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تقرير الهيئة العامة العادية 2020
شركة االتحاد التعاوني للتأمين ش.م.م.ع
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

تقرير مجلس اإلدارة

البيانات المالية السنوية للشركة مدققة من مفتش الحسابات مقارنة مع السنة 
السابقة

تقرير مفتش حسابات الشركة

1(      وصف أنشطة الشركة الرئيسية وأماكنها اجلغرافية، وحجم اإلستثمار الرأسمالي وعدد املوظفني في كل منها.

2(      وصف للشركات التابعة وطبيعة عملها ومجاالت نشاطها ونتائج أعمالها.  

3(      بيان بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة وأسماء ورتب أشخاص اإلدارة العليا ونبذة تعريفية عن كل منهم.

4(      بيان بأسماء كبار مالكي األسهم املصدرة وعدد األسهم اململوكة لكل منهم مقارنة مع السنة السابقة.

5(      وصف مختصر الختصاصات جلان مجلس اإلدارة الرئيسية ومهماتها وأسماء أعضائها والسيما جلنة التدقيق.

6(      الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاعها وحصتها في أسواقها الرئيسية احمللية واخلارجية.

أو عمالء محددين برئيسني )محلياً وخارجياً( ما يشكل 10% فأكثر من إجمالي  و/  7(     درجة اإلعتماد على موردين محددين 

املشتريات و/ أو املبيعات أو اإليرادات. 

8(      وصف ألي حماية حكومية أو إمتيازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها مع اإلشارة إلى الفترة التي يسري عليها 

ذلك مع ذكر أي براءات اختراع أو حقوق امتياز مت احلصول عليها من قبل الشركة.

9(      ملخص ألي قرار صادرعن احلكومة أو املنظمات الدولية له أثر مادي على عمل الشركة.

10(     اإلفصاح عن تطبيق الشركة ملعايير اجلودة الدولية. 

11(     الهيكل التنظيمي للشركة وعدد موظفيها وفئاتهم ومؤهالتهم وبرامج تدريبهم وتأهيلهم.

12(     وصف اخملاطر التي تواجهها الشركة.

13(     االجنازات التي حققتها الشركة مدعمة باألرقام ووصف األحداث الهامة خالل السنة املالية. 

14(     األثر املالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة املالية وال تدخل ضمن النشاط الرئيسي.

15(     السلسلة الزمنية لألرباح واخلسائر احملققة واملوزعة وصافي حقوق املساهمني وأسعار األوراق املالية املصدرة ملدة ال تقل 

عن خمس سنوات أو منذ تأسيس الشركة أيهما أقل ومتثيل ذلك بيانياً ما أمكن. 

16(     حتليل املركز املالي للشركة ونتائج أعمالها خالل السنة املالية.

17(     التطورات املستقبلية العامة مبا في ذلك أي توسعات أو مشروعات جديدة، واخلطة املستقبلية للشركة لسنة قادمة على 

األقل وتوقعات مجلس اإلدارة لنتائج أعمال الشركة. 

18(     مقدار أتعاب التدقيق للشركة والشركات التابعة ومقدار أي أتعاب عن خدمات أخرى تلقاها املدقق و/أو مستحقة له.

19(     بيان بعدد األوراق املالية املصدرة من قبل الشركة واململوكة من قبل أي من األطراف ذوي العالقة، كل ذلك مقارنة مع 

السنة السابقة.

السلطة  ذوي  العليا  اإلدارة  وأشخاص  اإلدارة  مجلس  وأعضاء  رئيس  من  كل  عليها  حصل  التي  واملكافآت  التعويضات     )20

التنفيذية خالل السنة املالية، مبا في ذلك جميع املبالغ التي حصل عليها كل منهم كأجور وأتعاب ورواتب ومكافآت وغيرها، 

واملبالغ التي دفعت لكل منهم كنفقات سفر وانتقال داخل سورية وخارجها.

21(    بيان باالنشطة املتعلقة باملساهمة في املسؤولية االجتماعية، مبا فيها املبالغ املدفوعة وبالتبرعات واملنح التي حتملتها 

الشركة خالل السنة املالية.

22(     بيان بالعقود واملشاريع التي عقدتها الشركة املصدرة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو احلليفة أو رئيس مجلس اإلدارة 

أو أعضاء اجمللس أو املدير العام أو أي موظف في الشركة أو أقاربهم.

على  إدخالها  الشركة  التي تخطط  والتحسينات  للشركة  الداخلية  الرقابة  إجراءات  لفعالية  السنوي  التقييم  نتائج     )23

أنظمة وإجراءات الرقابة الداخلية في السنة التالية.

إدارة  تقرير مجلس  يوضح على  أن  السنوية يجب  املالية  البيانات  يتضمن حتفظات على  احلسابات  تقرير مدقق  اذا كان     )24

الشركة طبيعة تلك التحفظات وأسبابها وأي معلومات متعلقة بها.

25(    أي عقوبة أو جزاء مفروض على الشركة من أي جهة رقابية أو تنظيمية أو قضائية إذا كان لها تأثير جوهري.
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حضرات السيدات والسادة مساهمي شركة اإلحتاد التعاوني للتأمني )سولدارتي للتأمني( احملترمني 

السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...

يسرني باألصـالة عن نفسي وبالنيابة عن السادة أعضاء مجلس اإلدارة أن أرحب بكم جميعاً في االجتماع السنوي للجمعية 

العمومية، كما ويسرني أن أعرض على حضراتكم تقريراً موجزاً عن أنشطة الشركة اخملتلفة وأهم اإلجنازات التي حققناها خالل 

السنة املالية املنتهية في 2020/12/31 باإلضافة إلى خطة عمل عام 2021.

حضرات املساهمني الكرام، 

خالل عام 2020 مت العمل على احملافظة على منو اإلنتاج ومكانة الشركة في السوق وتوسيع انتشارها، وتطوير خدمة العمالء 

وتعزيز السمعة اجليدة التي استطاعت الشركة بناءها خالل العامني السابقني. 

     حققت الشركة في عام 2020 منواً واضحاً ومتميزاً في اإلنتاج انعكست نتائجه اإليجابية في تعافي ربحية الشركة حيث 

جتاوز اإلنتاج اإلجمالي املليار وستمائة مليون ليرة سورية بعدد وثائق إجمالي يقارب اخلمسة آالف وثيقة.

     ومن اجلدير بالذكر أن النمو في اإلنتاج الذي مت حتقيقه ميكن مالحظته في كافة أنواع التأمني ومن مختلف مصادر اإلنتاج 

وفروع الشركة في احملافظات السورية وفي عدد الوثائق الصادرة عن الشركة مما يعني أن النمو احملقق هو منو متوازن ومستقر. 

     ميكن اإلشارة هنا إلى النمو املميز احملقق في أقساط التأمني التكميلي للمركبات، حيث نالت الشركة بعام 2020 املركز 

الثاني بني الشركات بإجمالي أقساط جتاوز 584 مليون ل.س،مبعدل منو لألقساط قدره 316%،102% مقارنة بعام 2019,2018 على 

الترتيب، و مبعدل منو في عدد الوثائق بلغ 118%، 20% مقارنة بعام 2018 ,2019 على الترتيب، ومت حتقيق أرباح فنية من هذا املنتج 

مبفرده بقيمة  جتاوزت 87 مليون ل.س. 

       حققت الشركة منواً ملحوظاً في اإلنتاج اإلجمالي عن طريق فريق املبيعات املباشر  كنتيجة خلطة إعادة بناء الفريق وتدعيمه 

ارتكاز  هامة للشركة باعتبار فريق املبيعات املصدر األساسي  التي مت العمل عليها خالل األعوام السابقة، ويعد ذلك نقطة 

لإلنتاج املستقر،حيث شكل حجم اإلنتاج الوارد عن طريق فريق املبيعات املباشر لعام 2020 نسبة 60% من إجمالي قنوات البيع 

بإنتاج جتاوز 898 مليون ل.س مقارنة بإنتاج عام 2019 البالغ 514 مليون ل.س و إنتاج عام 2018 البالغ 325 مليون ل.س، وبنسب 

منو 75%،176% على الترتيب.

      وميكن مالحظة النمو الواضح في اإلنتاج املباشر مما يؤكد على املكانة والسمعة املميزة التي وصلت لها الشركة و االنتشار 

الكبير السمها في سوق التأمني السوري، حيث بلغ اإلنتاج املباشر مايزيد عن 200 مليون  ل.س مقارنة بإنتاج عام 2019 الذي بلغ 

47 مليون ل.س، و إنتاج عام 2018 الذي بلغ 41 مليون ل.س، وبنسب منو  322%،388% على الترتيب.

     على الرغم من الصعوبات التي واجهتها الشركة والتي كان أهمها الظرف املتعلق بخطر انتشار فايروس كورونا وظروف 

احلظر واإلغالق التي رافقته، فقد استطاعت الشركة احملافظة على إنتاجها الذي شهد تطوراً الفتاً في العامني السابقني ونالت 

ليرة  إنتاج قدره  1,506,647,566  السوري بحجم  السوق  االلزامي( في  التأمني  )باستثناء  اإلنتاج  اخلامسة في  املرتبة  الشركة 

سورية مقارنة مع إنتاج عام 2018  البالغ  587,708,140  ليرة سورية، وإنتاج عام 2019 البالغ  991,523,798 ليرة سورية، 

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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كما وبلغ عدد الوثائق في عام 2020 )4,991( وثيقة مقارنة مع عدد وثائق عام 2018 الذي بلغ )4,181(،وعدد وثائق عام 2019 البالغ 

)4,515( وثيقة، والذي يدل على أن النمو احملقق باإلنتاج هو منو فعلي و ليس منواً تضخمياً.

       متكنت الشركة من جتديد اتفاقيات إعادة التأمني للعام 2021 رغم احلصار االقتصادي القائم على بلدنا وخروج جميع معيدي 

التأمني األجانب من سوق التأمني السوري.

      خالل النصف الثاني من عام 2020 قامت الشركة بتعزيز قسم العمليات في الشركة ليأخذ دوراً فعاالً في تطوير اإلجراءات 

وحتسني خدمة العمالء والعمل على متابعة الثغرات واملشكالت التي تواجه الشركة، وذلك من خالل املتابعة الدائمة مـع كـل   

من  )األقسام الفنية، قسم املبيعات، القسم املالي( لالرتقاء باخلدمة املقدمة ألعلى مستوى ممكن ضمن اإلمكانيات املتاحة.

      استكماالً للخطة االستثمارية املعتمدة من قبل إدارة الشركة خالل العام 2019 والهادفة إلى حماية الكتلة النقدية لودائع 

الشركة وأصولها من آثار التضخم الهائل قامت الشركة خالل عام 2020 باإلجراءات التالية:

1-  استكملت الشركة خطة إكساء املقر اجلديد في مدينة طرطوس والذي يعكس الصورة احلقيقية ملكانة الشركة وتطور 

العمل فيها،حيث مت بدء العمل في الفرع اجلديد الكائن في شارع الثورة - الطريق العام بتاريخ 1 / 3 / 2021 واستغرقت عملية 

إكساء وجتهيز املقر اجلديد مدة قياسية لم تتجاوز سبعة أشهر،كما وحققت الشركة ربح صافي جتاوز 259 مليون ل.س نتيجة 

لبيع فرع الشركة القدمي في طرطوس واستثمرت هذه األموال في متويل إكساء املقر اجلديد في طرطوس باالضافة للمساهمة 

في مشروع إكساء املقر الرئيسي اجلديد للشركة في املهاجرين.

2-   حققت الشركة ربح صافي يقارب 210 مليون ل.س نتيجة لبيع سيارات الشركة التي مت شرائها بقصد االستثمار  في العام 

2019 ومت توظيف الكتلة النقدية احملصلة من عملية البيع في متويل إكساء املقر الرئيسي اجلديد للشركة في املهاجرين .

الذي  املهاجرين  في  للشركة  اجلديد  الرئيسي  املركز  وإكساء  حتسني  مبشروعي  بالبدء   2020 العام  خالل  الشركة  قامت    -3

سينعكس إيجابياً على حماية أصول الشركة وخفض املصاريف السنوية املترتبة عن استئجار املقر القدمي ومت وضع خطة زمنية 

طموحة ال تتجاوز سبعة أشهر النتهاء عملية اإلكساء واإلنتقال إلى املقر اجلديد علمأ بأن خطة متويل هذا املشروع االستراتيجي 

تعتمد بشكل كامل على املوارد الذاتية للشركة احملققة من خالل:

•     اخلطط االستثمارية املوضوعة في العام 2020 واألعوام السابقة 

•     إنتاج الشركة الذي حقق منواً كبيراً خالل األعوام السابقة والعام 2020.

كما وتهدف الشركة إلى استكمال هذا املشروع دون احلاجة الى االقتراض من املصارف وبالتالي جتنب حتميل الشركة أعباء مالية 

اضافية.

4-   االستثمار في سوق األوراق املالية:

-     قامت الشركة خالل العام 2020 بوضع خطة تهدف إلى حتقيق التوازن في احملفظة االستثمارية في سوق دمشق لألوراق 

املالية من خالل حتقيق توزيع متساٍو للمحفظة االستثمارية للشركة بني أغلب البنوك والشركات القيادية املدرجة في سوق 

األوراق املالية، حيث مت التوسع في االستثمار  بأسهم بنك البركة وبنك قطر  وشركة اسمنت البادية وتخفيض الكتلة املستثمرة 
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في بعض البنوك كبنك سورية الدولي االسالمي وبنك عودة، علماً بأن هذا النوع من االستثمار يعتبر متوسط الى طويل األمد 

ويهدف هذا اإلجراء إلى احلفاظ على استقرار العائدات االستثمارية من سوق دمشق.

-   بهدف زيادة التوسع في جميع احملافظات السورية و قيام الشركة بواجبها اجملتمعي من خالل نشر ثقافة التأمني بطريقة 

ممنهجة ومدروسة، مت العمل في نهاية عام 2020 على استكمال الدراسة الفنية والتسويقية ملنتج  تأميني جديد )كومبليكس( 

يغطي الرعاية الصحية الشاملة و خطر الوفاة و العجز الكلي الدائم ضمن وثيقة تأمني واحدة بطريقة احترافية و ببرنامج 

متكامل من حيث التغطيات و املنافع الشخصية.

ومت حتديد هدف سنوي ) 500 وثيقة( لعدد الوثائق املتوقع بيعها من هذا املنتج خالل عام 2021 وإطالق هذا البرنامج في بداية 

العام 2021.

-     ستعمل الشركة خالل العام 2021 على احملافظة على مستوى اإلنتاج احملقق مع تطوير األرباح الفنية والعائدات االستثمارية 

واحلفاظ على الكوادر املميزة العاملة في الشركة التي استغرق بنائها ثالث سنوات والتي كان من نتاج عملها حتقيق كل ما ذكر 

أعاله بهدف جتاوز املرحلة االقتصادية الصعبة واحلرجة التي متر بها البلد وتهيئة الشركة لالنطالق في املرحلة القادمة.

-   ستقوم الشركة خالل عام 2021 بتصفية معظم وثائق تأمني احلياة مع استرجاع األقساط التي صدرت بالدوالر األمريكي 

التأثير  نتيجة  التشغيلية  وأرباحها  الشركة  ميزانية  على  األكبر  العبء  تشكل  والتي   2013 و   2010 العامني  بني  ما  بالفترة 

السلبي املباشر لتقلبات سعر الصرف على االحتياطيات الفنية التابعة لهذا املنتج.

حيث بلغت اخلسائر الفنية لفرع تأمني احلياة خالل عام 2020 مايزيد عن 500 مليون ليرة سورية )بسبب تغير سعر صرف املصرف 

املركزي من 436 ل.س مقابل الدوالر األميركي في بداية 2020 إلى 1256 ل.س مقابل الدوالر األميركي في نهاية 2020 ( و الذي 

ألغى األثر اإليجابي لزيادة األرباح الفنية لباقي فروع التأمني لعام 2020 والتي بلغت 457 مليون ليرة سورية.

وكنتيجة لتطبيق نشرة سعر الصرف اجلديدة الصادرة عن مصرف سورية املركزي بتاريخ 14 - 04 -2021  على  سعر 2512 ل.س 

مقابل الدوالر األميركي فمن املتوقع أن تنعكس هذه الزيادة في تقييم االحتياطيات سلباً على األرباح الفنية للشركة بقيمة 

تتجاوز 750 مليون ليرة سورية وبناء عليه يتوجب إنهاء هذا امللف خالل العامني 2021 و 2022 كحد أقصى.

التجارة  وزارة  السادة  املالية،  وزارة  السادة  إلى  والتقدير  بالشكر  الكرام  اجمللس  أعضاء  السادة  وباسم  باسمي  أتقدم  باخلتام 

الداخلية وحماية املستهلك، السادة هيئة اإلشراف على التأمني والسادة هيئة األوراق واألسواق املالية السورية على عنايتهم 

بقطاع التأمني كما وأشكر زبائن الشركة الكرام الذين أولوها ثقتهم التي نعتز بها كثيراً ونعدهم بتحقيق األفضل، كما أود أن 

أشكر إدارة وموظفي الشركة على جهودهم املبذولة لالستمرار بالسير بنا نحو الريادة في السوق السوري.  
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1-  أنشطة الشركة الرئيسية وأماكنها الجغرافيــة، وحجم اإلستثمار الرأسمالي وعــــدد 
الموظفيــن في كل منها.

حصلت شركة االحتاد التعاوني للتأمني على الرخصة كشركة مساهمة مغفلة مبوجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 54/م 

والصادر بتاريخ 25 حزيران 2006 وحصلت على أمر مزاولة املهنة مبوجب قرار هيئة اإلشراف على التأمني رقم 100/141 بتاريخ 

13 شباط 2008. كما وسجلت في السجل التجاري حملافظة دمشق حتت الرقم 15044 بتاريخ 24 أيلول 2007، فكانت من آخر 

الشركات السورية املتخصصة في كافة أنواع التأمني تعمل وفقا لقوانني هيئة اإلشراف على التأمني. يبلغ رأسمال الشركة 

مليار ليرة سورية وهو يفوق الرأسمال املطلوب، وتسعى الشركة لتطوير منتجات تأمينية وفقاً حلاجات الزبائن.

تعاقدت شركة االحتاد التعاوني للتأمني باتفاقيات مع نخبة من شركات إعادة التأمني للحفاظ على محفظة تأمينية متوازنة 

والتقليص من اخملاطر. 

تقوم شركة االحتاد التعاوني للتأمني بتقدمي االستشارات واحللول التأمينية املتكاملة في مجاالت متنوعة من التأمني كـ:

       التأمني الصحي

       تأمني املركبات

       تأمني احلياة

       تأمني احلوادث الشخصية

       التأمني ضد احلريــق

       تأمني النقل البحري

       تأمني السفر

       تأمني املسؤولية املدنيـة

       تأمني املسؤولية املهنيـة

       تأمني الهواتف اخلليويـة

باإلضافة للبوالص اجلماعية )شركات ، مؤسسات......( تتضمن :

       التأمني الصحي اجلماعي     

       التأمني على احلياة اجلماعي

       تأمني احلوادث الشخصية اجلماعية

       تأمني املمتلكات

       التأمني البحري

       التأمني الهندسي

تقرير مجلس اإلدارة:
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دمشق، املالكي، جادة البزم، بناء اإلحتاد التعاوني، رقم 14

هاتف: 3742410/2/3/4/6/8/9 11 963+ 

هاتف  :  3016 11 963+

فاكس :  3742415 11 963+

ص.ب   : 33965 دمشق - سورية 

info@solidarity-sy.com :البريد اإللكتروني

www.solidarity-sy.com :املوقع اإللكتروني

فرع حمص

ساحة الساعة اجلديدة بناء األتاسي – الطابق الثالث

هاتف  :  2233214 / 3016 31 963+

فاكس :  2233211 31 963+

فرع حلب

حي اجلميلية / 1 / ، شارع حافظ إبراهيم، ط2

هاتف  : 2211111/03 21 963+

فاكس : 2211140 21 963+ 

: 965 حلب - سورية ص.ب  

فرع الالذقية

شارع اجلزائر )الكورنيش اجلنوبي(، بناء حنا وبالوش، ط4

هاتف  : 5/ 363266  41 963+  
هاتف  : 352999 - 352666 - 3016 41  963+ 

فاكس :  2754111 41 963+

موبايل : 7 / 940008886 963+

ص.ب   : 3330 الالذقية - سورية

فرع طرطوس

شارع هنانو، مجمع خير اهلل التجاري،  ط 3

هاتف  : 2328850 43 963+ 

فاكس : 3228581  43 963+ 

ص.ب   : 926 طرطوس - سورية   

      فرع حمــاه

حماة ساحة العاصي - بناء عبد الباقي فوق مصرف التوفير ط 5

هاتف   : 2214040 33 963+

 فاكس : 2214050 33 963+

     املركز الرئيسي للشركة: 
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بلغ عدد موظفي الشركة في املركز الرئيسي والفروع:

2- وصف للشركات التابعة وطبيعة عملها ومجاالت نشاطها ونتائج أعمالها:
ال يوجد شركات تابعة.

اجملموعحمـــاهطرطوسالالذقيةحمصحلبدمشق

11اإلدارة العامــة 

182222األقسام الفنية والعمليات

11قسم الشـؤون القانونيـة

10142118القسم اإلداري واملوارد البشرية

33قسم املعلوماتية

6118القسم املـالي

142472130قسم املبيعات

11املدقق الداخلي

11مشرف االلتزام

11مسؤول اإلبالغ

5526156286اجملموع
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تعريفية  ونبذة  العليا  اإلدارة  أشخاص  ورتب  وأسماء  اإلدارة  مجلس  أعضاء  بأسماء  بيان   -3

عنهم:

أعضاء مجلس اإلدارة:

نبذة تعريفيةالنسبةعدد األسهماملنصبعضو مجلس اإلدارة 

7.65%764,700رئيس مجلس اإلدارةالدكتور محمد عمر عرنوس

حاصل على شهادة بكالوريوس في 
على  حالياً  ويعمل  البشري  الطب 
اململكة  الرياض،  في  شركاته  إدارة 

العربية السعودية.

1.39%139,100نائب رئيس مجلس اإلدارةاملهندس محمد عمر شورى

ماجستير  شهادة  على  حاصل 
والتخطيط  الهندسية  اإلدارة  في 
العمراني- جامعة جنوب كاليفورنيا 
ويعمل  األمريكية  املتحدة  الواليات 
مدير  أهمها:  مناصب  عدة  في  اآلن 
الدن  بن  مجموعة  شركات  عام 

السعودية في سورية.

دائرة 1.50%150,000عضو مجلس اإلدارةالسيد عبد العزيز معقالي عن  الشعب  مجلس  عضو 
محافظة ريف دمشق – 4 دورات

---عضو مجلس اإلدارة*السيد حسان طحان

-    -عضو مجلس اإلدارةالسيد امين ايبش
في  بكالوريوس  على  حاصل 

الهندسة املعمارية 

شركة الفلوة للخرسانة 
اجلاهزة

5 %500,000عضو مجلس اإلدارة
السيد  الفلوة  شركة  عن  ممثل 

محمد صبري األرناؤط

* السيد حسان طحان: لــم يتقدم بالترشح لعضوية مجلس اإلدارة اجلديد بحسب الهيئة العامــة العادية املعقودة بتاريخ  
2020 /07 / 19
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تاريخ االنفكاكاملؤهل العلمياخلبرةاملنصباالسم

شهادة جامعيةأربع عشر سنةاملدير العامالسيد عزمي علي ديب

السيد رامي ابراهيم
نائب املدير العام للشؤون 

الفنية
ماجستيرأربع عشر سنة

شهادة معهدإثنتا عشر سنةاملدير اإلداريالسيد إياد فياض

شهادة جامعيةإحدى عشر سنةمدير احلساباتالسيد اياد دله

شهادة ثانويةإحدى عشر سنةاملدير اإلقليمي للفروعالسيد احلسن مخلوف

السيد جهاد بغدادي
مدير تأمني احلياة و احلوادث 

الشخصية
شهادة معهد تسعة عشر سنة

شهادة جامعيةتسع سنواتمديرة التأمني الصحيالسيدة مها بربر

شهادة جامعيةتسع سنواتمدير مطالبات السياراتالسيد علي حسني

شهادة جامعيةإحدى عشر سنةمدير الشؤون القانونيةالسيد مزن  عثمان

شهادة إعداديثالثة عشر سنةمدير فرع دمشقالسيد بشار احلرستاني

شهادة معهدإحدى عشر سنةمدير قسم كبار العمالءاألنسة راما العبوش

شهادة ثانوية عامةإحدى عشر سنةمدير مبيعات فرع دمشقالسيد طعان شنيص

شهادة جامعيةتسع سنواتمدير املعلوماتيةالسيد محمد جهاد قنديل

شهادة معهدإحدى عشر سنةاملدقق الداخليالسيد عصام حفار

اإلدارة العليا:
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4-  بيان بأسماء كبار مالكي األسهم المصدرة من قبل الشركة وعدد األسهم المملوكة 
لكل منهم: 

بيان بأسماء كبار مالكي األسهم املصدرة من قبل الشركة وعدد األسهم اململوكة لكل منهم، إذا كانت هذه امللكية تشكّل 

ما نسبته 5 في املائة فأكثر مقارنة مع السنة السابقة.

املساهمون الرئيسيون

20192020

عدد األسهم النسبة
اململوكة

عدد األسهم النسبة
اململوكة

202,000,000%202,000,000%دار التالحم للخدمات التجارية

101,000,000%101,000,000%شركة التأمني اإلسالمية العاملية

8.36835,545%8.36835,545%فيدلتي اشورنس اند ريانشورنس كومباني ش.م.ل

7.65764,700%7.65764,700%الدكتور محمد عمر عرنوس

5.21521,350%5.21521,350%مجموعة الفاضــل

5500,000%5500,000%شركة الفلوة للخرسانة اجلاهزة

5500,000%5500,000%السيد إيهاب مخلوف

5500,000%5500,000%السيد قسورة عثمان

5500,000%5500,000%السيدة رزان عثمـان

5500,000%5500,000%السيد محمد عباس
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أعضائها  وأسماء  ومهماتها  الرئيسية  اإلدارة  مجلس  لجان  الختصاصات  مختصر  وصف   -5
والسيما لجنة التدقيق: 

أوالً- جلنة التدقيق: 

عدد اإلجتماعات وتواريخها :

1- اجتماع رقم 1 بتاريخ 2020/4/22

2- اجتماع رقم 2 بتاريخ 2020/11/12

 مهام جلنة التدقيق:
1-     طلب املشورة القانونية أو املالية أو اإلدارية أو الفنية من أشخاص من ذوي اخلبرة والكفاءة إذا مادعت الضرورة إلى ذلك. 

2-     اقتراح تعيني أو إقالة املدقق الداخلي، ويكون للجنة صالحية حتديد راتبه وتقييمه السنوي في إطار األنظمة املعمول بها.

3-     تقييم كفاءة وفاعلية التدقيق الداخلي ومدى االلتزام باملعايير الدولية للمارسة املهنية للتدقيق الداخلي.

4-     اعتماد خطة للتدقيق الداخلي السنوية وتتبع تنفيذها ومتابعة النتائج التي مت التوصل إليها وكيفية معاجلتها.

5-     التوصية للمجلس بترشيح مدقق خارجي ليتم انتخابه من قبل الهيئة العامة للمساهمني، والتوصية بعزله على أن يكون 

من مدققي احلسابات املعتمدين من قبل الهيئة .

6-     تقييم موضوعية واستقاللية املدقق اخلارجي.

7-    الـتأكد من مدى شمولية أنظمة التدقيق اخلارجي ألعمال الشركة ومناقشة منهجية العمل املعتمدة من قبل مدقق 

احلسابات اخلارجي وتقييم اخلطة العامة التي يتبناها للقيام بالتدقيق وذلك مبا يتوافق مع املعايير الدولية .

8-     التأكد من دقة اإلجراءات املالية واحملاسبية وسالمتها.

9-     التأكد من تقيد الشركة بالقوانني واألنظمة والقرارات التي تخضع لها أعمال الشركة وأنشطتها، وبصفة خاصة قرارات 

وتعليمات هيئة اإلشراف على التأمني وتقارير مدققي احلسابات اخلارجيني ومتابعة اإلجراءات املتخذة بشأنها.

10-    مراجعة البيانات املالية قبل عرضها على اجمللس والتأكد بصفة خاصة من مدى التزامها باألنظمة والتعليمات واملتطلبات 

التي حددتها هيئة اإلشراف على التأمني.

11-   اإلشراف على أعمال التدقيق الداخلي ودراسة تقرير املدقق الداخلي.

12-   طلب احلصول على أي معلومات أو االجتماع مع املدقق اخلارجي والداخلي وأي موظف آخر عندما يكون هناك حاجة لذلك 

دون وجود أي ممثل عن اإلدارة التنفيذية للشركة .

صفة العضويةاألعضـــاء

رئيساً للجنة حتى تاريخ 2020/07/19 السيد حسان طحان *
* )*تاريخ انعقاد الهيئة العامة العادية للشركة(

رئيساً للجنة من تاريخ 2020/07/19السيد محمد عمر شورى *

ًالسيد عبد العزيز معقالي عضوا

ًالسيد أمين ايبش عضوا
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ثانياً- جلنة املكافئات:

عدد االجتماعات وتواريخها:
-      اجتماع رقم 1 بتاريخ 2020/10/01

مهام جلنة املكافئات:
الترشيحات  سياسات  وضع  و  التنفيذيني  كبار  و  اإلدارة  مجلس  أعضاء  مكافآت  و  لتعويضات  واضحة  سياسة  وضع  تتولى 

لعضوية مجلس اإلدارة ولشغل منصب املدير التنفيذي في الشركة مبا يتوافق مع قرارات الهيئة ومع األنظمة والقوانني ذات 

العالقة ومراجعة األلتزام بهذه السياسات دورياً. 

1-    وضع سياسة واضحة للمكافآت والتعويضات. 

2-    والرواتب وأي منافع أخرى ألعضاء اجمللس واإلدارة التنفيذية وتقدميها إلى اجمللس لتبنيها وتتولى اللجنة التحقق من اإللتزام 

بهذه السياسة واإلفصاح عنها وعن كل مكافآت وتعويضات ومنافع أعضاء مجلس اإلدارة في التقرير السنوي للشركة.

3-    دراسة خطة التدريب والتأهيل في الشركة وخطة اححتياجات الشركة من املوارد البشرية ومناقشتها مع مديرية املوارد 

البشرية 

4-    تنظيم قوائم أسماء واجتماعات اللجان املنبثقة عن مجلس اإلدارة وحضور أعضائها. 

5-    صياغة معايير لتقييم أداء اجمللس واللجان املنبثقة وأعضاء اجمللس واملدراء في الشركة ورفعها إلى اجمللس لتبنيها وتتولى 

اللجنة تقدمي تقارير حول هذه املعايير للمجلس مرتني على األقل سنوياً 

6-    تقوم اللجنة بأية مهام أخرى يكلفها بها اجمللس.

ثالثاً- جلنة احلوكمة:

مهام جلنة احلوكمة:
1-   تقوم اللجنة مبراجعة إجراءات احلوكمة وكل األنظمة والسياسات التي تساهم في ضبط أداء الشركة وتقدم املقترحات 

بشأنها إلى اجمللس 

2-    اقتراح السياسات واإلجراءات الالزمة لاللتزام بأية أنظمة أو متطلبات قانونية ذات عالقة بحوكمة الشركة 

3-    جتتمع اللجنة مرتني على األقل سنوياً وترفع تقاريرها بشكل أصولي إلى اجمللس مبا يضمن التحقق من تطبيق أحكام هذا 

الدليل. 

صفة العضويةاألعضـــاء

رئيساً للجنة)شركة الفلوة( ميثلها السيد محمد صبري األرناؤط 

ًالسيد امين ايبش عضوا

ًالسيد عبد العزيز معقالي عضوا

صفة العضويةاألعضـــاء

رئيساً للجنةالسيد محمد عمر عرنوس

ًالسيد محمد عمر شورى عضوا

ًالسيد أمين ايبش  عضوا



17

رابعاً- جلنة إدارة اخملاطر: 

عدد اإلجتماعات وتواريخها :

1-     اجتماع رقم 1 بتاريخ 31 / 08/ 2020

مهام جلنة إدارة اخملاطر:
1-     تنفيذ سياسات إدارة اخملاطروأنظمتها املعتمدة في الشركة وفق القرارات الصادرة عن هيئة اإلشراف على التأمني

التأمينية وأخذ قرارات  بالنظر إلى تطور احملفظة  إدارة األصول واملستحقات وعليها مراجعة تطبيق سياسة االستثمار      -2

تتعلق باستثمارات الشركة من االحتياطات الفنية.

3-     اإلستثمار وعليها مراجعة تطبيق سياسة االستثمار في الشركة وفق القرارات الصادرة عن هيئة االشراف على التأمني 

وتكون صالحية إعطاء القرار بالبيع أو الشراء لرئيس اللجنة مع أحد األعضاء من اللجنة املذكورة وعلى أن يقوم املدير العام 

املفوض بتطبيق القرارات الصادرة عن هذه اللجنة.

4-     جتتمع جلنة إدارة اخملاطر مع مدير اخملاطر مرة واحدة كل ثالثة أشهر ، أما بالنسبة للقرارات اإلستثمارية يتم تنفيذها عن 

طريق املفوض من الشركة دون الرجوع إلى مدير اخملاطر.

صفة العضويةاألعضـــاء

رئيساً للجنةالسيد أمين ايبش

ًالسيد محمد عمر عرنوس عضوا

ًالسيد محمد عمر شورى عضوا
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المحلية  الرئيسية  أسواقها  في  وحصتها  قطاعها  ضمن  للشركة  التنافسي  الوضع     -6
والخارجية:

مدرج أدناه جدول يبني أقساط التأمني في شركتنا مقارنة بعام 2019 ونسبة كل فرع من الفروع التأمينية إلى 
مجموع األعمال:

الفروع التأمينية

كافة األرقام هي بآالف الليرات السورية

20192020
نسبة التغيــر 
2019 إلى 2020 اإلنتاج ل.س

نسبة الفرع إلى 
مجموع  األعمال

اإلنتاج ل.س
نسبة الفرع إلى 
مجموع األعمال

9.53%6.34% 102,333 8.43%93,427تأمني احلياة

53.39%4.77% 77,005 4.53%50,201تأمني النقل

-8.55%6.60% 106,490 10.51%116,445تأمني السيارات اإللزامي

102.42%36.23% 584,490 26.06%288,745تأمني السيارات الشامل

94.09%12.24% 197,428 9.18%101,720التأمني الصحي الفردي

27.33%24.20% 390,346 27.67%306,566التأمني الصحي اجلماعي

-53.78%0.05% 757.46 0.15%1,639التأمني الهندسي

83.25%1.41% 22,732 1.12%12,405تأمني احلوادث العامة

15.03%5.56% 89,690 7.04%77,972التأمني ضد احلريق

153.95%0.96% 15,494 0.55%6,101تأمني السفر

-50.00%1.63% 26,372 4.76%52,748تأمني الهاتف اخللوي
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مقارنة نسب النمو في إنتاج وترتيب شركات التأمين العاملة في القطاع السوري
) دون احتساب التأمين اإللزامي للسيارات ( لعام 2018 - 2019 - 2020

          
TrustAdirSKICAropeIslamicAL AqeelaOrientSolidaritySyria ArabUICNICArabia

106,501,968337,291,134418,688,146730,773,156369,264,2161,007,369,406807,175,414578,708,1401,129,096,852937,740,2641,530,476,970883,165,6402018

202,775,651403,472,220474,679,762842,562,447539,130,989712,966,438847,457,675991,523,7981,219,588,8951,248,402,3491,605,268,677843,064,0292019

246,992,552713,462,7221,019,535,5491,126,812,0371,135,977,0041,265,281,5681,302,437,7601,506,647,5661,791,830,5552,618,667,8882,716,036,3843,029,287,3142020

  

2018
2019
2020

2018
2019
2020

مقارنة نسب النمو في إنتاج وترتيب شركات التأمين العاملة في القطاع السوري
) مع احتساب التأمين اإللزامي للسيارات ( لعام 2018 - 2019 - 2020

         
TrustAdirSKICIslamicAropeAL AqeelaOrientSolidaritySyria ArabUICNICArabia

107,062,974378,929,957478,255,862433,404,638824,597,6231,246,141,716923,940,270653,127,4941,142,556,8661,032,766,4691,719,588,7571,007,256,9922018

224,673,033452,913,834535,210,757583,668,998969,215,712729,599,728970,629,0921,107,968,4931,240,240,7591,397,653,8211,868,263,158965,331,7642019

275,189,949748,876,3641,088,370,3681,186,027,9461,226,958,2421,380,694,5951,422,095,9481,613,137,5421,805,018,5152,760,870,3672,841,715,8943,153,189,3702020

 

3,500,000,000

3,000,000,000

2,500,000,000

2,000,000,000

1,500,000,000

1,000,000,000

500,000,000

0

213% 

227% 

49% 
27% 

6 5 7 6 1

65% 

52% 

10 9 2

167% 

98% 

9 10 3

58% 
46% 

12 12 4

147% 

46% 

8 4 5

54% 

47% 

3 3 6

11 % 
89% 

5 7 7 8

174% 

103% 

1 1 9

128% 
103% 

4 2 10

98% 
65% 

11 11 11

157% 
22% 

2 8 12

2020 مقارنة بـ 2018
2020 مقارنة بـ 2019

2020 مقارنة بـ 2018
2020 مقارنة بـ 2019

3,500,000,000

3,000,000,000

2,500,000,000

2,000,000,000

1,500,000,000

1,000,000,000

500,000,000

0

243% 

259% 

208% 

111% 

10 9 5 6 1

77% 
69% 

1 1 2

179% 

110% 

4 2 3

59% 

47% 

2 3 4

156% 

52% 

8 4 5

61% 

54% 

6 5 4

26 % 
77% 

3 8 7 8

54% 
34% 

7 7 9

144% 

115% 

9 10 10

112% 77% 

11 11 11

132% 
22% 

12 12 12
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7-  درجة اإلعتماد على موردين محددين / عمالء محددين برئيسين )محليًا وخارجيًا( ما يشكل 
10 % فأكثر من إجمالي المشتريات و/أو المبيعات أو اإليرادات:

اليوجد اعتماد على موردين أو عمالء )محلياً وخارجياً( مايشكل 10% فأكثر من إجمالي املشتريات أو املبيعات أو اإليرادات.

 

8-  وصف ألي حماية حكومية أو إمتيازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها مع اإلشارة 
الحصول  تم  امتياز   حقوق  أو  اختراع  براءات  أي  ذكر  مع  ذلك  عليها  يسري  التي  الفترة  إلى 

عليها من قبل الشركة:

ال يوجد أي حماية حكومية أو امتيازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها مبوجب القوانني واألنظمة أو غيره أو براءات اختراع أو 

حقوق امتياز مت احلصول عليها من قبل الشركة.

9-  ملخص ألي قرار صادر عن الحكومة أو المنظمات الدولية له أثر مادي على عمل الشركة: 
ال يوجد أي ملخص ألي قرار صادر عن احلكومة أو املنظمات الدولية أو غيرها، له أثر مادي على عمل الشركة أو منتجاتها أو قدرتها 

التنافسية.

10-  اإلفصاح عن تطبيق الشركة لمعايير الجودة الدولية:
اليوجد تطبيق ملعايير اجلودة الدولية.
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الهيكل التنظيمي للشركة وعــدد موظفيها وفئاتهم ومؤهالتهم وبرامــج تأهيلهـم   -11

وتدريبهم: 

اعتمدت الشركة على هيكل تنظيمي يحدد الصالحيات ويساعد على سير العمل كما يلي:

القسم املالي
Financial Department

قسم املبيعات
Sales Department

األقسام الفنية
Technical  Departments

نائب املدير العام للشؤون الفنية
Deputy General Manager - Technical

الفروع األخرى
Other Branches

 تأمني السيارات
Motors Insurance

املوارد البشرية
Human Resources

فرع دمشق
Damascus Branch

قسم كبار العمالء
VIP Department

فرع الالذقية
Lattakia Branch

مطالبات السيارات
 Motors Claims

املشتريات
Procurement Section

فرع حمص
Homs Branch

التأمني الصحي
Medical Insurance

العالقات احلكومية
Governmental Relations

فرع طرطوس
Tartous Branch

تأمني احلياة واحلوادث الشخصية
Life & Personel Accidents  Insurance

فرع حلب
Aleppo Branch

التأمينات العامة
General Insurance

فرع حماه
Hamah Branch

إعادة التأمني
Reinsurance 

العمليات
Operations

القسم اإلداري
Administrative Department 

قسم املعلوماتية
IT Department

قسم الشؤون القانونية
Legal Affairs Department

مجلس اإلدارة
  Board of Directors

Compliance Supervisor
مشرف اإللتزام

Secretary
سكرتاريه مسؤول اإلبالغ

Reporting Officer

عضو مجلس اإلدارة

Board Member

املدقق الداخلي
Internal Auditor

املدير العام
General Manager
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البرامج التدريبية:
مت إخضاع موظفي الشركة إلى عدد من البرامج التدريبية والتي اعتمدت من الشركة خالل عام 2020 سواء بالتعاون مع هيئة 

اإلشراف على التأمني أو مع جهات آخرى. ومن أهم هذه الدورات:

           املعرفة مبنتجات الشركة. 

           تدريب داخلي ملوظفي اإلكتتاب – تناوب العمل ملوظفي اإلكتتاب في مختلف فروع التأمني.

           مهارات البيع. 

           خدمة العمالء.
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بلغ عدد موظفي الشركة في املركز الرئيسي والفروع: 

وكانت مؤهالتهم العلمية كمايلي:

12-وصف المخاطر التي تواجهها الشركة:
 

االهتمام  هذا  جتسد  وقد  استمراريتها،  وضمان  الشركات  بنجاح  الرتباطها  التأمني  بشركات  احمليطة  باخملاطر  االهتمام  يتزايد 

العريضة  العربية السورية والذي يرسم اخلطوط  التأمني في اجلمهورية  بالقرار رقم 329/100 الصادر عن هيئة االشراف على 

لنظام إدارة اخملاطر في شركات التأمني.

إن إدراك ما ميكن أن تتعرض له املؤسسة من أخطار حقيقية هو أمر حيوي وهام. إضافة إلى إدراك اخلطر احملتمل يساعد املؤسسات 

على اتخاذ خطوات ذات تكاليف معقولة لتدارك اخلطر وخفض إحتمال التعرض لهذا اخلطر.

اجملموعحماهطرطوسالالذقيةحمصحلبدمشق

11اإلدارة العــامــة

182222األقسام الفنية والعمليات

11قسم الشؤون القانونيــة

10142118القسم اإلداري واملوارد البشرية

33قسم املعلوماتية

6118القسم املـالي

142472130قسم املبيعات

11املدقق الداخلي

11مشرف االلتزام

11مسؤول اإلبالغ

5526156286اجملموع

املؤهالت العلمية

ما دون الشهادة 
اجلامعية

اجملموعدكتوراةماجستيرشهادة جامعية

53303-86
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      مخاطر التأمني:
يعتبر اخلطر مبوجب أي وثيقة تأمني إحتمال حتقق حدث مؤمن عليه وما يستتبع ذلك من مطالبات ذات قيمة غير مؤكدة نظراً 

لطبيعة وثيقة التأمني، يكون حتقق هذا اخلطر مفاجئاً وبالتالي ال ميكن توقعه.

إن مخاطر التأمني هي اخملاطر التي تولدها حالة عدم التأكد من احلدوث، التوقيت أو قيمة املطالبات التأمينية. تقوم الشركة 

بإدارة مخاطر التأمني من خالل املتابعة املستمرة حلجم وبنية محفظتها التأمينية، إضافة ملتابعة سياسة التسعير ومتابعة 

املطالبات الفعلية مقابل املطالبات املتوقعة.

كلما تنوعت احملفظة التأمينية، كلما كانت أقل عرضة للتأثر بالتغيرات التي تطرأ على أي من مكوناتها وقد طورت الشركة 

إستراتيجية اإلكتتاب بوثائق التأمني لتنويع األخطار التأمينية التي تقبل بها وضمن كل فئة من تلك الفئات لتوسيع قاعدة 

األخطار بغية تخفيض نسبة التغير في النتيجة املتوقعة.

وتعمل الشركة على إدارة أخطارها التأمينية من خالل استراتيجية اكتتاب سليمة وواضحة وإتفاقيات إعادة تامني ومع شركات 

ذات تصنيف عالي وسمعة جيدة والعمل على معاجلة املطالبات الناجتة واحلوادث باسلوب ممنهج ومدروس.

      مخاطر إعادة التأمني: 
قامت الشركة بإبرام عقود إعادة التأمني مع شركات عاملية حتمل أعلى التصانيف بحسب شركات التقييم، لتقليص اخملاطر 

املالية الناجمة عن املطالبات الكبيرة، وذلك كما هو معمول به في باقي شركات التأمني وحسب أنظمة هيئة اإلشراف على 

التأمني.

تقوم الشركة بتقييم الوضع املالي لشركة إعادة التأمني املتعاقدة معها ويتمحور إهتمامها حول األخطار التأمينية الناجمة 

عن التوزع اجلغرافي وطبيعة األنشطة والفعاليات لشركات إعادة التأمني.

لشركة  املطالبات  من  التزاماته  بدفع  التأمني  معيد  التأمني كتخلف  إعادة  تنطوي حتت مخاطر  التي  اخملاطر  من  عدد  هنالك 

التأمني، أو انخفاض التصنيف االئتماني والطاقة االستيعابية ملعيد التأمني املعتمد، أو غياب مسؤول العادة التأمني في الشركة، 

أو تناقض بني الشروط العامة للوثائق املباعة مع الشروط املنصوص عليها في االتفاقيات. 

دخلت الشركة في معاهدات إعادة تأمني توفر لها القدرة على مواجهة األخطار بأسعار منافسة ومتكنها من اإلحتفاظ باحلد 

األمثل من األخطار، مع األخذ بعني اإلعتبار املوارد املالية كرأس املال واالحتياطيات وحجم محفظة األوراق املالية واألصول اجلاهزة.

إن حجم اخملاطر يتناسب مع القواعد العملية ومقياس املقارنة العام، واألكثر أهمية هو اإلحتفاظ بنسبة سيولة عالية للشركة. 

إن عقود أقساط إعادة التامني ال حتل الشركة من التزامتها جتاه املؤمن لهم. وتبقى الشركة ملتزمة جتاه املؤمن لهم باحلصة 

املعاد تأمينها حتى في حال عدم وفاء شركة إعادة التأمني بالتزامتها. 

      مخاطر السيولة :
إن إدارة مخاطر السيولة تتم بالتأكد من توفر سيولة كافية لإليفاء بااللتزامات املترتبة على الشركة عند استحقاق أية دفعة. 

لهذه الغاية، فإن الشركة تقوم بقياس التدفق النقدي املتوقع بالنسبة للموجودات واملطلوبات على حد سواء وذلك بشكل دوري.

ونسب  العمالء  التزام  ومدى  االستثمارية،  احملفظة  بنية  وهي:  السيولة  مبخاطر  املؤثرة  العوامل  أهم  التالية  اخملاطر  وتشكل 

املديونية، طبيعة األصول املتوفرة لدى الشركة، وارتفاع نسبة املصاريف الى األقساط املكتتبة، وتقلبات أسعار الصرف.

      مخاطر التسليف :
من  هي  التسليف  مخاطر  متابعة  إن  الشركة.  جتاه  بالتزاماتهم  الوفاء  من  املدينني  إمكانية  بعدم  التسليف  مخاطر  تتمثل 

مسؤولية الشركة والتي تتبع مبادئ توجيهية صارمة للحد من هذا اخلطر 
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      مخاطر معدل الفائدة : 
تنشأ هذه اخملاطر من التغيرات التي حتدث في معدالت الفوائد السوقية والتي لها تأثير مباشر على املوجودات املنتجة للفوائد 

واملطلوبات اخلاضعة للفوائد. حيث تنحصر مخاطر الفائدة في احلسابات املصرفية املنتجة للفوائد واحلسابات اجملمدة ملعيدي 

التأمني اخلاضعة للفوائد.

      مخاطر العمليات: 
إن مخاطر العمليات هي مخاطرة اخلسارة أو التأثيرات السلبية على العمل الناجتة عن عدم صحة أو فشل اإلجراءات التطبيقية 

الداخلية واألشخاص واألنظمة الداخلية للشركة أو عن أحداث خارجية. تتم إدارة مخاطر العمليات من خالل هيكلية تتطلب 

حتديد اخملاطر وطرق تقييمها بحسب تأثيرها ونسبة حدوثها ومن خالل طرق تقييم ذاتية ملتابعة فعالية هذه اإلجراءات. إن اخملاطر 

اإلستراتيجية تتحدد وتتابع من خالل عملية التخطيط السنوية.

السنة  خالل  الهامة  األحداث  ووصف  باألرقام  مدعمة  الشركة  حققتها  التي  اإلنجازات   -13

المالية:

ملخص إجمالي عن أعمال الشركة خالل 2020 )األرقام بالليرات السورية(:

صافي حقوق املساهمنيصافي الربحإجمالي األقساط املكتتبة

1,613,137,542964,086,6621,728,690,476
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األقساط املكتتبة وإجمالي التعويضات:
كما وبلغت األقساط املكتتبة وإجمالي التعويضات املدفوعة وقيد التسوية مايلي:

النتائج الفنية التي حققتها منتجاتنا التأمينية:
التأمينية  الفروع  على  موزعة  ليرة سورية   )  43,063,540  ( بلغت  التأمني  إجمالي خسائر من عمليات  الشركة  وحققت  كما 

كالتالي:

الفرع التأميني
األقساط
املكتتبة

إجمالي التعويضات
)املدفوعة وقيد التسوية(

584,490,006258,142,166التأمني على السيارات الشامل

106,489,976305,673,542التأمني على السيارات اإللزامي

89,690,02013,394,810تأمني ضد احلريق

587,773,804395,952,294التأمني الصحي

757,4650التأمني الهندسي

15,494,1500تأمني السفر

22,731,84195,205التأمني على احلوادث العامة

102,333,26287,385,773التأمني على احلياة

77,004,6000التأمني البحري

26,372,41829,648,884التأمني على الهاتف اخللوي

ربح / خسارةالفرع التأميني

87,485,321التأمني على السيارات الشامل

29,713,142التأمني البحري

33,584,579التأمني ضد احلريق

219,885,244التأمني الصحي

12,487,488التأمني على احلوادث العامة 

597,552التأمني الهندسي

)500,575,051(               التأمني على احلياة * 

56,773,176التأمني على السيارات اإللزامي

8,082,224التأمني على السفر

8,902,785التأمني على الهاتف اخللوي

)43,063,540(اجملموع
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التأمني الصحي اجلماعي
التأمني الصحي الفردي

تأمني احلوادث العامة
التأمني ضد احلريق

تأمني السفر
تأمني الهاتف اخللوي

التأمني الشامل على السيارات

تأمني النقل
التأمني علي احلياة

النتائج التي حققتها الشركة خالل عام 2020 :

مت حتقيق أقساط تأمني صافية )بعد خصم حصة معيدي اإلتفاقيات النسبية واتفاقيات فائض اخلسارة( تساوي  1,413                  

مليون ليرة سورية.

بلغت إجمالي التعويضات املدفوعة )بعد خصم االستردادات( 627 مليون ليرة سورية.   

بلغت إجمالي تعويضات حتت التسوية  454 مليون ليرة سورية.   

بلغت اخلسائر الفنية الصافية الناجمة عن أعمال التأمني ) 43 ( مليون ليرة سورية.   

* بلغت اخلسائر الفنية لفرع تأمني احلياة خالل عام 2020 مايزيد عن 500 مليون ليرة سورية )بسبب تغير سعر صرف املصرف 

املركزي من 436 ل.س مقابل الدوالر األميركي في بداية 2020 إلى 1256 ل.س مقابل الدوالر األميركي في نهاية 2020 ( نتيجة 

ارتفاع االحتياطيات الفنية لوثائق تأمني احلياة مع استرداد األقساط )ROP( واملقيمة بالدوالر األمريكي و الذي ألغى األثر اإليجابي 

لزيادة األرباح الفنية لباقي فروع التأمني لعام 2020 والتي بلغت 457 مليون ليرة سورية.

األقساط املكتتبة

إجمالي التعويضات

تأمني السيارات اإللزامي

التأمني الشامل على السيارات
التأمني اإللزامي على السيارات

تأمني ضد احلريق
التأمني الصحي

التأمني علي احلياة

 % 6

 % 6
 % 2

 % 5

 %7

 % 36                    

 % 24 

التأمني على الهاتف اخللوي

 % 24

 % 1

 % 36

 % 8

           
   

 % 12

 % 3

 % 28

 % 1

 % 1
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14- األثــر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة المالية وال تدخل ضمن 

النشاط الرئيسي:
اليوجد أثر مالي.

المساهمين  حقوق  وصافي  والموزعة  المحققة  والخسائر  لألرباح  الزمنية  السلسلة   -15

وأسعار األوراق المالية المصدرة لمدة ال تقل عن خمس سنوات أو منذ تأسيس الشركة أيهما 

أقل وتمثيلها بيانيًا:
                                                     )جميع األرقام بالليرات السورية(

سنة 2020سنة 2019سنة 2018سنة 2017سنة 2016سنة 2015النتائج األولية املقارنــة

1,014,451,292764,603,8141,728,690,476 1,216,574,364 1,267,844,798 1,183,370,771 صافي حقوق املساهمني

صافي الربح/ اخلسارة احملقق
قبـل الضريبـة

 123,932,539 87,427,199 51,270,434- 199,117,162- 259,645,301-971,010,032

ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدال يوجداألربـــاح املــوزعــة

أسعار األوراق املــاليـة املصــدرة 
اإلسمية غير املوضوعـة للتداول

 100 100 100 100 100100

أســعار األوراق املــاليــة حسب 
القيمة السوقية

 112 112 129.25 268.59 281.64271

صافي الربح العـائـد ملســاهمي 
الشركـة بعد اقتطـاع مخصص
الضريبــة وحـقــوق األقــليــة

 120,734,640 84,474,027 51,270,434- 202,123,072- 249,847,478-964,086,662
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16- تحليل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خالل 2020 : 
          

        بلغت اخلسائر الناجتة عن عمليات التأمني 43.06 مليون ليرة سو رية كما بلغت فوائد املصارف واإليرادات األخرى 318 

مليون ليرة سورية.

        بلغت نفقات الشركة العمومية 549 مليون ليرة سورية.

        بلغ صافي الربح 964 مليون ليرة سورية.

        بلغ إجمالي االحتياطات الفنية واحلسابية احملتجزة  2,014 )اثنان مليار وأربعة عشر مليون( ليرة سورية  )منها 866 مليون 

ليرة سورية عائدة الحتياطيات فرع التأمني على احلياة(.

        بلغ مجموع موجوداتنا  4,376 )أربعة مليار وثالثمائة وستة وسبعون مليون( ليرة سورية.

        بلغت حقوق املساهمني 1,728 )مليار وسبعمائة وثمانية وعشرون مليون( ليرة سورية.

        بلغت ربحية السهم األساسية واخملففة )96.41(.

17- التطورات المستقبلية العامة بما في ذلك أي توسعات أو مشروعات جديدة والخطة 

المستقبلية للشركة لسنة قادمة على األقل وتوقعات مجلس اإلدارة:
1-     احملافظة على الربحية في جميع أنواع التأمني.

2-     حماية أصول الشركة.

3-     احملافظة على املوظفني الذين يشكلون العصب األساسي للشركة.

4-     االستمرار باستراتيجية شراء العقارات للشركة.

5-     تنوع اكتتاب األخطار حلماية الشركة أكثر.

أخرى  أتعاب عن خدمات  التابعة، ومقدار أي  التدقيق للشركة والشركات  أتعاب  18- مقدار 

تلقاها المفتش و/أو مستحقة له: 
بلغت أتعاب التدقيق للشركة والفروع التابعة لها مبلغاً وقدره 2.500.000 ليرة سورية في عام 2020.

صافي الربح العائد ملساهمي الشركة بعد إقتطاع مخصص الضريبة وحقوق األقلية

1,200,000,000
1,000,000,000

800,000,000
600,000,000
400,000,000
200,000,000

0
-200,000,000
-400,000,000

2015 2016 2017 2018 2019 2020
120,734,640 84,474,027 - 51,270,434 - 202,123,072 - 249,847,478 964,086,662
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19- بيان بعدد األوراق المالية المصدرة من قبل الشركة والمملوكة من أطراف ذوي العالقة 

مقارنة مع السنة السابقة: 
مدرج الئحة باألوراق املالية اململوكة من األطراف ذوي العالقة: 

20- التعويضات والمكافآت التي حصل عليها كل من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وأشخاص 

التي  المبالغ  المالية، بما في ذلك جميع  التنفيذية خالل السنة  العليا ذوي السلطة  اإلدارة 

حصل عليها كل منهم كأجور وأتعاب ورواتب ومكافآت وغيرها، والمبالغ التي دفعت لكل منهم 

كنفقات سفر وانتقال داخل سورية وخارجها:
رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة:

يحدد تعويض رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة بقرار من الهيئة العامة العادية للشركة كما ذكر في املادة 22 من النظام األساسي.  

مت املوافقة على منح بدالت حضور ومزايا خاصة وأتعاب جمللس اإلدارة عن عام 2020 على أن يتم املناقشة وإقرار الصرف في الهيئة 

العامة.

اسم املساهم
20192020

النسبةعدد األسهمالنسبةعدد األسهم

20.00%20.002,000,000%2,000,000دار التالحم للخدمات التجارية

10.00%10.001,000,000%1,000,000شركة التأمني اإلسالمية العاملية

7.65 %7.65764,700 %764,700محمد عمر عرنوس

5.00 %5.00500,000 %500,000شركة الفلوة للخرسانة اجلاهزة

8.36%8.36835,545%835,545فيدلتي اشورنس اند ريانشورنس كومباني ش.م.ل

4.34 %4.34434,250 %434,250عمار مدحت شريف

1.50%1.50150,000% 150,000عبد العزيز سعيد معقالي

1.39 %1.39139,100 %139,100محمود محمد رئيف قباني

1.39 %1.39139,100 %139,100محمد عمر عماد الدين شورى

0.10 %0.1010,450 %10,450مشعل محمد عرنوس

0.09 %0.099,050 %9,050مشاعل محمد عرنوس

0.07 %0.076,950 %6,950مروه محمد عرنوس

0.07 %0.076,950 %6,950مها محمد عرنوس

0.07 %0.076,950 %6,950مشاري محمد عرنوس

أعضاء مجلس اإلدارة

 16,400,000 ل.سبدالت حضور ومزايا خاصة وأتعاب جمللس اإلدارة عن عام 2020
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اإلدارة العليا:
                                                  )جميع األرقام بالليرات السورية(

المبالغ  اإلجتماعية، بما فيها  المسؤولية  بالمساهمة في  المتعلقة  باألنشطة  بيان   -21
المدفوعة وبالتبرعات والمنح التي تحملتها الشركة خالل السنة المالية:

ال يوجد تبرعات أو منح حتملتها الشركة خالل السنة املالية.

أو  التابعة  الشركات  مع  المصدرة  الشركة  عقدتها  التي  والمشاريع  بالعقود  بيان   -22
الشقيقة أو الحليفة أو رئيس مجلس اإلدارة أو أعضاء المجلس أو المدير العام أو أي موظف 

في الشركة أو أقاربهم:
ال يوجد أية عقود أو مشاريع.

التي  والتحسينات  للشركة  الداخلية  الرقابة  إجراءات  لفعالية  السنوي  التقييم  نتائج   -23
تخطط الشركة إدخالها على أنظمة وإجراءات الرقابة الداخلية في السنة التالية.

للقوانني واألنظمة  يقر مجلس اإلدارة مسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعن مراجعته وفعاليته وذلك وفقاً 

الرقابة  الداخلية يؤكد على أن نظام  الرقابة  التقييم السنوي لفعالية إجراءات  أن  التأمني حيث  ولقرارت هيئة االشراف على 

الداخلية يلبي أهداف الشركة وضوابطها وستعمل إدارة الشركة على إدخال بعض التحسينات على أنظمة وإجراءات الرقابة 

الداخلية وذلك في السنة القادمة.

يجب  السنوية  المالية  البيانات  على  تحفظات  يتضمن  الحسابات  مدقق  تقرير  كان  إذا   -24
التحفظات وأسبابها وأي معلومات  تلك  الشركة طبيعة  إدارة  تقرير مجلس  أن يوضح على 

متعلقة بها.
إن تقرير مدقق احلسابات اليتضمن أي حتفظات على البيانات املالية.

مجموع
الرواتب املستحقة

نهاية خدمة
مجموع

تعويض السكن
مجموع

تعويض التمثيل
مجموع

مصاريف إقامة
بدل إجازات

مكافآت
عن عام 2020

98,839,88902,273,298004,652,97145,403,104
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25- أي عقوبة أو جزاء مفروض على الشركة من أي جهة رقابية أو تنظيمية أو قضائية إذا 

كان لها تأثير جوهري.
اليوجد أي عقوبات أو جزاءات مفروضة على الشركة من أي جهة رقابية أو تنظيمية أو قضائية.

إن مجلس إدارة الشركة قد زود مدققني احلسابات مبايلي: 

              أقر مجلس اإلدارة بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خالل السنة املالية التالية.

              كما أقر مجلس اإلدارة مبسؤوليته عن إعداد البيانات املالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة.

               كما أقر مجلس اإلدارة بصحة ودقة واكتمال املعلومات والبيانات الواردة في التقرير موقع من نائب رئيس مجلس اإلدارة 

و املدير العام و عضو مجلس اإلدارة.
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البيانات المالية السنوية للشركة
مدققة من مفتش الحسابات مقارنة  مع السنة السابقة
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جــدول المحتــويــات

شركة اإلحتاد التعاوني للتأمني - سورية

شركة مساهمة مغفلة عامة

البيانات املالية وتقرير مدقق احلسابات املستقل

للسنة املنتهية في 31 كانون األول 2020 

تقرير مدقق احلسابات املستقل

البيانات املالية

بيان املركز املالي

بيان الدخل والدخل الشامل اآلخر

بيان التغييرات في حقوق املساهمني

بيان التدفقات النقدية

إيضاحات حول البيانات املالية 
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