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تقرير الهيئة العامة العادية 2017
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(      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(      الوضع التنافسي للشركة ضمن قطاعها وحصتها في أسواقها الرئيسية احمللية واخلارجية.

6(      درجة اإلعتماد على املوردين/ عمالء محددين مبا يشكل 10% فأكثر من املشتريات أو املبيعات أو اإليرادات. 

7(      وصف ألي حماية حكومية أو إمتيازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها.

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

9(      اإلفصاح عن تطبيق الشركة ملعايير اجلودة الدولية. 

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

11(    وصف اخملاطر التي تواجهها الشركة.

12(    اإلجنازات التي حققتها الشركة مدعمة باألرقام ووصف األحداث الهامة خالل السنة املالية. 

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

14(     السلسلة الزمنية لألرباح واخلسائر احملققة واملوزعة وصافي حقوق املساهمني وأسعار األوراق املالية املصدرة ملـدة ال تقـل   

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

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

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

         األقل وتوقعات مجلس اإلدارة لنتائج أعمال الشركة. 

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

18(    بيـان بعدد األوراق املالية املصدرة من قبل الشركة واململوكة من قبل أي من األطراف ذوي العالقة. كل مقارنـة مع السنة 

         السابقة.

19(    املزايا واملكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وأشخاص اإلدارة العليا ذوي السلطة 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.

20(    بيان بالتبرعات أو املنح التي دفعتها الشركة خالل السنة املالية واجلهات املتلقية.

21(    بيان بالعقود واملشاريع واالرتباطات 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.
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حضرات السيدات والسادة مساهمي شركة اإلحتاد التعاوني للتأمني )سولدارتي للتأمني( احملترمني 

السالم وعليكم 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 2017/12/31 باإلضافة إلى خطة عمل عام 2018. 

حضرات املساهمني الكرام، 

رغم صعوبة األوضاع االقتصادية إال أن الشركة قد حافظت إلى حد كبير على محفظتها التأمينية حيث بلغت أقساطها لعام 2017 

فنية وقدرها 60 مليون ليرة سورية كما وبلغت فوائد املصارف واإليرادات  أرباحاً  450 مليون ليرة سورية وقد حققت الشركة 

األخرى 131.7 مليون ليرة سورية لعام 2017 مقارنة مع 106.3 مليون ليرة سورية لعام 2016 وبلغ إجمالي االحتياطيات الفنية 

مليار ليرة سورية مقارنة مع 982 مليون ليرة سورية لعام 2016.

وبلغت حقوق املساهمني  1,216 مليار ليرة سورية في نهاية عام 2017 مقارنة مع 1,267 مليار ليرة سورية لعام 2016، كما 

وبلغت موجودات الشركة 2,609 مليار ليرة سورية نهاية عام 2017 مقارنة مع 2,634 مليار ليرة سورية لعام 2016.

إن أهم ما حقق مالياً خالل العام املنصرم هو :

     بلغت األرباح التشغيلية من عمليات التأمني مبلغ وقدره 60 مليون ليرة سورية وبلغت الفوائد املصرفية الدائنة واإليرادات 

األخرى 131,7 مليون ليرة سورية.

     بلـغ إجمالي اإلحتياطيات الفنية مليــار ليرة سورية أي استمرت الشركة بتعزيــز مكانتها بالسوق وقدرتها على الوفاء 

بالتزاماتها. 

      بلغ مجموع املطالبات املدفوعة 245 مليون ليرة سورية.

      بلغ مجموع الودائع لدى املصارف مع مجموع النقد املتوفر لدى الشركة  1.560مليار ليرة سورية. 

كما مت حتقيق معظم أهدافنا املرسومة خالل العام الفائت ومن أهمها:

 

       بلغ الرقم اإلجمالي ألعمال الشركة لعام 2017 مبلغ 450.533.280 مليون ليرة سورية حيث مت االستمرار بالتركيز على قنوات 

البيع كعصب الشركة في اإلنتاج وبلغ إنتاج مندوبي املبيعات عام 2017 ماقيمته 118.5 مليون ليرة سورية وما نسبته %26 

من إجمالي أعمال الشركة وبلغ إنتاج وكالء و وسطاء الشركة ماقيمته 145.5 مليون ليرة سورية وما نسبته 32% من إجمالي 

أعمال الشركة وبلغ إنتاج البيع املباشر ماقيمته 43 مليون ليرة سورية وما نسبته 10% من إجمالي أعمال الشركة.

      مت تدريب موظفي الشركة من خالل عدة دورات تدريبية.

      مت تطوير السياسة االكتتابية لضمان حقوق املؤمن لهم والشركة.

       قمنا بالتركيز على الربحية في جميع أنواع التأمني، حيث كانت أغلبها رابحة. وبلغت الربحية 48% في فرع السيارات/ شامل، 

21% في فرع احلريق، 84% في فرع احلوادث العامة.

نتطلع في عام 2018 إلى استمرارية االلتزام بوعودنا لعمالئنا وحملة األسهم وذلك بتقدمي خدمات تأمينية متكاملة واحلفاظ 

على متانة الشركة وقدرتها ومالئتها املالية وحماية الشركة والقيام بدور اجتماعي فعال في اجملتمع السوري.

على  اإلشراف  هيئة  املالية،  وزارة  السادة  إلى  والتقدير  بالشكر  الكرام  اجمللس  أعضاء  السادة  وبإسم  بإسمي  أتقدم  وباخلتام 

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.  

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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تقرير مجلس اإلدارة:
التواجد اجلغرافي للشركة:

لقد مت التواجد وافتتاح فروع تابعة للشركة لتقوم ببيع، إصدار ودفع مطالبات بوالص التأمني في كل من محافظات )دمشق، 

حلب، حمص، حماة، الالذقية، طرطوس(. وقد بلغ إنتاج هذه الفروع خالل عام 2017:

مبالغ غير متضمنة إنتاج التأمني على السيارات اإللزامي أقساطاً وقدرها:

وبشمول التأمني اإللزامي بلغ مجموع إنتاج الفروع مايلي:

1- أنشطة الشركة الرئيسية وأماكنها الجغرافيــة، وحجــم اإلستثمار الرأسمالي وعـــدد الموظفيــن 
في كل منها.

الوزراء  رئاسة مجلس  الرخصة كشركة مساهمة مغفلة بموجب قرار  للتأمين على  التعاوني  اإلتحاد  حصلت شركة 
رقم 54/م و الصادر بتاريخ 25 حزيران 2006 وحصلت على أمر مزاولة المهنة بموجب قرار هيئة اإلشراف على التأمين 
 15044 الرقم  تحت  دمشق  لمحافظة  التجاري  السجل  في  وسجلت  كما   .2008 شباط   13 بتاريخ   100/141 رقم 
التأمين تعمل وفقا لقوانين  أنواع  المتخصصة في كافة  السورية  الشركات  آخر  أيلول 2007، فكانت من  بتاريخ 24 
هيئة اإلشراف على التأمين. يبلغ رأسمال الشركة مليار ليرة سورية وهو يفوق الرأسمال المطلوب، وتسعى الشركة 

لتطوير منتجات تأمينية وفقًا لحاجات الزبائن.
 تعاقدت شركة اإلتحاد التعاوني للتأمين باتفاقيات مع نخبة من شركات إعادة التأمين للحفاظ على محفظة تأمينية 

متوازنة والتقليص من المخاطر. 
من  متنوعة  مجاالت  في  المتكاملة  التأمينية  والحلول  اإلستشارات  بتقديم  للتأمين  التعاوني  اإلتحاد  شركة  تقوم 

التأمين كـ:
       تأمين الحياة.

       تأمين المسؤولية المدنية.
       تأمين الحوادث الشخصية.

       تأمين النقل البحري.
       تأمين العجز.

       تأمين المنازل.
       التأمين الصحي.

       تأمين السفر.
       تأمين المركبات.

       التأمين ضد الحريق.
       تأمين المسؤولية المهنية.

       تأمين األموال.

باإلضافة للبوالص الجماعية )شركات ، مؤسسات......( تتضمن :
       التأمين على الحياة الجماعي.

       التأمين الصحي الجماعي.
       تأمين الحوادث الشخصية الجماعية.

       التأمين الهندسي.
       تأمين الممتلكات.
       التأمين الصناعي.

       التأمين البحري.
       تأمين تغطية النقل.

حجم إنتاج األفرع  بالليرة السورية 

فرع حماةفرع طرطوسفرع حلبفرع الالذقيةفرع حمص دمشق

216,290,87314,284,47059,841,0302,918,69212,201,4061,139,765

حجم إنتاج األفرع  بالليرة السورية 

فرع حماةفرع طرطوسفرع حلبفرع الالذقيةفرع حمص دمشق

283,099,36128,068,18270,623,5835,822,60348,140,00714,779,544
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بلغ عدد موظفي الشركة في املركز الرئيسي والفروع:

2- وصف للشركات التابعة وطبيعة عملها ومجاالت نشاطها ونتائج أعمالها
ال يوجد

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

شارع امللعب البلدي - بناء نادي الوثبة الطابق األول

هاتف  :  2233214 / 2233211 / 2233200 31 963+

فاكس :  2233202 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  : 363266/5 41 963+  
هاتف  : 3016 41/ 352666 - 352999  41 963+  

فاكس :  354111 41 963+

موبايل : 7 / 940008886 963+

ص.ب   : 3330 الالذقية - سورية

فرع طرطوس

شارع هنانو، مجمع خير اهلل التجاري،  ط 3

هاتف  : 328580/7/9 43 963+ 

فاكس : 328581 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: 

اجملموعحمـــاهطرطوسالالذقيةحمصحلبدمشق

اإلدارة ) اإلدارة العامة، العالقات احلكومية، 
السكرتارية، املــوارد البشرية، االستقبال،

مسؤول اإلبالغ(
131221120

110 51111احملاسبة

6118االكتتاب والقسم الفني

515213املبيعات

4217مطالبات السيارات

22املعلوماتية

22املساعدين )مراسل - سائق(

3733116262اجملموع
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3- بيان بأسـماء أعضــاء مجلس اإلدارة وأسـماء ورتب أشـخاص اإلدارة العليـا ونبذة تعريفية 

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.

واقتصاد 4.34%434,250عضو مجلس اإلدارةالسيد عمار الشريف جتارة  شهادة  على  حاصل 
من جامعة دمشق

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

1.39%139,100عضو مجلس اإلدارةالسيد محمود قبـاني

في  املاجستير  شهادة  على  حاصل 
ويشغل  املتقدمة  املالية  اإلدارة 
أهمها  من  مناصب  عدة  حالياً 
رئيس مجلس إدارة الشركة العربية 

للعطور والصناعات التحويلية

تاريخ االنفكاكاملؤهل العلمياخلبرةاملنصباالسم

ماجستيرست وعشرون سنةاملدير العامالسيد معتز قولي

السيد أمين ايبش
مستشار مجلس اإلدارة 

مساعد املدير العام 
للشؤون اإلدارية واملالية

شهادة جامعيةست وعشرون سنة

السيد عزمي علي ديب
نائب املدير العام للشؤون 

الفنية والعمليات
جامعيةأحد عشر سنة

ماجستيرأحد عشر سنةاملدير الفني وإعادة التأمنيالسيد رامي ابراهيم

شهادة جامعيةأحد عشر سنةاملديرة املاليةاآلنسة رنا عربش

ماجستيرأحد عشر سنة مدير مخاطر الشركةالسيد محي الدين الشعار

املدقق الداخليالسيد باسم جديد
خمس وعشرون 

سنة
2017/10/01شهادة جامعية

ثانويةثمان سنواتاملدير اإلقليمي للفروعالسيد احلسن مخلوف

جامعيةثمان سنواتمدير قسم احلوادثالسيد مزن  نواف عثمان

2017/08/28جامعيةخمس سنواتمدير املعلوماتيةالسيد مهران محمد نذير اسماعيل

السيد الياس فرح
مدير مطالبات حوادث 

السيارات
2017/07/31شهادة جامعيةتسع سنوات

اإلدارة العليا:
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6- درجــــــة اإلعتمــــاد على مورديــن محـددين / عمــالء محــددين بما يشـكل 10 % فأكثـر من 

المشتريات و/أو المبيعات أو اإليرادات.

إن مبيعات التأمني اإللزامي الواردة من اإلحتاد السوري لشركات التأمني شكلت ما نسبته 32% من إجمالي املبيعات. 

7- وصف ألي حماية حكومية أو إمتيازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها :

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

اختراع أو حقوق امتياز مت احلصول عليها من قبل الشركة.

8- ملخص ألي قـرار صادر عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها، له أثــر مادي على عمل 

الشركة أو منتجاتها أو قدرتها التنافسية :

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.

4- بيان بأسماء كبار مالكي األسهم المصدرة من قبــل الشركة وعـــدد 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.

5- الوضع التنافسي وحصة الشركة في األسواق الرئيسية المحلية والخارجية :
مدرج أدناه جدول يبني أقساط التأمني في شركتنا مقارنة بعام 2016 ونسبة كل فرع من الفروع التأمينية في السوق ومقارنـة 

في نسبة السوق. 

املساهمون الرئيسيون

20162017

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 أشورنس أند ريانشورنس كومباني ش.م.ل

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

5.21521,350%5.21521,350%مجموعة الفاضل

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 عثمان

5500,000%5500,000%السيد محمد عباس

الفروع

كافة األرقام هي بآالف الليرات السورية

20162017
نسبة التغير 2016 

إلى2017 اإلنتاج ل.س
نسبة الفرع إلى 
مجموع  األعمال

اإلنتاج ل.س
نسبة الفرع إلى 
مجموع األعمال

-5.03%16.09%12.2572,511%76,350حياة

0.00%0.10%0.00465%0نقل

-56.50%31.93%53.07143,857%330,742السيارات اإللزامي 1، 2

8.94%17.76%11.7980,003%73,439السيارات الشامل

5.16%27.49%18.90123,859%117,780الصحي

0.00%0.00%0.000%0الهندسي

-53.06%0.35%0.541,565%3,334احلوادث العامة

27.67%5.60%3.1725,251%19,778احلريق

75.49%0.67%0.283,022%1,722تأمني السفر

-27.70%100%100450,533%623,145اجملموع
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الهيكل التنظيمي للشركة وعــدد موظفيها وفئاتهم ومؤهالتهم وبرامــج تأهيلهـم   -10

وتدريبهم: 

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

    
                                            

 

البرامج التدريبية:
مت إخضاع موظفي الشركة إلى عدد من البرامج التدريبية والتي اعتمدت من الشركة خالل عام 2017 سواء بالتعاون مع هيئة 

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

  املعرفة مبنتجات الشركة. 

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

مهارات البيع.    

خدمة العمالء.   

دبلوم في معيار التقارير املالية الدولية.   

9-  اإلفصاح عن تطبيق الشركة لمعايير الجودة الدولية:

لتدريب  املاضي، إضافة  العام  املوضوعة  الشركة  أقسام  اخلاصة بعمل كافة  الداخلية  والسياسات  اإلجراءات  مت مراقبة كافة 

العاملني من كافة املستويات الوظيفية على تطبيقها للحؤول دون حدوث أي من األخطار أو األخطار الواجب تالفيها.

يتم استخدام عدد من أدوات الرقابة الداخلية على أعمال الشركة بأقسامها اخملتلفة من خالل برامج محددة للتدقيق الداخلي 

وإدارة مخاطر الشركة وااللتزام وضمان اجلودة، ويتم العمل بشكل مستمر على تطوير هذه األدوات الرقابية لرفع فعاليتها.

اتخذت الشركة خياراً استراتيجياً بإعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل ومواكبة التطورات في مجاالت العمل، 

وذلك من خالل دورات تدريبية وتخصصية للكوادر احلالية واجلديدة لتحقيق مستويات عالية من أداء العمل باألساليب العلمية 

املتطورة.  

أولى شركات التأمني السورية التي أعدت نظام إلدارة مخاطر معتمد من قبل هيئة اإلشراف على التأمني.

إن استخدام أدوات الرقابة الداخلية على العمليات يهدف لزيادة اإلنتاجية وتعزيز رضا العمالء يعتبر أساس النجاح للمؤسسات 

املعاصرة. وأن تعدد أدوات الرقابة يتجلى بوضوح مدى اهتمام الشركة مبعايير اجلودة مما سيتيح لشركة اإلحتاد التعاوني للتأمني 

)سولدارتي للتأمني( إمكانية التنافس بنجاح في السوق السوري والذي يشهد مستويات عالية من املنافسة احلادة.



19 18

      مخاطر التأمني:
يعتبر اخلطر مبوجب أي وثيقة تأمني احتمال 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 

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

األخطار بغية تخفيض نسبة التغير في النتيجة املتوقعة.

      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 اهتمامها 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 اإلئتماني والطاقة اإلستيعابية ملعيد التأمني املعتمد، أو غياب مسؤول إلعادة 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 االحتفاظ باحلد 

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

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

للشركة. إن عقود أقساط إعادة التأمني ال حتل الشركة من إلتزاماتها جتاه املؤمن لهم. وتبقى الشركة ملتزمة جتاه املؤمن لهم 

باحلصة املعاد تأمينها حتى في حال عدم وفاء شركة إعادة التأمني بالتزاماتها. 

      مخاطر السيولة :
إن إدارة مخاطر السيولة تتم بالتأكد من توفر سيولة كافية لإليفاء باإللتزامات 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  إلتزام  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 

بلغ عدد موظفي الشركة في املركز الرئيسي والفروع: 

وكانت مؤهالتهم العلمية كمايلي:

11- 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 اإلشراف 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 احتمال التعرض لهذا اخلطر.

اجملموعحماهطرطوسالالذقيةحمصحلبدمشق

اإلدارة ) اإلدارة العـامـة، العــالقــات 
احلكومية، السكرتارية، املوارد البشرية، 

االستقبال، مسؤول اإلبالغ (
131221120

110 51111احملاسبة

6118اإلكتتاب والقسم الفني

515213املبيعات

4217مطالبات السيارات

22املعلوماتية

22املساعدين ) مراسل - سائق (

3733116262اجملموع

املؤهالت العلمية

ما دون الشهادة 
اجلامعية

اجملموعدكتوراةماجستيرشهادة جامعية

37214-62
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األقساط املكتتبة وإجمالي التعويضات:
كما وبلغت األقساط املكتتبة وإجمالي التعويضات املدفوعة والغير مدفوعة مايلي:

األرباح الفنية التي حققتها منتجاتنا التأمينية:
التأمينية  الفروع  على  موزعة  وكانت  سورية  ليرة   60,263,800 بلغ  التأمني  عمليات  من  أرباح  إجمالي  الشركة  وحققت  كما 

كالتالي:

      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 

االستراتيجية تتحدد وتتابع من خالل عملية التخطيط السنوية.

12- اإلنجـازات التي حققتها الشركة مدعمة باألرقام ووصف األحـــداث الهامــة خـــالل السنة 
المالية:

ملخص إجمالي عن أعمال الشركة خالل 2017 )األرقام بالليرات السورية(: 

صافي حقوق املساهمنيصافي اخلسارةإجمالي األقساط املكتتبة

 450,533,280)51,270,434(1,216,574,364 

الفرع التأميني
األقساط
املكتتبة

إجمالي التعويضات 
)املدفوعة وغير املدفوعة(

80,002,88058,645,985التأمني على السيارات  الشامل

143,857,044394,320,087التأمني على السيارات اإللزامي

25,250,8578,376,975تأمني ضد احلريق

123,859,39096,818,718التأمني الصحي

4,587,604152,077,359التأمني على احلوادث العامة متضمن تأمني السفر

72,510,7556,335,262التأمني على احلياة

464,7500التأمني البحري

450,533,280716,574,386اجملموع

ربح / خسارةالفرع التأميني

38,418,799التأمني على السيارات الشامل

80,791التأمني البحري

5,252,388التأمني على املمتلكات

)755,242(التأمني الصحي

1,543,302التأمني على احلوادث العامة

35,152,499التأمني على احلياة

)21,441,135(التأمني على السيارات اإللزامي

2,012,398التأمني على السفر

60,263,800اجملموع
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النتائج التي حققتها الشركة خالل عام 2017:

               مت حتقيق أقساط تأمني صافية تساوي )بعد خصم حصة املعيدين من األقساط( 387 مليون ليرة سورية.

بلغت إجمالي التعويضات املدفوعة 253 ليرة سورية.   

بلغت إجمالي تعويضات حتت التسوية 464 مليون ليرة سورية.   

بلغت األرباح الفنية الصافية الناجمة عن أعمال التأمني 60 مليون ليرة سورية.   

13- األثــر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة حدثت خالل السنة المالية وال تدخل ضمن 

النشاط الرئيسي:

ال يوجد

14- السلسلة الزمنية لألربــاح والخسائر المحققة والمــوزعـة وصافي حقــوق المساهمين 

وأســعار األوراق المالية المصدرة لمـــدة ال تقــل عــن خمس ســنوات أو منذ تأسيس الشركة 

أيهما أقل وتمثيلها بيانيًا:

                                                     )جميع األرقام بالليرات السورية(

النتائج األولية
املقارنــة

سنة 2017سنة 2016سنة 2015سنة 2014سنة 2013سنة 2012سنة 2011

1,038,168,9101,043,061,1011,049,637,7671,062,636,1311,183,370,7711,267,844,7981,216,574,364صافي حقوق املساهمني

صافي الربح/ اخلسارة 
احملقق قبـل الضريبـة

39,193,1587,658,8176,906,10914,069,989123,932,53987,427,199)51,270,434(

ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجد1,696,060329,412اليوجداألربـــاح املــوزعــة

أسعار األوراق املاليـة
املصــدرة األسميـة 
غيــر املوضـوعـــة 

للتداول

500500100100100100100

أسعار األوراق املــاليــة 
حسب القيمة السوقية

560560112112112112129.25

صافي الربح العـائـد
ملســاهمي الشركـة 
بعد اقتطاع مخصص
الضريبــة وحـقــوق 

األقليــة

33,921,1966,588,2516,906,10912,998,364120,734,64084,474,027)51,270,434(

األقساط املكتتبة

إجمالي التعويضات

التأمني الشامل على السيارات
التأمني اإللزامي على السيارات

تأمني ضد احلريق
التأمني الصحي

التأمني علي احلوادث العامة متضمن تأمني السفر
التأمني علي احلياة

التأمني البحري

التأمني الشامل على السيارات
التأمني اإللزامي على السيارات

تأمني ضد احلريق
التأمني الصحي

التأمني علي احلوادث العامة
التأمني علي احلياة

التأمني البحري
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أسعار األوراق املالية حسب القيمة السوقية
صافي الربح / اخلسارة احملقق قبل الضريبة
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15- تحليل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خالل 2017: 
          

        بلغت األرباح الناجتة عن عمليات التأمني 60 مليون ليرة سورية املاضي يضاف إلى 131,7 مليون ليرة سورية فوائد املصارف

        واإليرادات األخرى في البنوك العامة واخلاصة.

        بلغت نفقات الشركة العمومية 244 مليون ليرة سورية.

        بلغت صافي اخلسارة 51,2 مليون ليرة سورية.

        بلغ إجمالي االحتياطات الفنية واحلسابية احملتجزة 1,011 مليون ليرة سورية.

        بلغ مجموع موجوداتنا  2,610 مليار ليرة سورية.

        انخفضت حقوق املساهمني من 1,267 مليار ليرة سورية في 2016 إلى 1,216 مليار ليرة سورية في 2017 .

        بلغت خسارة السهم األساسية واخملففة )5,13(

16- التطورات المستقبلية العامة وتوقعات مجلس اإلدارة وخطة العمل لعام 2018:
1-     احملافظة على الربحية في جميع أنواع التأمني.

2-     حماية أصول الشركة.

3-     احملافظة على املوظفني الذين يشكلون العصب األساسي للشركة.

4-     االستمرار بإستراتيجية شراء العقارات للشركة.

5-     تنوع اكتتاب األخطار حلماية الشركة أكثر.

17- مقــدار أتعاب التدقيق للشركة والشركات التابعة، ومقــدار أي أتعــاب عن خدمات أخرى 

تلقاها المفتش و/أو مستحقة له:

بلغت أتعاب التدقيق للشركة والفروع التابعة لها مبلغاً وقدره 3.300.000 ليرة سورية في عام 2017.

18-  بيان بعدد األوراق المالية المصدرة من قبل الشركة والمملوكة من أطراف ذوي العالقة:

مدرج الئحة باألوراق املالية اململوكة من األطراف ذوي العالقة : 

19- المزايـا والمكافآت التي يتمتع بها كل من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة وأشخاص اإلدارة 

العليا ذوي السلطة التنفيذية خالل السنة المالية:

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 2017 على أن يتم املناقشة وإقرار الصرف في الهيئة 

العامة.

اسم املساهم
20162017

النسبةعدد األسهمالنسبةعدد األسهم

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

10.00%10.001,000,000%1,000,000شركة التامني االسالمية العاملية

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

7.65 %7.65764,700 %764,700 محمد عرنوس

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

4.34 %4.34434,250 %434,250عمار الشريف

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

1.40 %1.40140,000 %140,000موريس سليمان

1.39 %1.39139,100 %139,100محمود قباني

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

1.00 %1.00100,000 %100,000ريكاردو سليمان

0.10 %0.1010,450 %10,450مشعل عرنوس

0.09 %0.099,050 %9,050مشاعل عرنوس

0.07 %0.076,950 %6,950مروة عرنوس

0.07 %0.076,950 %6,950مها عرنوس

0.07 %0.076,950 %6,950مشاري عرنوس

أعضاء مجلس اإلدارة

  11,677,150 ل.سبدالت حضور ومزايا خاصة وأتعاب جمللس اإلدارة عن عام 2017
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صافي الربح العائد ملساهمي الشركة بعد إقتطاع مخصص الضريبة وحقوق األقلية
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اإلدارة العليا:
                                                  )جميع األرقام بالليرات السورية(

20- بيان بالتبرعات أو المنح التي دفعتها الشركة خالل السنة المالية والجهات المتلقية:

ال يوجد

21- بيان بالعقود والمشاريع واإلرتباطات:

 
ال يوجد

إن مجلس إدارة الشركة قد زود مدققي 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 مساعد املدير العام للشؤون اإلدارية واملالية.

مجموع الرواتب 
املستحقة

مجموع تعويض نهاية خدمة
السكن

مجموع تعويض 
التمثيل

مجموع 
مصاريف إقامة

مكافآت عن عام بدل إجازات
2017

35.494.3370256.440002.031.01311.693.413

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 2017 

تقرير مدقق احلسابات املستقل

البيانات املالية

بيان الوضع املالي

قائمة الدخل الشامل اآلخر

بيان التغييرات في حقوق املساهمني

بيان التدفقات النقدية

إيضاحات حول البيانات املالية 
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