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المحتويات

الحرف اليدوية التراثية الســورية
ِ
شــكلت دمشــق عبــر العصــور بصناعاتهــا اليدويــة الكثيــرة والمتنوعــة
ســوقًا تجاريــً كبيــرًا لهــذه الصناعــات فــي منطقتهــا والعالــم فكانــت
تقصدهــا القوافــل التجاريــة مــن كل أصقــاع األرض للتبضــع مــن صناعة
حرفييهــا وعلــى األخــص الصناعــات النحاســية .وتعتبــر حرفــة صناعــة
النحــاس فــي تاريــخ دمشــق أحــد مكونــات الشــخصية الدمشــقية مــن
خــال الــورش الكثيــرة التــي كانــت تعمــل بهــذه المهنــة والتــي كانــت
منتشــرة فــي عــدة أســواق مــن دمشــق كان أشــهرها ســوق النحاســين
فــي شــارع الملــك فيصــل حيــث كانــت أيــدي الحرفييــن تصنــع األوانــي
النحاســية المتنوعــة التــي يحتاجهــا المجتمــع الدمشــقي والمجتمعات
المحيطــة مثــل ريــف دمشــق والمنطقــة الجنوبيــة عمومــً
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ا لقيم

نبذة عن الشــركة المتحــدة للتأمين

الثقة والنزاهة في العمل.
العمل باحترافية عالية.
ـد ّ
الشــركة الم ّتحــدة لل ّتأميــن ( )UICواحــدة مــن أبــرز شــركات ال ّتأميــن الرّائــدة فــي ســورية ،حيــث حصلــت
ُتعـ ّ
علــى الترخيــص األوّ ل مــن هيئــة اإلشــراف علــى ال ّتأميــن لمزاولــة أعمــال ال ّتأميــن فــي منتصــف العــام ،2006

المسؤولية تجاه المساهمين والعمالء والمجتمع.
التميز بكافة األصعدة.

ـة مــن رجــال ال ّتأميــن ورجــال األعمــال الســوريين والعــرب برأســمال قــدره /2,100,000,000/
تأسســت علــى يــد مجموعـ ٍ
ّ
خاصــة فــي ســورية
ليــرة ســورية مدفــوع بالكامــل ،وباشــرت أعمالهــا كأوَّ ل شــركة تأميــن
ّ
ّ
ـبكة واســعة مــن الفــروع علــى
تمكنــت الشــركة فــي إطــار سياســتها التوســعية مــن خلــق شـ
ومنــذ انطالقتهــا
ٍ
ً
امتــداد إحــدى عشــرة محافظــة ،باإلضافــة إلــى المركــز الرئيســي فــي دمشــق ،حرصــً منهــا علــى تغطيــة أكبــر
ـاحة تراعــي التــو ُّزع الســكاني علــى امتــداد الجغرافيــا الســورية ،لتقديــم خدماتهــا التأمينيــة الشــاملة إلــى
مسـ
ٍ
جميــع العمــاء وطالبــي التأميــن فــي كافــة المناطــق الســورية.
ّ
ّ
الموظفيــن الوصــول
وتمكنــت مــن خــال جهــود مجلــس اإلدارة واإلدارة العليــا التنفيذيــة والــكادر المؤهــل مــن
إلــى أعلــى المســتويات مــن حيــث المهنيــة واالحترافيــة ،وتحقيــق الريــادة والقــوة مــن الناحيــة الفنيــة والماليــة.
ّ
حققــت الشــركة المتحــدة للتأميــن ومنــذ انطالقتهــا وحتــى اليــوم نمــوًا كبيــرًا فــي حجــم أعمالهــا وأرباحهــا
فــي إطــار ســعيها لالرتقــاء بمســتوى التأميــن والوعــي التأمينــي فــي ســورية ،وذلــك مــن خــال نشــر و دعــم
مجموعــة مــن الخدمــات والحلــول التأمينيــة ،وتنويــع محفظتهــا التأمينيــة التــي أخــذت بعيــن االعتبــار كافــة
االحتياجــات التأمينيــة التــي يتطلبهــا ســوق التأميــن فــي ســورية ،األمــر الــذي دعــم القــدرات الماليــة للشــركة
وأكســبها ثقــة كل مــن العمــاء والمســاهمين بشــكل كبيــر ،وثقــة كبــرى شــركات إعــادة التأميــن التــي قدمــت
للشــركة أعلــى مســتوى مــن الدعــم منــذ انطالقــة الشــركة وحتــى اليــوم.

وانطالقــً مــن الحــرص علــى توفيــر الحمايــة واألمــن المالــي لعمالئها ،توفــر الشــركة المتحدة
للتأميــن لهــم المنتجــات التأمينيــة التالية:
 -1التأمين على الممتلكات
يشــمل تغطيــة الخســائر واألضــرار الماديــة التــي قــد تصيــب (البنــاء ومحتوياتــه) ســواء كان منــز ً
ال أو شــركة
تجاريــة أو منشــأة صناعيــة ،والناتجــة عــن الحريــق واألخطــار األخــرى اإلضافيــة بمــا فــي ذلــك الصواعــق ،االنفجــار،
الهــزات األرضيــة والــزالزل والبراكيــن ،العواصــف والزوابــع ،الفيضانــات ،صــدم المركبــات ،ســقوط أجــزاء مــن آالت
المالحــة الجويــة ،اإلضرابــات واالضطرابــات والشــغب ،أضــرار الميــاه المســببة عــن انفجــار األنابيــب وفيــض خزانــات
الميــاه ،رســوم المســاحين والمهندســين والخبــراء ،التــي قــد يتكبدهــا المؤمــن لــه نتيجــة الحــادث المغطــى،
مســؤولية المؤمــن لــه تجــاه المالــك ،مســؤولية المؤمــن لــه تجــاه الجــوار وغيرهــا مــن األخطــار المحتملــة األخــرى
والمصاريــف اإلضافيــة.
 -2تأمين الحوادث العامة و المسؤوليات

مهمتنا

-

ّ
المؤمــن
ـد الســرقة الخســائر واألضــرار التــي تلحــق بالممتلــكات
ـد الســرقة:
يغطــي التأميــن ضـ ّ
التأميــن ضـ ّ
َّ
عليهــا نتيجــة وقــوع حــادث ســرقة بطريقــة الكســر و /أو الخلــع علــى منافــذ الدخــول أو الخــروج مــع تــرك
والمؤسســات
آثــار ماديــة ظاهــرة فــي المــكان المؤمــن .ويُعنــى بهــذا النــوع مــن التأميــن أصحــاب المنــازل
ّ

العمــل باحترافيــة عاليــة والمســاهمة فــي تطويــر وزيــادة الثقــة فــي قطــاع التأميــن الســوري وتقديــم حلــول
تأمينيــة متكاملــة وخدمــات مميــزة تغطــي احتياجــات عمالئنــا.

والمســتودعات والمعامــل وغيرهــا..
-

ّ
ويغطي هذا التأمين سرقة األموال وما في حكمها ،وينقسم إلى:
تأمين األموال:
تغطيــة ســرقة األمــوال أثنــاء نقلهــا مــن وإلــى مقــر عمــل المؤمــن لــه ،شــريطة أن تحــدث الســرقة
ّ
المؤمــن لــه ومــن فــي حكمهــم.
موظفــي
باســتخدام القــوة والعنــف مــن قبــل الغيــر باســتثناء
ّ

رؤيتنا

تغطية سرقة األموال وما في حكمها الموجودة داخل الخزائن الحديديّة بطريقة الكسر أو الخلع.
-

أن نكون الشريك التأميني الرائد والمتميز والموثوق به.

ضــد خيانــة األمانــة :يغطــي الخســائر الماليّــة ألصحــاب العمــل ،المتر ّتبــة عــن خيانــة أمانــة
التأميــن
ّ
الموظفيــن الذيــن يشــغلون مناصــب تط ّلــب منهــم قــدرًا مــن المســؤوليّة والثقــة ،وســوء اســتخدامهم
للصالحيــات المعطــاة لهــم عــن طريــق التزويــر ،االختــاس.
ّ
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-

ّ
المؤمــن لــه تجــاه الغيــر مــن زوّ ار وزبائــن وجــوار
يغطــي مســؤولية
ضــد المســؤوليّة المدنيــة:
التأميــن
ّ
ّ

 -6التأمين
الصحي (الفردي والعائلي والجماعي (
ّ

المؤمــن لــه فــي وقــوع حــادث نجــم عنــه أضــرار جســدية و/أو أضــرار
وغيرهــم  ،...إذا مــا تسـبّب نشــاط عمــل
َّ

صحــة الفــرد هــي مــن أولــى اهتماماتــه ،قمنــا فــي الشــركة المتحــدة للتأميــن بتقديــم أفضل
انطالقــً مــن كــون
ّ
الصحــي (الفــردي ،العائلــي والجماعــي) باال ّتفــاق مــع أفضــل شــركات إدارة النفقــات الطبيّــة،
برامــج التأميــن
ّ

ماد ّيــة لحقــت بهــم.
-

ّ
المؤمــن لــه المهنيــة التــي تقع
يغطــي هــذا النــوع مــن التأميــن مســؤولية
التأميــن ضــد األخطــاء المهنيــة:
َّ
ـواء كان مهندســً استشــاريًا ،طبيبــً،
علــى عاتقــه نتيجــة ارتكابــه خطـ ًـأ مهنيــً خــال مزاولتــه لمهنتــه سـ ً

ـد التأميــن الصحــي وسـ ً
الصحيــة ،ويشـ ّ
ـيلة لدفــع بعــض أو ّ
ـكل حمايــة لألشــخاص
كل تكاليــف الرعايــة
ّ
حيــث يعـ ّ

المؤمــن عليهــم مــن دفــع تكاليــف العــاج المرتفعــة فــي حالــة المــرض.
ّ

محاميــً ،محاســبًا وغيــر ذلــك مــن المهــن.
-

ّ
المؤمــن لــه فــي حالــة تعرّضــه
يغطــي الحــوادث الشــخصيّة للشــخص
التأميــن ضــد الحــوادث الشــخصية:
ّ
ّ
المؤقت،
ـدة التأميــن لحــادث أدّ ى إلــى إصابتــه أو تعرّضــه لحالــة مــن حــاالت العجــز الدائــم ،أو العجــز
خــال مـ ّ
أو الوفــاة.

كمــا تشــمل التغطيــة المصاريــف الطبّيــة المتكبّــدة لعــاج األضــرار الجســدية الحاصلــة ،وكذلــك التعويــض
ـم صــرف راتــب أســبوعي للمصــاب طــوال المــدة التــي
األســبوعي المتر ّتــب بســبب العطالــة عــن العمــل حيــث يتـ ّ
تقتضــي عــدم مزاولــة المصــاب ألعمالــه خاللهــا (ضمــن حــدود وشــروط وثيقــة التأميــن).
-

تأميــن طــوارئ العمــل :يغطــي الحــوادث التــي تصيــب عمــال وموظفــي الشــركة أو المنشــأة أثنــاء
ممارســتهم لعملهــم ،والتــي قــد تــؤدي إلــى الوفــاة أو العجــز الدائــم أو المؤقــت.

كمــا تشــمل التغطيــة المصاريــف الطبّيــة المتكبّــدة لعــاج األضــرار الجســدية الحاصلــة ،وكذلــك التعويــض
األســبوعي المتر ّتــب بســبب العطالــة عــن العمــل (ضمــن حــدود وشــروط وثيقــة التأميــن).

 -7التأمين على الحياة
مســتقبل العائلــة هــو أولويــة كل فــرد مســؤول ،ولضمــان االســتقرار واألمــن المالــي لهــذا المســتقبل ،تقــدم
ّ
تتعهــد الشــركة مقابــل تســديد
الشــركة منتــج التأميــن علــى الحيــاة لــرب األســرة ،أو ألي معيــل لألســرة ،حيــث
المؤمــن لــه خــال مــدة ســريان
األقســاط الم ّتفــق عليهــا ،بدفــع المبلــغ التأمينــي المتفــق عليــه فــي حــال وفــاة
ّ
المؤمــن لــه بتحديدهــم عنــد بدايــة ســريان التأميــن.
التأميــن ،للمســتفيدين الذيــن يقــوم
ّ
 -8تأمين السفر
ســواء كان ســفرك للعطلــة أو رحلــة عمــل ،فـ ّ
ـإن آخــر مــا تريــد التع ـرّض لــه هــو الحــوادث ،ومــع ذلــك لألســف
هنــاك بعــض العوائــق مثــل فقــدان األمتعــة ،الحــوادث أو المــرض التــي قــد يتعــرض لهــا المســافر فجــأة ،تغطــي
وثيقــة تأميــن الســفر هــذه الحــوادث العرضيــة التــي قــد يتعــرض لهــا المســافر أثنــاه ســفره ،وتقــدم الشــركة
المتحــدة للتأميــن المســاعدة والدعــم للمؤمــن لــه فــي كافــة الــدول التــي تغطيهــا وثيقــة التأميــن فــي حــال
تعــرض ألي حــادث مغطــى بموجــب وثيقــة تأميــن الســفر.

 -3تأمين المصارف و المؤسسات المالية
يؤمــن هــذا المنتــج حمايــة المصــارف والمؤسســات الماليــة مــن األضــرار والخســائر الناتجــة عــن القيــام باألنشــطة
ِّ
المصرفيــة ،ســواء كانــت بســبب الســرقة أو إســاءة األمانــة أو التزويــر أو الجرائــم االلكترونيــة ،إلــى جانــب األضــرار
الماديــة التــي قــد تحــدث نتيجــة للســرقة أو لمحاولــة الســرقة.
 -4التأمين الهندسي
ُتقــدِّ م الشــركة المتحــدة للتأميــن خدماتهــا التأمينيــة لمالــك المشــروع وللمقــاول الرئيســي كمــا والمقاوليــن
المعدات،
الثانوييــن ،مــن خــال التأميــن الهندســي بكافــة أنواعه لتأمين المشــاريع الهندســية بكافــة أشــكالها،
ّ
ـد جميــع األخطــار التــي مــن الممكــن التعـرّض لهــا.
اآلالت ،المراجــل ،والتجهيــزات االلكترونيــة ضـ ّ
 -5تأمين أخطار النقل و الشحن
ّ
ويغطــي كافــة األخطــار والخســائر التــي تتعــرّض لهــا البضائــع
يعــد تأميــن النقــل مــن أقــدم أنــواع التأميــن،
ّ
ـواء كانــت عــن طريــق البحــر ،البـ ِّر أو الجــوّ  .تبــدأ التغطيــة مــن لحظــة تحميــل البضاعــة مــن المخــازن
المنقولــة سـ ً
فــي نقطــة االنطــاق ح ّتــى وصولهــا وتفريغهــا إلــى المخــازن فــي نقطــة الوصــول.

ونتيجــة للظــروف االســتثنائية التــي يتعــرض لهــا العالــم أجمــع بســبب وبــاء كوفيــد ،تقــدم الشــركة منتجــً
خاصــً لتغطيــة النفقــات الطبيــة المحتملــة نتيجــة اإلصابــة بهــذا الوبــاء أثنــاء الســفر.
 -9تأمين المركبات
يتضمــن الحمايــة
ـدم الشــركة الم ّتحــدة للتأميــن الغطــاء التأمينــي المناســب لجميــع أنــواع المركبــات والــذي
تقـ ّ
ّ
التأمينيــة الواســعة والشــاملة للمركبــة ،باإلضافــة إلــى منتــج التأميــن اإللزامــي للمركبــات والمحــدد بموجــب
القوانيــن الناظمــة والم ّتبعــة فــي الجمهور ّيــة العرب ّيــة الســوريّة.
 -10إعادة التأمين
انطالقــً مــن حــرص الشــركة المتحــدة للتأميــن علــى الحفــاظ علــى ســمعتها ومكانتهــا باعتبارهــا واحــدة مــن
أهــم الشــركات الرائــدة فــي الســوق التأمينــي فــي ســورية ،وتأكيــدًا علــى ســعيها الدائــم لتوفيــر أعلــى مســتوى
مــن التغطيــات التأمينيــة لمختلــف العمــاء مهمــا كبــر حجــم األخطــار المؤمنــة ،أبرمــت الشــركة المتحــدة
للتأميــن اتفاقيــات مــع مجموعــة مــن أفضــل شــركات إعــادة التأميــن المصنفــة عالميــً فــي ســبيل تحقيــق
أهدافهــا وتقديــم الخدمــة الالزمــة لعمالئهــا وخاصــة فــي األخطــار الكبيــرة.
وتأتــي هــذه االتفاقيــات نتيجــة لحيــازة المتحــدة للتأميــن علــى ثقة هذه الشــركات بســبب سياســتها االكتتابية
الدقيقــة ومهنيّتهــا العاليــة فــي اكتتــاب األخطــار ومعالجــة المطالبــات والتــي بدورهــا مكنــت الشــركة مــن
تجديــد هــذه االتفاقيــات وبشــكل دوري.
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المحتويات

الصناعات النحاســية القديمة
كان النحاســون منــذ قرنيــن مــن الزمــن يســتوردون صفائــح النحــاس
مــن أوروبــا ويقومــون بطرقهــا فــي مشــاغلهم ليكونــوا منهــا
أوانــي متنوعــة فــي الشــكل والوظيفــة ويتفننــون فــي تصميمهــا
وجماليتهــا وإدخــال النقــوش والزخــارف عليهــا مــع تلبيســها بالفضــة
أحيانــً لتأخــذ رونــق التحفــة الفنيــة البديعــة والباقيــة عبــر الزمــن .كمــا
أن هــذه المهنــة ترتبــط بغيرهــا مــن المهــن مثــل حرفــة صــب وســكب
النحــاس أي صهــر النحــاس وســكبه فــي قوالــب لهــا أشــكال محــددة
وهــي النــواة األساســية لصناعــة النحــاس إلــى جانــب مهــن الخراطــة
والنشــر والثقــب والتســوية وصناعــة القوالــب الخشــبية والرســم
المهنــي وغيرهــا مــن الحــرف المتممــة .ورغــم قلــة اقتنــاء النــاس
لــأدوات واألوانــي النحاســية فــي وقتنــا الحالــي إال أن الزائــر للحــارات
الدمشــقية القديمــة ولألريــاف المحيطــة يالحــظ حتــى اليــوم مبيــض
النحــاس الجــوال الــذي يطــوف علــى هــذه البيــوت ويعــرض تبييــض
أوانيهــم النحاســية فــي ســاحة الحــارة حيــث يلقــى هــذا الجــوال زبائــن
مقبوليــن مــن حيــث العــدد لتبقــى هــذه المهنــة علــى قلــة العامليــن
فيهــا قــادرة علــى ســد حاجــة مقتنــي النحاســيات ومســاعدة علــى
إزالــة ســواد الزمــن عــن أوان فنيــة بديعــة الصنعــة وتخبــر عــن زمــن
جميــل مضــى
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أرقــام و عناوين الفروع:

دمشق (المركز الرئيسي)
أبو رمانة – جانب فندق الداماروز
هاتف+ 963 11 5046 :

+ 963 11 3330 241
فاكس+ 963 11 3341 934 :
موبايل+ 963 94 7777 047 :
 4419دمشق سورية
ص.ب:
info@uic.com.sy
www.uic.com.sy
United Insurance Company

حلب
العزيزية
فوق بنك بيمو
هاتف+ 963 21 5046 :

+ 963 21 2251 888
فاكس+ 963 21 2285 500 :
موبايل+ 963 94 6666 919 :
aleppo@uic.com.sy

الالذقية
شارع الجزائر
مقابل مديرية الجمارك العامة
هاتف+ 963 41 5046 :

المدير اإلقليمي :هيثم شريتح

المدير الفرع :أيهم رستم

حمص
شارع عبد الحميد دروبي
قرب جامع الدروبي
هاتف+ 963 31 5046 :

مكتب الحواش
باسل االخرس
بنك بيمو
هاتف+ 963 31 7448 645 :
فاكس+ 963 31 7448 649 :

+ 963 31 2454 105
فاكس+ 963 31 2454 106 :
homs@uic.com.sy

+ 963 33 2525 390
فاكس+ 963 33 2525 393 :
hama@uic.com.sy

المدير الفرع :باسل االخرس

+ 963 43 2316 522
فاكس+ 963 43 2327 522 :
tartous@uic.com.sy

s.shami@uic.com.sy

+ 963 16 3237 58
فاكس+ 963 16 3237 69 :
موبايل+ 963 95 6666 299 :
swaida@uic.com.sy

المدير الفرع :فادي أبو فخر

المدير الفرع :روال اسكاف

طرطوس
شارع الثورة
فوق بنك بيمو
هاتف+ 963 43 5046 :

+ 963 41 2570 181
فاكس+ 963 41 2570 183 :
lattakia@uic.com.sy

حماه
ساحة العاصي
بناء عبد الباقي
هاتف+ 963 33 5046 :

السويداء
ساحة تشرين
بناء الخطيب
هاتف+ 963 16 5046 :

دير الزور
شارع النهر
جانب مشفى الساعي
هاتف+ 963 51 5046 :

+ 963 51 3770 22
فاكس+ 963 51 3787 03 :
derezzor@uic.com.sy

الحسكة
ساحة السيد الرئيس
فوق البنك الدولي للتجارة و التمويل
هاتف+ 963 52 2320 10 :

+ 963 52 2320 11
فاكس+ 963 52 2320 14 :
alhasska@uic.com.sy

عدرا
المدينة الصناعية
هاتف+ 963 11 5851 863 :

+ 963 11 5851 864
فاكس+ 963 11 5851 865 :
adra@uic.com.sy

المدير الفرع :حسام حمود
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المحتويات

اآلالت الموســيقية الخشــبية  -الالذقية أيام الفينيقيين
النــاي آلــة موســيقية شــرقية هوائيــة تســتخدم في التخت الموســيقي
الشــرقي فهــي مــن اآلالت األساســية في الموســيقى العربية
يصنــع النــاي مــن نبــات القصــب البــري ،وهــو عبــارة عــن قصبــة جوفــاء،
مفتوحــة الطرفيــن ،وقــد اســتخدم النــاي منــذ القــدم فقــد أســتخدم
البابليــون وقدمــاء المصرييــن هــذه اآللــة
النــاي عموما نوعــان منه القصير ومنه الطويل
يتكــون النــاي مــن تســع عُ َقــل بهــا ســتة ثقــوب علــى اســتقامة واحــدة
وثقــب آخــر مــن الخلــف يتحكــم بــه اإلبهــام
يصــدر النــاي النغمــات بتــون ونصــف التــون وثالثــة أربــاع التــون بدقــة
كبيــرة ،لــذا مــا يســتخدم العــازف أكثــر مــن آلــة نــاي لتغطيــة مــا
تحتاجــه المقطوعــة الموســيقية مــن نغمــات مختلفــة قــد ال تكفــي
نــاي واحــد إلصدارهــا
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جدول األعمال:

-1

تــاوة تقريــر مجلــس اإلدارة عــن نشــاط الشــركة خــال الســنة الماليــة  2021ومناقشــة خطــة
العمــل للســنة الجاريــة  2022والمصادقــة عليهمــا.

-2

تالوة تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية  2021والمصادقة عليه.

-3

مناقشة البيانات المالية الختامية كما في  2021/12/31و المصادقة عليها.

-4

إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة وممثلي الشركة عن دورة أعمال العام 2021

-5

تسمية مدققي الحسابات للعام الجاري  2022و تفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم.

-6

عــرض اقتــراح مجلــس اإلدارة فــي توزيــع أربــاح بنســبة  % 28.5714مــن رأس المــال كأســهم
لزيــادة رأس مــال الشــركة وأخــذ الموافقــة علــى ذلــك وتعديــل النظــام األساســي بنــاء عليــه.

-7

عرض اقتراح مجلس اإلدارة في تكوين احتياطيات العام 2021

-8

عــرض كتــاب هيئــة اإلشــراف علــى التأميــن رقــم  / 290ص تاريــخ  2022/03/10و مناقشــته إلقــرار
مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة وتوزيعهــا عــن الســنة الماليــة 2021

-9

إقــرار بــدالت الحضــور المدفوعــة خــال العــام  2021و البحــث فــي بــدالت الحضــور الخاصــة بأعضاء
مجلــس اإلدارة عــن العام 2022

-10

الترخيص ألعضاء مجلس اإلدارة للتعاقد وفقًا للمادة / 152/من قانون الشركات.

-11

تعديــل البنــد رقــم  4للمــادة  23مــن النظــام األساســي الخاصــة بصالحيــات مجلــس اﻹدارة
ليصبــح:
البنــد  :4بمــا ال يتعــارض مــع قوانيــن وأنظمــة هيئــة اإلشــراف علــى التأميــن ،لمجلــس اإلدارة
الحــق فــي االســتدانة وشــراء وبيــع األصــول ورهنهــا والتصــرف بهــا والتنــازل عنهــا وعــن الرخــص
واالمتيــازات الممنوحــة لهــا وتقديــم الكفــاالت بمــا ال يتجــاوز مبلغ خمســة مليارات ليرة ســورية.
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بخصــوص المرحلــة الثانيــة مــن تنفيــذ بنــاء اإلدارة العامــة للمتحــدة للتأميــن ،إجــازة توقيــع
العقــد مــع العــارض الفائــز بعــد اتبــاع سلســلة اإلجــراءات األصوليــة مــن اللجنــة المكلفــة
والوصــول إلــى أفضــل ســعر ممكــن.
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الموافقــة علــى المســاهمة بتأســيس شــركة بيمــو للتطويــر العقــاري بواقــع  %10مــن رأســمال
هــذه الشــركة ،بعــد الحصــول علــى موافقــة هيئــة االشــراف علــى التأميــن أصــو ً
ال.
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تفويــض مجلــس اإلدارة بالتبــرع لصالــح صنــدوق دعــم شــهداء الوطــن وبمــا يتوافــق مــع
مســؤوليتها الوطنيــة.
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كلمــة رئيس مجلس اإلدارة

ّ
«إن الخطر األكبر في أوقات االضطراب ليس االضطراب بحدِّ ذاته ،بل العمل بمنطق األمس».
وكان العمــل بمنطــق المســتقبل ،أن وضــع الشــركة المتحــدة للتأميــن فــي صــدارة شــركات الســوق الســورية
ـد للحصــار والكســاد والتضخــم.
بتحـ ٍّ

أيها السيدات والسادة
الحضور الكريم ..المساهمون األعزاء
ِّ
نخطــط مــن خاللهــا للنهــوض بحجــم
ـة
ـة واضحـ ٍ
ـام مضــى اجتمعنــا هنــا وقلنــا إ ّننــا ســنعمل وفــق رؤيـ ٍ
قبــل عـ ٍ
أعمالنــا والدفــع بهــا نحــو المقدمــة.
واليــوم :يســرني أن أعلــن لكــم وبــكل فخــر ّ
أن شــركتنا «المتحــدة للتأميــن» اســتطاعت أن تحتــل المرتبــة األولــى
ـوقية وصلــت إلــى  % 27.46مــن إجمالــي انتــاج
ـة سـ
ٍ
فــي عــام  2021مقارنــة بالمرتبــة الثالثــة فــي عــام  2020بحصـ ٍ
الســوق بعــد اســتثناء تأميــن الســيارات اإللزامــي.
ً
صافية بلغت  429.490.397ليرة مقارنة ب  218,604.247ليرة عام .2020
محققة أرباحًا
وحس المســؤولية تجاه المســاهمين والعمــاء والمجتمع،
التزامنــا بقيــم النزاهــة والشــفافية والعمــل الــدؤوب،
ّ
َّ
ـكل صحيــح ..وجعــل شــركتنا «المتحــدة للتأمين» فــي المرتبــة األولى.
مكننــا مــن امتــاك ناصيــة التميــز بشـ ٍ
ً
ومواكبــة لــكل
لقــد تحقــق ذلــك بفضــل نهــج الشــركة القائــم علــى تب ّنــي خيــار العمــل باحترافيــة وأمانــة،
ـارئ فــي ســوق التأميــن ،بــل وتطويرنــا لمنتجــات قــادرة علــى تلبيــة احتياجــات الســوق الســورية بمــا
جديـ ٍ
ـد وطـ ٍ
ينطــوي عليــه مــن خصوصيــة ،كل ذلــك مــع التركيــز علــى بنــاء الثقــة العميقــة فــي قطــاع التأميــن ،عبــر تقديــم
حلــول تأمينيــة متكاملــة وخدمــات متميــزة تغطــي مختلــف احتياجــات األفــراد والشــركات والمؤسســات علــى
حــد ســواء.
ً
قرونة بالثقة والمصداقية.
حتى باتت سمعة الشركة المتحدة للتأمين في السوق السورية َم

السيدات والسادة
ســوق مــا يــزال يعانــي مــن عقوبــات وحصــار ومــن تداعيــات
لقــد كان العــام  2021كســابقه عامــً صعبــً فــي
ٍ
الحــرب منــذ عــام  2011مــرورًا بجائحــة كورونــا.
واليــوم تفــرض األزمــات والحــروب العالميــة ظاللهــا القاســية علــى االقتصــاد الســوري ،بما يســتدعي منــا ال َّت ُّ
حضر
ـكل جيــد خاصـ ً
ـة وأنهــا تترافــق بتســارعٍ مــع وتيــرة التضخــم وارتفاع األســعار.
لهــا بشـ ٍ
ّ
فــإن الشــركة المتحــدة للتأميــن اســتطاعت كعادتهــا دائمــً امتــاك دَ َّفــة القيــادة
وعلــى الرغــم مــن ذلــك،
ـص ومميــزٍ مــن
ـم مخلـ ٍ
ـكل الصحيــح بمــا يخــدم كافــة أطــراف العمليــة التأمينيــة ،إقرارنــا بدعـ ٍ
وتوجيههــا بالشـ ِ
ـة حثيثــة مــن مجلــس اإلدارة وبالتــوازي
ـام مشــهود ومتابعـ ٍ
اإلدارة التنفيذيــة والعامليــن فــي الشــركة ،وباهتمـ ٍ
مــع قــدرة الشــركة المتحــدة للتأميــن علــى تبنــي فكــر التطويــر والمرونــة والتنافســية والفهــم العميــق
لمتطلبــات التعامــل مــع وضــع الســوق الســورية بــكل مــا يعانيــه مــن ظــروف خاصــة واســتثنائية.
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وأقــول لكــم بــكل ثقــة أن شــركتكم تشــكل اليــوم انموذجــً حقيقيــً للنجــاح بقــدرة متميــزة علــى التأقلــم مــع

اســتطاعت أن تنفــرد بهــا فــي أســلوب وطريقــة عملهــا وخدمــة زبائنهــا مــا جعلهــا قــادرة علــى توفيــر حالــة

الظــروف االقتصاديــة المحيطــة عبــر التركيــز علــى تقليــص نقــاط الضعــف وتقويــة نقــاط القــوة واالســتمرار فــي

مســتدامة مــن النجــاح فــي امتــاك المزايــا التنافســية القائمــة علــى جــودة الخدمــة التأمينيــة وضمــان تقديمهــا
بأفضــل شــكل وبمــا يرضــي العمــاء وعلــى التــوازي يجعــل المســاهمين مطمأنيــن إلــى ّ
أن هنــاك إدارة وإرادة

المنتجــات وبســوية الخدمــات المقدمــة للزبائــن ،ودائمــً وفــق مبــدأ جــودة الخدمــة وليــس المنافســة الســعرية.

تعمــل بكفــاءة عاليــة وتقــود مصالحهــم بحنكــة وذكاء.
ّ
إن أحــد األخطــار الرئيســة التــي يمكــن أن ترتكبهــا أي شــركة هــو أن تبنــي قرارتهــا علــى المنطق الذي حدد ســوق

والزبائــن تبعــً لفهمهــا العميــق لمتطلبــات الســوق المحلــي وتطورهــا ،خاصــة مــع الصدمــة التــي تلقاهــا ســوق

األمــس ،ونؤكــد ّ
أن المســتقبل ليــس تكــرارًا للماضــي وال يمكــن ألي شــركة أن تطــور اســتراتيجيتها باالســتناد الــى

اإلعــادة نتيجــة العقوبــات المفروضــة علــى ســورية.

المنظــور التاريخــي ،بــل البــد لهــا مــن أن تعمــل علــى خلــق مركــز تنافســي لهــا وأن تكــون مبدعــة فــي الطريقــة

ـد مــن الحفــاظ علــى أداء ســليم ومتــوازن فــي ظــروف التضخــم ،فعمدنــا وبشــكل مســتمر علــى إعــادة
وكان البـ ّ

التــي تعالــج فيهــا المتغيرات.

التقييــم الشــامل لمبالــغ التأميــن بمــا ينعكــس إيجابــً علــى األقســاط دون التأثيــر علــى جــودة الخدمــة ،وعملنــا

ومــن هنــا أتقنــت المتحــدة رؤيــة المتغيــرات بشــكل واضــح وبالتــوازي مــع اإلصــرار علــى ضمــان تأميــن ميــزة

علــى إطــاق ّ
ـف مهــم ومتــوازن مــن الخدمــات التأمينيــة المواكبــة والجديــدة والتــي اســتطاعت أن تحظــى
طيـ ِ

تنافســية مســتدامة فــي العمــل ،فتمكنــت مــن أن يكــون لهــا خصوصيتهــا فــي التعامــل مــع ســوق التأميــن

بقبــول المؤمنيــن وتحفزهــم علــى اختيارهــا ،وأســتطيع القــول إننــا فــي ســياق التحضيــر للمزيــد مــن المنتجــات

أمــن لهــا إمكانيــة المحافظــة
المحلــي ،واســتطاعت بنــاء بصمــة مميــزة لهــا باتــت تعــرف مــن خاللهــا وهــذا مــا َّ

التــي يجــري تصميمهــا مــن قبــل كــوادر الشــركة وخبراتهــا بمــا يلبــي رغبــة الزبائــن واحتياجــات الســوق.

علــى ميزتهــا التنافســية ،وحضورهــا الواســع بيــن أوســاط قطــاع األعمــال والشــركات وحتــى األفــراد.

لقد كانت الجودة والمنافسة دائمًا مسارًا نسلكه في إدارة تواجدنا القوي في السوق السورية.
ومــن هــذا المنبــر نؤكــد لكــم بثقــة أن يكــون تواجــد المتحــدة فــي تاريــخ قطــاع التأميــن الســوري تواجــد األقوياء

لذلك وكما قلت في العام الماضي..
ّ
إن النجــاح ليــس مصادفــة ولــن يكــون ،وهــو مــا تؤكــده أرقــام الشــركة مجــددًا التــي تنجــح مجــددًا فــي إثبــات

واألقويــاء فقــط .بعــد أن اســتطاعت أن تحاكــي ظــروف الحــرب والحصــار والعقوبــات باإلصــرار علــى العمــل

وجودهــا القــوي فــي الســوق بفضــل مســتوى األداء العالــي والمتــوازن.

والتطــور والتكيــف مــع بنــاء رؤيــة حقيقيــة تقــوم علــى امتــاك وبلــوغ النجــاح بطريقــة صحيحــة وموثوقــة.

فقد تمكنت الشركة المتحدة للتأمين من تحقيق أرقام ونتائج جيدة نورد أبرزها:

فمهمتنــا التــي لــم نحــد عنهــا منــذ انطالقتنــا قبــل  16عامــً هــي العمــل باحترافيــة عاليــة والمســاهمة فــي

حــازت الشــركة علــى المرتبــة األولــى مــن إنتــاج الســوق التأمينــي الخــاص (باســتثناء المؤسســة العامــة الســورية

تطويــر وزيــادة الثقــة فــي قطــاع التأميــن الســوري وتقديــم منتجــات وخدمــات مميــزة تغطــي احتياجــات

للتأمين)

عمالئنــا ،وكل ذلــك ضمــن رؤيــة واضحــة وثابتــة تقــوم علــى أن نكــون الشــريك التأمينــي الرائــد والمميــز بــل أن

وبلغ إجمالي أقساط فروع التأمين المختلفة  11,309,733,212ل.س.

نكــون المثــال الــذي يحتــذى بــه.

حققت الشركة ايرادات من الفوائد على الودائع وإيرادات أخرى بلغت  196,868,397ل.س.

اليــوم وبينمــا نقــرأ لكــم أرقامنــا ونتائــج أعمالنــا المتميــزة نؤكــد لكــم أننــا عازمــون علــى االســتمرار فــي خططنــا

بلغت األرباح الصافية المحققة للشركة  429,490,414ل.س مقارنة بمبلغ  218.604.247ل .س في عام .2020

الراميــة إلــى تطويــر محفظتنــا االســتثمارية فــي ســوق دمشــق لــأوراق الماليــة ،والعمــل علــى تحقيــق أربــاح تســرً

السيدات والسادة

وترضي المســاهمين

مازلنــا نعمــل وســنبقى نعمــل باجتهــاد ونخطــط باحترافيــة لتنفيــذ مجموعــة مــن الخطــوات واألهــداف التــي

كمــا تركــز الشــركة المتحــدة للتأميــن أيضــً علــى سياســة االســتثمار فــي تطويــر الــكادر البشــري الــذي نعتبــره

تعــزز مــن تفوقنــا وقوتنــا وحضورنــا فــي الســوق ،وبشــكل يلبــي تطلعــات المســاهمين جميعــً دون اســتثناء،

كإدارة ومجلــس إدارة أفضــل اســتثمار تقــوم بــه أي شــركة ،فالكفــاءة األساســية مزيــج متناغــم مــن المــوارد

فنحــن مســتمرون بدعــم وتطويــر فروعنــا فــي المحافظــات الســورية واالســتمرار فــي بنــاء مقرنا الجديــد ليكون

والمهــارات المتعــددة التــي تميــز الشــركة فــي الســوق.

صرحــً مميــزًا علــى كافــة األصعــدة

فكيــف إذا كانــت المتحــدة للتأميــن التــي تؤمــن بضــرورة اســتنهاض همــم الكــوادر وتطويرهــا انطالقــً مــن

ونعمــل أيضــً عــل مواكبــة التطــور التكنولوجــي وتطويــر نظــام الكترونــي للشــركة كل ذلــك فــي ســياق بنــاء

إيمانهــا بــأن االســتثمار فــي العامــل البشــري ال يقــل عــن أي اســتثمار رأســمالي .لذلــك كان لــدى الشــركة دائمــً

ســليم للعمــل قائــم علــى إدراك متطلبــات النمــو والتوســع وتحســين الخدمــات بشــكل متواتــر ومواكــب.

خطــط للتدريــب ورفــع مســتوى الكفــاءة والخبــرة .واليــوم نحــن نمتلــك فريقــً قويــً متماســكًا يملــك الخبــرة

وإذ أتلــو هــذه الســطور علــى مســامعكم بكثيــر مــن الشــغف والحــب والشــعور باالنتمــاء فأنــا علــى يقيــن أنــه
يَع َت ِمــر وبنفــس القــدر قلــب كل موظــف فــي شــركتنا فنحــن نعمــل بــروح الفريــق ونتشــارك فــي كل شــيء.

المطــوّ رة وتبنيهــا ،واالهتمــام بنوعيــة
عمليــة تدريــب وتأهيــل الكــوادر والحــرص علــى اســتقبال المقترحــات ُ
لقــد امتلكــت الشــركة المتحــدة للتأميــن دومــً البعــد االســتراتيجي الــذي َّ
مكنهــا مــن تلبيــة طمــوح العمــاء

الكافيــة إلنجــاز المهــام الموكلــة إليــه بكفــاءة عاليــة.

ـكل
وليــس بخـ ٍ
ـاف عليكــم أن الشــركة كانــت ومــا تــزال ملتزمــة بدورهــا ورســالتها االجتماعيــة واإلنســانية وبشـ ٍ

السيدات والسادة

يخــدم المجتمــع والنــاس بشــكل مــدروس ومفيــد.

تتحقــق الميــزة التنافســية كلمــا فعلنــا شــيئًا أفضــل مــن المنافســين ،والمنافســة تتحقــق مــن خــال تشــكيل

يحــق لنــا أن نفخــر بكوادرنــا وبموظفينــا ،وأن نفخــر بمجلــس إدارتنــا وبإداراتنــا ،شــعورنا المشــترك بالفــرح اليــوم

مزيــج متناغــم مــن المــوارد والمهــارات المتعــددة التــي تميــز أي عمــل أو شــركة ،ويجــب الدفــاع عــن الميــزة
التنافســية أمــام التقليــد وإال فســيتم ببســاطة تكــرار النجــاح مــن قبــل المنافســين ،وانطالقــً مــن ذلــك فـ ّ
ـإن

ســنترجمه مزيــدًا مــن اإلصــرار علــى العمــل بمنطــق المســتقبل كــي نجتمــع مجــددًا معكــم فــي ذات المناســبة
عامــً بعــد عــام ونقــول لكــم« :إنهــا المتحــدة للتأميــن ..شــركتكم تجــدد تفوقهــا فــي ســوق التأمين الســورية».

الكفــاءة األساســية التــي امتــازت بهــا الشــركة المتحــدة للتأميــن هــي مجموعــة المهــارات والمعرفــة التــي

فالنجاح ال يأتي مصادفة ،وإتقان التنافس يجعل شركتنا فع ً
ال ودائمًا في المقدمة.
وشكراً
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المحتويات

النول اليدوي
النــول اليــدوي حرفــة تقليديــة تقــاوم للبقــاء فــي ســوريا ،اســتطاعت
بفعــل المهــارات العاليــة للحرفييــن الســوريين وجمــال صناعتهــم
اليدويــة أن تتخطــى حــدود ســوريا ليصــل صداهــا إلــى كل دول العالــم.
لكــن فــي الســنوات األخيــرة أثــرت عليهــا ظــروف الحــرب ومنافســة
المصانــع الحديثــة وصعوبــة تأميــن المواد األساســية وتخلــي الحرفيين
عنهــا ،حيــث لــم يتبقــى فــي شــمال غــرب ســوريا إال عائلــة واحــدة فــي
مدينــة أريحــا صامــدة تنســج علــى النــول
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أعضــاء مجلس اإلدارة

الســيد عبدو يوسف الخوري
عضو مجلس اإلدارة

السيد مروان ّ
عفاكي
ّ

حائــز علــى إجــازة فــي إدارة األعمــال والعلــوم التجاريــة ،تخصــص فــي

رئيس مجلس اإلدارة

التأميــن  -جامعــة القديــس يوســف عــام  ،1980وحائــز علــى شــهادة

ماجستير تخصصي في إدارة األعمال  – EMBAبريطانيا.
القانوني  – ACIIلندن.
زمالة معهد التأمين
ّ
دبلوم في ال ّتأمين.
حائز على شهادة في إدارة األعمال – جامعة حلب.
التأميني وإدارة الشركات.
خبرة أكثر من  25عامًا في العمل
ّ

الــدروس التقنيــة فــي الضمــان عــام .1983
خبرة  42عامًا في التأمين مع التجارية المتحدة للتأمين ش.م.ل.
المديــر العــام  GM COOوعضــو فــي مجلــس إدارة التجاريــة المتحــدة
للتأميــن ش.م.ل.
كما يتولى حاليا» المناصب التالية:
رئيس المؤسسة الوطنية للضمان اإللزامي.
رئيس لجنة السيارات في جمعية شركات الضمان في لبنان.
سابقًا نائب الرئيس جمعية شركات الضمان في لبنان.
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السيد عمر الغراوي

السيد جود جو ّيد

نائب رئيس مجلس اإلدارة

عضو مجلس إدارة

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

تمتد ألكثر من  25عامًا.
خبرة صناعيّة
ّ

جامعة نيويورك  -الواليات المتحدة األمريكية .2005

عضــو ســابق فــي مجلــس إدارة لجنة شــباب األعمــال الصناعيّيــن المنبثقة

ماجستير في إدارة األعمال (التمويل) من جامعة شيكاغو -

عــن غرفــة صناعــة حلب.

الواليات المتحدة االمريكية .2015

عضو سابق في مجلس إدارة جمعيّة روّ اد األعمال ّ
الشباب السوريّة.

خبرة عملية ألكثر من  17عامًا في مؤسسات مالية ومصرفية.

السوريين.
عضو في ا ّتحاد
المصدرين ّ
ّ

الرئيس التنفيذي السابق لبنك بيمو السعودي الفرنسي – سورية.

عضو في ٍّ
كل من غرفة صناعة وتجارة حلب.

الرئيس التنفيذي المكلف بتأسيس بيمو السعودي الفرنسي العقارية.

عضو مجلس رجال األعمال السوري االندونيسي.
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الدكتــور عمار ناصر آغا
السيد جميل أسعد
عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة
إجازة في االقتصاد والتجارة – قسم اإلحصاء – جامعة حلب.
دكتــوراه فلســفة فــي العلــوم االقتصاديــة – اختصــاص رياضيــات التأمين

بكالوريوس في إدارة األعمال من الجامعة األمريكية –  AUBبيروت ،لبنان.

المعهــد العالــي االقتصــادي اإلحصائــي في موســكو.

خبرة تمتد ألكثر من  /15/عامًا في مجال إدارة مشاريع التعهدات والمقاوالت.

مدير عام مؤسسة التجارة الخارجية من  2014ولغاية .2015

خبرة عملية في إدارة االستثمارات والمحافظ المالية.

مدير عام هيئة اإلشراف على التأمين من  2014ولغاية .2017
رئيس قسم اإلحصاء التطبيقي من  2008ولغاية .2011
عميد كلية االقتصاد – جامعة دمشق من  2019ولتاريخه.

السيدة هيا والي
عضو مجلس إدارة
بكالوريوس في إدارة األعمال من الجامعة األمريكيّة في بيروت –  AUBلبنان.
خبرة  15عامًا في المصارف والتأمين.
شغلت عدة مناصب في مصارف وشركات التأمين في عدة دول عربيّة.
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السيدة رانيا نويالتي
أمين ســر مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه
ماجســتير فــي التســويق  – EMBA /المعهــد العالــي إلدارة األعمــال
.HIBA
إجازة في الترجمة  -جامعة دمشق.
خبرة عملية  6سنوات.
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الخارجــي ،وتقييــم الخطــة العامــة التــي يتبناهــا للقيــام بالتدقيــق وذلــك بمــا يتوافــق مــع المعاييــر

اللجــان المنبثقــة عن مجلس اإلدارة:

الدوليــة.
 -7التأكد من دقة االجراءات المالية والمحاسبية وسالمتها.
 -8التأكــد مــن تقيــد الشــركة بالقوانيــن واألنظمــة والتعليمــات والقــرارات التــي تخضــع لهــا أعمــال الشــركة
وأنشــطتها ،وبصفــة خاصــة قــرارات وتعليمــات الهيئــة وتقاريــر مدققــي الحســابات الخارجييــن ومتابعــة
االجــراءات المتخــذة بشــأنها.

لجنــة التدقيق الداخلي

 -9اإلشراف على أعمال التدقيق الداخلي ودراسة تقارير المدقق الداخلي.
 -10طلــب الحصــول علــى أي معلومــات أو االجتمــاع مــع المدقــق الخارجــي والداخلــي وأي موظــف آخــر عندمــا
يكــون هنــاك حاجــة لذلــك دون وجــود أي ممثــل عــن اإلدارة التنفيذيــة للشــركة.

أعضاء اللجنة السادة:

تاريخ االجتماع

حضور أعضاء لجنة التدقيق الداخلي
اسم العضو

اسم العضو

مروان عفاكي ،د .عمار ناصر آغا ،هيا والي.

2021/03/04

تجتمع اللجنة مرة كل ثالثة أشهر على األقل وكلما دعت الحاجة لذلك.

السيد مروان عفاكي

د .عمار ناصر آغا

2021/05/27

السيد مروان عفاكي

د .عمار ناصر آغا

السيدة هيا والي

2021/08/17

السيد مروان عفاكي

د .عمار ناصر آغا

السيدة هيا والي

2021/11/09

السيد مروان عفاكي

د .عمار ناصر آغا

السيدة هيا والي

أهداف لجنة التدقيق:

اسم العضو

مراجعــة التقاريــر الماليــة وأنظمــة الرقابــة وإدارة المخاطــر ،ونطــاق ونتائــج ومــدى كفايــة التدقيــق الداخلــي
والخارجــي ،ومراجعــة القضايــا المحاســبية ذات األثــر الجوهــري علــى البيانــات الماليــة.

لجنــة الحوكمة

صالحيات لجنة التدقيق :
أعضاء اللجنة السادة:
 -1طلــب المشــورة القانونيــة أو الماليــة أو اإلداريــة أو الفنيــة ،مــن أشــخاص ذوي الخبــرة والكفــاءة إذا مــا دعــت
الضــرورة إلــى ذلــك.
 -2اقتــراح تعييــن أو إقالــة المدقــق الداخلــي ،ويكــون للجنــة إبــداء الــرأي فــي تقييمــه الســنوي فــي إطــار األنظمة

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

المعمــول بها.
 -3إبــداء الــرأي فــي تقييــم كفــاءة وفعاليــة التدقيــق الداخلــي ومــدى االلتــزام بالمعاييــر الدوليــة للممارســة

مهام لجنة الحوكمة:

المهنيــة للتدقيــق الداخلــي.
 -4اعتمــاد خطــة التدقيــق الداخلــي الســنوية وتتبــع تنفيذهــا ومتابعــة النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا
وكيفيــة معالجتهــا.
 -5التوصيــة للمجلــس بترشــيح مدقــق خارجــي ليتــم انتخابــه مــن قبــل الهيئــة العامــة للمســاهمين ،وإبــداء
الــرأي بعزلــه ،علــى أن يكــون مــن مدققــي الحســابات المعتمديــن مــن قبــل الهيئــة.
 -6إبــداء الــرأي فــي تقييــم موضوعيــة واســتقاللية المدقــق الخارجــي ،والتأكــد مــن مــدى شــمولية أنظمــة
التدقيــق الخارجــي ألعمــال الشــركة ،ومناقشــة منهجيــة العمــل المعتمــدة مــن قبــل مدقــق الحســابات

 -1تقــوم اللجنــة بمراجعــة إجــراءات الحوكمــة وكل األنظمــة والسياســات التــي تســاهم في ضبط أداء الشــركة
وتقــدم المقترحــات بشــأنها إلــى المجلس.
 -2اقتــراح السياســات واالجــراءات الالزمــة لاللتــزام بأيــة أنظمــة أو متطلبــات قانونيــة ذات عالقــة بحوكمــة
الشــركة.
 -3تجتمــع اللجنــة كلمــا دعــت الحاجــة إلــى ذلــك وترفــع تقاريرهــا بشــكل أصولــي إلــى المجلــس بمــا يضمــن
التحقــق مــن تطبيــق أحــكام دليــل الحوكمــة.
* قــام مجلــس اإلدارة بوضــع دليــل الحوكمــة للشــركة المتحــدة للتأميــن بمــا يتماشــى مــع متطلبــات حوكمــة
الشــركات وفقــً للقــرار  100/18/60الصــادر عــن هيئــة اإلشــراف علــى التأميــن بتاريــخ .2018/08/29

28

29

نظام حوكمة الشركة

تاريخ االجتماع

ُتعــرَ ف قوانيــن حوكمــة الشــركات علــى أنهــا األســس المنظمــة للعالقــات بيــن األطــراف األساســية فــي الشــركة
(أعضــاء مجلــس اإلدارة ،اإلدارة التنفيذيــة ،المســاهمين ) ...،بهــدف توزيــع الحقــوق والمســؤوليات بيــن مختلــف
المشــاركين أصحــاب العالقــة ،وتحقيــق الشــفافية والعدالــة والمحاســبة وتأميــن حمايــة حقــوق المســاهمين

حضور أعضاء لجنة المكافآت والترشيحات
اسم العضو

اسم العضو

2022/03/3

السيد عمر الغراوي

د .عمار ناصر آغا

2021/08/18

السيد عمر الغراوي

د .عمار ناصر آغا

اسم العضو
السيدة هيا والي

والمصالــح األخــرى.

تاريخ االجتماع

لجنــة المخاطر

حضور أعضاء لجنة الحوكمة
اسم العضو

اسم العضو

اسم العضو

2021/03/02

السيد مروان عفاكي

السيد جود جويد

السيد جميل اسعد

2021/08/17

السيد مروان عفاكي

السيد جود جويد

السيد جميل اسعد

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

لجنة المكافآت والترشــيحات

مهام لجنة إدارة المخاطر:

أعضاء اللجنة السادة:

 -1رسم سياسة وصالحيات إدارة المخاطر بما ينسجم مع القرارات النافذة ،ومراجعتها بصورة دورية.
 -2إعداد آلية عمل إلدارة المخاطر ومتابعة تنفيذ هذه اآللية بالتنسيق مع دائرة التدقيق الداخلي.

عمر الغراوي ،د .عمار ناصر آغا ،هيا والي.

 -3مراجعــة التقاريــر الدوريــة حــول طبيعــة المخاطــر التــي تتعــرض لهــا الشــركة وحجمهــا ،وأنشــطة إدارة
المخاطــر.

تجتمع اللجنة مرة كل ستة أشهر على األقل وكلما دعت الحاجة لذلك.
حضور أعضاء لجنة التدقيق الداخلي

تاريخ االجتماع
اسم العضو

اسم العضو

2021/03/03

السيد عمر الغراوي

السيد جميل اسعد

تقتــرح اللجنــة وضــع سياســة واضحــة للمكافــآت والتعويضــات والرواتب وأي منافــع أخرى للعامليــن التنفيذيين

2021/05/27

السيد عمر الغراوي

السيد جميل اسعد

السيد عبدو خوري

بمــا يتناســب مــع مؤهالتهــم ومســؤولياتهم وأدائهــم يصــادق عليهــا مــن المجلس وتراجع ســنويًا.

2021/08/18

السيد عمر الغراوي

السيد جميل اسعد

السيد عبدو خوري

2021/11/09

السيد عمر الغراوي

السيد جميل اسعد

السيد عبدو خوري

أهداف لجنة المكافآت والترشيحات:

اسم العضو

صالحيات لجنة المكافآت والترشيحات:
 -1وضــع سياســة واضحــة للمكافــآت والتعويضــات ،والرواتــب وأي منافــع أخــرى للعامليــن التنفيذييــن
وتقديمهــا إلــى المجلــس لالسترشــاد بهــا.
 -2دراســة خطــة التدريــب والتأهيــل في الشــركة وخطة احتياجات الشــركة من الموارد البشــرية ومناقشــتهما
مــع إدارة الموارد البشــرية.
 -3تنظيم قوائم أسماء واجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة وحضور أعضائها لهذه االجتماعات.
 -4تقوم اللجنة بأية مهام أخرى يكلفها بها المجلس.
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المحتويات

صناعــة األواني الفخارية  -الالذقية
عرفــت منطقــة بــاد الشــام ومنطقــة مابيــن النهريــن صناعــة األوانــي
الفخاريــة منــذ فجــر التاريــخ ،حســب مــا د ّلــت عليــه االكتشــافات
األثريــة ،حيــث تؤكــد هــذه المهــارة اإلبــداع و التجــذر الحضــاري ألهــل
هــذه المنطقــة
وصناعــة األوانــي الفخاريــة ليســت بالصناعــة الســهلة إذا مــا قيســت
بحضــارة ذلــك الزمــن ،خاصــة مــع الحرفيــة المشــغولة فيهــا حتــى
وقتنــا الحالــي
ـدى بمــاء
أمــا كيفيــة صناعــة األوانــي الفخاريــة فتكــون بتــراب أحمــر منـ ّ
األمطــار ال المــاء العــادي ،وعلــى التــراب أن يكــون بعيــدًا عــن أرجــل المارة
والحيوانــات والتلــوث ،ينتظــر الصانــع حتــى يصبــح (طينــً) مشــبعًا
بالمــاء المطــري النقــي ،وغالبــً مــا كان يؤخــذ هــذا الخــاص بعيــدًا عــن
أشــجار النخيــل فــي مســار النهريــن دجلــة والفــرات ،بعــد تحــول التــراب
الفخــاري إلــى كتــل طينيــة كان البــد أن يجفــف تمامــً ،حيــث يؤخــذ
الطيــن األحمــر الجــاف ويــدور علــى مــكان ثابــت ،حتــى تصبــح بالشــكل
المطلــوب بواســطة الــدوالب واأليــدي بالتحريــك والــدوران المســتمر
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اإلدارة التنفيذية:

الســيد مالك شفيق البطرس

السيد هيثم شريتح

السيد حسام حمود

المدير العام التنفيذي

المدير اإلقليمي للمنطقة الســاحلية

المدير اإلقليمي للمنطقة الوســطى

إجازة في اإلعالم  /عالقات عامة – جامعة دمشق.

بكالوريــوس فــي علــوم الكومبيوتــر  /إدارة األعمــال-

خبــرة عمليــة  25عامــً فــي مجــال التأميــن فــي المملكــة

زمالة معهد التأمين القانوني – لندن.

الجامعــة اللبنانيــة األميركية.

الســعودية والجمهوريــة العربيــة الســورية.

شــهادة التأميــن المهنيــة مــن معهــد البحريــن للدراســات

خبرة عملية أكثر من  13عامًا في العمل التأميني.

الماليــة والمصرفيــة.
خبرة 17عامًا في شركات التأمين.

السيدة روال معمر
معاون المدير العام للشــؤون المالية
ماجســتير فــي اإلدارة الماليــة  – EMBA /المعهــد العالــي
إلدارة األعمــال .HIBA
شهادة محاسب قانوني.
شــهادة التأميــن المهنيــة مــن معهــد البحريــن للدراســات
الماليــة والمصرفيــة.
إجــازة فــي االقتصــاد  /اختصــاص مصــارف وتأميــن -

السيد أيهم رستم

السيدة روال اسكاف

مدير فرع طرطوس

مدير فرع حلب

إجازة في الحقوق  -جامعة دمشق.

إجازة في األدب الفرنسي – جامعة حلب.

خبرة عملية  5سنوات في العمل التأميني.

خبرة عملية  15عامًا في العمل التأميني.

السيد فادي أبو فخر

السيد باسل األخرس

مسؤول فرع السويداء

مدير فرع حماه

إجازة في األدب اإلنكليزي – جامعة دمشق.

إجازة في األدب اإلنكليزي – جامعة البعث.

خبرة عملية في مجال التأمين 11عامًا.

خبرة عملية في مجال التأمين 12عامًا.

جامعــة دمشــق.
خبرة  15عامًا في شركات التأمين.
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اآلنسة لمى حيدر

اآلنسة شروق فندي

مديــر دائرة التدقيق الداخلي

مسؤول إدارة المخاطر

المهندسة ليال جرادة

إجــازة كليــة االقتصــاد قســم المحاســبة – جامعــة

إجــازة فــي االقتصــاد  /اختصــاص مصــارف وتأميــن -

معاون المدير العام للشــؤون الفنية

د مشق

جامعــة دمشــق.

شــهادة مســاعد المجــاز فــي اإلحصــاء مــن

خبرة عملية  6سنوات.

إجازة في الهندسة المدنية  /اختصاص إدارة المشاريع.

المعهــد اإلحصائــي فــي دمشــق

خبرة  14عامًا في شركات التأمين.

خبرة عملية  14عامًا
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السيد ميشيل عطية

السيدة ريم السلمان

الســيدة عبير حاج حسن

اآلنسة مايا الديك

مســؤول دائــرة المعلوماتيــة لنظــم
ا لمعلو مــا ت

مدير الحسابات

مدير دائــرة تأمين الممتلكات والحوادث
العامة

مديــر دائــرة التأميــن الصحــي والحيــاة
والســفر

خريــج المعهــد التقانــي للحاســوب – هندســة

إجازة في االقتصاد والتجارة – جامعة دمشق.

والعلــوم اإلنســانية  -جامعــة دمشــق.

ا لشــبكا ت
إجــازة فــي تكنولوجيــا المعلومــات – نظــم
المعلومــات

إجــازة فــي اللغــة اإلنكليزيــة مــن كليــة اآلداب

إجازة في االقتصاد – جامعة دمشق.

خبرة  12سنة في شركات التأمين.

خبــرة عمليــة  16عامــً فــي مجــال تأميــن الحريــق و

خبرة  12عامًا في مجال التأمين.

الهندســي والحــوادث العامــة.

اإلداريــة

خبرة عملية  4سنوات في مجال المعلوماتية

الســيد عبد الوهاب بوبكي

السيدة خوشندا أجليقين

السيد موسى جوابرة

اآلنسة لبنى مسوح

مدير دائرة الشؤون اإلدارية

مدير دائرة الموارد البشرية

مدير دائرة تأمين السيارات

مديــر دائرة تأمين نقل البضائع

اجــازة فــي االقتصــاد– جامعــة حلــب ،قســم

إجازة في الحقوق -جامعة دمشق

دمشــق.

الحاســوب ونظــم المعلومــات.
خبرة  9سنوات في مجال المحاسبة واإلدارة.

إجــازة فــي الهندســة الميكانيكيــة مــن جامعــة

إجازة في اللغة االنكليزية – جامعة دمشق.

خبرة عملية  17عامًا.

خبرة عملية  31عامًا في مجال التأمين.

خبرة عملية في مجال التأمين 15عامًا.

السيدة رانيا نويالتي

السيد باسل محمد

السيدة بارعة دغالوي

الدكتور ادوار خولي

مدير دائرة التســويق والعالقات العامة

مدير المبيعات

معاون مدير إعادة التأمين

المستشار القانوني واالقتصادي
لمجلس اإلدارة

ماجســتير فــي التســويق  – EMBA /المعهــد

إجازة في األدب الفرنسي جامعة دمشق.

العالــي إلدارة األعمــال HIBA
إجازة في الترجمة  -جامعة دمشق

إجــازة فــي االقتصــاد مــن جامعــة دمشــق -
اختصــاص تأميــن ومصــارف.

خبرة  14عامًا في قطاع التأمين.

خبرة  10سنوات في مجال إعادة التأمين.

خبرة عملية  6سنوات

36

األستاذ ابراهيم الحوش

مكتــب المحامي مازن خضور

المستشار القانوني

المستشار القانوني
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المحتويات

صناعة البســط العربي  -تدمر
اشــتهرت مدينــة تدمــر كذلــك بنســيج البســط ذات األلــوان النباتيــة
المتعــددة والرســوم الهندســية ،وال يــزال ســكان باديــة الشــام
ينســجون أنواعً ــا مختلفــة مــن المنســوجات ذات االســتعمال اليومــي
ّ
بــأن ســجادة “كيخســرو” التــي حصــل عليهــا
تقــول بعــض المراجــع
العــرب مــن الفــرس حوالــي عــام 636م ،هــي واحــدة مــن أقــدم الســجاد
تاريخيــا حــول العالــم
المســجل
ّ
ً
ازدهــرت بعــد ذلــك هــذه الصناعــة فــي العصريــن األيوبــي والمملوكــي،
وال تــزال بعــض المجموعــات الخاصــة والمتاحــف تحتفــظ بقطــع مــن
الســجاد المملوكــي ،وخاصــة فــي إيطاليــا .كمــا ُيطلــق علــى الســجاد
نســاجي دمشــق فــي
المملوكــي اســم الســجاد الدمشــقي إلســهام ّ
صناعتــه
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النشاط التأميني

تقريــر مجلــس اإلدارة عن أعمال
و نشــاط الشركة

الدخل من األقساط:
بلــغ إجمالــي األقســاط لعــام  2021مبلغــً وقــدره  /11,309,733,212/ليــرة ســورية مقارنـ ً
ـة بمبلــغ /2,760,870,367/
ليــرة ســورية فــي عــام  ،2020ارتفــاع بقيمــة  / 8,548,862,845 /ليــرة ســورية بنســبة (.)%309.6

للســنة المنتهية في  31كانون األول (ديســمبر) 2021

فيمــا يلــي جــدول يبيــن توزيــع األقســاط المكتتبــة بحســب فــروع التأميــن المختلفــة (بالليــرة الســورية) للعــام
 ،2021ومقارنتهــا باألقســاط المكتتبــة لألعــوام األربعــة الســابقة (:)2020،2019 ،2018 ،2017

مقدمة:
ّ
التحديــات التــي عاشــها االقتصــاد الســوري خــال عــام  ،2021فمــا زالــت آثــار األزمــة تلقــي
ال يخفــى عنكــم حجــم
ّ
القطاعــات ومنهــا قطــاع التأميــن ،إال ّ
ّ
أن هــذا لــم يوقــف عمــل ونشــاط الشــركة التــي
بظاللهــا علــى كافــة

السنة
نوع التأمين

2017

2018

2019

2020

2021

الحياة

12,355,858

28,566,981

39,307,200

69,368,360

316,782,549

ـم السياســات بعيــدة المــدى.
إلداراتهــا الناجحــة فــي رسـ ِ

البحري

83,924,532

94,274,013

119,066,865

195,034,385

245,293,892

السيارات  /إلزامي

314,115,189

95,026,205

149,251,472

142,202,479

636,856,091

حققــت الشــركة المتحــدة للتأميــن خــال العــام  2021إنجــازات هامــة ع ـ ّززت موقعهــا ومكانتهــا فــي الســوق

السيارات  /شامل

169,684,422

168,984,418

188,975,604

317,285,761

729,003,170

ّ
فتمكنــت مــن تحقيــق نمــو فــي حجــم إجمالــي األقســاط المكتتبــة عــن العــام
الســوري رغــم الظــروف الراهنــة،

الصحي

181,147,980

286,302,393

452,058,352

1,008,635,599

1,716,561,184

الســابق بنســبة ( )%309.6واســتطاعت أيضــً مواكبــة جميــع احتياجــات طالــب التأميــن.

الحريق

231,782,018

252,321,240

291,652,682

555,119,099

913,426,497

-

-

-

-

تغطية مصرفية

-

21,490,876

61,238,380

317,560,214

403,955,649

بلــغ صافــي األقســاط المكتتــب بهــا فــي العــام  / 9,568,956,680 / 2021ليــرة ســورية ،مقابــل  /1,701,338,221/ليــرة

هندسي

26,070,956

7,206,783

13,484,870

53,100,201

81,566,175

سفر

14,285,404

13,179,172

19,419,715

63,587,730

6,211,328,295

ســورية فــي عــام  ،2020و  /902,286,307/ليــرة ســورية فــي عــام  ،2019و  /644,204,712/ليــرة ســورية فــي عــام ،2018

حوادث شخصية

5,214,266

8,035,760

7,334,160

14,177,434

22,002,880

مسؤوليات

51,045,016

44,756,713

46,039,476

6,046,280

9,321,085

الحوادث العامة

13,373,284

12,621,915

9,825,045

18,752,825

23,635,745

المجموع

1,102,998,925

1,032,766,469

1,397,653,821

2,760,870,367

11,309,733,212

ـات جديــدة ،إضافــة
ـدت الوضــع الراهــن مــن خــال إجراءاتهــا الهادفــة الســتمرار العمــل التأمينــي ،وطــرحِ منتجـ ٍ
تحـ ّ

نشاط الشركة

و /708,714,003/ليــرة ســورية فــي عــام .2017
أمــا علــى الصعيــد االســتثماري ،فقــد حققــت الشــركة عائــدًا بلــغ  / 196,868,397 /ليــرة ســورية مــن فوائــد ودائـ َ
ـع
مصرفيــة واســتثمارات مقابــل  /168,562,896/ليــرة ســورية لعــام  ،2020و /148,222,301/ليــرة ســورية لعــام ،2019

سرقة

و /190,109,417/ليــرة ســورية لعــام  ،2018و /206,991,252/ليــرة ســورية لعــام  ،2017علمــً أن نســبة الفوائــد علــى
الودائــع تراوحــت بيــن ( )%7و ( )%10.5لودائــع الليــرة الســورية وبيــن ( )%0.25و ( )%1.5لودائــع القطــع األجنبــي.
شبكة الفروع
ّ
م مــن خاللهــا خدماتهــا التأمينيــة
تغطــي الشــركة أغلــب المحافظــات الســورية ،عبــر شـ
ٍ
ـبكة مــن الفــروع ،تقـ ّ
ـد ُ
ـاحة
إلــى أكبــر عــدد ممكــن مــن المواطنيــن فــي ســورية ،ضمــن تــوزعٍ ســكاني مــدروس ،بحيــث يغطــي أكبــر مسـ
ٍ
جغرافية.
وتملــك الشــركة أحــد عشــر فرعــً باإلضافــة إلــى الفــرع الرئيســي فــي دمشــق ،موزعــة فــي محافظــات (حلــب ــــــ
حمــص ــــــ الالذقيــة ــــــ طرطــوس ــــــ حمــاه ــــــ درعــا ـــــ الســويداء  -ديــر الــزور ــــــ الحســكة ــــــ القامشــلي ــــــ مدينة
ـدم خدماتهــا لطالبــي
عــدرا الصناعيــة ــــــ مكتبيــن فــي منطقــة الحــواش بحمــص وإدلــب) ،وهــذه الفــروع تقـ ّ
التأميــن عبــر كوادرهــا المدربــة والكفــؤة.
ـكل كلــي أو جزئــي ،نتيجــة التخريــب الــذي طــال
وبالرغــم مــن توقــف عــدد مــن هــذه الفــروع عــن العمــل ،بشـ ٍ
مقراتهــا ،أو بســبب ســوء األوضــاع األمنيــة التــي تطــال مناطقهــا ،بقيــت ســتة فــروع ومكتــب منهــا تمــارس
أعمالهــا بصــورة منتظمــة.
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* شــكلت األقســاط المكتتبــة مــع المتعاقــد  /الشــركة الســورية لــإدارة الفندقيــة /مــا نســبته  %53.71مــن

النشاط االستثماري:

األقســاط المكتتبــة للعــام .2021

ً
مقارنــة بمبلــغ
بلــغ إجمالــي الودائــع والنقــد لعــام  2021مبلغــً وقــدره  /12,974,657,970/ليــرة ســورية،

ُ
ـركة نمــوًا إيجابيــً
ـت الشـ
ـم األقســاط بالرغــم مــن الظــروف الصعبــة التــي تمـ ّر بهــا البــاد ،وحققـ ِ
وقــد ارتفــع حجـ ُ
فــي بعــض الفــروع التأمينيــة.
بالمقابــل توزعــت األقســاط المكتتبــة بيــن عقــود جديــدة بلغــت نســبتها  %73.3مــن اجمالــي األقســاط المكتتبــة
أي مبلغــً وقــدره /8,293,913,077/ل .س ،وعقــود ســابقة تــم تجديدهــا بنســبة  %26.7أي مبلغــً وقــدره
 /3,015,820,135/ل.س.
ت الشــركة جاهـ ً
ـدة إلــى الوفــاء بالتزاماتهــا ،وحرصــت على الســرعة فــي إجــراءات التعويضــات ،وتوفير
ـع ِ
كمــا سـ َ
الخدمــة ،والتغطيــة المالئمــة للعمــاء ،وتدعيــم احتياطيــات الشــركة الفنيــة ،لتكــون ســندًا قويــً لسياســتها

 /5,656,263,196/ليــرة ســورية لعــام .2020
حيث كان توزيع أموال الشركة لألعوام الخمسة األخيرة على النحو التالي:
البند

2017

2018

2019

2020

2021

النقــد ومــا يعــادل
النقــد

398,814,176

358,024,042

1,041,800,150

2,187,650,335

2,903,753,859

ودائــع ألجــل لــدى
المصــارف

2,722,877,122

2,252,481,928

1,496,136,619

3,468,612,861

10,070,904,111

المجموع

3,121,691,298

2,610,505,970

2,537,936,769

5,656,263,196

12,974,657,970

االكتتابيــة ،فــي انتقــاء وتســعير األخطــار ،وزيــادة االحتفــاظ مــن األعمــال ،وتنظيــم التغطيــات ،بالشــكل الــذي
يــؤدي فــي النهايــة إلــى متانــة القاعــدة الماليــة للشــركة.
الوضع التنافسي للشركة:
إن للشــركة مكانتهــا المتميــزة فــي ســوق التأميــن الســورية ،حيــث بلغــت حصتهــا الســوقية  %26.45مــن
إجمالــي إنتــاج الســوق التأمينيــة (باســتثناء إنتــاج المؤسســة العامــة الســورية للتأميــن) ،وبحصــة ســوقية %27.46
مــن إجمالــي إنتــاج الســوق بعــد اســتثناء تأميــن الســيارات اإللزامــي ،كمــا وقــد تقدمــت الشــركة مــن المرتبــة
الثالثــة فــي الحصــة الســوقية مــن إجمالــي إنتــاج الســوق التأمينيــة (باســتثناء إنتــاج المؤسســة العامــة الســورية
للتأميــن) فــي العــام  2020إلــى المرتبــة األولــى فــي العــام .2021
نتيجة النشاط التأميني للشركة:
حقــق النشــاط التأمينــي بعــد تحميــل حســاباته باالحتياطيــات واألعبــاء األخــرى دخ ـ ً
ا وقــدره /2,366,424,909/
ليــرة ســورية ،مقارنـ ً
ـة بمبلــغ  /660,602,321/ليــرة ســورية للعــام .2020
ً
نتيجة لألداء الرابح لكافة أنواع التأمين ضمن المحفظة التأمينية للشركة.
وهذا الدخل التأميني جاء
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ً
مقارنــة بمبلــغ  /168,562,896/ليــرة
بلــغ عائــد االســتثمار خــال عــام  2021مبلــغ  /196,868,397/ليــرة ســورية،
ســورية لعــام .2020
مفصل عائدات االستثمار لألعوام الخمسة األخيرة:
يبين الجدول التالي
ّ
البند

2017

2018

2019

2020

2021

فوائــد مــن ودائــع
ألجــل لــدى المصارف

197,330,715

184,996,871

148,186,056

167,656,253

196,676,869

إيرادات أخرى

9,660,537

5,112,546

36,245

906,643

191,528

المجموع

206,991,252

190,109,417

148,222,301

168,562,896

196,868,397
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استثمارات الشركة في األسهم:

ـم اإلدارة اســتراتيجياتها األساســية بغيـ َ
ـة تحديــد األطــرِ واالتجاهــات العريضــة ألعمــال الشــركة ،بمــا يكفـ ُ
ـل
وترسـ ُ

بلغت استثمارات الشركة في األسهم المدرجة في سوق دمشق لألوراق المالية مبلغًا وقدره
 / 504,347,262/ليــرة ســورية كمــا فــي  2021/12/31مقارنـ ً
ـة بمبلــغ  / 222,272,730 /ليــرة ســورية كمــا فــي ،2020/12/31

تخفيــض المخاطــر والمحافظــة علــى األداء األمثــل للشــركة ،عــن طريــق السياســيات التاليــة:

حيــث تــم االســتثمار فــي األســهم مــن قبــل الشــركة حرصــً علــى تنويــع االســتثمارات وتخفيــض مخاطــر
االحتفــاظ بنســبة عاليــة مــن اســتثمارات الشــركة علــى شــكل ودائــع مصرفيــة مــن خــال تشــكيل محفظــة
اســتثمارية متنوعــة لألســهم التــي تتمتــع بســمعة ومــاءة ماليــة مرتفعــة.
كمــا بلغــت اإليــرادات المحققــة مــن هــذا االســتثمار خــال العــام  2021مبلغــً وقــدره  /32,076,510 /ليــرة ســورية،
مقارنـ ً
ـة بمبلــغ  / -339,383 /ليــرة ســورية لعــام .2020
التعويضات المدفوعة:
بلــغ صافــي التعويضــات المدفوعــة خــال عــام  /2,736,430,305 / 2021مقارنـ ً
ـة بمبلــغ  /531,585,316/ليــرة ســورية
للعــام .2020
العموالت:
بلغــت العمــوالت المدفوعــة للــوكالء ومندوبــي المبيعــات لعــام  2021مبلغــً وقــدره  /518,509,636 /ليرة ســورية،
ّ
ـتحقة مــن معيــدي التأميــن مبلغــً وقــدره
مقارنــة بمبلــغ  /179,159,901/لعــام  ،2020بينمــا بلغــت العمــوالت المسـ

محفظة تأمينية متوازنة بين مختلف أنواع التأمين في الشركة.
 -1المحافظة واالستمرار في تشكيل
ٍ
 -2المحافظــة علــى التــوازن بيــن المخاطــرِ التأمينيــة ومســتوى الربــح المحقــق ،وعــدم المبالغــة فــي احتفــاظ
الشــركة بمخاطــرَ تأمينيــة عاليــة.
ُ
تتعــرض لهــا الشــركة ،واتخــاذ الحمايــات الخاصــة لضمــان اســتقرارها
الحــد مــا أمكــن مــن المخاطــر التــي
ّ
-3
المالــي وال ســيما االســتثمار فــي العقــار.
وتشمل البنود التي ترتكز عليها إدارة المخاطر:
أخطار تطوير المنتجات

أخطار عدم االلتزام

أخطار حوكمة الشركات

أخطار تسوية المطالبات

أخطار التسعير

أخطار االستثمار

أخطار السمعة

أخطار تقنية المعلومات

أخطار االكتتاب

أخطار إعادة التأمين

 / 438,895,200/ليــرة ســورية ،مقارنـ ً
ـة بمبلــغ  /237,167,866/ليــرة ســورية لعــام .2020

أخطار السيولة

االحتياطيات الفنية والحسابية في آخر السنة:
يتكــوّ ن هــذا البنــد مــن احتياطــي أقســاط غيــرِ مكتســبة ،واحتياطــي مطالبــات قيــد التســوية ،واحتياطــي
المحددة
ـم احتســاب هــذه االحتياطيــات وفقــً للتعليمــات
مطالبــات حدثــت ولــم يبلــغ عنهــا ( ،)IBNRحيــث يتـ ّ
ّ
مــن قبــل هيئــة اإلشــراف علــى التأميــن ،وقــد بلغــت هــذه االحتياطيــات:

نتائج التقييم السنوي لفعالية اجراءات الرقابة الداخلية:
قامــت إدارة التدقيــق الداخلــي فــي الشــركة بتنفيــذ خطــة التدقيــق الســنوية المعتمــدة مــن قبــل لجنــة
التدقيــق الداخلــي ،وقــد رفعــت تقاريــر المالحظــات الهامــة لــإدارة العليــا ولجنــة التدقيــق ،كمــا اطلــع مجلــس

صافــي االحتياطيــات (مخصومــً منهــا
حصــة المعيــد)

كما في 2021/12/31

كما في 2020/12/31

األقساط غير المكتسبة

4,112,892,159

693,815,295

المطالبات قيد التسوية

924,768,633

774,852,810

المطالبــات التــي حدثــت ولــم يتــم
التبليــغ عنهــا

608,802,792

88,968,048

5,646,463,584

1,557,636,153

اإلدارة علــى المالحظــات الهامــة المقدمــة مــن قبــل اللجنــة والمتعلقــة بفعاليــة إجــراءات الرقابــة الداخليــة
فــي الشــركة.
كمــا أســفرت نتائــج التقييــم الســنوي لفعاليــة إجــراءات الرقابــة الداخليــة فــي الشــركة عــن كفــاءة نظــام
وبيئــة الرقابــة الســائدة فــي الشــركة علــى كافــة المســتويات ،وأكــدت قــدرة الشــركة علــى تحقيــق أهدافهــا،
ـد علــى أســس
وأن نظــام الرقابــة الداخليــة والتحكــم بالمخاطــر الــذي تطبقــه الشــركة المتحــدة للتأميــن أُعـ َّ
ســليمة ،ويتــم تنفيــذه بفاعليــة ،وتحســينه وتطويــره بشــكل مســتمر ،ليتواكــب مــع حجــم أعمــال ومتطلبــات
الشــركة.

إدارة المخاطر:
تــم إعــداد نظــام إلدارة المخاطــر ،تنفيــذًا للقــرار رقــم  100/329الصــادر عــن هيئــة اإلشــراف علــى التأميــن ،وذلــك
مهمتهــا رفــع مالحظاتهــا وتقاريرهــا وتوصياتهــا
بإشــراف لجنــة المخاطــر المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة،
ّ
لمجلــس اإلدارة لتطويــر اســتراتيجية إدارة المخاطــر ،حســب تغيّــر الظــروف التــي تؤثــر علــى عمــل الشــركة،
ّ
المشــكلة وفــق نظــام إدارة المخاطــر.
ومتابعــة اللجــان
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المصاريف اإلدارية والعمومية:
بلــغ مجمــوع المصاريــف اإلداريــة والعموميــة لعــام  2021مبلغــً وقــدره  /859,170,852 /ليــرة ســورية مقارنــة بمبلغ
 /533,144,914/ليــرة ســورية للعــام  ،2020وبمبلــغ  /410,735,548/ليــرة ســورية لعــام  ،2019وبمبلــغ /378,072,911/
ليــرة ســورية لعــام  ،2018وبمبلــغ  /329,285,115/ليــرة ســورية لعــام .2017
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لت المصاريــف اإلداريــة والعموميــة (متضمنـ ً
شـ ّ
ـة المصاريــف اإلداريــة والعموميــة ،الرواتــب واألجــور وملحقاتهــا،
ـك ِ

الموارد البشرية

2017/12/31

2018/12/31

2019/12/31

2020/12/31

2021/12/31

نسبة التغيير

االســتهالكات واإلطفــاءات ،الفوائــد واألعبــاء الماليــة) لعــام  ،2021مــا نســبته ( )%7.60مــن األقســاط اإلجماليــة
للشــركة والتــي بلغــت  /11,309,733,212 /ليــرة ســورية ،مقارنـ ً
ـة بنســبة ( )%19.31لعــام  ،2020و( )%29.39لعــام ،2019

عــدد العامليــن
فــي الشــركة

88

95

96

96

88

%8.3-

و( )%36.61لعــام  ،2018و( )%29.85لعــام .2017
ـب ومكافــآت وبــدالت ســفر اإلدارة العليــا  /120,432,151 /ليــرة ســورية ،كمــا بلغــت بــدالت الحضــور
وقــد بلغــت رواتـ ُ

ويتوزع موظفو الشركة كما في نهاية عام  ،2021على الشكل التالي:

الخاصــة بأعضــاء مجلــس اإلدارة عــن العــام  2021مبلغــً وقــدره  / 15,500,000/ليــرة ســورية ،وبلغــت مصاريــف ســفر
وتنقــات وهاتــف مجلــس اإلدارة  /403,376 /ليــرة ســورية ،فــي حيــن بلغــت مكافــآت مجلــس اإلدارة المدفوعــة
ـم
خــال العــام  2021مبلغــً وقــدره  /10,930,212/ليــرة ســورية أي بنســبة  %5مــن األربــاح الصافيــة للعــام (( 2020تـ ّ
إقــرار البــدالت والمكافــآت ســابقًا خــال الهيئــة العامــة المنعقــدة بتاريــخ .))2021/04/28
أتعاب مفتش الحسابات:
بلغــت قيمـ ُ
ـة أتعــاب مفتــش الحســابات ــــــ المحاســب القانونــي محمــد يوســف الصيرفــي ــــ عــن عــام  ،2021مبلغ
 /2,400,000/ليرة ســورية.
المسؤولية االجتماعية للشركة المتحدة للتأمين:
مؤسســات القطــاع العــام والخــاص وشــركات التأميــن فــي
ـان الشــركة الم ّتحــدة للتأميــن بــدو ِر
انطالقــً مــن إيمـ ِ
ّ

الفـــــرع

العـــــدد

المركز الرئيسي

47

الفروع اإلقليمية

38

الفروع

3

المجمــــوع

88

نوّ ضح فيما يلي بيانًا يُظهر المستوى التعليمي لموظفي الشركة في نهاية عام :2021
ثانويــة عامــة وما دون

معهد

شهادة جـــامعية

ماجستير

 37موظف

 9موظف

 40موظف

 2موظفين

تمــت المشــاركة بمبلــغ إجمالــي وقــدره  /1,590,000/ليــرة ســورية
عمليــة التنميــة االجتماعيــة فــي ســورية ،فقــد ّ
فــي دعــم الجمعيــات الخيريــة والفعاليــات التاليــة:
-

شراء درع حماة الديار تشجيع لذوي االحتياجات.

-

رعاية دوري السالم ألخوية الشبيبة العاملة.

-

تبرع جمعية القيثارة لآلداب والفنون بحلب /اعالمك يا وطن.

-

اعانة مجموعة من االطفال الفقراء في بداية العام الدراسي باللوازم المدرسية.

-

تبرع لجمعية المريميون ثمن حليب لألطفال.

انضمــت الشــركة للميثــاق العالمــي لألمــم المتحــدة ،التابــع لبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي ،منــذ العــام
كمــا
ّ
 ،2010والتزمــت منــذ ذلــك التاريــخ بتطبيــق ونشــر المبــادئ العشــرة للميثــاق فــي أنشــطتها التجاريــة.
الموارد البشرية:
ـم حاليــً
تحــرص الشــركة علــى االهتمــام بالمــوارد البشــرية كعنصــرٍ أساســي مــن عناصــر نجاحهــا ،فهــي تضـ ّ
أكبــر عــددٍ مــن الكــوادر الفنيــة المدربــة ،والتــي اكتســبت خبرتهــا فــي الســوق الســورية.
باإلضافــة إلــى حــرص الشــركة علــى متابعــة العمــل الدائــم علــى تدريــب موظفيهــا مــن خــال برامــج دراســية
ونــدوات ومحاضــرات لهــا عالقــة بالعمــل التأمينــي وبتنميــة قــدرات الموظفيــن.
ويبين الجدول التالي أعداد العاملين في الشركة خالل األعوام الخمسة األخيرة ،ولغاية :2021/12/31
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وتسعى اإلدارة إلى زيادة نسبة الكفاءات بين موظفي الشركة.

معلومات عن ملكية اعضاء مجلس اإلدارة( شخص اعتباري)

كمــا تؤمــن الشــركة بـ ّ
ـأن العنصــر البشــري أهــم دعائــم نجاحهــا ورأســمالها الحقيقــي والــذي يتط ّلــب التطويــر
المهنــي المســتمر ،لذلــك حرصــت الشــركة علــى توفيــر دورات وورشــات العمــل التاليــة لموظفيهــا خــال العــام
:2021

اسم الشخص االعتباري

الجنسية

عدد االسهم المملوكة

نســبة الملكيــة مــن إجمالــي
رأس المــال

بنك بيمو السعودي الفرنسي

سورية

4,845,971

%23.076

يمثله عمر الغراوي

اسم الدورة

عدد الموظفين

منظم الدورة  /المركز

مبادئ ادارة المخاطر

2

مدرب خاص

إعداد قوائم مالية جامعة دمشق

1

جامعة دمشق -كلية االقتصاد

مدقق داخلي معتمد

1

شركة طالل أبو غزالة

مدقق داخلي معتمد  -ج 2

1

شركة طالل أبو غزالة

المهــارات اإلداريــة و مهــارات التواصــل
الفعــال فــي عالــم االعمــال وخدمــة
الزبائــن

17

غرفة التجارة الدولية

رسوم جامعية

1

جامعة دمشق

 %50رسوم ماجستير اإلدارة التنفيذية

1

المعهد العالي إلدارة االعمال  -هبة

التجارية المتحدة للتأمين

1,470,000

لبنانية

%7

ش.م.ل
يمثلها عبدو خوري
شركة مجموعة الجميل

894,517

سورية

%4.26

المساهمة المغفلة الخاصة
يمثلها جميل اسعد

معلومات عن مالكي األسهم ( من غير أعضاء مجلس اإلدارة و يملكون  %5وأكثر)
اسم المساهم
االسم

اسم

األول

االب

الجنسية
العائلة

األسهم كما في
2021-12-31

األسهم كما في
2020-12-31

عدد األسهم

نسبة الملكية

عدد األسهم

نسبة الملكية

المملوكة

من أجمالي

المملوكة

من أجمالي

راس المال

ملكية مجلس اإلدارة وكبار المساهمين ألسهم الشركة:

الوكاالت التجارية المتحدة المحدودة

سعودية

1,355,547

%6.45

1,028,764

%6.45

سالم جورج رباط

سورية

1,050,000

%5

796,875

%5

فادي جان كويفاتي

سورية

1,050,000

%5

796,875

%5

ميريام نديم بطش

سورية

1,050,000

%5

796,875

%5

بلــغ رأســمال الشــركة مبلــغ  /2.100,000,000/ليــرة ســورية مدفوعــً بالكامــل ،ومو ّزعــً علــى  /21,000,000/ســهم ،بقيمــة
 /100/ليــرة ســورية للســهم الواحــد.
فيما يلي معلومات عن ملكية األسهم ألعضاء مجلس اإلدارة ،ولكبار المساهمين ،كما في :2021/12/31

ملكية األطراف ذات العالقة ألسهم الشركة:

معلومات عن ملكية أعضاء مجلس اإلدارة( شخص طبيعي)
اسم المساهم
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الجنسية

االسم االول

األب

العائلة

راس المال

معلومات عن مالكي األسهم من األطراف ذات العالقة (من غير أعضاء مجلس اإلدارة)

األسهم
عدد األسهم

نســبة الملكيــة مــن

المملوكة

أجمالــي راس المــال

اسم المساهم

مروان

اميل جان

سبع عفاكي

سورية

1,050,000

%5

االسم

اسم

جود

هانري

جويد

سورية

210,000

%1

األول

االب

عمار

عبد المطلب

ناصر آغا

سورية

عضو مستقل

هيا

أحمد هشام

والي

سورية

عضو مستقل

الجنسية
العائلة

األسهم كما في
2021-12-31

األسهم كما في
2020-12-31

عدد األسهم

نسبة الملكية

عدد األسهم

نسبة الملكية

المملوكة

من أجمالي

المملوكة

من أجمالي
راس المال

راس المال
ميريام نديم بطش

سورية

1,050,000

%5

796,875

%5

مارك مروان سبع عفاكي

سورية

343,423

%1.64

259,799

%1.63
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نتيجة أعمال السنة:
ّ
حققــت الشــركة ربحــً صافيــً للعــام  2021مبلغــً وقــدره  /4,186,456,175/ليــرة ســورية ،مقارنــة بمبلــغ

تحليل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خالل السنة المالية:

 /2,735,240,285/ليــرة ســورية لعــام  ،2020ومبلــغ  /50,568,942/ليــرة ســورية لعــام  ،2019ومبلــغ  /641,900,466/ليــرة

البيان

2021

2020

ســورية لعــام  ،2018ومبلــغ  /50,036,937/ليــرة ســورية لعــام  ،2017وذلــك بعــد تحميــل حســاب األربــاح والخســائر،
ً
عــادة ذلــك الحســاب ،وكذلــك حســاب ضريبــة الدخــل.
ُحمــل بهــا
باألعبــاء التــي ي ّ

ربحية السهم االساسية والمخففة

199.36

171.62

القيمة الدفترية للسهم

474.76

340.70

القيمة السوقية للسهم

678.00

455.00

العائد على حقوق المساهمين

%41.99

%50.37

العائد على الموجودات

%21.42

%29.52

نسبة هامش المالءة

%553.19

%768.60

وفيمــا يلــي جــدول مقارنــات األربــاح المحققــة ،واألربــاح الموزعــة ،وحقــوق المســاهمين ،وســعر الســهم ،منــذ
العــام  2017وحتــى نهايــة العــام :2021
السنة

2017

2018

2019

2020

2021

صافي أرباح السنة

50,036,937

641,900,466

50,568,942

2,735,240,285

4,186,456,175

فروقات اسعار
صرف غير محققة

()188,047,135

()13,795,332

()8,138,847

2,516,636,038

3,756,965,761

صافي أرباح السنة
المحققة ( بعد
استثناء فروقات
الصرف غير
المحققة )

238,084,072

655,695,798

58,707,789

218,604,247

429,490,414

االرباح الموزعة

212,500,000

531,250,000

-

506,250,000

حقوق
المساهمين

2,018,044,709

2,634,686,424

2,615,791,706

5,429,984,667

9,969,894,963

اسعار االوراق
المالية

417.5

479

409.5

455

678

ّ
ونذكر أنه ال يوجد أية حماية حكومية أو امتيازات تتم ّتع بها الشركة أو أي من منتجاتها.
مادي على عمل الشركة.
أي أثر
ّ
كما أنه لم يكن ألي قرا ٍر صاد ٍر عن الحكومة أو المنظمات الدولية ّ
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.
تقــوم الشــركة بتطبيــق المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة  ،IFRSفــي حيــن ال تطبــق الشــركة معاييــر
الجــودة الدوليــة.
ال يتضمن تقرير مدقق الحسابات أي تحفظات على البيانات المالية السنوية.
تــم خــال العــام  2021إبــرام بعــض العقــود التــي كانــت الشــركة طرفــً فيهــا مــع أطــراف ذات العالقــة والذيــن
لهــم تمثيــل فــي عضويــة مجلــس إدارة الشــركة وقــد تــم إجــراء هــذه العقــود وفقــا للقواعــد واإلجــراءات
النظاميــة المعمــول بهــا بالشــركة ولــدى األطــراف األخــرى «مــع مالحظــة موافقــة الهيئــة العامــة المنعقــدة
بتاريــخ  28نيســان  2021بالترخيــص لمجلــس اإلدارة بالتعاقــد ســندًا للمــادة  152مــن قانــون الشــركات ووفــق

ـم إقــرار النظــام األساســي وتعديــل القيمــة
* بتاريــخ  2013/05/09انعقــدت الجمعيــة العموميــة غيــر العاديــة وتـ ّ
ال مــن  500ليــرة ســورية ،عمــ ً
االســمية للســهم لتصبــح  100ليــرة ســورية بــد ً
ا بأحــكام قانــون الشــركات الصــادر
بالمرســوم التشــريعي رقــم  29الصــادر فــي  ،2011/2/24علــى أن يصبــح هــذا اإلجــراء نافــذًا بعــد مصادقــة الهيئــات
المختصــة.

األصــول المعتمــدة».
خطة عمل الشركة المتحدة للتأمين لعام :2022
ُ
الســوري و بطبيعة
فــي ضــوء تطــور و تنــوع األزمــات الحاصلــة مؤخــرًا ازدادت ال ّتحديــات التــي
يواجههــا االقتصــاد ّ

* بتاريــخ  2018/04/29انعقــدت الجمعيــة العموميــة غيــر العاديــة وتــم إقــرار زيــادة رأســمال الشــركة بنســبة %25

الحــال انعكــس ذلــك بصــورة ســلبية علــى قطــاع التأميــن ،و هــذا مــا حثنــا فــي الشــركة المتحــدة للتأميــن إلــى

مــن  /850,000,000/ليــرة ســورية إلــى /1,062,500,000 /ليــرة ســورية ،وتمــت موافقــة ومصادقــة الجهــات الوصائيــة

التعامــل مــع هــذه الظــروف برؤيــة و خطــة اســتراتيجية مدروســة و محــددة و تمتــد إلــى أكثــر مــن عــام آخذيــن

واإلشــرافية.

بعيــن االعتبــار جميــع اآلثــار المباشــرة و غيــر المباشــرة لهــذه األزمــات ،و بموجــب هــذه االســتراتيجية تمكنــت

* بتاريــخ  2019/04/30انعقــدت الجمعيــة العموميــة غيــر العاديــة وتــم إقــرار زيــادة رأســمال الشــركة بنســبة %50

الشــركة خــال الســنوات الســابقة تحقيــق نتائــج جيــدة و كان آخرهــا عــام  2021و الــذي أصبحــت فيــه الشــركة

مــن  /1,062,500,000/ليــرة ســورية إلــى /1,593,750,000 /ليــرة ســورية ،وتمــت موافقــة ومصادقــة الجهــات الوصائيــة

فــي المرتبــة األولــى فــي الســوق الســوري.

واإلشــرافية.
*بتاريخ  2021/04/28انعقدت الجمعية العمومية غير العادية وتم إقرار زيادة رأسمال الشركة بنسبة

ســتعمل الشــركة خــال عــام  2022علــى تحقيــق عــدة أهــداف وذلــك وفقــً لتوجيهــات مجلــس اإلدارة ولخطــة

 % 31.7647مــن  /1,593,750,000/ليــرة ســورية إلــى /2,100,000,000 /ليــرة ســورية ،وتمــت موافقــة ومصادقــة الجهــات

العمــل الموضوعــة وتتــوزع هــذه األهــداف علــى جميــع محــاور العمــل:

الوصائيــة واإلشــرافية.
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فيمــا يتعلــق بالجانــب الفنــي ،لــدى الشــركة سياســة اكتتابيــة مبنيــة علــى أســس فنيــة واضحــة ومدروســة

المــوارد البشــرية ،تمتلــك الشــركة فريــق عمــل مميــز لديــه الخبــرة والمعرفــة الالزمــة لتنفيــذ جميــع المهــام

ومحــددة تهــدف لدعــم المحافــظ التأمينيــة وتطويرهــا ،حيــث أن الســبب الرئيســي لألربــاح الفنيــة المميــزة

المطلوبــة منــه وبأعلــى مســتوى مــن الكفــاءة والمهنيــة ،وإدارة الشــركة مؤمنــة تمامــً بضــرورة تطويــر وتدريــب

التــي تحققهــا الشــركة هــو تنــوع محافظهــا التأمينيــة باإلضافــة إلــى االحترافيــة والمهنيــة العاليــة باكتتــاب

كوادرهــا وعلــى جميــع المســتويات واالختصاصــات ،لــذا تــم وضــع برنامــج تدريــب منــوع ومبنــي علــى دراســة

األخطــار.

احتياجــات فريــق العمــل مــن أنــواع الــدورات ومســتوياتها وســيمتد البرنامــج التدريبــي علــى مــدار عــام .2022

ســتعمل الشــركة خــال  2022علــى نفــس هــذا النهــج باإلضافــة للعمــل علــى تطويــر منتجاتنــا التأمينيــة وخلــق
منتجــات تأمينيــة جديــدة تتناســب مــع متطلبــات الســوق الســوري ومــع هــذه الظــروف االســتثنائية.

الجانــب اإلداري ،كمــا نعلــم جميعــً فــإن الفتــرة األخيــرة شــهدت تضخمــً ملحوظــً باألســعار وهــذا مــا انعكــس

نتطلــع خــال عــام  2022إلــى زيــادة فعاليــة فــروع الشــركة فــي المحافظــات والتــي تعتبــر داعمــً أساســيًا لنتائــج

ســلبًا علــى جميــع مشــتريات الشــركة ،وفــي ظــل هــذه الظــروف تــم وضــع خطــة عمــل لقســم الشــؤون اإلداريــة

وأربــاح الشــركة ،وســيتم ذلــك مــن خــال الدعــم المســتمر لهــذه الفــروع وتلبيــة جميــع متطلباتهــا لجعلهــا

للعمــل علــى ضبــط النفقــات والمصاريــف دون المــس بصــورة الشــركة وبمتطلباتهــا األساســية ،والهــدف

قــادرة لتحقيــق أهدفهــا وخطــط عملهــا والتــي يتــم وبشــكل دوري تقيمهــا وتعديلهــا إن تطلــب األمــر.

األساســي مــن هــذه اإلجــراءات هــو خلــق التــوازن المنطقــي بيــن العائــد والمصــروف.

أمــا فيمــا يتعلــق بإعــادة التأميــن ،فقــد نجحــت الشــركة بترتيــب اتفاقيــات إعــادة التأميــن لعــام  2022وجــاءت
مرضيــة فــي ظــل الظــروف الحاليــة ،وبســبب نتائــج الشــركة المميــزة وانعــكاس ذلــك بصــورة إيجابيــة لــدى

بالنهايــة ،يســرني أن أؤكــد لحضرتكــم أن فريــق عمــل الشــركة المتحــدة ســيعمل ولــن يوفــر أي جهــد لتحقيــق

معيــدي التأميــن اســتطاعت الشــركة أن تحصــل علــى اتفاقيــات إعــادة تأميــن بشــروط وطاقــات اكتتابيــة مميزة

جميــع األهــداف التــي ســتحافظ علــى مكانــة الشــركة المميــزة فــي الســوق الســوري ،وســنعمل دومــً لنكــون

فــي الســوق الســوري.

األفضــل ولتكــون الشــركة المتحــدة للتأميــن عالمــة فارقــة فــي قطــاع التأميــن ولتصبــح الخيــار األول لجميــع

ســتعمل الشــركة خــال  2022علــى تطويــر فريــق المبيعــات ورفــده بكــوادر جديــدة وســنعمل بنفــس الوقــت

طالبــي التأميــن.

علــى خلــق قنــوات تســويقية جديــدة ســتدعم انتاجيــة وانتشــار الشــركة.
وضعــت الشــركة خطــة عمــل خاصــة بتطويــر األنظمــة االلكترونيــة المرتبطــة بعمــل الشــركة بمــا يتناســب مــع
تطــور أعمــال الشــركة ومــع التطــور العالمــي الحاصــل بهــذا الخصــوص ،ويتــم التواصــل حاليــً مــع أفضــل مزودي
هــذه الخدمــات للحصــول علــى العــروض ودراســتها.
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المحتويات

األغباني  -حلب
نشــأ فــن صناعــة اآلغبانــي ،ذلــك القمــاش ذو اللــون األبيــض والصوفــي
المطــرز بخيــوط الذهــب والفضــة ،فــي مدينــة دمشــق قبــل أكثــر مــن
 150.عامــا
وقــد كان قمــاش األغبانــي يصنــع قديمــً مــن الحريــر الطبيعــي
المتواجــد بكثــرة فــي ســوريا فــي ذلــك الحيــن ،امــا فــي يومنــا الحالــي
فيســتخدم القطــن الســوري العالــي الجــودة فــي تصنيعــه
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الهيــكل التنظيمي

رئيــس مجلس اإلدارة

المدير العام

مجلس اإلدارة
معــاون المدير العام
الشؤون المالية

مسؤول اإلبالغ

لجنــة التدقيق
الداخلي

مدير التدقيق
الداخلي

لجنــة الحوكمة

رئيس المجلس

اإلدارة التنفيذيــة

مدير مكتب
المدير العام

لجنــة المكافآت
و الترشيحات

أمانة سر
ا لمجلس

معــاون المدير العام
الشؤون الفنية
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