 
السيدة بثينة العوير هي أخوة ،كما أن 

 زوجة عبد اهلل قنطقجي.

 لـــــني( عضـــــو مـــــنهم عضـــــوين فقـــــط ممث28س )يبلـــــغ جممـــــوع عـــــدد أعضـــــاء جملـــــس اإلدارة يف الشـــــركات اخلمـــــ -
 لشخصيات اعتبارية)الطريان املدين يف قرية دمشق للشحن(.

 شركة قرية دمشق للشحن واألدهم للصرافة. و UG يوجد عضو نسائي  يف كل من -

% عنــد 61%عنــد األهليــة للنقــل و 2تــرتاوح جممــوع ملكيــة أعضــاء جملــس اإلدارة يف شــركات اخلــدمات مــابني  -
UG  41.4أي يبلغ متوسط القطاع لرتكز امللكية لدى أعضاء اجمللس.% 

 :وعدد اجتماعات المجلس مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة :2-ثانياً 

اإلدارة فإما يرتك املوضوع للهيئة العامة أو حسب قانون هناك شكلني لطريقة منح املكافآت ألعضاء جملس 
  .% من األرباح الصافية، وختتلف باقي التعويضات بني شركة وأخرى5الشركات مبا ال يتجاوز 

 ماينصه النظام األساسي الشركة
عدد االجتماعات 

1122 
عدد االجتماعات 

1121 

UG  حتدد اهليئة العامة التعويضات باقرتاح من
 مرات4 مرات 4 اجمللس

 مرة21 34 حتدد بقرار من اهليئة العامة  االهلية للنقل

 مرات30 مرات 9 حتدد بقرار من اهليئة العامة ماس للتوزيع

 مرات4 مرات4 % من االرباح الصافية , قرية دمشق للشحن

 مرات6 مرات , % من االرباح الصافية , دهم للصرافةاأل

مشلها التقرير شرط عدد االجتماعات سنوياً الذي نص عليه قانون الشركات حتقق كافة شركات اخلدمات اليت  -
 مبرة كل ثالثة أشهر.

  حيقق كافة أعضاء جمالس اإلدارة شرط عدد العضوية يف مخس شركات مسامهة. -

 :رابعاً:اإلدارة التنفيذية
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وزتلك املدير   السورينيصحاب اخلربة ومجيعهم من مجيع املدراء التنفيذيني يف شركات اخلدمات من أ -
 التنفيذي أسهماً يف شركة واحدة.

 خامساً:اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة:

 مت تشكيل جلان منبثقة عن جملس اإلدارة كما يلي:

 عدد االجتماعات سنوياً  اللجان اسم الشركة

UG 1 - مرة  12  اللجنة املالية  - 2جلنة التنفيذية العليا ا 

 - ال يوجد جلان  االهلية للنقل

 مرات  5   مشرتياتجلنة  - 1 ماس للتوزيع

 - ال يوجد قرية دمشق للشحن

 تتابع بشكل يومي  جلنة االمتثال  - 2جلنة التدقيق واملراجعة  - 1 االدهم للصرافة

 .األهلية للنقل وقرية دمشق للشحنجلان يف كل من  مل يتم تشكيل -

 سادساً:لجان التدقيق:

لرتكيبــة عضــوية اللجنــة جيــب أن تتكــون مــن ثالثــة أعضــاء غــري تنفيــذيني علــى األقــل وأن يكونــوا مجيعــاً بالنســبة 
 مستقلني:

 عدد اجتماعات اللجنة خبرة مالية ومحاسبية تركيبة اللجنة الشركة
تجتمع مع مفتش 

 الحسابات

UG مرات 4 شهرياً  حمقق غري حمقق 

 مرتني   مرة  14 حمقق حمقق االهلية للنقل

 مرة على األقل مرات  4 حمقق غري حمقق ماس للتوزيع

 يمتلك أسهم  عضو مجلس إدارة  الجنسية اسم المدير التنفيذي الشركة

UG  نعم  ال  سوري محصيفادي 

 ال  ال  سوري عبد املنعم الشامي  االهلية للنقل 

 ال  ال  سوري سحبان عبد ربه ماس للتوزيع

 ال  ال سوري سامر شقرة قرية دمشق للشحن

 ال  ال  سوري سامر قنطقجي االدهم للصرافة
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 - - - - قرية دمشق للشحن

 مرة كل شهر مرات  4 حمقق غريحمقق االدهم للصرافة

 .قرية دمشق( ليس لديها جلنة تدقيقوبذلك يوجد شركة واحدة ) -
 اللجنة.ويف الشركات الباقية شركة واحدة )االهلية للنقل(استطاعت حتقيق شروط تشكيلة  -

يف مجيــع الشــركات الــيت لــديها جلنــة تــدقيق يوجــد عضــو لديــه خــربة ماليــة وحماســبية و يوجــد نظــام عمــل واضــح  -
ــــتم  وكــــذلك حتقــــق شــــرط عــــدد االجتماعــــات يف أربــــع اجتماعــــات ســــنوياً كحــــد أدىن.للجنــــة . ويف مجيعهــــا ي

 االجتماع مع مفتش احلسابات.

 سابعاً: مفتشو الحسابات:

مات الــــيت اشــــتمل عليهــــا التقريــــر مفتشــــو احلســــابات مــــن املعتمــــدين لــــدى هيئــــة األوراق يف مجيـــع شــــركات اخلــــد
 وال يـدققون أكثـر مـن أربـع شـركات مسـامهة عامـة واالسواق املالية السورية وحيققون شرط الفرتة الزمنية باربع سنوات

 ويقومون مبراجعة البيانات املرحلية.

 انتخابه ألول مرةتاريخ  1121اسم مفتش الحسابات  الشركة

UG 2009 لطفي السالمات 

 36/4/2033 مصطفى اجلاجة االهلية للنقل

 ,200  عوين زكية ماس للتوزيع

 37/7/2033 حممد يوسف الصرييف  قرية دمشق للشحن

 3/9/2030 صطفى اجلاجةم االدهم للصرافة

 المدققين الداخليين: ثامناً:

 الشركة
عدد موظفي 
 الجهة التي يرفع تقاريره اليها مؤهل ومتفرغ  رئيس وحدة التدقيقاسم  إدارة التدقيق

UG 3 جلنة التدقيق واالدارة التنفيذية  غري حمقق)غري متفرغ( زياد الياس
 العليا

 جلنة التدقيق حمقق حممد اخلالد 3 االهلية للنقل
و االدارة التنفيذية  جلنة التدقيق غريحمقق)غري متفرغ( نواف ادليب 3 ماس للتوزيع
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 و جملس االدارة 
 - - -  قرية دمشق للشحن

لس االدارة واالدارة التنفيذية جم حمقق نورة احلبابة 2 االدهم للصرافة
 و جلنة التدقيق  العليا

بينما ال حيقق املدقق شرط يوجد مدققني داخليني متفرغيني ومؤهلني مس اخل دماتمن شركات اخلشركتني يف 
 ( ، وال يوجد مدقق داخلي لدى شركة قرية دمشق للشحن.UGالتفرغ يف شركتني )ماس، 

 تاسعاً: إدارة المخاطر: 

 المخاطر الشركة
الوحدات اإلدارية 
المسؤولة عن إدارة 

 المخاطر
 آليات وإجراءات عمل

إجراءات المخاطر 
 خالل السنة

UG اللجنة التنفذية العليا  خماطر النشاط
 نعم  نعم  ل 

مديرية الشؤون  خماطر النقل  االهلية للنقل
 نعم  نعم  اإلدارية و القانونية 

 نعم  نعم  مدراء الفروع  ال يوجد خماطر  ماس للتوزيع
 - - - - قرية دمشق للشحن

 نعم  نعم  جملس اإلدارة  خماطر النشاط االدهم للصرافة

ختتلف اإلجراءات املتبعة يف إدارة املخاطر خالل السنة باختالف طبيعة اخلدمات اليت تقدمها هذه الشركات 
 وصوالً لعقود التأمني على املمتلكات. اجلاهزيةو  الدفاع املدينخطط ابتداًء من 
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 الصناعة:قطاع  رابعاً:

العمـل ) السـلمية ، الكيماويـات الصـناعية ( شـركات متوقفـة عـن 2)شـركات منهـا ( 5) قطـاع الصـناعة  يضم -
 (% من راس املال.,7وشركة عصري اجلبل وهي شركة خاسرة وصلت خسائرها إىل ) –، كسب للتربيد ( 

، املتحــدة لصــناعة الكونـــات لزراعــة، الســورية للصــناعة وات هــي )التجاريــة للصــناعة والتربيــدشــركا (2)يوجــد  -
 وهلا أوضاعها اخلاصة. بع العائلي ورؤوس أمواهلا ضئيلةواملواسري( وهي شركات يغلب عليها الطا

ـــاك عمليـــاً شـــركتني مســـامهتني عـــامتني فقـــط عـــاملتني يف الق - ـــة للزيـــوت، وبالتـــايل هن طـــاع الصـــناعي مهـــا )األهلي
 كمايلي:  امسنت البادية(

 وظفينعدد الم تاريخ التأسيس رأس المال المدفوع الشركة الرقم
 2647 ,200 9876080008000 امسنت البادية 2
 1694 3996 38,0080008000 االهلية للزيوت 1

 أواًل: حقوق المساهمين:

 :تركز الملكية:1-أوالً 

مساهلــا الضــخم وبنســبة ملكيــة وكــذلك تتميــز امسنــت الباديــة برأ تتميــز كــال الشــركتني بعــدد املســامهني الكبــري نســبياً 
 بينما تتميز األهلية للزيوت بتشتت امللكية الكبري. االعتباريني الكبرية.

 الشركة الرقم
عدد المساهمين 

 االعتباريين
مجموع نسبة 

 ملكيتهم

عدد المساهمين الذين 
% أو أكثر من 5يملكون 

رأس المال ومجموع نسب 
 ملكياتهم

عدد 
المساهمين في 

1122 

 2647 , %,.71 33 امسنت البادية 2
 ,111 3 %0.1, 27 االهلية للزيوت 1
  .مل تتم زيادة رأس املال يف كال الشركتني 

  الشركتني باإلطار التشريعي املنظم لتقرير جملس اإلدارة وتلتزم كال الكراس املطبوع حيصل مجيع املسامهني على
إلجراءات اجتماعات اهليئات العامة سواًء يف تاريخ اإلعالن عن االجتماع أو يف تيسري مشاركة أكرب عدد 

  كن من املسامهني.مم



 1122تقرير حوكمة الشركات لعام   هيئة األوراق واألسواق المالية السورية

 61 

 توزيعات األرباح::2-أوالً 

 تاريخ التأسيس الشركة الرقم
نسبة األرباح الموزعة من 
 1122الموزع عن عام  رأس المال منذ التأسيس

 ال يوجد ال يوجد ,200 اسمنت البادية 2
 %30 %62.95 3996 االهلية للزيوت 1

 قسم عالقات المساهمين::3-أوالً 

 1122عدد المساهمين  عالقات المساهمين وتبعيتهقسم  الشركة الرقم

 2647 قسم يتبع جملس اإلدارة وإدارة املوارد البشرية امسنت البادية 2
 ,111 قسم يتبع إلدارة املوارد البشرية االهلية للزيوت 1

 لــالدارة قســم ويتبــع  يوجــد يف شــركة امسنــت الباديــة قســم جمللــس االدارة وللــرئيس التنفيــذي وعنــد االهليــة للزيــوت
 املالية.

 ويف الشركتني يوجد سجل للمسامهني ورقي والكرتوين. 

   امــــا باالتصــــال هاتفيــــاً أو عــــرب الربيــــد  زكـــن للمســــامهني التواصــــل مــــع الشــــركة وتقــــدمي املقرتحــــات والشــــكاوي
 االلكرتوين.

 11املسـامهني الـذين زلكـون  مل تقم الشركات بالقيام بأعمال التدقيق على أعماهلا ودفاترها بناًء على طلب %
 من رأمسال الشركة.

 

 ثانياً:اإلفصاح والشفافية:

 ن:و ن الرسميو المتحدث:1-ثانياً 

 المتحدثين الرسميين الشركة الرقم
 املدير التنفيذي امسنت البادية 2
 ال يوجد االهلية للزيوت 1
 االلكرتوين. شركة االهلية للزيوت أي معلومات على موقعيوجد ال 
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 المعلومات التي يتم نشرها على الموقع موقع الكتروني  الشركة الرقم

-دعوات اهليئات العامة-تقرير سنوي-بيانات مالية نعم امسنت البادية 2
 معلومات أخرى

 ال يوجد نعم االهلية للزيوت 1
 

 عند امسنت البادية هي قيد اإلنشاءيوجد يف شركة االهلية للزيوت سياسة مكتوبة لإلفصاح و ال. 
 / املتضـمن  2116/ لعـام 3443وتعد شـركتا الصـناعة مـن الشـركات امللتزمـة بشـكٍل عـام مبتطلبـات القـرار رقـم

نظـــام وتعليمـــات اإلفصـــاح للجهـــات اخلاضـــعة إلشـــراف هيئـــة األوراق واألســـواق املاليـــة الســـورية وخاصـــًة كـــون 
 ات الكبرية املرشحة لإلدراج.األهلية للزيوت شركة مدرجة وامسنت البادية من الشرك

  تقــوم الشــركات باالفصــاح الطــارىء للهيئــة كمــا وتقــوم باالفصــاح عــن التغــري يف ملكيــة االشــخاص ممــن زلكــون
حيـــث أفصـــحت شـــركة امسنـــت الباديـــة عـــن اســـتقالة عضـــو جملـــس إدارة يف عـــام  % مـــن االســـهم.5أكثـــر مـــن 
2111. 

 ثالثاً: مجالس اإلدارة وهياكل الملكية:

 :معلومات المجلس:1-ثالثاً 

 الشركة
عدد 

 االعضاء

نسبة الملكية 
الالزمة 
 للعضوية

نسبة ملكية 
 أعضاء المجلس

شرط 
 العضوية

 معلومات مجلس اإلدارة

اسمنت 
 حمقق %75 % 1 7 البادية

% وزثلها عضوين  شركة 24.5شركة املهيدب  
% 12% وزثلها عضوين شركة ميناف 26سريانفست 

 سعوديني وعضو إيطايل.أعضاء  5وزثلها عضو 

األهلية 
 حمقق %41365 %1.33  7 للزيوت

% وزثلها عضوين سعودي 41اهليئة العربية لالستثمار 
 وعراقي

: رئيس جملس االدارة عماد املهيدب هو عم السيد مصعب املهيدب،و السيد علما أنه يف شركة امسنت البادية -
وزتلك أعضاء  رائد املديهيم ابن خال السيد عماد املهيدب.فؤاد الصاحل زوج شقيقة عماد املهيدب، والسيد 

% من رأس مال الشركة وهذا يعود إىل اخنفاض نسبة املطروح لالكتتاب العام حيث ال 81اجمللس قرابة 
 % من رأس املال.15تتجاوز 
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ية، ويوجد ( أعضاء ممثلني لشخصيات اعتبار 7( جمللس اإلدارة يف الشركتني يوجد )14من بني األعضاء الـ) -
 ( أعضاء حيملون اجلنسية السعودية وعضو عراقي وعضو إيطايل اجلنسية.6)

 %.54يبلغ متوسط نسبة ملكية أعضاء جمالس اإلدارة يف قطاع الصناعة مايقارب  -

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة: :2-ثالثاً 

ذا يعــود لصــعوبة االجتمــاع مل حتقــق شــركة امسنــت الباديــة لشــرط العــدد األدىن مــن اجتماعــات جملــس اإلدارة وهــ
 لتواجد معظم األعضاء خارج سورية.

 عدد االجتماعات ماينصه النظام األساسي الشركة
1122 

 عدد االجتماعات
1121 

 2 2 % من األرباح الصافية, اسمنت البادية

 5 5 % من األرباح الصافية, هلية للزيوتاأل

 عضو يف جملس إدارة شركة أخرى.دارة يف الشركتني يوجد أي من أعضاء جمالس اإلال

 رابعاً:اإلدارة التنفيذية:

وزتلــك املــدير التنفيــذي  يف كــال الشــركتني املــدراء التنفيــذيون مــن أصــحاب املــؤهالت وحيملــون اجلنســية الســورية.
 أسهماً يف امسنت البادية.

 يمتلك أسهم عضو مجلس إدارة الجنسية اسم المدير التنفيذي الشركة

 نعم ال سوري خالد الصواف اسمنت البادية

 ال ال سوري عبد احلميد السلق هلية للزيوتاأل

 

 خامساً:اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة:

 مت تشكيل جلان منبثقة عن جملس اإلدارة كما يلي:

 عدد اجتماعاتها اللجان عددها اسم الشركة
 3 جلنة تنفيذية 1 اسمنت البادية
 12- 15 اللجنة اخلارجية-تنفيذيةجلنة  2 االهلية للزيوت



 1122تقرير حوكمة الشركات لعام   هيئة األوراق واألسواق المالية السورية

 63 

شة سري العمل التنفيذي يف امة ومناقني وهي مسؤولة اختاذ القرارات اهلنالحظ وجود جلنة تنفيذية يف كال الشركت
 الشركة ملساندة اإلدارة التنفيذية.

 سادساً:لجان التدقيق:

 يوجد جلنة تدقيق يف شركة األهلية للزيوت النباتية.ال

 عدد اجتماعات اللجنة خبرة مالية ومحاسبية اللجنةتركيبة  الشركة
تجتمع مع مفتش 

 الحسابات

اسمنت 
 البادية

 عند احلاجة 4 حمقق حمقق 

االهلية 
 للزيوت

 1  1 غري حمقق اليوجد

 سابعاً: مفتشو الحسابات:

 تاريخ انتخابه ألول مرة 1121اسم مفتش الحسابات  الشركة

 29/4/2030 أند توتش شركة ديلويت اسمنت البادية
 10/4/2030 باشيفؤاد بازر  االهلية للزيوت

 ثامناً:المدققين الداخليين:

 مؤهل ومتفرغ 1121اسم المدقق الداخلي  عدد موظفي التدقيق الشركة
الجهة التي يرفع تقاريره 

 اليها

جلنة -االدارة التنفيذية حمقق سوزان دلول 2 اسمنت البادية
 التدقيق

 جملس االدارة حمقق مهند العيان 3 للزيوتاالهلية 
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 إدارة المخاطر: تاسعاً: 

 المخاطر الشركة
الوحدات اإلدارية 
المسؤولة عن إدارة 

 المخاطر
 آليات وإجراءات عمل

إجراءات المخاطر 
 خالل السنة

 ةياملخاطر الصناع اسمنت البادية
اختاذ عدد من اخلطوات  نعم اإلدارة املالية وخماطر السوق

 الكفيلة باحلد من املخاطر

صعوبة الوصول إىل  االهلية للزيوت
 الزبائن

-جملس اإلدارة 
 اإلدارة التنفيذية

تتعامل مع كل حالة على 
 حدا

 التأمني على املوجودات
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 خامساً:الزراعة:

/ شركات منها شركتني هلما ظروف خاصة 7يبلغ عدد الشركات الزراعية املسامهة اخلاضعة إلشراف اهليئة /
ومتوقفتني عن العمل وباقي الشركات تتميز بأداء متواضع إداريًا وماليًا خلصوصية هياكل امللكية فيها كوهنا تنتمي 

 شركة منا هيو والشرق األدىن ملنتجات الزيتون. راعية منا الز  شركتني مهاللقطاع املشرتك وقد اشتمل التقرير على 
 .الشركة الزراعية الوحيدة املدرجة يف سوق دمشق لألوراق املالية

عدد  تاريخ التأسيس رأس المال االسمي والمدفوع  الشركة الرقم
 عدد الموظفين المساهمين 

 14 32291 39,9 34080008000 نماء الزراعية 2

1 
الشرق األدنى 
 لمنتجات الزيتون

240.000.000 2003 53 ,0 

 أواًل: حقوق المساهمين:

 تركز الملكية::1-أوالً 

عدد المساهمين  الشركة الرقم
 االعتباريين

مجموع نسبة 
 ملكيتهم

عدد المساهمين الذين 
% أو أكثر 5يملكون 

 من رأس المال
 عدد المساهمين

 328291 , %4.6, 22 نماء الزراعية 2

األدنى الشرق  1
 لمنتجات الزيتون

1 49% 7 ,1 

 توزيعات األرباح::2-أوالً 

نسبة األرباح الموزعة من رأس  تاريخ التأسيس الشركة الرقم
 المال منذ التأسيس

نسبة الموزع عن عام 
1122 

 %30 %233 39,9 نماء الزراعية 2

1 
الشرق األدنى 
 لمنتجات الزيتون

2000 101.25% 32.,% 

 من أكثر الشركات توزيعاً لألرباح وبالتايل ملعدل االسرتداد للمستثمرين. تعد كال الشركتني -
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 .ومل يتم استخدام حق االفضلية 1441قامت مناء بزيادة رأس املال يف عام  -
 .(2118-2114قامت شركة الشرق األدىن بزيادة رأس املال مرتني )  -

 قسم عالقات المساهمين:: 3-أوالً 

 1122عدد المساهمين  المساهمين وتبعيتهقسم عالقات  الشركة الرقم

 328291 دائرة األسهم تتبع املديرية املالية نماء الزراعية 2

1 
الشرق األدنى لمنتجات 

 الزيتون
 1, يقوم باملهمة املدير املايل

 .ورقيويف مناء الكرتوين و  سجل للمسامهني الكرتوين. ) الشرق االدىن(شركة يف يوجد  -

 التواصل مع الشركة وتقدمي املقرتحات والشكاوي اما عرب الربيد العادي أو االلكرتوين.زكن للمسامهني    -

بأعمــال التــدقيق علــى أعماهلــا ودفاترهــا بنــاًء علــى طلــب املســامهني الــذين زلكــون  تنيالشــرك أي مــن  مل تقــم -
 % من رأمسال الشركة.11

 ثانياً:اإلفصاح والشفافية:

 إلفصاح .اليوجد يف الشركة سياسة مكتوبة ل 

 المتحدثين الرسميين::1-ثانياً 

 المتحدثين الرسميين الشركة الرقم
 املدير العام –رئيس اجمللس  مناء الزراعية 2
 املدير املايل واإلداري الشرق األدىن ملنتجات الزيتون 1

 / وتعليمـات املتضـمن نظـام  2116/ لعـام 3443وتعد من الشركات امللتزمة بشكٍل عام مبتطلبات القـرار رقـم
علمـاً أن الشـركات الزراعيـة مطالبـة  اإلفصاح للجهات اخلاضعة إلشراف هيئة األوراق واألسواق املاليـة السـورية.
 باإلفصاحات النهائية فقط وال تقدم املرحلية تبعاً لطبيعة نشاطهاالزراعي.

  االشــخاص ممــن زلكــون تقــوم الشــركات باالفصــاح الطــارىء للهيئــة كمــا وتقــوم باالفصــاح عــن التغــري يف ملكيــة
   % من االسهم.5أكثر من 

  منا يف شركة موقع الكتروني يوجدال. 



 1122تقرير حوكمة الشركات لعام   هيئة األوراق واألسواق المالية السورية

 67 

 موقع الكتروني  الشركة الرقم
المعلومات التي يتم نشرها على 

 الموقع
 - ال يوجد مناء الزراعية 2
 معلومات تسويقية نعم الشرق األدىن ملنتجات الزيتون 1

 الملكية:ثالثاً: مجالس اإلدارة وهياكل 

 :: معلومات المجلس1-ثالثاً 

 الشركة
عدد 

 االعضاء

نسبة الملكية 
 الالزمة للعضوية

نسبة ملكية 
أعضاء 
 المجلس

شرط 
 العضوية

 معلومات مجلس اإلدارة

 حمقق %35 %1.18 7 نماء الزراعية
% زثلها عضوين 25وزارة الزراعة متتلك 

 أعضاء ممثلني لشخصيات اعتبارية. 6 –

األدنى الشرق 
لمنتجات 

 الزيتون
 حمقق 64.74 1.42% 5

% وزثلها 44شركة سيكوفني متتلك 
 -عمر ابن حممد كامل عدي -عضو

 عضو ممثل لشخص اعتباري.

( أعضاء ممثلني لشخصيات اعتبارية يف كال الشركتني ال يوجد تركز ملكية كبري لدى جملس اإلدارة يف 6يوجد ) -
 شركة منا.

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة: : 2-ثالثاً 

 عدد االجتماعات ماينصه النظام األساسي الشركة
1122 

 عدد االجتماعات
1121 

 مرات 9 مرات9  % من صايف األرباح30 نماء الزراعية

 مرات.  مرات.  يتم حتديد ذلك من قبل اهليئة العامة الشرق األدنى لمنتجات الزيتون

 رابعاً:اإلدارة التنفيذية:

وزتلكــــون أســــهماً يف  كــــال الشــــركتني املــــدراء التنفيــــذيون مــــن أصــــحاب املــــؤهالت وحيملــــون اجلنســــية الســــوريةيف  
 .الشركة
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 يمتلك أسهم عضو مجلس إدارة الجنسية اسم المدير التنفيذي الشركة

 نعم ال سوري عمر خوالين نماء الزراعية

 نعم ال سوري جناد احلاج حامد الشرق األدنى لمنتجات الزيتون

  خامساً:اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة:

 .مرات 4اجتمعت   -االشراف على سري العمل –الشرق االدىن: اللجنة املركزية  -
 .مل يتم تشكيل جلان يف مناء -

 سادساً:لجان التدقيق:

تقــوم مبتابعــة تنفيــذ االعمــال وتقيــيم األداء وحســن -وتوجــد يف الشــرق األدىن  اليوجــد جلنــة تــدقيق يف شــركة منــاء
 سري العمل.

 :اتالحساب وسابعاً: مفتش

 تاريخ انتخابه ألول مرة 1121اسم مفتش الحسابات  الشركة

 23/02/2033 فرزت العمادي نماء الزراعية
 24/2/2030 عبد اهلل املكسور الشرق األدنى لمنتجات الزيتون

 ثامناً:المدققين الداخليين:

 اليوجد مدقق داخلي يف امسنت البادية حاليا وسيتم ذلك الحقاً. 

اسم المدقق الداخلي  عدد موظفي التدقيق الشركة
1121 

الجهة التي يرفع  مؤهل ومتفرغ
 تقاريره اليها

 - - اليوجد اليوجد نماء
 جملس االدارة حمقق علي احلرك 3 الشرق األدنى

 تاسعاً: إدارة المخاطر: 

الوحدات اإلدارية المسؤولة  المخاطر الشركة
 عن إدارة المخاطر

آليات وإجراءات 
 عمل

إجراءات المخاطر 
 خالل السنة

 ال ال القسم التجاري خماطر القطاع نماء
 نعم نعم اللجنة املركزية -جملس اإلدارة خماطر القطاع الشرق األدنى
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 سادساً:قطاع االتصاالت:

 :MTNمها شركة سرييتل وشركة شركتني يف سورية  يتضمن قطاع االتصاالت

 عدد المساهمين  رأس المال االسمي والمدفوع تاريخ التأسيس الشركة الرقم
عدد 

 الموظفين

 280,2 ,,686 181,080008000 2003 سيريتل  2

1 MTN 2003 38,0080008000 2, 381,1 

 أواًل: حقوق المساهمين:

 تركز الملكية:: 1-أوالً 

  وهــذا يعــود إىل اخنفــاض نســبة املطــروح علــى االكتتــاب العــام مــن رأس املــال هنــاك تركــز ملكيــة كبــري يف الشــركتني
 كمايلي:

عدد المساهمين  الشركة الرقم
 االعتباريين

 مجموع نسبة ملكيتهم

عدد المساهمين 
% 5الذين يملكون 

أو أكثر من رأس 
 المال 

عدد المساهمين 
1122 

 ,,686 1 %,.,6 ,2 سيريتل 2

1 MTN 2 96% 2 2, 

 توزيعات األرباح::2-أوالً 

تتميز شـركات االتصـاالت مبعـدالت األربـاح املرتفعـة جـداً وكـذلك معـدالت التوزيعـات الـيت بلغـت أضـعاف رأس 
 املال كمايلي:

 تاريخ التأسيس الشركة الرقم
نسبة األرباح الموزعة من 

 التأسيسرأس المال منذ 
نسبة الموزع عن عام 

1122  
 %360 %38,40 2003 سيريتل 2
1 MTN 2003 28622% 400% 
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 :فضليةزيادات رأس المال وحقوق األ: 3-أوالً 

وفقـــاً  ا حقـــوق األفضـــلية يف االكتتابـــات اجلديـــدةالشـــركتني وقـــد مـــارس مســـامهومه كـــال  متـــت زيـــادة رأس املـــال يف
 ملايلي:

 حق االفضلية تاريخ الزيادة  المالزيادة رأس  الشركة الرقم

 مرتني سيريتل 2
31/3/2002 
3/9/2004 

يف الزيادة االوىل مارس املسامهون حق االفضلية بينما تنازلوا 
حيث متت طرح اسهم الزيادة على قي الزيادة الثانية عن احلق 

 االكتتاب العام
 

1 MTN مارس املسامهون حق االفضلية 2/1/2002 مرة 

  باإلطـار التشـريعي االتصـاالت حيصل مجيع املسـامهني علـى الكـراس املطبـوع لتقريـر جملـس اإلدارة وتلتـزم شـركات
املـنظم إلجــراءات اجتماعــات اهليئــات العامـة ســواًء يف تــاريخ اإلعــالن عـن االجتمــاع أو يف تيســري مشــاركة أكــرب 

   عدد ممكن من املسامهني.

 ََ  قسم عالقات المساهمين::5-أواًل

قسـم يـدعى أمانـة سـر الشـركة ويتبـع الدارة  MTNيوجد يف شركة سرييتل قسم يتبع للمدير العام مباشـرة وعنـد 
 مصاحل الشركة.

 1122عدد المساهمين  قسم عالقات المساهمين وتبعيته الشركة الرقم

قسم عالقات املسامهني ويتبع للمدير  سيريتل 2
 ,,686 التنفيذي

1 MTN ويتبع فإدارة مصاحل  قسم أمانة سر الشركة
 ,2 الشركة.

  ويف الشركتني يوجد سجل للمسامهني ورقي والكرتوين ونالحظ اخنفاض عدد مسامهي MTN وهو احلد
 .مقارنًة بسرييتل 2118لعام  (3رقم ) األدىن املطلوب يف قانون الشركات

   .زكن للمسامهني التواصل مع الشركة وتقدمي املقرتحات والشكاوي 

  بأعمال التدقيق على أعماهلا ودفاترها بناًء على طلب املسامهني الذين زلكون  تنيالشركأي من مل تقم
 % من رأمسال الشركة.11
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 ثانياً:اإلفصاح والشفافية:

 سياسة مكتوبة لإلفصاح تشتمل على إجراءات االلتزام باإلفصاحات املطلوبة. كال الشركتني  يوجد يف 

 المتحدثين الرسميين::1-ثانياً 

 المتحدثين الرسميين الشركة الرقم
 أمني سجل املسامهني. -مدير اإلدارة املالية -املدير العام سيريتل 2
1 MTN مدير إدارة مصاحل الشركة. -رئيس املدراء التنفيذيني 

 / 2116/ لعــــام 3443وتعــــد شــــركتا االتصــــاالت مــــن الشــــركات امللتزمــــة بشــــكٍل عــــام مبتطلبــــات القــــرار رقــــم 
 وتعليمات اإلفصاح للجهات اخلاضعة إلشراف هيئة األوراق واألسواق املالية السورية. املتضمن نظام

  تقــوم الشــركات باالفصــاح الطــارىء للهيئــة كمــا وتقــوم باالفصــاح عــن التغــري يف ملكيــة االشــخاص ممــن زلكــون
   % من االسهم.5أكثر من 

 الموقع االلكتروني::2-ثانياً 

وهــذا يعــود إىل عــدد  MTNين إال أن معلومــات موقــع ســرييتل أكــرب مــن يوجــد يف كــال الشــركتني موقــع الكــرتو 
 مسامهيها الكبري ووجود حركة تداول على أسهمها.

 المعلومات التي يتم نشرها على الموقع موقع الكتروني الشركة الرقم

معلومات -دعوات اهليئات العامة-تقرير سنوي-بيانات مالية نعم سيريتل 2
 أخرى

1 MTN معلومات أخرى -البيانات املالية نعم 
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 ثالثاً: مجالس اإلدارة وهياكل الملكية:

 : معلومات المجلس:1-ثالثاً 

 الشركة
عدد 

 االعضاء

نسبة 
الملكية 
الالزمة 
 للعضوية

نسبة ملكية 
أعضاء 
 المجلس

شرط 
 العضوية

 معلومات مجلس االدارة

 حمقق %82344 %1.15 5 سيريتل
إيهاب  شقيقرامي  -% 61.52االستثماري شركة صندوق املشرق 

 عضو إمارايت.–عضوسعودي  -عضو ممثل لشخص اعتباري-خملوف

MTN 5 % 0.5 47347% حمقق 

 %24.44شركة تيلي انفست 
عضويني ممثلني  -% 71.48شركة انفستكوم موبايل كومينيكيشن 

 عضوين لبنانيني. –العتباريني 

( 4( أعضـــاء ممثلـــني لشحصـــيات اعتباريـــة و )3يوجـــد ) إدارة الشـــركتني( يف جملســـي 11مـــن بـــني األعضـــاء الــــ) -
 .لكل من اإلمارات والسعودية(1لبنانني و2اعضاء من جنسيات أخرى )

وزتلــك أعضــاء حيقــق أعضــاء جملــس إدارة الشــركتني الشــروط الواجبــة للعضــوية وكــذلك شــروط تشــكيلة اجمللــس  -
الخنفـــاض  MTN% يف شـــركة 111جملـــس اإلدارة النســـبة العظمـــى مـــن رأس مـــال الشـــركة حيـــث تقـــرتب مـــن 

 % لدى سرييتل الخنفاض نسبة املطروح على االكتتاب العام من رأس املال.82عدد املسامهني و تصل لـ 

 :وعدد اجتماعات المجلس مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة :2-ثالثاً 

 عدد االجتماعات ماينصه النظام األساسي الشركة
1122 

عدد االجتماعات 
1121 

 32 مرة 33 %3حتدده اهليئة العامة على أال تزيد عن  سيريتل 

MTN 32 مرة 36 تقرر ذلك اهليئة العامة 

 حتقق شرط عدد االجتماعات السنوية جمللس اإلدارة يف كال الشركتني. -
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 :رابعاً:اإلدارة التنفيذية

 عضو مجلس إدارة الجنسية اسم المدير التنفيذي الشركة
يمتلك أسهم في 

 الشركة
 ال ال سورية ماجدة صقر سيريتل 

MTN نعم ال لبناين امساعيل جارودي 

 خامساً:اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة:

 مت تشكيل جلان منبثقة عن جملس اإلدارة كما يلي:

 االجتماعات سنوياً عدد  عدا لجنة التدقيق اللجان اسم الشركة
 ال يوجد ال يوجد سيريتل

MTN 1 جلنة املكافآت والتعويضات واملوارد البشرية 

 سادساً:لجان التدقيق:

يوجـــد جلنـــة تـــدقيق يف كلتـــا الشـــركتني وبالنســـبة لرتكيبـــة عضـــوية اللجنـــة جيـــب أن تتكـــون مـــن ثالثـــة أعضـــاء غـــري 
 تنفيذيني على األقل وأن يكونوا مجيعاً مستقلني:

 تركيبة اللجنة الشركة
خبرة مالية 
 ومحاسبية

عدد اجتماعات 
 اللجنة

تجتمع مع مفتش 
 الحسابات

 مرة على األقل مرات 4 حمقق حمقق سيريتل 

MTN  مرتني  على األقل مرات 4 حمقق حمققغري 

 .و يوجد نظام عمل واضح للجنة يف الشركتني جلنة تدقيق ويوجد عضو لديه خربة مالية وحماسبية -

 سابعاً: مفتشو الحسابات:

 تاريخ انتخابه ألول مرة 1121اسم مفتش الحسابات  الشركة

 2030 شركة حصرية ومشاركوه سيريتل 
MTN 2033 حمي الدين اخلطيب 
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 ثامناً:المدققين الداخليين:

وذلـك  حمـددةيف كلتا الشركتني يوجد مدققني داخليني متفرغيني ومـؤهلني وزارسـون أعمـاهلم وفـق خطـط وبـرامج 
 تبعاً لضخامة أعمال هذه الشركات.

تتميــز شـــركات االتصـــاالت بعـــدد مـــوظفي دوائــر التـــدقيق الكبـــري نســـبياً مـــع غريهــا مـــن القطاعـــات وهـــو مايـــدعم 
 وجود أنظمة رقابة داخلية فعالة لدى هذه الشركات.

عدد موظفي  الشركة
 التدقيق

اسم المدقق الداخلي 
1121 

مؤهل 
 ومتفرغ

 يرفع تقاريره اليهاالجهة التي 

جلنة -االدارة التنفيذية -جملس اإلدارة حمقق فادي هبا , سرييتل
 التدقيق

MTN 1 جلنة التدقيق-االدارة التنفيذية حمقق حممد خري الصابوجني 

 تاسعاً:إدارة المخاطر: 

الوحدات اإلدارية المسؤولة  المخاطر الشركة
 عن إدارة المخاطر

آليات وإجراءات 
 عمل

إجراءات المخاطر 
 خالل السنة

خماطر القطاع والظروف  سيريتل
 احلالية

-قسم التخطيط االسرتاتيجي
وحدةتأكيد  -التدقيق الداخلي
 النظام

 نعم نعم

MTN  خماطر القطاع والظروف
 نعم نعم إدارة املخاطر احلالية

ابتـــداًء بتوعيـــة الكـــوادر وتطـــوير  وفـــق املعـــايري الدوليـــة تتضـــمن إدارة املخـــاطر لـــدى الشـــركتني العديـــد مـــن اإلجـــراءات
 .زمة لذلك وزيادة كفاءة إجراءات أمن املعلوماتخطط الطوارئ وإجراء التحليالت الال
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