






























































































































  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ملحق 

  

 اإلدارةتقرير مجلس 



 
 6201لعام  اإلدارةتقریر مجلس 

 
قد حصلت على رخصة مزاولة المھنة بحسب القرار وشركة سوریة مساھمة إن الشركة السوریة الكویتیة للتامین ھي 

لتبدأ عملیاتھا رسمیا منذ ذلك الحین  2006/10/10 الصادر عن ھیئة اإلشـراف على التأمین بتاریخ 44/100رقم 
  .لیرة سوریة 850,000,000لمصرح بھ والمدفوع كامال لیبلغ رأس المال اإلجمالي ا

 حلب (فظات السوریة الرئیسیة  یقع مقر الشركة الرئیسي في دمشق، وتم توسیع نطاق االنتشار الجغرافي لتغطیة المحا
 .من خالل فروع متكاملة) ة وطرطوسوالالذقی

 .ئھاتمتلك الشركة خبرة واسعة في تقدیم خدمات التأمین المتخصصة لعمال 
 

 .وال یوجد اي شركات تابعة للشركة حتى تاریخھ
 

تأمین في الكویت بأنشطة تأمینیة ال اتأكبر شركمن  وھي، تعتبر شركة الخلیج للتامین المساھم الرئیسي في الشركة 
ة لقوة المالء  -A، والتي اعتمدت علیھا للحفاظ على تصنیف عالمیةكبرى شركات إعادة التأمین المدعومة من قبل 

لقوة المالءة المالیة من وكالة إي ) ممتاز( A -وتصنیف مع توقعات مستقبلیة إیجابیة، " ستاندرد آند بورز"المالیة من 
 إم بیست یوروب لخدمات التصنیف المحدودة

في مجال لیا من اصحاب الكفاءات و الخبرات و المناصب االداریة العلیا الشركة و االدارة الع إدارةیتألف مجلس 
البنوك و الشركات التجاریة المرموقة و الجدول التالي یبین اسماء اعضاء مجلس االدارة و المنصب امین و الت

 .الوظیفي الحالي

نسبة ملكیة  تعریف المنصب الجھة التي یمثلھا االسم
 االسھم

 %38.96 الرئیس التنفیذي للمجموعة  رئیس مجلس اإلدارة مجموعة الخلیج للتامین السید خالد سعود الحسن

السید كوستي فرید 
 شحالوي

نائب رئیس مجلس  بنك الخلیج المتحد
 اإلدارة

 %1 سابقاً المتحد مستشار بنك الخلیج 

الكویتیة السوریة  السید محمود النوري
 القابضة

الرئیس التنفیذي للشركة الكویتیة  عضو مجلس اإلدارة
 السوریة القابضة

10% 

السید وائل السید محمود 
 قعبد الراز

 %38.96 المدیر المالي التنفیذي  عضو مجلس اإلدارة مجموعة الخلیج للتامین

مدیر عام الشركة السوریة  عضو مجلس اإلدارة نفسھ السید حازم أنیس حسن
 للتوزیع والتسویق

1.03 % 

رئیس مجلس إدارة شركة التعلیم  عضو مجلس اإلدارة نفسھ السید راني عصام أنبوبا
إدارة  رئیس مجلس -الحدیث 

 شركة رومادا الستثمار

1.18 % 

السید طارق عبد الوھاب 

 الصحاف

الرئیس التنفیذي لشركة الخلیج  عضو مجلس اإلدارة نفسھ
 للتأمین واعادة التامین

2.88% 
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 :مقارنة مع السنة السابقة% 5الجدول التالي یوضح أسماء كبار مالكي األسھم في الشركة والذین تتجاوز ملكیتھم 
 

 النسبة 2015 النسبة 2016 م المساھم اس
 %38.96 3,311,500 %38.96 3,311,500 شركة الخلیج للتامین

 %10 850,000 %10 850,000 )ك.م.ش( القابضة السوریة الكویتیة الشركة
 %10 850,000 %10 850,000  المحدودة المسؤولیة البشائر شركة

 

قة سوى المذكورین في الجدولین السابقین یملكون أسھم للشركة السوریة علماً انھ ال یوجد أي من األشخاص ذوي العال
 .الكویتیة للتأمین

في مجال التامین، وفیما یلي اسماء الموظفین مع نبذة  داریةكون اإلدارة التنفیذیة من كفاءات علمیة و فنیة و إوتت
 :تعریفیة عنھم

 نبذة تعریفیة المنصب الوظیفي االسم 
 إجازة في الھندسة الكھربائیة  المدیر العام بكداشفؤاد السید سامر 

 DLHIدبلوم التأمین على الحیاة والصحي 
 المحاسبة  - االقتصاد إجازة في مساعد المدیر العام للشؤون المالیة شماسھتلر السید سھیل 

 إجازة في الحقوق مدیر ادارة الشؤون القانونیة عمرانعبد الكریم  السید أیمن
 لقب أستاذ/ ماة إجازة بالمحا

 إدارة أعمال - االقتصادإجازة في  مدیرة ادارة الموارد البشریة االنسة دانیا سلیم غانم
CIPD-Certificate in  
Personnel Practice 

إدارة الشؤون اإلداریة و مدیر  شكر أبوالسید معتز فاروق 
 العالقات العامة و التسویق

 دبلوم في العالقات العامة
  لتأمین شھادة في ا

 إجازة في الھندسة المیكانیكیة مدیر ادارة المطالبات السید صدیق عرنوق
 ماجستیر إدارة أعمال 

 إجازة في العلوم الفیزیائیة –كلیة العلوم  مدیر ادارة المعلوماتیة غسان إلیاسالسید 

الحریق و الحوادث  إدارةمدیر  شفیق موفق شغريالسید 
 العامة

  شھادة ثانویة عامة

 إدارة أعمال –إجازة في االقتصاد  السیارات إدارةمدیر  سویدان محي الدینالسید رامي 
Advanced Marketing 

 محاسبة - إجازة في االقتصاد التامین إعادة إدارةمدیر  نائب االنسة سھى ابو شعر
 شھادة في التامین 

 ألدب االنكلیزيإجازة في ا التامین البحري مساعد مدیر إدارة السیدة لمى المحمد
 محاسبة - إجازة في االقتصاد صحيالتامین المساعد مدیر إدارة  اآلنسة دینا المالح

 شھادة في التامین
   

   التدقیق الداخلي
 ماجستیر إدارة أعمال  -كلیة إقتصاد  مدیر ادارة التدقیق الداخلي ماھر سنجرالسید 
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و الذي یبین تطور الحصة  2015و مقارنتھ مع إنتاج عام  2016ل عام نبین فیما یلي الوضع التنافسي للشركة خال
 .السوقیة للشركة خالل العامیین المنصرمین

 

Total Production 2016 Vs. 2015 

  Amount / 
Million Production 16 Vs. 15 Market Share Rank 

    2016 2015   2016 2015 2016 2015 
1 NIC 1,542 1,320 17% 16% 19% 1 1 
2 Syria Arab 1,506 899 68% 16% 13% 2 2 
3 Orient 919 696 32% 10% 10% 3 3 
4 Arabia 882 658 34% 9% 9% 4 4 
5 UIC 772 550 40% 8% 8% 5 6 
6 Arope 753 584 29% 8% 8% 6 5 
7 SKIC 626 450 39% 7% 6% 7 9 
8 Solidarity 623 458 36% 7% 6% 8 7 
9 Al Aqeela 569 451 26% 6% 6% 9 8 
10 Islamic 469 274 71% 5% 4% 10 12 
11 Adir 467 344 36% 5% 5% 11 11 
12 Trust 390 399 -2% 4% 6% 12 10 
    9,516 7,083 34% 100% 100%     

 
 

وتقوم استراتیجیة الشركة على تنویع مصادر االنتاج من خالل االعتماد على شبكة واسعة من مندوبي المبیعات و 
 .من انتاجیتھا او موردیھا% 10الزبائن المباشرین وال یوجد اي مصدر یزید عن 

 
 ائر حقوق الملكیةبتصمیم برنامج تامین صحي تحت مسمى بلسم و تم تسجیل حقوق ھذا المنتج في دوقامت الشركة 

 .باإلضافة إلى أن اسم الشركة محمي بتسجیلھ في السجل التجاري
 .وما عدا ذلك فلیس ھناك أي حمایة حكومیة أو امتیازات خاصة بالشركة  
  

على كافة  أثرتقرارات العقوبات و الحظر االقتصادي و المالي المطبق على بلدنا الحبیب ،  الظروف الحالیة وإن 
 :القتصادیة و منھا قطاع التامین نذكرھا بشكل مختصرالقطاعات ا
كلفة اإلصالح و  ارتفاع إلى أدىالعمالت االجنبیة امام اللیرة السوریة ،  أسعاراستمرار صعود  -

 .الخدمات الطبیة
 .انخفاض مستوى المعیشة و انخفاض القوة الشرائیة لدى العمالء  -
 .السوریة انسحاب شركات اعادة التامین العالمیة من السوق -
 

 .وتطبق الشركة المعاییر المحاسبیة الدولیة ، ولم تطبق الشركة بعد معاییر الجودة العالمیة
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فیما یلي الھیكل التنظیمي 
للشركة السوریة الكویتیة للتامین

. 

 
 4

 / 
9

 
 



 
 

ع الموظفین الجدول التالي توزیویبین ، موظف موزعین بین االدارة العامة و الفروع  73ویبلغ عدد موظفي الشركة 
 :و حسب الدرجات العلمیة اإلداریةحسب المستویات 

 
 الموظفین حسب التحصیل العلمي الموظفین حسب التوصیف الوظیفي

 3 ماجستیر 12 مدراء فروع/مدراء إدارات/ مدیر عام
 42 جامعي 9 مشرفین+ رؤساء أقسام 

 7 معھد متوسط 37 موظفین إداریین
 21 ابتدائي/عداديإ/ثانوي 15 مندوبین المبیعات
 73 إجمالي الموظفین 73 إجمالي الموظفین

 
لالحتیاجات وفقاً وتسعى الشركة من خالل عملیات التدریب الداخلیة و الخارجیة الى االستثمار في العنصر البشري 

 :التدریبیة و المخطط لھا بشكل مدروس على الشكل التالي
 .و التدریب الداخلي التأھیل -
و المالیة و  التأمینیةالدورات و ورش العمل التي تقوم بھا الجھات العامة و الخاصة في المجاالت  -

 .االداریة
الشھادات الفنیة و المھنیة في مجال التامین التي تقدمھا المعاھد العربیة و العالمیة المتخصصة عن  -

 .طریق ھیئة االشراف على التامین
 .التامین المحلیة و الدولیة بأعمالة المؤتمرات و الندوات ذات العالق -

تھدف إدارة المخاطر إلى ضمان حسن سیر عمل الشركة وقدرتھا على النھوض بمھامھا والتزاماتھا تجاه حملة  
مل الشركة في األسھم والوثائق وذوي المصلحة، كما تولي االھتمام بمدى التزام الشركة بالقوانین الناظمة لع

 .الجمھوریة العربیة السوریة
 :فیما یلي عرض ألھم المخاطر التي تواجھ عمل الشركة واإلجراءات المتبعة للتقلیل من أثرھا ومحاولة تالفیھا

 عملیات توفیر االكتتاب، عملیة ضبط شأنھا من التي واإلجراءات السیاسات من عدد تطبیق االكتتاب مخاطر
 .تدریبیة دورات باتباعھم المكتتب مھارات تطویر على الشركة عملت اكم المناسبة، اإلعادة

 فواتیر ومراقبة تدقیق مھمتھا لجنة وتشكیل الالزمة، االحتیاطات عن دوریة دراسة إعداد المطالبات مخاطر
 المطالبة ذوي األشخاص مع تسویات إلى التوصل تشجیع التعویضات، وتكالیف اإلصالح

 .عنھا المترتبة المادیة األعباء من والتقلیل الشركة لمصلحة دمةخ فیھ لما دوري وبشكل

 الحوكمة مخاطر

 

 والمدراء اإلدارة مجلس ألعضاء القانونیة المسؤولیة تحدید الداخلي، التدقیق إدارة دور تفعیل
 .وواضح مكتوب بشكل الشركة في المالیة والمسؤولیات الصالحیات توزیع التنفیذیین،

 تقنیة مخاطر
 معلوماتال

 والمعلومات المالیة البیانات جمیع حفظ و وأصلیة، بھا موثوق معلوماتیة برامج استخدم
 .امن مكان في  األخرى الحساسة

 حد ووضع المتوقعة، المطالبات حجم مع الشركة لدى المتوفرة لألصول مقارنة بدراسة القیام السیولة مخاطر
 وقت في للتسییل قابلة)  أصول( استثمارات اختیار و قبولھا، للشركة یمكن التي للمدیونیة أعلى

 تقییم وإجراء للشركة، نشاط كل وفي تأمیني فرع كل في اإلداریة للنفقات حدود ووضع الحاجة،
 لترشیدھا اقتراحات وتقدیم اإلداریة للنفقات سنوي ربع
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 بین الثابتة الودائع توزیع خالل من البالد في المتاحة االستثمارات أنواع على المخاطر توزیع مخاطر االستثمار

 . المالیة لألوراق دمشق سوق في واالستثمار المختلفة وبالعمالت المحلیة المصارف

وما لھ من تداعیات اقتصادیة  2011منذ عام  التي یمر بھا وطننا الحبیب األزمةنتیجة   المخاطر السیاسیة
 االنتاج والتغطیات والمطالباتواجتماعیة في البالد تنعكس على أداء الشركات من حیث 

 
خالل السنة و لھا أثر عملیات ذات طبیعة غیر متكررة وال تدخل في النشاط الرئیسي للشركة  آيیحدث للشركة  لمو

 .مالي
 

 :حققت الشركة انجازات فنیة وفق اآلتي
 

 :  األقساط المكتتبة
، %  39بنسبة  2016الشركة خالل عام بالرغم من كافة الظروف التي مرت بھا سوریا ، فقد ارتفع إنتاج 

س خالل عام .ملیون ل 625.52إلى   2015س خالل عام .ملیون ل 449,96حیث ازداد اإلنتاج من 
2016. 

 

 الشركة السوریة الكویتیة للتامین  إنتاج

 االقساط المكتتبة  المبالغ بمالیین اللیرات

 النمو  2015عام   2016عام  التامین أنواع

 %5 205.31 214.92 اإللزاميسیارات تامین ال

 %110 60.34 126.72 تامین السیارات الشامل

 %32 29.90 39.59 تامین البحري 

 %114 10.12 21.66 تامین الحریق

 %28 2.61 3.34 العامة الحوادثتامین الھندسي و 

 %32- 4.04 2.74 تامین الحیاة 

 %57 137.64 216.55 تامین الصحي

 %39 449.96 625.52 االجمالي
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 :التعویضات المتكبدة
، ویبین الجدول التالي أھم  2015مقارنة مع عام % 109بنسبة  2016التعویضات المتكبدة خالل  ارتفعت

 :التطورات التي طرأت على التعویضات المتكبدة حسب أنواع التامین
 

 تكبدةالتعویضات الم المبالغ بمالیین اللیرات

 النمو  2015عام   2016عام  التامین أنواع

  17.79- 38.76 تامین السیارات االلزامي
318% 

 %264  14.42-  23.68 تامین السیارات الشامل

 %49-  3.63 1.84 تامین البحري 

 %176-  3.19  2.42- تامین الحریق

 %65- 3.77 1.31 العامة الحوادثتامین الھندسي و 

 %96- 0.27 0.01 اة تامین الحی

 %38- 73.22 45.11 تامین الصحي

 %109 51.86 108.29 االجمالي

 
 

 :المؤشرات المالیة
 

( و نسبة النمو  2015و مقارنتھا مع عام  2016الجدول التالي یتضمن أھم المؤشرات المالیة للشركة لعام 
 :المتحققة ) االنخفاض 

  و المؤشرات المالیة ألرقاما أھم
 
 )االرقام بالمالیین( 

 )االنخفاض( النمو   2015عام   2016عام 

 %14 260.10 296.90 االرباح الفنیة 

 %17.8 115.20 135.78 االرباح االستثماریة 

 %50 666.22 999.87 غیر محققة  أرباح فروق صرف العملة

 %630 22.17 161.97 محققة أرباح فروق صرف العملة

 54.6 810.2 1,252.92 األرباح الصافیة بعد الضرائب 

 %4.7 1531 1603.64 اجمالي االحتیاطیات الفنیة 

 %40.5 2,894 4,067.73 النقد و االستثمارات
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  و المؤشرات المالیة األرقام أھم

 
 )األرقام بالمالیین( 

 )االنخفاض( النمو  2015عام  2016عام 

 %36 4,261 5,800 )األصول ( ودات إجمالي الموج

 %57 2,226 3,500 إجمالي حقوق الملكیة

 %10 %28 %30.8 العائد على االستثمار

 %13.7 %19 %21.6 العائد على االصول

 %0.6- %36 %35.79 العائد على حقوق الملكیة

 %29 %467 %603.16 ھامش المالءة المالیة
 

 .ةالسنوي المرفقالبیانات المالیة لومات المالیة یمكن مراجعة ومن اجل الحصول على المزید من المع

 

و حقوق الملكیة و توزیعات االرباح  2016 – 2012و الخسائر المتحققة من عام  األرباحالجدول التالي یوضح  
 :خالل ھذه الفترة على الشكل التالي

  2012 2013 2014 2015 2016 
) الخسائر( صافي األرباح 

 253,051,721 143,993,975 106,694,623 -214,537,113 118,527,890  بعد الضریبة

 229,410,856 40,849,403 -72,296,643 -178,991,266 35,545,671 المتراكمة) الخسائر( األرباح 

 3,500,315,064 2,226,050,511 1,422,459,827 1,133,889,355 898,874,671 حقوق الملكیة 

 133.04 120.66 120.66 120.66 - قسعر السھم في سوق دمش

 ???? 34,000,000 - - - األرباح الموزعة

  
من الجدیدة بالحد من المخاطر  اإلستراتیجیةتقررت  ، راسة المخاطر االكتتابیة في الظروف الراھنةومن خالل د

النفقات   تحقیق ضبط في  إلىالسعي خالل اتباع سیاسة اكتتابیھ تحفظیة و التركیز على انواع التامین المربحة ، و
 .بطریقة مدروسة و رشیدة

 
بناء احتیاطات فنیة كافیة و مدروسة و تحقیق افضل عائد من االستثمارات  إلى 2017وتسعى الشركة خالل عام 

 .مما یتوقع من خاللھم زیادة في األرباح)  األسھمالودائع و  ( المتاحة 
 
من اجل تدقیق البیانات المالیة ، وقد بلغت أتعابھ  لعماديفرزت امع السید  2016تم التعاقد خالل عام  

 س.ل 6,000,000
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 : 2016خالل عام  اإلدارةاعضاء مجلس  المبالغ  التي حصل علیھاالجدول التالي یبین  

 16,850,909 عن حضور اجتماعات المجلس اإلدارةمصاریف سفر أعضاء مجلس 

 31,103,556 ارة العلیاالمدیر العام واإلد الراتب السنوي للسید 

 

 300,000بقیمة  2015عام س بینما تبرعت خالل .ل 500,000بالتبرع بقیمة  2016عام  قامت الشركة خالل 
 .من المحنة و االزمة التي یمر بھا بلدنا الحبیب سوریاس للجھات المعنیة من اجل التخفیف من معاناة شعبنا .ل

وثائق تامین  بإصدارة للتامین و بنك سوریا و الخلیج بحیث تقوم الشركة یوجد اتفاق بین الشركة السوریة الكویتی
یمنحھا البنك لزبائنھ ولكنھ في ظل الظروف الحالیة الحیاة و السیارات للقروض الشخصیة و قروض السیارات التي 
 .فإن ھذا االتفاق غیر فاعل بسبب توقف البنك عن إصدار القروض

 

التي مرت بالشركة خالل عام  األحداثو  األعمالا التقریر السنوي ملخص عن مجمل نكون قد قدمنا في ھذ أنأملین 
2016. 

 

 وهللا ولي التوفیق

 

 مجلس اإلدارة
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