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 تقرير مجلس اإلدارة

 ،الكرام حضرات السادة المساهمين 

التقرير المالي للسنة ( سورية) م .م.للتأمين ش اورينتإنه لمن دواعي السرور أن يضع مجلس إدارة شركة 

قحطان مالك صدور تقرير مفتش الحسابات السيد وبعد تدقيقه  13/31/2017المالية المنتهية بتاريخ 

 . بل توقعاتكم عن الفترة المنصرمةراجين أن يقا ،السيوفي

 : وفيما يلي استعراض ألهم التطورات والنتائج وأنشطة العمل 

  سوق التأمين السوري تطورات

غير الماضية  الثمانخالل السنوات أثرت األحداث التي تمر بها سوريا على تطور سوق التأمين في سوريا 
 .  1132ر سوق التأمين خالل أنه لم يصدر أي تقرير من الجهات المختصة عن تطو

 للتأمين اورينتأداء شركة 

 اوقدره زيادةب سورية ليرة 3113212271676 مبلغاً وقدره 1132لعام بلغت أقساط التأمين المكتتبة 

، %13.12ط بواقع اباألقس ارتفاعاً  الحوادث العامةوقد سجل فرع تأمين  .1136عن العام  31.22%

، %16.61التأمين الهندسي ، %72.23تأمين الحياة ، %31.62السفر  تأمين ،%11.23الصحي التأمين 

 .%31.11وتأمين الحريق ، %73.66انخفاضاً باألقساط تأمين النقل وقد سجل فرع 

سورية ليرة  12111661162 مبلغا وقدره 1132 التعويضات المدفوعة للعمالء خالل عام وبلغت إجمالي

وإحتياطي حوادث غير مبلغ عنها   سورية ليرة 26216131172 وبلغ إحتياطي التعويضات تحت التسوية

 .سورية ليرة  7313121663 وصلت الى صافيةوحققت الشركة أرباحاً  .سوريةليرة  31116671361

 لدى المصارف المحلية  بفوائد تراوحت بينبالليرة السورية تم استثمار رأس مال الشركة بشكل إيداعات 
 . الزمنية المدةحسب % 31و% 2

وبلغت حصة معيدي التأمين من هذه سورية ليرة  3171313621321 وبلغ إجمالي االحتياطيات الفنية
وعلى هذا األساس يعتبر الفرق بين اإلحتياطيات الفنية وحصة . سورية ليرة 71311111112اإلحتياطيات 

ات مؤجلة سوف سيتم رادبمثابة إيسورية ليرة  3117616671611 ةمعيدي التأمين من اإلحتياطات والبالغ
 .1132عام تحريرها 
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 إتفاقيات إعادة التأمين

وتم على الرغم من صعوبة أسواق إعادة التأمين العالمية بنجاح   1132تم إنجاز إتفاقيات إعادة التأمين للعام 
شركات إعادة تأمين مصنفة عالمياً حيث تم التوجه الى السوقين الحصول على شروط جيدة بشكل عام مع 

 . األسيوي والعربي 

  التسويق والمبيعات

شكل عام ومنتجات التعريف بمبدأ التأمين باالستمرار ب 1132شملت أنشطة التسويق والبيع خالل عام 
جانب  ترويجية لمنتجاتها وخدماتها، إلىالحمالت بعض الوواصلت الشركة تنفيذ . الشركة بشكل خاص

. جميع خدمات الشركةب طات للبيع المباشر استهدفت التعريف، ودعمت جهودها بنشاحمالت العالقات العامة
 .تضمنت تأمين المخاطر السياسية للمؤسسات والمصانع والسيارات  وطورت الشركة عدة برامج تأمينية

 العاملون في الشركة والدورات التدريبية

في العام موظفين ثمانية مائة ومقابل  ينموظف أربع وتسعون 1132بلغ عدد العاملين في الشركة بنهاية عام 
 :، موزعين على الفروع كما يلي1136

 دمشق حلب حماة حمص الالذقية السويداء طرطوس المجموع

67 6 6 6 6 1 7 11 

 وقد نفذت الشركة ضمن برنامج تأهيل العاملين عدداً من البرامج التدريبية داخلياً وتناولت البرامج
الشخصية  تأمين، واإلدارة ومهارات البيع والمهاراتمحاضرات ودورات تدريبية وورش عمل عن ال

 . وخدمات العمالء والمالية 

 آفاق المستقبل والتوسع الجغرافي 

في كبريات  هان إنتشارعلى الرغم م 1132في العام محدوداً تتوقع الشركة نمواً  في ظل الظروف السائدة 

كما تقوم الشركة على الدوام  .قية وإعالنية فعالةاج سياسة تسويالمحافظات السورية وكذلك االستمرار في انته

 .بدراسة طرح منتجات جديدة سوف تساعد على زيادة حصتها التأمينية في السوق المحلية

 

 الخارجيون  مراقبوا ومفتشوا الحسابات

 

المنتهية في  حسابات الشركة عن السنة المالية بتدقيقدكتور قحطان مالك السيوفي تعيين التم 

13/31/1132. 

طبقاً لمعايير المحاسبة  1132كانون األول  13للشركة خالل العام المالي المنتهي في  تم إعداد القوائم المالية

 . المتعارف عليها و قوانين وأنظمة التأمين النافذة في الجمهورية العربية السورية  الدولية 
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المبذولة نحو إنجاح قيام مشروعكم شركة  و ختاماً أهدي إليكم أطيب التحيات والشكر والتقدير على الجهود

لتأمين ممثلة برئيس مجلس و نخص بالشكر السادة هيئة اإلشراف على ا( سورية.) م.م.للتأمين ش اورينت

كما أتقدم بخالص الشكر . جميع العاملين فيها على تقديم الدعم المستمر لشركتناومديرها العام وإدارتها 

تعاونهم القائمين عليها على دعمهم وية وئة األوراق واألسواق المالية السوروالتقدير لكافة العاملين في هي

 .الدائم 

وال ننسى نصيب عمالئنا و ممثليهم جميعاً من الشكر على ثقتهم الغالية بشركتنا و كافة العاملين فيها راجين  

 .حسن ظنكم بنا أن نكون دائماً عند

 

******************************* 
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 اإلدارة/ اإلدارة مجلس 

 

 مجلس اإلدارة

رئيس مجلس 

 اإلدارة

 صائب شفيق النحاس
 .إجازة في االقتصاد

 .سنة في أعمال االقتصاد الوطني 11خبرة تتجاوز 

عضو مجلس 

 اإلدارة المفوض

 عمر حسن األمين الشيخ
 .إجازة في التجارة واالقتصاد

 .سنة في أعمال التأمين 11خبرة تتجاوز 

عضو مجلس 

 ارةاإلد

 ممثالَ عن شركة المشرق العربي للتأمين / عمر عبد هللا عمر الفطيم
 .إجازة في إدارة األعمال

 .سنة في األعمال الحرة ورجل اقتصاد إماراتي 11خبرة تتجاوز 

عضو مجلس 

 اإلدارة

 مروان أنتوني شحادة
 إجازة في إدارة األعمال

 .سنة في األعمال الحرة 11خبرة تتجاوز 

عضو مجلس 

 إلدارةا

 محمد صبيح صائب النحاس
 .إجازة في االقتصاد

 .سنة في أعمال االقتصاد الوطني 11خبرة تتجاوز 

 

 اإلدارة

 المدير العام

 عزت أسعد األسطواني

 إجازة في إدارة االعمال

 .مجال التأمينسنة في  16خبرة تتجاوز 
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 دوائر الشركة 
 

 الدائرة المالية 

 حسان فرح: المدير 

 .حتى تاريخه 1/1116مدير الدائرة المالية في شركة المشرق العربي للتأمين من : وظيفيالمنصب ال

 : خبرات سابقة
خبرة عملية فيي مجيال المحاسيبة واإلدارة الماليية والتيدقيق اليداخلي و الخيارجي فيي كيل مين سيورية  -

 حتى تاريخه  3666ودبي من عام 

 :الشهادات العلمية 
 .جامعة دمشق –جارة و االقتصاد كلية الت –بكالوريوس محاسبة  -
 .جامعة برشلونة –ماجستير إدارة أعمال اختصاص مالية  -
 .ماجستير في العلوم المالية اإلسالمية -
  .دبلوم باإلدارة المالية من معهد المستشارون الماليون دبي -
 .دوليو وعربي شهادة محاسب قانوني سوري -
 .شهادة محلل مالي معتمد -
 .وشهادات أخرى  -

 
 ؤون الفروعمدير ش

 ماجد كيالني: المدير 

 حتى تاريخه 1113خبرة عملية في تأمين السيارات والشؤون القانونية في كل من سورية ودبي من عام 

 :الشهادات العلمية 
 3661اجازة في القانون ـ جامعة بيروت ـ  -

 
 دائرة التأمين الفني وإعادة التأمين

 هبه المصطفى: المدير 

 حتى تاريخه 1116ن الفني وإعادة التأمين من عام خبرة عملية في التأمي

 :الشهادات العلمية 

 1112قسم اللغة االنكليزية ـ جامعة دمشق / اجازة في اآلداب  -
 

 دائرة التأمين الصحي والحياة 

 رشا كاتبي :  مديرال

 حتى تاريخه 1112خبرة عملية في التامين الصحي والحياة والسفر من عام 

 :الشهادات العلمية 
 1112 هبة ـ / المعهد العالي إلدارة االعمال  -مالية ومصارف / إدارة اعمال  -
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 دائرة مراقبة العمليات

 أحمد الهاللي : المدير 

 حتى تاريخه 1111خبرة عملية في التدقيق الداخلي والخارجي في كل من سورية ودبي من عام 

 :الشهادات العلمية 
ـيي  الشارقةييـ االمييارات المتحييدة / الجامعيية االميركييية -دارة نظييم معلومييات اال/ اجييازة فييي المحاسييبة  -

1111 
  

 دائرة الموارد البشرية والشؤون االدارية 

 يوسف سلطان : المدير 

 حتى تاريخه 3662خبرة عملية في إدارة الموارد البشرية والشؤون اإلدارية من عام 

 :الشهادات العلمية 
 3661قسم علم اجتماع / اجازة في اآلداب  -
 3667قسم علم اجتماع / دبلوم دراسات عليا  -

  

 دائرة تأمين السيارات والدائرة القانونية 

 عمر حرفوش : المدير 

 حتى تاريخه 1116خبرة عملية في الشؤون القانونية وتأمين السيارات من عام 

 :الشهادات العلمية 
 جامعة بيروت العربية /  1111اجازة بالحقوق  -
 جامعة بيروت العربية /  1116دبلوم بالقانون الدولي  -

 

 دائرة المعلوماتية 

 إياد األخرس: المدير 

 حتى تاريخه  1113خبرة عملية في نظم المعلومات واإلستشارات التقنية من عام 

 :الشهادات العلمية 
 3661جامعة دمشق /اختصاص الكترون / اجازة بالهندسة الكهربائية  -

 

 دائرة التسويق و المبيعات 
 مبيعات الشركات  -ليال البديوي ـ مشرفة تسويق و خدمة زبائن: السيدة 
 مبيعات األفراد  -مايا شطاحي ـ مشرفة ترويج وتطوير المبيعات: السيدة 

 مدير فرع الالذقية ميشيل مسيكه

 مدير فرع حمص فداء الخطيب 

 مدير فرع حماة فادي مدني

 مدير فرع السويداء مناف نادر

 حيدر مدير فرع طرطوس ذو الفقار

 جورج طنوس حماةمدير فرع 
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 المركز الرئيسي والفروع

 

 دمشق –المركز الرئيسي 
 بناء المحاربين القدماء –شارع هوغو شافيز –أبو رمانة 

 1111311: هاتف
 1111331: فاكس

 
 فرع حلب

 مقابل المتحف الوطني –شارع بارون 
 113 – 1317213: هاتف
 113 – 1336713: فاكس

 
 فرع حمص

 بناء أبو الخير –لدبالن شارع ا
 113 – 1112126: هاتف
 113 – 1112122: فاكس

 
 فرع الالذقية

 بناء بنك بيمو السعودي الفرنسي –آذار  2شارع 
 173 – 711171: هاتف
 173 – 711176: فاكس

 
 فرع طرطوس

 جانب حديقة المنشية
 171 – 111111: هاتف
 171 – 111317: قاكس

 
 فرع حماة

 الكيالني بناء –ساحة العاصي 
 111 – 1116116: هاتف
 111 – 1116116: قاكس

 
 فرع السويداء
 بناء ياسر عزي –ساحة تشرين 

 136 – 111161: هاتف
 136 – 111161: قاكس
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 وصف ألنشطة الشركة

 .غاية الشركة األساسية ممارسة التأمين وفق األنواع المرخص لها بممارستها
 

قاولين وتتضمن أخطار التركيب وتأمين اآلليات والمعدات تأمين جميع أخطار الم :التأمين الهندسي 

 .واألجهزة االلكترونية 

يساعد المؤمن له في توفير الحماية الشاملة له وألسرته ويقدم للمؤمن  :التأمين على الحياة والتأمين الصحي 

 .له عناية صحية شاملة وعالية الجودة ويوفر عدة تغطيات لألفراد خالل سفرهم 

تأمين النقل البحري والجوي ويغطي الخسائر التي تلحق بالبضائع بالبحر او الجو تتضمن  :نقل تأمين ال

السرقة واالضرار المائية وعدم وصول البضاعة ، كما ييتوفر النقل البري ويغطي الخسائر التي تلحق 

خر والسفن بالبضائع من خطر الحريق وغيرها من االخطار ، وتأمين اجسام السفن يتضمن تغطية البوا

 .بجميع انواعها 

يغطي النتائج المسؤلية المدنية للمؤمن له عن االصابات الجسدية واالضرار المادية التي قد  :تأمين المسؤلية 

تحصل نتيجة حادث ، وتأمين اخطار المهنة يغطي الخسائر الناتجة عن مزاولته لمهنته وتامين اخطار 

 .المنتجات 

ؤلية المدنية تجاه الغير والتأمين الشامل على السيارات ويغطي االضرار المادية تأمين المس :تأمين السيارات 

التي تصيب السيارة المؤمنة وتأمين البطاقة البرتقالية التي تغطي المسؤلية المدنية نتيجة ارتكاب حادث اثناء 

 .السفر 

بسبب حريق ، تأمين توقف  تأمين الحريق ويغطي الممتلكات ضد أي خسارة يمكن أن تقع :تأمين الممتلكات 

 .العمل وخسارة األرباح الناتجة عن حادث غير متوقع 

يتضمن تأمين السرقة والسطو ويمنح للمؤمن له تغطية في حال الوفاة أو العجز  :تأمين الحوادث العامة 

يدية ، نتيجة حادث ، تأمين األموال ضد األخطار التي تتعرض لها خالل عمليات النقل او ضمن الخزنة الحد

تأمين سوء األمانة يحمي رب العمل من أي خسارة ناتجة من قبل خيانة الموظفين ، وتأمين التغطية 

 .المصرفية توفر غطاء شامل يتضمن الحماية من عدة أخطار ومخصص للبنوك والمؤسسات 

 

 كبار مالكي األسهم

 
 .األسهم من% 71وتمتلك   اإلمارات العربية المتحدة -  – للتأمين اورينتشركة  .3
 .من األسهم% 2.22وتمتلك ( شركة ذات مسؤولية محدوده ) شركة الفطيم  .1
 .من األسهم% 1السيدة تهاني أحمد محمد علي رضا وتمتلك  .1

 
 .1132و 1136و  1131و  1137و 1131ها خالل عامي وهذه النسب بقيت نفس
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 المخاطر التي تواجهها الشركة

 :التي تتبعها اإلدارة بخصوص هذه المخاطر ملخصة كما يلي إن المخاطر التي تواجهها الشركة والطرق

 
 حوكمة إطار العمل

إن الهدف األساسي من إطار عمل إدارة المخاطر واإلدارة المالية الخاصة بالشركة يتمثل بحماية مساهمي 

استغالل الشركة من األحداث التي تعيق التحقيق المستدام ألهداف األداء المالي ويشمل ذلك اإلخفاق في 

 .تدرك اإلدارة الرئيسية األهمية القصوى لوجود أنظمة كافية وفعالة إلدارة المخاطر. الفرص

ويدعم ذلك هيكل تنظيمي  إن مهمة إدارة المخاطر لدى الشركة يقوم بها مجلس اإلدارة مع اللجان المرتبطة به

لى المدير العام وكبار واضح مع وجود تفويض موثق بالصالحيات والمسؤوليات من مجلس اإلدارة إ

 .المديرين

يقوم مجلس . يجتمع مجلس اإلدارة بصورة منتظمة للموافقة على أية قرارات تجارية وتنظيمية وهيكلية

اإلدارة بتحديد مخاطر الشركة وتفسيرها ووضع حدود هيكلية لضمان وجود نوعية مالئمة وتصنيف 

مين لتحقيق أهداف الشركة وتحديد متطلبات إعداد وإعادة التأ للموجودات وموازنة استراتيجية للتأمين

 .التقارير

 إطار العمل القانوني والتشريعي

تهتم الجهات الرقابية بصورة رئيسية بحماية حقوق حاملي الوثائق ومراقبتها عن كثب لضمان أن الشركة 

ابية أيضاً بضمان وفي نفس الوقت، تهتم الجهات الرق. تقوم بإدارة شؤونهم بصورة كافية من أجل مصلحتهم

أن الشركة تحتفظ بالسيولة المالئمة للوفاء بإلتزاماتها غير المنظورة الناتجة من التغيرات االقتصادية 

 .أوالكوارث الطبيعية

السورية، وهذه القوانين تخضع عمليات الشركة للتشريعات والقوانين المحلية السارية في الجمهورية العربية 

تفرض باإلضافة إلى الموافقات والرقابة على أعمال الشركة بعض المتطلبات االحترازية للتقليل من مخاطر 

 .التقصير واإلعسار من طرف شركات التأمين وتمكينها من مقابلة أية التزامات غير متوقعة

 

 إطار عمل إدارة الموجودات والمطلوبات

ية عن المراكز المكشوفة في أسعار الفائدة والعمالت األجنبية واألسهم وجميعها تتعرض تنتج المخاطر المال

تقوم الشركة بإدارة هذه المراكز لتحقيق عوائد استثمارية طويلة األجل . لتغيرات عامة وخاصة في السوق

 .حملة وثائق التأمينتزيد عن التزاماتها بموجب عقود التأمين بالرجوع إلى نوع المزايا المستحقة الدفع إلى 
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 مخاطر التأمين
 

تتمثل المخاطر الرئيسية الناتجة عن عقود التأمين التي تواجهها الشركة في المطالبات الفعلية والمزايا 

يؤثر على ذلك تكرار المطالبات، خطورة المطالبات، . المدفوعة أو توقيتها الذي يتعارض مع التوقعات

ومن هنا فإن الهدف الرئيسي للشركة هو . تطور الالحق للمطالبات طويلة األجلالمزايا الفعلية المدفوعة وال

 .التأكد من وجود االحتياطات الكافية لتغطية هذه المطلوبات

يتم (. والمناطق الجغرافية)يتم الحد من التعرض للمخاطر عن طريق تشكيل محفظة ضخمة لعقود التأمين 

دقيق وتنفيذ ارشادات استراتيجية التأمين، كما هو الحال عند تحسين مستويات المخاطر عن طريق انتقاء 

 .إستخدام إتفاقيات إعادة التأمين

 تكرار المطالبات وكمياتها

تؤمن الشركة على الحريق والحوادث ومخاطر . يمكن أن يتأثر تكرار المطالبات وكمياتها بعوامل متعددة

صيرة األجل حيث يتم االطالع على المطالبات وتسويتها ينظر الى هذه العقود على أنها عقود تأمين ق.  الغرق

 . خالل سنة من حدوث الحالة التي تم التأمين عليها والذي يساعد على الحد من مخاطر التأمين

 الحرائق والحوادثالممتلكات و

 .بالنسبة لعقود تأمين الممتلكات، فإن المخاطر الرئيسية تتمثل في الحرائق والتوقف عن العمل

إن تكلفة إعادة بناء .  كتتاب هذه العقود بالرجوع إلى قيمة استبدال الممتلكات والمحتويات المؤمن عليهايتم ا

الممتلكات والحصول على محتويات بديلة والوقت المستغرق إلعادة بدء العمليات المتوقفة هي العوامل 

 .األساسية التي تؤثر على مستوى المطالبات

 السيارات

سيارات مصمم ليعوض حاملي الوثائق عن األضرار التي تتعرض لها مركباتهم، إن التأمين على ال

ويمكن لحاملي عقود التأمين أن يحصلوا . أوااللتزامات التي تنشأ ألطراف ثالثة ناتجة عن حوادث الطرق

 .على تعويض عن الحريق أوالسرقة التي تحصل لمركباتهم إذا تضمنت شروط الوثيقة ذلك

أمين على السيارات فإن األخطار الرئيسية هي المطالبات المتعلقة بالوفاة أواإلصابات بالنسبة لعقود الت

وبشكل عام فإن جميع عقود التأمين على المركبات تعود ألفراد .  الجسدية أواستبدال أوإصالح هذه المركبات

 .أوشركات

عنها الوفاة أواإلصابات الجسدية  تعد مبالغ التعويضات التي يحكم بها من قبل المحاكم عن الحوادث التي ينجم

 .وتكلفة االستبدال أواإلصالح بالنسبة للمركبات عامالً مهماً يؤثر في حجم المطالبات
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 األعمال الهندسية

األضرار ألعمال المشروع  بالنسبة لعقود التأمين الهندسية، تمثل العناصر الرئيسية للمخاطر الخسائر أو

لثالث الناتجة عنها وكذلك الخسائر واألضرار لآلالت والمعدات المؤمن المؤمن عليه والتزامات الطرف ا

إن نسبة الخسائر أواألضرار هو العامل الرئيسي الذي يؤثر . عليها وخسائر التوقف عن العمل نتيجة لذلك

 . على مستوى المطالبات

 الحوادث المتنوعة

ود وسوء ائتمان الموظفين والحوادث بالنسبة ألصناف التأمين ضد الحوادث المتنوعة فهي فقدان النق

 .الشخصية وتعويضات العمال والسفر وااللتزام للطرف الثالث

إن درجة الخسارة أوالضرر ومبلغ التعويضات التي يحكم بها من قبل المحاكم تمثل العناصر الرئيسية التي 

 .تؤثر على مستوى المطالبات

 األخطار البحرية

ملي وثائق التأمين عن الخسائر واألضرار للسفن البحرية والحوادث التي يَصمم التأمين البحري لتعويض حا

استراتيجية االكتتاب للفرع البحري تضمن توزيع الوثائق بصورة . تؤدي إلى خسائر كلية أوجزئية للبضائع

 .جيدة من حيث السفن وخطوط الشحن المغطاة

مقابل المطالبات لجميع أنواع التأمين المذكورة لدى الشركة ترتيبات إعادة تأمين كافية للوفاء بإلتزاماتها 

 .أعاله

 التركيز الجغرافي على األخطار

 .إن مخاطر التأمين لدى الشركة تتعلق بوثائق التأمين المصدرة في الجمهورية العربية السورية

 مخاطر إعادة التأمين

ضمن النشاط العادي ألعمالها  -كة لتقليل التعرض لمخاطر مالية ناتجة من مطالبات تأمينية كبيرة، تقوم الشر

تقدم اتفاقيات إعادة التأمين هذه تنوع أوسع .  بالدخول في اتفاقيات مع شركات أخرى بغرض إعادة التأمين –

في األعمال وتسمح لإلدارة بالسيطرة على التعرض لخسائر محتملة ناتجة عن المخاطر الكبيرة وتوفر 

 .مجاالت إضافية للتوسع

ركة الحد األدنى من مخاطر تعرضها لخسائر كبيرة عند تعسر معيدي التأمين مالياً، تقوم ولكي تقلل الش

الشركة بتقييم األحوال المالية لمعيدي التأمين وتراقب تركزات مخاطر االئتمان التي قد تنشأ من مناطق 

 .جغرافية وأنشطة وخصائص اقتصادية متشابهة أو متماثلة لمعيدي التأمين
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إعادة التأمين ال تعفي الشركة من التزاماتها اتجاه حاملي الوثائق، ونتيجة لذلك تظل الشركة إن اتفاقيات 

ملتزمة أمام حاملي وثائقها بالجزء من المطالبات تحت التسوية المعاد تأمينها في حال عدم التزام معيد التأمين 

 .بالتزاماته بموجب اتفاقيات إعادة التأمين

كانون األول  13)من الخطر اإلئتماني للشركة % 61 يغطون ما نسبته  ان أكبر خمسة معيدي تأمين

1136 :61)% 

 األدوات المالية

ونتيجة . تستخدم الشركة ضمن نشاطها العادي أدوات مالية أولية مثل النقد وما في حكمه والمدينين والدائنين

اً مشتقات األدوات المالية إلدارة هذه ال تستخدم الشركة حالي. لذلك فإنها تتعرض للمخاطر المشار إليها أدناه

من أهم المخاطر الناتجة عن االدوات المالية للشركة مخاطر سعر الفائدة، . المخاطر التي تتعرض لها

يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة . مخاطراالئتمان، مخاطر سعر السوق، مخاطر السيولة ومخاطر العملة االجنبية

 :كل من هذه المخاطر وفيما يلي ملخص عنها السياسات والموافقة عليها إلدارة

 مخاطر سعر الفائدة

إن خطر سعر الفائدة هو احتمال أن تتعرض األدوات المالية لمخاطر التغيرات في القيمة نتيجة التغيرات في 

وتتعرض الشركة لخطر سعر الفائدة فيما يتعلق بالنقد . معدالت سعر الفائدة أوتغيرات في الربحية المستقبلية

تقوم الشركة بالحد من مخاطر سعر الفائدة عن طريق مراقبة التغيرات في سعر الفائدة على . وما في حكمه

 .العمالت التي تتركز فيها النقدية

 مخاطر اإلئتمان 

تتمثل مخاطر االئتمان في اخفاق أحد طرفي أداة مالية في الوفاء بإلتزاماته وجعل الطرف اآلخر يتعرض 

سبة لكل أنواع الموجودات المالية التي تحتفظ بها الشركة، فإن التعرض لمخاطر االئتمان بالن. لخسارة مالية

 . للشركة هو القيمة المدرجة كما تم االفصاح عنها في بيان المركز المالي

 :تم األخذ بالسياسات واإلجراءات التالية بعين االعتبار للحد من تعرض الشركة لمخاطر االئتمان

 تعتبر من . د التأمين وإعادة التأمين مع جهات تتمتع بمؤهالت ائتمانية معترف بهاتدخل الشركة بعقو
. سياسة الشركة أن يخضع كل عمالء الشركة على أساس ائتماني الى اجراءات التحقق االئتمانية

باإلضافة إلى أن الذمم المدينة من عقود التأمين وإعادة التأمين تتم مراقبتها بشكل مستمر من أجل 
 . قليل من تعرض الشركة لمخاطر ديون متعثرةالت

 ة بالوكالء والوسطاء من خالل وضع سقوف ائتمان ة الحد من مخاطر االئتمان المتعلقتحاول الشرك
 .للوكالء والوسطاء ومراقبة الذمم المدينة القائمة

  للسياسات يتم االحتفاظ باألرصدة المصرفية الخاصة بالشركة مع مجموعة من المصارف المحلية وفقا
 .التي يرسمها مجلس االدارة

 ال يوجد هناك تركز هام لمخاطر االئتمان في الشركة. 
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 مخاطر السيولة

تتمثل مخاطر السيولة في الصعوبات التي قد تواجهها الشركة في توفير األموال الالزمة للوفاء بوعودها 

 .هاالمتفق عليها بموجب عقود التأمين والمطلوبات المالية عند استحقاق

تتم مراقبة متطلبات السيولة على أساس شهري وتقوم اإلدارة بالتأكد من توفر األموال النقدية الالزمة للوفاء 

 .بااللتزامات عند نشوئها

 مخاطر العملة األجنبية

تتمثل مخاطر العملة األجنبية في مخاطر تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في معدالت أسعار 

تعتقد إدارة الشركة بوجود مخاطر متدنية لوقوع خسائر جوهرية نتيجة للتقلبات في . ت األجنبيةصرف العمال

 .أسعار الصرف األجنبي

 

 المخاطر التشغيلية

إن مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة الناتجة من تعطل األنظمة أوبسبب الخطأ البشري أوالغش 

لعمل يمكن للمخاطر التشغيلية أن تؤدي إلى أضرار خاصة عندما تتعطل األنظمة عن ا. أواألحداث الخارجية

ال يمكن للشركة أن تتوقع . بسمعة الشركة ويكون لذلك آثار قانونية أوتشريعية أوتؤدي إلى الخسارة المالية

تجنب جميع المخاطر التشغيلية ولكن من خالل إطار الرقابة العامة ومن خالل المتابعة واالستجابة للمخاطر 

تتضمن أدوات الرقابة فصل الواجبات بصورة فعالة ووضع . ، تستطيع الشركة أن تدير هذه المخاطرالمحتملة

 .إجراءات للدخول على األنظمة والتفويض والتسوية وتدريب العاملين وعمليات التقييم

 

 إدارة راس المال

داف عملها وزيادة تقوم الشركة بوضع أهداف للحصول على نسب كفاية عالية لرأس المال من أجل دعم أه

 .حقوق المساهمين

تدير الشركة متطلباتها الرأسمالية من خالل تقييم العجز في المستويات الرأسمالية المطلوبة والواردة على 
يتم إجراء التعديالت الالزمة على المستويات الرأسمالية الحالية في ضوء التغيرات في ظروف . أساس منتظم

ومن أجل الحفاظ على البنية الرأسمالية أوتعديلها، يمكن للشركة أن . الشركة السوق وأوجه المخاطر ألنشاطة
 .تعدل مبلغ توزيعات األرباح على المساهمين أوإصدار أسهم جديدة عند الضرورة
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 :السلسلة الزمنية لألرباح والخسائر .1

سابقاً كيان ) 1131كانون األول  11اعتباراً من وهذا السعر . س.ل 311111إن سعر السهم الواحد هو 
 .(س.ل 111.11سعر السهم الواحد 
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 أتعاب تدقيق الشركة .2

 .س.ل 1111111أتعاب التدقيق 

 

 دارة العلياومكافآت اإلمزايا  .3

 .س.ل 31116161162موظفي اإلدارة الرئيسين خالل السنة كانت  إن تعويضات 

 

 

 السنة

الودائع 
 البنكية

مليون )
 (ليرة

حقوق 
 المساهمين

 (مليون ليرة)

إجمالي 
 األقساط 

 (مليون ليرة)

صافي األرباح 
 الفنية

 (مليون ليرة)

 األرباح الموزعة
 (مليون ليرة)

2006 806.67  849.99 -    -    - 

2007 838.79  879.60 145.57  40.48  -    

2008 1,028.22  952.29 468.73  106.31  -    

2009 1,205.86  1,055.32 626.71  206.28  -    

2010 1,712.94  1,180.71  847.31  198.93  42.50  

2011 1,894.35  1,250.45  749.14  179.51  289.00  

2012 1,398.74  1,053.50  504.38  81.95  -    

2013 1,825.00  1,124.56  532.63  110.75  114.24  

2014 1,910.00  1,143.16 584.15  49.01  70.13  

1131 1,960.00  1,396.45 695.67  212.44 157.76  

2016 2,141.86  1,489.30 918.85  135.79 336.11    

1132 2,248.91  1,411.42  1,017.77  185.52  -    
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 :مالحظات .4

 

 .وجد شركات تابعة لشركة المشرق العربي للتأمينيال  .3

 .ء رئيسيين محلياً أو خارجياً على موردين محددين أو عمالال يوجد اعتماد  .1

أو امتيازات تتمتع بها الشركة أو أي من منتجاتها بموجب القوانين  ال يوجد أي حماية حكومية .1
 .واألنظمة

ال يوجد أي قرارات صادرة عن الحكومة أو المنظمات الدولية أو غيرها، لها أثر مادي على عمل  .7
 .الشركة أو منتجاتها أو قدراتها التنافسية

 .وجد تطبيق لمعايير الجودة العالميةال ي .1

ال يوجد أثر مالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة وال تدخل ضمن النشاط الرئيسي للشركة حدثت  .6
 .خالل السنة المالية

 :ةقالعلا يوذ فارطألا نم ةكولملااو مصدرة من قبل الشركةلامالية لاوراق ألا .2

 أعضاء مجلس اإلدارة
 عدد األوراق المالية المملوكة

 2112-2112  (مهسألا)

  175,500 النحاس السيد صائب شفيق

  3,400,000 السيد عمر الفطيم ممثالً عن شركة المشرق العربي للتأمين

  103,290 السيد عمر حسن األمين الشيخ

  103,290 السيد مروان انتوني شحادة

  85,000 السيد محمد صبيح نحلس

  
 المدير العام

عدد األوراق المالية المملوكة 
 2112-2112 (مهسألا)

  5,000 السيد عزت أسعد األسطواني

 

 .ليةال يوجد تبرعات أو منح دفعتها الشركة خالل السنة الما .2

 واإلدارة اإلدارة مجلس ءضاوأع مينهالمسا وكبار الشقيقة الشركات :يه العالقة ذات األطراف إن .6
 لقب من عليها يوافق التعامالت ذهه وسياسات شروط إن لهم، التابعة والمؤسسات الشركة في العليا
العالقة محصورة  ة، مع العلم أن جميع العقود والمشاريع واالرتباطات مع األطراف ذاتالشرك إدارة

اإلمارات ومجموعة نحاس  –ضمن مجال أعمال التأمين مع كل من شركة المشرق العربي للتأمين 
 (.11-17صفحة )حسب التفاصيل الواردة في البيانات المالية 
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 2017 ون األولكان 31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 سورية )ش.م.م( -شركة المشرق العربي للتأمين 

 الدخل الشامل بيان
 2017كانون األول  31 المنتهية في سنةلل

 
  

 

 

ل جزءاً من هذه ال 83إلى  1اإليضاحات المرفقة من إن   .وتقرأ معها المالية بياناتتشكِّ

3 

 
 
 

  2017 2016 
 ليرة سورية ليرة سورية إيااح 
    

    التأمين إيرادات
 914,087,463 1,010,415,546 30 أقساط مكتتبة

 (259,054,547) (375,133,324) 30 حصة معيدي التأمين
    

 655,032,916 635,282,222  صافي األقساط المكتتبة
 (74,943,945) 9,271,079 3 الحركة في األقساط غير المكتسبةصافي 

    

 580,088,971 644,553,301 3 صافي األقساط المكتسبة
 20,358,769 17,533,304 4 عموالت إعادة التأمين إيرادات

    

 600,447,740 662,086,605  التأمين إجمالي إيرادات
    

    

    التأمين مصاريف
 (608,070,942) (583,066,567) 5 مدفوعةالتعوياات ال

 233,022,376 204,797,411 5 مدفوعةمن التعوياات ال حصة معيدي التأمين
    

 (375,048,566) (378,269,156) 5 دفوعةحصة الشركة من التعويضات الم
    

 7,055,656 (7,032,269) 5 التغير في االحتياطيات تحت التسوية
 26,261,880 49,605,548 5 في احتياطي حوادث وقعت ولم يبلغ عنها التغير

 33,317,536 42,573,279  جمالي التغير في االحتياطياتإ
    

 (82,626,047) (89,925,872) 6 عموالت وحوافز اإلنتاج
 (39,543,112) (44,833,529) 7 التأمينية األخرىالمصاريف 

 (5,513,086) (6,106,648) 8 رسوم ميئة اإلشراف على التأمين
    

 (469,413,275) (476,561,926)  التأمين إجمالي مصاريف
    

    

 131,034,465 185,524,679  صافي دخل االكتتاب
    

 (323,032,650) (323,951,465) 9 المصاريف اإلدارية والعمومية
    

    

 اإلداريةالمصاريف  التشغيلية بعد تخفيض ةالخسار
 والعمومية  

 
(138,426,786) (191,998,185) 

    

    

 236,299,168 251,329,287 24,36 إيرادات الفوائد
 13,667 (1,764)  ممتلكات ومعدات بيعأرباح )خسائر( 
 131,984,236 (16,592,711) 10 المحققة الناتجة عن تغيرات أسعار الصرف مكاسبال )الخسائر(
 104,264,889 (24,606,824) 10 ةغير المحقق الناتجة عن تغيرات أسعار الصرف مكاسبال )الخسائر(

 2,738,850 25,000 11 إيرادات أخرى
    

 283,302,625 71,726,202  ربح السنة قبل الضريبة
 (32,693,546) (30,597,541) 12 مصروف اريبة الدخل

    

 250,609,079 41,128,661  صافي ربح السنة
 - -  بنود الدخل الشامل األخرى

    

 250,609,079 41,128,661  الدخل الشامل للسنة
    

 29.48 4.84 13 الحصة األساسية للسهم من ربح السنة
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2017 
المكتتب  رأس المال

 دخل السنة احتياطي اختياري احتياطي قانوني المدفوعو به
 

 أرباح مدورة محققة

 
مدورة غير  مكاسب

محققة ناتجة عن 
 اإلجمالي تغيرات أسعار الصرف

 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 

        

 1,489,295,506 275,874,176 119,611,864 - 121,904,733 121,904,733 850,000,000 2017كانون الثاني  1الرصيد في 

 41,128,661 -  -  41,128,661 - - - سنةلل الشامل الدخل

 - (24,606,824)  65,735,485 (41,128,661)  - - - تخصيص دخل السنة

 - (74,387,355) 74,387,355 - - - - (10تحويل من مكاسب مدورة غير محققة إلى أرباح مدورة محققة )إيضاح 
 - - (34,144,076) - 17,072,038 17,072,038 - المحول إلى االحتياطي القانوني واالختياري

 (119,000,000) - (119,000,000) - - - - (35)إيضاح  أرباح موزعة

 1,411,424,167 176,879,997 106,590,628 - 138,976,771 138,976,771 850,000,000 2017كانون األول  31الرصيد في 

     
  

 

2016 
 

   
  

 

 1,396,446,427 180,610,902 157,833,607 - 104,000,959 104,000,959 850,000,000 2016كانون الثاني  1الرصيد في 

 250,609,079 - - 250,609,079 - - - سنةلل الشامل الدخل

 - 104,264,889 146,344,190 (250,609,079) - - - تخصي  دخل السنة

 - (9,001,615) 9,001,615 - - - - (10تحويل من مكاسب مدورة غير محققة إلى أرباح مدورة محققة )إيااح 

 - - (35,807,548) - 17,903,774 17,903,774 - المحول إلى االحتياطي القانوني واالختياري

 (157,760,000) - (157,760,000) - - - - (35)إيااح  أرباح موزعة

 1,489,295,506 275,874,176 119,611,864 - 121,904,733 121,904,733 850,000,000 6201كانون األول  31الرصيد في 
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  2017 2016 
 ليرة سورية ليرة سورية إيااح 
    

    األنشطة التشغيلية
 283,302,625  71,726,202  ربح السنة قبل الاريبة

    :غير نقدية تعديالت لبنود 
 9,884,282  11,264,942 15,14 االستهالكات واإلطفاءات

 (13,667)  1,764  بيع ممتلكات ومعدات (أرباحخسائر )
 (236,299,168) (251,329,287)  إيرادات الفوائد
 74,943,945 (9,271,079) 3 احتياطي أقساط غير مكتسبة الحركة في

 (104,264,889)  24,606,824  غير محققة ناتجة عن تغيرات أسعار الصرف (مكاسبخسائر )  

 1,500,000 1,500,000 26,9 في تحصيلهامخص  ديون مشكوك 

  (151,500,634) 29,053,128 
    التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

 (124,730,415) (8,673,513)  ذمم مدينة ناشئة من عقود التأمين وعقود إعادة التأمين 
 (55,792,298)  164,174,897  مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

احتياطي تعوياةات تحت التسةوية وحوادث وقعت ولم حصةة معيدي التأمين من 
 يبلغ عنها

 
3,867,441 (54,398,269) 

 8,445,215 (18,718,492)  مدينون آخرون ومصاريف مدفوعة مقدما
 21,080,733 (46,440,720)  احتياطي تعوياات تحت التسوية وحوادث وقعت ولم يبلغ عنها

 (13,123,199)  11,779,189  إعادة التأمينالتأمين ومطلوبات لشركات 
 76,130,315  64,188,316  مبالغ محتفظ بها حسب إتفاقيات إعادة التأمين

 43,450,030  32,714,013  دائنون آخرون ومبالغ مستحقة الدفع

بل ق األنشطة التشغيلية (المستخدمة فيالناتجة عن ) صافي التدفقات النقدية
 الضريبة المدفوعة

 

 
51,390,497  (69,884,760) 

 (37,898,294) (34,563,801) 12 اريبة الدخل المدفوعة

 (107,783,054)  16,826,696  األنشطة التشغيلية (المستخدمة فيالناتجة عن ) صافي التدفقات النقدية

    
    األنشطة االستثمارية

 (22,285,950) (11,056,488) 15,14 وموجودات غير ملموسة ممتلكات ومعداتشراء 
 30,000  14,268  متحصالت بيع ممتلكات ومعدات

 284,571,944  214,001,929  إيرادات الفوائد المقبواة
 (181,855,888) (107,057,907) 24 ألجلودائع 

 80,460,106 95,901,802  االستثمارية األنشطة الناتجة عن صافي التدفقات النقدية

    
    األنشطة التمويلية
 (154,781,585) (119,394,511)   أرباح موزعة

    

 (154,781,585) (119,394,511)   التمويلية صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة

    

 102,062,481 ((37,909,835  تأثير تغيرات أسعار الصرف على النقد وما في حكمه

    
 (80,042,052) (44,575,848)  في النقد وما في حكمهالنقص 
    

 392,774,956  312,732,904  كانون الثاني  1النقد وما في حكمه كما في 
    

 312,732,904  268,157,056 23 كانون األول 31النقد وما في حكمه كما في 
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 الشركة معلومات عن .1
 

)"الشركة"( مسجلة في الجمهورية العربية السورية كشركة مساممة مغفلة وقد تم تأسيسها  سورية ش.م.م -شركة المشرق العربي للتأمين 
 14721، والمسجلة في السجل التجاري رقم 2004للعام  68والمرسوم التشريعي رقم  2005للعام  43بموجب المرسوم التشريعي رقم 

وقانون  2007لعام  33وتخاع ألحكام قانون التجارة رقم  1949للعام  149الصادر وفقا  للقانون التجاري رقم  2006أيلول  12بتاريخ 
 من قبل ميئة اإلشراف على التأمين. 2006تشرين الثاني  12. صدر أمر المباشرة باألعمال في 2011لعام  29الشركات رقم 

 

 المرخ  لها بممارستها. األساسية ممارسة التأمين وفق األنواعالشركة  غاية
 

 صالحية فردوس خلف مرآب فندق الشام بناء ابن زيدون. –دمشق  –إن مكتب الشركة الرئيسي المسجل مو: سورية 
 

 من أسهم الشركة. % 40اإلمارات العربية المتحدة  -تمتلك شركة المشرق العربي للتأمين
 

أن  على 2018نيسان  16 بتاريخبقرار مجلس اإلدارة  2017كانون األول  31صدار البيانات المالية للشركة كما في إتمت الموافقة على 
 الحقا  من قبل الهيئة العامة للمساممين.عليها الموافقة تتم 
 

 المالية وملخص السياسات المحاسبية الهامة البياناتعداد إأسس  .2
 

 أسس إعداد البيانات المالية  2.1
 

 البيانات المالية طبقا  لمعايير التقارير المالية الدولية وتفسيراتها وقرارات ميئة اإلشراف على التأمين.أعدت 
 

 للشركة. تشغيلتم إعداد البيانات المالية بالليرة السورية والتي تمثل عملة ال
 

 تم إعداد البيانات المالية وفقا  لمبدأ التكلفة التاريخية.
 

 التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات   2.2
 

 التفسيرات والمعايير الجديدة والمعدلة 

مي مطابقة لتلك التي تم اسةةتخدامها في السةةنة السةةابقة. قامت الشةةركة بتطبيق بعض  إن السةةياسةةات المحاسةةبية المتبعة في إعداد البيانات المالية

سي2017كانون الثاني  1نافذة ابتداء من المعايير والتعديالت ألول مرة والتي أصبحت  شركة بالتطبيق المبكر ألي معيار أو تف  ر أو. لم تقم ال

 تعديل من المعايير الصادرة وغير نافذة التطبيق. 

 إن طبيعة وأثر كل معيار أو تعديل جديد مبينة ادناه:

 

 مبادرة اإلفصاح  –التدفقات النقدية  بيان 7التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  -

تجة اإن التعديالت تتطلب من المنشأة تقديم اإلفصاحات حول التغيرات في مطلوباتها الناتجة عن األنشطة التمويلية، بما في ذلك التغيرات الن

 رف(. عن التدفقات النقدية والتغيرات غير النقدية )كاألرباح أو الخسائر الناتجة عن فروقات أسعار الص
 

 االعتراف بالموجودات الضريبية المؤجلة للخسائر غير المحققة  -ضرائب الدخل  12التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  -

تواح التعديالت بأن المنشأة يجب أن تأخذ بعين االعتبار فيما إذا كان القانون الاريبي يحد من مصادر الربح الخااع للاريبة، الذي 

يقتطع منه من استردادات الفروقات الاريبية المؤقتة القابلة لالقتطاع والناتجة عن الخسائر غير المحققة. عالوة  على ذلك، فإن يمكن أن 

 ةالتعديالت تبين كيفية قيام المنشاة بتحديد األرباح المستقبلية الخااعة للاريبة وتشرح الحاالت التي يتامن فيها الربح الخااع للاريب

 بعض الموجودات بأكثر من قيمتها الدفترية.استردادا ل

 

 (:2016الى  2014التحسينات السنوية لمعايير التقارير المالية الدولية )دورة  -

 مذه التحسينات تتامن:
 

 اإلفصاح عن الحصص في منشآت أخرى: توضيح نطاق متطلبات اإلفصاح 12التعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم  -

، تطبق على حص  المنشأة B10-B16، عدا عن المذكورة في الفقرات 12إن التعديالت تواح أن متطلبات اإلفصاح في المعيار 

في شركة تابعة، مشروع مشترك أو شركة حليفة )أو على جزء من حصصها في مشروع مشترك أو شركة حليفة( والمصنفة على أنها 

 إن مذه التعديالت ليس لها أي أثر على الشركة. . على أنها( محتفظ بها للبيع)أو المتامنة في مجموعة استبعاد مصنفة 
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 )تتمة( أسس إعداد البيانات المالية وملخص السياسات المحاسبية الهامة  .2
 

 وغير نافذة للتطبيقمعايير المحاسبة الدولية المعايير والتفسيرات الصادرة عن مجلس   2.3

تطبيق مذه  عتزم الشركةة، تشركأو المعدلة الصادرة وغير نافذة للتطبيق حتى تاريخ اصدار البيانات المالية لل فيما يلي المعايير والتفسيرات الجديدة

 مر، عندما تصبح سارية المفعول.المعايير، إن لزم األ

 

 "األدوات المالية" - 9معيار التقارير المالية الدولي رقم  -

األدوات المالية  9( النسةةخة النهائية من معيار التقارير المالية الدولي رقم IASBالدولية )، أصةةدر مجلس معايير المحاسةةبة 2014في تموز 

االعتراف والقياس وكل اإلصةةةدارات السةةةابقة لمعيار التقارير المالية الدولي  -األدوات المالية  39ليحل محل المعيار المحاسةةةبي الدولي رقم 

كافة الجوانب الثالثة لمشةةروع محاسةةبة األدوات المالية: التصةةنيف والقياس، وتدني القيمة  9رقم . يجمع معيار التقارير المالية الدولي 9رقم 

، 2018كانون الثاني  1نافذ للتطبيق على الفترات السةةةةنوية التي تبدأ في أو بعد  9ومحاسةةةةبة التحوط. إن معيار التقارير المالية الدولي رقم 

محاسةةةةةةبة التحوط، يجب تطبيق مذا المعيار بأثر رجعي، إال أن عرض معلومات المقارنة ليس مع السةةةةةةماح بالتطبيق المبكر له. باسةةةةةةتثناء 

 إلزاميا . بالنسبة لمحاسبة التحوط، يتم تطبيق متطلبات المعيار على اساس مستقبلي، مع بعض االستثناءات المحددة.

 إن الشةةركة مسةةتوفية لشةةروط اإلعفاء المؤقت من تطبيق الملكية.المركز المالي وحقوق  بيانوجود تأثير جومري على  الشةةركةال تتوقع 

للفترات السةةةةةنوية  17معيار التقارير المالية الدولي رقم وتنوي أن تؤجل تطبيقه حتى تاريخ نفاذ تطبيق  9معيار التقارير المالية الدولي رقم 

 .2021كانون الثاني  1في أو بعد التي تبدأ 

 

 اإليرادات من العقود مع الزبائن - 15معيار التقارير المالية الدولي رقم  -

. أسةةةةس المعيار لنموذج من خمس خطوات 2016وتم تعديله في نيسةةةةان  2014في أيار  15تم إصةةةةدار معيار التقارير المالية الدولي رقم 

نشةةةةةةةأة أن المبلغ الذي تتوقع المللمحاسةةةةةةةبة عن اإليرادات الناتجة عن العقود المبرمة مع الزبائن. وفقا للمعيار يتم االعتراف باإليراد ليعكس 

ة ييكون لها حق فيه مقابل السةةةةةلع أو الخدمات المقدمة للزبائن. إن معيار اإليرادات الجديد سةةةةةيحل محل جميع متطلبات معايير التقارير المال

ة التي تبدأ في دل للفترات السةةةةةنويالدولية الحالية المتعلقة باالعتراف باإليرادات. يتطلب المعيار التطبيق بأثر رجعي كامل أو بأثر رجعي مع

ولي معيار التقارير المالية الدنظرا  ألن عقود التأمين مسةةةتثناة من نطاق تطبيق  . مع السةةةماح بالتطبيق المبكر.2018كانون الثاني  1أو بعد 

ومري جالشةةركة أثر  ال تتوقعية. فإن الشةةركة تتوقع أن ينحصةةر أثر المعيار الجديد على اإليراد من الخدمات اإلدارية واالسةةتثمار 15رقم 

 .عند تطبيق المعيار

 

: البيع أو المساهمة باألصول بين المستثمر 28ومعيار المحاسبة الدولي رقم  10التعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم  -

 وشركته الزميلة أو مشاريعه المشتركة

بالتعامل مع فقدان السيطرة على شركة  28ومعيار المحاسبة الدولي رقم  10المالية الدولي رقم تتناول التعديالت التباين بين معيار التقارير 

تابعة تم بيعها أو المساممة بها لصالح شركة زميلة أو مشروع مشترك. تواح التعديالت أن الربح أو الخسارة الناتجة عن بيع أصول أو 

، بين المستثمر وشركته الزميلة أو مشروعه 3في معيار التقارير المالية الدولي رقم  معرف المساممة بها والتي تمثل عمل تجاري، كما مو

المشترك، يتم االعتراف به بشكل كامل. بينما أي ربح أو خسارة ناتجة عن بيع أو المساممة بأصول ال تمثل عمل تجاري، يتم االعتراف بها 

شركة الزميلة سبة الدولية بتأجيل تاريخ  فقط بحدود حص  المستثمر غير ذي الصلة في ال أو المشروع المشترك. قام مجلس معايير المحا

مسةةتقبلي.  اسعلى أسةة نفاذ مذه التعديالت إلى أجل غير مسةةمى، ولكن المنشةةأة التي تتبنى تطبيق مذه التعديالت بوقت مبكر يجب أن تطبقها

 مذه التعديالت عندما تصبح نافذة.ستقوم الشركة بتطبيق 

 
 تصنيف وقياس معامالت الدفع على أساس األسهم - 2التعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم  -

الدفع على اسةةةةاس األسةةةةهم والتي تناولت ثالث  2أصةةةةدر مجلس معايير المحاسةةةةبة الدولية تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم 

ياس معامالت الدفع على اسةاس األسةهم التي يتم تسةويتها نقدا، تصةنيف معامالت الدفع على جوانب رئيسةية: تأثير شةروط االسةتحقاق على ق

اسةةاس األسةةهم عندما يترتب على صةةافي مبلغ التسةةوية التزام اةةريبة مقتطعة، والمعالجة المحاسةةبية في الحالة التي يؤدي فيها التعديل على 

مذه المعاملة من معاملة يتم تسةةةويتها نقدا الى معاملة يتم تسةةةويتها باسةةةتخدام شةةةروط معاملة دفع على أسةةةاس األسةةةهم الى تغيير في تصةةةنيف 

 أدوات حقوق الملكية.
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ي ف عند البدء بالتطبيق، يجب على المنشةةةةلت القيام بتطبيق التعديالت من دون إعادة عرض الفترات السةةةةابقة، إال أنه يسةةةةمح بالتطبيق بأثر رجعي

كانون  1 دحال كان التطبيق لجميع التعديالت الثالثة مع توافر شةةروط أخرى. إن مذه التعديالت نافذة للتطبيق للفترات السةةنوية التي تبدأ في أو بع

 مع السماح بالتطبيق المبكر. تقوم الشركة بتقييم أثر مذا المعيار على بياناتها المالية الموحدة.  2018األول 

 

 عقود اإليجار - 16معيار التقارير المالية الدولي رقم  -

عقود اإليجار،  17والذي حل محل معيار المحاسبة الدولي رقم  2016في كانون الثاني  16تم اصدار معيار التقارير المالية الدولي رقم 

 15يجار، تفسير لجنة تفسيرات المعايير رقم إتحديد فيما إذا كانت االتفاقية تتامن عقد  4وتفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم 

تقييم جومر العمليات التي تنطوي على الشكل القانوني لعقد اإليجار.  27الحوافز، وتفسير لجنة تفسيرات المعايير رقم  –اإليجار التشغيلي 

يجار، ويتطلب من المستأجرين يحدد مبادئ االعتراف والقياس والعرض واإلفصاح الخا  بعقود اإل 16إن معيار التقارير المالية الدولية رقم 

يجار وفق نموذج موحد امن بيان المركز المالي بشكل مشابه للمحاسبة عن عقود اإليجار التمويلية ن يقوموا بالمحاسبة عن جميع عقود اإلأ

. يتامن المعيار استثنائين فيما يتعلق باالعتراف باإليجار ومما استئجار الموجودات منخفاة القيمة 17وفق معيار المحاسبة الدولي رقم 

يجار لمدة سنة أو ألقل من سنة(. في تاريخ البدء باإليجار، يقوم يجار قصيرة األمد )عقود اإلهزة الحاسب الشخصي( وعقود اإل)مثل أج

يجار( وبأصل يمثل حق استخدام األصل المستأجر خالل فترة اإليجار )حق يجار )التزام اإلالمستأجر باالعتراف بالتزام متعلق بدفع اإل

جب على المستأجرين االعتراف بشكل منفصل بمصروف الفائدة على التزام اإليجار ومصروف االستهالك على حق استخدام األصل(. يتو

 استخدام األصل.

تأجرين إعادة قياس التزام اإل جار ييجار عند وقوع أحداث معينة )مثل التغير في مدة اإليجار أو التغير في دفعات اإليجب على المسةةةةةةة

يجار في مؤشةةر أو معدل مسةةتخدم لتحديد قيمة مذه الدفعات(. يقوم المسةةتأجر باالعتراف بمبلغ إعادة قياس التزام اإلالمسةةتقبلية نتيجة التغير 

 كتعديل على حساب حق استخدام األصل.

سبة للمؤجر وفق معيار التقارير المالية الدولية رقم  سبة عن عقود اإليجار بالن سبة الح 16المحا شكل جومري عن المحا الية وفق لم تتغير ب

يجار باسةةةتخدام نفس مبدأ التصةةةنيف المتبع في معيار المحاسةةةبة . يسةةةتمر المؤجر بتصةةةنيف كافة عقود اإل17معيار المحاسةةةبة الدولي رقم 

 يجار: التمويلي والتشغيلي.والتمييز بين نوعين من اإل 17الدولي رقم 

سةةتأجر القيام بإفصةةاحات أكثر مما يتطلبه معيار المحاسةةبة الدولي رقم أياةةا  من المؤجر والم 16يتطلب معيار التقارير المالية الدولي رقم 

مع السةةةةةةةماح  2019كانون الثاني  1نافذ للتطبيق للفترات السةةةةةةةنوية التي تبدأ في أو بعد  16. إن معيار التقارير المالية الدولي رقم 17

. للمسةةةةةةتأجر الخيار بتطبيق المعيار إما بأثر رجعي 15دولي رقم بالتطبيق المبكر ولكن ليس قبل تطبيق المنشةةةةةةأة لمعيار التقارير المالية ال

 كامل او بأثر رجعي معدل. تسمح األحكام االنتقالية للمعيار ببعض االعفاءات.

 ، ستقوم الشركة بتقييم األثر المتوقع لتطبيق مذا المعيار على بياناتها المالية. 2018خالل عام 
 

 عقود التأمين  – 17معيار التقارير المالية الدولي رقم  -

 جديدا   ، والذي يعتبر معيارا  (IFRS 17) 2017في أيار  17أصةةةةدر مجلس معايير المحاسةةةةبة الدولية معيار التقارير المالية الدولي رقم 

لعقود التأمين يغطي االعتراف والقياس، العرض واإلفصةةاح. عندما يصةةبح نافذا  للتطبيق، سةةيحل معيار التقارير المالية الدولي رقم  شةةامال  

على كافة أنواع عقود  17. يطبق معيار التقارير المالية الدولي رقم 2005الصةةةةادر بتاريخ  4محل معيار التقارير المالية الدولي رقم  17

ل التأمين على الحياة، التأمين المباشةةةر وإعادة التأمين( بغض النظر عن نوع المنشةةةأة التي تقوم بإصةةةدار مذه العقود، كما يطبق التأمين )مث

 على بعض الامانات واألدوات المالية التي تحتوي على ميزات مشاركة اختيارية.  أياا  

مو تقديم نموذج محاسةةةةةةبة لعقود  17ار التقارير المالية الدولي رقم يتاةةةةةةمن المعيار بعض االسةةةةةةتثناءات في النطاق. إن الهدف العام لمعي

، والذي يسةةتند بشةةكل كبير على 4التأمين أكثر فائدة واتسةةاقا  بالنسةةبة للمؤمنين. على العكس من متطلبات معيار التقارير المالية الدولي رقم 

لعقود التأمين، يغطي كافة  شامال   يقدم نموذجا   17ر المالية الدولي رقم الحفاظ على السياسات المحاسبية المحلية السابقة، فإن معيار التقاري

 مو النموذج العام، والمكمل ب:  17الجوانب المحاسبية ذات الصلة. إن جومر معيار التقارير المالية الدولي رقم 

  )تطبيق محدد للعقود المباشرة التي تحتوي على ميزات المشاركة المباشرة )طريقة العموالت المتغيرة 

  .طريقة مبسطة )طريقة توزيع األقساط( بشكل رئيسي للعقود قصيرة األمد 
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مع اإللزام بعرض أرقام  2021كانون األول  1نافذ التطبيق للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد  17إن معيار التقارير المالية الدولي رقم 

بنفس أو قبل تاريخ البدء بتطبيق  15و 9تقوم المنشةأة بتطبيق معياري التقارير المالية الدوليين المقارنة. يسةمح بالتطبيق المبكر، بشةرط ان 

  .17م معيار التقارير المالية الدولي رق

 

  40تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  –تحويالت العقارات االستثمارية  -

الممتلكات، بما في ذلك الممتلكات قيد اإلنشةةةةةةةاء أو التطوير، من أو إلى تواةةةةةةةح التعديالت متى يجب على المنشةةةةةةةأة أن تقوم بتحويل 

العقارات االسةةةتثمارية. تن  التعديالت على أن التغير في االسةةةتخدام يحصةةةل عندما ينطبق، أو لم يعد ينطبق، على الممتلكات تعريف 

ستخدام األصل ال يعتبر دليال  العقارات االستثمارية ومناك دليل على التغير في االستخدام. إن مجرد التغير  لى ع في نية اإلدارة لكيفية ا

التغير في االستخدام. يجب على المنشاة أن تقوم بتطبيق التعديالت بشكل مستقبلي على التغيرات في االستخدام التي تحدث بنفس أو بعد 

 ت. تاريخ بداية الفترات المالية السنوية التي تقوم فيها المنشأة بتطبيق مذه التعديال

يجب على المنشةةةأة أن تقوم بإعادة تقييم الممتلكات المملوكة في ذلك التاريخ وإعادة تصةةةنيف مذه الممتلكات إذا تطلب األمر ذلك لتعكس 

يسمح به فقط إن أمكن ذلك بدون استخدام  8لمعيار المحاسبة الدولي رقم  الظروف الموجودة بذلك التاريخ. إن التطبيق بأثر رجعي وفقا  

. يسةةةمح بالتطبيق المبكر 2018كانون الثاني  1اإلدراك المتأخر. إن التعديالت نافذة التطبيق للفترات السةةةنوية التي تبدأ في أو بعد مبدأ 

 للتعديالت ويجب اإلفصاح عنه. ستقوم الشركة بتطبيق مذه التعديالت عندما تصبح نافذة التطبيق. 

 

مذه التحسينات (:2016( )صادرة في كانون األول 2016الى  2014لدولية )دورة التحسينات السنوية لمعايير التقارير المالية ا -

 تتامن:

  لغاء اإلعفاءات قصةةةةيرة األمد للمنشةةةةلت إ –تطبيق معايير التقارير المالية الدولية ألول مرة  1معيار التقارير المالية الدولي رقم

 التي تقوم بالتطبيق ألول مرة.

  تواةةةيح أن قياس االسةةةتثمار بالقيمة  –االسةةةتثمار في الشةةةركات الحليفة والمشةةةاريع المشةةةتركة  28معيار المحاسةةةبة الدولي رقم

 العادلة من خالل األرباح والخسائر مو خيار مستقل لكل استثمار على حدة. مذه التعديالت غير قابلة للتطبيق على الشركة. 

 

 المعامالت بعمالت اجنبية والدفعات المقدمة  22م تفسير لجنة التفسيرات الدولية رق -

يواح التفسير أنه، عند تحديد سعر الصرف الفوري الذي سيتم استخدامه في االعتراف األولي ألصل أو مصروف أو إيراد )أو جزء 

ريخ الذي قامت به المنشةةةةةأة منه( عند اسةةةةةتبعاد أصةةةةةل غير نقدي أو التزام غير نقدي متعلق بدفعات مقدمة، فإن تاريخ المعاملة مو التا

باالعتراف األولي باألصةةةةةةةل غير النقدي أو االلتزام غير النقدي الناشةةةةةةةم عن الدفعة المقدمة. في حال كان مناك عدة مدفوعات أو 

 مقبواةةات مقدمة، على المنشةةأة أن تقوم بتحديد تاريخ المعاملة لكل عملية دفع أو قبض خاصةةة بكل سةةلفة على حدة. يمكن للمنشةةلت أن

 تطبق مذه التعديالت بأثر رجعي كامل. 

ستقبلي لكل األصول، المصاريف واإليرادات الخااعة لنطاق مذا  شكل م سير ب شأة أن تقوم بتطبيق مذا التف وكمعالجة بديلة، يمكن للمن

 التفسير والتي تم االعتراف األولي بها في او بعد:  

 بداية الفترة المالية التي قامت فيها المنشأة بتطبيق التفسير ألول مرة، أو  (أ)

شأة بتطبيق  (ب) سابقة والتي يتم عراها كأرقام مقارنة في البيانات المالية للفترة المالية التي قامت فيها المن بداية الفترة المالية ال

 التفسير ألول مرة. 

. يسمح بالتطبيق المبكر ويجب اإلفصاح عنه. على 2018كانون الثاني  1التي تبدأ في او بعد  مذا التفسير نافذ للتطبيق للفترات المالية

 كل حال، بما أن ممارسة الشركة الحالية متفقة مع التفسير، ال تتوقع الشركة أي أثر على بياناتها المالية الموحدة. 

 

 بمعاملة ضريبة الدخلعدم التيقن المتعلق  23تفسير لجنة التفسيرات الدولية رقم  -

يتناول مذا التفسير المحاسبة عن ارائب الدخل عندما تتامن المعامالت الاريبية عدم تيقن والذي يؤثر على تطبيق معيار المحاسبة 

، كما ال يتامن بشكل محدد متطلبات 12وال يطبق على الارائب أو الرسوم خارج نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم  12الدولي رقم 

 تعلقة بالفوائد والغرامات المرتبطة بالمعامالت الاريبية غير المؤكدة.م
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 يتناول التفسير بشكل محدد اآلتي: 

 ما إذا كانت المنشأة تقوم باألخذ بعين االعتبار المعاملة الاريبية غير المؤكدة بشكل منفصل 

  االفترااات التي تقوم بها المنشأة حول فح  المعاملة الاريبية من قبل السلطات الاريبية 

  كيف تقوم المنشأة بتحديد الربح الاريبي )الخسارة الاريبية(، األسس الاريبية، الخسائر الاريبية غير المستغلة، اإلعفاءات

 الاريبية غير المستغلة ومعدالت الاريبة 

     كيف تقوم المنشأة باألخذ بعين االعتبار التغيرات في الحقائق والظروف 

انت ستأخذ بعين االعتبار كل معاملة اريبية غير مؤكدة بشكل منفصل أو بشكل مجمع مع معامالت يجب على المنشأة أن تحدد ما إذا ك

أو بعد  أفال لعدم التيقن. مذا التفسير نافذ للتطبيق للفترات المالية التي تبدأ في اريبية غير مؤكدة أخرى. يجب اتباع الطريقة التي تقدم حال  

  للتطبيق. عفاءات االنتقالية. ستقوم الشركة بتطبيق مذا التفسير عندما يصبح نافذا  ، ويسمح ببعض اإل2019كانون الثاني  1

  

 المحاسبية  واالفتراضات أهم التقديرات 2.4
 

المالية  تاإن إعداد البيانات المالية يتطلب من إدارة الشةةةركة القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر في قيمة الموجودات والمطلوبات المالية في البيان
. كما أن مذه التقديرات واالجتهادات تؤثر في اإليرادات والمصاريف والمخصصات المفصح عنها االلتزامات المحتمل أن تطرأ باإلاافة إلى

 واالحتياطيات التي تظهر امن بيان الدخل الشامل. 
 
ج عنها غير المؤكدة في تاريخ البيانات المالية والتي قد ينتالتقديرات والفراةةةةةيات الرئيسةةةةةية المتعلقة بالتقديرات المسةةةةةتقبلية لألحداث  ممإن أ

القادمة مخاطر مامة من الممكن أن تؤدي إلى تعديالت جومرية في أرصةةةدة الموجودات والمطلوبات الظامرة في البيانات المالية خالل السةةةنة 
 مي كما يلي:
 

 مخصص المطالبات تحت السداد
 ب عند تقدير المبالغ المستحقة لحاملي العقود الناشئة من المطالبات التي تمت امن عقود التأمين.الحكم الجيد من قبل اإلدارة أمر مطلو

 
 ةمثل مذه التقديرات ارورية استنادا إلى االفترااات الرئيسية حول عديد من العوامل التي تتامن التفاوت واالحتمالية ودرجات الحكم إااف

على وجه الخصو ، يجب إجراء  يرات اإلدارة مما يؤدي إلى تغييرات في االلتزامات المقدرة.إلى شكوك ونتائج فعلية قد تختلف عن تقد
قبل تاريخ بيان  تتقديرات نهائية للتكلفة المتوقعة للمطالبات المبلغ عنها بتاريخ بيان المركز المالي وللتكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات التي وقع

 غ عنها إال بعد تاريخ بيان المركز المالي.المركز المالي لكن لم يتم اإلبال
 

كن لم يبلغ عنها ل الطريقة األساسية المتبناة من قبل اإلدارة عند تقدير تكلفة المطالبات المبلغ عنها والتكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات التي وقعت
للجوء للقااء ا المتوقعة. المطالبات التي تتطلب قرارات التحكيم أوبعد، مو استخدام نمط تسويات المطالبات السابقة لتوقع نمط تسوية المطالبات 

عادة ما يقدرون مطالبات العقارات. تقوم اإلدارة بمراجعة مخصصاتها للمطالبات القائمة المبلغ المستقلون يتم تقديرما بشكل مستقل. الخبراء 
 عنها والمطالبات التي وقعت ولم يبلغ عنها بشكل دوري.

 

 راريةمبدأ االستم
لتي حالة عدم االستقرار االعمل على أساس مبدأ االستمرارية. وعلى الرغم من في الستمرار على االشركة  قدرةقامت إدارة الشركة بتقدير مدى 

اعدما على الكافية لتسالموارد  لديهامتأكدة من أن الشركة  الشركة إدارةالة عدم التيقن المستقبلية، فإن حو تمر بها الجمهورية العربية السورية
وعالوة على ذلك، فإن اإلدارة ليست على دراية بأية أمور جومرية من الممكن أن تثير شكوكا  المنظور.  يالمستقبل المدى لعمل فيباستمرار الا

 االستمرارية. عليه، فقد تم إعداد البيانات المالية على أساس مبدأ بناء  مامة حول قدرة الشركة على االستمرار كمنشأة مستمرة. 
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية
شط لبعض التداول الن عن طريق األسعار المعلنة أو بيان المركز الماليفي حال عدم توفر القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية بتاريخ 

لى تتامن استخدام نماذج التسعير حيث يتم الحصول ع األدوات والمشتقات المالية، يتم تقدير القيمة العادلة عبر طرق تقييم مختلفة والتي
 المعلومات من مالحظة السوق. في حال تعذر ذلك فإن تحديد القيمة العادلة يتطلب التقدير واالجتهاد.
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 )تتمة( أسس إعداد البيانات المالية وملخص السياسات المحاسبية الهامة    .2

 

 )تتمة(المحاسبية  واالفتراضات أهم التقديرات   2.4
 

 االضمحالل في قيمة الموجودات المالية المتوفرة للبيع
في  دنٍ تتقوم الشركة بمراجعة األدوات المالية المصنفة كموجودات مالية متوفرة للبيع في تاريخ كل بيان مركز مالي لتقدير ما إذا كان مناك 

 القيمة. 
 المتوفرة للبيع على بيان الدخل الشامل عندما يكون مناك انخفاض جومري أوتقوم الشركة بتحميل خسائر التدني في قيمة الموجودات المالية 
"مستمر" يتطلب استخدام التقديرات. عند القيام بهذه التقديرات تقوم الشركة  مستمر في القيمة العادلة ما دون التكلفة. إن تحديد ما مو "مام" أو
 للفترات الزمنية التي كانت خاللها أسعار مذه االستثمارات أقل من التكلفة. بمراجعة مجموعة من المعطيات ومن امنها تغيرات األسعار 

 
 الموجودات الضريبية المؤجلة

المصاريف غير الخااعة للاريبة والمتوقع االستفادة منها عند تحقق الربح  يتم االعتراف بالموجودات الاريبية المؤجلة عن الخسائر أو
ت الاريبية المـؤجلة تقديرات من اإلدارة مبنية على فترة ومبالغ األرباح المستقبلية الخااعة للاريبة الاريبي. يتطلب االعتراف بالموجودا
 باإلاافة إلى خطط الاريبة المستقبلية.
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 )تتمة( أسس إعداد البيانات المالية وملخص السياسات المحاسبية الهامة.   2

 
 أهم السياسات المحاسبية 2.5

 
 األقساط المكتسبة

مثل الجزء أما أقساط التأمين غير المكتسبة فهي ت التي تنتهي خالل السنة المالية. يتم تحويل أقساط التأمين إلى اإليرادات بالنسبة لوثائق التأمين
 المتبقي من صافي أقساط التأمين المكتتبة المتعلقة بالفترة غير المنتهية من الغطاء التأميني. 

 
 التعويضات

لمتبقية ا تتامن التعوياات المبالغ المستحقة لحاملي وثائق التأمين وأطراف أخرى ونفقات تعديالت الخسارة المتعلقة بها، بعد خصم القيمة
يتُم تسجيلها في بيان الدخل الشامل عند حدوثها. تتألف المطالبات من المبالغ المستحقة المقدرة فيما يخ  المطالبات المبلغ و والمستردات األخرى

 عنها وتلك غير المبلغ عنها بتاريخ بيان المركز المالي. 
 

سابقة للشركة ن مخص  بناء على قرار اإلدارة والخبرة التقوم الشركة بتقدير مطالباتها  بشكل عام بناء على تجربتها السابقة. إاافة لذلك، يتم تكوي
المركز  نلمقابلة تكلفة تسوية المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها بتاريخ بيان المركز المالي. يتم تسجيل أية فروق بين المخصصات بتاريخ بيا

 المالي وبين التسويات والمخصصات للسنة التالية امن بيان الدخل الشامل.
 
 كاليف إصدار وثائق التأمينت

 تحمل العموالت والتكاليف األخرى المتعلقة مباشرة بإصدار وثائق التأمين وتجديدما في بيان الدخل الشامل عند صرفها.
 

 اختبار كفاية التزامات التأمين
عات الحاليَة موجب عقود التأمين كافية بإستخدام التوقفي تاريخ كل بيان مركز مالي، تقوم الشركة بتقييم ما إذا كانت التزامات التأميِن المعترف بها ب

م أّن المبالغ المحملة على التزامات التأمين غير كافية في اوء التدفقات النقدية المقدرة، يت تقبلية. إذا تبين عن مذا التقييمللتدفقات النقدية المس
 للخسائر الناتجة عن اختبار كفاية التزامات التأمين.االعتراف بكامل العجز فورا  في بيان الدخل الشامل ويتم إنشاء مخص  

 

شهر من  12ال تقوم الشركة بخصم مطلوباتها المتعلقة بالتعوياات غير المسددة حيث أنه من المتوقع سداد جميع مذه التعوياات خالل فترة 
 تاريخ بيان المركز المالي.

 
 إعادة التأمين

كبيرة، تقوم الشركة امن نشاطها العادي بعمليات إعادة التأمين مع شركات التأمين وإعادة التأمين  في سبيل تقليل خطر التعرض لمطالبات مالية
وتتامن عمليات إعادة التأمين عمليات إعادة التأمين النسبي ، األخرى وتتعرض لمستويات معينة من المخاطر في مناطق عديدة مع معيدي التأمين

 رى من إعادة التأمين لجميع أنواع األعمال.  وتجاوز الخسائر واالختياري وأنواع أخ
ئر للشركة اال تعفي عقود إعادة التأمين الشركة من التزاماتها لحاملي الوثائق، حيث أن فشل معيدي التأمين في الوفاء بالتزاماتهم قد يؤدي إلى خس

 وبالتالي يتم تكوين مخصصات للمبالغ غير القابلة للتحصيل.  
 استردادما من معيدي التأمين بطريقة تتناسب مع التزام الشركة لكل مطالبة.تقدر المبالغ الممكن 

 
وث دبتاريخ كل بيان مركز مالي أو بشكل متكرر يتم إجراء مراجعة لتدني قيمة الموجودات الخاصة بإعادة التأمين عندما يكون مناك مؤشر على ح

المالي. يحدث االنخفاض عند ظهور دليل مواوعي منطقي يبين أن الشركة قد ال  تدني في قيمة مذه الموجودات خالل سنة من تاريخ بيان المركز
ل موثوق كتسترد المطالبات تحت السداد وفقا لشروط العقد. عند إمكانية قياس األثر على المبالغ التي ستستلمها الشركة من شركة إعادة التأمين بش

 يتم تسجيل خسارة تدني القيمة في بيان الدخل الشامل.
 

 إيرادات عموالت إعادة التأمين ومصاريف العموالت
 تتحقق إيرادات عموالت إعادة التأمين ومصاريف العموالت عند تحقق األقساط المتعلقة بها.

 
 إيرادات الفوائد
 ستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي.اات الفوائد عندما تنشأ الفائدة بيتم إثبات إيراد

 
 التقاص
وملزم  إذا كان مناك حق قانوني قائم المركز المالي بيانالمبلغ الصافي في  وإظهاربين الموجودات المالية والمطلوبات المالية  المقاصة إجراءيتم 

 .الوقت ذاتي فالمطلوبات ق الموجودات وتسوية يتحقل صافي المبلغلتسويتها على أساس وأن مناك نية  إلجراء المقاصة بين المبالغ المسجلة،
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 )تتمة( أسس إعداد البيانات المالية وملخص السياسات المحاسبية الهامة.   2

 
 أهم السياسات المحاسبية )تتمة( 2.5
 

 تكاليف االكتتاب المؤجلة
تكاليف التأمين بالقدر الذي تكون فيه مذه الإعادة تجديد عقود  وغير المباشرة خالل الفترة المحاسبية عند إصدار أو يتم تأجيل التكاليف المباشرة

 يتم إثبات كافة تكاليف االكتتاب األخرى كمصروف عند تكبدما. قابلة لالسترداد من أقساط التأمين المستقبلية.
 

 بعد اإلثبات األولي، يتم إطفاء تكاليف االكتتاب المؤجلة بطريقة القسط الثابت على مدى فترة تحقق األقساط المستقبلية.
 

ل الطريقة المتوقعة الستنفاذ المنافع االقتصادية المستقبلية التي تامنها ذلك األصل وذلك بتعدي يتم احتساب التغيرات في العمر اإلنتاجي المقدر أو
 فترة اإلطفاء، ويتم اعتبار ذلك كتغير في التقديرات المحاسبية.

 

أكثر وذلك عند وجود مؤشرات على حدوث مذا االنخفاض.  بتاريخ كل بيان مركز مالي أويتم إجراء مراجعة للتأكد من حدوث تدني في القيمة وذلك 
. كما تؤخذ لوفي الحاالت التي تقل فيها المبالغ القابلة لالسترداد عن القيمة الدفترية، يتم إثبات خسارة التدني في القيمة امن بيان الدخل الشام

 ختبار كفاية المطلوبات في تاريخ كل بيان مركز مالي.اإجراء لمؤجلة بعين االعتبار عند تكاليف االكتتاب ا
 

 ذمم مدينة ناشئة عن عقود التأمين وإعادة التأمين
لعادلة للمبلغ المقبوض ايتم إثبات الذمم المدينة الناشئة عن عقود التأمين وإعادة التأمين عند استحقاقها، ويتم إثباتها عند االستحقاق األولي لها، بالقيمة 

تخدام معدل العائد ساادة التأمين بالتكلفة المطفأة، بعترف المبدئي، يتم قياس الذمم المدينة الناشئة عن عقود التأمين وإعالمستحق القبض. بعد ا أو
لى عدم إمكانية إ التغيرات في الظروف الفعلي. يتم مراجعة القيمة الدفترية لهذه الذمم للتأكد من وجود تدني في قيمتها وذلك عندما تشير األحداث أو

 استرداد قيمتها الدفترية، حيث يتم إدراج خسائر التدني في القيمة في بيان الدخل الشامل.
 

 يتم إلغاء االعتراف بالذمم المدينة الناشئة من عقود التأمين وإعادة التأمين عند تحقق شروط عدم االعتراف بالموجودات المالية.
 

 القيمة العادلة
شراء موجودات / بيع مطلوبات( بتاريخ إعداد البيانات المالية في أسواق نشطة تمثل القيمة العادلة لألدوات المالية التي لها إن أسعار اإلغالق )
 أسعار سوقية.

 

 نها:معدم نشاط السوق يتم تقدير قيمتها العادلة بعدة طرق  في حال عدم توفر أسعار معلنة أوعدم وجود تداول نشط لبعض األدوات المالية أو
 مقارنتها بالقيمة السوقية الحالية ألداة مالية مشابهة لها إلى حد كبير. -
 تحليل التدفقات النقدية المستقبلية وخصم التدفقات النقدية المتوقعة بنسبة مستخدمة في أداة مالية مشابهة لها. -
 نماذج تسعير الخيارات. -
 

ند تقدير منافع متوقعه ع وأية مخاطر أو توقعات السوق وتأخذ باالعتبار العوامل السوقية تهدف طرق التقييم إلى الحصول على قيمة عادلة تعكس
 ي في قيمتها.نقيمة األدوات المالية. وفي حال وجود أدوات مالية يتعذر قياس قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليه يتم إظهارما بالتكلفة بعد تنزيل أي تد

 
 العمالت األجنبية
ت التي تتم بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء كل معاملة. كما تحول الموجودات والمطلوبات المالية يجري قيد المعامال

مليات عالمسجلة بالعمالت األجنبية إلى الليرة السورية بأسعار الصرف السائدة في تاريخ بيان المركز المالي. تدرج جميع الفروقات الناتجة من 
 ي بيان الدخل الشامل.التحويل ف

 
نهاية  خالمركزي بتاري سورية مصرفن محققة حسب نشرة أسعار صرف العمالت األجنبية الصادرة عالغير يتم تقييم فروقات أسعار الصرف 

 .السنة
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 )تتمة( أسس إعداد البيانات المالية وملخص السياسات المحاسبية الهامة.   2

 
 المحاسبية )تتمة(أهم السياسات  2.5

 
 االعتراف باألدوات المالية وإعادة تقييمها

 
 .خرآدوات حقوق ملكية لطرف أت مالية لطرف ومطلوبات مالية أو دوات المالية مي أي عقد ينتج عنه موجودااأل
 

 تاريخ االعتراف
 يتم االعتراف بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ االلتزام بتلك المعامالت.

 
 االعتراف األولي باألدوات المالية

 يتم تصنيف األدوات المالية عند شرائها وفقا  للغرض منها وطبيعة مذه األدوات ويـتـم تقييمها بالقيمة العادلة.
 

 الموجودات المالية المتوفرة للبيع

لعادلة موجودات مالية بالقيمة ا غير المصنفة على أنها موجودات مالية للمتاجرة أو الموجودات المالية المتوفرة للبيع مي تلك الموجودات المالية
 الدخل. تتامن الموجودات المالية المتوفرة للبيع: أدوات حقوق الملكية وأدوات دين أخرى. بيانمن خالل 

 
المحققة مباشرة  غير الخسارة لة كما يتم االعتراف بالربح أوبعد االعتراف المبدئي، يتم تقييم الموجودات المالية المتوفرة للبيع حسب القيمة العاد

لمالية ".عند إلغاء االعتراف بالموجودات االمتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيعالتغيير امن بند " في حقوق الملكية
يرادات إ الخسارة المتراكمة المعترف فيها سابقا  في حقوق الملكية في بيان الدخل الشامل امن بند " المتوفرة للبيع، يتم االعتراف بالربح أو

 ة ألكثر من استثمار في نفس األسهم يتم التخلي عنها بناء على مبدأ الوارد أوال  صادر أوال .شرككت الفي حال تمل ".تشغيلية أخرى
 

ة باستالم شركق للعندما ينشأ ح شاملستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي واالعتراف بتوزيعات األرباح في بيان الدخل الايتم االعتراف بالفوائد ب
 الدفعات.

 
ويتم إلغاء الخسائر المتراكمة التي تم االعتراف بها مباشرة في بند  شامللخسائر الناجمة عن تدني القيمة في بيان الدخل اليتم االعتراف با

 "التغيير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع" من حقوق الملكية.
 

 إلغاء االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية
 

 الماليةاألصول 
 
( حسب مقتاى الحال –المالي أو جزء من مجموعة من األصول المالية المتشابهة  إلغاء االعتراف باألصل المالي )أو جزء من األصليتم 
 عند:

 

 انتهاء الحقوق في استالم التدفقات النقدية من األصل المالي، أو -
ثالث حال استالمها  لطرف بالكامل المالي، أو تحمل مسؤولية دفع التدفقات النقديةستالم التدفقات النقدية لألصل ابنقل الحقوق ب الشركةقيام  -

 )ب( و، أبشكل جومري ملكية األصل المالي منافعبنقل جميع مخاطر و الشركةقيام إما )أ( ، وجومري من خالل ترتيبات تحويلبدون تأخير 
 إال أنها حولت السيطرة على األصل. ،ل المالي بشكل جومرياألص منافعبنقل أو االحتفاظ بجميع مخاطر و الشركةقم تإذا لم 
 

فع اعندما تقوم الشركة بنقل حقوق استالم التدفقات النقدية ألصل أو أنها دخلت في ترتيبات تحويل، فإنها تقيم فيما إذا احتفظت بمخاطر ومن
رة على السيطولم تحول  ،األصل بشكل جومري منافع ملكيةبنقل أو االحتفاظ بجميع مخاطر و الشركةقم تإذا لم ملكية األصل والى أي مدى. 

في مذه الحالة، تقوم الشركة أياا  باالعتراف المستمرة.  استمر باالعتراف باألصل المنقول إلى حد مشاركتهت الشركة األصل المنقول، فإن
 تزام المصاحب على أساس يعكس الحقوق وااللتزامات المحتفظ بها من قبل الشركة.بااللتزام المصاحب. يتم تقييم األصل المنقول واالل

 
 المالية لمطلوباتا

سبة مذا ايتم استبعاد االلتزام المالي عند انقاائه أوإلغائه أوانتهاء مدته. عند استبدال االلتزام المالي الحالي بلخر وبشروط مختلفة، يتم مح
 الشامل. خسارة في بيان الدخل لاللتزام المالي األصلي واعتراف بالتزام مالي جديد ويتم االعتراف بالفرق كربح أوالتعديل على أنه انقااء 
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 )تتمة( أسس إعداد البيانات المالية وملخص السياسات المحاسبية الهامة.   2

 
 أهم السياسات المحاسبية )تتمة( 2.5

 
 الضرائب

 
 الحاليةالضريبة  -أ

يبية استرداده من( السلطات الاريتم قياس االلتزامات )الموجودات( الاريبية الجارية للفترات الجارية والمااية بالمبلغ المتوقع دفعه )
 ستخدام معدالت الاريبة وقوانين الاريبة السارية فعال  بتاريخ بيان المركز المالي.اب
 

 ضريبة الدخل المؤجلة -ب
ستخدام طريقة المطلوبات، على الفروقات المؤقتة الناتجة ما بين األساس الاريبي للموجودات والمطلوبات ابالكامل، ب تؤخذ الارائب المؤجلة

قوانين الاريبية( ال ستخدام نسب الاريبة )أوالي. يتم تحديد الارائب المؤجلة بوقيمتها المدرجة في البيانات المالية بتاريخ بيان المركز الما
التي مي بحكم المعمول بها كما بتاريخ بيان المركز المالي والتي من المتوقع أن تكون نافذة عند تحقق الارائب المؤجلة المدينة  المعمول بها أو

 ستحقاق الارائب المؤجلة الدائنة. اعند  أو
 

 ن الدخل الشامل. وليس في بيا لكيةفي حقوق الم لكيةتدرج الارائب الحالية والمؤجلة المتعلقة ببنود مدرجة امن حقوق الم
 

لموجودات الارائب المؤجلة بتاريخ كل بيان مركز مالي وتنزل إلى الحد الذي ال توجد فيه أرباح اريبية كافية  يتم مراجعة القيمة المدرجة
كل  تاريخبستعمال كامل أوجزء من موجودات الارائب المؤجلة. يتم إعادة تقييم موجودات الارائب المؤجلة غير المعترف بها السماح بل

 عتراف بها إلى الحد الذي توجد فيه أرباح مستقبلية كافية تسمح بتغطية موجودات الارائب المؤجلة. بيان مركز مالي ويتم اال
 

  النقد وما في حكمه
جل التي ال دائع قصيرة األوالو مصارفلغرض إعداد بيان التدفقات النقدية، يتكون النقد والنقد المعادل من النقد في الصندوق واألرصدة لدى ال

 ستحقاقاتها األصلية فترة الثالثة أشهر.اتتعدى 

 
 ممتلكات ومعدات

المعدات يتم تغيير طريقة استهالك الممتلكات و تدرج الممتلكات والمعدات بسعر التكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة.
ع االقتصادية المستقبلية المتامنة فيها وتعالج مذه التغييرات على أنها تغييرات في التقدير وعمرما الزمني عند تغير نمط استهالك المناف

 المحاسبي.
 

 ويتم احتساب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية للموجودات وذلك حسب النسب التالية:
 

 %15الى  %10من   األثاث والمفروشات
 %15  أجهزة كمبيوتر
 %15  السيارات

 %10  موجودات أخرى
 %10     تحسينات بناء مستأجر

 
سائر تنجم خ استبعاده.  أية أرباح أو عندما ال يكون مناك منافع اقتصادية متوقعة من استخدامه أو يتم إلغاء االعتراف باألصل عند استبعاده أو

بيان الدخل  الخسائر في وقيمة األصل المستبعد. تسجل مذه األرباح أوعن استبعاد األصل تحتسب على أنها الفرق بين عوائد استبعاد األصل 
 مصاريف أخرى في نفس السنة التي يتم استبعاد األصل فيها. الشامل امن بند إيرادات أو

 



 )ش.م.م(سورية  -شركة المشرق العربي للتأمين 

 المالية بياناتإيضاحات حول ال
 2017كانون األول  31

17 
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 السياسات المحاسبية )تتمة(أهم  2.5
 

 الموجودات غير الملموسة
نها وفيما بعد يتم تقييمها بصافي القيمة الدفترية والتي مي عبارة عن التكلفة منزال  م ،بالتكلفة عند شرائها يتم تسجيل الموجودات غير الملموسة

ترة غير لف لفترة محددة أوأية مخصصات لإلطفاء وأية مخصصات متعلقة بتدني قيمتها.  يتم تقدير عمر الموجودات غير الملموسة الزمني 
أما الموجودات  الشامل. مر زمني محدد خالل مذا العمر ويقيد اإلطفاء في بيان الدخلويتم إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها عمحددة. 

قيمتها في بيان  يغير الملموسة التي عمرما الزمني غير محدد فيتم مراجعة التدني في قيمتها في تاريخ البيانات المالية ويتم تسجيل أي تدني ف
ترات ية تعديالت على الفني وطرق اإلطفاء لتلك الموجودات في نهاية كل سنة ويتم إجراء أكذلك تتم مراجعة تقدير العمر الزمالدخل الشامل. 

يجب تغيير طريقة إطفاء األصل غير الملموس وعمره الزمني عند تغير نمط اسهتالك المنافع االقتصادية المستقبلية المتامنة فيه  كلما  الالحقة.
ها تغييرات في التقدير المحاسبي، كما وتعالج مصاريف إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات كان ذلك اروريا وتعالج مذه التغييرات على أن

 العمر المحدد في بيان الدخل الشامل مع العناصر المشابهة لها من حيث الطبيعة.
 

 يحتسب اإلطفاء على أساس القسط الثابت وذلك حسب النسبة التالية:
 
 %15 مج الكمبيوترابر

 %10 موجودات أخرى
 

 تدني قيم الموجودات غير المالية 
، عتقوم الشةةركة في تاريخ بيان المركز المالي بتقييم ما إذا كان مناك مؤشةةر على إمكانية تدني قيمة األصةةل. وإذا وجد أي مؤشةةر من مذا النو

االعتراف بتدني  قيمة القابلة لالسترداد يتمتقوم الشركة بتقدير المبلغ القابل لالسترداد لألصل. في حال تبين أن قيمة األصل المسجلة أكبر من ال
 قيمة األصل حتى تعادل القيمة القابلة لالسترداد.

 
 في تاريخ كل بيان مركز مالي، يتم تقييم ما إذا كان مناك أية داللة على أن خسةةةةارة تدني تم االعتراف بها في السةةةةنوات السةةةةابقة ألصةةةةل عدا

 إذا وجدت مذه الحالة، تقوم الشركة بتقييم المبلغ القابل لالسترداد لذلك األصل.أنها قد انخفات، و الشهرة، لم تعد توجد أو

 
بها ألصل فقط إذا كان مناك تغير في التقديرات المستخدمة لتحديد مبلغ األصل القابل لالسترداد منذ االعتراف  لمعترفا يتم عكس خسارة التدني

 ، يتم زيادة المبلغ المرحل لألصل إلى مبلغه القابل لالسترداد.بلخر خسارة في تدني القيمة، وإذا كانت الحالة كذلك
 

 انخفاض الموجودات المالية والقيمة غير الممكن استردادها 
حتمال انخفاض دائم لقيمة بعض الموجودات المالية. اا إذا كان يوجد دليل مواوعي على في تاريخ كل بيان مركز مالي، يجرى تقييم لتحديد م

 دليل كهذا تقيد أي خسارة في بيان الدخل الشامل.فـي حالة وجود 
 

 يتم تحديد خسارة االنخفاض كالتالي:
 

 بالنسبة للموجودات المسجلة بالقيمة العادلة، خسارة االنخفاض مي الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة لألصل. أ(
 

مة بمعدل التكلفة والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية مخصوبالنسبة للموجودات المسجلة بالتكلفة، خسارة االنخفاض مي الفرق بين  ب(
 العائد السوقي لموجودات مالية مماثلة.

 

 حتياطي األقساط غير المكتسبةا
الحد  لتحتسب األقساط غير المكتسبة المتعلقة بأعمال التأمينات العامة على أساس النسبة المئوية من صافي األقساط المكتتبة وتساوي على األق

 األدنى المتوجب حسب قوانين التأمين النافذة في الجمهورية العربية السورية. 
 

حتياطي األقساط غير المكتسبة ألعمال التأمينات الطبية ومجموعات التأمين على الحياة استنادا  للتقييم اإلكتواري المستقل حسب ايتم احتساب 
 متطلبات القانون المحلي.

 
 ومجموعات التأمين على الحياةالتأمينات الطبية 

لشركة لإن االفترااات المستخدمة في تقييم الخبير الحسابي الحتياطيات األقساط غير المكتسبة بالنسبة للتأمينات الطبية والتأمين على الحياة 
 تستنند إلى خبرة الشركة.

 
 ذمم دائنة ومستحقات

 قبل للباائع أوالخدمات المستلمة سواء تمت أولم تتم المطالبة بها من قبل المورد.يتم إثبات المطلوبات للمبالغ المستحقة السداد في المست
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 أهم السياسات المحاسبية )تتمة( 2.5

 
 المخصصات

)قانونية أو امنية( ناشئة عن أحداث سابقة وإن تسديد اإللتزامات محتمل لتزامات حالية ا شركةيتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على ال
 ويمكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه.

 
 عقود اإليجار

يتامن إيجار يتم بناء على جومر العملية ويتطلب تحديد فيما إذا كان الوفاء بالعقد يعتمد على استخدام  إن تحديد فيما إذا كان عقد ما مو إيجار أو
 أصول محددة وإن العقد ينقل الحق في استخدم مذا األصل.  أو أصل

 
 الشركة كمستأجر

يل جإن عقود اإليجار التي ال تتامن تحويل المخاطر والمنافع المرتبطة بملكية األصل للشركة بشكل جومري تعتبر عقود إيجار تشغيلية. يتم تس
مدفوعات عتراف باللثابت على مدى مدة العقد. يتم االالشامل بطريقة القسط امدفوعات عقود اإليجار التشغيلية كمصاريف في بيان الدخل 
 الطارئة لعقود اإليجار كمصاريف في الفترة التي يتم تكبدما فيها.

 
 تـوزيعات األرباح عن األسهم العادية 
 د الموافقة عليها من قبل مساممي الشركة. عن لكيةم ويتم تنزيلها من حقوق المعن األسهم العادية كالتزا يتم االعتراف بتوزيعات األرباح

 كما يتم اإلفصاح عن توزيعات األرباح الموافق عليها بعد تاريخ بيان المركز المالي.
 

 إعداد تقارير القطاعات
الخدمات التي تخاع للمخاطر والعوائد وتكون  يمثل قطاع األعمال مجموعة من الموجودات والعمليات التي تعمل على تقديم المنتجات أو

 مختلفة عن تلك العائدة لقطاعات األعمال األخرى. 
 

 تصنيف المنتجات
إن عقود التأمين مي العقود التي تكون الشركة )المؤمن( قد قبلت بموجبها مخاطر التأمين الجومرية من طرف آخر )حامل الوثيقة( وذلك 

قة عن حدث مستقبلي غير مؤكد ومحدد )الحدث المؤمن عنه( يؤثر سلبا  على حامل الوثيقة. بصورة عامة، بالموافقة على تعويض حامل الوثي
من لم ؤتقوم الشركة بتحديد فيما إذا كان لديها مخاطر تأمين جومرية بمقارنة المزايا المدفوعة مع المزايا المتوجبة الدفع إذا كان الحدث الم

 يحدث.
 

أنه عقد تأمين فإنه يبقى كذلك لبقية مدة سريانه، حتى لو انخفات مخاطر التأمين بصورة جومرية خالل مذه عندما يتم تصنيف عقد على 
 انتهت مدة سريانها. الفترة، إال إذا الغيت جميع الحقوق وااللتزامات أو

 
 أية عقود تأمين ذات مزايا مشاركة غير مشروطة. ال توجد لدى الشركة أية عقود استثمار أو
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 األقساط المكتسبة .3

 

 2017 2016 
 ليرة سورية ليرة سورية 
   

 914,087,463 1,010,415,546 األقساط المكتتبة
 (133,272,176) (62,085,345) * الحركة في األقساط غير المكتسبة

   

 780,815,287 948,330,201 إجمالي األقساط المكتسبة

   
 259,054,547 375,133,324 مكتتبةالحصة معيدي التأمين من األقساط 

 (58,328,231) (71,356,424) * حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبةالحركة في 

   

 200,726,316 303,776,900 حصة معيدي التأمين من األقساط المكتسبة

   

 580,088,971 644,553,301 صافي األقساط المكتسبة

   
   

 74,943,945 بينما بلغ  2017األول  كانون 31ليرة سورية كما في  9,271,079 * بلغ صافي الحركة في األقساط غير المكتسبة 
 .2016األول  كانون 31ليرة سورية كما في 

 

 يرادات عموالت إعادة التأمينإ   .4
 

التي توزعها على معيدي التأمين لتوزيع المخاطر، وتكون نسةةةبة يراد العموالت التي تحصةةةل عليها الشةةةركة مقابل األقسةةةاط يمثل مذا المبلغ إ
 ثابتة من األقساط المكتتبة للفترة بناء  على االتفاقية بين الشركة ومعيد التأمين.

 

 دفوعةالتعويضات الم   .5
 
 

 
2017 

 
 حصة معيدي التأمين إجمالي

 
 الصافي

 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 
    

 378,269,156  (204,797,411) 583,066,567 المدفوعةالتعوياات 
 7,032,269 (1,426,606) 8,458,875  التغير في احتياطي التعوياات تحت التسوية

 (49,605,548) 5,294,047  (54,899,595) االتي حصلت ولم يبلغ عنهالتغير في احتياطي التعوياات 
 

   
 536,625,847 (200,929,970) 335,695,877 

    
 
 

2016 
 

 حصة معيدي التأمين إجمالي
 

 الصافي
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 
    

 375,048,566 (233,022,376) 608,070,942 المدفوعةالتعوياات 
 (7,055,656) (39,899,625) 32,843,969 التغير في احتياطي التعوياات تحت التسوية

 (26,261,880) (14,498,644) (11,763,236) نهاحصلت ولم يبلغ ع التيالتغير في احتياطي التعوياات 
 

   
 629,151,675 (287,420,645) 341,731,030 
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 عموالت وحوافز اإلنتاج .6

 
لتأمين الى عموالت لقاء عقود التأمين التي يتم االكتتاب بها، ومما يمثالن نسةةبة من قسةةط إتقوم الشةةركة بدفع حوافز لموظفي الشةةركة باإلاةةافة 

/  على أن يكون الحد األقصى لتعويض أو مكافأة مندوب المبيعات أو المسوق لمنتجات الشركة 846ن  قرار الهيئة رقم و قد  المكتتب به.
ود دتخطت تعوياةةاتهم مذه الح ثالثة مندوبينسةةاسةةي المحدد، بينما مناك خالل الشةةهر أو السةةنة ما ال يزيد عن ثالثة أو أربعة أمثال الراتب األ

 .المقررة من الهيئة
 

 خرى األتأمينية المصاريف ال .7
 

 2017 2016 

 ليرة سورية ليرة سورية 

   
 24,332,188  29,766,225 األتعاب اإلدارية لشركات إدارة النفقات الطبية

 2,854,096  2,657,176 تكاليف صندوق تعويض متارري حوادث السير مجهولة المسبب

 8,193,331  10,579,830 محتفظ بها حسب اتفاقيات إعادة التأمين مصروف فوائد على مبالغ

 4,163,497  1,830,298 تكاليف تأمين أخرى

 44,833,529  39,543,112 

 

 رسوم هيئة اإلشراف على التأمين .8
 

اإلشةةراف على التأمين بدل على أن تسةةتوفي ميئة  2004أيلول  27الصةةادر في   68نصةةت المادة الحادية عشةةرة من المرسةةوم التشةةريعي رقم 
شركة تأمين. حيث بلغت مذه البدالت المبال صافية المتحققة لكل  سنوية ال ساط ال ستة باأللف من إجمالي األق سبة  شركات التأمين بن  غسنوي من 

 التالية:
 

 2017 2016 

 ليرة سورية ليرة سورية 

   

 918,847,597 1,017,774,646 (30)إيااح  إجمالي األقساط المكتتبة للسنة )المتحققة(

 0.6% %0.6 نسبة الهيئة
   

 5,513,086 6,106,648 رسوم ميئة اإلشراف المستحقة للسنة
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 المصاريف اإلدارية والعمومية  .9
 

 2017 2016 

 ليرة سورية ليرة سورية 

   

 207,822,443 207,545,759 رواتب ومزايا ومكافلت الموظفين

 80,000 133,000 مصاريف التدريب

 2,350,215 1,620,890 دعاية وإعالن

 169,669 415,760 رسوم وأعباء حكومية

 5,987,992 5,317,325 سفر وتنقالت

 21,635,560 22,681,732 إيجارات

 5,399,025 4,748,920 صيانة

 4,463,560 6,884,341 تأمين

 9,884,282 11,264,942 (15و 14االستهالك واإلطفاء )إيااحين 

 10,784,000 9,592,000 واالستشارات المالية تعاب التدقيقأ

 12,251,616 15,520,553 أتعاب استشارية ومهنية

 7,030,565 4,539,495 قرطاسية ومطبوعات

 361,463 390,409 مصاريف معلوماتية

 7,375,739 8,398,848 ماتف وفاكس

 17,610,748 13,747,145 مياه وكهرباء ومحروقات

 1,500,000 1,500,000 (26)إيااح مخص  ديون مشكوك في تحصيلها 

 8,325,773 9,650,346 أخرى

 323,951,465 323,032,650 

   

 
 
 المكاسب الناتجة عن تغيرات أسعار الصرف)الخسائر(  .10
 

، تم تعديل طريقة عرض األرباح 2015شةةباط  15الصةةادر في  2014لعام  12بناء على تعميم ميئة األوراق واألسةةواق المالية السةةورية رقم 
الناتجة عن تغيرات أسةةعار الصةةرف عن طريق فصةةل تغيرات أسةةعار الصةةرف المحققة الناتجة عن التعامالت بالعمالت األجنبية عن تغيرات 

يان باح الناتجة عن تغيرات أسعار الصرف في بأسعار الصرف غير المحققة الناتجة عن إعادة تقييم األصول وااللتزامات النقدية. تم فصل األر
 الدخل الشامل وفي بيان المركز المالي وفي بيان التغيرات في حقوق الملكية.

 
 إيرادات أخرى .11
 
خالل الشركة بينما قامت  ،ليرة سورية 25,000باالعتراف بإيرادات أخرى ناتجة عن بيع نفايات ورقية بمبلغ  2017 الشركة خالل عامقامت 
ليرة سورية نتيجة لعدم قيام المورد بإتمام األعمال المطلوبة منه حسب شروط  2,738,850بإلغاء االعتراف برصيد مورد بمبلغ  2016 عام
 العقد. 
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 ضريبة الدخل .12
 

 الربح الاريبي مفصلة على الشكل التالي:و إن العالقة بين الربح المحاسبي
 
  2017 2016 
 ليرة سورية ليرة سورية  

    
 283,302,625 71,726,202  الضريبةالربح قبل 

    ينزل:

 (104,264,889) -  الناتجة عن تغيرات أسعار الصرف غير المحققةمكاسب ال

 يضاف:
 
 

   

 - 24,606,824  الناتجة عن تغيرات أسعار الصرف غير المحققة الخسائر

 1,284,483 1,043,187  60خسائر خااعة للقانون رقم 

 1,500,000 1,500,000  في تحصيلها مشكوك مخص  الديون

 9,001,615 74,387,355  محققة مدورة أرباح إلى محققة غیر مدورة مكاسب من المحول

 ةح الضريبيارباأل
 

173,263,568 190,823,834 

 
   

 نسبة الاريبة
 

15% %15 

 

 

  

 28,623,575 25,989,535  للسنة اريبة الدخل مصروف

 %5 %10  إعماراريبة إعادة نسبة 

 1,431,180 2,598,960  اريبة إعادة إعمار 

  28,588,495 30,054,755 

 2,638,791 2,009,046  )*( تسويات اريبية عن سنوات سابقة

 ضريبة الدخل مصروف
 

30,597,541 32,693,546 

    
 

حيث نتجت  لرسةةمية المعنية خالل العام المااةةيمن قبل الجهات ا 2011 السةةابقة حتىتمت مراجعة حسةةابات الشةةركة العائدة للسةةنوات  )*(
 .المراجعة التسويات الاريبية المذكورة عن مذه

 

 ن الحركة على مخص  اريبة الدخل مي كما يلي: إ

 
 2017 2016 
 ليرة سورية ليرة سورية 
   

 38,827,160 33,622,412 كانون الثاني 1اريبة الدخل مستحق الدفع في رصيد 

 30,054,755 28,588,495 اريبة الدخل مصروف

 (37,898,294) (34,563,801) اريبة الدخل المدفوعة
 2,638,791 2,009,046 تسويات اريبية عن سنوات سابقة

   

 33,622,412 29,656,152 كانون األول  31اريبة الدخل مستحق الدفع في رصيد 

   

 
)اةةمنا ( حسةةب التواريخ المحدده لذلك، وتم تسةةديد مخصةةصةةات الاةةريبة كما وردت  2016إلى  2012 تم تقديم البيانات الاةةريبية عن أعوام

 ومي مازالت قيد المراجعة لدى الدوائر المالية. البياناتفي مذه 
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 الحصة األساسية والمخفضة للسهم من ربح السنة .13
 

 ي:على الشكل التال سنةلعدد األسهم القائمة خالل ال على المتوسط المرجح سنةال ربح السهم الواحد من خالل قسمة صافي ربح يتم احتساب
 

 2017 2016 
   

 250,609,079 41,128,661 ) ليرة سورية( سنةالربح  صافي

 8,500,000 8,500,000 سنةالمتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل ال

 29.48 4.84 )ليرة سورية( سنةال ربح الحصة األساسية للسهم من
 

 تها.السهم عند ممارس ربحالسهم مطابقة للحّصة األساسية بسبب عدم إصدار الشركة أية أدوات مالية لها تأثير على  لربح إن الحصة المخفاة
 

 

 ممتلكات ومعدات .14
 

  
 والمفروشات األثاث

 
 أجهزة الكمبيوتر

 
 السيارات

ت بححنححححاء اتحححسححححححححيححنحححح
 مستأجر

 
 اإلجمالي

 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية سوريةليرة  ليرة سورية 
      

      التكلفة
 93,015,906 30,256,930 5,526,219 24,977,153 32,255,604 2017كانون الثاني  1في 

 9,251,800 - - 4,027,000 5,224,800 اإلاافات
 (101,000) - - - (101,000) االستبعادات

      

 102,166,706 30,256,930 5,526,219 29,004,153 37,379,404 2017كانون األول  31في 
      

      
      االستهالك
 (59,390,987) (23,469,597) (3,363,311) (13,015,663) (19,542,416) 2017كانون الثاني  1في 

 (9,246,096) (3,044,536) (376,027) (2,768,075) (3,057,458) اإلاافات
 84,968 - - - 84,968 االستبعادات

      

 2017كانون األول  31في 
(22,514,906) (15,783,738) (3,739,338) (26,514,133) (68,552,115) 

      صافي القيمة الدفترية

 2017كانون األول  31في 
14,864,498 13,220,415 1,786,881 3,742,797 33,614,591 

      

 
 

  
 والمفروشات األثاث

 
 الكمبيوترأجهزة 

 
 السيارات

 
 ت بناء مستأجراتحسين

 
 اإلجمالي

 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 
      

      التكلفة
  72,043,986 30,256,930 3,026,219 12,796,083 25,964,754 2016كانون الثاني  1في 

 21,249,600 - 2,500,000 12,210,250 6,539,350 اإلاافات
 (277,680) - - (29,180) (248,500) االستبعادات

      

 93,015,906 30,256,930 5,526,219 24,977,153 32,255,604 2016كانون األول  31في 

      

      
      االستهالك
 (51,732,103) (20,433,380) (2,913,110) (11,052,707) (17,332,906) 2016كانون الثاني  1في 

 (7,920,231) (3,036,217) (450,201) (1,992,136) (2,441,677) اإلاافات
 261,347 - - 29,180 232,167 االستبعادات

      

 (59,390,987) (23,469,597) (3,363,311) (13,015,663) (19,542,416) 2016كانون األول  31في 
      

      صافي القيمة الدفترية

 33,624,919 6,787,333 2,162,908 11,961,490 12,713,188 2016كانون األول  31في 
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 موجودات غير ملموسة .15

 
 اإلجمالي  )*( موجودات أخرى  الكمبيوتربرامج  

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 

      
      التكلفة
 27,772,637  14,414,083  13,358,554 2017كانون الثاني  1في 

 1,804,688  -  1,804,688 اإلاافات
      
 29,577,325  14,414,083  15,163,242 2017كانون األول  31في 

      اإلطفاء
 (19,078,679)  (7,034,361)  (12,044,318) 2017كانون الثاني  1في 

 (2,018,846)  (1,445,358)  (573,488) اإلاافات
      
 (21,097,525)  (8,479,719)  (12,617,806) 2017األول  كانون 31في 

      
      صافي القيمة الدفترية

 8,479,800  5,934,364  2,545,436 2017كانون األول  31في 

      
 
 

     

 اإلجمالي  (*)    موجودات أخرى  الكمبيوتربرامج  

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 

      
      التكلفة
 26,736,287   14,414,083  12,322,204 2016كانون الثاني  1في 

 1,036,350  -  1,036,350 اإلاافات
      
 27,772,637  14,414,083  13,358,554 2016كانون األول  31في 

      
      اإلطفاء
 (17,114,628)  (5,592,953)  (11,521,675) 2016كانون الثاني  1في 

 (1,964,051)  (1,441,408)  (522,643) اإلاافات
      
 (19,078,679)  (7,034,361)  (12,044,318) 2016كانون األول  31في 

      
      صافي القيمة الدفترية

 8,693,958  7,379,722  1,314,236 2016كانون األول  31في 

      
 

 التأمين اإللزامي الموحد في مديريات النقل وعلى المراكز الحدوديةمساهمة الشركة في مكاتب (*) 
 

لزامي للسيارات المسجلة في الجمهورية العربية السورية والسيارات العابرة للمراكز الحدودية قام االتحاد رض تنظيم إصدار وثائق التأمين اإللغ
 وتقوم إصدار مذه الوثائق تتولى التياء تجمعات التأمين اإللزامي الموحد السوري لشركات التأمين بموافقة ميئة اإلشراف على التأمين بإنش

لى ع بتوزيعها بنسب متفق عليها على شركات التأمين العاملة في الجمهورية العربية السورية. قام االتحاد بتوزيع مصاريف إنشاء مذه التجمعات
 .2016و 2017عامي كانون األول  31كما في  ليرة سورية 14,414,083الشركات المشاركة حيث بلغ نصيب الشركة مبلغ 

 
تم إطفاء مذه يت غير ملموسة خااعة لإلطفاء. وصنفت مذه المساممة كموجودا ،2012آذار  13في   .ف/54بناء على كتاب الهيئة رقم 

 .2012كانون الثاني  1جودات على فترة عشر سنوات إبتداء من والم
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 استثمار متوفر للبيع .16
 

 2017 2016 
 ليرة سورية ليرة سورية 

   موجودات مالية غير متوفر لها أسعار سوقية

 462,500 462,500 أدوات حقوق الملكية )*(

   
 
 
المعهد حيث تم تقييم االسةةةتثمار بالتكلفه لعدم مذا من رأسةةةمال  % 0.1مثل ي ذيربي واليمثل المبلغ اسةةةتثمار الشةةةركة في معهد التأمين الع )*(

وجود أية طريقة أخرى مالئمة لتحديد القيمة العادلة. تعتزم  أووجود سةةةةةةةوق أوراق مالية فعال وعدم القدرة على تقدير التدفقات النقدية 
 .بهذا االستثمار على المدى البعيدالشركة أن تحتفظ 

 
 

 احتياطي أقساط غير مكتسبة .17
  2017 

 حصة معيدي التأمين إجمالي  
 ليرة سورية ليرة سورية  
    
  142,124,825  470,466,318  كانون الثاني  1في 

  375,133,324  1,010,415,546  (3)إيااح  األقساط المكتتبة
 )األقسةةةةاط المكتتبة مطروحا  إجمالي األقسةةةةاط المكتسةةةةبة خالل العام 
 (3)إيااح  (منها الحركة في األقساط غير المكتسبة

 
 (948,330,201)  (303,776,900) 

  
  

 213,481,249 532,551,663  كانون األول 31في 

    
 
 

  2016 

 حصة معيدي التأمين إجمالي  
 ليرة سورية ليرة سورية  
    
 83,796,594 337,194,142  كانون الثاني  1في 

 259,054,547 914,087,463  (3)إيااح  األقساط المكتتبة
األقسةةةةاط المكتتبة مطروحا إجمالي األقسةةةةاط المكتسةةةةبة خالل العام )
 (3)إيااح  (منها الحركة في األقساط غير المكتسبة

 
(780,815,287) (200,726,316) 

    
 142,124,825 470,466,318  كانون األول 31في 

    
لمقابلة قيمة األقساط  /م.أ351/100رقم  ميئة اإلشراف على التأمين منه وفقا  لقراروحصة المعيد األقساط غير المكتسبة  احتياطي تم احتساب

 األقساط المكتتب بها: قيمةوفق النسب التالية من  تم احتسابهو ،غير المستحقة والمسجلة كإيرادات في بيان الدخل الشامل
 
 % 

 25 باائع –تأمين النقل البحري 
 100 تأمين السفر
 40 العامة وباقي فروع التأمينالتأمينات 

 40 تأمين إلزامي سيارات
 60 التأمين الصحي

 100 تأمينات طويلة األجل
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 وحوادث وقعت ولم يبلغ عنها احتياطي تعويضات تحت التسوية .18

 
 2017 

 حصة معيدي التأمين اإلجمالي 
 ليرة سورية ليرة سورية 
   

 (148,969,663)   767,621,347 ةقالتعوياات المعل
 (39,051,625)   150,994,160 (*)تعوياات لم يبلغ عنها 

   

 918,615,507 (188,021,288) 

 

 2016 
 حصة معيدي التأمين اإلجمالي 
 ليرة سورية ليرة سورية 
   

 (147,543,057) 759,162,472 ةقالتعوياات المعل
 (44,345,672) 205,893,755 تعوياات لم يبلغ عنها )*(

   

 965,056,227 (191,888,729) 

   
 
من احتياطي المطالبات  %15 أو 2017األول  كانون 31المنتهية في  لسنةمن إجمالي األقساط المكتتبة عن ا %7.5قامت الشركة بإحتجاز  )*(

 2017األول  كانون 31المدفوعة عن السنة المنتهية في  من المطالبات %15و ،أيهما أكبر 2017كانون األول  31تحت التسوية كما في 
 لجميع القطاعات ما عدا قطاع تأمين السيارات اإللزامي والذيحتياطي تعوياات لحوادث مفتراة لم يبلغ عنها االمتعلقة بالتأمين الصحي ك

 /م.أ.351/100 رار ميئة االشراف على التأمين رقموفقا  لقيتوجب أن يكون الرصيد النهائي لالحتياطي المكون له مجمعا  آلخر ثالث سنوات 
 

 وديعة مجمدة .19
 

ليرة سورية لصالح ميئة اإلشراف على التأمين كما مو منصو  بتعليماتها، حيث تطلب الهيئة من  25,000,000تم إيداع وديعة امان بمبلغ 
تأمين تنوي الشةةةةركة أن تقوم به، على أن ال تتجاوز مذه ليرة سةةةةورية كاةةةةمانة لكل نوع  2,000,000شةةةةركات التأمين أن تودع مبلغا  وقدره 

 .ليرة سورية لكافة أنواع التأمين 25,000,000الامانة مبلغ 
 

 رأس المال المكتتب به والمدفوع .20
 

ليرة  100سةةهم، القيمة االسةةمية لكل منها  8,500,000ليرة مقسةةم إلى  850,000,000والمدفوع والمكتتب به  به بلغ رأس المال المصةةرح
 .2016كانون األول  31و 2017كانون األول  31كما في  سورية
 

 االحتياطيات .21
 

 االحتياطي القانوني
 

بعد اسةةةةتبعاد أثر  القانونيمن األرباح الصةةةةافية قبل الاةةةةريبة إلى االحتياطي  %10تّم تحويل  2011لعام  29على قانون الشةةةةركات رقم  بناء  
. يحق للشركة التوقف عن مثل مذا التحويل عندما يصبح رصيد االحتياطي األرباح أو الخسائر غير المحققة الناتجة عن تغيرات أسعار الصرف

 حتياطي القانوني غير قابل للتوزيع على حملة األسهم.من رأسمال الشركة. إن اال %25 القانوني مساويا  لـ
 

 التالي طريقة احتساب االحتياطي القانوني:يواح الجدول 
 

 2017 2016 
 ليرة سورية ليرة سورية 
   

 250,609,079 41,128,661 ربح السنة
 32,693,546 30,597,541 يضاف ضريبة الدخل

 (104,264,889) 24,606,824 *ناتجة عن تغيرات أسعار الصرف غير محققة )ينزل أرباح( خسائر يضاف

 - 74,387,355 محققة مدورة أرباح إلى محققة غیر مدورة مكاسب من المحوليضاف 

 179,037,736 170,720,381 الربح المعدل

 17,903,774 17,072,038 %10احتياطي قانوني 
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 )تتمة( االحتياطيات .21
 

 )تتمة( االحتياطي القانوني
 
 مي كما يلي:  االحتياطي القانونين الحركة على إ

 
 2017 2016 
 ليرة سورية سوريةليرة  
   

 104,000,959 121,904,733 كانون الثاني 1في  رصيد االحتياطي القانوني

 17,903,774 17,072,038 لى االحتياطي القانونيالمحول من األرباح إ

 121,904,733 138,976,771 كانون األول  31في  رصيد االحتياطي القانوني

   
 

 االحتياطي االختياري
 

بعد استبعاد أثر األرباح أو الخسائر  من األرباح الصافية قبل الاريبة إلى االحتياطي االختياري %10قرار مجلس اإلدارة تم تحويل بناء على 
 %25 . ستقوم الشركة بالتوقف عن مثل مذا التحويل عندما يصبح رصيد االحتياطي مساويا  لـةةةغير المحققة الناتجة عن تغيرات أسعار الصرف

 إن االحتياطي االختياري قابل للتوزيع على حملة االسهم.لشركة. من رأسمال ا
 

 :االختيارييواح الجدول التالي طريقة احتساب االحتياطي 
 

 2017 2016 
 ليرة سورية ليرة سورية 
   

 250,609,079 41,128,661 ربح السنة
 32,693,546 30,597,541 يضاف ضريبة الدخل

 (104,264,889) 24,606,824 *ناتجة عن تغيرات أسعار الصرف محققة غير )ينزل أرباح(خسائر  يضاف

 - 74,387,355 محققة مدورة أرباح إلى محققة غیر مدورة مكاسب من المحوليضاف 

 179,037,736 170,720,381 الربح المعدل

 17,903,774 17,072,038 %10 اختيارياحتياطي 

 
 مي كما يلي:  ختيارياالحتياطي االن الحركة على إ

 
 2017 2016 
 ليرة سورية ليرة سورية 
   

 104,000,959 121,904,733 كانون الثاني 1في  رصيد االحتياطي االختياري

 17,903,774 17,072,038 لى االحتياطي االختياريالمحول من األرباح إ

 121,904,733 138,976,771 كانون األول  31في  رصيد االحتياطي االختياري

   
 

، تم تعديل طريقة احتسةةةةةاب 2015شةةةةةباط  15الصةةةةةادر في  2014لعام  12بناء لتعميم ميئة األوراق واألسةةةةةواق المالية السةةةةةورية رقم   *
من ربح السةةةةةنة بعد إاةةةةةافة اةةةةةريبة الدخل وطرح األرباح غير المحققة  %10االحتياطي القانوني واالحتياطي االختياري لتكون بمقدار 

 الناتجة عن تغيرات أسعار الصرف. 
 

 احتياطي حسابي  .22
 

جلس مبمعرفة خبير اكتواري وفقا  لألسةةةس الفنية التي يعتمدما  على احتسةةةاب احتياطي حسةةةابي يتم تقديره أ.م/351/100ن  قرار الهيئة رقم 
من أقساط التأمين على الحياة عواا عن االستعانة بخبير اكتواري. كما  %60حتياطي على أساس حتساب مذا االااإلدارة، وقد قامت الشركة ب

حتياطي أقسةةةةاط غير مكتسةةةةبة ابند  ظهر اةةةةمنليرة سةةةةورية،  32,712,617  لغبلغت قيمة مذا االحتياطي مب ،2017كانون األول  31في 
 ليرة سورية(. 32,634,713 : 2016كانون األول  31المدرج في بيان المركز المالي )
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 النقد وما في حكمه  .23
 

 2017 2016 

 ليرة سورية ليرة سورية 

 - 324,990 شيكات قيد التحصيل   
 66,000,000 40,000,000 )*( أقل من ثالثة أشهر(ودائع ألجل لدى المصارف )ذات استحقاق أصلي 

 246,732,904 227,832,066  حسابات جارية
    

268,157,056 312,732,904 

   

 
كانون  31مقيدة السحب امانا لمطالبات حاملي وثائق التأمين ) 2017 األول كانون 31ليرة سورية كما في  6,566,405يتامن البند مبلغ  )*(

 (. ليرة سورية5,767,282  :2016األول 
 

 ودائع ألجل  .24
 

 2017 2016 

 ليرة سورية ليرة سورية 
   

 151,855,888 258,913,795 من ثالثة أشهر حتى سنة( ودائع ألجل )ذات استحقاق أصلي 

 1,990,000,000 1,990,000,000 أكثر من سنة(ودائع ألجل )ذات استحقاق أصلي 

 2,248,913,795 2,141,855,888 

 
 .2016كانون األول  31و 2017األول  كانون 31في  %11بلغ متوسط أسعار الفائدة على الودائع ألجل 

 

 مدينون آخرون ومصاريف مدفوعة مقدما   .25
 

 2017 2016 

 ليرة سورية ليرة سورية 
   

 14,301,054 19,471,505 مصاريف مدفوعة مقدما  

 32,776,551 70,103,909 إيرادات فوائد مستحقة

 6,876,115 8,035,031 سلف الموظفين

 14,398,932 26,806,209 عن تعوياات تحت التسوية جوزات قاائيةا  لحمقدم ةمدفوعمبالغ 

 646,726 2,128,313 سلف موردين

 5,826,522 4,326,783 أرصدة مدينة أخرى
   

 130,871,750 74,825,900 
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 مدينة ناشئة من عقود التأمين وعقود إعادة التأمينذمم  .26
 
 2017 2016 

 ليرة سورية ليرة سورية 

   

 105,602,107 99,035,838 ذمم حاملي وثائق التأمين المدينة

 (29,896,755) (31,396,755) مخص  ديون مشكوك بتحصيلها )*(

 67,639,083 75,705,352 
 181,095,185 196,334,967 ذمم شركات تأمين

   
 263,974,050 256,800,537 
   

 

 كما يلي: مي تحصيلهافي مشكوك الديون ال)*( إن الحركة في مخص  
 

 2017 2016 

 ليرة سورية ليرة سورية 

   
 28,396,755 29,896,755 كانون الثاني 1الرصيد في 

 1,500,000 1,500,000 المخص  المكون خالل السنة
   

 29,896,755 31,396,755 كانون األول 31 الرصيد في
   

 

 دائنون آخرون ومبالغ مستحقة الدفع .27
 

 
 

2017 2016 
 ليرة سورية ليرة سورية 
   

 9,131,953 12,156,860 ذمم دائنة ودائنون آخرون

 47,233,738 60,756,643 مصاريف مستحقة الدفع

 46,653,713 53,923,707 مبالغ مستحقة للموظفين

 16,482,605 26,172,486 مبالغ مستحقة لحاملي وثائق التأمين

 20,940,230 17,058,162 المستحق إلى البلديات والتأمينات االجتماعية ومؤسسات حكومية
 4,956,662 4,562,151 أرباح قيد التوزيع

 10,503,110 13,591,504 أخرى
 188,221,513 155,902,011 

 

 وإعادة التأمينمطلوبات لشركات التأمين  .28
 

 2017 2016 

 
 ليرة سورية ليرة سورية

 2,521,481 160,170 مطلوبات لشركات التأمين
 20,626,586 32,489,249 مطلوبات لشركات إعادة التأمين

    
32,649,419 23,148,067 

   

 

 مبالغ محتفظ بها حسب اتفاقيات إعادة التأمين .29
 

 المبلغ حصة معيد التأمين من االحتياطيات المحتجزة والمفرج عنها خالل السنة وفقا  التفاقيات إعادة التأمين. وتتألف مذه االحتياطياتيمثل مذا 
من حصة المعيد من احتياطي االقساط غير المكتسبة، احتياطي التعوياات تحت التسوية وحوادث حصلت ولم يبلغ عنها.
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 بيانات القطاعات .30

 

لزامي، سةةيارات شةةامل، حريق، مشةةاريع، حوادث إ)بحري، سةةيارات  قطاع تأمين رئيسةةي أحد عشةةر إلىتعمل الشةةركة في قطاع التأمين في الجمهورية العربية السةةورية، وألغراض اإلدارة تم توزيع أنشةةطة الشةةركة 
تبني عليه إدارة الشةةركة تقاريرما حول معلومات قطاعات األعمال الرئيسةةية. يواةةح الجدول أدناه تحليل إجمالي . مذه القطاعات مي األسةةاس الذي ، حياة(سةةفرصةةحي،  حوادث شةةخصةةية، مصةةارف شةةامل، عامة،

 كما يلي: 2017كانون األول  31للسنة المنتهية في  األقساط المكتتبة وصافي األقساط المكتتبة وصافي دخل االكتتاب

 
 
 
 
 

  قطاعات تأمين غير الحياة  

 

 تأمين بحري
 سياراتتأمين 

 إلزامي
 تأمين سيارات 

 شامل
 تأمين حريق

تأمين حوادث 
 عامة

تأمين حوادث 
 شخصية

مصارف تأمين 
 شامل

 داخلي تأمين صحي تأمين مشاريع
 

 تأمين صحي
 خارجي

 تأمين سفر
مجموع قطاعات 
 تأمين غير الحياة

 تأمين على
 الحياة

 المجموع

 
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية

 إيرادات التأمين
     

  
  

 
    

 1,017,774,646 26,854,181 990,920,465 32,021,914 93,732,183 336,981,296 1,550,393 65,116,403 2,055,294 2,721,426 36,736,606 126,483,278 (*)283,455,613 10,066,059 األقساط المكتتب بها

 (7,359,100) - (7,359,100) - (7,359,100) - - - - - - - - - حسومات على األقساط

 1,010,415,546 26,854,181 983,561,365 32,021,914 86,373,083 336,981,296 1,550,393 65,116,403 2,055,294 2,721,426 36,736,606 126,483,278 283,455,613 10,066,059 اجمالي األقساط المكتتبة

 (350,497,864) (20,347,850) (330,150,014) (32,021,914) (51,073,201) (179,335,420) (1,399,254) (17,075,190) (195,893) (97,857) (30,881,513) (9,582,476) - (8,487,296) حصة معيدي التأمين 

 (24,635,460) - (24,635,460) - - - (5,872) - - (117,450) (140,940) (7,461,726) (16,733,296) (176,176) فائض الخسارة

 (375,133,324) (20,347,850) (354,785,474) (32,021,914) (51,073,201) (179,335,420) (1,405,126) (17,075,190) (195,893) (215,307) (31,022,453) (17,044,202) (16,733,296) (8,663,472) اجمالي حصة معيدي التأمين

 635,282,222 6,506,331 628,775,891 - 35,299,882 157,645,876 145,267 48,041,213 1,859,401 2,506,119 5,714,153 109,439,076 266,722,317 1,402,587 صافي أقساط محتفظ بها

 470,466,318 32,634,713 437,831,605 25,743,147 44,798,098 149,790,996 444,185 15,354,324 3,199,981 957,425 16,745,999 55,753,318 120,728,519 4,315,613 1/1/2017احتياطي مفرج عنه  اجمالي

 (142,124,825) (18,249,574) (123,875,251) (25,721,852) (16,323,552) (55,293,709) (390,385) (4,664,992) (1,061,216) (105,417) (14,142,390) (2,901,386) - (3,270,352) 1/1/2017حصة المعيد من احتياطي مفرج عنه 

 328,341,493 14,385,139 313,956,354 21,295 28,474,546 94,497,287 53,800 10,689,332 2,138,765 852,008 2,603,609 52,851,932 120,728,519 1,045,261 1/1/2017الشركة من احتياطي مفرج عنه  ةصافي حص

 (532,551,663) (32,712,617) (499,839,046) (31,235,780) (56,239,310) (202,188,777) (620,157) (26,046,561) (1,233,177) (1,088,570) (14,694,642) (50,593,312) (113,382,245) (2,516,515) 31/12/2017احتياطي محتجز  اجمالي

 213,481,249 18,146,420 195,334,829 31,235,780 30,643,921 107,601,252 559,701 6,830,076 117,536 39,143 12,352,605 3,832,991 - 2,121,824 31/12/2017حصة المعيد من احتياطي محتجز 

 (319,070,414) (14,566,197) (304,504,217) - (25,595,389) (94,587,525) (60,456) (19,216,485) (1,115,641) (1,049,427) (2,342,037) (46,760,321) (113,382,245) (394,691) 31/12/2017صافي حصة الشركة من احتياطي محتجز  

 9,271,079 (181,058) 9,452,137 21,295 2,879,157 (90,238) (6,656) (8,527,153) 1,023,124 (197,419) 261,572 6,091,611 7,346,274 650,570 مكتسبةالالحركة في احتياطي األقساط غير 

 644,553,301 6,325,273 638,228,028 21,295 38,179,039 157,555,638 138,611 39,514,060 2,882,525 2,308,700 5,975,725 115,530,687 274,068,591 2,053,157 صافي األقساط المكتسبة

 17,533,304 82,465 17,450,839 3,202,191 - - 489,739 1,622,143 21,837 34,250 8,644,985 775,273 - 2,660,421 عموالت اإلعادة

 - - - - - - - - - - - - - - المعاهدات أرباح

 662,086,605 6,407,738 655,678,867 3,223,486 38,179,039 157,555,638 628,350 41,136,203 2,904,362 2,342,950 14,620,710 116,305,960 274,068,591 4,713,578 إجمالي االيرادات
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 بيانات القطاعات )تتمة(. 30
  قطاعات تأمين غير الحياة   

 تأمين بحري 
 تأمين سيارات

 إلزامي
 تأمين سيارات 

 شامل
 تأمين حريق

تأمين حوادث 
 عامة

تأمين حوادث 
 شخصية

مصارف تأمين 
 شامل

 تأمين مشاريع
 تأمين صحي

 داخلي
 تأمين صحي
 خارجي

 تأمين سفر
مجموع قطاعات 
 تأمين غير الحياة

تأمين على 
 الحياة

 المجموع

 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 

               مصاريف التأمين

 (583,066,567)    - (583,066,567)     - (116,166,520)  (297,978,551) (1,919,987)     - (288,350)     - (31,544,402)  (64,120,025)  (71,048,732)   - التعويضات المسددة 

  204,797,411    -  204,797,411    -  48,999,427  120,356,106  1,736,138    -    -    -  29,629,839  2,763,049  1,312,852  - حصة المعيد من التعويضات 

 (378,269,156)    - (378,269,156)     - (67,167,093)  (177,622,445) (183,849)     - (288,350)     - (1,914,563)  (61,356,976)  (69,735,880)  - حصة الشركة من التعويضات 

  759,162,472    -  759,162,472    -  22,166,335  53,671,473  8,563,983    -  63,400  6,592,185  31,778,446  48,053,322  586,836,731 1,436,597 1/1/2017إجمالي احتياطي تحت التسوية 

 (147,543,057)    - (147,543,057)     - (11,012,117)  (25,135,940)  (8,239,972)     - (42,500)  (5,611,596)  (28,433,662)  (3,092,500)  (65,206,759)  (768,011)  1/1/2017حصة المعيد من احتياطي تحت التسوية  

  611,619,415    -  611,619,415    -  11,154,218  28,535,533  324,011    -  20,900  980,589  3,344,784  44,960,822  521,629,972  668,586 1/1/2017حتياطي تحت التسوية من ا حصة الشركة صافي

 (767,621,347)    - (767,621,347)     - (58,903,625)  (45,300,114)  (5,647,478)     - (30,000)  (4,269,818)  (11,910,451)  (33,533,257)  (606,590,007) (1,436,597)  31/12/2017إجمالي احتياطي تحت التسوية 

  148,969,663    -  148,969,663    -  11,861,276  50,517,325  5,411,965    -    -  3,434,376  10,438,800  1,762,500  64,775,410  768,011 31/12/2017حصة المعيد من احتياطي تحت التسوية 

 (618,651,684)    - (618,651,684)     - (47,042,349)   5,217,211 (235,513)     - (30,000)  (835,442)  (1,471,651)  (31,770,757)  (541,814,597) (668,586)  31/12/2017احتياطي تحت التسوية  من حصة الشركة صافي

 (150,994,160)    - (150,994,160)  (2,401,644)  (17,424,977)  (44,696,783)  (847,122)  (4,883,730)  (154,147)  (640,473)  (2,755,245)  (9,486,246)  (66,948,839)  (754,954)  31/12/2017احتياطي مطالبات حصلت ولم يبلغ عنها  اجمالي
ها  حصححححححححة المعيحد من احتيحاطي مطحالبحات حصحححححححلحت ولم يبلغ عن

31/12/2017 
636,547  4,953,024  718,686  2,316,113  515,156  14,692  1,280,639  811,795  18,053,416  7,349,913  2,401,644  39,051,625  -    39,051,625  

عنها  احتياطي مطالبات حصلت ولم يبلغ حصة الشركة من  صافي
31/12/2017 

 (118,407)  (61,995,815)  (8,767,560)  (439,132)  (125,317)  (139,455)  (3,603,091)  (35,327)  (26,643,367)  (10,075,064) -     (111,942,535) -    (111,942,535) 

  205,893,755    -  205,893,755  2,169,837  18,932,372  34,666,227  1,284,597  2,878,936  399,999  988,828  4,766,767  10,453,747  128,057,761  1,294,684 1/1/2017احتياطي مطالبات حصلت ولم يبلغ عنها   اجمالي
ها  حصححححححححة المعيحد من احتيحاطي مطحالبحات حصحححححححلحت ولم يبلغ عن

1/1/2017 
 (981,106)  (9,781,014)  (544,010)  (4,265,049)  (841,739)  (132,652)  (874,686)  (1,235,996)  (15,132,370)  (8,387,213)  (2,169,837)  (44,345,672) -     (44,345,672) 

احتياطي مطالبات حصلت ولم يبلغ عنها حصة الشركة من صافي 
1/1/2017 

313,578  118,276,747  9,909,737  501,718  147,089  267,347  2,004,250  48,601  19,533,857  10,545,159  -    161,548,083  -    161,548,083  

 (536,625,847)    - (536,625,847)  (231,807)  (151,396,415)  (299,637,748)  1,433,993 (2,004,794)  (9,098)   2,670,722 (9,664,885)  (48,632,459)  (29,693,086)   539,730 إجمالي التعويضات المتكبدة

  200,929,970    -  200,929,970  231,807  48,811,286  148,658,537 (1,516,070)   405,953 (160,460)  (2,503,803)   9,686,041  1,607,725 (3,946,487)  (344,559)  حصة معيدي التأمين من التعويضات المتكبدة

 (335,695,877)    - (335,695,877)     - (102,585,129)  (150,979,211) (82,077)  (1,598,841)  (169,558)   166,919  21,156 (47,024,734)  (33,639,573)   195,171 حصة الشركة من التعويضات المتكبدة
 (89,925,872)  (2,446,414)  (87,479,458)  (51,174)  (13,224,749)  (34,803,636)     -    - (420,931)  (275,301)  (5,195,174)  (18,155,825)  (14,344,905)  (1,007,763)  عموالت وحوافز اإلنتاج

 (425,621,749) (2,446,414) (423,175,335)  (51,174)  (115,809,878)  (185,782,847) (82,077)  (1,598,841)  (590,489)  (108,382)  (5,174,018)  (65,180,559)  (47,984,478)  (812,592)  إجمالي المصاريف 
)الخسححححارة التشححححغيلية( قبل تخفيض المصححححاريف  الربح التشححححغيلي

 اإلدارية والعمومية
3,900,986 226,084,113  51,125,401  9,446,692  2,234,568  2,313,873 39,537,362  546,273   (28,227,209)  (77,630,839) 3,172,312  232,503,532  3,961,324    236,464,856 

 (6,106,648)  (161,125)  (5,945,523)  (192,131)  (562,393)  (2,021,888)  (9,302)  (390,698)  (12,332)  (16,329)  (220,420)  (758,900)  (1,700,734)  (60,396)  رسوم هيئة االشراف على التأمين

 (44,833,529)  (24,560)  (44,808,969)  (48,247)  (6,678,810)  (32,528,886)  (247,935)     - (55,180)  (86,543)  (1,351,156)  (996,408)  (2,681,176)  (134,628)  المصاريف التأمينية األخرى

 (50,940,177)  (185,685)  (50,754,492)  (240,378)  (7,241,203)  (34,550,774)  (257,237)  (390,698)  (67,512)  (102,872)  (1,571,576)  (1,755,308)  (4,381,910)  (195,024)  إجمالي مصاريف التأمين

 185,524,679    3,775,639  181,749,040  2,931,934 (84,872,042)  (62,777,983)   289,036  39,146,664 2,246,361  2,131,696  7,875,116  49,370,093  221,702,203 3,705,962 التأمين)مصاريف(  صافي ايرادات

 (323,951,465) (8,461,604)  (315,489,861)  (10,089,932)  (29,534,503)  (106,180,982) (488,520)  (20,517,826) (647,612)  (857,507)  (12,769,199)  (41,916,690)  (89,315,329)  (3,171,761)  المحملة على فروع التأمين المصاريف اإلدارية والعمومية
التشحححححححغيلية( بعد تخفيض  )الخسححححححححارةالتشحححححححغيلي إجمالي الربح 

 المصاريف اإلدارية والعمومية
534,201  132,386,874  7,453,403   (4,894,083) 1,274,189  1,598,749 18,628,838   (199,484) (168,958,965)  (114,406,545)  (7,157,998)  (133,740,821)  (4,685,965) (138,426,786) 
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 بيانات القطاعات )تتمة(  .30

 
 كما يلي: 2016كانون األول  31يواح الجدول أدناه إجمالي األقساط المكتتبة وصافي دخل االكتتاب للسنة المنتهية في 

 
  قطاعات تأمين غير الحياة  

 
 تأمين بحري

 تأمين سيارات
 إلزامي

 تأمين سيارات 
 شامل

 تأمين حريق
تأمين حوادث 
 عامة

تأمين حوادث 
 شخصية

مصارف تأمين 
 شامل

 تأمين مشاريع
 تأمين صحي
 داخلي

 تأمين صحي
 خارجي

 تأمين سفر
مجموع قطاعات 
 تأمين غير الحياة

 تأمين على
 الحياة

 المجموع

 
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية

 إيرادات التأمين
              

  918,847,597 18,046,096  900,801,501 28,931,166  74,663,497  249,651,660 1,110,462 38,385,811 5,333,301  2,393,563  41,864,999 139,383,294 )*(301,821,298 17,262,450 األقساط المكتتب بها

 (4,760,134) - (4,760,134) - (4,251,650)    - - - - (97,145) (411,339) - - - حسومات على األقساط

  914,087,463 18,046,096  896,041,367 28,931,166  70,411,847  249,651,660 1,110,462 38,385,811 5,333,301  2,296,418  41,453,660 139,383,294 301,821,298 17,262,450 اجمالي األقساط المكتتبة

 (232,156,056)  (13,501,262) (218,654,794)  (28,931,166) (27,205,920)  (92,156,181)  (975,964) (11,662,480) (1,768,693) (263,543)  (35,355,975)  (7,253,465) - (13,081,407) حصة معيدي التأمين 

 (26,898,491)  - (26,898,491)  -    -    - (7,676) - - (153,409)  (153,409)  (6,741,256) (19,574,251) (268,490) فائض الخسارة

 (259,054,547)  (13,501,262) (245,553,285)  (28,931,166) (27,205,920)  (92,156,181)  (983,640) (11,662,480) (1,768,693) (416,952)  (35,509,384)  (13,994,721) (19,574,251) (13,349,897) اجمالي حصة معيدي التأمين

  655,032,916 4,544,834  650,488,082 -  43,205,927  157,495,479 126,822 26,723,331 3,564,608  1,879,466  5,944,276 125,388,573 282,247,047 3,912,553 صافي أقساط محتفظ بها

  337,194,142 23,314,905  313,879,237 22,699,225  19,458,890  81,417,038 860,374 7,896,007 1,481,099  1,905,700  13,662,511 35,889,582 122,949,709 5,659,102 1/1/2016احتياطي مفرج عنه  اجمالي

 (83,796,594)  (10,591,813) (73,204,781)  (22,677,930) (6,245,571)  (26,572,485)  (505,927) (2,038,301) (495,243) (460,560)  (11,543,330)  (991,916) - (1,673,518) 1/1/2016حصة المعيد من احتياطي مفرج عنه 

  253,397,548 12,723,092  240,674,456 21,295  13,213,319  54,844,553 354,447 5,857,706 985,856  1,445,140  2,119,181 34,897,666 122,949,709 3,985,584 1/1/2016الشركة من احتياطي مفرج عنه  ةصافي حص

 (470,466,318)  (32,634,713) (437,831,605)  (25,743,147) (44,798,098)  (149,790,996) (444,185) (15,354,324) (3,199,981) (957,425)  (16,745,999)  (55,753,318) (120,728,519) (4,315,613) 31/12/2016احتياطي محتجز  اجمالي

  142,124,825 18,249,574  123,875,251 25,721,852  16,323,552  55,293,709 390,385 4,664,992 1,061,216  105,417  14,142,390 2,901,386 - 3,270,352 31/12/2016حصة المعيد من احتياطي محتجز 

 (328,341,493)  (14,385,139) (313,956,354)  (21,295) (28,474,546)  (94,497,287)  (53,800) (10,689,332) (2,138,765) (852,008)  (2,603,609)  (52,851,932) (120,728,519) (1,045,261) 31/12/2016محتجز  صافي حصة الشركة من احتياطي 

 (74,943,945)  (1,662,047) (73,281,898)  - (15,261,227)  (39,652,734)  300,647 (4,831,626) (1,152,909)  593,132 (484,428)  (17,954,266) 2,221,190 2,940,323 مكتسبةالالحركة في احتياطي األقساط غير 

  580,088,971 2,882,787  577,206,184 -  27,944,700  117,842,745 427,469 21,891,705 2,411,699  2,472,598  5,459,848 107,434,307 284,468,237 6,852,876 صافي األقساط المكتسبة

  18,990,403 104,906  18,885,497 2,893,117    -    - 341,587 1,115,951 15,345  29,240  9,578,897 703,259 - 4,208,101 عموالت اإلعادة

  1,368,366 -  1,368,366 -    -    - (656,815) - - (105,105)   1,669,031 - - 461,255 المعامدات أرباح

  600,447,740 2,987,693  597,460,047 2,893,117  27,944,700  117,842,745 112,241 23,007,656 2,427,044  2,396,733  16,707,776 108,137,566 284,468,237 11,522,232 إجمالي االيرادات
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 بيانات القطاعات )تتمة( .30
 

     
          

 
    

 تأمين بحري 
 تأمين سيارات
 إلزامي

 تأمين سيارات 
 شامل

 تأمين حريق
تأمين حوادث 
 عامة

تأمين حوادث 
 شخصية

مصارف تأمين 
 شامل

 تأمين مشاريع
 تأمين صحي
 داخلي

 تأمين صحي
 خارجي

 تأمين سفر
مجموع قطاعات 
 تأمين غير الحياة

تأمين على 
 الحياة

 المجموع

 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية سوريةليرة  ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 

               مصاريف التأمين

 (608,070,942)  (500,000) (607,570,942) - (126,215,812)  (231,108,181) (1,559,178) - (66,600)    - (68,288,936) (60,866,533) (119,300,702) (165,000) التعوياات المسددة 

 233,022,376 425,000 232,597,376 -  55,914,748  100,882,469 1,344,818 - 3,230    -  66,559,853 30,000 7,779,758 82,500 حصة المعيد من التعوياات 

 (375,048,566)  (75,000) (374,973,566) - (70,301,064)  (130,225,712) (214,360) - (63,370)    - (1,729,083)  (60,836,533) (111,520,944) (82,500) حصة الشركة من التعوياات 

 726,318,503 - 726,318,503 -  22,337,136  27,005,001 5,196,224 - 83,800  3,029,041  42,522,260 42,325,478 582,313,236 1,506,327 1/1/2016إجمالي احتياطي تحت التسوية 

 (107,643,432)  - (107,643,432) - (9,022,817)  (10,993,385)  (4,843,932) - (45,730) (2,277,226) (39,176,516) - (40,524,164) (759,662) 1/1/2016حصة المعيد من احتياطي تحت التسوية  

 618,675,071 - 618,675,071 -  13,314,319  16,011,616 352,292 - 38,070  751,815  3,345,744 42,325,478 541,789,072 746,665 1/1/2016حتياطي تحت التسوية من ا حصة الشركة صافي

 (759,162,472)  - (759,162,472) - (22,166,335)  (53,671,473)  (8,563,983) - (63,400) (6,592,185) (31,778,446) (48,053,322) (586,836,731) (1,436,597) 31/12/2016إجمالي احتياطي تحت التسوية 

 147,543,057 - 147,543,057 -  11,012,117  25,135,940 8,239,972 - 42,500  5,611,596  28,433,662 3,092,500 65,206,759 768,011 31/12/2016حصة المعيد من احتياطي تحت التسوية 

 (611,619,415)  - (611,619,415) - (11,154,218)  (28,535,533)  (324,011) - (20,900) (980,589)  (3,344,784)  (44,960,822) (521,629,972) (668,586) 31/12/2016احتياطي تحت التسوية  من حصة الشركة صافي

 (205,893,755)  - (205,893,755) (2,169,837) (18,932,372)  (34,666,227)  (1,284,597) (2,878,936) (399,999) (988,828)  (4,766,767)  (10,453,747) (128,057,761) (1,294,684) 31/12/2016احتياطي مطالبات حصلت ولم يبلغ عنها  اجمالي

حصةةةةةةةةةة المعيةةد من احتيةةاطي مطةةالبةةات حصةةةةةةةلةةت ولم يبلغ عنهةةا 
31/12/2016 

981,106 9,781,014 544,010 4,265,049  841,739  132,652 874,686 1,235,996 15,132,370  8,387,213  2,169,837 44,345,672 - 44,345,672 

احتياطي مطالبات حصةلت ولم يبلغ عنها  حصةة الشةركة من  صةافي
31/12/2016 

(313,578) (118,276,747) (9,909,737)  (501,718)  (147,089) (267,347) (2,004,250) (48,601)  (19,533,857)  (10,545,159) - (161,548,083) -  (161,548,083) 

 217,656,991 - 217,656,991 1,686,370 5,244,650  13,710,252 779,434 1,480,501 277,706  357,319 6,378,339 6,460,358 179,584,331 1,697,731 1/1/2016احتياطي مطالبات حصلت ولم يبلغ عنها   اجمالي

حصةةةةةةةةةة المعيةةد من احتيةةاطي مطةةالبةةات حصةةةةةةةلةةت ولم يبلغ عنهةةا 
1/1/2016 

(502,056) (10,364,888) (185,984)  (5,876,479)  (86,355) (92,858) (382,181) (726,590)  (7,432,969)  (2,510,298) (1,686,370) (29,847,028) -  (29,847,028) 

احتياطي مطالبات حصةلت ولم يبلغ عنها حصةة الشةركة من صةافي 
1/1/2016 

1,195,675 169,219,443 6,274,374 501,860  270,964  184,848 1,098,320 52,844 6,277,283  2,734,352  - 187,809,963 - 187,809,963 

 (629,151,675)  (500,000) (628,651,675) (483,467) (139,732,733)  (278,730,628) (5,432,100) (1,398,435) (168,493) (4,194,653) (55,933,550) (70,587,766) (72,297,627) 307,777 إجمالي التعوياات المتكبدة

 287,420,645 425,000 286,995,645 483,467 63,780,963  122,724,425 5,250,264 492,505 39,794 4,089,754  54,205,569 3,480,526 31,878,479 569,899 حصة معيدي التأمين من التعوياات المتكبدة

 (341,731,030)  (75,000) (341,656,030) - (75,951,770)  (156,006,203) (181,836) (905,930) (128,699) (104,899)  (1,727,981)  (67,107,240) (40,419,148) 877,676 حصة الشركة من التعوياات المتكبدة

 (82,626,047)  (1,520,864) (81,105,183) (45,651) (10,089,121)  (22,730,679)  - - (1,141,700) (306,788)  (7,162,343)  (22,079,462) (15,332,119) (2,217,320) عموالت وحوافز اإلنتاج

 (424,357,077)  (1,595,864) (422,761,213) (45,651) (86,040,891)  (178,736,882) (181,836) (905,930) (1,270,399) (411,687)  (8,890,324) (89,186,702) (55,751,267) (1,339,644) إجمالي المصاريف 

)الخسةةةةةارة التشةةةةةغيلية( قبل تخفيض المصةةةةةاريف  الربح التشةةةةةغيلي
 اإلدارية والعمومية

10,182,588 228,716,970 18,950,864 7,817,452 1,985,046  1,156,645 22,101,726 (69,595)  (60,894,137)  (58,096,191) 2,847,466 174,698,834 1,391,829 176,090,663 

 (5,513,086)  (108,277) (5,404,809)  (173,587) (447,981)  (1,497,910)  (6,663) (230,315) (32,000) (14,361)  (251,190)  (836,300) (1,810,927) (103,575) رسوم ميئة االشراف على التأمين

 (39,543,112)  (65,253) (39,477,859)  (43,397) (4,418,074)  (28,325,273)  (239,580) - - (134,335)  (2,348,870)  (933,001) (2,871,696) (163,633) المصاريف التأمينية األخرى

 (45,056,198)  (173,530) (44,882,668)  (216,984) (4,866,055)  (29,823,183)  (246,243) (230,315) (32,000) (148,696)  (2,600,060)  (1,769,301) (4,682,623) (267,208) إجمالي مصاريف التأمين

 131,034,465 1,218,299  129,816,166 2,630,482 (62,962,246)  (90,717,320)  (315,838) 21,871,411 1,124,645 1,836,350 5,217,392 17,181,563 224,034,347 9,915,380 التأمين)مصاريف(  صافي ايرادات

 (323,032,650)  (6,385,746) (316,646,904)  (10,237,510) (22,168,586)  (88,341,104)  (392,945) (13,583,106) (1,887,228) (749,835)  (15,313,703) (51,062,720) (106,801,720) (6,108,447) المحملة على فروع التأمين المصاريف اإلدارية والعمومية

يف التشغيلية( بعد تخفيض المصار )الخسارةالتشغيلي إجمالي الربح 
 اإلدارية والعمومية

3,806,933 117,232,627 (33,881,157) (10,096,311) 1,086,515  (762,583) 8,288,305 (708,783) (179,058,424)  (85,130,832) (7,607,028)  (186,830,738) (5,167,447)  (191,998,185) 
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 بيانات القطاعات )تتمة( .30
 

 مكونات أقساط التأمين اإللزامي للسيارات كما يلي: )*( كانت
 

 

2017 2016 
 ليرة سورية ليرة سورية 

   
 279,993,227 249,137,635 داخلي

 5,416,328 16,579,926 حدودي

 16,411,743 17,738,052 بطاقة برتقالية
   
 283,455,613 301,821,298 

 

 

 تعامالت مع أطراف ذات عالقة .31

 

 ،ساممين وأعااء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا في الشركة والمؤسسات التابعة لهمقة مي: الشركات الشقيقة وكبار المإن األطراف ذات العال
 إن شروط وسياسات مذه التعامالت ُيوافق عليها من قبل إدارة الشركة.

 

 مي كما يلي: الشامل ألطراف ذات العالقة والمدرجة في بيان الدخلاإن أرصدة 
 

 

 مصاريف اخرى مصاريف العموالت تعويضات متكبدة أقساط 2017
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 

 –المشرق العربي للتأمين شركة      
 اإلمارات

 العربية المتحدة
- 20,379,683 - - 

 1,396,622 - 5,500,879 37,093,991 مجموعة نحاس
     

 37,093,991 25,880,562 - 1,396,622 

     
     

 مصاريف اخرى مصاريف العموالت تعوياات متكبدة أقساط 2016
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 

 –شركة المشرق العربي للتأمين      
 اإلمارات

 - 14,426 (65,054,586) (72,131) العربية المتحدة
 (347,998) - (3,325,780) 20,725,364 مجموعة نحاس

     

 20,653,233 (68,380,366) 14,426 (347,998) 

     
 
 :مي كما يلي المركز المالي بيانذات العالقة المدرجة في ألطراف اأرصدة إن 
 
 

 ذات عالقة أطرافذمم مدينة من 
 

2017 2016 
 ليرة سورية ليرة سورية 

   

اإلمارات العربية المتحدة – مبالغ مستحقة من شركة المشرق العربي للتأمين  11,584,053 164,046,130 

من مجموعة شركات نحاس مبالغ مستحقة  971,093 1,658,739 
   
 12,555,146 165,704,869 
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 )تتمة( تعامالت مع أطراف ذات عالقة.   31
 

 ذات عالقة طرافألذمم دائنة 

 

  
 

2017 
 ليرة سورية

 

2016 
 ليرة سورية

 

 (528,001) (528,001) مبالغ مستحقة للمساممين

 (528,001) (528,001) مجموع المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة
 

 
 موظفي اإلدارة الرئيسينتعويضات 

 

 كانت كما يلي: لسنةدارة الرئيسين خالل اتعوياات موظفي اإلن إ
 
 2017 2016 

 ليرة سورية ليرة سورية 
   

 108,771,724 122,959,368 رواتب ومزايا 

 ____________ ____________  

 

 إدارة المخاطر    .32
 

 تتبعها اإلدارة بخصو  مذه المخاطر ملخصة كما يلي:الطرق التي و إن المخاطر التي تواجهها الشركة
 

 حوكمة إطار العمل    32.1
 

قيق تحإن الهدف األساسي من إطار عمل إدارة المخاطر واإلدارة المالية الخاصة بالشركة يتمثل بحماية مساممي الشركة من األحداث التي تعيق ال
عالة إلدارة فو استغالل الفر . تدرك اإلدارة الرئيسية األممية القصوى لوجود أنظمة كافية المستدام ألمداف األداء المالي ويشمل ذلك اإلخفاق في

 المخاطر.
 

يدعم ذلك ميكل تنظيمي وااح مع وجود تفويض موثق و إن مهمة إدارة المخاطر لدى الشركة يقوم بها مجلس اإلدارة مع اللجان المرتبطة به
 كبار المديرين.و إلى المدير العام المسؤوليات من مجلس اإلدارةو بالصالحيات

 

ميكلية. يقوم مجلس اإلدارة بتحديد مخاطر الشركة وتفسيرما و يجتمع مجلس اإلدارة بصورة منتظمة للموافقة على أية قرارات تجارية وتنظيمية
ديد لتأمين لتحقيق أمداف الشركة وتحإعادة او لتأمينلف للموجودات وموازنة استراتيجية وواع حدود ميكلية لامان وجود نوعية مالئمة وتصني

 متطلبات إعداد التقارير.
 

 إطار العمل القانوني والتشريعي     32.2

 

 نتهتم الجهات الرقابية بصورة رئيسية بحماية حقوق حاملي الوثائق ومراقبتها عن كثب لامان أن الشركة تقوم بإدارة شؤونهم بصورة كافية م
منظورة الناتجة لتزاماتها غير الاتهتم الجهات الرقابية أياا  بامان أن الشركة تحتفظ بالسيولة المالئمة للوفاء بأجل مصلحتهم. وفي نفس الوقت، 

 الكوارث الطبيعية.أومن التغيرات االقتصادية 
 

في الجمهورية العربية السورية، ومذه القوانين تفرض باإلاافة إلى الموافقات  الساريةتخاع عمليات الشركة للتشريعات والقوانين المحلية 
ية أوالرقابة على أعمال الشركة بعض المتطلبات االحترازية للتقليل من مخاطر التقصير واإلعسار من طرف شركات التأمين وتمكينها من مقابلة 

 التزامات غير متوقعة.
 

 والمطلوباتإطار عمل إدارة الموجودات    32.3
 

 .تنتج المخاطر المالية عن المراكز المكشوفة في أسعار الفائدة والعمالت األجنبية واألسهم وجميعها تتعرض لتغيرات عامة وخاصة في السوق
زايا المستحقة وع المتقوم الشركة بإدارة مذه المراكز لتحقيق عوائد استثمارية طويلة األجل تزيد عن التزاماتها بموجب عقود التأمين بالرجوع إلى ن

 الدفع إلى حملة وثائق التأمين.
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 )تتمة( مخاطر التأمين     32.4
 

عارض مع أو توقيتها الذي يت تتمثل المخاطر الرئيسية الناتجة عن عقود التأمين التي تواجهها الشركة في المطالبات الفعلية والمزايا المدفوعة
يؤثر على ذلك تكرار المطالبات، خطورة المطالبات، المزايا الفعلية المدفوعة والتطور الالحق للمطالبات طويلة األجل. ومن منا فإن التوقعات. 

 ات الكافية لتغطية مذه المطلوبات.يالهدف الرئيسي للشركة مو التأكد من وجود االحتياط
 

لعقود التأمين )والمناطق الجغرافية(. يتم تحسين مستويات المخاطر عن طريق يتم الحد من التعرض للمخاطر عن طريق تشكيل محفظة اخمة 
 تفاقيات إعادة التأمين.ا ستخدامايجية التأمين، كما مو الحال عند انتقاء دقيق وتنفيذ ارشادات استرات

 
 تكرار المطالبات وكمياتها

 

كة على الحريق والحوادث ومخاطر الغرق.  ينظر الى مذه العقود على أنها يمكن أن يتأثر تكرار المطالبات وكمياتها بعوامل متعددة. تؤمن الشر
حد لعقود تأمين قصيرة األجل حيث يتم االطالع على المطالبات وتسويتها خالل سنة من حدوث الحالة التي تم التأمين عليها والذي يساعد على ا

 من مخاطر التأمين. 
 

 الحرائق والحوادثالممتلكات و
 

 العمل.عن توقف الئق وران المخاطر الرئيسية تتمثل في الحلعقود تأمين الممتلكات، فإبالنسبة 
 

إن تكلفة إعادة بناء الممتلكات والحصول على محتويات  متلكات والمحتويات المؤمن عليها.يتم اكتتاب مذه العقود بالرجوع إلى قيمة استبدال الم
 .مي العوامل األساسية التي تؤثر على مستوى المطالبات المتوقفةبديلة والوقت المستغرق إلعادة بدء العمليات 

 
 السيارات

 

جة االلتزامات التي تنشأ ألطراف ثالثة نات أوعن األارار التي تتعرض لها مركباتهم،  السيارات مصمم ليعوض حاملي الوثائقإن التأمين على 
السرقة التي تحصل لمركباتهم إذا تامنت شروط  أوعويض عن الحريق عن حوادث الطرق. ويمكن لحاملي عقود التأمين أن يحصلوا على ت

 الوثيقة ذلك.
 

ح مذه صالإ أواستبدال  اإلصابات الجسدية أو أوبالنسبة لعقود التأمين على السيارات فإن األخطار الرئيسية مي المطالبات المتعلقة بالوفاة 
 شركات. أوالمركبات. وبشكل عام فإن جميع عقود التأمين على المركبات تعود ألفراد 

 
 اإلصالح وأاإلصابات الجسدية وتكلفة االستبدال  أوتعد مبالغ التعوياات التي يحكم بها من قبل المحاكم عن الحوادث التي ينجم عنها الوفاة 

 .المطالباتبالنسبة للمركبات عامال  مهما  يؤثر في حجم 
 

 األعمال الهندسية
 

األارار ألعمال المشروع المؤمن عليه والتزامات الطرف الثالث  أوبالنسبة لعقود التأمين الهندسية، تمثل العناصر الرئيسية للمخاطر الخسائر 
رار مو األا أوخسائر التوقف عن العمل نتيجة لذلك. إن نسبة الخسائر و الناتجة عنها وكذلك الخسائر واألارار لآلالت والمعدات المؤمن عليها

 العامل الرئيسي الذي يؤثر على مستوى المطالبات. 

 
 الحوادث المتنوعة

 

االلتزام وبالنسبة ألصناف التأمين اد الحوادث المتنوعة فهي فقدان النقود وسوء ائتمان الموظفين والحوادث الشخصية وتعوياات العمال والسفر 
 للطرف الثالث.

 
 ل العناصر الرئيسية التي تؤثر على مستوى المطالبات.ثالارر ومبلغ التعوياات التي يحكم بها من قبل المحاكم تم أوإن درجة الخسارة 

 
 األخطار البحرية

 

جزئية  وأيَصمم التأمين البحري لتعويض حاملي وثائق التأمين عن الخسائر واألارار للسفن البحرية والحوادث التي تؤدي إلى خسائر كلية 
 استراتيجية االكتتاب للفرع البحري تامن توزيع الوثائق بصورة جيدة من حيث السفن وخطوط الشحن المغطاة. للباائع.
 

 .تها مقابل المطالبات لجميع أنواع التأمين المذكورة أعالهالتزامإكافية للوفاء بتأمين  إعادة ترتيباتلدى الشركة 
 

 التركيز الجغرافي على األخطار
 

 إن مخاطر التأمين لدى الشركة تتعلق بوثائق التأمين المصدرة في الجمهورية العربية السورية.
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 مخاطر التأمين    32.4
 

 مخاطر إعادة التأمين
 

ع شركات بالدخول في اتفاقيات م –امن النشاط العادي ألعمالها  -لتقليل التعرض لمخاطر مالية ناتجة من مطالبات تأمينية كبيرة، تقوم الشركة 
ملة ى التعرض لخسائر محتأخرى بغرض إعادة التأمين.  تقدم اتفاقيات إعادة التأمين مذه تنوع أوسع في األعمال وتسمح لإلدارة بالسيطرة عل

 إاافية للتوسع. مجاالتن المخاطر الكبيرة وتوفر عناتجة 
 

عيدي مولكي تقلل الشركة الحد األدنى من مخاطر تعراها لخسائر كبيرة عند تعسر معيدي التأمين ماليا ، تقوم الشركة بتقييم األحوال المالية ل
 تأمين.لمعيدي ال متشابهة أو متماثلةمناطق جغرافية وأنشطة وخصائ  اقتصادية  أ منالتي قد تنشالتأمين وتراقب تركزات مخاطر االئتمان 

 

تجاه حاملي الوثائق، ونتيجة لذلك تظل الشركة ملتزمة أمام حاملي وثائقها بالجزء من اإن اتفاقيات إعادة التأمين ال تعفي الشركة من التزاماتها 
 عدم التزام معيد التأمين بالتزاماته بموجب اتفاقيات إعادة التأمين. المطالبات تحت التسوية المعاد تأمينها في حال

 

 .2016و  2017 كانون األول 31كما في  من الخطر اإلئتماني للشركة 92% هان أكبر خمسة معيدي تأمين يغطون ما نسبت
 

 المخاطر المالية   32.5
 

 األدوات المالية
 

ار ونتيجة لذلك فإنها تتعرض للمخاطر المشوالمدينين والدائنين.  وما في حكمهتستخدم الشركة امن نشاطها العادي أدوات مالية أولية مثل النقد 
 دوات الماليةمن أمم المخاطر الناتجة عن االإليها أدناه. ال تستخدم الشركة حاليا  مشتقات األدوات المالية إلدارة مذه المخاطر التي تتعرض لها. 

. يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة السياسات جنبيةمخاطر العملة األو مخاطر السيولة ،، مخاطر سعر السوقمخاطراالئتمان للشركة مخاطر سعر الفائدة،
 دارة كل من مذه المخاطر وفيما يلي ملخ  عنها:والموافقة عليها إل

 

 مخاطر سعر الفائدة
 

تغيرات في  أوإن خطر سعر الفائدة مو احتمال أن تتعرض األدوات المالية لمخاطر التغيرات في القيمة نتيجة التغيرات في معدالت سعر الفائدة 
سعر الفائدة عن طريق  بالحد من مخاطر الشركة ومقت وما في حكمه.وتتعرض الشركة لخطر سعر الفائدة فيما يتعلق بالنقد  الربحية المستقبلية.

 مراقبة التغيرات في سعر الفائدة على العمالت التي تتركز فيها النقدية.
 

 يواح الجدول التالي استحقاقات الموجودات المالية ومتوسط أسعار الفائدة على مذه الموجودات.
 

 سعر الفائدة  بنود ال تستحق 5الى  1من   

 ليالفع المجموع عليها فائدة سنوات أقل من سنة 
  ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 2017كانون األول  31كما في 
      

 7% 268,157,056 228,157,056 - 40,000,000 ما في حكمهنقد و
 0.55-15% 2,248,913,795 - 465,000,000 1,783,913,795 جلودائع أل

  263,974,050 263,974,050 - - التأمين ذمم مدينة ناشئة من عقود التأمين وعقود إعادة
  12,555,146 12,555,146 - - مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

 %12 25,000,000 - - 25,000,000 وديعة مجمدة
  462,500 462,500 - - استثمار متوفر للبيع

      

 1,848,913,795 465,000,000 505,148,752 2,819,062,547  

      
 

 سعر الفائدة  بنود ال تستحق 5الى  1من   
 الفعلي المجموع عليها فائدة سنوات أقل من سنة 

  ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 2016كانون األول  31كما في 
      
 %7 312,732,904 246,732,904 - 66,000,000 ما في حكمهنقد و
 %15-0.5 2,141,855,888 - 650,000,000 1,491,855,888 جلودائع أل

  256,800,537 256,800,537 - - التأمين ذمم مدينة ناشئة من عقود التأمين وعقود إعادة

  165,704,869 165,704,869 - - مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
 %11 25,000,000 - - 25,000,000 وديعة مجمدة

  462,500 462,500 - - استثمار متوفر للبيع
      

 1,582,855,888 650,000,000 669,700,810 2,902,556,698  

 

 
 تواريخ االستحقاق. أوال يوجد مناك اختالف مام بين إعادة التسعير التعاقدي 
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 ئتمانمخاطر اال
 

وجعل الطرف اآلخر يتعرض لخسارة مالية. بالنسبة لكل أنواع الموجودات  لتزاماتهافي الوفاء بمالية  طرفي أداة أحداخفاق في مخاطر االئتمان  تتمثل
 المركز المالي.  بيانفصاح عنها في ركة مو القيمة المدرجة كما تم اإلالمالية التي تحتفظ بها الشركة، فإن التعرض لمخاطر االئتمان للش

 
 اءات التالية بعين االعتبار للحد من تعرض الشركة لمخاطر االئتمان:تم األخذ بالسياسات واإلجر

 

 ائتمانية معترف بها. تعتبر من سياسة الشركة أن يخاع كل عمالء  مؤمالتتدخل الشركة بعقود التأمين وإعادة التأمين مع جهات تتمتع ب
لى اجراءات التحقق االئتمانية. باإلاافة إلى أن الذمم المدينة من عقود التأمين وإعادة التأمين تتم مراقبتها بشكل إالشركة على أساس ائتماني 

 مستمر من أجل التقليل من تعرض الشركة لمخاطر ديون متعثرة. 
 

  وكالء والوسطاء ومراقبة الذمم المدينة الوكالء والوسطاء من خالل واع سقوف ائتمان للة بقالمتعلتحاول الشركة الحد من مخاطر االئتمان
 .القائمة

 

 .يتم االحتفاظ باألرصدة المصرفية الخاصة بالشركة مع مجموعة من المصارف المحلية وفقا للسياسات التي يرسمها مجلس االدارة 
 

 .ال يوجد مناك تركز مام لمخاطر االئتمان في الشركة 
 

 بالتعرض لمخاطر االئتمان في الشركة عن طريق تصنيف الموجودات المالية للشركة كما يلي:يواح الجدول التالي معلومات فيما يتعلق 
 

   غير متجاوز تاريخ اإلستحقاق وغير منخفض القيمة 
 

 2017كانون األول  31
 

 استثماري
 

 غير استثماري
 متجاوز تاريخ اإلسحححححتحقاق

 )*( منخفض القيمة أو
 

 المجموع
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 
     

 268,157,056 - 228,157,056 40,000,000           ما في حكمهنقد و
 2,248,913,795 - - 2,248,913,795     جلودائع أل

 263,974,050 33,654,745         230,319,305 - ذمم مدينة ناشئة من عقود التأمين وعقود إعادة التأمين
 12,555,146 - 12,555,146 - أطراف ذات عالقةمبالغ مستحقة من 

 213,481,249 - 213,481,249 - حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة
 احتياطي تعويضات تحت التسويةحصة معيدي التأمين من 

 188,021,288 - 188,021,288 - وحوادث وقعت ولم يبلغ عنها 
 25,000,000 - - 25,000,000           وديعة مجمدة

 462,500 - - 462,500                 استثمار متوفر للبيع
     
 

2,314,376,295 872,534,044 33,654,745 3,220,565,084 

     

 
   غير متجاوز تاريخ اإلستحقاق وغير منخفض القيمة 
 
 2016كانون األول  31

 
 استثماري

 
 غير استثماري

متجاوز تاريخ اإلسةةةةةةةتحقاق 
 )*( منخفض القيمة أو

 
 المجموع

 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 
     

 312,732,904 - 246,732,904 66,000,000 ما في حكمهنقد و
 2,141,855,888 - - 2,141,855,888 جلودائع أل

 256,800,537 37,408,703 219,391,834 - ذمم مدينة ناشئة من عقود التأمين وعقود إعادة التأمين
 165,704,869 - 165,704,869 - مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

 142,124,825 - 142,124,825 - حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة
 احتياطي تعوياةةات تحت التسةةويةحصةةة معيدي التأمين من 

 191,888,729 - 191,888,729 - وحوادث وقعت ولم يبلغ عنها
 25,000,000 - - 25,000,000 مجمدةوديعة 

 462,500 - - 462,500 استثمار متوفر للبيع
     
 2,233,318,388 965,843,161 37,408,703 3,236,570,252 
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 تتمة() ئتمانمخاطر اال

 
 استحقاقها.يعرض الجدول التالي تحليال  ألعمار الذمم المدينة الناتجة عن عقود التأمين وإعادة التأمين والتي تجاوزت تاريخ  (*)
 

   متجاوز تاريخ اإلستحقاق وغير منخفض في القيمة 

  
 

 30يصحححححححححل الى 
 يوم

 
 

 60الى  31من 
 يوم

 
 

 90الحححى  61محححن 
 يوم

 
 

 90 أكححثححر مححن
 يوم

 
 

 المجموع

تححححاريححخ مححتححجححححاوز 
اإلسححححححححححتحححححححححقححححاق 
ومحححنحححخحححفحححض فحححي 

 القيمة

 
 

 المجموع

 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 
        

 33,654,744 20,580,445 13,074,299 2,902,602 730,022 3,330,699 6,110,976 2017 ولألكانون ا 31

        

 37,408,703 20,569,537 16,839,166 9,721,384 2,244,502 3,002,639 1,870,641 2016 ولكانون األ 31

 
يوماَ  90كثر من ألستحقاق ومنخفاة في القيمة" عندما تتأخر الدفعات المترتبة على مذه الذمم ينة على أنها "متجاوزة لتاريخ االيتم تصنيف الذمم المد
 .الشامل الدخل بياننخفاض في قيمة مذه الذمم في ويتم تسجيل اال

 
يوما  فإنه يتم تصنيف  90عندما يكون الخطر االئتماني لهذه الذمم مؤمنا  عليه بشكل كاف ويتأخر تسديد الدفعات المترتبة على مذه الذمم ألكثر من 

 .الشامل الدخل بياننخفاض في القيمة في امنخفاة في القيمة" وال يسجل أي  ستحقاق وغيرذمم على أنها "متجاوزة لتاريخ االمذه ال
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 إدارة المخاطر )تتمة(  . 32
 

 المخاطر المالية )تتمة(   32.5
 

 مخاطر السيولة
 

 .عند استحقاقهاعقود التأمين والمطلوبات المالية  بموجبالمتفق عليها زمة للوفاء بوعودما التتمثل مخاطر السيولة في الصعوبات التي قد تواجهها الشركة في توفير األموال ال
 ها.ئلتزامات عند نشوللوفاء باال الالزمةاألموال النقدية  بالتأكد من توفردارة اإل وتقومساس شهري أتم مراقبة متطلبات السيولة على ت

 أية مطلوبات تستحق عليها فائدة: ةية غير المخصومة المتبقية. كما أنه ال يترتب على الشركتواريخ استحقاق موجودات الشركة ومطلوباتها حسب االلتزامات التعاقد يواح الجدول التالي
 

2017كانون األول  31  2016كانون األول  31    

 المجموع بدون استحقاق أكثر من سنة أقل من سنة  المجموع بدون استحقاق أكثر من سنة أقل من سنة 
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية  ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 

          الموجودات
 33,624,919 33,624,919 - -  33,614,591 33,614,591    - - ممتلكات ومعدات

 8,693,958 8,693,958 - -  8,479,800 8,479,800       - - موجودات غير ملموسة
 462,500 462,500 - -  462,500 462,500          - - استثمار متوفر للبيع

 142,124,825 -                      - 142,124,825  213,481,249 -                      - 213,481,249 أقساط غير المكتسبةحتياطي التأمين من ا معيدي ةحص
 احتياطي تعوياةةةةةةات تحت التسةةةةةةويةالتأمين من  معيدي ةحصةةةةةة

 191,888,729 -                      4,953,024 186,935,705  188,021,288 -                      3,702,388 184,318,900 ولم يبلغ عنهاوحوادث وقعت 
 74,825,900 - 4,188,283 70,637,617  130,871,750 -                      3,344,751 127,526,999 مدينون آخرون ومصاريف مدفوعة مقدما  

 256,800,537 -                      - 256,800,537  263,974,050 -                      - 263,974,050 ذمم مدينة ناشئة من عقود التأمين وعقود إعادة التأمين
 165,704,869 - - 165,704,869  12,555,146 - - 12,555,146 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

 25,000,000 25,000,000    - -  25,000,000 25,000,000    - -  وديعة مجمدة
 2,141,855,888 -                      650,000,000 1,491,855,888  2,248,913,795 -                      465,000,000 1,783,913,795 جلودائع أل
 312,732,904 -                      - 312,732,904  268,157,056 -                      - 268,157,056 ما في حكمهنقد و

          

 

 3,353,715,029 67,781,377 659,141,307 2,626,792,345  3,393,531,225 67,556,891    472,047,139 2,853,927,195 إجمالي الموجودات
          

          

          المطلوبات

 470,466,318    -                      - 470,466,318  532,551,663 -                      - 532,551,663 غير مكتسبةاحتياطي أقساط 
 965,056,227    -                      45,689,668 919,366,559  918,615,507 -                      43,895,768 874,719,739 وحوادث وقعت ولم يبلغ عنها احتياطي تعوياات تحت التسوية

 23,148,067    -                         -                      23,148,067  32,649,419 -                      - 32,649,419 مطلوبات لشركات التأمين وإعادة التأمين
 215,696,487    -                         -                      215,696,487  279,884,803 -                      - 279,884,803 تفاقيات إعادة التأمينامبالغ محتفظ بها حسب 

 155,902,011    -                         -                      155,902,011  188,221,513 -                    - 188,221,513 دائنون آخرون ومبالغ مستحقة الدفع
 528,001    -                         -                      528,001  528,001 -                      - 528,001 عالقةالطراف ذات ألمبالغ مستحقة ل

 33,622,412    -                         -                      33,622,412  29,656,152 -                      - 29,656,152 اريبة الدخل مستحقة الدفع
 

 1,864,419,523 - 45,689,668 1,818,729,855  1,982,107,058    - 43,895,768 1,938,211,290 مجموع المطلوبات
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 إدارة المخاطر )تتمة(    .32
 

 المخاطر المالية )تتمة(    32.5
 

 األجنبيةمخاطر العملة 
عتقد إدارة تالت أسعار صرف العمالت األجنبية. مخاطر تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في معدفي مخاطر العملة األجنبية  تتمثل

  :2017سعر الصرف في نهاية  بلغ  .ةاألجنبيالعمالت صرف ومرية نتيجة للتقلبات في أسعار الشركة بوجود مخاطر متدنية لوقوع خسائر ج
 (.كييرمأدوالر  ليرة سورية لكل 517.43 :2016) ليرة سورية لكل دوالر أمريكي 436

 يبين الجدول التالي توزع موجودات ومطلوبات الشركة بالعملة األصلية مقومة بالليرة السورية:
 

 
 2017كانون األول  31

 
 ليرة سورية

 ركييدوالر أم
 مقوم بالليرة السورية

 عمالت أخرى
 بالليرة السوريةمقومة 

 
 المجموع

     الموجودات

 33,614,591 - - 33,614,591    ممتلكات ومعدات
 8,479,800 - - 8,479,800       موجودات غير ملموسة
 462,500 - - 462,500          استثمارمتوفر للبيع

 213,481,249 - - 213,481,249 أقساط غير مكتسبة احتياطي معيدي التأمين من ةحص
 احتياطي تعوياةةةةةات تحت التسةةةةةويةمعيدي التأمين من  ةحصةةةةة

 188,021,288 - - 188,021,288 وحوادث وقعت ولم يبلغ عنها
 130,871,750 - - 130,871,750 مدينون آخرون ومصاريف مدفوعة مقدما  

 263,974,050 - - 263,974,050 ذمم مدينة ناشئة من عقود التأمين وعقود إعادة التأمين
 12,555,146 11,584,053 - 971,093 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

 25,000,000 - - 25,000,000 وديعة مجمدة
 2,248,913,795 158,634,449 100,279,346 1,990,000,000 جلودائع أل
 268,157,056 98,240,303 5,943,565 163,973,188 ما في حكمهنقد و

     

  3,393,531,225 268,458,805 106,222,911 3,018,849,509 الموجوداتمجموع 

     
     المطلوبات

 532,551,663 - - 532,551,663 احتياطي أقساط غير مكتسبة
 918,615,507 - - 918,615,507 وحوادث وقعت ولم يبلغ عنها احتياطي تعوياات تحت التسوية
 32,649,419 - - 32,649,419 التأمينمطلوبات شركات التأمين وإعادة 

 279,884,803 - - 279,884,803 مبالغ محتفظ بها حسب اتفاقيات إعادة التأمين
 188,221,513 - - 188,221,513 دائنون آخرون ومبالغ مستحقة الدفع
 528,001 - - 528,001 مبالغ مستحقة لألطراف ذات العالقة

 29,656,152 - - 29,656,152 مستحقة الدفعالاريبة الدخل 
     

 1,982,107,058 - - 1,982,107,058 مجموع المطلوبات

     
 
 2016كانون األول  31

 
 ليرة سورية

 دوالر أميركي
 مقوم بالليرة السورية

 عمالت أخرى
 مقومة بالليرة السورية

 
 المجموع

     الموجودات

 33,624,919 - - 33,624,919 ممتلكات ومعدات
 8,693,958 - - 8,693,958 موجودات غير ملموسة
 462,500 - - 462,500 استثمارمتوفر للبيع

 142,124,825 - - 142,124,825 أقساط غير مكتسبة احتياطي معيدي التأمين من ةحص
 احتياطي تعوياةةةةةات تحت التسةةةةةويةمعيدي التأمين من  ةحصةةةةة

 191,888,729 - - 191,888,729 وحوادث وقعت ولم يبلغ عنها
 74,825,900 - - 74,825,900 مدينون آخرون ومصاريف مدفوعة مقدما  

 256,800,537 - - 256,800,537 ذمم مدينة ناشئة من عقود التأمين وعقود إعادة التأمين
 165,704,869 164,046,130 - 1,658,739 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

 25,000,000 - - 25,000,000 وديعة مجمدة
 2,141,855,888 100,112,888 51,743,000 1,990,000,000 جلودائع أل
 312,732,904 171,959,669 9,332,367 131,440,868 مافي حكمهنقد و
     

 3,353,715,029 436,118,687 61,075,367 2,856,520,975 مجموع الموجودات

     
     المطلوبات

 470,466,318 - - 470,466,318 احتياطي أقساط غير مكتسبة
 965,056,227 - - 965,056,227 وحوادث وقعت ولم يبلغ عنها احتياطي تعوياات تحت التسوية

 23,148,067 - - 23,148,067 مطلوبات شركات التأمين إعادة التأمين
 215,696,487 - - 215,696,487 مبالغ محتفظ بها حسب اتفاقيات إعادة التأمين

 155,902,011 - - 155,902,011 آخرون ومبالغ مستحقة الدفعدائنون 
 528,001 - - 528,001 مبالغ مستحقة لألطراف ذات العالقة

 33,622,412 - - 33,622,412 اريبة الدخل مستحقة الدفع
     

 1,864,419,523 - - 1,864,419,523 مجموع المطلوبات
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 إدارة المخاطر )تتمة(    .32
 
 واألعمال المخاطر التشغيلية    32.6
 

األحداث الخارجية. عندما تتعطل  أوالغش  أوبسبب الخطأ البشري  أوإن مخاطر التشغيل مي مخاطر الخسارة الناتجة من تعطل األنظمة 
ؤدي إلى ت أوتشريعية  أوويكون لذلك آثار قانونية  بسمعة الشركةاألنظمة عن العمل يمكن للمخاطر التشغيلية أن تؤدي إلى أارار خاصة 

جابة تالخسارة المالية. ال يمكن للشركة أن تتوقع تجنب جميع المخاطر التشغيلية ولكن من خالل إطار الرقابة العامة ومن خالل المتابعة واالس
خول راءات للدللمخاطر المحتملة، تستطيع الشركة أن تدير مذه المخاطر. تتامن أدوات الرقابة فصل الواجبات بصورة فعالة وواع إج

  عمليات التقييم.و على األنظمة والتفويض والتسوية وتدريب العاملين

خطار الناتجة عن الظروف السياسية واالقتصادية األ قطاع بصفة عامة، ومنهاال الشركة أو تؤثر على قد تنشأ مخاطر األعمال من عدة عوامل

بتقييم تلك المخاطر بشكل مستمر  شركةتقوم إدارة ال .الشركة عمالأالمحيطة والتي تحمل في طياتها العديد من المؤشرات السلبية على نتائج 

 .شركةمالي للواتخاذ اإلجراءات المناسبة للتقليل بقدر اإلمكان من أثرما على نتائج األعمال والمركز ال

 
 

 إدارة راس المال    32.7
 

 .لكيةمداف عملها وزيادة حقوق الممن أجل دعم أنسب كفاية عالية لرأس المال تقوم الشركة بواع أمداف للحصول على 
 

تعديالت إجراء الالواردة على أساس منتظم. يتم و تدير الشركة متطلباتها الرأسمالية من خالل تقييم العجز في المستويات الرأسمالية المطلوبة
نية من أجل الحفاظ على البوالشركة.  طةنشاوء التغيرات في ظروف السوق وأوجه المخاطر ألى المستويات الرأسمالية الحالية في علالالزمة 
 أسهم جديدة عند الارورة. إصدار أوتعديلها، يمكن للشركة أن تعدل مبلغ توزيعات األرباح على المساممين  أوالرأسمالية 

 
شركة عن  2008 األول كانون 11في  الصادر 210/100قرارميئة اإلشراف على التأمين رقم  حسب سبة المالءة المالية لل يجب أال تتدنى ن
150% . 

 يواح الجدول التالي كيفية احتساب نسبة كفاية رأس المال:
 

 2016 2017 كفاية رأس المال 
 سوريةليرة  ليرة سورية  
   

   رأس المال المتوفر
 850,000,000 850,000,000 رأس المال المكتتب

 121,904,733 138,976,771 حتياطي قانونيا
 121,904,733 138,976,771 إختياري احتياطي

 395,486,040 283,470,625 أرباح مدورة مخصوما  منها األرباح الموزعة

 1,489,295,506 1,411,424,167 مجوع رأس المال المتوفر

   
   رأس المال المطلوب

 174,651,264  171,507,799 رأس المال المطلوب مقابل مخاطر الموجودات
 206,620,035  196,830,145 االكتتابية رأس المال المطلوب مقابل اإللتزامات

 29,892,966 34,723,665 رأس المال المطلوب مقابل مخاطر معيدي التأمين
 3,576,963  3,999,542 رأس المال المطلوب مقابل مخاطر تأمين الحياة

 414,741,228  407,061,151 مجموع رأس المال المطلوب 

 %359 %347 نسبة مامش المالءة  )%(
 
 

 مخاطر األعمال32.8      
 

خطار الناتجة عن الظروف السةةةياسةةةية األ ومنها بصةةةفة عامة،قطاع التأمين الشةةةركة أو تؤثر على قد تنشةةةأ مخاطر األعمال من عدة عوامل 
ك المخاطر دارة الشركة بتقييم تلإتقوم . أعمال الشركةواالقتصادية المحيطة والتي تحمل في طياتها العديد من المؤشرات السلبية على نتائج 

 عمال والمركز المالي للشركة.نتائج األثرما على أمناسبة للتقليل بقدر االمكان من جراءات الاإلبشكل مستمر واتخاذ 
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 االلتزامات المحتملةالتعهدات و    .33
 

 الدعاوى القضائية -

إن عمل الشركة في مجال التأمين يجعلها طرف مدعى عليه في دعاوى قاائية وذلك امن دورة أعمالها العادية. في حين أنه من غير 
معرفة المحصلة النهائية لكافة الدعاوى القاائية، تعتقد اإلدارة بأنه لن يكون لهذه الدعاوى أي أثر جومري على نتائج  أوالعملي التنبؤ 
 مركزما المالي. أوالشركة 

 
 

 االلتزامات بموجب عقود اإليجار التشغيليةو اطات الرأسماليةتباالر -
 

 المركز المالي. بيانال يوجد لدى الشركة ارتباطات رأسمالية بتاريخ 
 

 إن االلتزامات الناشئة عن عقود اإليجار التشغيلية مي كما يلي: 
 
 

 2017 2016 
 ليرة سورية ليرة سورية 

   رتباطات عقود اإليجار التشغيلية:ا

 15,991,261 3,416,000 تستحق خالل سنة

 1,700,000 1,399,680 تستحق من سنة إلى خمس سنوات

 
 
 

4,815,680 17,691,261 

 
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية    .34
 

سداد  وأتتكون األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية. إن القيمة العادلة مي القيمة التي يتم بموجبها تبادل موجودات ما 
مطلوبات ما بين أطراف راغبة في ذلك وبشروط تعامل عادل. يفترض تعريف القيمة العادلة بأن المنشأة قادرة على العمل وفقا  لمبدأ 

القيام بأية تعامالت بشروط  أوإجراء تخفيض حاد في مستوى عملياتها  أوحاجة لتصفيتها،  أواالستمرارية المحاسبي، مع عدم وجود نية 
إعادة التأمين  أوتأثير عكسي. تتكون الموجودات المالية الخاصة بالشركة من النقدية وشبه النقدية والذمم الناشئة عن عقود التأمين  معينة لها

 إجمالي المطالبات تحت التسوية.و ، بينما تتكون المطلوبات المالية من الدائنينالذمم المدينة األخرىو
 

 المركز المالي. بيانالمطلوبات المالية ال تختلف جومريا  عن قيمتها الدفترية بتاريخ و إن القيمة العادلة للموجودات المالية
 
 

 األرباح الموزعة    .35
 

ليرة سورية موزعة على  119,000,000، قررت الهيئة العامة للمساممين توزيع جزء من األرباح المحتجزة بقيمة 2017 أيار 3بتاريخ 
ليرة سورية خالل عام  157,760,000بينما بلغت األرباح الموزعة  .ليرة سورية 14سهم حيث كان نصيب السهم الواحد  8,500,000

 ليرة سورية. 18.56حيث كان نصيب السهم الواحد  2016
 
 

 استثمار األموال     .36
 

 ايرادات فوائدما امن بيان الدخل الشامل.يمثل بند ودائع ألجل ودائع آجلة ذات فترة استحقاق أصلية تزيد عن ثالثة أشهر وتسجل 
 

 .2016و 2017 يخالل عام %11بلغ متوسط أسعار الفائدة على الودائع ألجل 
 

 

 أحداث الحقة     .37
 
ليرة سةةةةةورية، على أن يتم  106,590,000بمبلغ  2017أرباح عن عام  مجلس إدارة الشةةةةةركة توزيعاقترح  2018نيسةةةةةان  16بتاريخ 

 .األرباح خالل اجتماع الهيئة العامة العادية للمسامميناإلقرار بتوزيع 
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 أرقام المقارنة     .38
 

عملية إعادة التبويب مذه على حقوق الملكية  لتتناسب مع تبويب أرصدة الفترة الحالية. لم تؤثر 2016تم إعادة تبويب بعض أرصدة عام 

 أو ربح السنة السابقة.

 

 :الدخل الشاملويلخص الجدول التالي المبالغ التي تم إعادة تبويبها في بيان 

 

 
كانون  31 التبويب كما في

 2017األول 
كانون  31 التبويب كما في 

 2016األول 
 

 الشرح
 المبلغ 

 ليرة سورية

       
المصاريف اإلدارية   أقساط مكتسبة 

 والعمومية 
 ( (4,760,134   الحسم الممنوح إعادة تبويب  

       
 


