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٠٦ نبذة عن الشركة المتحدة للتأمين

12 أرقام وعناوين الفروع

جدول األعمال

مجلس اإلدارة:

19 - كلمة رئيس مجلس اإلدارة

24 - أعضاء مجلس اإلدارة

28 - اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

34 اإلدارة التنفيذية

تقرير اإلدارة التنفيذية عن نشاط الشركة كما في 12/31/2٠2٠

4٠ - نشاط الشركة

4٠ - النشاط التأميني

43 - النشاط االستثماري

44 - التعويضات المدفوعة

44 - االحتياطيات الفنية والحسابية في آخر السنة

45 - إدارة المخاطر

45 - نتائج التقييم السنوي

4٦ - المصاريف اإلدارية والعمومية

4٦ - المسؤولية االجتماعية

4٦ - الموارد البشرية

48 - ملكية مجلس اإلدارة و كبار المساهمين ألسهم الشركة واألطراف ذات العالقة

5٠ - نتيجة أعمال السنة

51 - تحليل المركز المالي

51 - خطة عمل الشركة لعام 2٠21

5٦ - الهيكل التنظيمي 

التقرير المالي

٦٠ - تقرير مدقق الحسابات المستقل

- البيانات المالية:

٦4 بيان الوضع المالي ●

٦٦ بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر ●

٦8 بيان التغيرات في حقوق المساهمين ●

٦9 بيان التدفقات النقدية ●

71 ايضاحات حول البيانات المالية ●

المحتويات



الصناعات السورية

المختلفة  بصناعاتها  القديم  منذ  سورية  اشتهرت 

طابعها  تحمل  منتجاتها  كانت  التي  تلك  وخاصة 

الشرقي األصيل وكانت لجودتها تصدر إلى مختلف 

وقد  والشرقية   واألوروبية  المجاورة  األقطار 

وتطورها  السورية  الصناعات  هذه  تقدم  استمر 

األموي  العصر  وخاصة  اإلسالمي  العصر  خالل 

كانت  بما  وحلب  وحماة وحمص  دمشق  فاشتهرت 

المنتجات  التقليدية وخاصة  المصنوعات  تنتجه من 

المحفور  الخشبي  واألثاث  والفسيفساء  الخزفية 

وغير  والزينة  القتال  وأسلحة  النحاسية  واألدوات 

ذلك من المصنوعات التي تحصل الطابع السوري 

من حيث الفن والذوق والمهارة وتذخر متاحفنا في 

القطر العربي السوري بنماذج متعددة لما قد ذكرناه 

من صناعات.



0607

نبذة عن الشركة المتحدة للتأمين

ُتعّد الشركة المتحدة للتأمين )UIC( واحدة من أبرز شركات التأمين الرائدة في سورية، حيث حصلت على الترخيص األول من هيئة اإلشراف 
السوريين والعرب  التأمين واألعمال  يد مجموعٍة من رجال  تأّسست على  العام 2006،  التأمين في منتصف  أعمال  لمزاولة  التأمين  على 

ل شركة تأمين خاّصة في سورية. برأسماٍل قدره /1,593,750,000/ ليرة سورية مدفوع بالكامل، وباشرت أعمالها كأوَّ
ومنذ انطالقتها تمّكنت الشركة في إطار سياستها التوسعية من خلق شبكٍة واسعة من الفروع على امتداد إحدى عشرة محافظًة، باإلضافة إلى 
ع السكاني على امتداد الجغرافيا السورية لتقديم خدماتها التأمينية  المركز الرئيسي في دمشق، حرصاً منها لتغطية أكبر مساحٍة تراعي التوزُّ

الشاملة إلى جميع العمالء وطالبي التأمين في كافة المناطق السورية.
وتمّكنت من خالل جهود مجلس اإلدارة واإلدارة العليا التنفيذية والكادر المؤهل من الموّظفين الوصول إلى أعلى المستويات من حيث المهنية 

واالحترافية وتحقيق الريادة والقوة من الناحية الفنية والمالية.
حّققت الشركة المتحدة للتأمين ومنذ انطالقتها وحتى اليوم نمواً كبيراً في حجم أعمالها وأرباحها في إطار سعيها لالرتقاء بمستوى التأمين 
والوعي التأميني في سورية، وذلك من خالل نشر ودعم مجموعة من الخدمات والحلول التأمينية وتنويع محفظتها التأمينية التي أخذت بعين 
االعتبار كافة االحتياجات التأمينية التي يتطلبها سوق التأمين في سورية، األمر الذي دعم القدرات المالية للشركة وأكسبها ثقة كل من العمالء 

والمساهمين بشكل كبير، وثقة كبرى شركات إعادة التأمين التي قدمت للشركة أعلى مستوى من الدعم منذ انطالقة الشركة وحتى اليوم.

تأمينية متكاملة وخدمات مميزة تغطي  السوري وتقديم حلول  التأمين  الثقة في قطاع  باحترافية عالية والمساهمة في تطوير وزيادة  العمل 
احتياجات عمالئنا.

أن نكون الشريك التأميني الرائد والموثوق به.

مهمتنا

رؤيتنا

توفر الشركة المتحدة للتأمين لعمالئها المنتجات التأمينية التالية:

1. الـتأمين على الممتلكـات

يشمل تغطية الخسائر واألضرار المادية التي قد تصيب )البناء ومحتوياته( سواء كان منازل أو شركات تجارية أو منشآت صناعية، 
والناتجة عن الحريق واألخطار األخرى اإلضافية بما في ذلك الصواعق، االنفجار، الهّزات األرضية والزالزل والبراكين، العواصف 
والزوابع، الفيضانات، صدم المركبات، سقوط أجزاء من آالت المالحة الجوية، اإلضرابات واالضطرابات والشغب، أضرار المياه 
المسببة عن انفجار األنابيب وفيض خزانات المياه، رسوم المساحين والمهندسين والخبراء، مسؤولية المؤمن له تجاه المالك، مسؤولية 
المؤمن له تجاه الجوار وغيرها من األخطار المحتملة األخرى والمصاريف اإلضافية التي قد يتكبدها المؤمن له نتيجة الحادث المغطى..

2. تأمين الحوادث العاّمة والمسؤولّيات

التأمين ضّد السرقة: يغّطي التأمين ضّد السرقة الخسائر واألضرار التي تلحق بالممتلكات المؤّمن عليها نتيجة وقوع حادث  -
سرقة مفتعل بطريقة الكسر و/ أو الخلع على منافذ الدخول و/أو الخروج مع ترك آثار مادية ظاهرة في المكان المؤمن. 

وُيعنى بهذا النوع من التأمين أصحاب المنازل والمؤّسسات والمستودعات والمعامل وغيرها..

تأمين األموال: ويغّطي هذا التأمين سرقة األموال وما في حكمها، وينقسم إلى: -

تغطية سرقة األموال أثناء نقلها من وإلى مقر عمل المؤمن له، شريطة أن تحدث السرقة باستخدام القوة والعنف من قبل  ●
الغير باستثناء موّظفي المؤّمن له ومن في حكمهم. 

تغطية سرقة األموال وما في حكمها الموجودة داخل الخزائن الحديدّية بطريقة الكسر أو الخلع. ●

التأمين ضّد خيانة األمانة: يغطي الخسائر المالّية ألصحاب العمل المترّتبة عن خيانة أمانة الموظفين الذين يشغلون مناصب  -
تطلّب منهم قدراً من المسؤولّية والثقة، وسوء استخدامهم للّصالحيات المعطاة لهم عن طريق التزوير، االختالس.

التأمين ضّد المسؤولّية المدنية: يغّطي مسؤولية المؤّمن له تجاه الغير من زّوار وزبائن وجوار وغيرهم ...، إذا ما تسّبب  -
نشاط عمل المؤّمن له في وقوع حادث نجم عنه أضرار جسدية و/أو أضرار مادّية لحقت بهم.

التأمين ضد األخطاء المهنية: يغّطي هذا النوع من التأمين مسؤولية المؤّمن له المهنية التي تقع على عاتقه نتيجة ارتكابه  -
خطأً مهنياً خالل مزاولته لمهنته سواًء كان مهندساً استشارياً، طبيباً، محامياً، محاسباً وغير ذلك من المهن.

التأمين ضد الحوادث الشخصية: يغّطي الحوادث الشخصّية للشخص المؤّمن له في حالة تعّرضه خالل مّدة التأمين لحادث  -
أّدى إلى إصابته أو تعّرضه لحالة من حاالت العجز الدائم، أو العجز المؤّقت، أو الوفاة.

كما تشمل التغطية المصاريف الطّبية المتكّبدة لعالج األضرار الجسدية الحاصلة، وكذلك التعويض األسبوعي المترّتب بسبب 
العطالة عن العمل حيث يتّم صرف راتب أسبوعي للمصاب طوال المدة التي تقتضي عدم مزاولة المصاب ألعماله خاللها 

)ضمن حدود وشروط وثيقة التأمين(.
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3. التأمين الهندسي

م الشركة المتحدة للتأمين خدماتها التأمينية من خالل التأمين الهندسي بكافة أنواعه لتأمين المشاريع الهندسية بكافة أشكالها،  ُتقدِّ
المعّدات، اآلالت، المراجل، والتجهيزات االلكترونية ضّد جميع األخطار التي من الممكن التعّرض لها.

4. تأمين أخطار النقل والشحن

يعّد تأمين النقل من أقدم أنواع التأمين، ويغّطي كافة األخطار والخسائر التي تتعّرض لها البضائع المنقولة سواًء كانت عن طريق 
البحر، البرِّ أو الجّو. تبدأ التغطية من لحظة تحميل البضاعة من المخازن في نقطة االنطالق حّتى وصولها وتفريغها إلى المخازن في 

نقطة الوصول. 

5. التأمين الصحّي )الفردي والعائلي(

انطالقاً من كون صّحة الفرد هي من أولى اهتماماته، لذلك قمنا في الشركة المتحدة للتأمين بتقديم أفضل برامج التأمين الصحّي )الفردي، 
العائلي والجماعي( باالّتفاق مع أفضل شركات إدارة النفقات الطبّية، حيث يعّد التأمين الصحي وسيلًة لدفع بعض أو كّل تكاليف الرعاية 

الصّحية ويشّكل حماية لألشخاص المؤّمن عليهم من دفع تكاليف العالج المرتفعة في حالة المرض.

٦. التأمين على الحياة

إّن وثيقة التأمين على الحياة هي وسيلة حماية ودعم لعائلتك للعائلة من المشاكل المالّية المحتملة وهي ضمانة لتخفيف بعض القلق الذي 
يشعر به أفراد األسرة في حال التعرض ألي مكروه في المستقبل. حيث تتعّهد الشركة، مقابل تسديد األقساط المّتفق عليها، بدفع المبلغ 
التأميني المتفق عليه في حال وفاة المؤّمن له خالل مدة سريان التأمين للمستفيدين الذين يقوم المؤّمن له بتحديدهم عند بداية سريان 

التأمين.

7. تأمين السفر

سواء كان سفرك للعطلة أو رحلة عمل، فإّن آخر ما تريد التعّرض له هو الحوادث، ومع ذلك لألسف هناك بعض العوائق مثل فقدان 
األمتعة، الحوادث أو المرض التي قد يتعرض لها المسافر فجأة، تغطي وثيقة تأمين السفر هذه الحوادث العرضية التي قد يتعرض لها 
المسافر أثناه سفره، وتقدم الشركة المتحدة للتأمين المساعدة والدعم للمؤمن له في كافة الدول التي تغطيها وثيقة التأمين في حال تعرض 

ألي حادث مغطى بموجب وثيقة تأمين السفر.

8. تأمين المركبات

للمركبة،  والشاملة  الواسعة  التأمينية  الحماية  يتضّمن  والذي  المركبات  أنواع  لجميع  المناسب  التأميني  الغطاء  للتأمين  المّتحدة  الشركة  تقّدم 
والمتضمنة أيضاً التأمين اإللزامي بموجب القوانين الناظمة والمّتبعة في الجمهورّية العربّية السورّية.

9. إعادة التأمين

انطالقاً من حرص المتحدة للتأمين في الحفاظ على سمعتها ومكانتها باعتبارها واحدة من أهم الشركات الرائدة في السوق التأميني في سورية، 
وتأكيداً على سعيها الدائم لتوفير أعلى مستوى من التغطيات التأمينية لمختلف العمالء مهما كبر حجم األخطار المؤمنة، أبرمت الشركة المتحدة 
للتأمين اتفاقيات مع مجموعة من أفضل شركات إعادة التأمين المصنفة عالمياً في سبيل تحقيق أهدافها وتقديم الخدمة الالزمة لعمالئها وخاصة 

في األخطار الكبيرة.

وتأتي هذه االتفاقيات نتيجة لحيازة المتحدة للتأمين على ثقة هذه الشركات بسبب سياستها االكتتابية الدقيقة ومهنيتها العالية في اكتتاب األخطار 
ومعالجة المطالبات والتي بدورها مكنت الشركة من تجديد هذه االتفاقيات وبشكل دوري.
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البروكار

في  قرون  ثالثة  نحو  إلى  البروكار  صناعة  تعود 

دمشق وحلب كبرى المدن السورية اللتين تخصصتا 

والفضية  الذهبية  الخيوط  ذي  الحريري  بالبروكار 

والمقصبة وذي الرسوم والتزيينات الفريدة وقد أتت 

على هذه الصناعة فترات انقرضت فيها لعدم توفر 

المواد األولية أو لعدم توفر اليد العاملة الخبيرة وقد 

جددت هذه الصناعة منذ حوالي عام 1935م.

سنة  اإلنكليزية   الثانية  إليزابيث  الملكة  ارتدت 

اسمه  السوري  البروكار  من  عربيا  فستانا   1954

آنذاك  السورية  الحكومة  قامت  ديزايم(  بيرد  )لوف 

بإهدائه لبريطانيا بمناسبة تتويج الملكة.
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أرقام وعناوين الفروع:

دمشق )المركز الرئيسي(

أبو رمانة – جانب فندق الداماروز
هاتف: 5046 11 963+

+963 11 3330 241
           فاكس: 934 3341 11 963+

          موبايل: 047 7777 94 963+
ص.ب: 4419  دمشق سورية

info@uic.com.sy
www.uic.com.sy

United Insurance Company

الالذقية 

شارع الجزائر
مقابل مديرية الجمارك العامة 

هاتف: 5046 41 963+
+963 41 2570 181

فاكس: 183 2570 41 963+           
lattakia@uic.com.sy

المدير اإلقليمي: هيثم شريتح

حمص 

شارع عبد الحميد دروبي 
قرب جامع الدروبي

هاتف: 5046 31 963+
+963 31 2454 105

فاكس: 106 2454 31 963+           
homs@uic.com.sy
المدير اإلقليمي: حسام حمود

حلب 

العزيزية - فوق بنك بيمو
هاتف: 5046 21 963+

+963 21 2251 888
فاكس: 500 2285 21 963+          

aleppo@uic.com.sy
مدير الفرع: روال اسكاف

دير الزور 

شارع النهر
جانب مشفى الساعي

هاتف: 5046 51 963+
+963 51 3770 22

فاكس: 03 3787 51 963+          
derezzor@uic.com.sy

الحسكة

ساحة السيد الرئيس 
فوق البنك الدولي للتجارة والتمويل

هاتف: 10 2320 52 963+
+963 52 2320 11

فاكس: 14 2320 52 963+          
alhasska@uic.com.sy

السويداء

ساحة تشرين
بناء الخطيب 

هاتف: 5046 16 963+
+963 16 3237 58

فاكس: 69 3237 16 963+           
swaida@uic.com.sy

مدير الفرع: عماد سعيد

حماه

ساحة العاصي
بناء عبد الباقي 

هاتف: 5046 33 963+
+963 33 2525 390

فاكس: 393 2525 33 963+           
hama@uic.com.sy
مسؤول الفرع: جميل كوكو

مكتب الحواش

مفرق المزينة 
بنك بيمو

هاتف: 645 7448 31 963+
فاكس: 649 7448 31 963+           

s.shami@uic.com.sy

عدرا
المدينة الصناعية

هاتف: 863 5851 11 963+
+963 11 5851 864

فاكس: 865 5851 11 963+           
adra@uic.com.sy

طرطوس

شارع الثورة
فوق بنك بيمو

هاتف: 5046 43 963+
+963 43 2316 522

فاكس: 522 2327 43 963+           
tartous@uic.com.sy

مدير الفرع: أيهم رستم
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صابون الغار

القديمة  أنواع الصابون  الغار هو نوع من  صابون 

جًدا والتي بدأ تصنيعها في مدينة حلب السورية قبل 

عدة قرون، ويرجح البعض أن تصنيع صابون الغار 

قد بدأ تحديًدا في القرن الثامن.

زيت  باستخدام  عادة  الغار  صابون  صناعة  تتم 

الزيتون - زيت الغار - مادة صابونية - ماء

ويتم تصنيع صابون الغار عادة عبر مزج المكونات 

أيام متواصلة،  ومن ثم غليها في قدور كبيرة لعدة 

إلى أن يتماسك المزيج وتصبح بنيته كثيفة ولزجة، 

ثم يتم سكب المزيج المتكون على مساحات واسعة 

ويبدأ  المزيج  يبرد  وعندما  شمعي،  بورق  مغطاة 

بالتماسك، تستخدم االت خاصة لتقطيعه إلى مكعبات 

صابون.
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جدول األعمال: 

تالوة تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط الشركة خالل السنة المالية 2020 ومناقشة خطة العمل للسنة الجارية 2021، والمصادقة عليهما. . 1

تالوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية 2020 والمصادقة عليه. . 2

مناقشة البيانات المالية الختامية كما في 2020/12/31 والمصادقة عليها.. 3
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة 

النجاح ليس مصادفة 
نعم أيها السيدات والسادة ... 

الحضور الكريم.. المساهمون األعزاء 
بالنسبة لشركة كالمتحدة للتأمين بما تمتلكه من كوادر متميزة وكفوءة " ال يكون

النجاح مصادفة". إنه نتاج عمل منهجي علمي دقيق وواضح المسار تمت حياكته من إدارة كفوءة متفهمًة لواقع السوق وظروفه، فتعاملت مع 
تحدياته بكثير من االحترافية اآلمنة، لقد تمكنا جميعاً في المتحدة للتأمين من امتالك أسباب النجاح الضامنة لتحقيق النتائج المعلنة في تقريرنا 

لعام 2020.
 ال شك أنكم الحظتم   بشكل واضح، من خالل دراسة التقرير، النجاح الذي تحقق في الشركة بجهود مشكورة من اإلدارة التنفيذية والعاملين 

في الشركة، وباهتمام ومتابعة حثيثة من مجلس االدارة ولجانه الفرعية المتخصصة.                      
لقد حققنا النجاح في إدارة دفة منتجاتنا بشكل متميز وقريب من الزبائن وتمكنا من تحقيق المرتبة الثالثة من مجمل انتاج السوق التأمينية 
باستثناء إنتاج المؤسسة العامة السورية للتأمين. مع اإلصرار على اتباع سياسة اكتتابية رصينة في العمل وجعل اختياراتنا لألخطار يقوم على 

مراعاة دقيقة للعمل الفني صحيح.  

إن شركتكم هي الوحيدة في سوق التأمين السوري التي حققت أرباحاً بمبلغ 118.000.000 ل.س. بعد تحميل جميع المصاريف اإلدارية 
والعمومية البالغة 542.000.000 ل.س. وذلك من العائد الفني عن كامل أعمال الشركة والذي بلغ 660.000.000 ل.س.

اليوم ونحن نستعرض معكم نتائج أعمال الشركة لعام 2020، البد من القول.. بأّنه كان عاما صعباً واستثنائيا على البلد فقد حمل في محطات 
كثيرة آثار الحرب المستمرة منذ عشر سنوات وفي ظل استمرار العقوبات والحصار، وقد انعكست سلباً بطبيعة الحال على عمل قطاع التأمين 

ككل. ناهيك عن انعكاسات وباء كورنا وتأثيراته السلبية البالغة.
و كغيرنا من شركات التأمين العاملة في السوق السورية فقد تأثرنا بظروف األزمة وانعكاساتها، إال أننا نستطيع أن نفخر أننا نجحنا في 
تحقيق خططنا للعمل بثبات ووفق آليات عمل مكنتنا من إنجاز التطور والنمو في مختلف منتجاتنا وتفوقنا في  تلبية احتياجات العمالء المتغيرة 
وتوقعاتهم عبر خلق بيئة لإلبداع واالبتكار والعمل الجماعي والتوجه المستمر نحو الجودة واالحترافية، كل هذا تم بفضل تبني مفهوم اإلشراك 
الحقيقي لموظفي وكوادر الشركة  وتقييم أدائهم ومكافأتهم وتطوير إمكانياتهم وتوظيفها لخدمة مصالح الشركة على التوازي مع تحقيق مصالح 

المساهمين والزبائن على حد سواء عبر تقديم خدمة ذات جودة عالية . 

كما تجلى تركيزنا على استنهاض همم الكوادر وتطويرها ؛ انطالقا من إيماننا بأن االستثمار في العامل البشري ال يقل شأناً عن أي استثمار 
رأسمالي آخر بل يزيد عنه بعوائد أفضل في المستقبل، وحيث أن لدينا قناعة مطلقة بأّن الموظفين قادرون على إنتاج القيمة المضافة  وبالتالي 
أستطيع أن أؤكد أّن قوة الشركة تكمن وتعتمد على طبيعة الكوادر البشرية لديها وهو األمر الذي تمتاز به المتحدة للتأمين التي باتت تملك فرق 

عمل موزعة في مختلف فروعها بالمحافظات، إنها كوادر مدربة مؤهلة وقادرة على تلبية احتياجات العمالء المتغيرة وتوقعاتهم
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السيدات والسادة

ونحن نقف على أعتاب مرحلة جديدة ينتظر أن تكون مرحلة نهوض اقتصادي وإعادة إعمار وحيث يبدو سوق التأمين العباً مهماً ومسانداً 
ألي حراك اقتصادي وتنموي تقوم به سورية مما يزيد في مساحة التفاؤل التي رافقتنا دائما وماتزال. 

اليوم ومع التضخم الحاصل نتيجة ارتفاع سعر الصرف نعمل على إعادة تقييم شامل لمبالغ التأمين، وهوما ينعكس إيجاباً على األقساط، ولدينا 
اليوم رؤية واضحة المسار لتطور االقساط هذا العام بشكل يجنب الشركة أية خسارات دون أن يؤثر على خدماتنا وضمان تقديمها بما يرضي 
كافة الزبائن وبجودة عالية وهنا البد من الحديث عن استعدادنا إلطالق باقة من المنتجات التأمينية الجديدة والتي نتوقع أن تلقى قبول المؤمنين 

وتحفزهم أكثر على اختيار منتجات المتحدة المميزة والملبية لتطلعاتهم. 

بفضل اإلدارة التنفيذية والتي نوجه لها كل الشكر واالحترام نستطيع وبكثير من الثقة التأكيد على سعينا في الشركة لتطبيق إدارة الجودة العالية 
وتبني المنهجية العلمية المتطورة التي ترتبط بكافة نشاطات الشركة وتهدف إلى تحسين الخدمة العامة من أجل إرضاء العميل وإسعاده ورفع 

درجة األمان لديه وهو جوهر العمل التأميني.

اليوم نستطيع أن نقول أّن أساس المنافسة تحول من بيع الخدمات إلى من يمتلك العميل، وتمثل عالقات العمالء اليوم أكثر أصول الشركة قيمة 
حيث أّن جزءاً كبيراً من قيمة السهم في سوق األوراق المالية مرتبط بأصولها غير الملموسة مثل السمعة والعمليات التجارية الفريدة واالسم 

التجاري والعمالء.

فنحن في الشركة نعمل وليس سراً بسياسة تقوم على معرفة كيفية القيام باألشياء بفاعلية وكفاءة بطرق ال يمكن للشركات االخرى استنساخها، 
بمعنى أّن لدينا خصوصية في التعامل وال سيما الشخصي منه، تؤمن لنا الميزة التنافسية التي ال يمكن شراؤها بسهولة من قبل المنافسين في 

السوق ومع ربح أوفر، وكما ذكرت اعاله فإن النجاح ليس مصادفة وهذا ما تؤكده ارقام وبيانات الشركة للعام 2020: 

بلغت الحصة السوقية للشركة   14.16 % من إجمالي انتاج السوق.

وبحصة سوقية وصلت إلى 14.18 % من إجمالي انتاج السوق بعد استثناء تأمين السيارات اإللزامي مقارنة بالمرتبة الثانية عام 2019 من 
مجمل إنتاج السوق وبحصة سوقية بلغت 11.30 % من إجمالي إنتاج السوق بعد استثناء تأمين السيارات اإللزامي.

وبلغ إجمالي أقساط فروع التأمين المختلفة 2.760.870.367 ل.س.

حققت الشركة ايرادات من الفوائد على الودائع وإيرادات أخرى بلغت 168.562.896 ل.س.

بلغت األرباح الصافية المحققة للشركة 218.604.247 ل.س. مقارنة بمبلغ 58.707.789 ل.س. في عام 2019.

السيدات والسادة

تتطلب تلبية احتياجات العمالء المتغيرة وتوقعاتهم وجود بيئة لإلبداع واالبتكار والعمل الجماعي والتوجه المستمر نحو الجودة واالحترافية، 
ونحرص كل الحرص على تعزيزها دائما. 

وما تجدر اإلشارة إليه هنا: عزوف معيدي التأمين الخارجيين عن التعامل مع السوق السورية، وقد تمكنا قدر اإلمكان من التعامل بواقعية مع 
الظروف الجديدة بكافة انعكاساتها واستحقاقاتها تحاشياً لتبعاتها ونأمل استمرار قدرتنا على ذلك. 

مجموعة من الخطوات التي كنا نتطلع لتحقيقها سابقا لتكون نافذتنا للمستقبل، قد وضعت في حيز التنفيذ وتحققت سواء لجهة الفروع في 
المحافظات واألولوية اآلن   لبناء العقار الجديد ليكون صرحاً مميزاً على كافة األصعدة وقد بدأنا فعال بالتنفيذ بعد أن حصلنا على الترخيص 

النهائي بتاريخ 2021/02/22

كما قمنا بالعمل على تكوين محفظة استثمارية جيدة لدى سوق دمشق لألوراق المالية بالرغم من أننا دخلنا متأخرين الى هذا االستثمار الحيوي، 
وأستطيع القول أّن ما حققناه على هذا الصعيد مهم جداً واآلفاق مفتوحة للمزيد في المستقبل ودائما وفق خطة مدروسة بدقة وعناية وقراءة 

صحيحة. 

كما تم اعتماد السياسات واإلجراءات الجديدة وتعميمها حيث دخلت حيز التنفيذ ونتوجه لشراء نظام الكتروني جديد إلدارة الشركة وتطوير 
عملها.

ولذلك نستطيع اليوم أن نقول أّن لدينا استراتيجية إلدارة التغيير والجميع ملتزم بتطبيقها ونركز فيها على تطوير آليات العمل واالرتقاء بمستوى 
الخدمات والمنتجات بما ينعكس على حجم األعمال وحجز مكان في المقدمة بما يليق بالشركة المتحدة للتأمين التي أصبحت عالمة فارقة في 
سوق التأمين السورية. وذلك على التوازي مع قراءة للواقع االقتصادي الذي يبدو أنه مقبل على انفراج خاصة مع استعداد سورية إلصدار 
قانون عصري لالستثمار. هذا عدا عن الحراك المهم الذي تشهده المناطق الصناعية وقطاع التصدير كل ذلك يبدو محفزا لقطاع التأمين ويجعل 

من المنافسة واقعا لن ترضى المتحدة للتأمين إال أن تحجز لها مكانا في المقدمة بمنتجاتها المتميزة واآلمنة.

وبينما نعمل جميعا من أجل النهوض بالشركة المتحدة للتأمين فإننا نضع نصب اعيننا – وكما كنا دائما – ممارسة دور ومسؤولية اجتماعية 
راقية وملبية الحتياجات القطاعات التي نستهدفها.

ختاما ال بد من التنويه إلى أهمية وجمالية الروح اإليجابية والتفاؤل، الذي يبدو عامال مشتركا بين كل اولئك الذين يحملون لواء المتحدة للتأمين 
إدارة وموظفين ومساهمين وعمالء.. ومجلس إدارة.

من أجل هذا.. ومن أجل كل ما ذكرت فإن النجاح ليس مصادفة إنه مسيرة وسلوك وهدف.. هكذا نستمر في التخطيط لعام جديد من العمل 
بإخالص وتفان في السوق السورية التي تعود اليوم لتكون سوقا واعدة انشاء هللا. 

جزيل الشكر لكل من أعلن استعداده ليكون في فريق الشركة المتحدة للتأمين.. فكان الوفاء.. القيمة التي اجتمعنا حولها جميعا نعمل بصدق 
وإيمان كي نبقى في المقدمة 

وشكرا للجميع متمنيا أن يعم الخير والسالم في بلدنا سورية
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العجمي

بعيد  أمد  منذ  المحافظات  وبقية  دمشق  في  عرف 

قديمة  دمشقية  عائالت  عدة  الحرفة  هذه  وامتهنت 

على  بارزة  زخرفة  عن  عبارة  العجمي  والدهان 

الخشب وهذا البروز مؤلف من جص مانع ممزوج 

بصمغ الفستق الحلبي بنسب معينة يرسم عليه بعد 

جفافه باأللوان الترابية أو الزيتية ثم يطلى بنوع من 

الورنيش لحفظه من العوامل الجوية.
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أعضاء مجلس االدارة

السّيد مروان عّفاكي
رئيس مجلس اإلدارة

السيد عبدو يوسف الخوري
عضو مجلس اإلدارة

السيد عمر الغراوي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

السيد جود جوّيد
عضو مجلس إدارة

ماجستير تخصصي في إدارة األعمال EMBA – بريطانيا. ●

زمالة معهد التأمين القانونّي ACII – لندن. ●

دبلوم في الّتأمين. ●

حائز على شهادة في إدارة األعمال – جامعة حلب. ●

خبرة أكثر من 25 عاماً في العمل التأمينّي وإدارة الشركات. ●

حائز على إجازة في إدارة األعمال والعلوم التجارية، تخصص في التأمين - جامعة  ●

عام  الضمان  في  التقنية  الدروس  شهادة  على  وحائز  عام 1980،  يوسف  القديس 

.1983

خبرة 40 عاماً في التأمين مع التجارية المتحدة للتأمين ش.م.ل. ●

النائب األول للمدير العام وعضو تنفيذي في مجلس إدارة التجارية المتحدة للتأمين  ●

ش.م.ل. منذ العام 2000. 

كما يتولى حاليا" المناصب التالية: ●

نائب الرئيس في المؤسسة الوطنية للضمان اإللزامي. -

رئيس لجنة السيارات في جمعية شركات الضمان في لبنان. -

سابقاً نائب الرئيس جمعية شركات الضمان في لبنان. -

بكالوريوس في العلوم وإدارة األعمال )علوم مالية وإدارة األعمال الدولية( -  ●

جامعة نيويورك -  الواليات المتحدة األمريكية 2005.

ماجستير في إدارة األعمال )التمويل( من جامعة شيكاغو - الواليات المتحدة  ●

االمريكية 2015.

خبرة عملية ألكثر من خمسة عشر عاماً في مؤسسات مالية ومصرفية. ●

الرئيس التنفيذي لبنك بيمو السعودي الفرنسي – سورية. ●

خبرة صناعّية تمتّد ألكثر من 25 عاماً. ●
عضو سابق في مجلس إدارة لجنة شباب األعمال الصناعّيين المنبثقة عن  ●

غرفة صناعة حلب.
عضو سابق في مجلس إدارة جمعّية رّواد األعمال الّشباب السورّية. ●
عضو في اّتحاد المصّدرين الّسوريين. ●
عضو في كلٍّ من غرفة صناعة وتجارة حلب. ●

عضو مجلس رجال األعمال السوري االندونيسي. ●
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السيد جميل أسعد
عضو مجلس إدارة

السيدة هيا والي
عضو مجلس اإلدارة

الدكتور عمار ناصر آغا
عضو مجلس إدارة

السيدة رانيا نويالتي
أمين سر مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه

●    AUB – بكالوريوس في إدارة األعمال من الجامعة األمريكية

بيروت، لبنان.

خبرة تمتد ألكثر من /12/ عاماً في مجال إدارة مشاريع التعهدات  ●

والمقاوالت.

خبرة عملية في إدارة االستثمارات والمحافظ المالية. ●

بكالوريوس في إدارة األعمال من الجامعة األمريكّية في بيروت – AUB لبنان. ●
خبرة 15 عاماً في المصارف والتأمين.  ●
شغلت عدة مناصب في مصارف وشركات التأمين في عدة دول عربّية. ●

إجازة في االقتصاد والتجارة – قسم اإلحصاء – جامعة حلب. ●
دكتوراه فلسفة في العلوم االقتصادية – اختصاص رياضيات التأمين – المعهد العالي  ●

االقتصادي اإلحصائي في موسكو.
مدير عام مؤسسة التجارة الخارجية من 2014 ولغاية 2015. ●
مدير عام هيئة اإلشراف على التأمين من 2014 ولغاية 2017. ●
رئيس قسم اإلحصاء التطبيقي من 2008 ولغاية 2011, ومن 2018 ولتاريخه. ●
عميد كلية االقتصاد – جامعة دمشق من 2019 ولتاريخه. ●

● .HIBA المعهد العالي إلدارة األعمال – EMBA / ماجستير في التسويق
إجازة في الترجمة - جامعة دمشق. ●
خبرة عملية 5 سنوات. ●
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اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة: 

لجنة التدقيق الداخلي

أعضاء اللجنة السادة:

مروان عفاكي، د. عمار ناصر آغا، هيا والي.
تجتمع اللجنة مرة كل ثالثة أشهر على األقل وكلما دعت الحاجة لذلك.

أهداف لجنة التدقيق:
مراجعة التقارير المالية وأنظمة الرقابة وإدارة المخاطر، ونطاق ونتائج ومدى كفاية التدقيق الداخلي والخارجي، ومراجعة القضايا 

المحاسبية ذات األثر الجوهري على البيانات المالية.

صالحيات لجنة التدقيق:

طلب المشورة القانونية أو المالية أو اإلدارية أو الفنية، من أشخاص ذوي الخبرة والكفاءة إذا ما دعت الضرورة إلى  ذلك.. 1
 اقتراح تعيين أو إقالة المدقق الداخلي، ويكون للجنة إبداء الرأي في تقييمه السنوي في إطار األنظمة المعمول بها.. 2
إبداء الرأي في تقييم كفاءة وفعالية التدقيق الداخلي ومدى االلتزام بالمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق الداخلي.. 3
اعتماد خطة التدقيق الداخلي السنوية وتتبع تنفيذها ومتابعة النتائج التي تم التوصل إليها وكيفية معالجتها.. 4
 التوصية للمجلس بترشيح مدقق خارجي ليتم انتخابه من قبل الهيئة العامة للمساهمين، وإبداء الرأي بعزله، على أن يكون من . 5

مدققي الحسابات المعتمدين من قبل الهيئة.
 إبداء الرأي في تقييم موضوعية واستقاللية المدقق الخارجي، والتأكد من مدى شمولية أنظمة التدقيق الخارجي ألعمال الشركة، . 6

ومناقشة منهجية العمل المعتمدة من قبل مدقق الحسابات الخارجي، وتقييم الخطة العامة التي يتبناها للقيام بالتدقيق وذلك بما يتوافق 
مع المعايير الدولية.

 التأكد من دقة االجراءات المالية والمحاسبية وسالمتها.. 7
 التأكد من تقيد الشركة بالقوانين واألنظمة والتعليمات والقرارات التي تخضع لها أعمال الشركة وأنشطتها، وبصفة خاصة قرارات . 8

وتعليمات الهيئة وتقارير مدققي الحسابات الخارجيين ومتابعة االجراءات المتخذة بشأنها.
 اإلشراف على أعمال التدقيق الداخلي ودراسة تقارير المدقق الداخلي.. 9

 طلب الحصول على أي معلومات أو االجتماع مع المدقق الخارجي والداخلي وأي موظف آخر عندما يكون هناك حاجة لذلك دون . 10
وجود أي ممثل عن اإلدارة التنفيذية للشركة.

لجنة الحوكمة

أعضاء اللجنة السادة:

مروان عفاكي، جميل اسعد، جود جويد.
تجتمع اللجنة مرة كل ستة أشهر على األقل وكلما دعت الحاجة لذلك.

مهام لجنة الحوكمة:

 تقوم اللجنة بمراجعة إجراءات الحوكمة وكل األنظمة والسياسات التي تساهم في ضبط أداء الشركة وتقدم المقترحات بشأنها إلى . 1
المجلس.

اقتراح السياسات واالجراءات الالزمة لاللتزام بأية أنظمة أو متطلبات قانونية ذات عالقة بحوكمة الشركة.. 2
 تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة إلى ذلك وترفع تقاريرها بشكل أصولي إلى المجلس بما يضمن التحقق من تطبيق أحكام دليل . 3

الحوكمة.
* قام مجلس اإلدارة بوضع دليل الحوكمة للشركة المتحدة للتأمين بما يتماشى مع متطلبات حوكمة الشركات وفقاً للقرار 100/18/60 

الصادر عن هيئة اإلشراف على التأمين بتاريخ 2018/08/29.

نظام حوكمة الشركة

ُتعَرف قوانين حوكمة الشركات على أنها األسس المنظمة للعالقات بين األطراف األساسية في الشركة )أعضاء مجلس اإلدارة، اإلدارة 
التنفيذية، المساهمين(، بهدف توزيع الحقوق والمسؤوليات بين مختلف المشاركين أصحاب العالقة، وتحقيق الشفافية والعدالة والمحاسبة 

وتأمين حماية حقوق المساهمين والمصالح األخرى.
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لجنة المكافآت والترشيحات

أعضاء اللجنة السادة:

عمر الغراوي، د. عمار ناصر آغا، هيا والي.
تجتمع اللجنة مرة كل ستة أشهر على األقل وكلما دعت الحاجة لذلك.

أهداف لجنة المكافآت والترشيحات:

تقترح اللجنة وضع سياسة واضحة للمكافآت والتعويضات والرواتب وأي منافع أخرى للعاملين التنفيذيين بما يتناسب مع مؤهالتهم ومسؤولياتهم 
وأدائهم يصادق عليها من المجلس وتراجع سنوياً.

صالحيات لجنة المكافآت والترشيحات:

وضع سياسة واضحة للمكافآت والتعويضات، والرواتب وأي منافع أخرى للعاملين التنفيذيين وتقديمها إلى المجلس لالسترشاد بها.. 1
دراسة خطة التدريب والتأهيل في الشركة وخطة احتياجات الشركة من الموارد البشرية ومناقشتهما مع إدارة الموارد البشرية.. 2
تنظيم قوائم أسماء واجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة وحضور أعضائها لهذه االجتماعات.. 3
تقوم اللجنة بأية مهام أخرى يكلفها بها المجلس.. 4

لجنة المخاطر

أعضاء اللجنة السادة:

عمر الغراوي، عبدو خوري، جميل اسعد.
تجتمع اللجنة مرة كل ثالثة أشهر على األقل وكلما دعت الحاجة لذلك.

مهام لجنة إدارة المخاطر:

رسم سياسة وصالحيات إدارة المخاطر بما ينسجم مع القرارات النافذة، ومراجعتها بصورة دورية.. 1

إعداد آلية عمل إلدارة المخاطر ومتابعة تنفيذ هذه اآللية بالتنسيق مع دائرة التدقيق الداخلي.. 2

مراجعة التقارير الدورية حول طبيعة المخاطر التي تتعرض لها الشركة وحجمها، وأنشطة إدارة المخاطر.. 3
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الموزاييك

تعود جذوره  فًنا عريًقا  “الموزاييك”  تعتبر صناعة 

إلى تاريخ مدينة دمشق قبل أكثر من 300 عام، وهو 

عبارة عن فن تطعيم الخشب بالصدف والفضة أو 

العاج، اشتهرت به منازل العائالت الدمشقية العريقة 

منذ مطلع القرن الـ 19، ليصبح بعدها السمة الغالبة 

على الصالونات في بعض القصور الرئاسية حول 

العالم
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اإلدارة التنفيذية

السيد مالك شفيق البطرس
المدير العام التنفيذي

إجازة في اإلعالم / عالقات عامة – جامعة دمشق. -
زمالة معهد التأمين القانوني – لندن.  -
شهادة التأمين المهنية من معهد البحرين للدراسات المالية  -

والمصرفية. 
خبرة 15عاماً في شركات التأمين. -

السيدة روال معمر 
معاون المدير العام للشؤون المالية

ماجستير في اإلدارة المالية / EMBA – المعهد العالي إلدارة األعمال  -
.HIBA

شهادة محاسب قانوني. -
شهادة التأمين المهنية من معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية. -
إجازة في االقتصاد / اختصاص مصارف وتأمين - جامعة دمشق.  -
خبرة 14 عاماً في شركات التأمين. -

السيد فراس خلوف
المدير الفني

إجازة في األدب االنكليزي.  -
- .CII زمالة معهد التأمين القانوني البريطاني
حاصل على درجة البكالوريوس من معهد البحرين للدراسات المصرفية  -

والمالية. 

مدقق داخلي معتمد أليزو 9001 – 2008. -
حاصل على الشهادة العامة للتأمين من المعهد المصرفي السعودي  -

ومؤسسة النقد العربي السعودي.
خبرة فنية 14 عاماً في مجال التأمين.  -

السيد هيثم شريتح 
المدير اإلقليمي للمنطقة الساحلية

إجازة في علوم الكومبيوتر - الجامعة اللبنانية  -
األميركية.

خبرة عملية أكثر من 12 عاماً في العمل التأميني. -

السيدة روال اسكاف
مدير فرع حلب

إجازة في األدب الفرنسي – جامعة حلب. -
خبرة عملية 14 عاماً في العمل التأميني. -

السيد عماد سعيد
مدير فرع السويداء

ماجستير في اإلدارة المالية- األكاديمية العربية للعلوم  -
.AABFS المالية والمصرفية

إجازة في االقتصاد /اختصاص محاسبة – جامعة  -
دمشق.

خبرة عملية 10 سنوات في التأمين وإعادة التأمين -

السيد ميشيل عطية
مسؤول دائرة المعلوماتية لنظم المعلومات

خريج المعهد التقاني للحاسوب – هندسة الشبكات. -
إجازة في تكنولوجيا المعلومات – نظم المعلومات  -

اإلدارية.
خبرة عملية 4 سنوات في مجال المعلوماتية. -

السيدة عبير حاج حسن 
مدير دائرة تأمين الممتلكات والحوادث العامة

إجازة في اللغة اإلنكليزية - جامعة دمشق. -
خبرة عملية 12 عاماً في مجال التأمين. -

السيد حسام حمود  
المدير اإلقليمي للمنطقة الوسطى

خبرة عملية 25 عاماً في مجال التأمين في المملكة  -
العربية السعودية والجمهورية العربية السورية.

السيد أيهم رستم
مدير فرع طرطوس

إجازة في الحقوق - جامعة دمشق. -
خبرة عملية 5 سنوات في العمل التأميني. -

السيد جميل الكوكو
مسؤول فرع حماه

خبرة عملية أكثر من خمس وعشرون عاماً في مجال  -
التأمين.

اآلنسة لمى حيدر
مدير دائرة التدقيق الداخلي

إجازة كلية االقتصاد قسم المحاسبة. -
شهادة مساعد المجاز في اإلحصاء من المعهد  -

اإلحصائي في دمشق.
خبرة عملية 12 عاماً. -

اآلنسة مايا الديك 
مدير دائرة التأمين الصحي والحياة والسفر

إجازة في االقتصاد – جامعة دمشق. -
خبرة 11 عاماً في مجال التأمين. -
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السيد موسى جوابرة 
مدير دائرة تأمين السيارات

إجازة في الهندسة الميكانيكية من جامعة دمشق. -
خبرة عملية 28 عاماً في مجال التأمين. -

السيدة بارعة دغالوي 
معاون مدير إعادة التأمين

إجازة في االقتصاد / اختصاص مصارف وتأمين  -
جامعة دمشق. 

خبرة 10 سنوات في مجال إعادة التأمين. -

السيد عبد الوهاب بوبكي 
مدير دائرة الشؤون اإلدارية

إجازة في االقتصاد - جامعة حلب، قسم الحاسوب  -
ونظم المعلومات.

خبرة 8 سنوات في مجال المحاسبة واإلدارة. -

السيد باسل محمد
مدير المبيعات

إجازة في األدب الفرنسي جامعة دمشق. -
خبرة 12 عاماً في قطاع التأمين. -

اآلنسة بتول تامر 
مسؤول إدارة المخاطر

إجازة في الهندسة المدنية جامعة البعث. -

مكتب المحامي األستاذ مازن خضور
المستشار القانوني

السيد اآلنسة لبنى مسوح  
مدير دائرة تأمين نقل البضائع

إجازة في اللغة االنكليزية – جامعة دمشق.  -
خبرة عملية في مجال التأمين 12عاماً. -

السيدة ريم السلمان 
مدير الحسابات  

إجازة في االقتصاد / اختصاص مصارف وتأمين - جامعة  -
دمشق.

خبرة 9 سنوات في شركات التأمين. -

السيدة خوشندا أجليقين 
مدير دائرة الموارد البشرية 

إجازة في الحقوق- جامعة دمشق -
خبرة عملية 15 عاماً.  -

السيدة دانية االمام
مدير دائرة العالقات العامة والتدريب

بكالوريوس في إدارة االعمال من الجامعة األمريكية  مصر. -
- .SEBC حاصلة على دبلوم في إدارة االعمال من مركز
دبلوم عالي في العالقات العامة - األكاديمية السورية الدولية  -

للتدريب والتطوير.
ماجستير إدارة األعمال والعالقات العامة من جامعة  -

الزارسكي – وارسو.
خبرة عملية 10 سنوات. -

الدكتور ادوار خولي
المستشار القانوني واالقتصادي لمجلس اإلدارة

األستاذ ابراهيم الحوش
المستشار القانوني
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حياكة السجاد والبسط

قبل  بدأت  حيث  الِقدم،  في  السجاد ضاربة  صناعة 

التاريخ وما زالت مستمرة حّتى اليوم، وبالرغم من 

من  كثير  أّن  إاّل  الصناعة  هذه  في  الكبير  التطّور 

الُصناع ما زالوا يحترمون الُطرق التقليدية القديمة 

التي ورثوها عن آبائهم.

ُعرفت صناعة المنسوجات في الحضارات السورية 

وايبال وغيرها، وتوارثته  القديمة في مملكة ماري 

أشهر  من  والنسيج  الغزل  صناعة  لتصبح  األجيال 

الصناعات بين دول العالم.

اشتهرت مدينة تدمر كذلك بنسيج البسط ذات األلوان 

النباتية المتعددة والرسوم الهندسية، وال يزال سكان 

بادية الشام ينسجون أنواًعا مختلفة من المنسوجات 

ذات االستعمال اليومي.
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تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال ونشاط الشركة
للسنة المنتهية في 31 كانون األول )ديسمبر( 2٠2٠

ال يخفى عنكم حجم التحّديات التي عاشها االقتصاد السوري خالل عام 2020، فما زالت آثار األزمة تلقي بظاللها على كافة القّطاعات ومنها 
قطاع التأمين، إال أّن هذا لم يوقف عمل ونشاط الشركة التي تحّدت الوضع الراهن من خالل إجراءاتها الهادفة الستمرار العمل التأميني، 

وطرِح منتجاٍت جديدة، إضافة إلداراتها الناجحة في رسِم السياسات بعيدة المدى.
حققت الشركة المتحدة للتأمين خالل العام 2020 إنجازات هامة عّززت موقعها ومكانتها في السوق السوري رغم الظروف الراهنة، فتمّكنت 
من تحقيق نمو في حجم إجمالي األقساط المكتتبة عن العام السابق بنسبة )97.5%( واستطاعت أيضاً مواكبة جميع احتياجات طالب التأمين.

نشاط الشركة

بلغ صافي األقساط المكتتب بها في العام 2020 /1,701,338,221/ ليرة سورية، مقابل /902,286,307/ ليرة سورية في عام 2019، 
و /644,204,712/ ليرة سورية في عام 2018، و/708,714,003/ ليرة سورية في عام 2017، و/525,069,029/ ليرة سورية في 

عام 2016.
مقابل  واستثمارات  ودائَع مصرفية  فوائد  ليرة سورية من  بلغ /168,562,896/  عائداً  الشركة  فقد حققت  االستثماري،  الصعيد  أما على 
/148,222,301/ ليرة سورية لعام 2019، و/190,109,417/ ليرة سورية لعام 2018، و/206,991,252/ ليرة سورية لعام 2017، 
و/142,364,907/ ليرة سورية لعام 2016، علماً أن نسبة الفوائد على الودائع تراوحت بين )7%( و )10.5%( لودائع الليرة السورية وبين 

)0.25%( و )2.05%( لودائع القطع األجنبي.

شبكة الفروع

تغّطي الشركة أغلب المحافظات السورية، عبر شبكٍة من الفروع، تقّدُم من خاللها خدماتها التأمينية إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين في 
سورية، ضمن توزٍع سكاني مدروس، بحيث يغطي أكبر مساحٍة جغرافية.

وتملك الشركة أحد عشر فرعاً باإلضافة إلى الفرع الرئيسي في دمشق، موزعة في محافظات )حلب ــــ حمص ــــ الالذقية ــــ طرطوس ــــ 
حماه ــــ درعا ـــ السويداء - دير الزور ــــ الحسكة ــــ القامشلي ــــ مدينة عدرا الصناعية ــــ مكتبين في منطقة الحواش بحمص وإدلب(، 

وهذه الفروع تقّدم خدماتها لطالبي التأمين عبر كوادرها المدربة والكفؤة.
وبالرغم من توقف عدد من هذه الفروع عن العمل، بشكٍل كلي أو جزئي، نتيجة التخريب الذي طال مقراتها، أو بسبب سوء األوضاع األمنية 

التي تطال مناطقها، بقيت سبعة فروع منها تمارس عملها بصورة منتظمة.

النشاط التأميني 

الدخل من األقساط:

وقدره /2,760,870,367/ ليرة سورية مقارنًة بمبلغ /1,397,653,821/ ليرة سورية في عام  بلغ إجمالي األقساط لعام 2020 مبلغاً 
2019، ارتفاع بقيمة /1,363,216,546/ ليرة سورية بنسبة )%97.5(.

فيما يلي جدول يبين توزيع األقساط المكتتبة بحسب فروع التأمين المختلفة )بالليرة السورية( للعام 2020، ومقارنتها باألقساط المكتتبة لألعوام 
األربعة السابقة )2016، 2017، 2019،2018(:

السنة
2020 2019 2018 2017 2016 نوع التأمين

69,368,360 39,307,200 28,566,981 12,355,858 11,034,420 الحياة

195,034,385 119,066,865 94,274,013 83,924,532 57,889,692 البحري

142,202,479 149,251,472 95,026,205 314,115,189 217,170,683 السيارات/الزامي

317,285,761 188,975,604 168,984,418 169,684,422 140,967,424 السيارات/شامل

1,008,635,599 452,058,352 286,302,393 181,147,980 102,411,328 الصحي

555,119,099 291,652,682 252,321,240 231,782,018 194,145,226 الحريق

- - - 41,408 سرقة

317,560,214 61,238,380 21,490,876 - - تغطية مصرفية

53,100,201 13,484,870 7,206,783 26,070,956 1,887,115 هندسي

63,587,730 19,419,715 13,179,172 14,285,404 8,978,892 سفر

14,177,434 7,334,160 8,035,760 5,214,266 4,423,309 حوادث شخصية

6,046,280 46,039,476 44,756,713 51,045,016 25,195,690 مسؤوليات

18,752,825 9,825,045 12,621,915 13,373,284 7,698,607 الحوادث العامة

2,760,870,367 1,397,653,821 1,032,766,469 1,102,998,925 771,843,794 المجموع
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* لم تتجاوز األقساط المكتتبة ألي من المتعاقدين ما نسبته 10% من األقساط المكتتبة للعام 2020. 

وقد ارتفع حجُم األقساط بالرغم من الظروف الصعبة التي تمّر بها البالد، وحققِت الشركُة نمواً إيجابياً في بعض الفروع التأمينية. 
بالمقابل توزعت األقساط المكتتبة بين عقود جديدة بلغت نسبتها 46% من اجمالي األقساط المكتتبة أي مبلغاً وقدره /1,272,026,072/ل.س، 

وعقود سابقة تم تجديدها بنسبة 54% أي مبلغاً وقدره /1,488,844,295/ ل.س.

كما سَعِت الشركة جاهدًة إلى الوفاء بالتزاماتها، وحرصت على السرعة في إجراءات التعويضات، وتوفير الخدمة، والتغطية المالئمة للعمالء، 
وتدعيم احتياطيات الشركة الفنية، لتكون سنداً قوياً لسياستها االكتتابية، في انتقاء وتسعير األخطار، وزيادة االحتفاظ من األعمال، وتنظيم 

التغطيات، بالشكل الذي يؤدي في النهاية إلى متانة القاعدة المالية للشركة.

الوضع التنافسي للشركة: 

إحتلت الشركة المرتبة الثالثة من إجمالي إنتاج السوق التأمينية للعام 2020 )بعد استثناء إنتاج المؤسسة العامة السورية للتأمين(، حيث 
بلغت حصتها السوقية 14.16% من إجمالي إنتاج السوق التأميني، وبحصة سوقية بلغت 14.18% من إجمالي إنتاج السوق بعد استثناء 

تأمين السيارات اإللزامي.

نتيجة النشاط التأميني للشركة: 

حقق النشاط التأميني بعد تحميل حساباته باالحتياطيات واألعباء األخرى دخالً وقدره /660,602,321/ ليرة سورية، مقارنًة بمبلغ 
/328,357,547/ ليرة سورية للعام 2019. 

وهذا الدخل التأميني جاء نتيجًة لألداء الرابح لكافة أنواع التامين ضمن المحفظة التأمينية للشركة.

2019

2020

850,000,000

650,000,000

450,000,000

250,000,000

50,000,000

دخل النشاط التأمیني

660,602,321

328,357,547

النشاط االستثماري: 

بلغ إجمالي الودائع والنقد لعام 2020 مبلغاً وقدره /5,656,263,196/ ليرة سورية، مقارنًة بمبلغ /2,537,936,769/ ليرة سورية لعام 
.2019

حيث كان توزيع أموال الشركة لألعوام الخمسة األخيرة على النحو التالي: 

بلغ عائد االستثمار خالل عام 2020 /168,562,896/ ليرة سورية، مقارنًة بمبلغ /148,222,301/ ليرة سورية لعام 2019. 
 يبين الجدول التالي مفّصل عائدات االستثمار لألعوام الخمسة األخيرة:

2020 2019 2018 2017 2016 البند

2,187,650,335 1,041,800,150 358,024,042 398,814,176 194,724,464 النقد وما يعادل النقد

3,468,612,861 1,496,136,619 2,252,481,928 2,722,877,122 2,607,314,233
ودائع ألجل لدى 

المصارف  
5,656,263,196 2,537,936,769 2,610,505,970 3,121,691,298 2,802,038,697 المجموع 

6,000,000,000

4,000,000,000

2,000,000,000
0

2016 2017 2018 2019 2020

المجموع ودائع ألجل لدى المصارف النقد ومایعادل النقد

2020 2019 2018 2017 2016 البند

167,656,253 148,186,056 184,996,871 197,330,715 134,673,757 فوائد من ودائع ألجل 
لدى المصارف

906,643 36,245 5,112,546 9,660,537 7,691,150 إيرادات أخرى

168,562,896 148,222,301 190,109,417 206,991,252 142,364,907 المجموع 
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استثمارات الشركة في األسهم: 

بلغت استثمارات الشركة في األسهم المدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية مبلغاً وقدره /222,272,730/ كما في 2020/12/31، تم 
االستثمار في األسهم من قبل الشركة حرصاً على تنويع االستثمارات وتخفيض مخاطر االحتفاظ بنسبة عالية من استثمارات الشركة على 

شكل ودائع مصرفية من خالل تشكيل محفظة استثمارية متنوعة لألسهم التي تتمتع بسمعة ومالءة مالية مرتفعة. 

التعويضات المدفوعة:

بلغ صافي التعويضات المدفوعة خالل عام 2020 /531,585,316/ مقارنًة بمبلغ /390,502,455/ ليرة سورية للعام 2019.

العموالت

بلغت العموالت المدفوعة للوكالء ومندوبي المبيعات لعام 2020 مبلغاً وقدره /179,159,901/ ليرة سورية، مقارنة بمبلغ /99,044,309/ 
لعام 2019، بينما بلغت العموالت المستحّقة من معيدي التأمين مبلغاً وقدره /237,167,866/ ليرة سورية، مقارنًة بمبلغ /115,772,837/ 

ليرة سورية لعام 2019.

االحتياطات الفنية والحسابية في أخر السنة:

يتكّون هذا البند من احتياطي أقساط غيِر مكتسبة، واحتياطي مطالبات قيد التسوية، واحتياطي مطالبات حدثت ولم يبلغ عنها )IBNR(، حيث 
يتّم احتساب هذه االحتياطيات وفقاً للتعليمات المحّددة من قبل هيئة اإلشراف على التأمين، وقد بلغت هذه االحتياطيات:

إدارة المخاطر: 

تم إعداد نظام إلدارة المخاطر، تنفيذاً للقرار رقم 100/329 الصادر عن هيئة اإلشراف على التأمين، وذلك بإشراف لجنة المخاطر المنبثقة 
عن مجلس اإلدارة، مهّمتها رفع مالحظاتها وتقاريرها وتوصياتها لمجلس اإلدارة لتطوير استراتيجية إدارة المخاطر، حسب تغّير الظروف 

التي تؤثر على عمل الشركة، ومتابعة اللجان المشّكلة وفق نظام إدارة المخاطر.

وترسُم اإلدارة استراتيجياتها األساسية بغيَة تحديد األطِر واالتجاهات العريضة ألعمال الشركة، بما يكفُل تخفيض المخاطر والمحافظة على 
األداء األمثل للشركة، عن طريق السياسيات التالية: 

المحافظة واالستمرار في تشكيل محفظٍة تأمينية متوازنة بين مختلف أنواع التأمين في الشركة.. 1
المحافظة على التوازن بين المخاطِر التأمينية ومستوى الربح المحقق، وعدم المبالغة في احتفاظ الشركة بمخاطَر تأمينية عالية.. 2
الحّد ما أمكن من المخاطر التي تتعرُض لها الشركة، واتخاذ الحمايات الخاصة لضمان استقرارها المالي وال سيما االستثمار في العقار.. 3

وتشمل البنود التي ترتكز عليها إدارة المخاطر: 

أخطار تطوير المنتجات.  -
أخطار االكتتاب. -
أخطار تقنية المعلومات.  -
أخطار حوكمة الشركات. -
أخطار التسعير. -
أخطار السمعة. -

نتائج التقييم السنوي لفعالية اجراءات الرقابة الداخلية: 

قامت إدارة التدقيق الداخلي في الشركة بتنفيذ خطة التدقيق السنوية المعتمدة من قبل لجنة التدقيق الداخلي، وقد رفعت تقارير المالحظات 
الهامة لإلدارة العليا ولجنة التدقيق، كما اطلع مجلس اإلدارة على المالحظات الهامة المقدمة من قبل اللجنة والمتعلقة بفعالية إجراءات الرقابة 

الداخلية في الشركة.

كما أسفرت نتائج التقييم السنوي لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة عن كفاءة نظام وبيئة الرقابة السائدة في الشركة على كافة 
المستويات، وأكدت قدرة الشركة على تحقيق أهدافها، وأن نظام الرقابة الداخلية والتحكم بالمخاطر الذي تطبقه الشركة المتحدة للتأمين أُعدَّ 

على أسس سليمة، ويتم تنفيذه بفاعلية، وتحسينه وتطويره بشكل مستمر، ليتواكب مع حجم أعمال ومتطلبات الشركة.

كما في 2019/12/31 كما في 2020/12/31 صافي االحتياطيات )مخصوماً منها حصة المعيد(

450,159,334 693,815,295 األقساط غير المكتسبة

536,484,995 774,852,810 المطالبات قيد التسوية

111,649,201 88,968,048 المطالبات التي حدثت ولم يتم التبليغ عنها

1,098,293,530 1,557,636,153

أخطار عدم االلتزام. -
أخطار تسوية المطالبات. -
أخطار االستثمار. -
أخطار إعادة التأمين. -
أخطار السيولة. -
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المصاريف اإلدارية والعمومية:

بلغ مجموع المصاريف اإلدارية والعمومية لعام 2020 مبلغاً وقدره /533,144,914/ ليرة سورية مقارنة بمبلغ /410,735,548/ ليرة 
وبمبلغ  لعام 2017،  ليرة سورية   /329,285,115/ وبمبلغ  لعام 2018،  ليرة سورية   /378,072,911/ وبمبلغ  للعام 2019،  سورية 

/278,260,173/ ليرة سورية لعام 2016.

شّكلِت المصاريف اإلدارية والعمومية )متضمنًة المصاريف اإلدارية والعمومية، الرواتب واألجور وملحقاتها، االستهالكات واإلطفاءات، 
الفوائد واألعباء المالية( لعام 2020، ما نسبته )19.31%( من األقساط اإلجمالية للشركة والتي بلغت /2,760,870,367/ ليرة سورية، 

مقارنًة بنسبة )29.39%( لعام 2019، و)36.61%( لعام 2018، و)29.85%( لعام 2017، و)36%( لعام 2016.

وقد بلغت رواتُب ومكافآت وبدالت سفر اإلدارة العليا /62,712,527/ ليرة سورية، كما بلغت بدالت الحضور الخاصة بأعضاء مجلس 
اإلدارة عن العام 2020 مبلغاً وقدره /12,000,000 / ليرة سورية، وبلغت مصاريف سفر وتنقالت مجلس اإلدارة /3,511,934/ ليرة 
سورية، في حين بلغت مكافآت مجلس اإلدارة المدفوعة خالل العام 2020 مبلغاً وقدره /2,664,916/ ليرة سورية أي بنسبة 5% من األرباح 

الصافية للعام 2019 ))تّم إقرار البدالت والمكافآت سابقاً خالل الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 2020/07/09((. 

أتعاب مفتش الحسابات:

بلغت قيمُة أتعاب مفتش الحسابات ــــ المحاسب القانوني محمد يوسف الصيرفي ــــ عن عام 2020، مبلغ /1,500,000/ ليرة سورية.

المسؤولية االجتماعية للشركة المتحدة للتأمين: 

انطالقاً من إيماِن الشركة المّتحدة للتأمين بدوِر مؤّسسات القطاع العام والخاص وشركات التأمين في عملية التنمية االجتماعية في سورية، فقد 
تّمت المشاركة في دعم الجمعيات الخيرية والفعاليات التالية:

مشاركة تبرع بالحملة الموجهة لدعم العائالت المحتاجة والمتضررة نتيجة فايروس كورونا / الجمعية الوطنية االجتماعية. -
تبرع دير األخوة المريمين/ حلب.  -
رعاية الشركة لـ 75 سيدة إلجراء فحص ماموغراف / مركز دمر الطبي. -

 بمبلغ وقدره /1,650,000/ ليرة سورية.

كما انضّمت الشركة للميثاق العالمي لألمم المتحدة، التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، منذ العام 2010، والتزمت منذ ذلك التاريخ بتطبيق 
ونشر المبادئ العشرة للميثاق في أنشطتها التجارية. 

الموارد البشرية

حرص الشركة على االهتمام بالموارد البشرية كعنصٍر أساسي من عناصر نجاحها، فهي تضّم حالياً أكبر عدٍد من الكوادر الفنية المدربة، 
والتي اكتسبت خبرتها في السوق السورية.  

باإلضافة إلى حرص الشركة على متابعة العمل الدائم على تدريب موظفيها من خالل برامج دراسية وندوات ومحاضرات لها عالقة بالعمل 
التأميني وبتنمية قدرات الموظفين. 

ويبين الجدول التالي أعداد العاملين في الشركة خالل األعوام الخمسة األخيرة، ولغاية 2020/12/31:

نسبة التغير 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31 2016/12/31 الموارد البشرية

%0.00 96 96 95 88 81
عدد العاملين في 

الشركة

ويتوزع موظفو الشركة كما في نهاية عام 2020، على الشكل التالي: 

نّوضح فيما يلي بياناً ُيظهر المستوى التعليمي لموظفي الشركة في نهاية عام 2020:

الفـــــرع العـــــدد

50 المركز الرئيسي

42 الفروع اإلقليمية

4 الفروع

96 المجمــــوع

ثانويــة عامــة وما دون معهد شهادة جـــامعية ماجستير

38  موظف 13  موظف 42 موظف 3 موظفين

%3

%44

%13

%40

ثانویــة عامــة وما دون معھد شھادة جـــامعیة ماجستیر
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وتسعى اإلدارة إلى زيادة نسبة الكفاءات بين موظفي الشركة.

كما تؤمن الشركة بأّن العنصر البشري أهم دعائم نجاحها ورأسمالها الحقيقي والذي يتطلّب التطوير المهني المستمر، لذلك حرصت الشركة 
على توفير دورات وورشات العمل التالية لموظفيها خالل العام 2020: 

ملكية مجلس اإلدارة وكبار المساهمين ألسهم الشركة:

بلغ رأسمال الشركة مبلغ /1,593,750,000/ ليرة سورية مدفوعاً بالكامل، وموّزعاً على /15,937,500/ سهم، بقيمة /100/ ليرة سورية 
للسهم الواحد.

فيما يلي معلومات عن ملكية الأ�سهم لأع�ساء جمل�س الإدارة، ولكبار امل�ساهمني، كما يف 2020/12/31:

منظم الدورة / المركز عدد الموظفين  اسم الدورة
هيئة اإلشراف على التأمين 1 ادارة المفاوضات – ادارة الوقت – مهارات التواصل 

هيئة اإلشراف على التأمين 2 الرياضيات اإلكتوارية 

هيئة اإلشراف على التأمين 2 IFRS المعايير المحاسبية / معايير التقارير المالية الدولية

مدرب خاص 1 تدريب تسويق الكتروني

جمعية المحاسبين القانونين 2 المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية IFRS 17 "عقود التأمين"

جامعة دمشق - تعليم مفتوح 1 مساهمة في الرسوم الجامعية  

جامعة دمشق - كلية االقتصاد 2 معايير المحاسبة والتدقيق الدولية والتحليل المالي والمحاسبة الضريبية 

HIBA المعهد العالي إلدارة االعمال 1 50% رسوم السنة االولى / ماجستير ادارة االعمال / تنفيذي 

معلومات عن ملكية اعضاء مجلس اإلدارة) شخص طبيعي(
األسهم

الجنسية
اسم المساهم

نسبة الملكية من أجمالي 
راس المال

عدد األسهم المملوكة العائلة األب االسم االول

%5 796.875 سورية سبع عفاكي اميل جان مروان

%1 159,375 سورية جويد هانري جود

عضو مستقل سورية ناصر آغا عبد المطلب    عمار

عضو مستقل سورية والي أحمد هشام هيا

معلومات عن مالكي األسهم من األطراف ذات العالقة ) من غير أعضاء مجلس اإلدارة (
األسهم كما في 2019/12/31 األسهم كما في 2020/12/31 الجنسية اسم المساهم
نسبة الملكية من 
أجمالي راس المال

عدد األسهم 
المملوكة

نسبة الملكية من 
أجمالي راس المال

عدد األسهم 
المملوكة

العائلة اسم االب االسم األول

%5 796,875 %5 796,875 سورية ميريام نديم بطش

%1.43 228,115 %1.63 259,799 سورية مارك مروان سبع عفاكي

معلومات عن ملكية اعضاء مجلس اإلدارة) شخص اعتباري(
نسبة الملكية من إجمالي رأس المال عدد االسهم المملوكة الجنسية اسم الشخص االعتباري

%23.076 3,677,746 سورية
بنك بيمو السعودي الفرنسي يمثله عمر 

الغراوي

%7 1,115,625 لبنانية
التجارية المتحدة للتأمين ش.م.ل

يمثلها عبدو خوري

%4.26 678,875 سورية
شركة مجموعة الجميل المساهمة المغفلة 

الخاصة يمثلها جميل اسعد

معلومات عن مالكي األسهم ) من غير أعضاء مجلس اإلدارة و يملكون  5% وأكثر(
األسهم كما في 2019/12/31 األسهم كما في 2020/12/31 الجنسية اسم المساهم
نسبة الملكية من 
أجمالي راس المال

عدد األسهم 
المملوكة

نسبة الملكية من 
أجمالي راس المال

عدد األسهم 
المملوكة

العائلة اسم االب االسم األول

%6.45 1,028,764 %6.45 1,028,764 سعودية الوكاالت التجارية المتحدة المحدودة

%5 796,875 %5 796,875 سورية سالم جورج رباط 

%5 796,875 %5 796,875 سورية فادي جان كويفاتي

%5 796,875 %5 796,875 سورية ميريام نديم بطش

ملكية األطراف ذات العالقة ألسهم الشركة:
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نتيجة أعمال السنة:

للعام 2020 مبلغاً وقدره /2,735,240,285/ ليرة سورية، مقارنة بمبلغ /50,568,942/ ليرة سورية لعام  حّققت الشركة ربحاً صافياً 
2019، ومبلغ /641,900,466/ ليرة سورية لعام 2018، ومبلغ /50,036,937/ ليرة سورية لعام 2017، ومبلغ /637,138,858/ لعام 

2016، وذلك بعد تحميل حساب األرباح والخسائر، باألعباء التي ُيحّمل بها عادًة ذلك الحساب، وكذلك حساب ضريبة الدخل.

وفيما يلي جدول مقارنات األرباح المحققة، واألرباح الموزعة، وحقوق المساهمين، وسعر السهم، منذ العام 2016 وحتى نهاية العام 2020:

* بتاريخ 2013/05/09 انعقدت الجمعية العمومية غير العادية وتّم إقرار النظام األساسي وتعديل القيمة االسمية للسهم لتصبح 100 ليرة 
سورية بدالً من 500 ليرة سورية، عمالً بأحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 الصادر في 2011/2/24، على أن 

يصبح هذا اإلجراء نافذاً بعد مصادقة الهيئات المختصة.

* بتاريخ 2018/04/29 انعقدت الجمعية العمومية غير العادية وتم إقرار زيادة رأسمال الشركة بنسبة 25% من /850,000,000/ ليرة 
سورية إلى/ 1,062,500,000/ ليرة سورية، وتمت موافقة ومصادقة الجهات الوصائية واإلشرافية.

* بتاريخ 2019/04/30 انعقدت الجمعية العمومية غير العادية وتم إقرار زيادة رأسمال الشركة بنسبة 50% من /1,062,500,000/ ليرة 
سورية إلى/ 1,593,750,000/ ليرة سورية، وتمت موافقة ومصادقة الجهات الوصائية واإلشرافية.

2020 2019 2018 2017 2016 السنة

2,735,240,285 50,568,942 641,900,466 50,036,937 637,138,858 صافي أرباح السنة

2,516,636,038 )8,138,847( )13,795,332( )188,047,135( 544,046,384
فروقات اسعار 

صرف غير محققة

218,604,247 58,707,789 655,695,798 238,084,072 93,092,474

صافي أرباح السنة 
المحققة ) بعد استثناء 

فروقات الصرف 
غير المحققة(

- 531,250,000 212,500,000 77,350,000 االرباح الموزعة

5,429,984,667 2,615,791,706 2,634,686,424 2,018,044,709 2,048,031,335 حقوق المساهمين

455 409.5 479 417.5 175.25
اسعار االوراق 

المالية

2019 2020 البيان

3.17 171.62 ربحية السهم االساسية والمخففة

164.13 340.70 القيمة الدفترية للسهم

409.50 455.00 القيمة السوقية للسهم

%1.93 %50.37 العائد على حقوق المساهمين

%0.96 %29.52 العائد على الموجودات

%520.15 %768.60 نسبة هامش المالءة

تحليل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خالل السنة المالية: 

ونذّكر أنه ال يوجد أية حماية حكومية أو امتيازات تتمّتع بها الشركة أو أي من منتجاتها.
كما أنه لم يكن ألي قراٍر صادٍر عن الحكومة أو المنظمات الدولية أّي أثر مادّي على عمل الشركة.

وال يوجد أي شركات تابعة للشركة.
ال توجد أي عقوبة أو جزاء مفروض على الشركة من قبل أي جهة رقابية أو تنظيمية أو قضائية.

وال يوجد لدى الشركة أي أثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة، وال تدخل ضمن النشاط الرئيسي.
تقوم الشركة بتطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية IFRS، في حين ال تطبق الشركة معايير الجودة الدولية. 

ال يتضمن تقرير مدقق الحسابات أي تحفظات على البيانات المالية السنوية.
تم خالل العام 2020 إبرام بعض العقود التي كانت الشركة طرفاً فيها مع أطراف ذات العالقة والذين لهم تمثيل في عضوية مجلس إدارة 
الشركة وقد تم إجراء هذه العقود وفقا للقواعد واإلجراءات النظامية المعمول بها بالشركة ولدى األطراف األخرى "مع مالحظة موافقة الهيئة 

العامة المنعقدة بتاريخ 09 تموز 2020 بالترخيص لمجلس اإلدارة بالتعاقد سنداً للمادة 152 من قانون الشركات ووفق األصول المعتمدة".

خطة عمل الشركة المتحدة للتأمين لعام 2٠21:

رغم الّتحديات التي يواجُهها االقتصاد الّسوري من جّراء العقوبات االقتصادية المستمرة و آخرها قانون قيصر الذي دخل حيز التنفيذ منتصف 
العام الماضي، سُتواصل الشركة المتحدة للتأمين دورها في سوق التأمين السوري وتبذل كاّفة الجهود للحفاظ على ترتيبها المميز في هذه 
الّسوق، وذلك عن طريق زيادة اإلنتاج في فروع التأمين التي ال تحمل غالباً نسب خسارة مرتفعة مع العمل على خلق التوازن بين جميع 
أنواع التأمين داخل محفظتها الـتأمينية، و العمل على أن تكون جميع االكتتابات متوافقة مع التضخم األخير الحاصل بقيمة الممتلكات المؤمنة 
و متناسبة أيضاً مع ارتفاع تكاليف معالجة و تسوية المطالبات، لينعكس ذلك على مستوى الربحية العائدة من األعمال الفنية للشركة وذلك 
للوصول إلى الهدف األساسي بأن يكون ناتج الدخل الفني خالل العام 2021 قادراً على حمل جميع المصاريف اإلدارية والعمومية وتحقيق 

نسبة ربح مقبولة، وذلك من خالل: 
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تعزيز العالقات مع وسطاء ووكالء التأمين في السوق السوري.. 1
زيادة حجم األعمال المباشرة، زيادة حجم االحتفاظات وفق دراسة اكتتابية وتقييم فني لألخطار. . 2
تعديل األسعار وإعادة تقييم مبالغ التأمين عند إصدار أي وثيقة تأمين، وذلك لمواجهة التضخم الحاصل مؤخراً. . 3
التوسع في دائرة المبيعات ورفدها بكوادر جديدة مدربة بشكل مهني واحترافي.. 4
العمل على خلق منتجات تأمينية جديدة وتفعيلها بما يتناسب مع متطلبات وتغيرات احتياجات السوق السوري وبما يتناسب أيضاً مع . 5

برامج إعادة التأمين المتاحة.
المحافظة على العالقات الجيدة مع معيدي التأمين الحاليين والعمل على خلق عالقات عمل وتعاون جديدة مع المعيدين المرتقبين، بغية . 6

الحصول على أفضل غطاء إعادة تأمين ممكن ألعمال الشركة، وتأمين أفضل برامج إعادة التأمين للحصول على الحماية الكتتابات 
الشركة واحتفاظاتها في جميع محافظها التأمينية.

المحافظة على تحقيق معدالت مرتفعة وكافية من االحتياطيات الفنية والمخصصات الحسابية وااللتزام بتعليمات الجهات الرقابية.. 7

كما ستستمر الشركة خالل العام 2021، على تطوير وتدريب كوادرها على جميع المستويات واالختصاصات إلكسابهم مزيداً من المهارات 
والخبرات، ليكون الكادر الوظيفي للشركة قادراً على القيام بمهامه باحترافية ومهنية عالية، وذلك من خالل البرنامج التدريبي المحدد لعام 

2021 والمتضمن العديد من الدورات التدريبية ولجميع االختصاصات.
وستتابع الشركة أيضاً خالل العام 2021 تطوير األنظمة االلكترونية الخاصة بعمل الشركة بما يتناسب مع التطور العالمي الحاصل بعمل 
شركات التأمين، حيث أجرت الشركة خالل العام الماضي تطوير بنية العمل االلكتروني في الشركة، وستسمر خالل العام 2021 للوصول 

ألفضل أداء ممكن.
وستتحمل الشركة خالل العام 2021 مسؤولياتها باعتبارها جزء من السوق السوري للتأمين في زيادة الوعي التأمين ونشر التوعية التأمينية 

من خالل المشاركة الفعالة في األنشطة الداعمة لهذا الهدف.  
في النهاية، إدارة الشركة على علٍم بحجم التحديات والصعوبات التي من الممكن أن تواجهها الشركة والسوق التأمين السوري بشكل عام خالل 
عام 2021، لذلك وضعت الشركة خطتها لهذا العام لتتمكن من تحقيق أفضل النتائج والمحافظة على مكانتها المميزة في السوق السوري 

ولتبقى في نفس الوقت محافظة على ثقة كل من حملة الوثائق وحملة األسهم.
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الصناعات الزجاجية:

اشتهرت سورية بهذه الصناعة من أقدم العصور وقد 

أكد أغلب الباحثين أن الفضل للسوريين في ابتكار 

متاحف  أكبر  حرصت  وقد  الزجاج(  نفخ  )طريقة 

العالم على تزيين خزائنها بكثير من القطع والتحف 

الزجاجية السورية كما أن المتحف الوطني بدمشق 

يحتفظ بمجموعة هامة ونادرة منها ويتم اإلنتاج وفق 

ما يلي:

واألباريق  والكؤوس  القوارير  إلنتاج  بالنفخ   )1

وأواني الزهور.

2( بالقالب إلنتاج الصحون والصواني.
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الهيكل التنظيمي

مجلس اإلدارة

لجنة التدقيق الداخلي

مدير التدقيق الداخلي

لجنة الحوكمة

مسؤول اإلبالغ

رئيس المجلس

اإلدارة التنفيذية

لجنة المكافآت والترشيحات

أمانة سر المجلس

لجنة المخاطر

مدير المخاطر

رئيس مجلس اإلدارة

مدير مكتب المدير العامالمدير العام

مدير إقليمي مدير الحسابات

مدير التسويق مدير المبيعاتمدراء الفروع

مدير الشؤون 
مديردائرةالمدير الفنيالقانونية

المعلوماتية

مدير دائرة تأمين الحياة 
والصحي والسفر

مدير دائرة تأمين 
الممتلكات والهندسي 

والحوادث العامة

مدير دائرة التأمين 
البحري

مدير دائرة تأمين 
السيارات 

مدير دائرة إعادة التأمين

مدير الموارد 
البشرية

مدير الشؤون 
اإلدارية

مدير العالقات 
العامة

مدير التسويق 
والمبيعات

معاون المدير العام
الشؤون المالية



5859

التقرير المالي

 

  

  

  

 سورية -الشركة المتحدة للتأمين

  شركة مساهمة مغفلة عامة

  مدقق الحسابات المستقلالمالية وتقرير  البيانات

  م٢٠٢٠ كانون األول٣١المنتهية في  للسنة

  

  جدول احملتويات

  صفحة 

 

 ٤- ١ مدقق احلسابات املستقلتقرير 

  املالية  البيانات

 ٦- ٥ بيان الوضع املايل 

 ٨- ٧ اآلخرخل الشامل دلبيانا

  ٩ بيان التغيريات يف حقوق املسامهني 

 ١١-١٠ بيان التدفقات النقدية 

 ٥٢-١٢ إيضاحات حول البيانات املالية
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