دائرة الرقابة على الشركات المساهمة

تقرير الحوكمة

السورية الدولية للتأمين ش.م.م.ع

تقرير الحوكمة عن عام 0202

تقرير احلوكمة عن عام 0202

معلومات الشركة
اسم الشركة:

الشركة السورية الدولية للتامين – آروب سورية

النشاط الرئيسي للشركة:

التأمين

رأس المال المصرح به:

1,334,025,000

رأس المال المدفوع:

1,334,025,000

عدد األسهم:

13,340,250

عدد المساهمين:

324

الموقع االلكتروني للشركةwww.aropesyria.com :
عدد الموظفين في الشركة 96 :موظف

مجلس اإلدارة
 .2أمساء أعضاء جملس اإلدارة مع نبذة تعريفية عن كل منهم.
السيد فاتح بكداش

 - :حائز على شهادة هندسة مدين من جامعة جنوب كاليفورنيا ( 2891 )USEباإلضافة إىل
برامج تدريبية للكوادر اإلدارية يف كل من جامعة القديس يوسف لبنان -0222وجامعة
 INSEADفرنسا .0220
 مدير عام يف شركة آروب للتأمني  ، 2881رئيس جملس اإلدارة لشركة أروب للتأمني 0222رئيس جملس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة آروب للتأمني  ،0228رئيس جملس اإلدارة لشركة
آروب سوريا ورئيس جملس إدارة لشركيت آروب للتأمينات املمتلكات واملسؤوليات وآروب لتأمينات
احلياة يف مصر.
 نائب رئيس مجعية شركات التأمني يف لبنان))ACALعضو جملس إدارة (ممثل شركات الـتأمنياللبنانية) يف اجمللس الوطين للضمان  NIBرئيس أسبق للمؤسسة الوطنية للضمان
اإللزامي( )NBCIكما أن السيد بكداش استلم منصب عضو يف اجمللس التأسيسي لنقابة وسطاء
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التأميين لبنان ( )LIBSويف جملس إدارة مجعية شركات الضمان يف لبنان ) 2881 ( ACAL
علماً أنه كان نائباً لرئيس اجلمعية من  2888حىت .0229
 عضو يف جملس إدارة اللجنة الفنية للصندوق العريب لتأمني أخطار احلرب ومقرها البحرين منذ.0221
انتسب السيد بكداش إىل جتمع رجال األعمال اللبنانية  2881ومت انتخابه كعضو يف جملساإلدارة 0202إضافة إىل عضويته يف منتدى اإلقتصاد اللبنانيمنذ .0229وجتمع املؤسسات
الفرنسية واملمثليني اإلقتصاديني يف لبنان .

السيد جورج شديد

 - :بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة القديس مار يوسف 98 ،عاماً من اخلربة املصرفية مع
التخصص يف متويل الشركات وتنمية األعمال التجارية .اخلربة العملية متتد من خالل ثالثة مصارف
يف مناصب تنفيذية ال تقل عن  92سنة مع خربة عميقة يف األسواق السورية واللبنانية والعراقية .
 مدير عام رئيسي لبنك لبنان واملهجر منذ عام ،0229إضافة إىل املسؤوليات اليت تنطوي علىتطوير وتوسيع قاعدة العمالء التجارية ،والرتويج للخدمات املصرفية للمجموعة ،وتقدمي االستشارات
املالية للعمالء احلاليني والعمالء اجلدد باإلضافة إىل املشاركة يف عدة جلان للتطوير.

السيد إياد بيتنجانة

- :إجازة يف اإلقتصاد من جامعة دمشق. 0220
 ماجستري تنفيذي يف إدارة األعمال من املعهد العايل لألعمال يف لبنان 0222 ESA حاصل على شهادة القيادة يف اإلبتكار من جامعة تكساس يف أوسنت .0221 خربات متعددة يف جمال ريادة األعمال من معهد  INSPERبالربازيل 0229 -رئيس جملس اإلدارة لشركة زيت الزيتون املسامهة املغفلة.

السيد ميشال عزام

 - :يشغل منصب املدير العام لبنك سورية واملهجر كما يتوىل إضافة إىل منصبه احلايل منصب نائب
رئيس جملس املديرين لشركة سورية واملهجر للخدمات املالية احملدودة املسؤولية ومنصب ممثل بنك
سورية واملهجر يف جملس إدارة شركة أروب للتأمني.
 يتمتع خبربة مهنية عريقة ومتمرسة متتد ألكثر من  12عاماً من ضمنها خربة مصرفية تناهز 92عاماً حيث توىل العديد من املناصب القيادية يف عدة مصارف ريادية يف لبنان وقربص وسورية.
 حاصل على اجازة يف إدارة األعمال من جامعة القديس يوسف يف بريوت ،وحيمل شهادةماجستري يف إدارة األعمال ( ) Finance et Banqueمن جامعة القديس يوسف يف بريوت،
وشهادة ماجستري يف إدارة األعمال (  ) International Business – Marketingمن
جامعة مكغيل يف مونرتيال – كندا.
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 - :حاصل على إجازة يف اإلقتصاد من جامعة دمشق .0221
 رئيس قسم اإلئتمان ورئيس قسم التجارة اخلارجية يف بنك سوريا واملهجر 0229-0222 نائب مدير فرع يف بنك سوريا واملهجر .0222-0229 -مدير فرع يف بنك سوريا واملهجر  -0222حىت تارخيه .

السيد رامي البشارة

 -0أعضاء مجلس اإلدارة.
الرقم

االسم

2

فاتح بكداش

0

جورج شديد

4

ميشال عزام

3

إياد بيتنجانة

5

رامي البشارة

المنصب

الجهة التي يمثلها

رئيس مجلس

شركة آروب للتأمين

اإلدارة

نائب رئيس

(ش.م.ل)
شركة آروب للتأمين

مجلس اإلدارة

(ش.م.ل)

عضو مجلس

بنك سورية والمهجر

ادارة

عضو مجلس
ادارة

عضو مجلس
ادارة

(ش.م.م.ع)
مستقل
مستقل

نسبة
الملكية

الجنسية

تاريخ تعيينه أو
انتخابه

43%

لبناين

0202/2/00

43%

لبناين

0202/5/26

5%

لبناين

0202/2/00

2.01%

سوري

0202/2/00

سوري

0202/1/12

غير

مساهم

 .9مدة والية جملس اإلدارة وفق النظام األساسي وعدد أسهم العضوية وتاريخ انتخاب جملس اإلدارة.
 عدد اسهم العضوية  /299,129/ :اي مايعادل  /%2/من رأمسال الشركة كما جيوز انتخابعضو جملس ادارة أو أكثر من غري املسامهني بالشركة شرط ان التتجاوز نسبتهم ثلث عدد أعضاء
جملس االدارة.
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 تاريخ انتخاب مجلس اإلدارة  :مت انتخاب جملس االدراة بتاريخ  0202/2/00علماً أنه متانتخاب السيد رامي البشارة عضواً يف جملس اإلدارة بعد ان أفصح السيد ابراهيم شيخ ديب عن
استقالته ومت تعيني السيد جورج شديد نائباً لرئيس جملس اإلدارة بعد وفاة السيد جورج صايغ .
 مدة والية مجلس االدارة  1 :سنوات وفق النظام األساسي .1نسبة متثيل العنصر النسائي يف جملس إدارة الشركة
اليوجد متثيل نسائي يف جملس ادارة الشركة
 .2عدد اجتماعات جملس اإلدارة اليت عقدها خالل العام مع بيان التاريخ واحلضور.
الرقم

تاريخ االجتماع

عدد الحضور أسماء األعضاء المعتذرين

2

0202/9/8

1

رامي البشارة

0

0202/1/1

1

اليوجد

4

0202/1/22

2

ال يوجد

3

0202/1/22

2

اليوجد

5

0202/22/1

1

إياد بيتنجانة

 .1مكافات وتعويضات وبدالت أعضاء جملس اإلدارة على الشكل التايل:
 جمموع املكافات املستحقة ألعضاء جملس اإلدارة عن العام السابق ونسبته.اليوجد مكافآت مستحقة ألعضاء جملس ادارة الشركة عن العام السابق من األرباح الصافية
القابلة للتوزيع.
 جمموع املكافآت املقرتحة ألعضاء جملس اإلدارة عن العام احلايل واليت سيتم عرضها يف اجتماع اهليئةالعامة ونسبته.
لن يتم اقرتاح مكافآت ألعضاء جملس إدارة الشركة عن صايف األرباح لعام  0202والقابلة
للتوزيع علماً أنه مل يطالب أعضاء اجمللس بأي أتعاب أو مكافآت.
 بدالت حضور اجتماعات جملس اإلدارة خالل العام.4
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عدد االجتماعات قيمة البدل لالجتماع الواحد

اسم العضو
فاتح وجيه بكداش

2

-

جورج فكتور شديد

2

-

ميشال عزام

2

-

إياد بيتنجانة

1

-

رامي البشارة

1

-

 تفاصيل بدالت حضور جلسات اللجان املنبثقة عن جملس اإلدارة اليت تقاضاها أعضاء اجمللس خاللالعام.
اليوجد اية بدالت لقاء حضور جلسات اللجان املنبثقة عن جملس االدارة
بدالت حضور جلسات اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

اسم
العضو

اسم اللجنة

اسم اللجنة

اسم اللجنة

عدد

قيمة البدل

عدد

قيمة البدل

عدد

قيمة البدل

االجتماعات

لالجتماع

االجتماعات

لالجتماع

االجتماعات

لالجتماع

 بدالت أو تعويضات (مثل بدل إقامة أو سفر) أو أي مزايا أخرى تقاضاها أعضاء اجمللس خاللالعام.
اليوجد بدالت أو تعويضات (مثل بدل إقامة أو سفر) أو أي مزايا أخرى تقاضاها أعضاء
اجمللس خالل العام
 .2بيان بوجود أي صلة قرابة بني أعضاء جملس اإلدارة وتوضيح درجة ونوع هذه القرابة.
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التوجد اي صلة قرابة بني أعضاء جملس اإلدارة.
 .9تعامالت الشركة مع األطراف ذات العالقة خالل العام.
بيان الطرف ذو العالقة توضيح طبيعة العالقة نوع التعامل

قيمة التعامل

السيد إياد بيتنجانة

عضو جملس ادارة

عقود تأمني

202,520,130

السادة بنك سورية واملهجر

عضو جملس ادارة

عقود تأمني

459,650,415

السادة شركة البعلبكي

مؤسس  /مساهم

عقود تأمني

6,702,899

السيد أمحد راتب الشالح

مؤسس  /مساهم

عقود تأمني

20,500

السيد ابراهيم شيخ ديب

مؤسس  /مساهم

عقود تأمني

13,104,680

السيد عبد اجمليد خوندة

مؤسس

عقود تأمني

20,477

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة
 .2بيان باللجان املنبثقة عن جملس اإلدارة
 اسم اللجنة :لجنة إدارة المخاطر أعضاء اللجنة.اسم العضو

منصبه في اللجنة

المنصب الوظيفي

تاريخ تعيينه في اللجنة

السيد ميشال عزام

رئيسا

عضو جملس اإلدارة

0202/1/22

السيد إياد بيتنجانة

عضواً

عضو جملس إدارة

0202/1/22

السيد جورج شديد

عضواً

نائب رئيس جملس إدارة

0202/1/22

تختص لجنة إدراة المخاطر بالمهام التالية :
أ-

اعتماد إطار عمل إدارة املخاطر ومناقشة التقارير الدورية وفقا لإلطار احملدد ومراجعة
واعتماد حدود املخاطر.
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ب-

التأكد من وجود هيكل لتحديد وتقييم واإلبالغ عن املخاطر والضوابط الرئيسية إلدارة
هذه املخاطر بفعالية

ت-

مراجعة سياسة اإلمتثال ومكافحة غسل االموال ) (AMLلضمان وجود آلية فعالة
ملراقبة املتطلبات التنظيمية واإلبالغ عنها والتقيد هبا

ث-

تقدمي تقارير جمللس االدارة عن أنشطة إدارة املخاطر واالمتثال اليت اجريت خالل العام

 االنشطة المنفذة خالل العام :أ-

مراجعة سياسة قبول املخاطر والتوصية مبوافقة جملس اإلدارة

ب-

اعتماد خطة إدارة املخاطر مبا يف ذلك التقارير املتعلقة باملخاطر

 عدد االجتماعات اليت عقدت خالل العام مع بيان التاريخ واحلضور (√ أو .)Xتاريخ االجتماع
4/11/2021


حضور أعضاء اللجنة
أ .ميشال عزام

أ.جورج شديد

أ.إياد بيتنجانة

√

√

X

أعيد تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة بتاريخ  0202/9/25وذلك بسبب استقالة أحد األعضاء ووفاة ممثل عضو مجلس إدارة آخر .

 اسم اللجنة :لجنة التدقيق اعضاء اللجنة :اسم العضو

منصبه في اللجنة المنصب الوظيفي تاريخ تعيينه في اللجنة

السيد إياد بيتنجانة

رئيسا

عضواً

0202/1/22

السيد جورج شديد

عضواً

نائب رئيس جملس إدارة

0202/1/22

السيد رامي البشارة

عضواً

عضو جملس إدارة

0202/1/22

7

تقرير احلوكمة عن عام 0202
تختص لجنة التدقيق بالمهام التالية :
أ-
ب-

مناقشة تقرير ومالحظة مدققي احلسابات اخلارجيني واختاذ الالزم بشأهنا
تعيني مدققي احلسابات الداخلي واملوافقة على خطط واسرتاتيجات وبرامج املراجعة
الداخلية ومناقشة تقاريرها الدورية وإصدار توجيهات بشأهنا

ت-

مراجعة كفاءة قسم التدقيق الداخلي مبايف ذلك اإلمتثال األفضل للممارسات ومعايري
التدقيق الدولية
رفع تقارير إىل جملس اإلدارة بشأن عمليات املراجعة الدخلية وابداء الرأي فيها .

ث-

األنشطة املنفذة خالل العام :أ -نظرت اللجنة يف تقارير التدقيق الداخلي واعتمادها
ت-

تقدمي تقارير الرقابة الداخلية حول تقييم الضوابط الداخلية والنظر فيها

 عدد االجتماعات اليت عقدت خالل العام مع بيان التاريخ واحلضور (√ أو .)Xتاريخ االجتماع
4/11/2021


حضور أعضاء اللجنة
أ .إياد بيتنجانة
X

أ.جورج شديد

أ.رامي البشارة

√

√

أعيد تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة بتاريخ  0202/9/25وذلك بسبب استقالة أحد األعضاء ووفاة ممثل عضو مجلس إدارة آخر .

 توضيح اخلربة املالية أو احملاسبية املتوفرة لدى أعضاء اللجنة.السيد إياد بيتنجانة

- :إجازة يف اإلقتصاد من جامعة دمشق. 0220
 ماجستري تنفيذي يف إدارة األعمال من املعهد العايل لألعمال يف لبنان ESA0222
 حاصل على شهادة القيادة يف اإلبتكار من جامعة تكساس يف أوسنت .0221 خربات متعددة يف جمال ريادة األعمال من معهد  INSPERبالربازيل 0229 رئيس جملس اإلدارة زيت الزيتون املسامهة املغفلة.8
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السيد جورج شديد

 - :بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة القديس مار يوسف 98 ،عاماً من اخلربة
املصرفية مع التخصص يف متويل الشركات وتنمية األعمال التجارية .اخلربة العملية متتد
من خالل ثالثة مصارف يف مناصب تنفيذية ال تقل عن  92سنة مع خربة عميقة يف
األسواق السورية واللبنانية والعراقية .
 مدير عام رئيسي لبنك لبنان واملهجر منذ عام ،0229إضافة إىل املسؤوليات اليتتنطوي على تطوير وتوسيع قاعدة العمالء التجارية ،والرتويج للخدمات املصرفية
للمجموعة ،وتقدمي االستشارات املالية للعمالء احلاليني والعمالء اجلدد باإلضافة إىل
املشاركة يف عدة جلان للتطوير.

السيد رامي البشارة

 - :حاصل على إجازة يف اإلقتصاد من جامعة دمشق .0221
 رئيس قسم اإلئتمان ورئيس قسم التجارة اخلارجية يف بنك سوريا واملهجر0229-0222
 نائب مدير فرع يف بنك سوريا واملهجر .0222-0229 -مدير فرع يف بنك سوريا واملهجر  -0222حىت تارخيه .

بيان باجتماعات اللجنة مع مدقق الحسابات خالل العام مع ذكر تاريخ االجتماع.مت االجتماع بتاريخ  0202/22/01و تاريخ  0202/28/22وتاريخ 0202/22/92
 اسم اللجنة :لجنة االستثمار اعضاء اللجنة :اسم العضو

منصبه في اللجنة

المنصب الوظيفي

تاريخ تعيينه في اللجنة

السيد فاتح بكداش

رئيسا

رئيس جملس اإلدارة

0202/1/22

السيد ميشال عزام

عضواً

عضو جملس إدارة

0202/1/22

السيد إياد بيتنجانة

عضواً

عضو جملس إدارة

0202/1/22
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تختص لجنة االستثمار بالمهام التالية :
أ-

وضع اسرتاتيجية االستثمار مبا ينسجم مع القوانني النافذة يف اجلمهورية العربية السورية

ب-

مراقبة حمظفة األوراق املالية للمجموعة لتحقيق أفضل عائد

ت-

مناقشة اوجه االستثمار احملتملة لألموال الفائضة ورفع التوصيات جمللس االدارة

ث-

رفع التقارير اىل جملس اإلدارة حول انشطة اللجنة وتقدمي التوصيات بشان املواضيع اليت
حتتاج ملصادقة جملس االدراة

 االنشطة المنفذة خالل العام :استعرضت اللجنة العوائد من الوادئع النقدية للشركة
 عدد االجتماعات اليت عقدت خالل العام مع بيان التاريخ واحلضور (√ أو .)Xتاريخ االجتماع
4/11/2021


حضور أعضاء اللجنة
أ .فاتح بكداش
√

أ.ميشال عزام

أ.إياد بيتنجانة

√

X

أعيد تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة بتاريخ  0202/9/25وذلك بسبب استقالة أحد األعضاء ووفاة ممثل عضو مجلس إدارة آخر .

 اسم اللجنة :لجنة الحوكمة اعضاء اللجنة :اسم العضو

منصبه في اللجنة

المنصب الوظيفي

تاريخ تعيينه في اللجنة

السيد فاتح بكداش

رئيسا

رئيس جملس اإلدارة

0202/1/22

السيد جورج شديد

عضواً

نائب رئيس جملس اإلدارة

0202/1/22

السيد رامي البشارة

عضواً

عضو جملس إدارة

0202/1/22
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وتختص لجنة الحوكمة بالمهام التالية:
 مراجعة اجراءات احلوكمة وكل األنظمة والسياسات اليت تساهم يف ضبط أداء الشركة اقرتاح السياسات واالجراءات الالزمة لإللتزام بأي أنظمة أو متطلبات قانونية ذات عالقة حبوكمة الشركات. -مراجعة استمارة احلوكمة قبل اعتمادها من قبل رئيس اجمللس.

 عدد االجتماعات اليت عقدت خالل العام مع بيان التاريخ واحلضور (√ أو .)Xحضور أعضاء اللجنة

تاريخ االجتماع
أ .فاتح بكداش

4/11/2021


√

أ.جورج شديد

أ.رامي البشارة

√

√

أعيد تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة بتاريخ  0202/9/25وذلك بسبب استقالة أحد األعضاء ووفاة ممثل عضو مجلس إدارة آخر .

 اسم اللجنة :لجنة المكافات اعضاء اللجنة :اسم العضو

منصبه في اللجنة

المنصب الوظيفي

تاريخ تعيينه في اللجنة

السيد فاتح بكداش

رئيسا

رئيس جملس اإلدارة

0202/1/22

السيد ميشال عزام

عضواً

عضو جملس إدارة

0202/1/22

السيد إياد بيتنجانة

عضواً

عضو جملس إدارة

0202/1/22

وتختص لجنة المكافات بالمهام التالية :
أ -وضع السياسات العامة فيما خيص عضوية جملس اإلدارة واإلدارات العليا يف الشركة.
ب -املوافقة على اهليكل التنظيمي للشركة واية تغريات تطرأ عليه ومجيع األمور املتعلقة بالتغيريات اخلاصة بأجور اإلدراة
واملوظفني
ت -املوافقة على سياسة منح املكافآت واحلوافز لإلدارة التنفيذية واملوظفني مبا يتماشى مع تقييم األداء والنتائج حبسب
مايراه جملس اإلدارة مناسبا
ث -وضع قواعد املكافآت والبدالت ألعضاء جملس اإلدارة مبا يتماشي مع أحكام قانون الشركات والنظام األساسي

للشركة.
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 األنشطة المنفذة خالل السنة:اعتماد سياسة املكافآت يف الشركة وقدمت توصية جمللس االدارة للموافقة عليها
 -عدد اإلجتماعات التي عقدت خالل العام مع بيان التاريخ والحضور (√ أو .)X

تاريخ االجتماع
4/11/2021


حضور أعضاء اللجنة
أ .فاتح بكداش

أ.جورج شديد

أ.رامي البشارة

√

√

√

أعيد تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة بتاريخ  0202/9/25وذلك بسبب استقالة أحد األعضاء ووفاة ممثل عضو مجلس إدارة آخر .

اإلدارة التنفيذية
 .2املدير التنفيذي (املدير العام) للشركة مع نبذة تعريفية عنه.
السيد الدكتور ماهر عماري املدير التنفيذي لشركة آروب سورية  ،واليشغل أي منصب يف جملس إدارة آروب
سورية.
 دكتور يف الطب البشري – جامعة دمشق
 شهادة اختصاص باالمراض الداخلية
 شهادة البورد السوري يف اختصاص االمراض الداخلية
 شهادة أساسية يف تأمينيات احلياة – LOMA
 أكثر من  21سنة خربة يف التأمني واإلدارة
 شارك يف العديد من املؤمترات والندوات اخلاصة بالتأمينات الشخصية (الصحي واحلياة) والتأمني عرب املصارف
Bancassurance

 .0ملكية املدير التنفيذي (املدير العام) أسهم بالشركة (معدد أسهم ونسبة امللكية).
ال يمتلك أي أسهم في الشركة.
 .9رواتب وتعويضات وبدالت ومكافات أعضاء اإلدارة التنفيذية خالل العام.
عدد أعضاء اإلدارة التنفيذية العليا الرواتب
12

69,700,000

التعويضات والبدالت المكافات
0,6,556555

84,000,000
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الهيكل التنظيمي للشركة:
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التدقيق الداخلي
 .2المدقق الداخلي مع نبذة تعريفية عنه.
 اآلنسة روزيت حداد (مدير قسم التدقيق الداخلي) حتمل إجازة جامعية يف اإلقتصاد من جامعة دمشق ،ولديهاخربة تزيد عن  21سنة يف األعمال املالية واحملاسبية والتدقيق ،تعمل يف الشركة منذ عام  0229يف القسم
املايل،وحصلت على شهادة احملاسب القانوين يف بداية عام  ،0228علماً أن املدقق الداخلي متفرغ وال يشغل أي
منصب آخر يف الشركة.

 .0مسمى القسم وموقعه في الهيكل التنظيمي وبيان عدد الموظفين في وحدة مستقلة أو شخص
طبيعي أو جهة خارجية.
مهام المدقق الداخلي
 مت تأسيس قسم التدقيق الداخلي يف  01نيسان من عام  0221وهي وحدة مستقلة وميارس املدقق الداخليمهامه وفقاً للمعايري الدولية للتدقيق الداخلي حيث يتم مراجعة السياسات واإلجراءات املتبعة يف كل قسم ومدى
اإللتزام بتطبيقها كما يتم تقييم اإللتزام بالقوانني واألنظمة املرعية واإللتزام بتطبيق التعاميم الداخلية وقرارات جملس
اإلدارة.
 ينتج عن عملية التدقيق الداخلي تقرير حيتوي جمموعة من املالحظات واملقرتحات املرتبطة باألخطار املوجودة بكلقسم وحتدد درجة خطورهتا ضمن التقرير كما يتم ترك جمال لإلدارة املعنية بالرد ومناقشة املالحظات والتوصيات
املقرتحة ضمن اجتماعات موثقة ومن مث يتم رفع التقرير النهائي إىل جلنة التدقيق

تنويه :يف حال وجود وحدة مستقلة خمتصة بااللتزام واحلوكمة وإدارة املخاطر جيب إضافة التفاصيل مثل
التدقيق الداخلي.
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مدقق الحسابات
 .2مدقق حسابات الشركة وأتعاب مدقق احلسابات والتكاليف اخلاصة بالتدقيق خالل العام.
اسم مكتب مدقق الحسابات

أحمد رضوان الشرابي

تاريخ انتخاب مدقق الحسابات للعام

0202/22/21

أتعاب التدقيق للعام

0,222,222

عدد السنوات التي قضاها مدقق الحسابات

9

 .0التحفظات اليت قام مدقق احلسابات بتضمينها يف البيانات املالية املرحلية خالل العام.
اليوجد حتفظات قام هبا مدقق احلسابات
 .9اخلدمات األخرى غري التدقيق واالستشارات اليت متت خالل العام.
المدقق /شركة االستشارات تفصيل الخدمة المقدمة أتعاب الخدمة المقدمة
مصطفى عوين زكية

استشارات ضريبية

2,122,222

شركة لوجيكا

استشارات حاسوبية

2,999,222

شركة السمان وشركاؤوه

استشارات مالية وتقنية

20,222,222

اإلفصاح والشفافية
 .2أمساء املتحدثني الرمسيني باسم الشركة.
االسم

المنصب الوظيفي

السيد فاتح بكداش

رئيس جملس اإلدارة

السيد الدكتور ماهر عماري

املدير العام

 .0املعلومات اليت نشرها على املوقع االلكرتوين للشركة خالل العام (√ أو .)X
التقرير السنوي دعوة الهيئة العامة

البيانات المالية
نهائي ربع أول نصفي ربع ثالث
√

√

√

√

√

√
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 .4القرارات التي تم اتخاذها في الهيئة العامة خالل العام.
أ -املصادقة على تقرير جملس اإلدارة وتقرير مدقق احلسابات وعلى امليزانية السنوية وحساب األرباح
واخلسائر لعام 0202
ب -اقتطاع  %22من صايف االرباح لتكوين االحتياطيات االجبارية مببلغ وقدره /2,002,901/
ل.س
ت -زيادة رامسال الشركة مببلغ وقدره  /19,202,222/ل.س عن طريق ضم جزء من االرباح القابلة
للتوزيع والظاهرة مبيزانية السنة املالية املنتهية بتاريخ  0202/20/92ليصبح رامسال الشركة بعد
الزيادة  /2,991,202,222/ل.س
ث -انتخاب السيد رامي البشارة عضوا يف جملس االدارة من غري املسامهني
ج -ابراء ذمة جملس االدارة رئيسا واعضار وكذلك كافة ممثلي الشركة ومديرها العام عن كافة اعماهلم
خالل السنة املالية املنصرمة  0202ابراءا عاما شامال.
ح -عدم صرف اي تعويض العضاء جملس االدارة عن توليهم مهامهم خالل عام  0202وعدم
ختصيص اي من اعضاء جملس االدارة باية تعويضات عن توليهم مهامهم خالل سنة 0202
خ -عدم تقاضي اعضاء جملس االدارة اي مكافات خالل سنة 0202
د -انتخاب السيد امحد رضوان شرايب مدققا حلسابات الشركة لعام 0202
ذ -الرتخيص العضاء جملس االدارة وممثليهم مبمارسة اعمال مشاهبة لالعمال اليت متارسها الشركة
ر -إجراء عمليات شراء وبيع االسهم يف سوق دمشق لالوراق املالية لصاحل الشركة
ز -بيع املكاتب العائدة للشركة يف مشروع البوابة الثامنة
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 .3األحداث اجلوهرية واإلفصاحات الطارئة خالل العام.
مضمون اإلفصاح

الرقم تاريخ اإلفصاح
2

0202/20/02

استقالة عضو جملس االدارة

0

0202/29/00

اقرتاح جملس االدارة بتوزيع ارباح

4

0202/21/20

تعيني عضو جملس ادارة

3

0202/21/02

وفاة نائب رئيس جملس االدارة

5

 0202/22/01تعيني ممثل كنائب رئيس جملس االدارة

 .5املخالفات اجلوهرية املرتكبة خالل العام مع بيان أسباهبا.
اليوجد اية خمالفات مرتكبة خالل العام

المسؤولية االجتماعية
بيان مبسامهات وسياسات أو ممارسات اجتماعية وبيئية أو متعلقة بالسالمة املهنية خالل العام.
لم تساهم الشركة في أنشطة اجتماعية أخرى،سوى مشاركتها بصندوق الرعاية اإلجتماعية .

حقوق المساهمين
 .2تصنيف المساهمين بين الطبيعيين واالعتباريين في نهاية العام.
الطبيعيين
عدد المساهمين
نسبة الملكية

129

االعتباريين المجموع
2

129

%222 %11.22 53.45%
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 .0تصنيف المساهمين بين عرب وأجانب في نهاية العام.
أجانب المجموع

عرب
عدد المساهمين

129

-

129

نسبة الملكية

%222

-

%222

 .4المساهمين الذين يملكون  %5أو أكثر من رأس مال الشركة في نهاية العام
الرقم

اسم المساهم

نسبة الملكية

2

شركة آروب للتأمني ش.م.ل

%91

0

بنك لبنان واملهجر

%22

4

بنك سورية واملهجر

%2.22
%18.22

المجموع
 .3تصنيف المساهمين وفق حجم الملكية.
الرقم

ملكية األسهم

عدد

عدد األسهم

المساهمين

نسبة األسهم من عدد األسهم
المكتتب بها

2

أقل من 220222

902

514,148

%9.92

0

من  220222وأقل من

28

1,472,549

%22.21

520222
4

من  520222وأقل من

2

192,919

%9.12

2220222
3

من  2220222وأقل من

29

9,212,892

%09.22

5220222
5

من  5220222وأكثر

المجموع

1

2,292,292

%29.12

129

29,912,022

%222
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 .5سعر سهم الشركة في السوق خالل العام.
قيمة التداول

عدد الصفقات

الشهر

سعر إغالق حجم التداول
2

2

2

شباط

992

19,615

1,118,822

01

آذار

222.91

92,292

21,289,212

99

نيسان

222.91

992

102,191

8

آيار

222.91

2222

221,222

2

حزيران

222.91

2

2

2

تموز

182.09

290

80,280

2

آب

182.09

2

2

2

آيلول

192.22

1,922

9,922,199

22

تشرين األول 192.22

029

222,291

1

تشرين الثاني 631.42

01,188

21,299,219

92

كانون األول 192.10

2,288

2,220,229

09

11,191,220 222,228

022

كانون الثاني 082.19

المجموع
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