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 كلمة رئيس جملس مفوضي                وحموكم.
 هيئة األوراق واألسواق املالية السورية       
 الدكتور عابد فضلية             

 

الكيفية الرشيدة،  -فيما تعنيه–وفلسفة إدارية ورقابية قبل أن تكون نظامًا وإجراءات وتعليمات تعين  كأليةإن احلوكمة 
واملصداقية على مبادئ الشفافية  -أو جيب أن يقوم–يف ممارسة احلاكمية و/أو العمل احلكومي أو اخلاص، الذي يقوم 

 . والثواب والعقاب واملسائلةوالعلنية 
ات عين أن سياسات وقرارات وإجراءات اإلدارتكما ، عين حتّمل املسؤوليةو)احلوكمة( يف وجهها اآلخر ت

، ال ، وأن املصلحة العليا والعامة(التنفيذية متناغمة، متسقة منسجمة ومتماسكة)التخطيطية وواخلاصة احلكومية 
 . اإلداري واالقتصادي عملالهي الفيصل يف قاموس  سيما مصلحة املجتمع

وفيما يتعلق مبهام اهليئة كجهة رقابية ناظمة للشركات املسامهة العامة وسوق دمشق لألوراق املالية واجلهات 
رى، عامة، حكومية، شعبية األخرى ذات الصلة، فإن دورها يف هذا املجال ال يقل أمهيًة عن مهام وعمل أي جهة أخ

( صفة الــ)ناظمة( للهيئة 2005لعام  22أم خاصة، اقتصاديًا واجتماعيًا وتنمويًا، لذلك أعطاها قانون تأسيسها )رقم 
وارتباطها بالسيد رئيس جملس الوزراء ومتتعها بالشخصية االعتبارية وباالستقالل املايل واإلداري، األمر الذي يدعم 

 دورها وحتقيق أهدافها بقوة ووضوح، ومنها متابعة تطبيق إجراءات احلوكمة املؤسسية.متكينها من أداء 
(، ومن خالل جمريات ووقائع جلسات 2020وبالنظر إىل مستوى تطبيق احلوكمة وااللتزام بضوابطها يف عام )

ُتشرف عليها اهليئة،  التداول يف سوق دمشق لألوراق املالية، ومنهجية وموضوعية البيانات املالية للشركات اليت
املدرجة وغري املدرجة أسهمها يف السوق، يتبني مالمح الشفافية فيها ويتضح مستوى االلتزام هبذه الضوابط عند 
احلدود اجليدة إىل جيدة جدًا، مع التنويه إىل أن معظم الشركات املسامهة املغفلة العامة املدرجة أسهمها يف السوق 

طلب طبيعة عملها حتمًا ودائمًا الدقة والشفافية واملوضوعية، ومع االعتراف أهنا ليست هي املصارف اخلاصة اليت تت
 كلها مثالية وأن بعض الثغرات ما زالت تظهر بني احلني واآلخر يف ملفاهتا.

وملن قد يسأل عن أمهية تطبيق تشريعات وضوابط وإجراءات الشفافية واحلوكمة واهلدف األساس منها، ميكننا 
( من قانون اهليئة، والذي ينص على أن من أحد أهداف اهليئة تنظيم 3( من املادة )1إىل مضمون )البند اإلشارة 

وتطوير األسواق املالية واألنشطة والفعاليات امللحقة هبا مبا يضمن حتقيق العدالة والكفاءة والشفافية ويساهم يف 
( اللذان ينصان على محاية املواطنني 3و 2ك البندين )احلد من املخاطر املرتبطة مبعامالت األوراق املالية، وكذل

 إضاقةً واملستثمرين من املمارسات غري العادلة أو غري السليمة أو اليت تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تالعب، 
ية إىل هدف تشجيع النشاط االدخاري واالستثماري مبا خيدم مصلحة االقتصاد الوطين. بالتايل، ورغم وضوح وشرع

ومشولية هذه األهداف، تظهر بني احلني واآلخر بعض املمارسات واحلاالت اليت تتطلب وضع ضوابط حوكمة جديدة 
مل تكن مأخوذة سابقًا باحلسبان، وهذا ما تعمل اهليئة على تاليف تكراره من خالل العمل املستمر على تطوير األنظمة 

ار التعايف املتوقع لالقتصاد السوري خالل الفترة القادمة، وتسريع والتعليمات والتشريعات النافذة ذات الصلة، يف إط
            عجلة اإلنتاج من خالل مؤسسات وشركات تعمل بشكل شفاف وحموكم. 
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الشركة  وإدارةيف الشركة، وحتديدًا املسامهني  الرئيسيةوتقوم احلوكمة بتنظيم العالقة بني األطراف 
التنفيذية وجملس اإلدارة، حبيث حتدد احلوكمة مسؤوليات كل طرف وحقوقه. وهتدف احلوكمة إىل 

واملسؤولية والعدالة، من خالل وضع جمموعة من القواعد اليت جيب  واملساءلةتعزيز مبادئ الشفافية 
تعترب مرجعية لكافة  على الشركات التقييد هبا. وقد وضعت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية مبادئ

املؤسسات والشركات. ومن أهم هذه املبادئ وضع إطار فعال حلوكمة الشركات من خالل وضع القوانني 
يف البلد. كما تؤكد والتشريعات املتعلقة باحلوكمة، اليت تتوافق وتنسجم مع القوانني األخرى السائدة 

هلم األنظمة والقوانني وعلى املساواة بني  املسامهني باحلقوق اليت يضمنها متتعمبادئ احلوكمة على 
 املسامهني صغارهم وكبارهم وكوهنم مواطنني أو أجانب.

وتؤكد قواعد احلوكمة على ضرورة تأسيس جملس إدارة حسب تركبيه، وآلية انتخاب تتوافق مع 
مسؤوليات  القوانني ذات العالقة، وحتدد احلوكمة مسؤوليات معنية ملجلس اإلدارة، جيب أال تتداخل مع

اإلدارة التنفيذية. كما تشدد مبادئ احلوكمة على ضرورة اإلفصاح عن بيانات الشركة املالية وعملياهتا 
بشكل دقيق ومتنظم، وعليه تلتزم الشركات بقواعد احلوكمة املنصوص عليها يف نظام ممارسات 

  .29/06/2008م تاريخ /31اإلدارة السليمة الصادرة بالرقم 

إىل اجلهود املبذولة يف سبيل حتقيق مصاحل املسامهني وأصحاب املصلحة، مبا يف ذلك  وتشري احلوكمة
اهلياكل والسياسات، واملمارسات الالزمة لتحقيق هذه املصاحل. وتعد احلوكمة ضرورية هلدد من األسباب 

 منها:

  حة.أصحاب املصلاملسامهني وغالبًا ما يتم اإلشراف على الشركات من قبل أشخاص نيابة عن 

 .املكلفون باحلوكمة ليسوا يف وضع يسمح هلم مبعرفة كل ما تقوم به اإلدارة بصورة مباشرة 

  أصحاب املصلحة متباينة وعرضة للتغيري.املسامهني وميكن أن تكون مصاحل 

 .ميكن للبشر أن يكونوا غري جديرين بالثقة ومتحيزين وأنانيني 

 كامل. ميكن أن تكون العمليات معقدة وصعبة الفهم بشكل 

 .كل شيء معرض للتغيري وخاضع لعدم اليقني 

ميكن النظر إىل احلوكمة بأهنا حماولة ملجاهبة هذه التحديات عرب القيادة والشفافية والزناهة. ويتمثل 
 احلد األدىن املطلوب ملمارسة احلوكمة يف وجود مسؤولية واضحة للمواءمة بني:

  املصلحة عن األداء.أصحاب املسامهني واملساءلة /املسؤولية أمام 

 .اإلجراءات واستخدام املوارد فيما يصب يف حتقيق األهداف مع مراعاة املخاطر 

 .التأكيد والتوكيد املوضوعي لكافة املسائل املهمة بصرف النظر عن املسؤولية عنها 
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 الشركةجتعل احلوكمة الناجحة املسامهني وأصحاب املصلحة يشعرون بالثقة واألمان بأن قرارات 
وإجراءاهتا ونتائجها تسري يف اجتاه حتقيق الغرض الذي أنشأت الشركة من أجله. ونعلم بأهنم يسعون 
وراء النجاح ولكن ليس بأي مثن حيث يطلبون بأن يكون اإلجناز فعااًل وأخالقيًا ومستدامًا ليكون مثاليًا. 

 شراف وما إىل ذلك.وال يقتصر اهتمامهم فقط يف النتائج ولكن يف التصرفات والسلوكيات واإل
بعدان بعد االلتزام وبعد األداء، واللذان ميثالن معًا، الصور الكاملة لتوليد إلطار احلوكمة  أن حيث جند

 القيمة واستخدام املوارد وإطار املساءلة للشركة.

 احلوكمة      
 األداء       االلتزام   

 
 
 

 املواردتوليد القيمة واستخدام      ضمان املساءلة

 
وبشكل عام فإن االلتزام يرتبط بنظرة تارخيية يف حني أن األداء يرتبط بنظرة مستقبلية ولكن رغم 
ذلك فإن النظرة املستقبلية ميكن أن تظهر العديد من املخاطر املرتبطة بعد االلتزام وتساع يف التأكيد 

 :وهي على قسمني من التطبيق الفعال،
 توفري ضمانات للمستفيدين:تركز مسؤوليات االلتزام على  -1

 تتعلق بفعالية حتديد األولويات، وترتيبها، وإدارهتا، ومراقبتها، والتخفيف من خماطرها ،
 واإلبالغ عن املخاطر االستراتيجية والتكتيكية والتشغيلية.

 .لضمان عمل الشركة بفعالية وكفاءة، لتحقيق أهدافها االستراتيجية والتشغيلية 

 على إنشاء وإصدار البيانات املالية وغري املالية تعمل على حسب األسس  بأن النظم اليت تعمل
 واإلجراءات املعتمدة وبدقة وفعالية وتعكس النتائج املالية الوضع احلقيقي للشركة.

  بأن املسؤوليات امللقاة على عاتق اإلدارة التنفيذية قد نفذت حسب ما هو خمطط هلا ومبا
 يتوافق مع استراتيجيات الشركة.

  ،بأن الشركة قادرة على منع وكشف األنشطة اإلجرامية مثل: االحتيال وغسل األموال، والسرقة
 واالختالس.

 .بأن الشركة تطبق مجيع القوانني واألنظمة اخلاضعة هلا وتتماشى معها 
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 تركز مسؤوليات األداء على االستراتيجية، وتوليد القيمة، واستخدام املوارد، وتشمل: -2

  القرارات تشمل حتديد املخاطر املقبولة وتشرف على تطبيق االستراتيجية وضع أسس الختاذ
 وتعمل على تقييمها بشكل مستمر وناجح.

  موافقة ومالئمة العمليات التشغيلية للموارد املستخدمة يف ظل اخلطة االستراتيجية املوضوعة
 وباملخاطر املقبولة.

 اذ قرارات لالستجابة للظروف املتغرية.حتديد النقاط احلرجة اليت حتتاج الشركة عندها الخت 

بعدا األداء وااللتزام يدعم كل هنا األخر وللشركة ككل، وذلك كما مت توضح اخلطوط املتقطعة يف 
 الرسم اإليضاحي أعاله.

اهليئة يف إطار دور اهليئة ورقابة ويتم إصدار التقرير احلادي عشر حلوكمة الشركات اخلاضعة إلشراف 
والرقايب. والسيما يف الرقابة على الشركات املسامهة العامة يف ظل الظروف احلالية اليت التوجيهي 

تركت آثارها على مجيع مفاصل عمل هذه الشركات. بالتايل نتائج أعماهلا وأدائها ودورها يف االقتصاد 
 2019م ة بعاأهم املؤشرات احلوكمة والبيانات املالية املتعلق 2020-2019الوطين، حيث يتضمن تقرير 

، ومن مبدأ اإلفصاح 2020عام  اجتماعات اهليئات العامة خالل واعتمادها يف واليت مت إصدارها وتدقيها
والشفافية مت ذكر أمساء الشركات اليت مل تلتزم بكل فقرة بشكل صريح وواضح وذلك تطبيقًا ملبدأ 

مة الشركات( أكثر يف املستقبل، كما اإلفصاح والشفافية وليتم االلتزام بنظام املمارسات السليمة )حوك
مت إحلاق هذا التقرير بدليل للشركات اليت مشلها التقرير حيتوي أهم معلومات احلوكمة املوجودة يف 

 كل شركة مع بعض املؤشرات املالية اهلامة لسلسلة زمنية متتد خلمس سنوات.
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 :يف تتمثل للمعلومات مصادر عدة على التقرير هذا إعداد اعتمد 
 ام وفق حماور تسعة تغطي سؤااًل 49 تتضمن واليت الغرض هلذا املخصصة احلوكمة استمارة .1

 .2008 لعام /31/ رقم القرار عليه ينص
 لجهاتل والشفافية اإلفصاح بنظام عليها املنصوص املالية وغري املالية املختلفة اإلفصاحات .2

 .2019 لعام /110/ رقم بالقرار الصادر اهليئة ورقابة إلشراف اخلاضعة
 قبل من ققتد واليت العامة اهليئات اجتماعات يف مناقشتها يتم اليت للشركات السنوية التقارير .3

 .العامة اهليئات اجتماعات حماضر إىل إضافًة اعتمادها، قبل اهليئة
 مع لالتواص خالل من أو العامة اهليئات اجتماعات حضور خالل اهليئة يف العاملني مالحظات .4

 .الشركات هلذه االلكترونية املواقع متابعة خالل من أو الشركات مع الدائم
 احلوكمة رساتومما قواعد من به االلتزام يتم ما على الضوء لتسليط وحتليلها البيانات هذه جتميع ويتم

 مقارنًة ذلك تطورات على وللوقوف العام خالل اهليئة إلشراف اخلاضعة العامة املسامهة الشركات يف
 والبيانات لوماتاملع بأن وننوه ألنشطتها، املختلفة القطاعات على الشركات لتوزيع ووفقًا السابق بالعام
 2020 عام اللخ وعقدها تقدميها يتم البيانات تقر اليت العامة واهليئات 2019 عام عن النهائية املالية
 .2020-2019 احلوكمة التقرير تسمية مت لذلك
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التأمني  –شركة(  14قطاعات هي املصارف )( شركة مسامهة عامة موزعة على سبعة 35مشل التقرير )
)شركتني(  االتصاالت-(ة )شركتنيالصناع –شركات(  4الزراعة ) –شركات(  3اخلدمات ) –شركات( 7)
 شركات( كما يلي: 3الصرافة ) –

 2019مليار ل.س يف هناية عام  138.321( ما يقارب 35بلغ جمموع رؤوس أموال هذه الشركات الـ) -
 .2018مليار ل.س يف هناية عام  119.724مقابل 

شركات 10مليار ل.س و 1.5شركة رأمساهلا أقل من  12الشركات اليت مشلها التقرير إىل  تتوزع -
، موضحًا سمليار ل. 5شركات رأمساهلا أكثر من 13مليار ل.س  5مليار ل.س و 1.5رأمساهلا ما بني 
 بالشكل التايل:

                                                           
 ولكن تم استبعاد شركة الدياب للصرافة باعتبارها قيد التصفية، وتم إضافة شركة بركة 2018نفس الشركات املوجودة في تقرير عام  2019يتضمن تقرير عام   1

 .لإلنتاج الزراعي والحيواني

 1( الشركات التي يشملها التقرير1الجدول رقم )

الدويل للتجارة 
 والتمويل

 UG آروب األردن
الشرق األدىن ملنتجات 

 الزيتون
 األدهم

 سورية واخلليج سورية واملهجر
العقيلة للتأمني 

 التكافلي

العربية السورية 
 للمنشآت السياحية

 لتنميةالعربية السورية 
-املنتجات الزراعية

 غدق

 شام

بيمو السعودي 
 الفرنسي

 فرنسبنك
السورية الوطنية 

 للتأمني
 األهلية للنقل

اهلندسية الزراعية 
 مناء-لالستثمارات 

 املتحدة

 الشرق بيبلوس
االحتاد التعاوين 

 للتأمني
بركة لإلنتاج الزراعي  

  واحليواين

 عودة
سورية الدويل 

 اإلسالمي

شركة املشرق العريب 
 للتأمني

   سرييتل

  األهلية للزيوت MTN Syria املتحدة للتأمني الشام العريب

 الربكة قطر الوطين
السورية الكويتية 

 للتأمني
  امسنت البادية 

 35 المجموع
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 ( تصنيف الشركات تبعاً لحجم رأس المال المدفوع2الجدول رقم )

   1.5 1.55 5 

 12 2  14 املصارف

  3 4 7 التأمني

   3 3 اخلدمات

 1 1  2 الصناعة

   4 4 الزراعة

  2  2 االتصاالت

  2 1 3 الصرافة

 13 10 12 35 اإلجمالي

2018 35 16 7 12 

 

 ( 35بلغ جمموع حقوق املسامهني يف الشركات الـ )بل مقا 2019مليار ل.س يف هناية عام  890.631
 .2018مليار ل.س يف هناية عام  553.535

  يف هناية  مليار ل.س 3,067.758 ما يقارببلغ جمموع املوجودات لكافة الشركات اليت مشلها التقرير
 .2018مليار ل.س يف هناية عام  2,634.687مقابل  2019عام 

  ليار م 96.667مقابل  2019مليار ل.س يف هناية عام  114.093بلغت أرباح هذه الشركات ما يقارب
ك وذل 2019صافية يف هناية عام  أرباححيث أن أغلب الشركات حققت ، 2018ل.س يف هناية عام 

 ل.س للدوالر الواحد، 436بسعر  2018و 2019مع ثبات سعر الدوالر خالل عامي 

 /بل مقا 2019عاماًل يف هناية عام  /12,814بلغ جمموع العاملني يف جممل الشركات ما مقداره
 .2018عاماًل يف هناية عام  /13,154/

 ل.س ( أهم مؤشرات الشركات التي شملها التقرير/ المؤشرات المالية مليار3الجدول رقم )

      2  

 4,387 30.970 2,518.104 369.510 104.344 14 املصارف

 602 2.093 35.989 19.736 10.216 7 التأمني
                                                           

 صافي الربح بعد الضريبة متضمنة فروقات أسعار الصرف غير املحققة.األرباح الصافية: هي   2
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 ل.س ( أهم مؤشرات الشركات التي شملها التقرير/ المؤشرات المالية مليار3الجدول رقم )

      3  

 1,123 1.057 35.333 23.242 1.275 3 اخلدمات

 566 16.042 58.798 29.886 11.260 2 الصناعة

 98 2.120 7.483 4.233 1.081 4 الزراعة

 5,959 61.772 405.045 179.867 4.850 2 االتصاالت

 79 0.039 7.006 5.416 5.295 3 الصرافة

 12,814 114.093 3,067.758 631.890 138.321 35 اإلجمالي

2018 35 119.724 535.553 2,634.687 96.667 13,154 

 :لتايلمبليار ل.س للقطاعات على الشكل ا األرباح املحققة عن األرباح غري املحققةنبني وعليه 

2018

 96.667 114.093 0.039 61.772 2.120 16.042 1.057 2.093 30.970 االرباح الصافية

(0.116) األرباح غري املحققة  (0.001)  - 0.226 1.780 0.935 50.00  2.829 9.606 

.0340 60.837 0.340 15.816 1.057 2.094 31.086 األرباح املحققة  111.264 87.061 

األوراق واألسواق املالية السورية هو علمًا أن عدد الشركات املسامهة العامة اخلاضعة إلشراف هيئة 
( اليت تعد أكثر التزامًا مبتطلبات اهليئة فيما يتعلق 35( شركة، ومت اختيار هذه الشركات الـ)453)

ًة إىل الشركات مبمارسات احلوكمة، وتضم كافة الشركات املدرجة يف سوق دمشق لألوراق املالية إضاف
 املرشحة لإلدراج.

                                                           
 األرباح الصافية: هي صافي الربح بعد الضريبة متضمنة فروقات أسعار الصرف غير املحققة.  3
 ( شركات متوقفة عن العمل.7يوجد )  4



 

 

20192020 

 

 

إدارةآليات-املخاطرإدارةعناملسؤولةاجلهات-الشركةهلاتتعرضاليتاملخاطر•10
.العامخاللاملتخذةاإلجراءات-املخاطر

هلايرفعاليتاجلهة–املدققمؤهالت-التفرغشرط-التدقيقدائرةموظفيعدد•9
.تقاريره

8
.املدققنييفالتغريات-املدققنيتقارير-انتخاهبموتواريخاملدققنيأمساء•

7
.احلساباتمدققمعاجتماعاهتا-اجتماعاهتاعدد-ومهامهااللجنةتشكيلة•

6
.اجتماعاهتاعدد-اللجانتصنيفات-ومهامهااللجانعدد•

–ونالرمسياملتحدثون–اإلفصاحسياسة-اإلدارةجملستقريريفاإلفصاح•5

.واألخرىالطارئةاإلفصاحات–املعلوماتضبطآليات–وحمتوياهتاااللكترونيةاملواقع

4
.ركةالشيفألسهمملكيته-املجلسيفعضويته-جنسيته–العاماملديرمؤهالت•

طشرو–للعضويةالالزمةامللكيةنسبة-املجالسأعضاءحصائياتإ•3
–باريةاالعتالشخصياتممثلو-املجلسأعضاءبنيالقرابة-األساسيالنظاميفامللكيةحمددات-املجلستشكيلة

.األعضاءومكافآتتعويضات-العضويةشروط-االجتماعاتعدد-األعضاءملكياتجمموع-األعضاءجنسيات

2
.العامخاللاالجتماعيةاملسؤوليةممارساتتصنيف•

اجتماعاتمؤشرات-املسيطروناملسامهون-املسامهنيكبار-امللكيةتركز•1
.املسامهنيعالقاتقسم-االفضليةوحقوقاملالرأسزيادات–األرباحتوزيعات-العامةاهليئات
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إن من أهم حماور حوكمة الشركات حصول املسامهني على مجيع حقوقهم املتصلة بالسهم، خاصة احلق 
يف احلصول على نصيب من االرباح اليت يتقرر توزيعها، واحلق يف احلصول على نصيب من موجودات 
الشركة عند التصفية، وحق حضور مجعيات املسامهني واالشتراك يف مداوالهتا والتصويت على 

رارهتا، وحق التصرف يف االسهم، وحق مراقبة أعمال جملس اإلدارة ورفع دعوى املسؤولية عل اعضاء ق
مبا ال يضر مصاحل الشركة وال يتعارض مع األنظمة والقوانني  املعلوماتاملجلس، وحق االستفسار وطلب 

 النافذة.
إلدارة الشركة وضع أي إجراء  ويعد التصويت من أهم احلقوق اليت جيب أن يتمتع هبا املساهم وال جيوز

قد يؤدي إىل إعاقة استخدام هذا احلق بل جيب تسهيل ممارسة املساهم حلقه يف التصويت وتيسريه. 
وقد نصت لوائح احلوكمة يف بعض الدول على إلزامية اتباع أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت 

بالتصويت التراكمي أن يكون لكل مساهم الختيار أعضاء جملس اإلدارة يف اجلمعية العامة. ويقصد 
م بالتصويت ملرشح واحد لعضوية أو توزيعها عدد األسهم اليت ميلكها حيث يقو عدد من األصوات يساوي

 بني من خيتارهم من املرشحني دون حصول تكرار هلذه األصوات.

 الملكية: تركز-1

% من رأس املال عند التأسيس. 10حدد قانون الشركات ملكية الشخص الطبيعي مبا ال يتجاوز 
% 49% وأال تتجاوز جمموع ملكية االعتباريني 5ملكية الشخص الطبيعي بـ  /28وحدد قانون املصارف/ 

بق على وفقًا ملحددات خاصة. وهذا ما يط 2010لعام  3% يف القانون رقم 60ومت رفع هذه النسبة إىل 
املسامهني غري السوريني شريطة أن تكون احلصة األكرب للشريك االستراتيجي املصريف، كما أن املرسوم 

قد حدد يف شروط تأسيس شركات التأمني احلدود القصوى مللكية  2005لعام  /43التشريعي رقم /
نقاط اليت تناوهلا %(. وفيما يلي أهم ال5بـ )%( وللشخص الطبيعي 40األسهم للشخص االعتباري بـ )

 التقرير فيما يتعلق بتركز امللكية:

 (مسامهًا يف هناية عام 94,536( اليت مشلها التقرير )35يبلغ جمموع عدد مسامهي الشركات الـ )
 %.4.49اي بزيادة بلغت نسبة  2018( مسامهًا يف هناية عام 90,474مقابل ) 2019

  ( مسامهًا يف هناية عام 290يبلغ عدد املسامهني االعتباريني )( مسامهًا يف هناية 273مقابل ) 2019
% من إمجايل عدد مسامهي الشركات اليت 0.3%. وهو ما يعادل 6.2بلغت نسبة  بزيادةأي  2018

مسامهًا يف قطاع  9مسامهًا يف قطاع املصارف و 142مشلها التقرير، ويتراوح العدد ما بني 
 عتباري يف شركات الصرافة.، بينما ال يوجد أي مساهم ااخلدمات
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 ( مسامهني يف إمجايل الشركات 8يبلغ متوسط عدد املسامهني من الشخصيات االعتبارية ما يقارب )
 اليت مشلها التقرير. 

 
 

  يف إمجايل الشركات اليت مشلها التقرير  48يبلغ متوسط ملكيات الشخصيات االعتبارية ما يقارب%
% 39% يف قطاع االتصاالت 93% للمسامهني الطبيعيني وتتراوح نسبة االعتباريني ما بني 52مقابل 

 .اخلدماتيف قطاع 

 

 -

 5,000

 10,000

 15,000

 20,000

 25,000

 30,000

 35,000

 40,000

عدد املسامهني

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

المصارف التأمين الخدمات الصناعة الزراعة االتصاالت الصرافة

54%

45%
39%

63%

43%

93%

0%

46% 55%

61%

37%

57%

7%

100%

اعتباريني وطبيعيني/ تراكزات امللكية 

متوسط ملكيات االعتباريين متوسط ملكيات الطبيعيين



 

15 20192020 

 

 ( المساهمون االعتباريون وملكياتهم4الجدول رقم )

         

 %46 %54 57.798 104.344 10 142 35,817 14 املصارف

 %55 %45 4,103 10.216 5 34 2,713 7 التأمني

 %61 %39 0.568 1.275 3 9 22,958 3 اخلدمات

 %37 %63 8.216 11.260 21 42 6,188 2 الصناعة

 %57 %43 0.485 1.081 8 30 20,197 4 الزراعة

 %7 %93 4.393 4.850 16 33 6,548 2 االتصاالت

 %100 %0 0 5.295 0 0 115 3 الصرافة

 %52 %48 563.75 138.321 8 290 536,94 35 اإلجمالي

2018 35 90,474 273 8 119.724 65.489 46% 54% 
 

 المساهمين: كبار-2
  مسامهًا يف إمجايل الشركات  138% أو أكثر من رأس املال 5يبلغ عدد كبار املسامهني الذين ميلكون

 %.4بلغت نسبة  بنقصأي  2018مسامهًا يف عام  132مقابل  2019اليت مشلها التقرير لعام 

  ( مسامهني يف إمجايل الشركات اليت 4% أو أكثر )5يبلغ متوسط عدد املسامهني الذين ميلكون
( مساهم يف قطاع 1( مسامهني يف قطاع الصرافة و)9مشلها التقرير ويتراوح هذا املتوسط ما بني )

 اخلدمات.

 ( كبار المساهمين وملكياتهم5الجدول رقم )

 
 

5     
 

 49.296 55.048 104.344 %53 3 37 14 املصارف

 4.732 5.484 10.216 %57 6 40 7 التأمني

 0.735 0.540 1.275 %37 1 2 3 اخلدمات
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 ( كبار المساهمين وملكياتهم5الجدول رقم )
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 2.998 8.262 11.260 %59 3 6 2 الصناعة

 0.355 0.726 1.081 %53 5 20 4 الزراعة

 0.967 3.883 4.850 %85 3 5 2 االتصاالت

 1.386 3.909 5.295 %73 9 28 3 الصرافة

 60.469 77.852 138.321 %57 4 138 35 اإلجمالي

2018 35 132 4 57% 119.724 68.544 51.180 

 المسيطرون: المساهمون -3

% إلمجايل الشركات اليت مشلها التقرير وتتراوح هذه النسبة 36يبلغ متوسط ملكية أكرب مساهم  -
 % يف قطاع االتصاالت.57% يف قطاع الصرافة و13ما بني 

مت أخذ نسبة امللكية لنصف رأمسال الشركة كمؤشر على نسبة السيطرة يف الشركة عرب امتالك  -
مة. وبالتايل مت تصنيف الشركات اليت مشلها التقرير إىل نصف األصوات يف اجتماعات اهليئات العا

 ستة مستويات وفقًا لعدد املسامهني املسيطرين:
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شركات يسيطر فيها مساهم واحد  /6( يوجد /35يوجد من أصل الشركات الـ ) 2019ضمن تقرير عام 
شركات  /3ويف /شركات يسيطر مسامهني اثنني على حقوق التصويت  /7على حقوق التصويت ويف /

شركات يسيطر أربعة مسامهني على  /4يسيطر ثالثة مسامهني على حقوق التصويت وكذلك يف /
شركات يسيطر فيها ستة  /10شركات مقابل / /5حقوق التصويت ويسيطر مخسة مسامهني يف /

 مسامهني أو أكثر على حقوق التصويت.

شركات يسيطر فيها مساهم واحد  /6( يوجد /35يوجد من أصل الشركات الـ ) 2018باملقارنة مع تقرير 
شركات  /4شركات يسيطر مسامهني اثنني على حقوق التصويت ويف / /7على حقوق التصويت ويف /

شركات يسيطر أربعة مسامهني على  /5يسيطر ثالثة مسامهني على حقوق التصويت وكذلك يف /
شركات يسيطر فيها ستة  /10شركات مقابل / /3حقوق التصويت ويسيطر مخسة مسامهني يف /

 مسامهني أو أكثر على حقوق التصويت.

 

 ( المساهمون المسيطرون6الجدول رقم )

234
5

6 

 2 2 1 1 4 4 %42 14 املصارف

 2 1 2 2   %28 7 التأمني

 2     1 %37 3 اخلدمات

 1    1  %36 2 الصناعة

 3    1  %31 4 الزراعة

     1 1 %57 2 االتصاالت

  2 1    %13 3 الصرافة

 10 5 4 3 7 6 %36 35 اإلجمالي

2018 35 36% 6 7 4 5 3 10 

 الهيئات العامة:  اجتماعات-4
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دورهم كأصحاب لمتثل حقوق املسامهني املتعلقة باجتماع اهليئة العامة للشركة مدخاًل مهمًا ملمارستهم 
وتؤثر يف عام لرأس املال من خالل مشاركتهم باختاذ القرارات اهلامة اليت تقيم أداء اإلدارة خالل ال

 مسرية الشركة وخططها للعام التايل على أقل تقدير.
سنة خالل ينص قانون الشركات على ضرورة عقد اهليئة العامة للشركة املسامهة مرة على األقل يف ال

 موعد ال يتجاوز االشهر األربعة التالية لنهاية السنة املالية وفقًا ملا يلي:

 
  

 %من االسهم املمثلة يف االجتماع50بأكثرية  مبن حضر من املسامهني % من رأس املال50 عادية

ف بأكثرية ثلثي االسهم املمثلة يف االجتماع، ونص % من رأس املال40 % من رأس املال75 غري عادية
 للقرارات اهلامةرأس املال 

 

 ( شركة اجتماعات هيئاهتا العامة عن عام 32عقدت )التقرير  ( اليت مشلها35من الشركات الـ) 2019
ورية، وسرييتل موبايل س -MTNشركة بركة لإلنتاج الزراعي واحليواين، شركة أي باستثناء )

( 35لـ)من الشركات ا 2018( شركة اجتماعات هيئاهتا العامة عن عام 34(. مقابل عقدت )تيليكوم
 (.غدق- اليت مشلها التقرير أي باستثناء )الشركة العربية السورية لتنمية املنتجات الزراعية

 ( 32( من الشركات الـ)شركةالتزمت) ( 165بعقد هيئاهتا العامة ضمن مهلة األربع أشهر وفق املادة ) 1
% 3أي بنسبة التزام بلغت  2011لعام  /29من قانون الشركات الصادر باملرسوم التشريعي رقم /

 إىلأدى مما  2020عام  مع بداية covid-19فريوس كورونا املستجد بسبب ظهور وانتشار وهذا 
مقابل التزام  امة وتواجد أعضاء جملس اإلدارة وكبار املسامهنيصعوبة عقد اجتماعات اهليئات الع

 .2018هيئاهتا العامة يف عام  بعقد (34( من الشركات الـ)13)

 ( شركات اجتما11( اليت عقدت اجتماعات هيئاهتا العامة: عقدت )32من أصل الشركات الـ ) عات
بل باملقا 2019عن عام  عادية ( شركة عقدت اجتماعات هيئات عامة21)و غري عاديةهيئات عامة 

اعات ( شركات اجتم12( اليت عقدت اجتماعات هيئاهتا العامة: عقدت )34من أصل الشركات الـ )
 .2018عن عام  عادية ( شركة عقدت اجتماعات هيئات عامة22و) غري عاديةهيئات عامة 

 (اليت عقدت اجتماعات 32بلغ متوسط نسبة احلضور الجتماعات اهليئات العامة للشركات الـ )
 الزراعة% يف قطاع 52% وتتراوح هذه النسبة ما بني 65ما يقارب  2019هيئاهتا العامة عن عام 

                                                           
 .لم تعقد هيئة عامةشركات  3استبعاد ( بعد 35الشركات التي شملها التقرير )  1
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( اليت عقدت اجتماعات 34باملقابل بلغ متوسط نسبة احلضور للشركات الـ ) الصرافة% يف قطاع 84
 الزراعة% يف قطاع 50بني % وتتراوح هذه النسبة ما 72ما يقارب  2018هيئاهتا العامة عن عام 

 .الصرافة% يف قطاع 88

 ( اليت32كما عقدت الشركات الـ )( 5 عقدت اجتماعات هيئاهتا العامة) ستثنائي اجتماعات بشكل ا
اخلليج، واملصرف الدويل للتجارة والتمويل، بنك سورية باإلضافة إىل االجتماعات السابقة وهم )

 (.تيليكومشركة سرييتل موبايل  امسنت البادية، ،بنك األردن سورية

 ( مؤشرات اجتماعات الهيئات العامة7الجدول رقم )

 %76 14  8 6 14 املصارف

 %64 7  2 5 7 التأمني

 %53 3  1 2 3 اخلدمات

 %63 2   2 2 الصناعة

 %52 2 1  3 3 الزراعة

       االتصاالت

 %84 3   3 3 الصرافة

 %65 31 1 11 21 32 52اإلجمالي

20183 34 22 12 13 21 72% 
 

 

 األرباح: توزيعات-5

تتحدد توزيعات األرباح السنوية على املسامهني وفق استراتيجيات وخطط الشركة ويف ضوء نتائج 
أعماهلا ومدى توفر السيولة الالزمة، وكذلك املوازنة بني التوزيعات احلالية واإليرادات املستقبلية 

قراراهتم يف  املتوقعة من احتجاز األرباح وتدويرها، وهو ما ينعكس يف رضا املستثمرين وبالتايل
                                                           

 .هيئة عامة او عقديلم  مباعتباره كوم(سورية، سيريتل موبايل تيلي-MTN-كل من )بركة لإلنتاج الزراعي والحيواني بعد استبعاد  2
 .دق باعتبارها لم تعقد هيئة عامةغ –الشركة العربية السورية لتنمية املنتجات الزراعية  بعد استبعاد  3
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االحتفاظ أو يف بيع األسهم اليت ميتلكوهنا وكذلك فإن قرار توزيع األرباح يعد من أهم البنود اليت 
 تناقش يف اجتماع اهليئة العامة للمسامهني بعد اقتراحها من قبل جملس اإلدارة.

 (اليت مشلها التقرير ينص النظام األساسي على 35هناك شركة فقط من الشركات الـ ) د حوجود
 أدىن للتوزيعات.

 ( بتوزيع أسهم 8( شركة بتوزيع أرباح نقدية و )6قامت ) بناًء على قرارات اجتماعات اهليئات جمانية
( 11( اليت عقدت اجتماعات هيئاهتا العامة، ومنها )32من الشركات الـ ) 2019العامة عن عام 

 ،والصناعة رف والتأمني واخلدماتشركات مدرجة يف سوق دمشق لألوراق املالية يف قطاعات املصا
 .2018شركة قامت بالتوزيع أرباح عن عام  18مقابل 

 

 2019( توزيعات األرباح عن عام 8الجدول رقم )

 
 2019 2019 

 

 % )أسهم جمانية(20 سورية واملهجر 6 14 املصارف
 % )أسهم جمانية(25 بيمو السعودي الفرنسي

 % )أسهم جمانية(4.83 عودة

 % )أسهم جمانية(33.33 الشام

 % )أسهم جمانية(50 الربكة

 % )أسهم جمانية(50 الشرق
 %40 الوطنية 3 7 التأمني

 % )أسهم جمانية(5 آروب

 % )أسهم جمانية(33.33 العقيلة
 %25 املنشآت السياحية 2 3 اخلدمات

 %40 األهلية للنقل

 %30 األهلية للزيوت 1 2 الصناعة

الشرق األدىن ملنتجات  1 3 الزراعة
 الزيتون

25% 

 %0.62 املتحدة للصرافة 1 3 الصرافة

 14 32 اإلجمالي

2018 34 18 
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 ( 6ال يوجد توزيعات يف)شركات من الشركات اليت مشلها التقرير منذ تأسيسها وهي يف غالبيتها  4
 العظمى من الشركات احلديثة التأسيس نسبيًا وتتوزع يف قطاعات املصارف والتأمني والصناعة.

 / ( اليت 35شركات فقط من الشركات الـ) 13/5جتاوز جمموع التوزيعات السنوية رأس املال يف
ويتراوح  ،سامهني قد استردوا كامل قيمة استثماراهتم يف هذه الشركاتمشلها التقرير أي أن امل

 ( سنة.24و 10عمر هذه الشركات ما بني )
ائها استطاعت أي أنه بالرغم من الصعوبات اليت فرضتها األزمة احلالية على الشركات املسامهة وعلى أد

 خالل سنوات توزيعات ثابتة تقريبًاالشركات اليت تنتهج سياسات التوزيعات السنوية املحافظة على نسب 
ذا العام أغلب الشركات همع مالحظة بأن ، األزمة وخاصًة يف قطاعات التأمني واالتصاالت والصناعة

% عن 22 ةالشركات اليت توزع األرباح بنسب ونقصتزيع األرباح على شكل أسهم جمانية توقرار اختذت 
صرف ئات عامة لقطاع االتصاالت وصدور تعميم معدم عقد اجتماعات هي، وذلك بسبب العام السابق

ألرباح لالقاضي بعدم اختاذ أي قرار بتوزيعات نقدية  27/04/2020تاريخ  2237رقم سورية املركزي 
 .2019املحقق خالل عام 

 ت رأس المال وحقوق االفضلية:زيادا-6

 ( 31قامت) عام شركة من الشركات اليت مشلها التقرير بزيادة رؤوس أمواهلا منذ تأسيسها حىت 
 .2018( شركة يف عام 30مقابل ) ، ويف كل الزيادات متت ممارسة حق األفضلية2019

 / 2011عام ل /38واجلدير بالذكر أن هيئة األوراق واألسواق املالية السورية أصدرت القرار رقم 
وق دمشق تعليمات التعامل حبقوق األفضلية باالكتتاب للشركات املدرجة يف سوتعديالته، اخلاص ب

ضلية يف لألوراق املالية والذي يؤدي إىل احلفاظ على حق املساهم الذي مل يستفد من حقوق األف
 اإلصدارات اجلديدة.

 عالقات المساهمين: قسم-7
الشركة  يت حتدد مدى اهتمام إدارةيعد وجود قسم متخصص لعالقات املسامهني من اآلليات اهلامة ال

يام بشؤون مسامهيها والتواصل املستمر معهم، حيث توصي املمارسات الدولية للحوكمة بضرورة ق
ذلك وهو جملس إدارة الشركة بضمان وجود حوار فعال مع املسامهني من خالل وضع اآلليات الالزمة ل

 ما يصب يف صيانة حقوقهم.
                                                           

  (االتحاد التعاوني، اسمنت البادية، قطر الوطني، االردنسورية والخليج، فرنسبنك، الشركات هي )  4

الزيتون،  املنشآت السياحية، األهلية للنقل، األهلية للزيوت، الشرق االدنى ملنتجات العربي للتأمين، املتحدة للتأمين، ق املشر  للتأمين،الوطنية البركة، الشركات هي )  5

 (.للصرافة، املتحدة ، سيريتل، االدهم للصرافةMTNنماء، 
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  ( اليت مشلها 35( شركة من الشركات الـ)33يوجد قسم لعالقات املسامهني يف ) 2019يف عام
( اليت 35( شركة من الشركات الـ)32يوجد قسم لعالقات املسامهني يف ) 2018التقرير مقابل عام 

 فقط اليت ليس لديها هذا القسم بعدد مسامهيها القليل نسبيًا. 6شركتنيمشلها التقرير، وتتميز 
 مية للشركات الوحدة اإلدارية اخلاصة بتنظيم العالقة مع املسامهني يف اهلياكل التنظي خيتلف موقع

 املشملة يف التقرير.

 ( شركات، وتقوم بامله11يوجد وحدة مستقلة لشؤون املسامهني تتبع لإلدارة العليا يف ) مة وحدات
ة أخرى لوحدات إداري( شركات، بينما يتبع قسم عالقات املسامهني 10أخرى ضمن سياق عملها يف )

لعليا يف يوجد وحدة مستقلة لشؤون املسامهني تتبع لإلدارة ا 2018مقابل يف عام  ( شركة.12يف )
سم ( شركات، بينما يتبع ق13شركات، وتقوم باملهمة وحدات أخرى ضمن سياق عملها يف ) (11)

 ( شركة.8عالقات املسامهني لوحدات إدارية أخرى يف )

 يف مجيع الشركات اليت مشلها التقرير. يوجد سجل للمسامهني 
 ( 3قامت)شركات من الشركات اليت مشلها التقرير بإجراء عمليات التدقيق على دفاترها  7

 % أو أكثر من رأس املال.10وسجالهتا بناًء على طلب مسامهني ميلكون 

 ( قسم عالقات المساهمين وتبعيته9الجدول رقم )

 

 2 5 7  14 املصارف
 4 2  1 7 التأمني

 2  1  3 اخلدمات
 1  1  2 الصناعة
 2 1 1  4 الزراعة

  1 1  2 االتصاالت
 1 1  1 3 افةالصر

 12 10 11 2 35 اإلجمالي

2018 35 3 11 13 8 
 

                                                           
 مساهم. 362هي املتحدة للتأمين وتملك عدد مساهمين يبلغ  ةالثالثشام للصرافة( إما بالنسبة لشركة ات هي )املشرق العربي للتأمين، الشرك   6
 الشركات هي )املنشآت السياحية، األدهم للصرافة، وشام للصرافة(.  7
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ركة اليت ازداد االهتمام مبفاهيم املسؤولية االجتماعية للشركات وتطبيقاهتا مع تطور نظريات الش
ألطراف افرضت رؤية جديدة ملوقع الشركة املسامهة يف املجتمع وعالقاهتا املختلفة مع العديد من 

بح أصحاب املصاحل فيها، حيث أن تفاعل الشركة مع هذه األطراف وحرصها على محاية حقوقهم أص
 يفمن حمددات جناح الشركة من خالل اقتسام املكاسب وتوزيعها على أكثر من طرف الذي ينعكس 

قيقه من حتخلق قيمة أكرب للشركات اليت تليب حاجات األطراف املختلفة. وهو ما هتدف احلوكمة إىل 
 خالل تعزيز مبادرات وسياسات املسؤولية االجتماعية يف الشركات.

 ة أنشطة ختتلف حماور سياسات املسؤولية االجتماعية يف الشركات املسامهة السورية تبعًا لطبيع
 الشركة والقطاع الذي تنتمي له، إضافًة إىل تطور املستوى التنظيمي لديها.

 شركة من الشركات اليت  1(11عنها للمسؤولية االجتماعية يف ) ال يوجد سياسات واضحة ومعرب
 .2018عام شركات ب 2 (9مقابل ) 2019عام  مشلها التقرير

  يها، فيوجد لدى مجيع الشركات اليت مشلها التقرير سياسات واضحة للسالمة املهنية للعاملني
اع مستويات وخاصًة بعد ارتف هتدف إىل احلفاظ على سالمة العاملني والتعامل مع احلاالت الطارئة،

 املخاطر يف بيئة عمل هذه الشركات خالل األزمة.

 ركات أثرت األزمة بشكل واضح يف ممارسات املسؤولية االجتماعية للشركات لتغري أولويات الش
 وقيامها بضغط كبري لنفقاهتا.

 / ا اليت مشلهشركة من الشركات  /24على الرغم من وجود سياسات املسؤولية االجتماعية لدى
 التقرير إال أن تطبيقات هذه السياسات خالل العام اقتصرت على عدد ضئيل من الشركات:

 ث ما بني رعاية األنشطة واألحدا 2019ممارسات املسؤولية االجتماعية خالل عام  تتوزع
ة ما بني رعاي 2018شركات مقابل عام  12شركات والتربعات واملنح يف  11االجتماعية يف 

 شركات. 12شركات والتربعات واملنح يف  9واألحداث االجتماعية يف  األنشطة
 يلة د، تتمثل يف استخدامات الطاقة البشركة 20ممارسات مسؤولية اجتماعية بيئية يف  يوجد

 شركة. 21يف  2018وحتقيق شروط السالمة البيئية، مقابل عام 

                                                           
، املتحدة للصرافة األدهم للصرافة، شام بركة، املتحدة للنشر، غدق،املشرق العربي للتأمين، ، الوطنية للتأمين الكويتية للتأمين، ركات هي )بيبلوس، االردن،الش  1

 (.للصرافة

 (.للصرافة، املتحدة للصرافة األدهم للصرافة، شام نماء، ، املتحدة للنشر، غدق،الوطنية للتأمينركات هي )بيبلوس، االردن، الش  2
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 ( سياسات المسؤولية االجتماعية10الجدول رقم )

 
 

 

 10 6 6 2 14 املصارف

 2 1 2 3 7 التأمني

 2 1 1 1 3 اخلدمات

 2 2   2 الصناعة

 2   2 4 الزراعة

 2 2 2  2 االتصاالت

    3 3 الصرافة

 20 12 11 11 35 اإلجمالي

2018 35 9 9 12 21 
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نجاح وترسم مسلكها حنو ال ،يعد جملس اإلدارة من أهم العناصر اليت ترسي دعائم حوكمة الشركة
 والتقدم لذا، كان من الضروري وضع سياسة جامعة لألحكام اليت تضبط عضوية املجلس يف ضوء

  دداليت حت ،النظام األساسي للشركة، وقد يسرت هذه السياسة الوصول إىل مجيع أحكام والضوابط
ت كيفية أرض الواقع، فقد بينوبالتايل سهلت تطبيقها على  ،معايري وإجراءات عضوية جملس اإلدارة

  ليتاتشكيل املجلس وفترة واليته واألحكام اخلاصة برئيس املجلس ونائبه وكذلك صفات العضوية 

 ميكن لعضو املجلس أن يندرج حتتها من مستقل وغري مستقل، كما وضحت السياسة كيفية إجراء
 .شغل املراكز فيهانتخابات جملس اإلدارة واحلاالت اليت تنتهي هبا العضوية وآلية 

لعامة فيما اوتتمثل املحددات القانونية اليت تنظم تشكيلة وعمل جملس اإلدارة يف الشركات املسامهة 
 يلي:

 
 .أال يقل عدد األعضاء عن مخسة وأال يزيد عن ثالثة عشر 
 وأاّل يقل عدد األعضاء  3أن تكون أغلبية أعضاء جملس اإلدارة من األعضاء غري التنفيذيني

 املستقلني عن ثلث أعضاء املجلس.
 .مدة والية املجلس أربع سنوات مامل حيدد النظام األساسي مدة أقل 
 .أن يكون بالغًا للسن القانونية وأال يكون حمكومًا بأي عقوبة جنائية 
 وال حيق للعضو عضوية، أال يكون عضوًا يف جملس إدارة أكثر من مخس شركات مسامهة 

 جملس إدارة أكثر من مصرف بالنسبة للمصارف.
  .أال يكون من العاملني بالدولة مامل يكن ممثاًل إلحدى اجلهات العامة 
 .أال يكون رئيس املجلس رئيسًا ملجلس إدارة أكثر من شركتني مسامهتني 
 وز تتجا جيوز أن ينص النظام األساسي على انتخاب عدد من األعضاء من غري املسامهني على أال

 نسبتهم ثلث األعضاء.

 بة جيب أن تكون أغلبية أعضاء جملس اإلدارة من اجلنسية السورية وجيوز ختفيض هذه النس
بأي  %، على أال تتجاوز نسبة األجانب نسبة متلكهم65عندما تتجاوز نسبة مسامهة األجانب 

 حال.
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 أعضاء المجالس: إحصائيات-1

  اية عام ( عضوًا يف هن249( اليت مشلها التقرير )35الـ)يبلغ جمموع أعضاء جمالس إدارة الشركات
 .2018( عضوًا يف هناية عام 246مقابل ) 2019

 ( عضوًا ممثاًل لشخصيات اعتبارية أي ما نسبته 92يوجد )هناية  يف % من إمجايل عدد األعضاء37
اء يف % من إمجايل عدد االعض37( عضوًا لشخصيات اعتبارية أي ما نسبته 90، مقابل )2019عام 

 .2018هناية عام 

 ( أعضاء 27يوجد )( قطاع يف قطاع التأمني وعضوين يف 3يف قطاع املصارف  19من غري املسامهني 
ايل ( من إمجوعضو يف قطاع الصرافة وعضو يف قطاع االتصاالت اخلدمات وعضو يف قطاع الزراعة

ري ( اعضاء من غ21مقابل ) 2019( للشركات اليت مشلها التقرير لعام 249عدد األعضاء الـ )
 ت.( من قانون الشركا2الفقرة ) /139وذلك وفقًا ألحكام املادة / 2018املسامهني يف عام 

  من 8 ( شركة أي ما نسبته15( من النساء يف )249عضوًا من أصل جمموع األعضاء الـ ) 21يوجد %
 شركات فقط مها من املسامهني 10، ويف 2018عضوًا يف عام  18إمجايل عدد األعضاء مقابل 

 الباقية ممثلون لشخصيات اعتبارية يف جمالس اإلدارة. اخلمسةاملالك ويف الشركات 

  مل ( شركة من الشركات اليت مشلها التقرير وتش15يف ) تغري يف أعضاء جمالس اإلدارةهناك
ري يف مقابل تغ ،2019يف عام  للشخص االعتباري حاالت االستقالة وإلغاء العضوية وتغيري ممثل

 .2018( شركة عام 9اعضاء جمالس اإلدارة يف )

   كات ( شركة من عدد الشر9من أعضاء جملس اإلدارة يف ) صلة قرابة بني عضوين أو أكثرتوجد
على لبًا سوهو األمر الذي يؤثر  2018( شركة يف عام 11مقابل ) 2019اليت مشلها التقرير يف عام 

تحكم آليات التصويت على القرارات داخل املجلس، ووجود تكتالت مسيطرة لديها القدرة على ال
 الكامل بالشركة وتقترب الشركات املسامهة بذلك إىل املفاهيم العائلية.

 
                                                           

نصت  147املادة  2011قانون الشركات لعام  ولكن ضمن، 2008وذلك حسب نظام املمارسات السليمة إلدارة الشركات )قواعد حوكمة الشركات املساهمة( لعام   3

وعليه فإن  تعويض في الشركة( على )ال يجوز أن يقوم اي عضو في مجلس اإلدارة بوظيفة مدير تنفيذي أو رئيس املديرين التنفيذيين أو تولي أي وظيفة ذات أجر أو

 .جميع اعضاء مجلس اإلدارة غير تنفيذيين
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 األعضاء:  جنسيات-2

عدد  % وبلغ74( عضوًا أي ما نسبته 184بلغ عدد األعضاء من اجلنسية السورية ) 2019خالل عام 
% من إمجايل عدد األعضاء 26( عضوًا أي ما نسبته 65األعضاء من اجلنسيات األخرى غري السورية )

بلغ عدد  2018( أعضاء من جنسيات أجنبية، مقابل عام 3( عضوًا من جنسيات عربية و)62منهم )
اجلنسيات األخرى من % وبلغ عدد األعضاء 73( عضوًا أي ما نسبته 180من اجلنسية السورية )األعضاء 

( عضوًا من جنسيات 63% من إمجايل عدد األعضاء منهم )27( عضوًا أي ما نسبته 66غري السورية )
ضاءه من اجلنسية ( أعضاء من جنسيات أجنبية، كما نشري بأن قطاع اخلدمات مجيع أع3عربية و)

 يلي: السورية كما
 

 

 الشركات التي شملها التقرير( توزع جنسيات أعضاء مجالس اإلدارة في 11الجدول رقم )
2018

 180 184 12 9 24 6 19 32 82 سورية

 14 21      1 20 األردن

 20 12  1    4 7 لبنان

 6 6      3 3 الكويت

 2 2       2 البحرين

 5 5       5 قطر

 5 5    4  1  السعودية

 3 3      1 2 اإلمارات

 1 1   1     بامنا

 2 2   1   1  السودان

 1         تركيا

 1 1      1  أمريكا

 1 1    1    إيطاليا

 1 1      1  مصر

 1 1      1  ليبيا

 3 4 3      1 فلسطني

 246 249 15 10 26 11 19 46 122 المجموع
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 األعضاء: ملكيات-3

وتتراوح  %37غ متوسط ملكيات أعضاء جملس اإلدارة يف الشركات اليت مشلها التقرير ما يقارب يبل -
سط ، مقابل متو2019يف عام  % يف قطاع اخلدمات9% يف قطاع االتصاالت و77هذه النسبة ما بني 

لنسبة ما اوتتراوح هذه  %40ملكيات أعضاء جملس اإلدارة يف الشركات اليت مشلها التقرير ما يقارب 
 .2018% يف قطاع اخلدمات يف عام 9% يف قطاع االتصاالت و77بني 

 /35شركة من الشركات الـ/ /11% من رأس املال يف /50الس اإلدارة نسبة جمتتجاوز ملكية أعضاء  -
 .2018شركة يف عام  /15مقابل يف / اليت مشلها التقرير

% من رأس 50اليت تتجاوز ملكية أعضاء جمالس اإلدارة  /35/شركة من الشركات الـ  /11من أصل / -
 % من رأس املال.75شركات تتجاوز ملكية أعضاء جمالس اإلدارة  4/شركتنياملال منها /

 مجالس اإلدارة: اجتماعات-4
اجتماعات يف  /7يبلغ متوسط عدد االجتماعات ملجالس إدارة مجيع الشركات اليت مشلها التقرير /

 .شروط احلد األدىن لعدد االجتماعات السنوي 5شركات 3، مل تستوف 2019عام 

 
 ( إحصائيات أعضاء مجالس اإلدارة12الجدول رقم )

2018

 246 249 15 10 26 11 19 46 122 عدد األعضاء
املمثلون 

للشخصيات 
 االعتبارية

42 21 2 7 15 5  92 90 

االعضاء من 
 66 65 3 1 2 5  14 40 اجلنسيات االخرى

األعضاء من غري 
 21 27 1 1 1  2 3 19 املسامهني

متوسط ملكية 
 %40 %37 %38 %77 %42 %63 %9 %40 %31 االعضاء

                                                           
 (.سورية-MTN اسمنت البادية،هي ) ةالشرك  4
 (.دقغ -املشرق العربي للتأمين، األهلية للزيوت، العربية السورية لتنمية املنتجات الزراعية هي ) ةالشرك  5
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 ( إحصائيات أعضاء مجالس اإلدارة12الجدول رقم )
ملكية األعضاء 

 %50تتجاوز 
5 2  1 1 2  11 15 

 18 21 5  2  1 3 10 األعضاء النساء
وجود قرابة بني 
 11 9 3 1    3 2 عضوين أو أكثر

متوسط عدد 
 7 7 8 11 8 4 9 5 7 االجتماعات

 شروط العضوية: تحقق-5

  ( لدى مجيع الشركات املسامهة 1جملس اإلدارة نسبة ) نسبة امللكية الالزمة لعضويةال تتعدى%
. وختتلف 6قطاع الصرافة لديها النسبة املطلوبة أكثر من ذلك مشلها التقرير باستثناء شركة يفليت ا

 هذه املسامهة باختالف رأس املال تبعًا للقطاع.

 ة حيقق مجيع األعضاء الشروط الالزمة لعضويتهم مبا فيها عدد الشركات اليت يشغلون عضوي
ارة عضوًا يشغلون عضوية أكثر من جملس إد /72جمالس إدارهتا أو رئاسة جمالسها حيث يوجد /

وية أعضاء يشغل عض /5شركات و/ 5أعضاء يشغل عضوية  /8للشركات اليت مشلها التقرير منهم /
أعضاء يشغلون عضوية شركتني من  /40شركات و/ 3عضو يشغل عضوية  /19شركات و/ 4

ت جملس إدارة للشركا عضوًا يشغلون عضوية أكثر من /67مقابل/ ،2019لعام  شركات التقرير
 4أعضاء يشغل عضوية  /5شركات و/ 5أعضاء يشغل عضوية  /6اليت مشلها التقرير منهم /

أعضاء يشغلون عضوية شركتني يف عام  /40شركات و/ 3عضو يشغل عضوية  /16شركات و/
2018. 

  اليت عقدت اجتماعات  /32من الشركات الـ/ شركات 7(11)مت انتخاب جمالس إدارة جديدة يف
وكما مت ضمن اجتماعات اهليئات العامة قامت  ،النتهاء مدة واليتهم 2019هيئاهتا العامة عن عام 

 و أكثر يف جملس اإلدارة.أشركة بترميم جملس اإلدارة أي تغيري عضو  5/8/

 
                                                           

 %.10شام للصرافة نسبة ملكية العضو شركة   6
لنشر، اسمنت والخليج، سورية الدولي اإلسالمي، آروب للتأمين، االتحاد التعاوني، األهلية للنقل، املتحدة ل ةالدولي للتجارة والتمويل، بيبلوس، سوري)الشركات هي   7

 البادية، غدق، شام للصرافة(.
 (يريتل موبايل تيليكومسورية واملهجر، الشام، قطر الوطني، العقيلة للتأمين التكافلي، سالشركات هي )  8
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 ومكافآت مجالس اإلدارة: تعويضات-6
 ا يلي:على م 2011لعام  29باملرسوم التشريعي رقم ( من قانون الشركات الصادر 156تنص املادة )

أال تزيد  يعني النظام األساسي للشركة طريقة حتديد املكافآت السنوية ألعضاء جملس اإلدارة على .1
 % من األرباح الصافية.5على 

طات حتدد اهليئة العامة للشركة بدالت احلضور واملزايا األخرى ألعضاء املجلس يف ضوء نشا .2
 الياهتا.الشركة وفع

 / الذي طلبت فيه من بتنظيم اهليئات العامة و املتعلق 2019لعام  /7أصدرت اهليئة تعميمها رقم
قبل جدول أعمال اهليئة العامة للشركة احلصول على موافقة اهليئة اخلطية على الشركات املسامهة 

لى موافقة نشر أي معلومات خبصوصه يف أية وسيلة نشر وقبل حجز مكان االجتماع، احلصول ع
التعويضات والبدالت  إدراجواهليئة على أية إعالنات ختص قرارات جملس اإلدارة توزيع أرباح، 

 وموضوع املكافآت يف بندين منفصلني يف جدول األعمال الذي يتم إقراره يف اجتماع اهليئة العامة
 . وأعالم اهليئة بقيمتهم

 شركة من الشركات اليت  /18يف / 2019 تقاضى أعضاء جمالس اإلدارة تعويضات وبدالت عن عام
شركة  /18مشلها التقرير ومتت املصادقة عليها يف اجتماعات اهليئات العامة هلذه الشركات مقابل /

 .2018يف عام 
  وفقًا لقرارات اهليئات العامة ويف ضوء  2019تقاضى أعضاء جمالس اإلدارة مكافآت سنوية عن عام

شركات  /11شركات من الشركات اليت مشلها التقرير مقابل / /10مادة قانون الشركات أعاله يف /
 يلي: كما 2018يف عام 

 

 ( تعويضات ومكافآت مجالس اإلدارة13الجدول رقم )

2018

عدد الشركات اليت 
 34 32 3  3 2 3 7 14 عقدت هيئات عامة

الشركات اليت تقاضى 
أعضاء جمالس إدارهتا 

 تعويضات وبدالت
10 4 1 1 2   18 18 

الشركات اليت تقاضى 
أعضاء جمالس إدارهتا 

 مكافآت
3 3 1 1 2   10 11 
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ا هبا جملس الصالحيات اليت فوضه ومزاولةدارة التنفيذية تصريف األعمال اليومية للشركات تتوىل اإل
داء وأهداف ألية ووفق آ ،مع أفضل ممارسات احلوكمة دارة الشركات وفقًا لألصول املرعية ومبا يتماشىإ

 طموحة يعتمدها املجلس وتقوم على ربط املكافآت واحلوافز مبستوى األداء.

 ة وحيدد التوقيع عن الشركيعني جملس اإلدارة املدير التنفيذي للشركة ويفوضه ملمارسة مهامه و
 تعويضاته.

 .ال جيوز للمدير التنفيذي أن يكون مديرًا أو موظفًا يف شركة أخرى 
 تعويض  ال جيوز أن يقوم عضو جملس اإلدارة بوظيفة مدير تنفيذي أو تويل أي وظيفة ذات أجر أو

عن اإلدارة  الرقابةيف الشركة املسامهة املغفلة العامة. وذلك منعًا لتضارب املصاحل ولفصل عملية 
 اليومية لشؤون الشركة.

 ة حقوق وجيب أن تتمتع اإلدارة التنفيذية باملؤهالت واخلربات املطلوبة إلدارة الشركة ومحاي
 املسامهني.

 الت املطلوبةباملؤهيتمتع املدراء التنفيذيون بالشركات املسامهة اليت مشلها التقرير عام  بشكلٍ -1
 للقيام مبهامهم بكفاءة.

 9(وشركة زراعة تأمنيشركات  2رف وامص 2مدراء تنفيذيني يف ) مخستعيني  2019العام  شهد -2
 3مصارف و 3مقابل تعيني ستة مدراء تنفيذيني يف )، 10واستقالة يف شركة قطاع اخلدمات

 .2018يف عام  11 شركات تأمني(
التقرير من ( شركة من إمجايل عدد الشركات اليت مشلها 9املدير التنفيذي يف ) جنسية -3

، 2019وذلك يف قطاع املصارف خالل عام  جنسيات اخرى غري السورية )األردنية واللبنانية(
ري غ( شركة من إمجايل عدد الشركات جنسيات اخرى 9باملقابل جنسية املدير التنفيذي يف )

 .2018وذلك يف قطاعي املصارف خالل عام  وخاصة )األردنية واللبنانية(السورية 

رير وهي ( اليت مشلها التق35( شركات من الشركات الـ)10املدير التنفيذي أسهمًا يف )ميتلك  -4
 يف% و10ملكيات رمزية ال تذكر يف جمملها باستثناء يف شركة شام للصرافة ميتلك املدير 

 من األسهم الشركة.% 6.6شركة الشرق األدىن ملنتجات الزيوت ميتلك املدير 

                                                           
 (.سورية الدولي اإلسالمي، قطر الوطني، الوطنية للتأمين، العقيلة للتأمين التكافلي، غدقالشركات هي )  9

 املتحدة للنشر. هي ةالشرك 10

 (.التعاوني للتأمين دبيمو السعودي الفرنس ي، سورية الدولي اإلسالمي، بيبلوس، الوطنية للتأمين، املتحدة للتأمين، االتحاالشركات هي )  11
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كيات بإجيابية يف حال مت تطوير هذه الفكرة من خالل تشجيع حيث ميكن النظر إىل هذه املل
استخدام خطط أسهم احلوافز وملكية املوظفني لألسهم. وهو األمر الذي من شأنه تطوير أداء 
الشركة وتوفري قسم من املصاريف على املسامهني من خالل ربط حوافز املدراء باألداء طويل 

 .األجل

 ومكافآت اإلدارة العليا: تعويضات -5
  يتم اإلفصاح عن تعويضات ومكافآت اإلدارة العليا كأحد بنود تقارير جمالس اإلدارة للشركات اليت

مت توزيعها على املسامهني يف اجتماعات اهليئات العامة. كما يتم وضعه لدى غالبية الشركات 
من معايري املحاسبة الدولية.  /24ضمن بند التعامالت مع األطراف ذات العالقة وفق املعيار /

ويالحظ وجود مقاومة لدى إدارات الشركات إلضافة هذا البند يف التقرير وااللتفاف بوضع األرقام 
 اإلمجالية دون تفاصيل.

ختتلف تعويضات اإلدارة العليا تبعًا لقطاع الشركة وحجم أعماهلا وطبيعة العقد املوقع مع أفراد 
 اإلدارة العليا.
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يعد اإلفصاح من أهم أدوات محاية حقوق املسامهني واألطراف أصحاب املصاحل يف الشركة من خالل 
ضمان تدفق دائم للمعلومات املنتظمة واملوثوقة عن مجيع أوجه نشاط الشركة وتطورها بشقيها املايل 

رشيدة تسهم يف رفع مستويات كفاءة السوق املالية، وغري املايل، وهو ما يؤدي إىل قرارات استثمارية 
والوصول إىل مستويات الشفافية اليت تطمح إليها الدول ملا ميكن أن حتدثه من فروقات يف جذب 
االستثمارات، إضافًة إىل أن اإلفصاح هو أهم قنوات التواصل بني املسامهني واألطراف ذات العالقة 

اإلفصاح عمل املحللني واملستشارين املاليني إضافًة إىل أن اإلفصاح كما تسهل تطبيقات  ،وإدارة الشركة
 هو الطريق األفضل للتعرف على املخاطر.

حيث تلتزم الشركات مبتطلبات اإلفصاح مبا فيها اإلفصاح يف املواعيد املقررة عن البيانات املالية 
عضاء جملس اإلدارة واإلدارة سهم اليت ميلكها أالربعية والنصف السنوية والنهائية وبيان عدد األ

التنفيذية العليا وكذلك اإلفصاح عن املعلومات املتعلقة هبم من حيث اخلربات العلمية والعملية وذلك 
 منهم.التعريفية املقدمة عن كل  النبذةمن واقع 

 اإلفصاح بأنه " الكشف عن املعلومات اليت هتم 2005( لعام 22عرفت التعليمات التنفيذية للقانون )
املستثمرين وجيب أن يكون الكشف عامًا وللجمهور وليس فقط حلملة األوراق املالية واملستثمرين وذلك 
بصورة دورية مرتبطة بالسنة املالية للجهة ذات العالقة أو بصورة فورية عند احلاجة أو عند حدوث 

 معلومة جديدة"
  يف إعداد البيانات  اد التقارير املاليةألعد معايري الدوليةيتطلب اإلطار التشريعي يف سورية استخدام

املالية للشركات املسامهة وذلك يف قانون الشركات ويف قانون هيئة األوراق واألسواق املالية 
السورية، وهو األمر الذي مييز سورية عن الكثري من دول العامل يف تطبيق هذه املعايري، وبالتايل 

رحلية والسنوية للشركات اخلاضعة إلشرافها وفقًا للمعايري تقوم اهليئة مبتابعة البيانات املالية امل
كما أن استخدام  ،الدولية وهو األمر الذي ساهم يف تطوير التزام الشركات باستخدام هذه املعايري

املعايري الدولية يف إعداد القوائم املالية ويف اإلفصاح والقياس ملختلف البنود هو جزء ال يتجزأ من 
 ممارسات احلوكمة.

  اليت  حمتويات تقارير جمالس إدارة الشركاتتقوم هيئة األوراق واألسواق املالية السورية بتدقيق
حيث يتضمن هذا التقرير وفقًا لنظام  ،مت توزيعها على املسامهني يف اجتماعات اهليئات العامة

الشركة وأدائها ( بندًا تعطي صورة تفصيلية عن واقع 25) 2019لعام  /110والشفافية رقم /اإلفصاح 
وبذلك فإن تقرير جملس اإلدارة  ،وخططها املستقبلية وكذلك مجيع املعلومات اليت هتم املسامهني

هو التطبيق األوسع للممارسات املثلى لإلفصاح حيث التزمت مجيع الشركات اليت مشلها التقرير 
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كما قامت يئات العامة، مبحتويات تقرير جملس اإلدارة ضمن اإلجراءات املتخذة خالل اجتماعات اهل
 على موقع اهليئة. 2019اهليئة بنشر مجيع تقارير جمالس اإلدارة لعام 

   يتم نشر حماضر اجتماعات اهليئات العامة على موقع اهليئة االلكتروين وموقع السوق للشركات
 املدرجة.

% 77( شركة من الشركات اليت مشلها التقرير أي بنسبة 27سياسة مكتوبة لإلفصاح يف ) يوجد-1
 تقريبًا بينما تكتفي الشركات األخرى بااللتزام مبتطلبات نظام اإلفصاح.

 

 
( اليت مشلها التقرير وهم غالبًا 35( شركة من الشركات الـ)32لدى ) متحدثني رمسينيمت تعيني -2

( شركات قامت بتعيني 12علمًا بأن يوجد ) رئيس املجلس أو نائبه إضافًة إىل املدير العام واملدير املايل
 واحد ويكون رئيس املجلس أو املدير العام. متحدث

بآليات ضبط الشركات صغرية احلجم يوجد اهتمام واضح من الشركات اليت مشلها التقرير  باستثناء-3
املعلومات ضمن أنظمة الرقابة الداخلية للشركات من خالل الضوابط التقنية املتمثلة يف الربامج اليت 

علومات اهلامة وفق اختصاص املوظف ومن خالل آليات تدفق حتدد الصالحيات يف االطالع على امل
ومن خالل التزام الشركات وخاصًة املدرجة بتزويد اهليئة  ،املعلومات ضمن اهلياكل التنظيمية للشركات
 والسوق بقوائم األشخاص املطلعني شهريًا.

ومت تصنيف حمتويات ( شركة من الشركات اليت مشلها التقرير، 32)لدى  مواقع الكترونيةيوجد -4
 هذه املواقع إىل ثالثة تصنيفات هي البيانات املالية والتقرير السنوي ودعوة اجتماع اهليئة العامة:

يتضمن نشر التقرير السنوي يف  الويف مجيع الشركات حيث يتضمن املوقع االلكتروين للبيانات املالية 
شركة  19شركات، بينما تستويف  4شركة، وكذلك ال يتضمن نشر دعوة اجتماع اهليئة العامة يف  5

 يتضمن املوقع االلكتروين للبيانات املالية يف مجيع الشركات، مقابل 2019يف عام نشر البنود الثالثة 
 6العامة يف  شركة، وكذلك ال يتضمن نشر دعوة اجتماع اهليئة 7وال يتضمن نشر التقرير السنوي يف 

 على مواقعها االلكترونية: 2018شركة نشر البنود الثالثة يف عام  16شركات، بينما تستويف 

 

 والشفافية لإلفصاح( وجود سياسة 14الجدول رقم )

2018

 35 35 3 2 4 2 3 7 14 عدد الشركات
وجود سياسة 

 18 27 1 2  2 3 6 13 لإلفصاح
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 ( محتويات المواقع االلكترونية15الجدول رقم )

 
12

 

 11 1 2 2   14 املصارف
 3 2 2 2   7 التأمني

 1 2     3 اخلدمات
 1   1   2 الصناعة
  1    3 4 الزراعة

 2      2 االتصاالت
 1 2     3 الصرافة

 19 8 4 5  3 35 اإلجمالي

2018 35 5  7 6 9 16 

اهليئة: جيب  ورقابة فللجهات اخلاضعة إلشرا والشفافية وفقًا لنظام اإلفصاح: الطارئة اإلفصاحات-5
ر بيان علين على الشركة املصدرة إعالم اهليئة ودون إبطاء وبأي وسيلة حتقق السرعة املطلوبة، وإصدا

 عند توفر أي معلومة جوهرية.
اًل حيث وجاءت املصارف أو 2019شركة خالل عام  28إفصاحًا طارئًا موزعًا على  89مت اإلفصاح عن 
صاحًا يف إف 52مقابل أخبار،  4باإلضافة إىل مصرفًا  14حدثًا هامًا موزعة على  49مت اإلفصاح عن 

 كما يف اجلدول التايل: 2018عام 

 2019( اإلفصاحات الطارئة خالل عام 16الجدول رقم )
 عنوان اإلفصاح تاريخ اإلفصاح الشركة الرقم

 املصرف الدويل للتجارة والتمويل 1

 تعيني ممثل عضو جملس إدارة 07/02/2019

 تعيني رئيس جملس إدارة 10/03/2019

 تعيني ممثل عضو جملس إدارة 20/05/2019

 استقالة ممثلني عضو جملس إدارة 13/06/2019

 ممثلي عضو جملس إدارةتعيني  28/10/2019
                                                           

 .(غدق، نماء، بركة لإلنتاج الزراعي والحيوانيالشركات هي )  12
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 2019( اإلفصاحات الطارئة خالل عام 16الجدول رقم )
 عنوان اإلفصاح تاريخ اإلفصاح الشركة الرقم

 بنك سورية واملهجر 2
 إعادة افتتاح فرع البنك 26/02/2019

 قرار جملس اإلدارة بتوزيع أرباح 16/04/2019

 بنك بيمو السعودي الفرنسي 3

 معاودة املصرف للعمل يوم السبت 13/01/2019

 إعادة افتتاح فرع للبنك 27/01/2019

 حول انتقال فرع البنك 03/03/2019

 ترشح لعضوية جملس إدارة البنك 27/03/2019

 إعادة افتتاح فرع البنك 27/03/2019

 قرار جملس اإلدارة بتوزيع أرباح 09/04/2019

 انتقال فرع املصرف يف حلب 19/11/2019

 25/11/2014توضيح لإلفصاح السابق املنشور بتاريخ  26/05/2019 البنك العريب 4

 بنك عودة 5
 انتخاب جملس إدارة 26/05/2019

 دمج فرع البنك 28/08/2019

 بنك بيبلوس 6
 استقالة عضو جملس إدارة 29/01/2019

 استقالة عضو جملس إدارة 29/04/2019

 تعيني عضو جملس إدارة 15/10/2019

 بنك سورية واخلليج 7
 

 شراء شركة اخلليج املتحد كامل حصتها من أسهم الزيادة 05/03/2019

 خبصوص الدعاوى القضائية 07/08/2019

 حول أسهم زيادة رأس املال 05/09/2019

 بنك الشام 8

 ترشح لعضوية جملس إدارة البنك 26/02/2019

 افتتاح فرع البنك 03/04/2019

 قرار جملس إدارة بتوزيع أرباح 07/04/2019

 B2B-SYيف موقع  Q3/2019توضيح نشر النتائج  28/10/2019

 افتتاح فرع للبنك 19/12/2019

 بنك سورية الدويل اإلسالمي 9
 تعيني مدير عام 13/01/2019

 استقالة عضو جملس إدارة 28/03/2019

 قرار جملس اإلدارة بتوزيع أرباح 03/04/2019



 

37 20192020 

 

 2019( اإلفصاحات الطارئة خالل عام 16الجدول رقم )
 عنوان اإلفصاح تاريخ اإلفصاح الشركة الرقم

 بنك الربكة 10
 قرار جملس اإلدارة بتوزيع أرباح 27/03/2019

 انتخاب جملس إدارة 07/05/2019

 سورية -فرنسبنك 11
 تعيني نائب رئيس جملس إدارة 04/04/2019

 انتخاب جملس إدارة 26/05/2019

 إعادة افتتاح فرع البنك 09/07/2019

 بنك االردن 12

 ترشح لعضوية جملس إدارة 29/01/2019

 وفاة عضو جملس إدارة 26/02/2019

 إغالق فرع حلب 27/08/2019

 انتخاب جملس إدارة 27/08/2019

 بنك الشرق 13

 افتتاح فرع جديد للبنك 14/02/2019

 استقالة عضو جملس إدارة 19/05/2019

 تعيني عضو جملس إدارة 06/08/2019

 استقالة مدراء تنفيذيني 11/09/2019

 بنك قطر الوطين 14

 استقالة مدير البنك 15/01/2019

 ترشح لعضوية جملس إدارة البنك 13/02/2019

 توزيع مناصب جملس إدارة 30/05/2019

 تعيني نائب مدير تنفيذي 27/06/2019

 تغيري ممثل عضو جملس إدارة 16/09/2019

 إدارة عضو جملستغيري ممثل  31/12/2019

 

 قرار جملس اإلدارة بتوزيع أرباح 23/04/2019 الكويتية للتأمني 15

 الوطنية للتأمني 16
 تغيري مدير عام الشركة 11/02/2019

 قرار جملس اإلدارة بتوزيع أرباح 14/03/2019
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 2019( اإلفصاحات الطارئة خالل عام 16الجدول رقم )

 عنوان اإلفصاح تاريخ اإلفصاح الشركة الرقم

 

 املتحدة للتأمني 17

 إغالق فرع للشركة 17/03/2019

 اإلدارة بتوزيع أرباحقرار جملس  26/03/2019

 انتخاب جملس إدارة 11/07/2019

 آروب -السورية الدولية للتأمني  18

 استقالة ممثل عضو جملس إدارة 25/02/2019

 استقالة عضو جملس إدارة 31/03/2019

 قرار جملس اإلدارة بتوزيع أرباح 08/04/2019

 تعيني عضو جملس إدارة 11/04/2019

 التعاوين للتأمنياالحتاد  19

 تغيري عضو جملس إدارة 01/07/2019

 استقالة مدير مايل 16/09/2019

 استقالة عضو جملس إدارة 10/10/2019

 العقيلة للتأمني التكافلي 20

 قرار جملس اإلدارة بتوزيع أرباح 26/05/2019

 انتخاب جملس إدارة 11/07/2019

 إدارةاستقالة عضو جملس  21/08/2019

 تغيري عضو جملس إدارة 02/10/2019

 سقوط عضوية عضو جملس إدارة 10/10/2019

 تعيني عضو جملس إدارة 29/10/2019

 تغيري مدير عام للشركة 07/11/2019

 قرار جملس اإلدارة بتوزيع أرباح 18/03/2019 األهلية للنقل 21

 استقالة مدير عام 03/07/2019 املتحدة للنشر 22

 

 األهلية لصناعة الزيوت النباتية 23
 استقالة جملس اإلدارة 31/03/2019

 قرار جملس اإلدارة بتوزيع أرباح 08/04/2019

 انتخاب جملس إدارة 26/05/2019
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 2019( اإلفصاحات الطارئة خالل عام 16الجدول رقم )

 عنوان اإلفصاح تاريخ اإلفصاح الشركة الرقم

 

 امسنت البادية 24
 تعيني عضو جملس إدارة 07/01/2019

 تأجيل تعيني عضو جملس إدارة 27/01/2019

 استقالة عضو جملس إدارة 30/07/2019

العربية السورية لتنمية املنتجات  25
 تعيني معاون مدير عام 27/11/2019 غدق -الزراعية 

26 MTN- سورية 

 افتتاح مركز خدمات جديد 20/02/2019

 خبصوص األرباح املقرر توزيعها 12/06/2019

 تغيري ممثل عضو جملس إدارة 29/10/2019

 احلجز االحتياطي على أموال الشركة 25/11/2019

 سرييتل موبايل تيليكوم 27

 إعالن توزيع األرباح 26/02/2019

 حريق يف أحد مستودعات الشركة 18/07/2019

 األثر املايل للحريق يف املستودع 05/08/2019

 استقالة عضو جملس إدارة 03/10/2019

 تعيني عضو جملس إدارة 31/10/2019

 استقالة عضوي جملس إدارة 25/03/2019 املتحدة للصرافة 28

 
 التالية:باإلضافة إىل األخبار 

  خبصوص استكمال رأمسال بنك سورية واخلليج. 23/01/2019بتاريخ 

  سورية. –استكمال تسديد رأس املال بنك الربكة  11/02/2019بتاريخ 

  سورية. –فرض عقوبة التنبيه حبق بنك االردن  27/06/2019بتاريخ 

  فرض عقوبة التنبيه حبق بنك سورية واخلليج. 06/08/2019بتاريخ 
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توصي املبادئ الدولية حلوكمة الشركات بتشكيل اللجان كإحدى األدوات اهلامة لزيادة فاعلية جملس 
حيث يعاون جملس اإلدارة عدد من اللجان يفوضها املجلس صالحية القيام مبهام حمددة اإلدارة، 

يضطلع هبا وتؤدي هذه اللجان مهماهتا حتت  يتواملسؤوليات الة يف أداء املهام تساعد جملس اإلدار
 إشراف جملس اإلدارة، عدا عن ممارسة تلك اللجان االختصاصات املناطة هبا.

 جملس اإلدارة ماعدا جلنة التدقيق، حيث:هذا املحور اللجان املشكلة يف يتضمن 
اليت مشلها  /35الـ/ من الشركات ( شركات3مل يتم تشكيل جلان منبثقة عن املجلس يف ) -1

قصور التنظيم اإلداري  التقرير وهذا يعكس الطريقة التقليدية يف إدارة هذه الشركات ويف
 .(.للصرافة املتحدة للصرافة، شام غدق،) هيا الشركات احلايل هل

وتتبع اجتماعات اللجان  ،متارس اللجان املشكلة مهامها من خالل أعداد اجتماعاهتا خالل السنة -2
 اجتماعات جمالس اإلدارة يف اخنفاض عدد االجتماعات وصعوبتها يف ظل ظروف األزمة.

ختتلف تسميات ومهام اللجان املشكلة وفقًا لطبيعة نشاط كل شركة ضمن قطاعها وعادًة ما  -3
ة تشكل شركات القطاع املصريف والتأمني عددًا أكرب من اللجان يتناسب مع ضخامة طبيع

 نشاطاهتا مقارنًة بالشركات األخرى.
 س اإلدارة.عضوية اللجان واجتماعاهتا واحدًا من بنود تعويضات أعضاء جمال متثل -4
( شركة أنظمة أو لوائح مكتوبة هلذه اللجان ومت إقرارها من جملس اإلدارة وذلك 22) لدى -5

 .(32يوجد هبا جلان وعددها ) يتالللشركات 
 

 اللجان في مجلس اإلدارة( توزع 17الجدول رقم )

2018

 35 35 3 2 4 2 3 7 14 عدد الشركات

 4 3 2  1     عدم وجود جلان

 27 29 1 2 1 1 3 7 14 جلنة التدقيق

 17 21  1  1  5 14 جلنة الترشيحات واملكافآت

 14 19      5 14 احلوكمةجلنة 

 19 20      6 14 جلنة إدارة املخاطر

 22 20 1  3 2 3 3 8 جلان أخرى



 

41 20192020 

 

 

يق من على أنه يتعني على جملس اإلدارة تشكيل جلنة للتدق /16نص نظام اإلفصاح يف مادته رقم /
لى أال يقل عوجتتمع اللجنة بصفة دورية ثالثة من أعضائه وتسمية أحدهم رئيسًا وإعالم اهليئة بذلك، 

 عدد اجتماعاهتا عن أربعة يف السنة وأن تدون حماضر هذه االجتماعات بشكل أصويل.
ن األعضاء معلى أن تتشكل اللجنة من ثالثة  2008لعام  /31ونص نظام احلوكمة الصادر بالقرار رقم / 

 من أهم مهام اللجنة:غري التنفيذيني على األقل وأن يكونوا مجيعًا مستقلني و
 دراسة مناقشة ترشيح مدقق احلسابات ومدى استقالليته ومتابعة عمله ومالحظاته ومقترحاته و

 خطة عمله.

 .دراسة التقارير الدورية قبل عرضها على املجلس وتقدمي التوصيات بشأهنا 
  ابعتها.ومتدراسة وتقييم إجراءات الرقابة الداخلية واالطالع على تقارير الرقابة الداخلية 
  التأكد من عدم وجود أي تضارب يف املصاحل قد ينتج عن عقد الصفقات ما بني الشركة

 واألطراف ذوي العالقة.

ملوكلة إليها من هنا، يعد عمل اللجنة من أهم حماور تطبيق ممارسات احلوكمة السليمة لطبيعة املهام ا
 داخلي.من مدقق احلسابات واملدقق ال وخاصًة يف حتسني االتصال والتواصل بني جملس اإلدارة وكل

عام  التقرير يف( اليت مشلها 35شركات من الشركات الـ ) 1(6مل يتم تشكيل جلان تدقيق يف ) -1
 .2018شركات يف عام 2(8، مقابل )2019

، مقابل 2019عام اليت يتوجد فيها جلنة التدقيق مجيع الشروط املطلوبة خالل  3مل حتقق)شركتني( -2
 .2018 اليت يتوجد فيها جلنة التدقيق يف عام مل حتقق مجيع الشروط 4 )شركتني(

                                                           
فة، م للصرا، شانماء-لالستثماراتالهندسية الزراعية  ركة لإلنتاج الزراعي والحيواني،ب غدق، –، العربية السورية لتنمية املنتجات األهلية للزيوتالشركات هي )  1

 .(املتحدة للصرافة
، دياب نماء-لالستثماراتدق، الهندسية الزراعية غ –، العربية السورية لتنمية املنتجات فلي، األهلية للزيوتتأمين التكاالشركات هي )االتحاد التعاوني، العقيلة لل  2

 .(م للصرافة، املتحدة للصرافةللصرافة، شا
 .(املتحدة للنشر، األدهم للصرافةالشركات هي )  3
 .(األدهم للصرافةالشركات هي )املشرق العربي للتأمين،   4
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تدقيق شرط عدد االجتماعات سنويًا ( اليت شكلت جلان 29شركات من الشركات الـ) 2/5/مل حتقق  -3
 .2018( شركات يف عام 3، مقابل )2019يف عام 

مدقق احلسابات ملرة ( اليت شكلت جلان تدقيق شرط االجتماع مع 29من الشركات ) 6(6مل حتقق ) -4
 .2018( يف عام شركتني، مقابل )2019يف عام  واحدة على األقل

ملالية ( اليت شكلت جلان تدقيق شرط وجود عضو ذي خربة باألمور ا29تستويف مجيع الشركات الـ) -5
 .2018( شركة يف عام 27، مقابل )2019يف عام  واملحاسبية

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (املشرق العربي للتأمين، االتحاد التعاوني للتأمين)الشركات هي  5

 (.الشركات هي )بيبلوس، الوطنية للتأمين، املشرق العربي للتأمين، االتحاد التعاوني للتأمين، العقيلة للتأمين التكافلي، اسمنت البادية  6

 ( لجان التدقيق18الجدول رقم )

2018

 35 35 3 2 4 2 3 7 14 عدد الشركات

 27 29 1 2 1 1 3 7 14 جلنة التدقيق

 25 27  2 1 1 2 7 14 بتحقق الشروط

 24 27 1 2 1 1 3 5 14 بتحقق عدد االجتماعات

 27 29 1 2 1 1 3 7 14 بتحقق شرط اخلربة املالية

 25 23 1 2 1  3 3 13 بتجمع مع املدقق
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حيتل عمل مدققي احلسابات مكانًة مهمة يف ممارسات حوكمة الشركات من خالل إضفاء الثقة 
املرفق ه واملصداقية على املعلومات املحاسبية، من خالل رأيه الفين واملحايد الذي يتضمنه تقرير

 .بالقوائم املالية
أعمال مدققي  ألمهيةعماهلا. ونظرًا من سالمة أ يتجزأسابات جزءًا ال وتعترب اتصاالت مدققي احل

احلسابات، قامت الشركات بوضع سياسة تنظم شؤون مدقق احلسابات كافة مبا ينسجم انسجامًا تامًا 
 ة يف الدولة.املؤسسي والتشريعات ذات الصل االنضباطمع مقتضيات وقواعد 
واستقالته  مجيع األحكام املتعلقة مبدققي احلسابات، فقد تطرقت لتعينيه وعزلهتناولت هذه السياسة 

 .عليه املحظورةوكذلك التصرفات والشروط الواجب توافرها فيه والتزامات وواجبات املدقق 

لعديد من املالية ومت وضع اوقد شهدت هذه املهنة تطورًا ملحوظًا متاشى مع تطورات قطاع األوراق 
ي الضوابط واملحددات لعمل املدقق وخاصًة يف الشركات املسامهة من خالل نظام اعتماد مدقق

ئيس رعن السيد  2019لعام  /300احلسابات لدى اجلهات اخلاضعة لرقابة اهليئة الصادر بالقرار /
تدقيق وفقًا ظيم مهنة املحاسبة والاخلاص بتن 2009لعام  /33جملس الوزراء، وبعد صدور القانون رقم /

 ملا يلي:
حدد عدد الشركات املسامهة اليت يقوم املدقق بتدقيقها بأربع شركات وفق قرار جملس  -

 .17/6/2010( تاريخ 1891املحاسبة والتدقيق رقم )
 يعني املدقق ملدة سنة قابلة للتجديد حىت أربع سنوات. -
 ية أو مهنية حمدودة املسؤولية.مسح القانون بإنشاء شركات تدقيق سورية مدن -
مالية  وجود العديد من املحددات اليت ختص استقاللية املدقق وخاصًة عدم وجود أي تعامالت  -

لثة بأحد بني املدقق أو أقاربه والشركة اليت يدققها أو وجود أواصر القرىب حىت الدرجة الثا
 أعضاء جملس اإلدارة أو املدير العام.

اعتماد  وقوانني وأنظمة هيئة األوراق واألسواق املالية السورية على وقد نص قانون الشركات -
 معايري التدقيق الدولية يف عمل مدققي احلسابات املعتمدين.

سابات العديد من اي أن اإلطار القانوين الناظم ملهنة التدقيق وكذلك املعايري الدولية أناطوا مبدقق احل
وحمايد يف تدقيق أعمال الشركة وتقدمي رأي فين املسؤوليات والواجبات كشخص مهين مستقل 

اع اهليئة ومالحظات حول الوضع املايل للشركة والتزامها باملعايري الدولية حول ذلك يعرض يف اجتم
ليكمل دور وحيث يأيت دور املدقق حلماية حقوق املسامهني  العامة للشركة ملناقشته واملصادقة عليه.

 وبذلك تكتمل أضالع مثلث املسؤولية. اجلهات الرقابية وإدارة الشركة
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لقرارات لوفقًا  2020( مدققًا حلسابات اجلهات اخلاضعة إلشراف اهليئة عن العام 22مت اعتماد )-1

، ق( شركات للتدقي6منهم ) ( /م،122( /م، )69)م، ( /53)م، ( /32)، م( /28جملس املفوضني رقم )
للقرارات  وفقًا 2019اجلهات اخلاضعة إلشراف اهليئة عن العام ( مدققًا حلسابات 22اعتماد )مقابل 

منهم  م،( /104م، و)( /89( /م، )85( /م، )73م، )( /69م، )( /65م، )( /50جملس املفوضني رقم )
 .( شركات للتدقيق5)

 ها التقريرشركات التدقيق الدولية احلصة األكرب يف تدقيق الشركات املسامهة اليت مشل مل تأخذ-2
 .2018مقارنة مع عام 

ملتطلبات متطلبات عناصر تقرير املدقق املستقل سواء يف ا /701معيار التدقيق الدويل رقم / حدد-3
ايري الدولية إلعداد الشكلية أو اجلوهرية وصواًل لرأي املدقق حول صحة وعدالة البيانات املالية وفقًا للمع

 التقارير املالية.
 ( اليت مشلها التقرير 35من أصل الشركات الـ ) برأي متحفظ حول البيانات املالية جاء تقرير املدقق

شركات وجاء تقرير املدقق مع التركيز على أمور هامة ضمن فقرات  1(2يف ) 31/12/2019يف 
 /27شركات من الشركات اليت مشلها التقرير، وأعطى املدققون رأيًا نظيفًا يف / 2(6إيضاحية يف )

برأي متحفظ شركات   (2، مقابل  يف )2019عام  ( اليت مشلها التقرير35الـ )الشركات شركة من 
                                                           

 (وغدقالشركات هي )العقيلة للتأـمين التكافلي   1
 (، والشرق األدنى ملنتجات الزيتون اسمنت البادية ،االتحاد التعاوني للتأمين ، املتحدة للتأمين،الشركات هي )الوطنية للتأمين، املشرق العربي للتأمين  2

الجهات 

الرقابية

مجلس 

إدارة 

الشركة

مدققي 

الحسابات
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( شركات من الشركات 8وجاء تقرير املدقق مع التركيز على أمور هامة ضمن فقرات إيضاحية يف )
( يف عام 35شركة من الشركات الـ ) /25اليت مشلها التقرير، وأعطى املدققون رأيًا نظيفًا يف /

2018. 

  شكل تقرير مدقق احلسابات اجلديد وعليه  701مت اعتماد تطبيق املعيار التدقيق الدويل رقم
 .2019( شركة يف عام 35) أي يف 701املعيار التدقيق الدويل رقم  تطبيقمجيع الشركات ب التزمت

 2019( تقارير مدققي الحسابات لعام 19الجدول رقم )
701

 14   14 14 املصارف
 7 1 4 2 7 التأمني

 3   3 3 اخلدمات
 2  1 1 2 الصناعة
 4 1 1 2 4 الزراعة

 2   2 2 االتصاالت
 3   3 3 الصرافة

 35 2 6 27 35 اإلجمالي

2018 35 25 8 2 35 

، 2020واليت تنتخب مدققي حسابات عن عام  2019وفقًا لقرارات اجتماعات اهليئات العامة عن عام  -4
( اليت عقدت اجتماعات هيئاهتا العامة، ومت تغيري 32شركة من الشركات الـ) 13مت التجديد للمدقق يف 

شركات 17ومت تغيري مدقق احلسابات النتهاء فترة األربع سنوات،  شركتنيشركة منها  19املدقق يف 
شركة من الشركات  18، مقابل التجديد للمدقق يف 2019يف عام  مت تغيريه قبل انقضاء هذه املدة

شركات مت تغيري  3شركة منها  16( اليت عقدت اجتماعات هيئاهتا العامة، ومت تغيري املدقق يف 34الـ)
 .2018شركات مت تغيريه قبل انقضاء هذه املدة يف عام  13نتهاء فترة األربع سنوات، مدقق احلسابات ال

 ( التغيرات في مدققي الحسابات وفقاً لقرارات الهيئات العامة20الجدول رقم )

2018

عدد الشركات اليت 
 34 32 3  3 2 3 7 14 هيئات عامةعقدت 

 18 13 1  2 1 1 4 4 التجديد للمدقق
تغيري املدقق النقضاء مدة 

 األربع سنوات
1    1   2 3 

تغيري املدقق دون انتهاء 
 مدة األربع سنوات

9 3 2 1   2 17 13 
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ت هذه املهنة يعد التدقيق الداخلي الدعامة األساسية يف نظام الرقابة الداخلية يف الشركات وقد حظي 
التايل فإن قيام باهتمام متزايد يف السنوات األخرية نتج عنها تطوير معايري دولية للتدقيق الداخلي، وب

لتزام هبا من وكذلك تقييم اال دائرة التدقيق بأعماهلا يف تقييم النظم واخلطط والسياسات واإلجراءات
رير املتعلقة بذلك يصب خالل عمليات املراقبة املالية واملحاسبية واملادية واإلدارية والقانونية، ورفع التقا

 يف النهاية يف دعم وجود ممارسات حوكمة جيدة يف الشركة.

مشلها التقرير على ( اليت 35شركات من إمجايل الشركات الـ) 3/3يف / اهليكل التنظيمي الحيتوي-1
شركات يف عام  /4، مقابل /2019يف عام  وحدة متخصصة او شخص يقوم مبهام التدقيق الداخلي

2018. 

ارف( مكونة من ( شركة تقوم مبهمة التدقيق )غالبيتهم يف املص22متخصصة يف )دوائر  يوجد-2
ة ( شرك8ويف الـ) موظفني أو أكثر وخيتلف حجم دائرة التدقيق باختالف قطاع الشركة وحجمها،

لى ع. ، ويف )شركتني( تقوم مبهمة التدقيق جهة خارجيةاملتبقية يقوم باملهمة شخص طبيعي واحد
 تقوم مبهمة ( شركة19، مقابل )2019يف عام  الرغم من حجم بعض هذه الشركات الكبري نسبيًا

م باملهمة املتبقية يقو( شركة 9التدقيق )غالبيتهم يف املصارف( مكونة من موظفني أو أكثر ويف الـ)
 .2018يف عام واحد، ويف )شركتني( تقو مبهمة التدقيق جهة خارجية شخص طبيعي 

عي واحليواين ماعدا شركة بركة لإلنتاج الزرا ( اليت لديها مدقق31الداخلي متفرع يف الـ) املدقق-3
، 2019عام  يف قيامه بعمله، األمر الذي قد يؤدي استقاللية أثناء للشركة باعتباره هو املدير املايل

 .2018( شركة يف عام 31) تفرغ املدقق الداخلي يف مجيع الشركات الـ مقابل

دارة التنفيذية اجلهة اليت يرفع هلا املدققون الداخليون تقاريرهم ما بني جملس اإلدارة واإل ختتلف-4
ني األطراف ضارب املصاحل بوجلنة التدقيق، األمر الذي قد يؤدي إىل اخنفاض فاعلية هذه التقارير وت

 املختلفة يف الشركة.
ألمر الذي عام مجيع املدققني الداخليني يف الشركات يتمتعون مبستوى جيد من التأهيل ا وبشكلٍ-5

 يزيد من كفاءة ممارستهم ملهامهم.
لبية الشركات يوجد تغيريات تذكر يف مواقع رؤساء وحدات التدقيق أو املدققني الداخليني يف غا ال-6

 .2018و 2019يف عام 
اليت لديها تدقيق  /32يبلغ متوسط عدد عاملي التدقيق الداخلي يف إمجايل الشركات الـ / -1

اعة والزراعة الصنتوسط ما بني عامل واحد يف قطاعات ( عاملني ويتراوح هذا امل5داخلي )
                                                           

 ، شام للصرافة(.نماء-لالستثماراتدق، الهندسية الزراعية غ–الشركات هي )العربية السورية لتنمية املنتجات الزراعية   3
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، مقابل متوسط عدد عاملي التدقيق 2019يف عام  عاملني يف االتصاالت 4(41و )واخلدمات 
( عاملني ويتراوح هذا املتوسط 5اليت لديها تدقيق داخلي ) /31الداخلي يف إمجايل الشركات الـ /
( عاملني يف 41و ) واخلدمات والتأمنيالصناعة والزراعة  ما بني عامل واحد يف قطاعات

 .2018االتصاالت يف عام 

 

 ( مؤشرات التدقيق الداخلي21الجدول رقم )

5 2018

 35 35 3 2 4 2 3 7 14 عدد الشركات
عدم وجود تدقيق 

 4 3 1  2     داخلي

 19 22 1 1 1 1 1 3 14 وحدة متخصصة

 9 8 1  1 1 2 3  شخص طبيعي

 2 2  1    1  جهة خارجية

  1   1     عدم التفرغ
متوسط عدد العاملني 

 5 5 3 41 1 1 1 2 5 يف وحدة التدقيق

 
 
 
 
 

 

 

 

 
                                                           

 ( موظف.81فيها ) موظفينحيث يوجد لدى شركة سيريتل موبايل تيليكوم إدارة خاصة للتدقيق الداخلي مؤلفة من خمس وحدات ويبلغ عدد   4
 في شركة صناعة )اسمنت البادية( وحدة التدقيق الداخلي شاغرة.  5
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إن مفهومي إدارة املخاطر وحوكمة الشركات مترابطان وال ميكن فصلهما، فإذا كانت إدارة املخاطر 
تعرب عن محلة اإلجراءات اليت يقوم هبا جملس اإلدارة، اإلدارة التنفيذية، ومجيع أصحاب املصاحل واليت 
هتدف إىل وضع استراتيجيات على مستوى مجيع نشاطات الشركة، لعرض التعرف مجيع األحداث 

حدود قبول  وحتديدها واليت ميكن أن تأثر عند حدوثها على الشركة ونتائجها، وكذا تسري املخاطر يف
 الشركة هلذه املخاطر مبا يسمح بضمان معقول لإلضرار اليت ميكن أن هتدد أهداف الشركة.

دائها، وإدارة أفإن حوكمة الشركات متثل أداة هتدف من خالهلا اإلدارة إىل تعظيم قيمة الشركة وحتسني 
صحاب املصاحل. وإذا كان املخاطر املحيطة بالشركة، والسعي إىل تعزيز املساءلة واحلفاظ على حقوق ًأ

اهلدف من إدارة املخاطر هو حتسني األداء وزيادة قيمة املسامهني، فإن حوكمة الشركات هي محلة 
 اآلليات واإلجراءات اليت تضمن للمستثمرين مردودية من خالل استثماراهتم.

 تصنف املخاطر بشكل عام إىل عدة أصناف تعتمد على الغرض من التصنيف.

 لموضوع:من حيث ا -1
 .خماطر على املستوى االستراتيجي 
 .خماطر على مستوى برامج الشركة 
 .خماطر على املستوى التشغيلي 
 .خماطر على املستوى اإلداري واملايل 

 من حيث المصدر: -2
 .املخاطر البيئية 
 .املخاطر االقتصادية العامة 
 .املخاطر السياسية 
 .املنافسة 
 .خماطر الصناعة وتطورها 

االمهية أن يتم دراسة املخاطر اليت هلا ارتباط بالشركة ونشاطها وأن يتم حتديدها يف  وقد أصبح من
 خطة التدقيق سراء الداخلي أو اخلارجي كل فيما خيص جمال عمله.

إدارهتا مبا  استراتيجياتويقع على عاتق إدارة املخاطر عملية تقدير وتقييم وقياس املخاطر وتطوير 
ىل جهات أخرى، ومن املتعارف عليه ان إدارة املخاطر التقليدية تركز على يف ذلك آثارها املحتملة إ

ثار الكوارث الطبيعية كاحلرائق واحلوادث ومشاكل العمالء والدعاوى القضائية واملخاطر املالية أ
 وخماطر األسواق وخماطر فروق اسعار العمالت االجنبية... اخل.
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 يمها وإدارهتا:ونلخص هنا خطوات عملية إدارة املخاطر وتقي

 
 

ومن أهم الوسائل للتحوط إلدارة املخاطر وجود قاعدة بيانات كافية لدى الشركة تشمل كافة املعلومات 
 اخلاصة بأنواع املخاطر.

املخاطر وتطبيق  استراتيجيةيتوىل جملس اإلدارة املسؤولية الكاملة يف يتعلق باإلشراف على تطوير 
املبادئ وأطر العمل والسياسات، وملواصلة تعزيز ممارسات إدارة املخاطر، يتم تشكيل جلنة خماطر 
املسؤولة عن إعداد سجل املخاطر اخلاص بكل إدارة داخل الشركة، وحتديثه بصورة دورية ويتم وضع 

 على تصنيف املخاطر ودرجة برنامج مراجعة إدارات الشركات من قبل قسم التدقيق الداخلي اعتمادًا
 خطورهتا، كما يتعهد جملس اإلدارة باإلبقاء على الرقابة شاملة ومسؤولية حوكمة إدارة املخاطر.

هتدف الشركة إىل حتسني نسبة األرباح مقارنة باملخاطر لصاحل مجيع االطراف ذات العالقة من خالل 
ستثمار، إدارة املخاطر والتقييم الداخلي لكفاية األعمال االالستراتيجيات )والدورية  الدقيقةاملراجعة 

راس املال(، ويعترب التعرض الرئيسي للشركة هو التعرض ملخاطر االئتمان إضافة إىل خماطر االخرى، 
اإلدارة العتماد سنويًا، وتتطلب قابلية  املخاطر وجملسكما تقوم اإلدارة مبراجعة توصيات للجنة إدارة 

 من أمور أخرى كما يلي:الشركة لتحمل املخاطر، ض

 .مستوى عايل من الزناهة واملعايري االخالقية واالحترام واملهنية يف كافة التعامالت 

 .حتمل املخاطر اليت تتصف بالشفافية والفهم واليت ميكن قياسها ومراقبتها وإدارهتا 

  التأكد من أن لدى الشركة مستويات مناسبة من كفاية رأس املال بشكل مستمر وفقًا ملا متليه
اجلهة التنظيمية وتقييم الشركة لتلك املستويات يف وثيقة التقييم الداخلي لكفاية رأس املال، 
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رأس والتأكد من ان استراتيجية الشركة إلدارة رأس املال تتضمن املتطلبات الرأمسالية وختطيط 
 املال.

  التأكد من توافر مستويات كافية من التمويل املستقر والفعال وغري املكلف لدى الشركة لدعم
متطلبات السيولة واإلقراض واالستثمار بشكل مستمر، والتأكد من امتالك الشركة إلطار عمل 

ملراقبة وإدارة السيولة يف الظروف العادية والضاغطة،  الطوارئراسخ إلدارة السيولة وخطط 
إضافة إىل مراقبة شهرية ملعدالت السيولة الرئيسية )الداخلية والتنظيمية( خالل اجتماعات 

 اللجان.

 باملبادئ األساسية لإلقراض املنصوص عليها يف سياسة اإلقراض العامة يف الشركة. االلتزام 

  والتحصيل وإعادة اهليكلة لتوفري آلية فعالة.وجود إطار عمل حمدد للمراقبة 

  ىل خماطر تابعة هتدد رأس إاحلد من التعرضات لألنشطة ذات املخاطر الكبرية واليت قد تؤدي
 املال الشركة وجدارته االئتمانية.

 .السعي دومًا لتحقيق اقصى رحبية من خالل حتقيق الدخل وتقليل التكلفة وتدين االضمحالل 

 اجلهات املناسبة حبيث االئتمانية اجلديدة بشكل هيكلي العتمادها من قبل  تقييم املنتجات
ميكن فهم وإدارة ما تتضمنه من خماطر ومزايا وعمليات تشغيلية ومتطلبات النظام واملتطلبات 

 القانونية.

  محاية مصاحل الشركة والعمالء من خالل تطبيق إجراءات تشغيلية وضوابط داخلية حمكمة
 التدريب وتطبيق عملية إدارة املخاطر التشغيلية لتقليل تلك املخاطر.ودعم النظام و

  االلتزامالتأكد من االمتثال الكامل باملتطلبات القانونية والتشريعية والتنظيمية، والتأكد من 
وفقًا األنظمة والقوانني  االلتزاماتبقوانني مكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب وغريها من 

 وتوفري التدريب الكايف لتقليل خماطر االمتثال ومكافحة غسيل األموال. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 دليل الشركات
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 قطاع المصارف
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 2,107 عدد املسامهني 5,250,000,000 رأس املال
 393 عدد املوظفني 2003 التأسيستاريخ 

 www.ibtf.com.sy املوقع االلكتروين للشركة سلطان الزعيب املدير العام
 2009 تاريخ اإلدراج يف السوق 2003 تاريخ تعيني املدير العام

 23880000 11 00963 رقم اهلاتف أمحد رضوان شرايب اسم مدقق احلسابات

 2325788 11 00963 رقم الفاكس 2018 تاريخ تعيني مدقق احلسابات

 

 معلومات جملس اإلدارة اجلنسية نسبة امللكية اجلهة اليت ميثلها املنصب 1االسم

  الرئيس عمار الصفدي
بنك اإلسكان للتجارة 

 والتمويل

 
49.06% 

 %0.14 نصاب العضوية أردنية
 سنوات 4 :مدة والية املجلس أردنية عضو مروان اخلويل
تاريخ انتخاب املجلس  أردنية عضو عمرو موسى

 احلايل
02/08/2016 

حممد سعي 
 الدجاين

 أردنية عضو

% تعيني عضو أو 11حيق للمساهم الذي ميتلك  سورية %2.23 خزانة تقاعد املهندسني عضو مسعود صاحلة
 أكثر يف املجلس مبا يتناسب ونسبة املسامهة.

 
عدد اجتماعات  سورية %2.23 السورية الليبيةالشركة  نائب تيسري الزعيب

 املجلس خالل العام:
 اجتماعات 6

   سورية %0.15 نفسه عضو نادر حداد
   سورية %0.61 نفسه عضو حسان يعقوب

   %54.28 جمموع ملكيات أعضاء جملس اإلدارة
 

 

نسبة  العدد املسامهون
 ملكيتهم

 

 نسبة ملكيتهم عددهم 

كبار  %60 15 االعتباريون
 %49.06 1 املسامهني

 %49.06 بنك اإلسكان أكرب مساهم % 40 2,092 الطبيعيون

       
                                                           

 .27/10/2020انتخاب مجلس إدارة جديد ضمن اجتماع الهيئة العامة املنعقد بتاريخ تم   1
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 منذ التأسيس 2019 2018 2017 2016 2015 العام
 5.250 5.250 5.250 5.250 5.250 رأس املال

مليون  250مليون ل.س منها  1,695
 حنسبة األربا جمانية كأسهم

 ال دال يوج املوزعة
 يوجد

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد

 

 املوضوع التاريخ الرقم
 تعيني ممثل عضو جملس إدارة 07/02/2019 1
 تعيني رئيس ملس إدارة 10/03/2019 2
 تعيني ممثل عضو جملس إدارة 20/05/2019 3
 ممثلني عضو جملس إدارةاستقالة  13/06/2019 4
 تعيني ممثلي عضو جملس إدارة 28/10/2019 5

 

 اسم اللجنة

 

عضو جملس  اسم العضو
 خربة مالية وحماسبية إدارة

 ال نعم تيسري الزعيب جلنة التدقيق
 نعم نعم مروان اخلويل اللجنة التنفيذية

 ال نعم نادر حداد املخاطرجلنة 
 ال نعم حسان يعقوب جلنة الترشيحات واملكافآت

    جلنة التحكم املؤسسي
 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 
 175,569 155,883 139,381 124,690 86,026 املوجودات/مليون ل.س
 5,250 5,250 5,250 5,250 5,250 رأس املال/ مليون ل.س

 26,049 17,802 16,442 14,263 8,502 حقوق املسامهني/ مليون ل.س
 6,141 1,360 2,179 5,760 0.20 األرباح الصافية/ مليون ل.س

 116.97 25.91 41.52 109.73 0.39 رحبية السهم
 100 100 100 100 100 القيمة االمسية
 496.18 339 313 272 162 القيمة الدفترية
 360 590 807 160 142 القيمة السوقية
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 1,343 عدد املسامهني 7,200,000,000 رأس املال
 416 عدد املوظفني 2003 تاريخ التأسيس

 www.bos.com.sy املوقع االلكتروين للشركة ميشال عزام املدير العام
 2009 يف السوقتاريخ اإلدراج  2014 تاريخ تعيني املدير العام

 2460560 11 00963 رقم اهلاتف جمد الدين شهوان اسم مدقق احلسابات

 2460560 11 00963 رقم الفاكس 2019 تاريخ تعيني مدقق احلسابات
 

 

اجلهة اليت  املنصب االسم
 ميثلها

نسبة 
 معلومات جملس اإلدارة اجلنسية امللكية

 %0.104 نصاب العضوية: سورية %1.25 نفسه الرئيس راتب الشالح
 سنوات 4 :مدة والية املجلس سورية %0.5 نفسه النائب 2إحسان بعلبكي

 25/04/2018 تاريخ انتخاب املجلس احلايل سورية %0.6 نفسه عضو حممد أديب جود

 مكافأة أعضاء املجلس: سورية %0.5 نفسه عضو نوار سكر

بناًء على قرار اهليئة 
% 5يتجاوز  العامة مبا ال

 من األرباح الصافية

 سورية - نفسه عضو جورج صايغ
حيق للمساهم الذي ميتلك 

% تعيني عضو أو أكثر 10
 يف املجلس

 ال

عدد اجتماعات املجلس  سورية %1.56 نفسه عضو ندى شيخ ديب
 اجتماعات 10 خالل العام:

   سورية %0.41 نفسه عضو فهد تفنكجي
   سورية %0.86 نفسه عضو إياد بيتنجانة
حممد نزار 

   سورية - نفسه عضو 3ماميش

   %5.68 جمموع ملكيات أعضاء جملس اإلدارة
 

 نسبة ملكيتهم عددهم   نسبة ملكيتهم العدد املسامهون
 %49 1 كبار املسامهني %50.26 2 االعتباريون
 %49 بنك لبنان واملهجر أكرب مساهم %49.74 1,341 الطبيعيون

                                                           
 .17/06/2020، وتم انتخاب السيد نوار سكر كنائب لرئيس املجلس بتاريخ 21/05/2020استقال السيد إحسان بعلبكي بتاريح  2

 رحمه هللا. 20/08/2020توفي بتاريخ  3
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 املوضوع التاريخ الرقم
 إعادة افتتاح فرع البنك 26/02/2019 1
 قرار جملس اإلدارة بتوزيع أرباح 16/04/2019 2

 

 اسم اللجنة

 

 خربة مالية وحماسبية عضو جملس إدارة اسم العضو
 نعم نعم حممد نزار ماميش جلنة التدقيق

 نعم نعم فهد تفنكجي املخاطر إدارة جلنة
 نعم نعم إحسان بعلبكي جلنة الترشيحات واملكافآت

    جلنة احلوكمة
 

 2015 2016 2017 2018 2019 
 138,285 170,198 179,482 195,223 143,122 املوجودات/مليون ل.س

 7,200 6,000 4,000 4,000 4,000 ل.سرأس املال/ مليون 
 24,775 23,146 21,190 21,906 14,109 حقوق املسامهني/ مليون ل.س
 0.228 1,933 (0.761) 7,801 6,398 األرباح الصافية/ مليون ل.س

 3.17 32.22 (19.03) 195.03 159.95 رحبية السهم
 100 100 100 100 100 القيمة االمسية
 344.11 385.78 529.76 547.67 352.73 القيمة الدفترية
 713.5 1,033 772 266 235 القيمة السوقية

 

 منذ التأسيس 2019 2018 2017 2016 2015 العام
 7,200 6,000 4,000 4,000 4,000 رأس املال

 مليون ل.س توزيعات نقدية. 630

ال  املوزعة حنسبة األربا كأسهم جمانية مليار ل.س 5.640
 ديوج

ال 
 ديوج

 % أسهم جمانية20 % أسهم جمانية50

20 %
أسهم 
 جمانية
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 1,215 عدد املسامهني 8,000,000,000 رأس املال
 696 عدد املوظفني 2003 تاريخ التأسيس

 www.bbsfbank.com للشركة املوقع االلكتروين عمر الغراوي املدير العام
 2009 تاريخ اإلدراج يف السوق 2018 تاريخ تعيني املدير العام

 9399 11 00963 رقم اهلاتف فرزت العمادي اسم مدقق احلسابات

 9499 11 00963 رقم الفاكس 2019 تاريخ تعيني مدقق احلسابات

 

 

 

اجلهة اليت  املنصب االسم
 ميثلها

نسبة 
 معلومات جملس اإلدارة اجلنسية امللكية

 %0.093 نصاب العضوية سورية %4.642 نفسه الرئيس رياض عبجي
 سنوات 3 :مدة والية املجلس سورية %2.439 نفسه النائب بسام معماري

بنك بيمو  عضو 4مسيح سعادة
 30/05/2019 تاريخ انتخاب املجلس احلايل لبنانية %22 لبنان

 
 5اخلوريفريد 

 
 عضو

 
 نفسه

 
1.528% 

 
 مكافأة أعضاء املجلس: سورية

بناًء على قرار اهليئة 
% 5العامة مبا ال يتجاوز 

 من األرباح الصافية

 سورية - نفسه عضو هيثم الفرا
% 10حيق للمساهم الذي ميتلك 

تعيني عضو أو أكثر يف املجلس 
 مبا يتناسب ونسبة املسامهة.

 ال

عدد اجتماعات املجلس خالل  سورية - نفسه عضو فاتنة اللحام
 اجتماعات 8 العام:

   سورية - نفسه عضو رامز جروه
   سورية %0.115 نفسه عضو صونيا خاجني

   سورية %0.136 نفسه عضو مىن جبق
   %30.86 جمموع ملكية أعضاء جملس اإلدارة

 
 
 

                                                           
 .22/11/2020، وتم تعيين السيد عمار البردان كعضو مجلس إدارة بتاريخ 02/07/2020استقال السيد سميح سعادة ممثل بنك بيمو بتاريخ   4

 .12/10/2020تم انتخابه كنائب لرئيس املجلس بتاريخ   5
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 نسبة ملكيتهم العدد املسامهون

 

 ملكيتهمنسبة  عددهم 
 %49 2 كبار املسامهني %49.28 6 االعتباريون

 أكرب مساهم %50.72 1,209 الطبيعيون
البنك السعودي 

 %27 الفرنسي

       
 

 
 
 
 

 املوضوع التاريخ الرقم
 معاودة املصرف للعمل يوم السبت 13/01/2019 1
 للبنك إعادة افتتاح فرع 27/01/2019 2
 حول انتقال فرع البنك 03/03/2019 3
 ترشح لعضوية جملس إدارة البنك 27/03/2019 4
 إعادة افتتاح فرع البنك 27/03/2019 5
 قرار جملس اإلدارة بتوزيع أرباح 09/04/2019 6
 انتقال فرع املصرف يف حلب 19/11/2019 7

 
 
 
 

 اسم اللجنة

 

 خربة مالية وحماسبية عضو جملس إدارة اسم العضو
 ال نعم هيثم الفرا جلنة التدقيق

 نعم نعم فريد اخلوري املخاطرإدارة جلنة 
 نعم نعم بسام معماري واملكافآت وتطوير املوارد البشرية ,جلنة الترشيحات

 ال نعم رامز جروه جلنة احلوكمة واالمتثال

صونيا  
 ال نعم خاجني

 نعم ال مرينا صوفان 
 ال ال هال عرنوق  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منذ التأسيس 2019 2018 2017 2016 2015 العام
 8,000 6,500 5,500 5,000 5,000 رأس املال

مليون ل.س توزيعات  273.5
 نقدية.

 اليوجد نسبة األرباح املوزعة كأسهم جمانية مليار 6.205

10 %
أسهم 
 جمانية

% أسهم 18.18
 جمانية

 % أسهم جمانية25 % أسهم جمانية23.08
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 2015 2016 2017 2018 2019 

 321,520 305,442 251,029 234,795 171,914 املوجودات/مليون ل.س

 8,000 6,500 5,500 5,000 5,000 رأس املال/ مليون ل.س
 31,485 30,370 237,533 28,263 17,911 حقوق املسامهني/ مليون ل.س
 2,693 2,804 (2,077) 10,308 6,650 األرباح الصافية/ مليون ل.س

 33.66 43.15 (37.76) 206 133 رحبية السهم
 100 100 100 100 100 القيمة االمسية
 393.57 467.24 500.6 565 358 القيمة الدفترية
 795 999.36 609 340 332 القيمة السوقية
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 1,054 عدد املسامهني 5,050,000,000 رأس املال
 266 عدد املوظفني 2004 تاريخ التأسيس

 www.arabbank-syria.com االلكتروين للشركةاملوقع  حممد صادق احلسن املدير العام

 2009 تاريخ اإلدراج يف السوق 2010 تاريخ تعيني املدير العام

 9421 11 00963 رقم اهلاتف قحطان السيويف اسم مدقق احلسابات

 3349844 11 00963 رقم الفاكس 2018 تاريخ تعيني مدقق احلسابات

 

اليت اجلهة  املنصب االسم
 ميثلها

نسبة 
 معلومات جملس اإلدارة اجلنسية امللكية

 الرئيس خالد واصف الوزين

 
 

 البنك العريب

 
 
51.29% 

 %0.15 نصاب العضوية أردنية
 سنوات 4 :مدة والية املجلس أردنية عضو عالء الدين التميمي

تاريخ انتخاب املجلس  أردنية عضو حممد عبد الفتاح الغنمة
 20/5/2018 :احلايل

بناًء على قرار  مكافأة أعضاء املجلس: لبنانية عضو ندمي غنطوس
 اهليئة العامة

 سورية %2.5 نفسه النائب حازم صالح دانيال
حيق للمساهم الذي ميتلك 

% تعيني عضو أو أكثر 10
 يف املجلس:

 ال

عدد اجتماعات املجلس  سورية %0.78 نفسه عضو حممد عبد السالم هيكل
 اجتماعات 6 العام:خالل 

 سورية - نفسه عضو طارق زياد الزعيم
 سورية %0.51 نفسه عضو حممد عماد معتوق 

  سورية - نفسه عضو حمسن مقصود

  %55.08 جمموع ملكيات أعضاء جملس اإلدارة

 
 

 نسبة ملكيتهم العدد املسامهون
 

 نسبة ملكيتهم عددهم 
 %61.28 3 كبار املسامهني %51.3 1 االعتباريون
 %51.3 البنك العريب أكرب مساهم %48.7 1,053 الطبيعيون
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 منذ التأسيس 2019 2018 2017 2016 2015 العام
  5,050 5,050 5,050 5,050 5,050 رأس املال

 دال يوج دال يوج دال يوج ديوجال  دال يوج نسبة األرباح املوزعة جمانية كأسهممليون  180مليون منها  510

 

 املوضوع التاريخ الرقم

1 26/05/2019 
توضيح لإلفصاح السابق املنشور بتاريخ 

25/11/2014 

 

 اسم اللجنة

 

عضو جملس  اسم العضو
 إدارة

خربة مالية 
 وحماسبية

 ال نعم طارق زياد الزعيم التدقيق جلنة
 نعم نعم حممد عبد الفتاح الغنمة اللجنة التنفيذية العليا
 ال نعم حممد عماد معتوق جلنة إدارة املخاطر

    جلنة احلوكمة
    جلنة الترشيحات واملكافآت

 

 2015 2016 2017 2018 2019 
 59,285 65,908 66,651 72,115 54,836 املوجودات/مليون ل.س
 5,050 5,050 5,050 5,050 5,050 رأس املال/ مليون ل.س

 11,113 12,716 14,950 20,224 12,180 حقوق املسامهني/ مليون ل.س

 0.194 (2,233) (5,274) 8,043 5,252 األرباح الصافية/ مليون ل.س
 3.86 (44.23) (104.44) 159 104 رحبية السهم

 100 100 100 100 100 االمسيةالقيمة 
 220.06 251.81 296 400 241 القيمة الدفترية
 369 391.75 455.83 177 184 القيمة السوقية
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 718 عدد املسامهني 5,724,500,000 رأس املال
 311 عدد املوظفني 2005 تاريخ التأسيس

 www.bankaudisyria.com املوقع االلكتروين للشركة انطوان الزير املدير العام
 2009 تاريخ اإلدراج يف السوق 2014 تاريخ تعيني املدير العام

 23888000 11 00963 رقم اهلاتف أمحد رضوان الشرايب اسم مدقق احلسابات

 2248510 11 00963 رقم الفاكس 2019 تاريخ تعيني مدقق احلسابات

 معلومات جملس اإلدارة اجلنسية نسبة امللكية اجلهة اليت ميثلها املنصب االسم

حممد أنس محد 
 %0.5 نصاب العضوية: سورية % 3 نفسه الرئيس اهلل

 سنوات 4 :مدة والية املجلس أردنية %3 ليبانون انفست النائب تامر غزاله

املجلس تاريخ انتخاب  سورية %0.50 نفسه عضو سامر عويس
 12/05/2019 احلايل

 مكافأة أعضاء املجلس: سورية %0.50 نفسه عضو 1ندى أسعد
بناًء على قرار اهليئة 

% 5العامة مبا ال يتجاوز 
 من األرباح الصافية

 سورية %0.50 نفسه عضو 2حممد العبود
حيق للمساهم الذي 

% تعيني عضو 10ميتلك 
 أو أكثر يف املجلس.

 ال

عدد اجتماعات املجلس  أردنية - نفسه عضو 3فؤاد احلوراين
 اجتماعات 6 خالل العام:

   سورية - نفسه عضو 4وائل العجة
حممد طارق 

   سورية - نفسه عضو السراج

   سورية %0.50 نفسه عضو 5مازن مرتضى
    %8 جمموع ملكيات أعضاء جملس اإلدارة

 
                                                           

 .23/03/2020استقال السدة ندى األسعد بتاريخ  1 

 .01/10/2020استقال السيد محمد العبود بتاريخ  2 

 .02/06/2020استقال السيد فؤاد الحوراني بتاريخ  3 

 .09/02/2020استقال السيد وائل العجة بتاريخ  4 

 .20/05/2020استقال السيد مازن مرتض ى بتاريخ  5 
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 نسبة ملكيتهم العدد املسامهون
 

 نسبة ملكيتهم عددهم 
 %46 2 كبار املسامهني %53.41 16 االعتباريون
 %41 بنك عودة أكرب مساهم %46.59 702 الطبيعيون

 

 منذ التأسيس 2019 2018 2017 2016 2015 العام
 5,724.5 5,724.5 5,724.5 5,724.5 5,724.5 رأس املال

كاسهم ومليار  مليون  200
 ال يوجد دال يوج دال يوج دال يوج األرباح املوزعةنسبة  جمانية

% أسهم 4.83
 جمانية

 

 املوضوع التاريخ الرقم
 انتخاب جملس إدارة 26/05/2019 1
 دمج فرع البنك 28/08/2019 2

 

 اسم اللجنة

 

 خربة مالية وحماسبية جملس إدارةعضو  اسم العضو
 نعم نعم ندى أسعد جلنة التدقيق
 ال نعم سامر عويس جلنة املخاطر

 نعم نعم تامر غزاله جلنة الترشيحات واملكافآت
    جلنة احلوكمة

 

 2015 2016 2017 2018 2019 
 121,784 120,513 111,732 105,171 81,836 املوجودات/مليون ل.س
 5,724 5,724 5,724 5,724 5,724 رأس املال/ مليون ل.س

 28,608 25,504 24,359 27,630 16,247 حقوق املسامهني/ مليون ل.س
 1,231 1,145 (3,270) 11,382 6,077 األرباح الصافية/ مليون ل.س

 21.50 20.01 (57.14) 199 106 رحبية السهم
 100 100 100 100 100 القيمة االمسية
 499.75 445.53 425.53 483 284 القيمة الدفترية
 729 773.63 562.5 214 226 القيمة السوقية



 

 

20192020 

 

 333 عدد املسامهني 6,120,000,000 رأس املال
 235 عدد املوظفني 2005 تاريخ التأسيس

 www.byblosbank.com االلكتروين للشركةاملوقع  كرم بشارة املدير العام
 2009 تاريخ اإلدراج يف السوق 2018 تاريخ تعيني املدير العام

 –حصرية ومشاركوه  اسم مدقق احلسابات
 9292 11 00963 رقم اهلاتف إرنست ويونغ

 3348208 11 00963 رقم الفاكس 2018 تاريخ تعيني مدقق احلسابات

 

 املنصب 1االسم
اجلهة 
اليت 
 ميثلها

 معلومات جملس اإلدارة اجلنسية نسبة امللكية

 الرئيس اآلن فؤاد ونا

 
بنك 

 بيبلوس

 
 
59.87% 

 %0.08 نصاب العضوية: لبنانية
 سنوات 4 :مدة والية املجلس لبنانية عضو سليم اسطفان

تاريخ انتخاب املجلس  لبنانية عضو رينيه خالط
 10/05/2016 احلايل

مكافأة أعضاء  لبنانية عضو جورج صفري
 املجلس:

بناًء على قرار اهليئة العامة 
% من األرباح 5مبا ال يتجاوز 

 الصافية.

 سورية %0.08 نفسه النائب حممد مروان احلكيم

حيق للمساهم الذي 
% تعيني 10ميتلك 

عضو أو أكثر يف 
 املجلس:

 نعم

عدد اجتماعات  سورية - نفسه عضو باسل صقر
 اجتماعات 5 املجلس خالل العام:

 سورية %0.45 نفسه عضو أندره أبو محد

 سورية %3.37 نفسه عضو نادر حممد قلعي  
حممد املرتضى 

 سورية %2.85 نفسه عضو الدندشي

   سورية - نفسه عضو خلي سارة

   %66.62 جمموع ملكيات أعضاء جملس اإلدارة

 
 

                                                           
 .07/07/2020انتخاب مجلس إدارة جديد ضمن اجتماع الهيئة العامة املنعقد بتاريخ تم   1
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 نسبة ملكيتهم العدد املسامهون
 

 نسبة ملكيتهم عددهم 
 % 59.87 1 كبار املسامهني %59.87 1 االعتباريون
 %59.87 بنك بيبلوس أكرب مساهم %40.13 332 الطبيعيون

 

 منذ التأسيس 2019 2018 2017 2016 2015 العام
 6,120 6,120 6,120 6,120 6,120 رأس املال

4.58% 
 دال يوج دال يوج دال يوج دال يوج دال يوج املوزعة حنسبة األربا

 

 املوضوع التاريخ الرقم
 استقالة عضو جملس إدارة 29/01/2019 1
 استقالة عضو جملس إدارة 29/04/2019 2
 تعيني عضو جملس إدارة 15/10/2019 3

 

 خربة مالية وحماسبية عضو جملس إدارة اسم العضو  اسم اللجنة

حممد مروان   جلنة التدقيق
 ال نعم احلكيم

 نعم نعم سليم اسطفان  جلنة املخاطر
 ال نعم نادر قلعي  واإلعالم التعويض املكافأة، الترشيحات التعينيجلنة 

   جلنة احلوكمة
 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

 91,189 82,064 67,578 73,973 73,688 املوجودات/مليون ل.س
 6,120 6,120 6,120 6,120 6,120 رأس املال/ مليون ل.س

 25,503 23,574 22,339 21,374 14,468 حقوق املسامهني/ مليون ل.س
 1,061 1,235 0.964 6,909 6,528 األرباح الصافية/ مليون ل.س

 17.35 20.18 15.76 113 107 السهمرحبية 
 100 100 100 100 100 القيمة االمسية
 416.72 385.20 365.02 349 236 القيمة الدفترية
 409.5 400 345.25 136 123 القيمة السوقية

 



 

 

20192020 

 

 

 754 عدد املسامهني 10,000,000,000 رأس املال املدفوع
 173 عدد املوظفني 2006 تاريخ التأسيس

 www.sgbsy.com املوقع االلكتروين للشركة مجال زيدية 2املدير العام
 2010 تاريخ اإلدراج يف السوق 2017 تاريخ تعيني املدير العام

 2326111 11 00963 رقم اهلاتف فرزت العمادي اسم مدقق احلسابات

 2326112 11 00963 الفاكسرقم  2019 تاريخ تعيني مدقق احلسابات

 

اجلهة اليت  املنصب 3االسم
 ميثلها

نسبة 
 معلومات جملس اإلدارة اجلنسية امللكية

  الرئيس ربيع سكرية
بنك اخلليج 

 املتحد

 
9.3% 

 %0.075 نصاب العضوية لبنانية
 سنوات 3 :مدة والية املجلس حبرينية عضو حممد القميش
 23/04/2017 تاريخ انتخاب املجلس احلايل فلسطينية عضو يزن احلصري

شركة الفتوح  عضو عماد رزق اهلل الفىت
 مكافأة أعضاء املجلس: لبنانية %3.3 القابضة

بناًء على قرار اهليئة 
العامة على أال 

 %5تتجاوز 

% 10حيق للمساهم الذي ميتلك  سورية %0.075 نفسه عضو بشري هزاع
 املجلس:تعيني عضو أو أكثر يف 

 ال

 سورية %1.5 نفسه عضو كرمي مهران خونده
عدد اجتماعات املجلس خالل 

 اجتماعات 6 العام

 سورية %0.075 نفسه النائب نظريت يعقوبيان

 
 سورية %0.075 نفسه عضو خالد املالح
 سورية %0.075 نفسه عضو حممد صوان

  %14.4 جمموع ملكيات أعضاء جملس اإلدارة
 

 نسبة ملكيتهم العدد املسامهون
 

 نسبة ملكيتهم عددهم 
 %47.47 4 كبار املسامهني %54.47 6 االعتباريون
 %21.7 بنك اخلليج املتحد أكرب مساهم %45.53 748 الطبيعيون

 
 

                                                           
 .10/09/2020تم تعيين السيدة ميسون غندور كرئيس تنفيذي بتاريخ   2
 .26/07/2020نتخاب مجلس إدارة جديد ضمن اجتماع الهيئة العامة املنعقد بتاريخ تم ا  3
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 منذ التأسيس 2019 2018 2017 2016 2015 العام
 10,000 3,850 3,838 3,800 3.8004 رأس املال

 اليوجد
 ال يوجد اليوجد اليوجد ال يوجد اليوجد نسبة األرباح املوزعة

 

 

 املوضوع التاريخ الرقم
 شراء شركة اخلليج املتحد كامل حصتها من أسهم الزيادة 05/03/2019 1
 خبصوص الدعاوى القضائية 07/08/2019 2
 أسهم زيادة رأس املالحول  05/09/2019 3

 

 اسم اللجنة

 

 خربة مالية وحماسبية عضو جملس إدارة اسم العضو
 ال نعم بشري هزاع جلنة التدقيق

 نعم نعم حممد صوان جلنة إدارة املخاطر
 نعم نعم حممد القميش جلنة احلوكمة

    واملكافآتجلنة الترشيحات 
    

 

 2015 2016 2017 2018 2019 
 52,840 47,542 50,325 58,522 47,628 املوجودات/مليون ل.س
 10,000 3,850 3,838 3,800 3,800 رأس املال/ مليون ل.س

 6,103 568 1,731 4,034 3,138 حقوق املسامهني/ مليون ل.س
 (519) (1,173) (2,339) 0,896 1,068 ل.ساألرباح الصافية/ مليون 

 (6.87) (30.55) (61.01) 24 28 رحبية السهم

 100 100 100 100 100 القيمة االمسية

 61.03 14.76 45.09 106 83 القيمة الدفترية

 310.41 245 307.99 100 103 القيمة السوقية

 

 
                                                           

 مليار ل.س. 10مليار ليصبح رأس املال املصرح به  7تمت زيادة رأس املال بمبلغ   4



 

 

20192020 

 

 

 4,159 عدد املسامهني 6,000,000,000 رأس املال
 275 عدد املوظفني 2006 تاريخ التأسيس

 www.chambank.com للشركةاملوقع االلكتروين  أمحد اللحام املدير العام

 2014 تاريخ اإلدراج يف السوق 2012 تاريخ تعيني املدير العام
 33919 11 00963 رقم اهلاتف حممد املوسى املكسور اسم مدقق احلسابات

 3348731 11 00963 رقم الفاكس 2019 تاريخ تعيني مدقق احلسابات
 

 

اجلهة اليت  املنصب االسم
 معلومات جملس اإلدارة اجلنسية نسبة امللكية ميثلها

البنك التجاري  الرئيس علي يوسف العوضي
 الكوييت

 
32% 

 
 كويتية

 %0.25 نصاب العضوية:
 سنوات 3 مدة والية املجلس عضو طارق العثمان

تاريخ انتخاب املجلس  سورية %5 نفسه النائب نبيل الكزبري
 15/05/2017 احلايل

 مكافأة أعضاء املجلس: سورية %3 نفسه عضو علي خوندة
بناًء على قرار اهليئة 

% 5العامة مبا ال يتجاوز 
 من األرباح الصافية

 سورية %0.3 نفسه عضو أسامة طاهر

حيق للمساهم الذي 
% تعيني 10ميتلك 

عضو أو أكثر يف 
 املجلس:

 
 نعم

خزانة تقاعد  عضو غياث القطيين
عدد اجتماعات  سورية %2 املهندسني

 اجتماعات 8 املجلس خالل العام

    %42.3 جمموع ملكيات أعضاء جملس اإلدارة
 

 

 

 نسبة ملكيتهم العدد املسامهون
 

 نسبة ملكيتهم عددهم 
 %46 3 كبار املسامهني %49 5 االعتباريون
 %32 البنك التجاري الكوييت أكرب مساهم %51 4,154 الطبيعيون
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 منذ التأسيس 2019 2018 2017 2016 2015 العام
 6,000 5,250 5,000 5,000 5,000 رأس املال

مليار  3مليون ل.س نقدًا و250
 ل.س أسهم جمانية

نسبة 
األرباح 
 املوزعة

 %5 اليوجد

5 %
أسهم 
 جمانية

14.29 %
أسهم 
 جمانية

33.33 %
أسهم 
 جمانية

 

 املوضوع التاريخ الرقم
 ترشح لعضوية جملس إدارة البنك 26/02/2019 1
 افتتاح فرع البنك 03/04/2019 2
 قرار جملس إدارة بتوزيع أرباح 07/04/2019 3
 B2B-SYيف موقع  Q3/2019توضيح نشر النتائج  28/10/2019 4

 افتتاح فرع للبنك 19/12/2019 5

 

 اسم اللجنة

 

 خربة مالية وحماسبية عضو جملس إدارة اسم العضو
 نعم نعم أسامة طاهر جلنة التدقيق

 ال نعم نبيل الكزبري التنفيذيةاللجنة 
 ال نعم غياث القطيين املخاطرإدارة جلنة 

    جلنة احلوكمة
     و الترشيحات املكافآتجلنة 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 
 184,768 156,709 135,617 186,983 100,516 املوجودات/مليون ل.س
 6,000 5,250 5,000 5,000 5,000 رأس املال/ مليون ل.س

 28,610 24,853 23,501 24,152 15,325 حقوق املسامهني/ مليون ل.س
 3,178 858 (2,553) 8,505 5,486 األرباح الصافية/ مليون ل.س

 52.97 16.35 (51.07) 170 110 رحبية السهم
 100 100 100 100 100 القيمة االمسية
 476.84 473 470 483 307 القيمة الدفترية
 576.69 674 809.38 190 93 القيمة السوقية

 



 

 

20192020 

 

 12,417 عدد املسامهني 15,000,000,000 رأس املال
 548 عدد املوظفني 2007 تاريخ التأسيس

 www.siib.sy املوقع االلكتروين للشركة بشار الست املدير العام
 2009 تاريخ اإلدراج يف السوق 2018 املدير العامتاريخ تعيني 

 6114691 11 00963 رقم اهلاتف حممد خالد املهايين اسم مدقق احلسابات
 6114694 11 00963 رقم الفاكس 2016 تاريخ تعيني مدقق احلسابات

 

نسبة  اجلهة اليت ميثلها املنصب 1االسم
 امللكية

 اإلدارةمعلومات جملس  اجلنسية

االحتاد العريب  الرئيس عزيز صقر
 العادة التأمني

 %0.08 نصاب العضوية: سورية 0.30%

 سنوات 4 :مدة والية املجلس سورية %0.40 نفسه النائب حممد أوبري
 27/04/2016 تاريخ انتخاب املجلس احلايل سورية %0.15 نفسه عضو مأمون الدركزللي

الشركة السورية  عضو غالب بياسي
 الليبية

  سورية 0.50%
 مكافأة أعضاء املجلس:

بناًء على قرار اهليئة 
% 5العامة مبا ال يتجاوز 
 من األرباح الصافية

% 10حيق للمساهم الذي ميتلك  سورية %0.15 نفسه عضو باسم يوسف زيتون
 تعيني عضو أو أكثر يف املجلس

 نعم

خالل  عدد اجتماعات املجلس سورية %0.15 نفسه عضو نبيل الياس
 العام

 اجتماعات 6

بديع عبد املسيح 
 2رفيعة

  سورية %1.16 شركة البشائر عضو

  %2.81 جمموع ملكيات أعضاء جملس اإلدارة
 

 نسبة ملكيتهم العدد املسامهون

 

 نسبة ملكيتهم عددهم 
 %48.48 4 كبار املسامهني %54.36 39 االعتباريون

 أكرب مساهم %45.64 12,378 الطبيعيون
بنك قطر الدويل 

 %30 اإلسالمي

 
 
 
 

                                                           
 .08/06/2020تم انتخاب مجلس إدارة جديد ضمن اجتماع الهيئة العامة املنعقد بتاريخ   1

 .27/03/2019قدم استقالته من عضوية مجلس اإلدارة بتاريخ   2
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 منذ التأسيس 2019 2018 2017 2016 2015 العام
 15,000 13,701 9,561 8.499 8.499 رأس املال

ل.س كأسهم  مليار 7.959
 اليوجد األرباح املوزعة نسبة جمانية

12.5 %
أسهم 
 جمانية

% أسهم 43.29
 جمانية

% أسهم 9.47
 جمانية

 ال يوجد

 

 

 املوضوع التاريخ الرقم
 تعيني مدير عام 13/01/2019 1
 استقالة عضو جملس إدارة 28/03/2019 2
 قرار جملس اإلدارة بتوزيع أرباح 03/04/2019 3

 

 

 اسم اللجنة

 

 خربة مالية وحماسبية عضو جملس إدارة اسم العضو
 نعم نعم حممد أوبري جلنة التدقيق
 نعم نعم مأمون الدركزللي جلنة احلوكمة

 ال نعم باسم زيتون املخاطر إدارة جلنة
    جلنة الترشيحات واملكافآت

    جلنة التمويل
     جلنة العقارات

     اللجنة االستشارية القانونية
 

 2015 2016 2017 2018 2019 
 684,316 366,177 289,075 201,288 131,186 املوجودات/مليون ل.س
 15,000 13,701 9,561 8,499 8,499 رأس املال/ مليون ل.س

 33,343 27,527 25,172 26,762 15,207 حقوق املسامهني/ مليون ل.س
 5,969 2,363 (1,738) 11,558 5,845 األرباح الصافية/ مليون ل.س

 39.80 17.25 (18.88) 136 68.78 رحبية السهم
 100 100 100 100 100 القيمة االمسية
 222.28 200.91 263 315 179 القيمة الدفترية
 521.43 905.5 1,414 201 98 القيمة السوقية

 

 



 

 

20192020 

 

 6,511 عدد املسامهني 10,000,000,000 رأس املال املدفوع
 303 عدد املوظفني 2007 تاريخ التأسيس

 www.albarakasyria.com املوقع االلكتروين للشركة حممد عبد اهلل حليب املدير العام
 2014 السوقتاريخ اإلدراج يف  2010 تاريخ تعيني املدير العام
 4437820 11 00963 رقم اهلاتف جمد الدين شهوان اسم مدقق احلسابات

 4437810 11 00963 رقم الفاكس 2019 تاريخ تعيني مدقق احلسابات
 

اجلهة اليت  املنصب االسم
 ميثلها

نسبة 
 معلومات جملس اإلدارة اجلنسية امللكية

 الرئيس عدنان يوسف

 جمموعة الربكة
 املصرفية

23% 
 

 %0.5 نصاب العضوية حبرينية
ابراهيم 
 سنوات 3 :مدة والية املجلس إمارتية عضو الشامسي

 15/04/2019 تاريخ انتخاب املجلس احلايل كويتية عضو حممود النوري

 مكافأة أعضاء املجلس: إماراتية عضو فيصل البستكي
بناًء على قرار اهليئة العامة 

% من األرباح 5مبا ال يتجاوز 
 الصافية

% 10حيق للمساهم الذي ميتلك  سورية %2 نفسه عضو أمري عصاصة
 تعيني عضو أو أكثر يف املجلس

 ال

عدد اجتماعات املجلس خالل  سورية %2 نفسه عضو باسم التاجي
 اجتماعات 7 العام:

حممد لبيب 
 سورية %1 نفسه عضو االخوان

 سورية %1.5 نفسه النائب غسان سكر 
حممد أمين 

 سورية %0.5 نفسه عضو مولوي

  %30 جمموع ملكيات أعضاء جملس اإلدارة

 

 نسبة ملكيتهم العدد املسامهون
 

 نسبة ملكيتهم عددهم 
 %43 4 كبار املسامهني %44.50 24 االعتباريون
 %23 جمموعة الربكة املصرفية أكرب مساهم %55.50 6,487 الطبيعيون
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 منذ التأسيس 2019 2018 2017 2016 2015 العام
 10,000 5,000 4,934 4,908 4,900 رأس املال

 10و  مليار ل.س 1.750
مليار ل.س كأسهم 

 %10 %15 %5 األرباح املوزعة نسبة جمانية

% أسهم 100
% 5جمانية + 
 نقدي

 % أسهم جمانية50

 

 املوضوع التاريخ الرقم
 قرار جملس اإلدارة بتوزيع أرباح 27/03/2019 1
 انتخاب جملس إدارة 07/05/2019 2

 

 اسم اللجنة

 

 خربة مالية وحماسبية عضو جملس إدارة اسم العضو
 نعم نعم فيصل البستكي جلنة التدقيق

 والترشيحات واحلوكمةجلنة املزايا 
 ال نعم حممد أمين املولدي وشؤون أعضاء جملس اإلدارة

 ال نعم أمري عصاصة اللجنة التنفيذية
    جلنة املخاطر

 جلنة املسؤولية االجتماعية
 جلنة العقارات

 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 
 329,505 396,365 328,872 247,081 164,467 املوجودات/مليون ل.س
 10,000 5,000 4,934 4,908 4,900 رأس املال/ مليون ل.س

 37,840 31,946 28,025 28,470 17,969 حقوق املسامهني/ مليون ل.س
 6,566 4,349 0.279 10,722 7,363 األرباح الصافية/ مليون ل.س

 65.67 86.99 5.59 214 147 رحبية السهم
 100 100 100 100 100 القيمة االمسية
 378.40 638.92 561.81 569 359 القيمة الدفترية
 827.40 1,421.41 1,612.49 289 141 القيمة السوقية
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 764 عدد املسامهني 5,250,000,000 رأس املال
 175 عدد املوظفني 2008 تاريخ التأسيس

 www.fransabank.sy املوقع االلكتروين للشركة عزيز جماعصندمي  املدير العام
 2011 تاريخ اإلدراج يف السوق 2008 تاريخ تعيني املدير العام

 2320008 11 00963 رقم اهلاتف فرزت العمادي اسم مدقق احلسابات

 2113150 11 00963 رقم الفاكس 2019 تاريخ تعيني مدقق احلسابات
 

نسبة  اجلهة اليت ميثلها املنصب االسم
 معلومات جملس اإلدارة اجلنسية امللكية

أمحد سعيد 
 %0.09 نصاب العضوية: سورية %3 نفسه الرئيس الشهايب

 سنوات 4 :مدة والية املجلس لبنانية - نفسه النائب غنطوس اجلميل

 سورية %4.50 نفسه عضو ثاثر اللحام
تاريخ انتخاب املجلس 

 :احلايل
 

20/05/2019 

بناًء على قرار اهليئة  مكافأة أعضاء املجلس: سورية %0.7 نفسه عضو علي مرعي
 العامة

 سورية %0.19 نفسه عضو وائل شامي

حيق للمساهم الذي ميتلك 
% تعيني عضو أو أكثر 10

 يف املجلس:
 ال

 سورية %0.19 نفسه عضو وائل حداد
عدد اجتماعات املجلس 

 اجتماعات 6 خالل العام:

 لبنانية - نفسه عضو أمني أبو مهيا

 
عدنان اخلوري 

 سورية %0.10 نفسه عضو إبراهيم

 لبنانية - نفسه عضو كاتيا داغر مدور
  %8.68 جمموع ملكيات أعضاء جملس اإلدارة

 

 نسبة ملكيتهم العدد املسامهون

 

 نسبة ملكيتهم عددهم 
 %55.66 1 كبار املسامهني %60 6 االعتباريون

 أكرب مساهم %40 758 الطبيعيون
فرنسبنك 

 %55.66 ش.م.ل
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 منذ التأسيس 2019 2018 2017 2016 2015 العام

 5,250 5,250 5,250 5,023 4,429 رأس املال
 ال يوجد

 ال يوجد اليوجد نسبة األرباح املوزعة
ال 

 يوجد
 ال يوجد ال يوجد

 

 

 املوضوع التاريخ الرقم
 تعيني نائب رئيس جملس إدارة 04/04/2019 1
 انتخاب جملس إدارة 26/05/2019 2
 إعادة افتتاح فرع البنك 09/07/2019 3

 

 

 اسم اللجنة

 

 خربة مالية وحماسبية عضو جملس إدارة اسم العضو
 ال نعم ثائر اللحام جلنة التدقيق

 ال نعم وائل حداد جلنة إدارة املخاطر
 نعم نعم أمني أبو مهيا جلنة الترشيحات واملكافآت

 نعم نعم وائل شامي جلنة احلوكمة
    جلنة االلتزام ومكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب

 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 
 132,808 118,717 104,698 117,170 89,400 املوجودات/مليون ل.س
 5,250 5,250 5,250 5,023 4,429 رأس املال/ مليون ل.س

 20,594 21,267 21,146 25,599 13,602 حقوق املسامهني/ مليون ل.س
 424 227 (4,671) 11,392 6,557 األرباح الصافية/ مليون ل.س

 8.09 4.34 (89.24) 253 148 رحبية السهم

 100 100 100 100 100 القيمة االمسية

 392.28 405.08 402.78 509 307 القيمة الدفترية

 328 385 515.93 111 96 القيمة السوقية
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 460 عدد املسامهني 3,000,000,000 رأس املال
 227 املوظفنيعدد  2008 تاريخ التأسيس

 www.bankofjordansyria.com املوقع االلكتروين للشركة جواد احللبوين 1املدير العام
 2010 تاريخ اإلدراج يف السوق 2011 تاريخ تعيني املدير العام

يو يت سي انترناشونال  اسم مدقق احلسابات
 22900229 11 00963 رقم اهلاتف والسالمات

 2315368 11 00963 رقم الفاكس 2017 احلساباتتاريخ تعيني مدقق 

 

اجلهة اليت  املنصب االسم
 ميثلها

نسبة 
 معلومات جملس اإلدارة اجلنسية امللكية

 الرئيس شاكر فاخوري

 
 بنك األردن

 
49% 

 %0.25 نصاب العضوية: أردنية
 سنوات 4 :مدة والية املجلس أردنية عضو حممد أسعد هارون

 04/08/2019 تاريخ انتخاب املجلس احلايل أردنية عضو 2أسامة سكري

بناًء على قرار  مكافأة أعضاء املجلس: أردنية عضو صاحل رجب محاد
 اهليئة العامة

% 10حيق للمساهم الذي ميتلك  سورية %1 نفسه النائب عبد العزيز السخين
 تعيني عضو أو أكثر يف املجلس

 ال

عدد اجتماعات املجلس خالل  سورية %0.25 نفسه عضو 3الربدانحممد عمار 
 اجتماعات 6 العام:

حممد أبو اهلدى 
 سورية %0.25 نفسه عضو اللحام

 سوري %0.25 نفسه عضو هانية العيطة 
 سورية %5 نفسه عضو االخرس ديانا

  %55.75 جمموع ملكيات أعضاء جملس اإلدارة
 

 

 نسبة ملكيتهم العدد املسامهون
 

 نسبة ملكيتهم عددهم 
 %79 7 كبار املسامهني %49 1 االعتباريون
 %49 بنك األردن أكرب مساهم %51 459 الطبيعيون

 

                                                           
 .14/04/2020بتاريخ تعيين السيد رائف يوسف جميل أبو داهود كمدير عام تم   1

 .02/12/2020استقال السيد أسامة سكري بتاريخ   2

 .19/08/2020استقال السيد عمار البردان بتاريخ   3
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 منذ التأسيس 2019 2018 2017 2016 2015 العام
 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 رأس املال

 دال يوج
 ال يوجد ال يوجد دال يوج دال يوج دال يوج املوزعة حنسبة األربا

 

 املوضوع التاريخ الرقم
 ترشح لعضوية جملس إدارة 29/01/2019 1
 وفاة عضو جملس إدارة 26/02/2019 2
 إغالق فرع حلب 27/08/2019 3
 انتخاب جملس إدارة 27/08/2019 4

 

 اسم اللجنة

 

عضو جملس  اسم العضو
 إدارة

خربة مالية 
 وحماسبية

 نعم نعم حممد أبو اهلدى اللحام جلنة التدقيق
 ال نعم أسامة السكري جلنة املخاطر

 ال نعم حممد عمار الربدان جلنة الترشيحات واملكافآت واحلوكمة
  جلنة جملس اإلدارة

 

 2015 2016 2017 2018 2019 
 33,225 31,438 30,163 29,600 23,540 املوجودات/مليون ل.س
 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 رأس املال/ مليون ل.س

 7,055 6,891 7,177 9,670 4,991 حقوق املسامهني/ مليون ل.س
 164 (286) (2,492) 4,679 2,780 األرباح الصافية/ مليون ل.س

 5.48 (9.56) (83.08) 156 92.69 رحبية السهم
 100 100 100 100 100 القيمة االمسية
 235.17 229.7 239.26 322 166 القيمة الدفترية
 403 436.18 422.44 108 98 القيمة السوقية
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 353 عدد املسامهني 2.750.000.000 رأس املال
 192 عدد املوظفني 2008 تاريخ التأسيس

 www.bankalsharq.com املوقع االلكتروين للشركة شربل فرام املدير العام
 2010 تاريخ اإلدراج يف السوق 2015 تاريخ تعيني املدير العام
 66803000 11 00963 رقم اهلاتف أمحد رضوان الشرايب اسم مدقق احلسابات

 66803300 11 00963 رقم الفاكس 2019 احلساباتتاريخ تعيني مدقق 
 

املنص االسم
 ب

اجلهة اليت 
 ميثلها

نسبة 
 معلومات جملس اإلدراة اجلنسية امللكية

 %0.05 نصاب العضوية سورية %0.60 نفسه الرئيس ناجي شاوي
 سنوات 3 :مدة والية املجلس سورية %0.06 نفسه النائب سليم شالح

 30/04/2018 تاريخ انتخاب املجلس احلايل لبنانية - نفسه عضو مجال منصور

 مكافأة أعضاء املجلس: سورية %0.97 نفسه عضو فتحي انطاكي
ا بناًء على قرار اهليئة العامة مب

% من األرباح 5ال يتجاوز 
 الصافية

% 10حيق للمساهم الذي ميتلك  لبنانية - نفسه عضو سلمى صربا
 أو أكثر يف املجلس:تعيني عضو 

 ال

عدد اجتماعات املجلس خالل  سورية %0.07 نفسه عضو جنيب الربازي
 اجتماعات 6 العام:

هيثم عبد 
 سورية - نفسه عضو السالم

 سورية %0.20 نفسه عضو كرمي ركايب 
عبد املنعم 

 لبنانية - نفسه عضو 4عدره

  %9.1 جمموع ملكيات أعضاء جملس اإلدارة
 

 نسبة ملكيتهم العدد املسامهون
 

 نسبة ملكيتهم عددهم 
 %49 1 كبار املسامهني %49 1 االعتباريون
 %49 البنك اللبناين الفرنسي أكرب مساهم %51 352 الطبيعيون

 
 
 
 

                                                           
 عنه بتاريخ 10/05/2019مجلس اإلدارة بتاريخ  قدم استقالته من عضوية  4

ً
 .30/07/2019، وتم تعيين السيدة فريال خليل بديال
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 منذ التأسيس 2019 2018 2017 2016 2015 العام
مليون ل.س أسهم  1,625 2,750 2,750 2,500 2,500 2,500 رأس املال

 % أسهم جمانية50 ال يوجد % أسهم جمانية10 ال يوجد اليوجد نسبة األرباح املوزعة جمانية

 

 املوضوع التاريخ الرقم
 افتتاح فرع جديد للبنك 14/02/2019 1
 استقالة عضو جملس إدارة 19/05/2019 2
 تعيني عضو جملس إدارة 06/08/2019 3
 استقالة مدراء تنفيذيني 11/09/2019 4

 

 اسم اللجنة

 

عضو  اسم العضو
 خربة مالية وحماسبية جملس إدارة

 نعم نعم هيثم عبد السالم جلنة التدقيق
 نعم نعم فريال خليل جلنة احلوكمة

 ال نعم جنيب الربازي جلنة إدارة املخاطر

فتحي  جلنة التسليف
 ال نعم انطاكي

 ال نعم كرمي ركايب  جلنة الترشيحات و التعويضات
 

 2015 2016 2017 2018 2019 
 81,946 66,879 45,819 36,132 34,931 املوجودات/مليون ل.س
 2,750 2,750 2,500 2,500 2,500 رأس املال/ مليون ل.س

 14,447 12,560 12,168 14,388 8,589 حقوق املسامهني/ مليون ل.س
 1,830 507 (2,123) 5,733 4,299 األرباح الصافية/ مليون ل.س

 66.55 18.44 (84.94) 229 172 رحبية السهم
 100 100 100 100 100 القيمة االمسية
 525.35 456.75 486.75 571 344 القيمة الدفترية

 867.50 921.19 441.75 160 135 السوقيةالقيمة 
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 3,629 عدد املسامهني 15,000,000,000 رأس املال
 177 عدد املوظفني 2009 تاريخ التأسيس

 www.qnb.com املوقع االلكتروين للشركة نضال النصراوين 5املدير العامنائب 
 2010 تاريخ اإلدراج يف السوق 2011 تعيني املدير العامتاريخ 

 3353660 11 00963 رقم اهلاتف قحطان السيويف اسم مدقق احلسابات

 3353670 11 00963 رقم الفاكس 2019 تاريخ تعيني مدقق احلسابات

 

نسبة  اجلهة اليت ميثلها املنصب السما
 اإلدارةمعلومات جملس  اجلنسية امللكية

 الرئيس إمساعيل العمادي

بنك قطر الوطين 
 %50.81 ش.م.ق

 %0.05 نصاب العضوية قطرية
 سنوات 3 مدة والية املجلس قطرية عضو حممد األصمخ
 14/05/2019 تاريخ انتخاب املجلس احلايل قطرية عضو يوسف دوريش

قرار بناًء على  مكافأة أعضاء املجلس قطرية عضو وليد عبد النور
 اهليئة العامة

% 10حيق للمساهم الذي ميتلك  قطرية عضو سامل النعيمي
 تعيني عضو أو أكثر يف املجلس

 ال

املؤسسة العامة  عضو حيىي أمحد
 اجتماعات 6 عدد اجتماعات املجلس خالل العام سورية %10.28 للتأمينات

 سورية %4.11 مصرف التوفري النائب هيفاء يونس

 
 سورية %0.05 نفسه عضو هداياحممد باسل 

 سورية %0.13 نفسه عضو ماهر زين
 سورية %0.09 نفسه عضو ليون زكي

  %65.47 جمموع ملكيات أعضاء جملس اإلدارة

 

 نسبة ملكيتهم العدد املسامهون

 

 نسبة ملكيتهم عددهم 
 %66.09 3 كبار املسامهني %72.11 19 االعتباريون

 أكرب مساهم %27.89 3,610 الطبيعيون
بنك 
 %50.81 قطر

 

 

 

 
                                                           

 .29/04/2020مدير تنفيذي بتاريخ النصراوين كعيين السيد نضال تم ت  5
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 منذ التأسيس 2019 2018 2017 2016 2015 العام
 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 رأس املال

 اليوجد
 ال يوجد اليوجد اليوجد اليوجد اليوجد نسبة األرباح املوزعة

 
 

 املوضوع التاريخ الرقم
 استقالة مدير البنك 15/01/2019 1
 ترشح لعضوية جملس إدارة البنك 13/02/2019 2
 توزيع مناصب جملس إدارة 30/05/2019 3
 تعيني نائب مدير تنفيذي 27/06/2019 4
 تغيري ممثل عضو جملس إدارة 16/09/2019 5
 إدارةتغيري ممثل عضو  جملس  31/12/2019 6

 

 

 اسم اللجنة
 
 

 خربة مالية وحماسبية عضو جملس إدارة اسم العضو
 نعم نعم حممد باسل هدايا جلنة التدقيق

 نعم نعم وليد عبد النور املخاطرإدارة جلنة 
 نعم نعم ليون زكي جلنة احلوكمة

     جلنة الترشيحات واملكأفات
 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 
 111,057 102.059 97,734 106,954 70,116 املوجودات/مليون ل.س
 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 رأس املال/ مليون ل.س

 73,978 71,676 71,085 83,378 55,550 حقوق املسامهني/ مليون ل.س
 1,805 591 (12,293) 27,827 20,116 األرباح الصافية/ مليون ل.س

 12.04 3.94 (81.96) 186 134 رحبية السهم
 100 100 100 100 100 القيمة االمسية
 493.19 477.84 473.90 556 370 القيمة الدفترية
 316.04 420.54 609.68 189 102 القيمة السوقية

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 التأمين قطاع
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 233 عدد املساهمين 1,062,500,000 رأس املال

 64 عدد املوظفين 2006 تاريخ التأسيس

 www.skicins.com املوقع االلكتروني للشركة سامر بكداش املدير العام

 2013 تاريخ اإلدراج في السوق  2012 تاريخ تعيين املدير العام

 9276 11 00963 رقم الهاتف محمد يوسف الصيرفي اسم مدقق الحسابات

 6645130 11 00963 رقم الفاكس 2019 تاريخ تعيين مدقق الحسابات

نسبة  التي يمثلهاالجهة  املنصب السم

 امللكية

 معلومات مجلس اإلدارة الجنسية

 %1 نصاب العضوية كويتية %38.9 شركة الخليج للتأمين الرئيس خالد سعود الحسن

 سنوات 3 مدة والية املجلس مصرية عضو وائل عبد الرزاق

 19/05/2019 تاريخ انتخاب املجلس الحالي سورية %1 بنك الخليج املتحد النائب 1كوستي شحالوي 

نواف عبد هللا 

 الرفاعي

الكويتية السورية  عضو

 القابضة

بقرار من  مكافأة أعضاء املجلس كويتية 10%

 الهيئة العامة

% 10يحق للمساهم الذي يمتلك  كويتية %2.88 نفسه عضو طارق الصحاف

 تعيين عضو أو أكثر في املجلس

 ال

اجتماعات املجلس خالل عدد  سورية %1.03 نفسه عضو حازم أنيس حسن

 العام

 اجتماعات 4

  سورية %1.18 نفسه عضو راني عصام أنبوبا

  %54.99 مجموع ملكيات أعضاء مجلس اإلدارة

 

 
                                                           

 عنه بتاريخ  07/08/2020توفى السيد كوستي شحالوي رحمه هللا بتاريخ   1
ً
 .16/08/2020وتم تعيين السيد وائل سعدواي بدال
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 منذ التأسيس 2019 2018 2017 2016 2015 العام

  156 1,062 1,062 850 850 850 رأس املال
ً
مليون نقدا

مليون ل.س  212،5و

 ال يوجد %3.5 % أسهم مجانية25 %10 %4 نسبة األرباح املوزعة أسهم مجانية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املوضوع التاريخ الرقم

 قرار مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح 23/04/2019 1

  
 

 اسم اللجنة

 

 خبرة مالية ومحاسبية عضو مجلس إدارة اسم العضو

 ال نعم طارق الصحاف لجنة التدقيق

 نعم نعم وائل عبد الرزاق اللجنة التنفيذية

 ال نعم راني عصام أنبوبا لجنة االستثمار

 لجنة املخاطر

  لجنة الحوكمة

  ت والترشيحاتآلجنة املكاف
 

 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

 5,559 5,770 5,813 5,800 4,261 املوجودات/مليون ل.س

 1,062 1,062 850 850 850 رأس املال/ مليون ل.س

 3,354 3,529 3,669 3,500 2,226 حقوق املساهمين/ مليون ل.س

 (27) 12 (313) 1,252 810 األرباح الصافية/ مليون ل.س

 (2.61) 1.18 (36.86) 147 95 ربحية السهم

 100 100 100 100 100 القيمة االسمية

 315.75 332.19 431.67 412 262 القيمة الدفترية

 398.83 399 338.25 133 121 السوقيةالقيمة 

 نسبة ملكيتهم عددهم   نسبة ملكيتهم العدد املساهمون 

 %58.9 3 كبار املساهمين %59.9 4 االعتباريون 

 %38.9 الخليج للتأمين أكبر مساهم %40.1 229 الطبيعيون 
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 376 عدد املساهمين 1,500,000,000 رأس املال

 113 عدد املوظفين 2006 تاريخ التأسيس

 www.natinsurance.com املوقع االلكتروني للشركة عبد القادر العلي 1املدير العام

 2010 تاريخ اإلدراج في السوق  2019 املدير العام تاريخ تعيين

 9248 11 00963 رقم الهاتف محمد يوسف الصيرفي اسم مدقق الحسابات

 3348690 11 00963 رقم الفاكس 2017 تاريخ تعيين مدقق الحسابات

 

 الجهة التي يمثلها املنصب االسم
نسبة 

 امللكية
 اإلدارةمعلومات مجلس  الجنسية

 %1 نصاب العضوية سورية %2 نفسه الرئيس حسان العلي

 سنوات 3 مدة والية املجلس سورية %4.46 نفسه النائب 2محمد رستم

أحمد رهيف 

 األتاس ي
 سورية %1.98 نفسه عضو

تاريخ انتخاب املجلس 

 الحالي
25/02/2016 

 أعضاء املجلسمكافأة  أردنية %10 األردنية الفرنسية للتأمين عضو وليد زعرب
بقرار من 

 الهيئة العامة

أمحمد أمحمد 

 الالفي
 عضو

السورية الليبية 

 لالستثمار
 ليبية 3.16%

يحق للمساهم الذي 

% تعيين عضو أو 10يمتلك 

 أكثر في املجلس

 نعم

 عضو 3شريف شماس
 %34 للتجارة العال واملروة

 سورية
عدد اجتماعات املجلس 

 خالل العام
 اجتماعات 4

   سورية عضو العليغسان 

   %55.6 مجموع ملكيات أعضاء مجلس اإلدارة

 

 

 نسبة ملكيتهم العدد املساهمون 

 

 نسبة ملكيتهم عددهم 

 %64 6 كبار املساهمين %47.12 3 االعتباريون 

 %33.96 ةلتجار ل العال واملروة أكبر مساهم %52.88 373 الطبيعيون 

 

 
                                                           

 .01/02/2019عبد القادر العلي بتاريخ تم تعيين السيد   1
 .17/09/2020بتاريخ استقال السيد محمد رستم   2
 من السيد شريف شماس. 12/08/2020علي حسان العلي بتاريخ تم تعيين السيد   3

ً
 بدال



 

 

20192020 

 

 منذ التأسيس 2019 2018 2017 2016 2015 العام

 1,500 1,360 850 850 850 رأس املال

 و 1.961
ً
مليون  650مليار نقدا

 %20 %20 نسبة األرباح املوزعة ل.س أسهم مجانية

60 %

أسهم 

 مجانية

% أسهم 10.29

 مجانية
40% 

 

 املوضوع التاريخ الرقم

 تغيير مدير عام الشركة 11/02/2019 1

 قرار مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح 14/03/2019 2

 

 اسم اللجنة

 

 خبرة مالية ومحاسبية عضو مجلس إدارة اسم العضو

 نعم نعم وليد زعرب لجنة التدقيق

 ال نعم غسان العلي الحوكمةلجنة 

 ال نعم شريف شماس املكافات والترشيحاتلجنة 

     لجنة إدارة املخاطر

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

 5,804 5,744 5,468 5,591 4,755 املوجودات/مليون ل.س

 1,500 1,360 850 850 850 رأس املال/ مليون ل.س

 2,855 2,470 2,378 2,457 2,043 حقوق املساهمين/ مليون ل.س

 452 124 113 596 665 األرباح الصافية/ مليون ل.س

 30.1 9.16 13.31 70 78 ربحية السهم

 100 100 100 100 100 القيمة االسمية

 190.37 181.68 279.84 289 240 القيمة الدفترية

 445.50 478.65 312.50 118 118 القيمة السوقية
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 21 عدد املساهمين 850,000,000 رأس املال

 93 عدد املوظفين 2006 تاريخ التأسيس

 www.insurancesyria.com املوقع االلكتروني للشركة عزت اسطواني املدير العام

 غير مدرج تاريخ اإلدراج في السوق  2007 تاريخ تعيين املدير العام

 9323 11 00963 رقم الهاتف الدار للتدقيق واالستشارات الحساباتاسم مدقق 

 3352110 11 00963 رقم الفاكس 2018 تاريخ تعيين مدقق الحسابات

 

 

 

 نسبة ملكيتهم العدد املساهمون 

 

 نسبة ملكيتهم عددهم 

 %52.77 3 كبار املساهمين %49.77 3 االعتباريون 

 %40 إلماراتا-املشرق العربي للتأمين أكبر مساهم %50.23 18 الطبيعيون 
 

 منذ التأسيس 2019 2018 2017 2016 2015 العام

 850 850 850 850 850 رأس املال
117.65% 

 ال يوجد %12.25 %12.15 %14 %18.56 نسبةاألرباح املوزعة

 

 

 

 

 الجهة التي يمثلها املنصب االسم
نسبة 

 امللكية
 معلومات مجلس اإلدارة الجنسية

 %1 العضويةنصاب  سورية %2.06 نفسه الرئيس صائب نحاس

 سنوات 3 مدة والية املجلس إماراتية %40 املشرق العربي اإلمارات النائب عمر الفطيم

 سودانية %1.22 نفسه عضو عمر األمين
تاريخ انتخاب املجلس 

 الحالي
03/11/2018 

 مكافأة أعضاء املجلس أمريكية %1.22 نفسه عضو مروان شحادة
بقرار من الهيئة 

 العامة

محمد صبيح 

 نحاس
 سورية %1 نفسه عضو

يحق للمساهم الذي 

% تعيين 10يمتلك 

 عضو أو أكثر في املجلس

 نعم

  %45.50 مجموع ملكيات أعضاء مجلس اإلدارة
عدد اجتماعات املجلس 

 خالل العام
 اجتماعات 3



 

 

20192020 

 

 

 املوضوع التاريخ الرقم

 2019احات طارئة خالل عام صال يوجد إف

 

 اسم اللجنة

 

 خبرة مالية ومحاسبية عضو مجلس إدارة اسم العضو

 نعم نعم عمر الفطيم لجنة التدقيق

 نعم نعم شحادةمروان  لجنة إدارة املخاطر

 نعم نعم صبيح نحاس 

 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

 3,323 3,413 3,393 3,353 3,002 املوجودات/مليون ل.س

 850 850 850 850 850 رأس املال/ مليون ل.س

 1,371 1,393 1,411 1,489 1,396 حقوق املساهمين/ مليون ل.س

 82 88 41 250 323 ل.ساألرباح الصافية/ مليون 

 9.73 10.42 4.84 29 38 ربحية السهم

 100 100 100 100 100 القيمة االسمية

 161.4 164 166 175 164 القيمة الدفترية

 غير مدرج غير مدرج غير مدرج غير مدرج غير مدرج القيمة السوقية
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 362 عدد املساهمين 1,593,750,000 رأس املال

 96 عدد املوظفين 2006 تاريخ التأسيس

 www.uic.com.sy املوقع االلكتروني للشركة مالك شفيق البطرس املدير العام

 2009 تاريخ اإلدراج في السوق  2018 تاريخ تعيين املدير العام

 اسم مدقق الحسابات
يو تي س ي انترناشونال 

 ولطفي السالمات
 5046 11 00963 رقم الهاتف

 341934 11 00963 رقم الفاكس 2019 تاريخ تعيين مدقق الحسابات
 

 املنصب االسم

الجهة 

التي 

 يمثلها

نسبة 

 امللكية
 معلومات مجلس اإلدارة الجنسية

 %1 نصاب العضوية سورية %5 نفسه الرئيس مروان سبع عفاكي

 النائب عمر الغراوي 

بيمو 

السعودي 

 الفرنس ي

 سنوات 4 مدة والية املجلس سورية 22.99%

 30/04/2019 تاريخ انتخاب املجلس الحالي لبنانية %7 نفسه عضو عبدو خوري

 بقرار من الهيئة العامة مكافأة أعضاء املجلس سورية %4.26 نفسه عضو جميل أسعد

 سورية %1 نفسه عضو جود جويد
% 10يمتلك يحق للمساهم الذي 

 تعيين عضو أو أكثر في املجلس
 نعم

 سورية - نفسه عضو عمار ناصر أغا
عدد اجتماعات املجلس خالل 

 العام
 اجتماعات 9

   سورية - نفسه عضو هيا والي

   %40.25 مجموع ملكيات أعضاء مجلس اإلدارة
 

 نسبة ملكيتهم العدد املساهمون 

 

 نسبة ملكيتهم عددهم 

 %56.45 7 كبار املساهمين %44.22 6 االعتباريون 

 %22.99 بنك بيمو السعودي الفرنس ي أكبر مساهم %55.78 356 الطبيعيون 
 

 منذ التأسيس 2019 2018 2017 2016 2015 العام

 1,062 1,062 850 850 850 رأس املال

 و 809
ً
 743.75مليون ل.س نقدا

 %9.1 %12.81 املوزعة حنسبة األربا مجانيةمليون ل.س كأسهم 

25 %

أسهم 

 مجانية

% أسهم 50

 مجانية
 ال يوجد

 



 

 

20192020 

 

 املوضوع التاريخ الرقم

 إغالق فرع للشركة 17/03/2019 1

 قرار مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح 26/03/2019 2

 انتخاب مجلس إدارة 11/07/2019 3

 

 اسم اللجنة

 

 خبرة مالية ومحاسبية عضو مجلس إدارة اسم العضو

 ال نعم مروان عفاكي لجنة التدقيق

 نعم نعم عمار ناصر أغا لجنة إدارة املخاطر

 ال نعم هيا والي لجنة االستثمار

     لجنة الحوكمة

     ت والترشيحاتآلجنة املكاف

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

 5,273 4,955 7,382 7,504 4,966 املوجودات/مليون ل.س

 1,593 1,062 850 850 850 رأس املال/ مليون ل.س

 2,615 2,634 2,018 2,048 1,526 حقوق املساهمين/ مليون ل.س

 50 641 50 637 457 األرباح الصافية/ مليون ل.س

 3.17 60.41 5.89 75 54 السهمربحية 

 100 100 100 100 100 القيمة االسمية

 164.12 247.9 237 241 180 القيمة الدفترية

 409.5 479 417.5 175 160 القيمة السوقية
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 363 عدد املساهمين 1,210,000,000 رأس املال

 76 عدد املوظفين 2006 تاريخ التأسيس

 www.aropesyria.com املوقع االلكتروني للشركة ماهر عماري  املدير العام

 2010 تاريخ اإلدراج في السوق  2016 تاريخ تعيين املدير العام

 9279 11 00963 رقم الهاتف الشرابيأحمد رضوان  اسم مدقق الحسابات

 3348144 11 00963 رقم الفاكس 2019 تاريخ تعيين مدقق الحسابات

 

 الجهة التي يمثلها املنصب 1االسم
نسبة 

 امللكية
 معلومات مجلس اإلدارة الجنسية

 الرئيس فاتح بكداش
 %34 آروب ش.م.ل

 %1 نصاب العضوية لبنانية

 سنوات 4 مدة والية املجلس سورية عضو جورج صايغ

 27/04/2016 تاريخ انتخاب املجلس الحالي سورية %1.28 نفسه عضو إياد بينجانة

 عضو ميشال عزام
بنك سورية 

 واملهجر
 مكافأة أعضاء املجلس لبنانية 5%

بقرار من الهيئة 

 العامة

ابراهيم شيخ 

 ديب
 سورية %1 نفسه عضو

% 10يحق للمساهم الذي يمتلك 

 تعيين عضو أو أكثر في املجلس
 نعم

 اجتماعات 4 عدد اجتماعات املجلس خالل العام سورية %1.78 نفسه عضو حسان بعلبكي

   سورية %2.51 نفسه عضو مروان جارودي

    %45.57 مجموع ملكيات أعضاء مجلس اإلدارة
 

 نسبة ملكيتهم العدد املساهمون 

 

 نسبة ملكيتهم عددهم 

 %49 3 كبار املساهمين %49 3 االعتباريون 

 %34 آروب للتأمين ش.م.ل أكبر مساهم %51 360 الطبيعيون 

 

 منذ التأسيس 2019 2018 2017 2016 2015 العام

 1,210 1,100 1,000 1,000 1,000 رأس املال

 و 485
ً
 270.5مليون ل.س نقدا

 %7 %7 األرباح املوزعةنسبة  مليون ل.س أسهم مجانية

10 %

أسهم 

 مجانية

% أسهم 10

 مجانية

% أسهم 5

 مجانية

 

 
                                                           

 .22/07/2020مجلس إدارة جديد بضمن اجتماع الهيئة العامة بتاريخ تم انتخاب   1



 

 

20192020 

 

 املوضوع التاريخ الرقم

 استقالة ممثل عضو مجلس إدارة 25/02/2019 1

 استقالة عضو مجلس إدارة 31/03/2019 2

 قرار مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح 08/04/2019 3

 تعيين عضو مجلس إدارة 11/04/2019 4

 

 اسم اللجنة

 

 خبرة مالية ومحاسبية عضو مجلس إدارة اسم العضو

 نعم نعم جورج صايغ لجنة التدقيق

 نعم نعم فاتح بكداش لجنة إدارة املخاطر

 ال نعم إبراهيم شيخ ديب لجنة االستثمار

     الحوكمة لجنة

     لجنة املكافات

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

 4,787 4,650 4,596 4,318 3,878 املوجودات/مليون ل.س

 1,210 1,100 1,000 1,000 1,000 رأس املال/ مليون ل.س

 2,026 1,965 1,888 1,801 1,646 حقوق املساهمين/ مليون ل.س

 74 41 26 228 258 مليون ل.ساألرباح الصافية/ 

 6.14 3.80 2.60 23 26 ربحية السهم

 100 100 100 100 100 القيمة االسمية

 167.52 178 188 180 165 القيمة الدفترية

 311.98 343.18 269 150 160 القيمة السوقية
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 78 عدد املساهمين 1,000,000,000 املالرأس 

 97 عدد املوظفين 2006 تاريخ التأسيس

 www.solidarity-sy.com املوقع االلكتروني للشركة عزمي ديب املدير العام

 2011 تاريخ اإلدراج في السوق  2018 تاريخ تعيين املدير العام

 3742414 11 00963 رقم الهاتف فرزت العمادي اسم مدقق الحسابات

 3742415 11 00963 رقم الفاكس 2017 تاريخ تعيين مدقق الحسابات

   

 املنصب 2االسم
الجهة التي 

 يمثلها

نسبة 

 امللكية
 معلومات مجلس اإلدارة الجنسية

 %1 نصاب العضوية سعودية %7.65 نفسه الرئيس محمد عمر عرنوس

 سنوات 4 مدة والية املجلس سورية %1.39 نفسه النائب محمد عمر شورى

 25/04/2016 تاريخ انتخاب املجلس الحالي سورية %5.21 نفسه عضو عبد العزيز معقالي

 مكافأة أعضاء املجلس سورية %4.34 نفسه عضو عمار الشريف
قرار الهيئة العامة 

 %5أال تزيد عن 

 سورية %1.39 نفسه عضو محمود قباني
% 10يحق للمساهم الذي يمتلك 

 تعيين عضو أو أكثر في املجلس
 ال

 اجتماعات 5 عدد اجتماعات املجلس خالل العام سورية - نفسه عضو حسان طحان

    %19.98 مجموع ملكيات أعضاء مجلس اإلدارة

 

 

 نسبة ملكيتهم العدد املساهمون 

 

 نسبة ملكيتهم عددهم 

 %76.22 10 كبار املساهمين %48.57 5 االعتباريون 

 %20 دار التالحم للخدمات التجارية أكبر مساهم %51.43 73 الطبيعيون 

 

 

 منذ التأسيس 2019 2018 2017 2016 2015 العام

 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 رأس املال
 دال يوج

 دال يوج دال يوج دال يوج دال يوج ال يوجد نسبة األرباح املوزعة

 

 
                                                           

 .22/07/2020تم انتخاب مجلس إدارة جديد بضمن اجتماع الهيئة العامة بتاريخ   2



 

 

20192020 

 

 املوضوع التاريخ الرقم

 تغيير عضو مجلس إدارة 01/07/2019 1

 استقالة مدير مالي 16/09/2019 2

 استقالة عضو مجلس إدارة 10/10/2019 3

 

 اسم اللجنة

 

 ومحاسبيةخبرة مالية  عضو مجلس إدارة اسم العضو

 نعم نعم حسان طحان لجنة التدقيق

 ال نعم محمد عمر شورى لجنة املكافات

 ال نعم عبد العزيز معقالي لجنة الحوكمة

    لجنة إدارة املخاطر

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

 2,444 2,665 2,609 2,634 1,797 املوجودات/مليون ل.س

 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 مليون ل.سرأس املال/ 

 764 1,014 1,216 1,267 1,183 حقوق املساهمين/ مليون ل.س

 (249) (202) (51) 84 120 األرباح الصافية/ مليون ل.س

 (24.98) (20.21) (5.13) 8 12 ربحية السهم

 100 100 100 100 100 القيمة االسمية

 76.46 101.44 121.66 127 118 القيمة الدفترية

 281.64 268.59 129.25 112 112 القيمة السوقية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

95 20192020 

 

 1,280 عدد املساهمين 3,000,000,000 رأس املال

 63 عدد املوظفين 2007 تاريخ التأسيس

 www.al-aqeelahtakaful.com للشركةاملوقع االلكتروني  محمد نبيل كيالي 3املدير العام

 2010 تاريخ اإلدراج في السوق  2014 تاريخ تعيين املدير العام

 3352244 11 00963 رقم الهاتف هادي الكسممحمد  اسم مدقق الحسابات

 3328546 11 00963 رقم الفاكس 2017 تاريخ تعيين مدقق الحسابات
 

 املنصب االسم
الجهة التي 

 يمثلها

نسبة 

 امللكية
 معلومات مجلس اإلدارة الجنسية

 %1 نصاب العضوية سورية %2.95 نفسه الرئيس بديع الدروبي

 النائب عبد الحميد دشتي أية

شركة عبد 

الحميد دشتي 

 وشريكه

 سنوات 3 مدة والية املجلس سورية 1%

 16/06/2019 الحاليتاريخ انتخاب املجلس  سورية %0.28 أمان الشام عضو جورج بريمو

 مكافأة أعضاء املجلس ةسوري %4.92 شركة البشائر عضو سامر محمود الكل
بقرار من 

 الهيئة العامة

 عضو عبد الرحمن النعسان
خزانة تقاعد 

 املهندسين
 سورية 5%

% 10يحق للمساهم الذي يمتلك 

 تعيين عضو أو أكثر في املجلس
 ال

 عضو محمد معتز طباخ
شركة كركور 

 للتجارة
 سورية 1%

عدد اجتماعات املجلس خالل 

 العام
 اجتماعات 7

 عضو هاال قوطرش
مجموعة أوالد 

 دشتي
   سورية 1%

   %16.15 مجموع ملكيات أعضاء مجلس اإلدارة
 

 نسبة ملكيتهم العدد املساهمون 

 

 نسبة ملكيتهم عددهم 

 %39.84 8 كبار املساهمين %18.29 10 االعتباريون 

 % 5 مساهمين يمتلك كل منهم 5 أكبر مساهم %81.71 1,236 الطبيعيون 
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 منذ التأسيس 2019 2018 2017 2016 2015 العام

 3,000 2,350 2,000 2,000 2,000 رأس املال
 و 190

ً
مليار  2ملين ل.س نقدا

 %4.50 نسبة األرباح املوزعة ل.س أسهم مجانية
ال 

 ديوج

% أسهم 17.5

 مجانية

% أسهم 27.65

 مجانية

% أسهم 33.33

 مجانية
 

 املوضوع التاريخ الرقم

 قرار مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح 26/05/2019 1

 انتخاب مجلس إدارة 11/07/2019 2

 استقالة عضو مجلس إدارة 21/08/2019 3

 إدارةتغيير عضو مجلس  02/10/2019 4

 سقوط عضوية عضو مجلس إدارة 10/10/2019 5

 تعيين عضو مجلس إدارة 29/10/2019 6

 تغيير مدير عام للشركة 07/11/2019 7

 

 

 

 خبرة مالية ومحاسبية عضو مجلس إدارة اسم العضو  اسم اللجنة

 ال نعم سامر الكل  لجنة التدقيق

 ال نعم هاال قوطرش  

 ال نعم عبد الرحمن النعسان  
 

 

 

 

 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

 8,796 7,718 7,608 5,714 4,372 املوجودات/مليون ل.س

 3,000 2,350 2,000 2,000 2,000 رأس املال/ مليون ل.س

 6,746 5,181 5,362 3,469 2,823 حقوق املساهمين/ مليون ل.س

 1,710 781 1.83 446 417 األرباح الصافية/ مليون ل.س

 57.02 33.26 0.09 22 21 ربحية السهم

 100 100 100 100 100 القيمة االسمية

 224.87 220.5 268.1 173 141 القيمة الدفترية

 312.5 442.35 376.73 105 82 القيمة السوقية

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  قطاع الخدمات
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 20,345 عدد املساهمين 625.000.000 رأس املال

 790 عدد املوظفين 1977 تاريخ التأسيس

 www.chamgroup.org املوقع االلكتروني للشركة أنطون برصة املدير العام

 غير مدرجة تاريخ اإلدراج في السوق  منذ تأسيس الشركة تاريخ تعيين املدير العام

 2232300 11 00963 رقم الهاتف ناظم القادري  مدقق الحساباتاسم 

 2245762 11 00963 رقم الفاكس 2018 تاريخ تعيين مدقق الحسابات

 

 

 املنصب السما
الجهة التي 

 يمثلها

نسبة 

 امللكية
 معلومات مجلس اإلدارة الجنسية

 %0.001 العضويةنصاب  سورية %0.0092 نفسه الرئيس عثمان عائدي د.

 سنوات 4 مدة والية املجلس سورية %0.0040 نفسه النائب غادة نجمة

 17/04/2016 تاريخ انتخاب املجلس الحالي سورية %0.0043 نفسه عضو انطون السبع

 سورية %0.009 نفسه عضو بارسيخ كيوركيان

 

 مكافأة أعضاء املجلس

% من االرباح 10

املتبقية بعد اقتطاع 

 االحتياطيات

 سورية %0.009 نفسه عضو علي موفق كنج
عدد اجتماعات املجلس خالل 

 العام
 اجتماعات 7

 عضو بسام ماض ي

 %25 وزارة السياحة

 سورية

 

 

 عضو إسماعيل ناصر

   %25.03 مجموع ملكيات أعضاء مجلس اإلدارة

 

 

 نسبة ملكيتهم العدد املساهمون 

 

 ملكيتهمنسبة  عددهم 

 %25 1 كبار املساهمين %28.98 6 االعتباريون 

 %25 وزارة السياحة أكبر مساهم %71.02 20,339 الطبيعيون 

 

 

 منذ التأسيس 2019 2018 2017 2016 2015 العام

 625 625 625 625 625 رأس املال
 غير متوفر

 %25 %25 %15 %15 %10 نسبة األرباح املوزعة
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 املوضوع التاريخ الرقم

 2019ال يوجد إفصاحات طارئة خالل عام 

 

 

   

 اسم اللجنة

 

 خبرة مالية ومحاسبية عضو مجلس إدارة اسم العضو

 نعم نعم عثمان عائدي لجنة التدقيق

 نعم نعم أنطون السبع لجنة التخطيط االستراتيجي

 ال نعم غادة نجمة لجنة التنظيم واإلدارة

 

 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

 33,516 32,696 32,214 31,368 30,910 املوجودات/مليون ل.س

 625 625 625 625 625 رأس املال/ مليون ل.س

 22,347 21,775 21,338 20,908 20,719 حقوق املساهمين/ مليون ل.س

 728 530 524 251 107 األرباح الصافية/ مليون ل.س

 11.65 8.49 8.38 4.02 1.72 ربحية السهم

 10 10 10 10 10 القيمة االسمية

 357.56 348 341 334 331 القيمة الدفترية

 غير مدرج غير مدرج غير مدرج غير مدرج غير مدرج القيمة السوقية
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 2,326 عدد املساهمين 200.000.000 رأس املال

 318 عدد املوظفين 1992 تاريخ التأسيس

 www.alahliah-sy .net املوقع االلكتروني للشركة عبد املنعم الشامي املدير العام

 2009 تاريخ اإلدراج في السوق  2010 تاريخ تعيين املدير العام

 2473260 33 00963 رقم الهاتف ناظم القادري  اسم مدقق الحسابات

 2473261 33 00963 رقم الفاكس 2018 تاريخ تعيين مدقق الحسابات

 

 

 

 الجهة التي يمثلها املنصب 1االسم
نسبة 

 امللكية
 معلومات مجلس اإلدارة الجنسية

 %0.25 نصاب العضوية سورية %0.507 نفسه الرئيس أحمد األصفر

 سنوات 4 مدة والية املجلس سورية %0.25 نفسه النائب سامر قدورة

 27/03/2016 تاريخ انتخاب املجلس الحالي سورية %0.25 نفسه عضو سائد حبال

 غسان الصباغ

 الشيرازي 

 مكافأة أعضاء املجلس سورية %0.275 نفسه عضو
تحدد بقرار من الهيئة 

 العامة

 سورية %0.25 نفسه عضو مروان كربوج

يحق للمساهم الذي يمتلك 

% تعيين عضو أو أكثر في 10

 املجلس:

 ال

 سورية %0.55 نفسه عضو وائل الفرا
عدد اجتماعات املجلس خالل 

 العام
 اجتماع 17

 سورية %0.276 نفسه عضو محمد خير شاكر

   %2.358 مجموع ملكيات أعضاء مجلس اإلدارة

 

 

 

 نسبة ملكيتهم العدد املساهمون 

 

 نسبة ملكيتهم عددهم 

 كبار املساهمين %2.15 2 االعتباريون 
 % أو أكثر5ال يوجد مساهمون يملكون 

 أكبر مساهم %97.85 2,324 الطبيعيون 
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 منذ التأسيس 2019 2018 2017 2016 2015 العام

 200 200 200 200 200 رأس املال
438.6% 

 %40 %35 %25 %5 %11.49 نسبة األرباح املوزعة

 

 

 املوضوع التاريخ الرقم

 قرار مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح 18/03/2019 1

 

   

 اسم اللجنة

 

 خبرة مالية ومحاسبية عضو مجلس إدارة اسم العضو

 نعم نعم وائل الفرا لجنة التدقيق

 نعم نعم سامر قدورة لجنة الصيانة

 نعم نعم محمد خير شاكر 

 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

 961 531 386 311 341 املوجودات/مليون ل.س

 200 200 200 200 200 رأس املال/ مليون ل.س

 644 389 313 267 290 حقوق املساهمين/ مليون ل.س

 334 129 56 0.486 8 األرباح الصافية/ مليون ل.س

 167.12 64.90 28.28 0.24 4 ربحية السهم

 100 100 100 100 100 القيمة االسمية

 322.49 195 157 134 145 القيمة الدفترية

 712.5 622 476 165 162 القيمة السوقية
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UG 

 

 287 عدد املساهمين 450.000.000 رأس املال

 15 عدد املوظفين 2004 تاريخ التأسيس

 www.ug.com.sy املوقع االلكتروني للشركة فادي حمص ي 2املدير العام

 2008 في السوق تاريخ اإلدراج  2009 تاريخ تعيين املدير العام

 2000 11 00963 رقم الهاتف يو تي س ي ولطفي السالمات اسم مدقق الحسابات

 6124567 11 00963 رقم الفاكس 2017 تاريخ تعيين مدقق الحسابات
 

 

 املنصب االسم
الجهة التي 

 يمثلها
 معلومات مجلس اإلدارة الجنسية نسبة امللكية

 %0.01 نصاب العضوية سورية %0.06 نفسه الرئيس محمد سعيد قضماني

 سنوات 4 مدة والية املجلس سورية %0.01 نفسه النائب أمجد ابش

 05/05/2016 تاريخ انتخاب املجلس الحالي سورية %0.01 نفسه عضو رامي عبد العال

 مكافأة أعضاء املجلس سورية - نفسه عضو مازن يونس

اليوجد في النظام 

األساس ي ماينص 

 مكآفاة على منح

 سورية - نفسه عضو وسيم ديب

يحق للمساهم الذي يمتلك 

% تعيين عضو أو أكثر في 10

 املجلس

 نعم

  %0.08 مجموع ملكيات أعضاء مجلس اإلدارة
عدد اجتماعات املجلس 

 خالل العام
 اجتماعات 4

 

 

 نسبة ملكيتهم العدد املساهمون 

 

 نسبة ملكيتهم عددهم 

 %85.22 1 كبار املساهمين %85.22 1 االعتباريون 

 أكبر مساهم %14.78 286 الطبيعيون 
شركة الوسيط انترناشونال 

 املحدودة املسؤولية
85.22% 
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 منذ التأسيس 2019 2018 2017 2016 2015 العام

مليون  150مليون ل.س منها  342 450 450 450 450 450 رأس املال

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد نسبة األرباح املوزعة مجانيةكأسهم 

 

 

 املوضوع التاريخ الرقم

 استقالة مدير عام 03/07/2019 1

 

   

 اسم اللجنة

 

 ومحاسبيةخبرة مالية  عضو مجلس إدارة اسم العضو

 نعم نعم محمد سعيد قضماني لجنة التدقيق

 نعم نعم رامي عبد العال اللجنة التنفيذية العليا

 نعم ال الكميت حاتم اللجنة املالية

 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

 855 852 907 1,027 994 املوجودات/مليون ل.س

 450 450 450 450 450 رأس املال/ مليون ل.س

 249 254 269 266 252 حقوق املساهمين/ مليون ل.س

 (4) (15) 3 14 16 األرباح الصافية/ مليون ل.س

 (1.05) (3.34) 0.71 3 4 ربحية السهم

 100 100 100 100 100 القيمة االسمية

 55.46 56 60 59 56 القيمة الدفترية

 253.5 253.5 256 249 254 القيمة السوقية

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصناعة قطاع
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 3,488 عدد املساهمين 1,500,000,000 رأس املال

 236 عدد املوظفين 1995 تاريخ التأسيس

 www.avoco-sy.com املوقع االلكتروني للشركة مهند األذن )بالتكليف( العاماملدير 

 2008 تاريخ اإلدراج في السوق  2017 تاريخ تعيين املدير العام

 2524510 33 00963 رقم الهاتف تدمر املهنية اسم مدقق الحسابات

 2524512 33 00963 رقم الفاكس 2019 تاريخ تعيين مدقق الحسابات

 

 

 معلومات مجلس اإلدارة الجنسية نسبة امللكية الجهة التي يمثلها املنصب االسم

محمد بن 

حسن 

 العسيري 

 الرئيس

الهيئة العربية 

لالستثمار واإلنماء 

 الزراعي

 

40% 
 %0.33 نصاب العضوية سعودية

محمد أمين 

 قندقجي
 سنتين مدة والية املجلس سورية %1.66 نفسه عضو

 النائب بديع الدروبي
العقيلة للتأمين 

 التكافلي
 25/04/2019 تاريخ انتخاب املجلس الحالي سورية 4.54%

عبد الغني 

 جواد
 مكافأة أعضاء املجلس سورية %0.33 نفسه عضو

قرار الهيئة العامة أال 

 %5تزيد عن 

عبد املنعم 

 جعلوك
 سورية %0.50 نفسه عضو

يحق للمساهم الذي يمتلك 

تعيين عضو أو أكثر في % 10

 املجلس

 ال

  %47.03 مجموع ملكيات أعضاء مجلس اإلدارة
عدد اجتماعات املجلس 

 خالل العام
 اجتماعات 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 منذ التأسيس 2019 2018 2017 2016 2015 العام

 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 رأس املال
235.28% 

 %30 %20 %20 %25 %17.33 األرباح املوزعة نسبة

 

 

 نسبة ملكيتهم العدد املساهمون 

 

 نسبة ملكيتهم عددهم 

 %40 1 كبار املساهمين %49.72 27 االعتباريون 

 % 40 واإلنماء الزراعي لالستثمارالعربية  أكبر مساهم %50.28 3,461 الطبيعيون 



 

 

20192020 

 

 

 املوضوع التاريخ الرقم

 استقالة مجلس اإلدارة 31/03/2019 1

 قرار مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح 08/04/2019 2

 انتخاب مجلس إدارة 26/05/2019 3

 
   

 اسم اللجنة
 

 خبرة مالية ومحاسبية عضو مجلس إدارة اسم العضو

 2019ال يوجد لجنة خالل عام  األوليةلجنة شراء املواد 

 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

 5,018 4,472 5,080 5,277 3,883 املوجودات/مليون ل.س

 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 رأس املال/ مليون ل.س

 4,187 4,169 4,249 4,760 3,273 حقوق املساهمين/ مليون ل.س

(69) 1,776 1,082 الصافية/ مليون ل.ساألرباح   337 493 

(4.6) 118 72 ربحية السهم  22.49 32.89 

 100 100 100 100 100 القيمة االسمية

 279 278 283 317 218 القيمة الدفترية

 365.87 589.07 694.5 486 288 القيمة السوقية
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 2,700 عدد املساهمين 9,760,000,000 رأس املال

 330 عدد املوظفين 2008 تاريخ التأسيس

 www.albadiacement.com املوقع االلكتروني للشركة خالد الصواف املدير العام

 غير مدرجة تاريخ اإلدراج في السوق  2007 تاريخ تعيين املدير العام

 اسم مدقق الحسابات
يوسف محمد 

 الصيرفي
 2118562 11 00963 رقم الهاتف

 2140095 11 00963 رقم الفاكس 2019 تاريخ تعيين مدقق الحسابات

 
 

 معلومات مجلس اإلدارة الجنسية نسبة امللكية الجهة التي يمثلها املنصب 1االسم

عماد عبد القادر 

 املهيدب
 %0.001 نصاب العضوية سعودية %33.9 شركة املهيدب الرئيس

 عضو جورجيو بودو
شركة سير انفست 

 القابضة
 سعودية 26%

 سنوات 3 مدة والية املجلس

 النائب رائد املديهيم
تاريخ انتخاب املجلس 

 الحالي
18/04/2016 

 مكافأة أعضاء املجلس سورية %7.4 نفسه عضو طارق زياد الزعيم
قرار الهيئة العامة أال 

 %5تزيد عن 

محمد عبد العزيز 

 العقيل
 عضو

شركة الفوزان 

 القابضة
 سعودية 5%

يحق للمساهم الذي 

% تعيين عضو أو 10يمتلك 

 أكثر في املجلس

 نعم

 سورية %6,2 نفسه عضو إبراهيم شيخ ديب
عدد اجتماعات املجلس 

 خالل العام
 اجتماعات 4

مجموع ملكيات أعضاء مجلس 

 اإلدارة
 78.5%   
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 ملكيتهمنسبة  العدد املساهمون 

 

 نسبة ملكيتهم عددهم 

 %78.5 5 كبار املساهمين %76.54 14 االعتباريون 

 % 33.9 شركة املهيدب القابضة أكبر مساهم %23.46 2,686 الطبيعيون 
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 املوضوع التاريخ الرقم

 تعيين عضو مجلس إدارة 07/01/2019 1

 تعيين عضو مجلس إدارةتأجيل  27/01/2019 2

 استقالة عضو مجلس إدارة 30/07/2019 3

 

 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

 53,779 33,047 22,265 19,263 18,321 املوجودات/مليون ل.س

 9,760 9,760 9,760 9,760 9,760 رأس املال/ مليون ل.س

(11,627) حقوق املساهمين/ مليون ل.س  (24,469)  (3,133)  10,150 25,699 

(9,860) األرباح الصافية/ مليون ل.س  (12,842)  21,335 13,283 15,548 

(101) ربحية السهم  (131)  218.6 136.10 159.31 

 100 100 100 100 100 القيمة االسمية

(119) القيمة الدفترية  (250)  (32)  104 263.31 

 1,150 غير مدرج غير مدرج غير مدرج غير مدرج القيمة السوقية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 اسم اللجنة

 

 خبرة مالية ومحاسبية عضو مجلس إدارة اسم العضو

 نعم نعم محمد العقيل لجنة التدقيق

 نعم نعم جوجيو بودو اللجنة التنفيذية

 نعم نعم طارق الزعيم التعويضاتشؤون لجنة 
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 قطاع الزراعة
 

 



 

 

20192020 

 

  

 

 60 عدد املساهمين 600,000,000 رأس املال

 74 عدد املوظفين 2001 تاريخ التأسيس

 www.neop.biz املوقع االلكتروني للشركة عمر عدي املدير التنفيذي

 غير مدرج تاريخ اإلدراج في السوق  2010 تاريخ تعيين املدير العام

 3344961 11 00963 رقم الهاتف أسعد شرباتي اسم مدقق الحسابات

 3316793 11 00963 رقم الفاكس 2018 تاريخ تعيين مدقق الحسابات

 

 

 الجهة التي يمثلها املنصب االسم
نسبة 

 امللكية
 معلومات مجلس اإلدارة الجنسية

 %0.08 نصاب العضوية سورية %7.24 نفسه الرئيس كمال عدي

 سنوات 4 مدة والية املجلس سورية %2.06 نفسه النائب محمد عيد دياب

 بانما %49 شركة سيكوفين عضو مجد جمال
تاريخ انتخاب املجلس 

 الحالي
23/03/2019 

 مكافأة أعضاء املجلس سورية %1.05 نفسه عضو فاروق القطب

قرار الهيئة 

أال تزيد العامة 

 %5عن 

 سورية - نفسه عضو محمد بشار اإلبرش

يحق للمساهم الذي 

% تعيين عضو 10يمتلك 

 أو أكثر في املجلس

 ال

  %59.35 مجموع ملكيات أعضاء مجلس اإلدارة
عدد اجتماعات املجلس 

 خالل العام
 اتاجتماع 4

 

 

 نسبة ملكيتهم العدد املساهمون 

 

 نسبة ملكيتهم عددهم 

 %87.93 7 كبار املساهمين %49 1 االعتباريون 

 %49 شركة سيكوفين أكبر مساهم %51 59 الطبيعيون 

 

 

 منذ التأسيس 2019 2018 2017 2016 2015 العام

 ل.س مليار  1,024 600 600 600 600 240 رأس املال

 %25 %41.66 ال يوجد %16.66 مجانية% أسهم 150 نسبة األرباح املوزعة مليون أسهم مجانية 360و
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 املوضوع التاريخ الرقم

 2019ال يوجد إفصاحات طارئة خالل عام 

 
   

 اسم اللجنة

 

 خبرة مالية ومحاسبية عضو مجلس إدارة اسم العضو

 نعم نعم كمال عدي لجنة التدقيق

 ال نعم محمد عيد دياب لجنة التدقيق في الشؤون املالية

 نعم نعم محمد بشار اإلبرش لجنة التدقيق في الشؤون الفنية والتسويقية

 ال نعم مجد جمال 

 ال نعم فاروق القطب 

 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

 2,683 2,752 2,423 2,745 1,926 املوجودات/مليون ل.س

 600 600 600 600 240 رأس املال/ مليون ل.س

 1,361 1,448 1,208 1,499 944 حقوق املساهمين/ مليون ل.س

 172 249 1.4 575 621 األرباح الصافية/ مليون ل.س

 28.77 41.57 0.25 96 260 ربحية السهم

 100 100 100 100 100 القيمة االسمية

 226.9 241 201 250 394 القيمة الدفترية

 غير مدرج غير مدرج غير مدرج غير مدرج غير مدرج القيمة السوقية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

20192020 

 

 

 5,011 عدد املساهمين 176,000,000 رأس املال

 13 عدد املوظفين 1986 تاريخ التأسيس

 ال يوجد املوقع االلكتروني للشركة صافي خير بك عام مدير معاون 

 غير مدرج تاريخ اإلدراج في السوق  2014 تاريخ تعيين املدير العام

 2220329 11 00963 رقم الهاتف ماهر وهبي اسم مدقق الحسابات

 2220329 11 00963 رقم الفاكس 2018 تاريخ تعيين مدقق الحسابات

 

 

 املنصب االسم
الجهة التي 

 يمثلها
 معلومات مجلس اإلدارة الجنسية نسبة امللكية

 %0.05 نصاب العضوية سورية %0.227 نفسه رئيس صائب نحاس

 النائب حسن ابراهيم
 %25 وزارة الزراعة

 سنوات 4 مدة والية املجلس سورية

 14/12/2015 تاريخ انتخاب املجلس الحالي سورية عضو محمد الحريري 

 عضو راما عزيز
نقابة املهندسين 

 الزراعين
 مكافأة أعضاء املجلس سورية 1.136%

قرار الهيئة العامة 

 % من األرباح5

 سورية %1.7 نقابة املهندسين عضو عبد الرحمن النعسان

يحق للمساهم الذي يمتلك 

% تعيين عضو أو أكثر في 10

 املجلس

 ال

 عضو فؤاد بازرباش ي
الهيئة العربية 

 لالستثمار
 سودانية 5%

عدد اجتماعات املجلس خالل 

 العام
 اجتماعات 3

  سورية %0.11 نفسه عضو محمد صالح البعلبكي

  %33.173 مجموع ملكيات أعضاء مجلس اإلدارة

 

 

 نسبة ملكيتهم العدد املساهمون 

 

 نسبة ملكيتهم عددهم 

 %35 3 كبار املساهمين %34 6 االعتباريون 

 % 25 وزارة الزراعة أكبر مساهم %66 5,005 الطبيعيون 

 

 

 منذ التأسيس 2019 2018 2017 2016 2015 العام

 176 176 176 176 176 رأس املال
214% 

 دال يوج دال يوج دال يوج دال يوج دال يوج نسبة األرباح املوزعة
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 املوضوع التاريخ الرقم

 تعيين معاون مدير عام 27/11/2019 1

 

   

 اسم اللجنة
 

 خبرة مالية ومحاسبية عضو مجلس إدارة اسم العضو

 2019ال يوجد لجنة خالل عام  2019لجان خالل عام  دال يوج

 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

 843 863 869 837 812 املوجودات/مليون ل.س

 176 176 176 176 176 رأس املال/ مليون ل.س

 559 575 554 520 496 حقوق املساهمين/ مليون ل.س

 (15) 21 33 24 (0.263) األرباح الصافية/ مليون ل.س

 (9.04) 12.14 18.92 13 (0.14) ربحية السهم

 100 100 100 100 100 القيمة االسمية

 317.94 327 315 296 282 القيمة الدفترية

 غير مدرج غير مدرج غير مدرج غير مدرج غير مدرج القيمة السوقية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

20192020 

 

 

 12,141 عدد املساهمين 140,000,000 رأس املال

 4 عدد املوظفين 1987 تاريخ التأسيس

 ال يوجد املوقع االلكتروني للشركة جمال فروخ املدير العام

 2009 تاريخ اإلدراج في السوق  2015 تاريخ تعيين املدير العام

 2719520 11 00963 رقم الهاتف مجد الدين شهوان اسم مدقق الحسابات

 2719571 11 00963 رقم الفاكس 2017 تاريخ تعيين مدقق الحسابات

 

 

 

 الجهة التي يمثلها املنصب االسم
نسبة 

 امللكية
 معلومات مجلس اإلدارة الجنسية

 الرئيس د.راما عزيز
نقابة املهندسين 

 الزراعيين
 %0.35 نصاب العضوية سورية 5%

 سنوات 4 مدة والية املجلس سورية %6.3 غرف الزراعة السورية النائب عمر الشالط

 عضو بعيون أيمن 
االتحاد العربي إلعادة 

 التأمين
 16/08/2018 تاريخ انتخاب املجلس الحالي سورية 1.4%

محمد عبد 

 الرزاق تكه جي
 عضو

العربية لتنمية الثروة 

 الحيوانية
 مكافأة أعضاء املجلس سورية 5%

قرار الهيئة العامة 

 % من األرباح5

 عضو عامر الدخيل

صندوق الضمان الصحي 

واالجتماعي لنقابة 

 املهندسين الزراعيين

 سورية 5%

يحق للمساهم الذي يمتلك 

% تعيين عضو أو أكثر في 10

 املجلس

 ال

 عضو رائد حمزة

 %25 وزارة الزراعة

 سورية
عدد اجتماعات املجلس خالل 

 العام
 اجتماع 13

  سورية عضو أحمد الدياب

  %47.7 مجموع ملكيات أعضاء مجلس اإلدارة

 

 

 

 نسبة ملكيتهم العدد املساهمون 

 

 نسبة ملكيتهم عددهم 

 %45 5 كبار املساهمين %59.4 20 االعتباريون 

 % 25 وزارة الزراعة أكبر مساهم %40.6 12,121 الطبيعيون 
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 منذ التأسيس 2019 2018 2017 2016 2015 العام

 140 140 140 140 140 رأس املال
216% 

 دال يوج دال يوج ال يوجد ال يوجد دال يوج نسبة األرباح املوزعة

 

 

 املوضوع التاريخ الرقم

 2019ال يوجد إفصاحات طارئة خالل عام 

 

   

 اسم اللجنة
 

 مالية ومحاسبيةخبرة  عضو مجلس إدارة اسم العضو

 2019ال يوجد لجنة خالل عام  الزراعية اللجنة الفنية

   اللجنة املالية

 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

 308 298 284 272 273 املوجودات/مليون ل.س

 140 140 140 140 140 رأس املال/ مليون ل.س

 143 133 117 105 105 حقوق املساهمين/ مليون ل.س

 9 16 11 0.433 (15) األرباح الصافية/ مليون ل.س

 7.42 30.06 20.48 0.77 (26.98) ربحية السهم

 100 250 250 250 250 القيمة االسمية

 102.5 239 209 189 188 القيمة الدفترية

 معلقة معلقة معلقة معلقة معلقة القيمة السوقية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

20192020 

 

 

 2,985 عدد املساهمين 195,000,000 رأس املال

 7 عدد املوظفين 1987 تاريخ التأسيس

 ال يوجد املوقع االلكتروني للشركة أيمن عثمان املدير العام

 غير مدرجة تاريخ اإلدراج في السوق  2017 تاريخ تعيين املدير العام

 2217644 11 00963 رقم الهاتف أسعد شرباتي الحساباتاسم مدقق 

 4413049 11 00963 رقم الفاكس 2017 تاريخ تعيين مدقق الحسابات

 

 

 الجهة التي يمثلها املنصب االسم
نسبة 

 امللكية
 معلومات مجلس اإلدارة الجنسية

 %0.05 نصاب العضوية سورية %0.1 نفسه الرئيس وديد عبيد

 سنوات 4 مدة والية املجلس سورية %0.3 نفسه عضو العجميعمر 

 02/03/2017 تاريخ انتخاب املجلس الحالي سورية %0.05 نفسه عضو شاكر حنبلي

 مكافأة أعضاء املجلس سورية %0.05 نفسه عضو نزيه شماع
قرار الهيئة العامة 

 % من األرباح5

عز الدين 

 جريدة
 سورية %0.05 نفسه عضو

الذي يمتلك  يحق للمساهم

% تعيين عضو أو أكثر في 10

 املجلس

 ال

 النائب هيثم حيدر

 %25 وزارة الزراعة

 سورية
عدد اجتماعات املجلس خالل 

 العام
 اجتماع 12

  سورية عضو خالد شوكت

  %25.55 مجموع ملكيات أعضاء مجلس اإلدارة

 

 

 نسبة ملكيتهم العدد املساهمون 

 

 ملكيتهمنسبة  عددهم 

 %45 5 كبار املساهمين %29.35 2 االعتباريون 

 % 25 وزارة الزراعة أكبر مساهم %70.65 2,983 الطبيعيون 

 

 

 منذ التأسيس 2019 2018 2017 2016 2015 العام

 195 195 195 195 195 رأس املال
75.28% 

 دال يوج ديوجال  ال يوجد ال يوجد دال يوج نسبة األرباح املوزعة
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 املوضوع التاريخ الرقم

 2019ال يوجد إفصاحات طارئة خالل عام 

 

   

 اسم اللجنة
 

 عضو مجلس إدارة اسم العضو
خبرة مالية 

 ومحاسبية

 2019ال يوجد لجنة خالل عام  لجنة موجودات

   لجنة متابعة أراض ي الشركة

   لجنة الضمان

 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

 337 322 308 295 286 املوجودات/مليون ل.س

 195 195 195 195 195 رأس املال/ مليون ل.س

 228 211 192 174 170 حقوق املساهمين/ مليون ل.س

 16 19 16 4 2 األرباح الصافية/ مليون ل.س

 9.82 11.74 9.14 2.48 1.65 ربحية السهم

 100 100 100 100 100 القيمة االسمية

 116.98 108.63 98.97 89.45 87.59 القيمة الدفترية

 غير مدرجة غير مدرجة غير مدرجة غير مدرجة غير مدرجة القيمة السوقية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قطاع االتصاالت
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 MTN 

 

 27 عدد املساهمين 1,500,000,000 رأس املال

 1,062 عدد املوظفين 2002 تاريخ التأسيس

 www.mtn.com.sy املوقع االلكتروني للشركة زياد سبح املدير العام

 13/01/2019 تاريخ اإلدراج في السوق  2016 تاريخ تعيين املدير العام

 9494 11 00963 رقم الهاتف الدين شهوانمجد  اسم مدقق الحسابات

 6666594 11 00963 رقم الفاكس 2019 تاريخ تعيين مدقق الحسابات

 

 

 

 الجهة التي يمثلها املنصب 1االسم
نسبة 

 امللكية
 معلومات مجلس اإلدارة الجنسية

 %0.5 نصاب العضوية لبنانية %0.5 نفسه الرئيس جمال رمضان

 سنوات 4 مدة والية املجلس سورية %24.49 تيلي إنفست ليمتد النائب 2باسم التاجي

 عضو إسماعيل جارودي
انفستكوم موبايل 

 كوميونيكيشن
 30/04/2018 تاريخ انتخاب املجلس الحالي لبنانية 73.46%

 مكافأة أعضاء املجلس سورية %0.5 نفسه عضو نصير سبح

قرار الهيئة 

العامة أال 

 %5تزيد عن 

 سورية %0.5 نفسه عضو فاكيانيجورج 
% 10يحق للمساهم الذي يمتلك 

 تعيين عضو أو أكثر في املجلس
 ال

 اجتماع 11 عدد اجتماعات املجلس خالل العام  %99.45 مجموع ملكيات أعضاء مجلس اإلدارة

 

 

 

 نسبة ملكيتهم العدد املساهمون 

 

 نسبة ملكيتهم عددهم 

 %97.95 2 كبار املساهمين %97.95 2 االعتباريون 

 أكبر مساهم %2.05 25 الطبيعيون 
شركة انفستكوم موبايل 

 كوميونيكيشن
73.46% 

 

                                                           
 عدة تغيرات في مجلس اإلدارة. 2020شهد عام   1

 .29/10/2019تم تغيير ممثل عضو مجلس اإلدارة لتصبح السيدة نسرين ابراهيم بتاريخ   2



 

 

20192020 

 

 

 منذ التأسيس 2019 2018 2017 2016 2015 العام

 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 رأس املال
4,853.63% 

 لم تعقد هيئة عامة بعد %409 %386.63 %517 %282 األرباح املوزعة نسبة

 

 

 املوضوع التاريخ الرقم

 افتتاح مركز خدمات جديد 20/02/2019 1

 بخصوص األرباح املقرر توزيعها 12/06/2019 2

 تغيير ممثل عضو مجلس إدارة 29/10/2019 3

 الحجز االحتياطي على أموال الشركة 25/11/2019 4

 

   

 اسم اللجنة

 

 خبرة مالية ومحاسبية عضو مجلس إدارة اسم العضو

 ال نعم جمال رمضان لجنة التدقيق

 ال نعم جورج فاكياني تآفلجنة املكا

 ال نعم نصير سبح 

 نعم ال عوني زكية  

 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

 163,040 146,101 145,598 140,900 109,615 املوجودات/مليون ل.س

 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 رأس املال/ مليون ل.س

 7,029 10,734 8,414 10,009 6,488 حقوق املساهمين/ مليون ل.س

 2,443 8,225 6,164 7,759 3,861 األرباح الصافية/ مليون ل.س

 162.89 548 411 517 257 ربحية السهم

 100 100 100 100 100 القيمة االسمية

 468.6 715 561 667 433 القيمة الدفترية

 7,875 غير مدرج غير مدرج غير مدرج غير مدرج القيمة السوقية
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 6,521 عدد املساهمين 3,350,000,000 رأس املال

 4,897 عدد املوظفين 2002 التأسيستاريخ 

 www.syriatel.sy املوقع االلكتروني للشركة ماجدة صقر 3املدير العام

 18/11/2018 تاريخ اإلدراج في السوق  2008 تاريخ تعيين املدير العام

 9393 11 00963 رقم الهاتف قحطان السيوفي اسم مدقق الحسابات

 3344007 11 00963 الفاكس رقم 2018 تاريخ تعيين مدقق الحسابات

 
 

 الجهة التي يمثلها املنصب 4االسم
نسبة 

 امللكية
 معلومات مجلس اإلدارة الجنسية

 الرئيس رامي مخلوف
راماك للمشاريع التنموية 

 واإلنسانية
 %0.3 نصاب العضوية سورية 40%

 سنوات 4 مدة والية املجلس سورية %0.89 نفسه النائب إيهاب مخلوف

 11/06/2018 تاريخ انتخاب املجلس الحالي سورية - نفسه عضو أديب مهنا

 مكافأة أعضاء املجلس سورية - نفسه عضو محمد الجاللي
قرار الهيئة العامة 

 %5أال تزيد عن 

 

أحمد باسل 

 الخش ي

 عضو
صندوق املشرق 

 االستثماري 
 سورية 13.5%

يحق للمساهم الذي يمتلك 

أكثر في % تعيين عضو أو 10

 املجلس

 نعم

  %54.39 مجموع ملكيات أعضاء مجلس اإلدارة
عدد اجتماعات املجلس خالل 

 العام
 اجتماع 10

 
 

 نسبة ملكيتهم العدد املساهمون 

 

 نسبة ملكيتهم عددهم 

 %72.06 3 كبار املساهمين %87.27 31 االعتباريون 

 أكبر مساهم %12.73 6,490 الطبيعيون 
راماك للمشاريع التنموية شركة 

 واإلنسانية
40% 

 
                                                           

 وتم تكليف السيد مريد االتاس ي بمهامها.. 06/09/2020استقال السدة ماجدة صقر بتاريخ   3

 عدة تغيرات في مجلس اإلدارة. 2020شهد عام   4
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 منذ التأسيس 2019 2018 2017 2016 2015 العام

 3,350 3,350 3,350 3,350 3,350 رأس املال

3,920% 
 %580 %530 %460 %285 األرباح املوزعة نسبة

لم تعقد هيئة 

 عامة بعد

 

 

 املوضوع التاريخ الرقم

 إعالن توزيع األرباح 26/02/2019 1

 حريق في أحد مستودعات الشركة 18/07/2019 2

 األثر املالي للحريق في املستودع 05/08/2019 3

 استقالة عضو مجلس إدارة 03/10/2019 4

 تعيين عضو مجلس إدارة 31/10/2019 5

 

   

 اسم اللجنة

 

 خبرة مالية ومحاسبية عضو مجلس إدارة اسم العضو

 ال نعم إيهاب مخلوف لجنة التدقيق

 نعم ال نضال العربيد  

 نعم نعم أديب مهنا  

 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

 242,004 187,105 154,572 128,217 93,883 املوجودات/مليون ل.س

 3,350 3,350 3,350 3,350 3,350 املال/ مليون ل.س رأس

 172,837 132,941 92,506 65,952 56,227 حقوق املساهمين/ مليون ل.س

 59,328 58,605 41,964 24,824 23,586 األرباح الصافية/ مليون ل.س

 1,771 1,749 1,252 741 704 ربحية السهم

 100 100 100 100 100 القيمة االسمية

 5,159 3,968 2,761 1,968 1,678 القيمة الدفترية

 7,206 غير مدرج غير مدرج غير مدرج غير مدرج القيمة السوقية

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قطاع الصرافة
 



 

 

20192020 

 

 37 عدد املساهمين 1.215.000.000 رأس املال

 30 عدد املوظفين 2009 تاريخ التأسيس

 www.alaadhamexchange.com املوقع االلكتروني للشركة أحمد محمد خضر 1املدير العام

 غير مدرج اإلدراج في السوق تاريخ  2017 تاريخ تعيين املدير العام

 2325603 11 00963 رقم الهاتف تدمر املهنية اسم مدقق الحسابات

 2318148 11 00963 رقم الفاكس 2016 تاريخ تعيين مدقق الحسابات

 

 

 املنصب االسم
الجهة التي 

 يمثلها
 معلومات مجلس اإلدارة الجنسية نسبة امللكية

 %0.013 نصاب العضوية سورية %10 نفسه الرئيس عماد حالق قنطقجي

 سنوات 4 مدة والية املجلس سورية %10 نفسه النائب عمر حالق قنطقجي

 سورية %8.50 نفسه عضو محمود حالق قنطقجي
تاريخ انتخاب املجلس 

 الحالي
11/05/2017 

 مكافأة أعضاء املجلس سورية %10 نفسه عضو فاطمة طرابلسية

الهيئة تحدد بقرار من 

العامة على أال تزيد عن 

5% 

 سورية % 4.66 نفسه عضو حالق قنطفجي هدى

يحق للمساهم الذي 

% تعيين عضو 10يمتلك 

 أو أكثر في املجلس:

 ال

  %43.16 مجموع ملكيات أعضاء مجلس اإلدارة
عدد اجتماعات املجلس 

 خالل العام
 اتاجتماع 8

 

 

 

 ملكيتهمنسبة  العدد املساهمون 

 

 نسبة ملكيتهم عددهم 

 %67 7 كبار املساهمين %0 0 االعتباريون 

 %60 %10مساهمين ملكية كل منهم  6 أكبر مساهم %100 37 الطبيعيون 
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125 20192020 

 

 

 منذ التأسيس 2019 2018 2017 2016 2015 العام

مليون ل.س  259 1,215 1,015 250 250 250 رأس املال

 
 
 مليون  93.9و نقدا

 ال يوجد %47.89 نسبة األرباح املوزعة ل.س أسهم مجانية
% أسهم مجانية 37.56

 % نقدي1.44+
 ال يوجد دال يوج

 

 املوضوع التاريخ الرقم

 2019يوجد إفصاحات طارئة خالل عام  ال

 

 اللجنة اسم

 

 خبرة مالية ومحاسبية عضو مجلس إدارة اسم العضو

 نعم ال أحمد محمد خضر لجنة التدقيق

 نعم ال محمد راتب الحايك لجنة االمتثال

 نعم ال بالل الرفاعي 

 نعم ال سامي القابوني 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

 2,829 1,589 608 506 491 املوجودات/مليون ل.س

 1,215 1,015 250 250 250 رأس املال/ مليون ل.س

 1,286 1,065 418 421 415 حقوق املساهمين/ مليون ل.س

 26 3 15 127 141 األرباح الصافية/ مليون ل.س

 2.36 0.46 6.13 51 57 ربحية السهم

 100 100 100 100 100 القيمة االسمية

 105.92 105 167 168 166 القيمة الدفترية

 غير مدرج غير مدرج غير مدرج غير مدرج غير مدرج القيمة السوقية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

20192020 

 

 20 عدد املساهمين 2.080.000.000 رأس املال

 20 عدد املوظفين 2009 تاريخ التأسيس

 - املوقع االلكتروني للشركة محمد حسام شربجي 2املدير العام

 غير مدرج تاريخ اإلدراج في السوق  2010 تاريخ تعيين املدير العام

 2327042 11 00963 رقم الهاتف محمد ناظم قادري  اسم مدقق الحسابات

 2327041 11 00963 رقم الفاكس 2019 تاريخ تعيين مدقق الحسابات

 

 

 الجهة التي يمثلها املنصب االسم
نسبة 

 امللكية
 معلومات مجلس اإلدارة الجنسية

 %5 نصاب العضوية سورية %10 نفسه رئيس بشار الجمالي

 سنوات 4 مدة والية املجلس سورية %10 نفسه النائب عبد الكريم البلخي

 سورية %5 نفسه عضو شكيب االتاس ي
تاريخ انتخاب املجلس 

 الحالي
08/01/2015 

 املجلسمكافأة أعضاء  سورية %5 نفسه عضو دالين البلخي

تحدد بقرار من الهيئة 

العامة على أال تزيد عن 

5% 

 سورية %5 نفسه عضو عبير البلخي

يحق للمساهم الذي 

% تعيين 10يمتلك 

عضو أو أكثر في 

 املجلس:

 ال

  %35 مجموع ملكيات أعضاء مجلس اإلدارة
عدد اجتماعات 

 املجلس خالل العام
 اجتماعات 4

 

 

 نسبة ملكيتهم العدد املساهمون 

 

 نسبة ملكيتهم عددهم 

 %84.89 11 كبار املساهمين %0 0 االعتباريون 

 %10 %10مساهمين يمتلك كل منهم  5 أكبر مساهم %100 20 الطبيعيون 
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127 20192020 

 

 منذ التأسيس 2019 2018 2017 2016 2015 العام

مليون ل.س  95 1,215 1,050 250 250 250 رأس املال

 
 
 ال يوجد ال يوجد اليوجد اليوجد %34.16 نسبة األرباح املوزعة نقدا

 

 املوضوع التاريخ الرقم

 2019ال يوجد إفصاحات طارئة خالل عام 

 

 ومحاسبيةخبرة مالية  عضو مجلس إدارة اسم العضو  اسم اللجنة

 2019ال يوجد لجنة خالل عام   2019اليوجد لجان خالل عام 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

 2,077 1,244 270 300 464 املوجودات/مليون ل.س

 2,080 1,050 250 250 250 رأس املال/ مليون ل.س

 2,043 1,032 268 284 343 حقوق املساهمين/ مليون ل.س

 (11) (0.027) (15) 19 77 األرباح الصافية/ مليون ل.س

 (0.79) (0.003) (6.37) 39 31 ربحية السهم

 100 100 100 100 100 القيمة االسمية

 98.22 98 107 114 137 القيمة الدفترية

 غير مدرج غير مدرج غير مدرج غير مدرج غير مدرج القيمة السوقية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

20192020 

 

 58 عدد املساهمين 2,000,000,000 رأس املال

 29 عدد املوظفين 2009 تاريخ التأسيس

 www.uecsy.com املوقع االلكتروني للشركة عبدو مقس ي املدير العام

 غير مدرج تاريخ اإلدراج في السوق  2010 تاريخ تعيين املدير العام

 2314550 11 00963 رقم الهاتف محمد املوس ى املكسور  اسم مدقق الحسابات

 2322973 11 00963 رقم الفاكس 2017 تاريخ تعيين مدقق الحسابات

 

 املنصب االسم
الجهة التي 

 يمثلها
 معلومات مجلس اإلدارة الجنسية نسبة امللكية

 %0.4 نصاب العضوية فلسطينية %12.74 نفسه الرئيس محمد طارق األسدي

 سنوات 4 مدة والية املجلس سورية %10 نفسه النائب رضوان دعاس

 01/11/2018 تاريخ انتخاب املجلس الحالي فلسطينية %11.19 نفسه عضو بشر محمد عيس ى

 مكافأة أعضاء املجلس فلسطينية - نفسه عضو عمر أسامة النقيب
تحدد بقرار من الهيئة 

 %5العامة على أال تزيد عن 

 سورية %1.97 نفسه عضو النافع حنان عبد

يحق للمساهم الذي يمتلك 

% تعيين عضو أو أكثر في 10

 املجلس:

 ال

  %35.91 مجموع ملكيات أعضاء مجلس اإلدارة
عدد اجتماعات املجلس 

 خالل العام
 اجتماع 12

 

 

 نسبة ملكيتهم العدد املساهمون 

 

 نسبة ملكيتهم عددهم 

 %66.48 6 كبار املساهمين %0 0 االعتباريون 

 %17.52 أحمد فتينة أكبر مساهم %100 58 الطبيعيون 
 

 

 منذ التأسيس 2019 2018 2017 2016 2015 العام

  130 2,000 1,127 250 250 250 رأس املال
 
مليون ل.س نقدا

مليون ل.س أسهم  182و

 مجانية
نسبة األرباح 

 املوزعة
30.33% 1.58% 

12.72 %

 أسهم مجانية
 %0.62 % أسهم مجانية4.95

 

 

 

 
 



 

129 20192020 

 

 املوضوع التاريخ الرقم

 استقالة عضوي مجلس إدارة 25/03/2019 1

 اسم اللجنة
 

 خبرة مالية ومحاسبية عضو مجلس إدارة اسم العضو

 2019لجنة خالل عام  دال يوج 2019 لجان خالل عام دال يوج

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

 2,099 1,295 616 502 505 املوجودات/مليون ل.س

 2,000 1,127 250 250 250 رأس املال/ مليون ل.س

 2,085 1,256 549 441 391 حقوق املساهمين/ مليون ل.س

 23 102 163 168 130 مليون ل.ساألرباح الصافية/ 

 1.68 10.51 65.20 67 52 ربحية السهم

 100 100 100 100 100 القيمة االسمية

 104.28 112 220 177 156 القيمة الدفترية

 غير مدرج غير مدرج غير مدرج غير مدرج غير مدرج القيمة السوقية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




