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الّسيّدات والّسادة ممثّلو الجهات املعنيّة املحرتمون

أيّتها السيّدات

أيّها الّسادة املساهمون

يرّسين ابتداًء أن أرّحب بكم جميعاً.

لقــد انــرم عــاٌم تقريبــاً عــى اجتامعنــا األخــر, وإذ نعــود إىل الّلقــاء دوريّــاً معكــم بســعادٍة بالغــٍة فســوف نســتعرض وإيّاكــم  أهــّم 

التطــّورات واإلنجــازات - التــي نعتــزُّ بهــا و تعتــزُّ بهــا الّشكــة - إضافــًة إىل التّقريــر املــايلِّ املتعلِّــق بعــام 2016. 

ملـّـا تــزل الظــروف العصيبــة التــي متــرُّ بهــا البــالد تُرخــي بظاللهــا عــى واقــع العمــل االقتصــاديِّ كَُكل والــذي ينعكــس دون شــك عــى 

واقــع رشكتكــم بجليــل األثــر, وهــو مــا أوجــب بــذل مزيــٍد مــن الجهــد ملواجهــة هــذه املصاعــب. ولقــد متثّلــت هــذه الجهــود بنشــاٍط 

اســتثنايئًّ لــإدارة واملوظّفــن تحــت عنــواٍن دائــٍم هــو تعزيــز الثّقــة بــن الشكــة وعمالئهــا املســتند إىل ثقتكــم الغاليــة املمنوحــة لنــا 

والّتــي نؤمــن باملطلــق أنّنــا بهــا نقــوى ونســتمر. بــوّدي أن أقــول لكــم باطمئنــاٍن أّن املتّحــدة للتأمــن هــي مــن الــشكات العتيــدة التــي 

ترتبَّــع يف رأس الهــرم بــن مثيالتهــا يف الّســوق الســوريَّة, وهــي ماتــزال تســاهم كرافــٍد أســاس يف عمليّــة التنميــة االقتصاديـّـة والبشيـّـة 

املطلوبــة يف هــذه املرحلــة عــى املســتوى الوطنــّي, واســمحوا يل أيّهــا الّســادة أن نفخــر نحــن رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة بالقــول: 

ــالًّ الّدرجــة األوىل بــن أســعار أســهم رشكات  ــة بقــي متصــّدراً ومحت أّن ســعر ســهم املتّحــدة للتأمــن يف ســوق دمشــق لــأوراق املاليّ

التّأمــن املامثلــة لعــام 2016.

قتها املتّحدة للتّأمن خالل عام 2016: كلُّ ذلك يبدو جليّاً من خالل استقراء النتائج التي حقَّ

ــاح  ــام بلغــت األرب ــرة ســوريّة، بين ــغ /771,843,794/ ل ــج إىل أّن إجــاميل أقســاط فــروع التأمــن املختلفــة قــد بل حيــث تشــر الّنتائ

ــورية. ــرة س ــة /637,138,858/ ل الّصافي

ــهم  أّمــا عــى صعيــد أســهم الّشكــة فقــد تــّم تــداول /341,080/ ســهامً بقيمــة /60,914,725/ لــرة ســورية، وذلــك بســعٍر وســطيٍّ للسَّ

ــرة ســورية  ــغ /160/ ل ــذي بل ــعر الوســطيِّ خــالل العــام 2015 وال ــة مــع السِّ ــرة ســورية مقارن ــغ /178.59/ ل خــالل العــام 2016 بل

ــهم، أي مبعــّدل ارتفــاع بلــغ /11.6%/  عــن العــام املــايض. يف حــن حّققــت الّشكــة عــى الّصعيــد االســتثامري إيــرادات مــن الفوائــد  للسَّ

عــى الودائــع، وإيــرادات أخــرى بلغــت /142,364,907/ لــرة ســورية. وتســتمرُّ الّشكــة بالعمــل وتحســن األداء الــذي يتجــّى ببعــض 

ــة، ومنهــا العمــل عــى بنــاء عالقــٍة متكاملــٍة مــع بنــك بيمــو الســعودي الفرنــي والذي يعتــر من املســاهمن الرئيســين  املــؤرشات الهامَّ

كــة، حيــث تعتــر هــذه العالقــة مــؤرشاً إيجابيـّـاً وجوهريـّـاً للّدخــول إىل التّأمــن عــر املصــارف، وال يغيــب عــن الحديــث النتائــج  يف الشَّ

ــة  ــر األداء واملحافظــة عــى االحرتافيّ ــة بالّدمــاء والخــرات الجديــدة لتطوي التــي حّققتهــا الشكــة عــن طريــق رفــد الكــوادر الوظيفيّ

ــإرشاٍف  ــفافية وب ــر الكفــاءة والّش ــك وفــق أعــى معاي ــٍم، وذل ــاة بشــكٍل دائ ــق األهــداف املتوّخ ــم الخدمــات وتحقي ــة يف تقدي العالي

ــامت  ــداًء بتعلي ــة اهت ــة الّداخلي ــل دور الرَّقاب ــه بتفعي ــك كلَّ ــّوج ذل ــس اإلدارة.ويُت ــاء مجل ــس وأعض ــل رئي ــن قب ــارٍش م ــٍل ومب متكام

كــة مــن خــالل االلتــزام بالّشــفافية واإلنصــاف وإتاحــة وتوزيــع الفــرص بشــكٍل عــادل. الحوكمــة وتأمــن بيئــة عمــل خاّلقــة داخــل الشَّ

إنّنــا نســعى يف املتّحــدة للتأمــن بــدأٍب حثيــث لتلبيــة احتياجــات الســوق التّأمينيّــة، ودراســة اســرتاتيجيات االكتتــاب ومخاطرهــا فّنيــاً 

مــه بشــكٍل مميَّــز، والحفــاظ كذلــك عــى العمــالء مــن خــالل تأمــن  وتأمينيـّـاً وبدقـّـٍة، للحفــاظ عــى تســويق املنتــح التّأمينــّي الــذي نقدِّ

أعــى الكفــاءات والخــرات يف الّشكــة بشــكٍل عــام ولــدى موظفــي االكتتــاب بشــكل خــاص.

عد،  إنَّ مجلــس اإلدارة الــذي اســتلم مهامــه يف منتصــف عــام 2015 يعتــزُّ بالقــول بأنّنــا رسنــا عــى درب االحرتافيَّــة العاليــة عى كافــة الصُّ

ــد يف التَّحّســن  وكذلــك مــن خــالل تســوية املطالبــات برسعٍة ودقَّــة، ولطاملا كانــت الخدمة الجيِّدة ســمٌة أساســيٌَّة مميّزٌة لعملنا، ماّم تجسَّ

كــة. وقــد تجــّى ذلــك يف تقــدم ترتيــب الّشكــة مــن خــالل أنــواع التّأمــن املختلفــة، حيــث انتقلــت الّشكــة عــى  امللحــوظ لوضــع الشَّ

كــة إىل املرتبــة الثالثة  مت الشَّ ســبيل املثــال مــن املرتبــة الّســابعة يف تأمــن الّســيّارات الّشــامل إىل املرتبــة الثالثــة يف عــام 2016، كــام تقدَّ

يف تأمــن نقــل البضائــع و إىل املرتبــة الثّانيــة يف تأمــن املمتلــكات، وتقــوم سياســة الّشكــة عــى التّنــوع يف املحفظــة التّأمينيّــة والرّتكيــز 
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ــة،  ــن الرابح ــواع التّأم ــى أن ع

فحــازت املتّحــدة للتّأمــن عــى 

املرتبــة الخامســة مــن مجمــل 

إنتــاج الّســوق التأمينيــة

املؤّسســة  إنتــاج  باســتثناء   (

 ) للتأمــن  الّســورية  العاّمــة 

ــوقيٍّة  ــٍة س ــع حّص ــك بواق وذل

بلغــت  8.11 % مــن إجــاميل 

وبحّصــٍة  الّســوق،  إنتــاج 

إجــاميل  مــن   %8.5 ســوقيّة 

ــتثناء  ــد اس ــوق بع ــاج الس إنت

االلزامــي.  الّســيارات  تأمــن 

خطّتنــا  وتتضّمــن  هــذا 

التوســعيّة للعــام 2017 افتتــاح 

محافظــة  يف  جديــد  فــرٍع 

العمــل  وإعــادة  ــويداء،  السُّ

والتّوجــه  درعــا،  فــرع  يف 

ــشاء  ــة ب لالســتثامرات العقاريَّ

كــة بفــرع حــامه, وعقــاٍر لــإدارة العاّمــة يف دمشــق، وذلــك لحاميــة رأســامل الّشكــة بشــكٍل أكــر. وعــى مــا جــرت عليــه  مقــرٍّ للشَّ

ــح الوضــع املــايلَّ للشكــة كــام يف 31 كانــون األول  العــادة ســنقوم باســتعراض التّقريــر الّســنوي للّشكــة املتّحــدة للتأمــن، والــذي يوضِّ

ــة، متاشــياً مــع قــرار حوكمــة رشكات التّأمــن  ات يف حقــوق املســاهمن، والتَّدفقــات النقدي خــل الشــامل، والتَّغــرُّ ــات الدَّ 2016، وبيان

التّأمــن.  عــى  اإلرشاف  هيئــة  عــن  الّصــادر 

كــة التِّجاريَّــة املتَّحــدة للتّأمــن- عــى الّدعــم  م بخالــص الشــكر واالمتنــان للّشيــك االســرتاتيجّي – الشَّ وقبــل ذلــك، ال يســعنا إال التّقــدُّ

الفّنــي املتواصــل خــالل فــرتة األزمــة، وذلــك بعــد انســحاب معيــدي التّأمــن العامليــن نتيجــة العقوبــات املفروضــة عــى بلدنــا.

ــكر الجزيــل كذلــك لجميــع الجهــات العاملــة يف هيئــة اإلرشاف عــى التّأمــن، واالتِّحــاد الســوري لــشكات التأمــن عــى  ونتوّجــه بالشُّ

ــة الهتاممهــا ودعمهــا املتواصــل لقطَّــاع التّأمــن الّســوري.  ــكر والتقديــر وزارة املاليَّ دعمهــم املتواصــل واملســتمّر، ونخــصُّ بالشُّ

ــكر لجميــع املوظّفــن والعاملــن يف الّشكــة عــى مــا أبــدوه مــن جهــوٍد وتعــاون خــالل هــذا العــام،  ــه بالشُّ وباســم مجلــس اإلدارة أتوجَّ

وللّنتائــج الطّيبــة التــي مَتكَّنــا مــن تحقيقهــا.

ــم  ــة تطلُّعاته ــة لتلبي ــن الثّق ــدة للتّأم ــوا املتّح ــن منح ــرام، الذي ــالء الك ــاهمن والعم ــع املس ــد لجمي ــر بالتّأكي ــر والكب ــكر األخ والش

ــادل وهــو  ينا واســتمرَّ الّنمــو يف األداء والّنجــاح، والّســبب يعــود للتعــاون والدعــم املتب ــا ملــا اســتمرَّ ــوال دعمكــم لن واحتياجاتهــم، فل

ــعي الــدؤوب للتميّــز، وتواصــل النجــاح واالحرتافيّــة  األســاس الــذي يبنــى عليــه أي نجــاٍح بالتأكيــد، ونتعهَّــد لكــم مبتابعــة العمــل والسَّ

العاليــة، انطالقــاً مــن وعينــا لــرورة الــدور الــذي نلعبــه يف ازدهــار االقتصــاد الوطنــّي ودفــع عجلــة التنميــة االقتصاديـّـة، وذلــك مــن 

ــة الشــاملة.  ونحــن واثقــون أنَّ  ــق الــرىض واالطمئنــان عــر الحلــول التأمينيّ ــٍة تُناســب كافّــة الظــروف وتحقِّ خــالل تأمــن بيئــٍة تأمينيّ

غــداً هــو األفضــل دامئــاً ونصبــوا إليــه.

 رئيس مجلس اإلدارةوالله ويلُّ التوفيق.

مروان عّفايك



الشكــة املتحــدة للتأمــن )UIC( واحــدة مــن أبرز رشكات التأمــن الرائدة يف ســورية وصاحبة الرتخيص 

األول مــن هيئــة اإلرشاف عــى التأمــن ملزاولــة أعــامل التأمــن يف منتصــف العــام 2006 تأسســت عــى 

يــد مجموعــة مــن رجــال التأمــن واألعــامل الســورين والعــرب بــرأس مــال قدره/850.000.000/لــرة 

ســورية مدفــوع بالكامــل وبــارشت أعاملهــا يف نفــس العــام كأول رشكــة تأمــن خاصــة يف ســورية.

ومنــذ انطالقتهــا متكنــت الشكــة يف إطــار سياســتها التوســعية ،مــن تأمــن شــبكة واســعة مــن الفــروع 

ــر  ــة أك ــا لتغطي ــاً منه ــق حرص ــي يف دمش ــرع الرئي ــة إىل الف ــات باإلضاف ــداد 10 محافظ ــى امت ع

مســاحة تراعــي التــوزع الســكاين عــى امتــداد الجغرافيــا الســورية, لتقديــم خدماتهــا التأمينيــة إىل 

جميــع العمــالء يف كافــة املناطــق الســورية. ومتكنــت مــن خــالل جهــود مجلــس اإلدارة واإلدارة العليــا 

والــكادر املؤهــل مــن املوظفــن الوصــول إىل أعــى املســتويات مــن حيــث الجــودة واالحرتافيــة  يف 

العمــل وتحقيــق الريــادة والقــوة مــن الناحيــة املاليــة واملهنيــة.

ــا  ــراً يف حجــم أعامله ــاداً كب ــوم ازدي ــى الي ــا وحت ــذ انطالقته ــن ومن ــة املتحــدة للتأم ــت الشك حقق

وأرباحهــا يف إطــار ســعيها لالرتقــاء بالتأمــن والوعــي التأمينــي يف ســورية،  مــن خــالل نــش ودعــم 

مجموعــة مــن الخدمــات التأمينيــة، وتنويــع محفظتهــا التأمينيــة، التــي أخــذت بعــن اإلعتبــار كافــة 

الحاجــات التأمينيــة وقدمــت حلــوالً تأمينيــة متكاملــة، األمــر الــذي دعــم القــدرات املاليــة للشكــة 

وأكســبها ثقــة كل مــن العمــالء واملســاهمن بشــكل كبــر، وثقــة كــرى رشكات إعــادة التأمــن.

نبذة عن
الشركة المتحدة للتأمين

تكمــُن مهمــة الّشكــة املتّحــدة للتّأمــن باعتبارهــا أول رشكــة خاصــة تعمــل يف مجــال التأمــن يف ســورية، بااللتــزام الكامــل يف تنميــة 

ــة  ــع إمكاني ــا ســوق التأمــن م ــي يتطلبه ــدة والت ــة الرائ ــج التأميني ــة مــن الرام ــم جمل ــي، مــن خــالل تقدي ــر القطــاع التأمين وتطوي

التكيــف واملرونــة يف طــرح منتجــات جديــدة، يتطلبهــا الســوق فضــالً عــن توفــر الحلــول والخدمــات النوعيــة املتميــزة  ومبواصفــات 

عامليــة، بهــدف إرضــاء عمــالء الشكــة وتلبيــة جميــع متطلباتهــم التأمينيــة.

مهّمتنا
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تعمــل الشكــة املتحــدة للتأمــن ضمــن رؤيــة اســرتاتيجية بعيــدة 

املــدى تواكــب متطلبــات ســوق التأمــن مــن خــالل:

ــالء  ــع العم ــد م ــة األم ــة طويل ــات مهني ــر عالق ــاء وتطوي بن  

الذيــن يتطلعــون اىل حلــول نوعيــة يف إدارة مخاطرهــم بتكاليــف 

ــم. ــة أعامله ــع طبيع ــبة م متناس

النمــو والتوســع يف منتجاتنــا وخدماتنــا لتحقيــق التغطيــة   

األمثــل .

ــا –  ــا – موظفين ــن / عمالئن ــر كل م ــل يف نظ ــون األفض أن نك  

املســاهمن معنــا /.

أن نكون الرائدين يف مجال صناعة التأمن يف سورية .  

دعــم مقــدرات املوظفــن وتطويــر مهاراتهــم ليتــم األداء عــى   

أعــى املســتويات

رؤيتنا

فنحن نتعلّم من
أخطاءنا

لنحولهـا إلى

نجاحات
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حلول تأمينيّة متكاملة

ــة، أو منشــآت  ــازَل، أو رشكات تجاري ــه(، ســواًء كان من ــاء ومحتويات ــُب )البن ــي قــد تصي ــة الت ــة الخســائر واألرضاِر املادي يشــمل تغطي

ــة  ــزات األرضي ــار، اله ــق، االنفج ــل: الصواع ــة، مث ــرى اإلضافي ــار األخ ــق، أو األخط ــن الحري ــة ع ــك األرضار الناتج ــا يف ذل ــة، مب صناعي

والــزالزل والراكــن، العواصــف والزوابــع ،الفيضانــات، صــْدم املركبات، ســقوط أجــزاٍء مــن آالت املالحة الجويــة، اإلرضابــات واالضطرابات 

ــاه، رســوم املســاحن و املهندســن و الخــراء، مســؤولية  ــات املي ــض خزان ــب وفي ــاه الناتجــة عــن انفجــار األنابي والشــغب، أرضار املي

املؤّمــن لــه تجــاه املالــك يف حــاِل االســتئجار، مســؤولية املؤّمــن لــه تجــاه الجــوار، وغرهــا مــن األخطــار األخــرى املحتملــة....

ــي جميــَع نفقــات العــالج داخــل املشــايف ومتتــد التغطيــة لتشــمل العــالج خــارج املشــفى متضمنــة التحاليــل الطبيــة، األشــّعة،  يغطّ

ــة ــاء وذلــك مــن خــالل شــبكة واســعة مــن مقّدمــي الخدمــات الطبي ــارات األطب ــة املوصوفــة وزي األدوي

توفر الشركة المتحدة للتأمين لعمالئها الحلول التأمينية التالية: 

ويشــمل التأمــن ضــّد رسقــة املمتلــكات ، وتأمــن األمــوال ضــد الرسقــة أثنــاء نقلهــا أو وجودهــا يف الخزنــة ، أو نتيجــة تعرّضهــا ألعــامل 

االختــالس،  والتزويــر، وإســاءة األمانــة مــن قبــل موظفــي املؤمــن لــه .

كــام يشــمل تأمــن املســؤولية املدنيــة، والتــي تغطــي األرضار املاديــة و/أو الجســدية التــي تصيــب الغــر، ويكــون املؤّمــن لــه مســؤوالً 

قانونيــاً عنهــا، عــى أن تكــون هــذه األرضار قــد نتجــْت مبــارشًة عــن املؤّمــن لــه، و يف نطــاق أو داخــل ممتلكاتــه.

باإلضافــة إىل التأمــن ضــد األخطــاء املهنيــة، التــي قــد يتعــرّض لهــا املؤمــن لــه، نتيجــة مامرســة مهنتــه )ســواء كان مهندســاً استشــارياً، 

طبيبــاً، محاميــاً، محاســباً،وغرها مــن املهــن األخــرى..(.

ويشــمُل أيضــاً التأمــن ضــّد الحــوادث الشــخصية، مغطّيــاً الحــوداَث واإلصابــات الجســدية التــي تحصــل خــالل مامرســِة املؤّمــن لــه مهنته 

أو حياتــه الخاصــة، عــى أن يكــوَن ســببه املبــارُش عامــالً مفاجئــاً، خارجيــاً، عنيفــاً، وخارجــاً عــن إرادتــه) يــؤدي إىل أذًى جســديٍّ (كالوفــاة، 

والعجــز الــكيّل الدائــم، والعجــز الجــزيئ. فيتــّم التعويــُض عــن الوفــاة والعجــز الــكيل والجــزيئ، إضافــة إىل تعويــٍض أســبوعي عــن العجــز 

املؤقــت، وكذلــك النفقــات الطبيــة املرتتّبــة عــن الحــادث.

ــي جميــع األخطــار التــي قــد يتعــرض لهــا مــشوع املقاولــة  يختــّص التأمــُن الهنــديس بتأمــن املشوعــات واملعــّدات واآلالت، ويغطّ

أثنــاء تنفيــذه )كاألعــامل اإلنشــائية، و/أو املبــاين، و/أو شــق الطرقــات، و/أو األنفــاق..(، باإلضافــة إىل اآلليــات واملعــّدات املســتخدمة يف 

املــشوع، كــام يغطــي مســؤوليَة املؤّمــن لــه عــن األرضاِر املاديــة والجســدية، التــي قــد يتعــرّض لهــا الطــرُف الثالــث ضمــن املــشوع، 

ــديس أيضــاً  ــة، واالنفجــارات، والرسقة،وغرهــا مــن األخطــار... ويشــمُل التأمــن الهن ــي الكــوارث الطبيعي ــو يغطّ ــك فه ــًة إىل ذل إضاف

التأمــَن ضــّد أخطــار الرتكيــب، والتأمــن ضــّد تعطـّـل اآلالت واملكائــن وخســارة األربــاح الناتجــة عــن تعطلهــا، وتأمــن اآلليــات واملعّدات 

واملراجــِل واألجهــزة الكهربائيــة واإللكرتونيــة.

تغطيــة كافــة األخطــار و الخســائر التــي تتعــرض لهــا البضائــع أثنــاء عمليــة النقــل ســواء كانــت عــن طريــق البحــر )مبوجــب الــشوط 

النموذجيــة ملكتتبــي اللويــدز- لنــدن.(، الــر أو الجــو مــن مخــازن املــورد إىل مخــازن املؤمــن لــه، وينتهــي التأمــن عنــد الوصــول إىل 

النقطــة املتفــق عليهــا أومبجــرّد تفريــغ البضاعــة يف مــكان الوصــول النهــايئ، أو مبــّي مــدة يتــم االتفــاق عليهــا مــن وصــول الشــحنة 

إىل املــكان النهــايئ )أيهــام أســبق يف الحصــول(. و ميكــن أن متــّدد التغطيــة التأمينيــة، فتشــمل أخطــار الحــرب و الشــغب و اإلرضابــات 

و االختطــاف ) باســتثناء الفديــة( و الســطو املســلح مبوجــب قســط إضــايف .

التأمين على الممتلكات

التّأمين الّصحّي

تأمين المسؤوليات والحوادث العامة

التأمين الهندسي

تأمين أخطار النقل والشحن
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منتشة يف كافة أنحاء الجمهورية العربية السورية.

باإلضافة إىل تغطية جميع أخطار الحرب السلبية.

يغطــى الفــرَد يف حالــة الوفــاة، ســواء الطبيعيــة أو الناتجــة عــن حــادث أو مــرض، إضافــة لحالــة العجــز الــكيل الدائــم الناجــم عــن 

الحــادث أو املــرض، والعجزالجــزيئ الناجــم عــن حــادث. ويتضمــن التأمــَن املؤقــت الثابــت عــى الحيــاة، والتأمــَن املؤقــت املتناقــص 

عــى الحيــاة والخــاّص بالقــروض.

ــدة يف الســوق  ــشكات الرائ ــا باعتبارهــا واحــدة مــن أهــم ال ــاظ عــى ســمعتها ومكانته ــاً مــن حــرص املتحــدة للتأمــن يف الحف انطالق

التأمينــي يف ســورية، وتأكيــداً عــى ســعيها الدائــم لتوفــر أعــى مســتوى مــن التغطيــات التأمينيــة ملختلــف العمــالء مهــام كــر حجــم 

األخطــار املؤمنــة، أبرمــت الشكــة املتحــدة للتأمــن اتفاقيــات مــع مجموعــة مــن أفضــل رشكات إعــادة التأمــن املصنفــة عامليــاً يف ســبيل 

تحقيــق أهدافهــا وتقديــم الخدمــة الالزمــة لعمالئهــا وخاصــة يف األخطــار الكبــرة.

وتــأيت هــذه االتفاقيــات نتيجــة لحيــازة  املتحــدة للتأمــن عــى ثقــة هــذه الــشكات بســبب قــوة القاعــدة املاليــة لهــا والتــي بدورهــا 

مكنــت الشكــة مــن تجديــد هــذه االتفاقيــات وبشــكل دوري.

يف إطــار اســرتاتيجية الشكــة يف البحــث عــن منتجــاٍت تلبّــي متطلبــات ســوق التأمــن الحاليــة وتناســب كافــة الشائــح، طرحــت الشكــة املتحــدة 
للتأمــن منتجهــا للتأمــن عــى الحيــاة »هديتــي « ، املتضمــن أنســب التغطيــات وبأســعاٍر منافســة.

وتقدم »هديتي « - وهي وثيقة تأمٍن عى الحياة سنوية لحامية املستفيدين بدفع كامل املبلغ التأميني يف حالتي:

الوفاة الطبيعية ومن جراء مرض. / العجز الكيل الدائم نتيجة مرض.

ودفع ضعف املبلغ التأميني يف حالتي:

- الوفاة نتيجة حادث.

- العجز الكيل الدائم نتيجة حادث.

وميكــن ملــن يرغــب إضافــة ميــزة تغطيــة أخطــار الحــرب الســلبية »لهديتــي«  والتــي تؤّمــن حاميــًة إضافيــة ضــد أخطــار الحــرب الســلبية يف حــال 
الوفــاة فقــط ويدفــع نصــف املبلــغ التأمينــي، باإلضافــة للتغطيات الســابقة.

التّأمين على الحياة 

إعادة التّأمين

تأمين الحياة السنوّي »هديّتي« 

يتــم مبوجــب هــذه الوثيقــة تغطيــُة املســافر يف الحــاالت الطبيــة الطارئــة التــي يتعــرّض لهــا أثنــاَء الســفر وتقديــم املشــورة الطبيــة 

واملســاعدة الكاملــة لــه.

تأمين الّسفر

واألرضاَر  والرسقــة(،  )التصادم،الحريــق  حــوادث  نتيجــة  املؤّمنــة  املركبــة  تصيــب  قــد  التــي  األرضاَر  التأمــن  هــذا  يغطــي 

يف  املســاعدة  فيهــا:  مبــا  الطارئــة،  األمــور  لكافــة  شــاملًة  مزايــا  ويقــدم  للمركبــة  الــكيل  والهــالَك  للســائق،  الجســدية 

)CRT رشكــة  )خدمــات  تعطّلهــا  حالــة  يف  املركبــة  ونقــل  الــرورة،  عنــد  البنزيــن  وتوصيــل  اإلطــار،  ثقــِب   حالــة 

باإلضافــة إىل غطــاٍء جديــد تــّم طرحــه، فيــام يخــص التأمــن ضــد األرضار الناتجــة عــن اإلرهــاب و ســقوط القذائــف و الحــرب الســلبية، 

ضمــن حــدوٍد معينــة و مبوجــب بــدل إضــايف ) ميــزة اختياريــة(

إضافًة إىل إلغاء االستهالك عى القطع التبديلية مبوجب بدٍل محّدد )ميزة اختيارية(.

- و أخراً، التأمن اإللزامي، وذلك من خالل مجّمعات التأمن اإللزامي املوّحدة، والتي أطلقها االتحاُد السوري لشكات التأمن.

تأمين الّسيارات



فروع الشركة المركز الرئيسي

حلب

دير الزور الحسكه

حماه طرطوس

مكتب الحواشحمص

دمشق

أبو رمانة، جانب الداما روز 

 هاتف

 فاكس
موبايل

ص. ب  4419 دمشق، سوريا

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

شارع عبد الحميد درويب، قرب جامع 
الدرويب

 هاتف

فاكس

homs@uic.com.sy

شارع النهر، جانب مشفى الساعي

 هاتف

فاكس

derezzor@uic.com.sy

 ساحة السيد الرئيس، 
فوق البنك الدويل للتجاره والتمويل

 هاتف

فاكس

alhassaka@uic.com.sy

شارع الثورة، فوق بنك بيمو 

 هاتف

فاكس

tartous@uic.com.sy

مدير الفرع: أيهم رستم 

الحواش، مفرق املزينة، داخل بنك بيمو

 هاتف 
فاكس

s.shami@uic.com.sy

العزيزية، فوق بنك بيمو

 هاتف

 فاكس
موبايل

uicaleppo@gmail.com

مدير الفرع: روال سكاف

+963 11 5046 
+963 11 3330 241  
+963 11 3341 934 
+963 94 7777 047

+963 31 5046 
+963 31 2454 105 
+963 31 2454 106

ساحة العايص، بناء عبد الباقي 

 هاتف

فاكس

hama@uic.com.sy

مسؤول الفرع: جميل الكوكو 

+963 51 5046 
+963 51 377 022  
+963 51 378 703 

+963 52 232 010  
+963 52 232 011  
+963 52 232 014 

+963 43 5046 
+963 43 326 522 
+963 43 327 522

+963 33 5046 
+963 33 2525 390   
+963 33 2525 393 

+963 31 7448 645 
+963 31 7448 649

+963 21 5046 
+963 21 2251 888 
+963 21 2285 500 
+963 94 6666 919
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الالذقية

ادلب

درعا

عدرا

شارع الجزائر، مقابل مديرية الجامرك 
العامة

 هاتف

فاكس

lattakia@uic.com.sy

املدير اإلقليمي: هيثم رشيتح

شارع الكراج، بنك بيمو 

 هاتف

فاكس

edleb@uic.com.sy

حي السبيل، مقابل حديقة السبيل 

 هاتف

فاكس

daraa@uic.com.sy

املدينة الصناعية   

 هاتف

فاكس

adra@uic.com.sy

+963 41 5046 
+963 41 470 181 
+963 41 470 183

+963 23 229 511   
+963 23 229 510  
+963 23 229 512 

+963 15 226 022   
+963 15 226 044  
+963 15 239 306

+963 11 5851 863 
+963 11 5851 864 
+963 11 5851 865
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أعضاء مجلس اإلدارة

السيد مروان عّفاكي

اآلنسة هيا والي 

رئيس مجلس اإلدارة

عضو مجلس إدارة 

نائب رئيس مجلس اإلدارة 

عضو مجلس إدارة 

السيد محمد زهير تيناوي 

الدكتور أنس التارة 

.ACII زمالة معهد التّأمن القانويّن -  لندن  

دبلوم يف التّأمن.  

حائز عى شهادة يف إدارة األعامل – جامعة حلب  

خرة 25 عاماً يف العمل التّأميني وإدارة الشكات  

بكالوريوس يف إدارة األعامل من الجامعة األمريكيّة -    

    بروت.

خرة 12 سنة  يف املصارف والتّأمن.  

شــغلت عــّدة مناصــب يف مصــارف ورشكات التّأمــن يف عــدة   

دول عربيّة.  

حائز عى إجازة يف اإلقتصاد والتّجارة – جامعة دمشق .   

عضــو مجلــس إدارة املجمــع العــريّب الــدويّل للمحاســبن القانونيــن،   

خبر محلّف لدى املحاكم يف الجمهورية العربية الّسورية،  

نقيب املهن املاليّة واملحاسبيّة يف الجمهوريّة العربيّة الّسورية.  

  خرة عالية يف تدقيق حسابات الّشكات تزيد عن 38 سنة .

دكتوراه يف أمن الّشبكات، ماجستر يف الذكاء الصنعي.  

دبلوم هندسة اتصاالت – فرنسا.   

خبر لرنامج األمم املتّحدة اإلمنايّئ.  

مدير مجموعة هايرتك لأعامل يف جمهوريّة بلغاريا  

واملنطقة الحرّة يف اإلمارات العربيّة املتّحدة.  

خرة يف مجال املعلوماتيّة واالتّصاالت لأعامل واملصارف.  
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عضو مجلس إدارة  عضو مجلس إدارة 

عضو مجلس إدارة 

السيد جود جويّد
 

السيد جاك صاصي 

السيد عبد الغني عطار

خرة صناعية متتد ألكرث من 20 عاماً.  

عضو مجلس إدارة يف لجنة شباب األعامل الصناعين املنبثقة   

عن غرفة تجارة حلب.  

عضو مجلس اإلدارة يف جمعية رواد األعامل الشباب السورية  

عضو يف اتحاد املصدرين السورين  

عضو يف كل من غرفة صناعة حلب وغرفة تجارة حلب  

حائز عى إجازة يف الحقوق من الجامعة اليسوعيّة 1973    

خرة تزيد عن 40 سنة يف التّأمن وإعادة التّأمن يف كل   

من السعوديّة ولبنان وسوق LLOYDS - لندن.  

خرة يف مجال إدارة الّشكات.   

ماجستر يف إدارة األعامل – الجامعة األمريكيّة بروت.   

إجازة يف علوم الكومبيوتر وإدارة األعامل –   

     جامعة ماغيل كندا. 

نائب رئيس مجلس اإلدارة بنك سوريا والخليج.   

عضو مجلس اإلدارة قرية دمشق للّشحن.    
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السيدة روال معمر اآلنسة هنادي جربوع 
المدير المالي نائب المدير العام التنفيذي 

إجازة يف األدب اإلنكليزّي – جامعة دمشق.  

زمالة معهد التّأمن القانويّن – لندن.  

شهادة التّأمن املهنيّة من معهد البحرين   

للّدراسات املاليّة واملرفيّة.  

خرة عمليّة  10 سنوات يف رشكات التّأمن.  

إجازة يف اإلقتصاد والتّجارة - جامعة دمشق.  

شهادة التّأمن املهنيّة من معهد البحرين   

للّدراسات املاليّة واملرفيّة.  

شهادة محاسب قانويّن.  

خرة عمليّة  10 سنوات يف رشكات التّأمن.  

اإلدارة التنفيذية اإلدارة العليا 
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 السيّد هيثم شريتح
المدير اإلقليمي

 اآلنسة نور بيطار
مدير دائرة الّشؤون اإلداريّة والموارد البشريّة 

 اآلنسة مايا الديك
مدير دائرة التأمين الصحّي والحياة والسفر

 اآلنسة لبنى مّسوح
مدير دائرة تأمين نقل البضائع

 اآلنسة رنا سرماني
مدير دائرة المعلوماتية 

 السيّدة خوشندا أجليقين
مسؤول قسم العالقات العاّمة 

 السيّد ابراهيم العيطة
مدير دائرة الّتدقيق الداخلّي 

 السيّدة ريم السلمان
مدير الحسابات 

 السيّدة عبير حاج حسن
مدير دائرة تأمين الممتلكات والحوادث العاّمة

 السيّد ابراهيم موسى رزق
مدير دائرة تأمين السّيارات

 السيّد حسين شعبان
مسؤول قسم المبيعات 

 األستاذ اسماعيل اآلغا
المستشار القانونّي 

                 نوعّي

في خدمة عمالئنا 

باحترافيٍّة عالية

تميّز



»إنَّ مجلــس اإلدارة الــذي اســتلم مهامــه يف منتصــف عــام 2015 

يعتــزُّ بالقــول بأنّنــا رسنــا عــى درب االحرتافيَّــة العاليــة عــى كافــة 

عد« لصُّ ا

                                                   رئيــس مجلــس اإلدارة 

                                                            مروان عّفايك





 تقرير مجلس اإلدارة 
عن أعمال ونشاط الّشركة

للّسنة املنتهية يف 31 كانون األول )ديسمر( 2016
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 تقرير مجلس اإلدارة 
عن أعمال ونشاط الّشركة

للسنة املنتهية يف 31 كانون األول )ديسمرب( 2016

ــت  ــام دأب ــة، ك ــة متوازن ــٍة تأميني ــى محفظ ــة ع ــت الشك حافظ

ــز أعاملَهــا  عــى تحقيقهــا خــالل األعــوام الســابقة. أي أنهــا مل تركّ

ــا.  ــت يف أعامله ــل تنّوع ــن، ب ــواع التأم ــن أن ــد م ــوٍع واح ــى ن ع

ــغ  ــج أعــامل الشكــة للعــام 2016 حيــث بل ــه نتائ وهــذا مــا تبيّن

صــايف األقســاط املكتتــب بهــا يف العــام 2016 /525,069,029/  

مقابــل   ،2015 عــام  يف  ســورية  لــرة   /396,269,174/ مقابــل 

/378,293,299/ لــرة ســورية يف عــام 2014، و /333,708,561/ 

ــورية يف  ــرة س ــام 2013، و /472,464,051/ ل ــورية  يف ع ــرة س ل

عــام 2012.

أمــا عــى الصعيــد االســتثامري، فقــد حققــت الشكــة عائــداً 

بلــغ / 142,364,907 / لــرة ســورية مــن ودائــَع واســتثامرات 

، مقابــَل /  لــرة ســورية لعــام 2015  مقابــل /142,869,472/ 

172,884,222/ لــرة ســورية لعــام 2014، و /163,275,545/ لــرة 

ســورية لعــام 2013، و /128,987,813/ لــرة ســورية لعــام 2012. 

ــن )11%( و )%15(. ــت ب ــع ترواح ــى الودائ ــد ع ــامً أن الفوائ عل

ــن  ــبكٍة م ــر ش ــورية، ع ــات الس ــب املحافظ ــة أغل ــي الشك تغطّ

ــدد  ــر ع ــة إىل أك ــا التأميني ــا خدماته ــن خالله ــّدُم م ــروع، تق الف

ممكــن مــن املواطنــن يف ســورية، ضمــن تــوزٍع ســكاين مــدروس، 

ــة. ــر مســاحٍة جغرافي ــث يغطــي أك بحي

ومتلــك الشكــة أحــد عــش فرعــاً، موزعــة يف محافظــات ) دمشــق 

ـــ  ـــ حــامهـ  ـــــ طرطــوسـ  ـــــ الالذقيــةـ  ـــــ حمــصـ  ــــــ حلــبـ 

ـــــ مدينة عدرا  ـــ القامشــيلـ  ـــ الحســكةـ  ـــــ ديــر الــزورـ  درعــاـ 

ـــــ وإدلــب(.  ـــــ مكتبــن يف منطقــة الحــواش بحمــصـ  الصناعيــةـ 

وهــذه الفــروع تقــدم خدماتهــا لإخــوة املواطنــن عــر كوادرهــا 

الكفــوءة.

ــل،  ــن العم ــروع ع ــذه الف ــن ه ــدد م ــف ع ــن توق ــم م وبالرغ

بشــكٍل كيل أو جــزيئ، نتيجــة التخريــب الــذي طــال مقراتهــا، أو 

بســبب ســوء األوضــاع األمنيــة التــي تطــال مناطقهــا، بقيــت ســتُة 

فــروع منهــا متــارس عملهــا بصــورة منتظمــة.

مقّدمة

شبكة الفروع نشاط الّشركة 

إن األزمــة الحاليــة التــي متــر بهــا ســورية، أرخــت بظاللهــا عــى كافّــة القطاعــات ، ومنهــا القطــاع االقتصــادي. والــذي بــدورِه انعكــَس 

ــدأت  ــي ب أداؤه عــى قطــاع األعــامل وقطــاع التأمــن. إال أّن هــذا مل يوقــف عمــَل ونشــاط القطــاع التأمينــي، وخاصــة للــشكات الت

بالتكيــف مــع الوضــع الراهــن، مــن خــالل إجراءاتهــا الرّاميــة الســتمرار العمــل التأمينــي، وطــرِح منتجــاٍت جديــدة، إضافــة إلداراتهــا 

الناجحــة يف رســِم السياســات بعيــدة املــدى.

ومتّكنــِت املتحــدة للتأمــن، بالرغــم مــن الظــروف الراهنــة، وتداعياتهــا عــى الوضــع االقتصــادي، وحجــم األرضار التــي لحقــت بها، ســواًء 

عــى صعيــد األبنيــة واملنشــآت، أو عــى صعيــد األرضار املاديــة املبــارشة، مــن رفــع حجــم إجــاميل أقســاط الشكــة خــالل العــام 2016، 

بنســبة )40.22%( عــن أقســاط الشكــة خــالل العــام 2015. فتمّكنــت مــن إثبــات جدارتهــا يف ســوق التأمــن، وطــرِح منتجــاٍت جديــدة 

تناســُب الظــروف الحاليــة .
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بلــغ إجــاميل األقســاط لعــام 2016 / 771,843,794 / لــرة ســورية مقارنــًة مببلــغ  /550,462,138/ لــرة ســورية يف عــام 2015، بارتفــاع 

مقــداره / 221,381,656 / لــرة ســورية بنســبة )%40.22(.

فيــام يــيل جــدول يبــن توزيــع األقســاط املكتتبــة بحســب فــروع التأمــن املختلفــة )باللــرة الســورية( للعــام 2016، ومقارنتها باألقســاط 

املكتتبــة لأعــوام األربعــة الســابقة )2012 و 2013 و 2014 و 2015 ( :

النشـاط التّـأميني 
الّدخل من األقساط

السنة

20122013201420152016الفرع

137,247,12782,740,06851,039,576131,044,277194,145,226الحريق 

545,4114,188,1682,377,7133,445,2351,887,115الهنديس

73,018,00917,022,49715,279,02526,247,008.0057,889,692البحري

32,508,33015,009,8165,015,0956,932,775.0029,618,999الحوادث واملسؤوليات 

21,346,5798,017,7347,273,7703,624,8267,740,015الرسقة 

385,961,612290,225,685309,273,996299,302,604358,138,107السيارات 

89,665,93645,238,97146,443,29259,403,991102,411,328الصحي 

4,836,0275,380,72110,611,17312,454,452.0011,034,420الحياة 

9,256,4557,132,0198,685,6618,006,970.008,978,892السفر 

--7,458,435أخرى 

753,294,664482,414,113455,999,301550,462,138771,843,794املجموع 
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* شكلت األقساط املكتتبة مع املتعاقد / رشكة MTN  / مانسبته 17.9% من االقساط املكتتبة للعام 2016 .

وقــد ارتفــع حجــُم األقســاط بالرغــم مــن الظــروف الصعبــة التــي متــّر بهــا البــالد، وحققــِت الشكــُة منــواً إيجابيــا يف بعــض الفــروع 

ــة.  التأميني

وتــم تجديــد قســٍم مــن عقــود التأمــن، وإبــرام عقــود تأمــن مــع عمــالَء جــدد، مل يكــن لديهــم تأمــن يف الســابق. كذلــك تــم بيــع 

منتــج هديتــي ــــــ وهــو منتــج تأمــِن حيــاة منخفــُض التكلفــة ــــــ وذلــك بعــد إضافــة أخطــار الحــرب الســلبية إليــه. وســَعِت الشكــة 

جاهــدًة إىل الوفــاء بالتزاماتهــا. وحرصــت عــى الرسعــة يف إجــراءات التعويضــات، وتوفــر الخدمــة، والتغطيــة املالمئــة للعمــالء، وتدعيــم 

احتياطيــات الشكــة الفنيــة، لتكــون ســنداً قويــاً لسياســتها االكتتابيــة، يف انتقــاء وتســعر األخطــار، وزيــادة االحتفــاظ مــن األعــامل، 

وتنظيــم التغطيــات، بالشــكل الــذي يــؤدي يف النهايــة إىل متانــة القاعــدة املاليــة للشكــة .

إن للشكة مكانتها املتميزة يف سوق التأمن السورية  , حيث بلغت حصتها السوقية 8.11 % من إجاميل إنتاج السوق التأمينية

ــن  ــتثناء تأم ــد اس ــاج الســوق بع ــن إجــاميل إنت ــن (  , وبحصــة ســوقية 8.5% م ــة الســورية للتأم ــاج املؤسســة العام ــتثناء انت  ) باس

ــج العــام 2016  ــة لنتائ ــاج الســوق التأميني ــة الخامســة مــن مجمــل إنت الســيارات االلزامــي ,  كــام و قــد حــازت الشكــة عــى املرتب

ــام 2015. ــج الع ــة السادســة لنتائ ــع املرتب ــة م مقارن

ـــــ فائضــاً وقــدره  / 242,286,529 / لرة  ســورية،  ـــــ بعــد تحميــل حســاباته باالحتياطيــات واألعبــاء األخرىـ  حقــق النشــاط التأمينــيـ 

مقارنــًة مببلــغ / 281,871,507 / لــرة ســورية للعــام 2015. 

بلــغ إجــاميل الودائــع والنقــد، لعــام 2016 مبلغــاً وقــدره /2,802,038,697/ لــرة ســورية، مقارنــًة مببلــغ /1,974,582,797/ لــرة ســورية 

لعــام 2015. حيــث كان توزيــع أمــوال الشكــة لأعــوام الخمســة األخــرة عــى النحــو التــايل: 

الوضع التنافسي للشركة

نتيجة النشاط التأميني للشركة 

النشاط االستثماري 
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بلــغ عائــد االســتثامر خــالل عــام 2016 /142,364,907/ لــرة ســورية، مقارنــًة مببلــغ  /142,869,472/ لــرة ســورية لعــام 2015. ويبــن 

الجــدول التــايل مفّصــل عائــدات االســتثامر لأعــوام الخمســة األخــرة:

20122013201420152016النوع 

2,607,314,233 1,612,848,522 1,321,520,641 1,601,758,249 1,530,722,774الودائع الثابتة 

النقد يف الصندوق 

لدى املصارف 
179,482,338 245,926,548 851,773,865 361,734,275 194,724,464

 2,802,038,697 1,974,582,797 2,173,294,506 1,847,684,797 1,710,205,112املجموع 

   

20122013201420152016النوع 

صايف فوائد الودائع 

الثابتة 
127,939,182 159,222,421 168,040,604 137,969,421 134,673,757

7,691,150 4,900,051 4,843,618 4,053,124 1,048,631ايرادات اخرى

 142,364,907 142,869,472 172,884,222 163,275,545 128,987,813املجموع 
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ــق بــشاء أســهم يف عقــار دامســكينومول  ــدة للتأمــن والبائعــن أباظــة واالمــام واملتعلّ ــن الّشكــة املتّح فيــام يخــصُّ العقــد املــرم ب

وتنفيــذاً لقــرار مجلــس اإلدارة املســتند عــى اجتــامع الهيئــة العاّمــة املنعقديــن بتاريــخ 2016/05/03, فقــد بلغــت املدفوعــات للشكــة 

ومببــادرة مــن الدكتــور عبــد الرحمــن العطـّـار مبلغــاً وقــدره /320/ مليــون لــرة ســورية خــالل عــام 2016, أضيــف إليهــا مبلغــاً وقــدره 

/80/ مليــون لــرة ســورية أثنــاء إعــداد هــذا التقريــر, كــام أّن املبلــغ املتبّقــي وقــدره مئــة مليــون لــرة ســورية فســيدفع بالتزامــن مــع 

تنــازل الشكــة عــن دعاويهــا وكذلــك االدِّعــاءات املتقابلــة إضافــًة إىل اإلقــرار للمشــرتي بالســهام التــي جــرى فيهــا اإلقــرار أمــام القضــاء 

مــن البائعــن املذكوريــن بعــد إنجــاز معامــالت حــر اإلرث للمتوفّــن مــن األطــراف.

ــًة مببلــغ /192,922,991/ لــرة ســورية للعــام 2015. أمــا  بلــغ صــايف التعويضــات املدفوعــة خــالل عــام 2016 /275,094,714/ مقارن

صــايف احتياطــي التعويضــات املوقوفــة فقــد بلــغ /435,076,176/ لــرة ســورية مقارنــًة مببلــغ /425,248,119/ لــرة ســورية لعــام 2015.

بلغــت العمــوالت املدفوعــة للــوكالء ومنــدويب املبيعــات كــام يف عــام 2016  مبلغــاً و قــدره /32,898,098/ لــرة ســورية، مقارنــة مبلبــغ 

ــرة ســورية،  ــدره / 65,356,892/ ل ــاً وق ــن مبلغ ــدي التأم ــن معي ــام بلغــت العمــوالت املســتحّقة م ــام 2015. بين /23,801,332/  لع

مقارنــًة مبلبــغ / 32,251,690/ لــرة ســورية لعــام 2015.

ــت ومل  ــات حدث ــد التســوية، واحتياطــي مطالب ــات قي ــرِ مكتســبة، واحتياطــي مطالب ــرادات غ ــن احتياطــي إي ــد م ــّون هــذا البن يتك

يبلــغ عنهــا )IBNR(. ويتــّم احتســاب احتياطــي األخطــار غــر املنتهيــة )الســارية(، واحتياطــي التعويضــات تحــت التســوية، وكذلــك 

التعويضــات لحــوادَث مفرتضــة حدثــت ومل يبلـّـغ عنهــا ــــــ كــام يف 2016/12/31 ــــــ وفقــاً للنســب املئويــة املحــّددة مــن قبــل هيئــة 

اإلرشاف عــى التأمــن. وقــد بلــغ هــذا االحتياطــي )الســارية(، لعــام 2016 مبلــغ  /331,112,645/ مقارنــة مببلــغ /240,600,702/ لــرة 

ســورية لعــام 2015 ، و /219,687,316/  لــرة ســورية لعــام 2014، و /234,559,707/ لــرة ســورية لعــام 2013، و /364,237,917/ لــرة 

ســورية لعــام 2012. وبلغــت حّصــُة معيــدي التأمــن مــن االحتياطيّــات الســارية، كــام يف 2016/12/31، مبلغــاً وقــدره /102,363,866/  

لــرة ســورية، مقارنــًة مببلــغ /68,411,443/  لــرة ســورية لعــام 2015.

وعــى هــذا األســاس، يعتــُر الفــرق بــن االحتياطيــات الفنيّــة وحّصــة معيــدي التأمــن مــن االحتياطيــات، والبالــغ /228,748,779/ لــرة 

ســورية، مبثابــة إيــراداٍت مؤّجلــة ســوف يتــّم تحريرهــا يف نهايــة عــام 2017.

ــرة  ــات املتوف ــة التغطي ــط بطبيع ــية، ويرتب ــة الرئيس ــات الفني ــن االحتياطي ــر م ــارية(، يعت ــة )الس ــر املنتهي ــار غ ــي األخط إّن احتياط

التعويضات المدفوعة و الموقفة 

العموالت 

االحتياطيات الفنية في آخر السنة
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لــدى الشكــة، وبالسياســة االكتتابيــة واالحتفاظيــة التــي تتبعهــا. كــام وأنــه يصــّب يف النهايــة يف متتــن القاعــدة املالية/الفنيــة للشكــة، 

ويحّســن قّوتهــا التفاوضيــة أمــام رشكات إعــادة التأمــن.

علــامً أن الشكــة تركــز يف سياســتها العامــة، عــى تســوية املطالبــات بأقــى رسعــٍة ممكنــة، بعــد دراســتها بدقــة. وقــد شــكلت لهــذا 

الغــرض، لجنــًة لدراســة ملفــات حــوادث الســر تحــت التســوية، واتخــاذ القــرارات الرسيعــة بشــأنها.

تــم إعــداد نظــام إلدارة املخاطــر، تنفيــذاً للقــرار رقــم  329 / 100، الصــادر عــن هيئــة اإلرشاف عــى التأمــن، وذلــك بــإرشاف لجنــة مــن 

أعضــاء مجلــس اإلدارة، مهّمتهــا رفــع مالحظاتهــا وتقاريرهــا وتوصياتهــا ملجلــس اإلدارة، لتطويــر اســرتتيجية إدارة املخاطــر، حســب تغــّر 

الظــروف التــي تؤثــر عــى عمــل الشكــة، ومتابعــة اللجــان املشــّكلة، وفــق نظــام إدارة املخاطــر.

كــام ترســُم اإلدراة اســرتاتيجياتها األساســية، بغيــَة تحديــد األطــِر واالتجاهــات العريضــة ألعــامل الشكــة، مبــا يكفــُل تخفيــض املخاطــر 

واملحافظــة عــى األداء األمثــل للشكــة، عــن طريــق السياســيات التاليــة : 

بلــغ مجمــوع املصاريــف اإلداريــة والعموميــة، لعــام 2016، مبلغــاً وقــدره /278,260,173/ لرة ســورية مقارنــة مببلــغ    /210,660,830/ 

ــام 2013،  ــرة ســورية لع ــغ /207,231,815/ ل ــام 2014، و مبلب ــرة ســورية لع ــغ  /161,198,826/ ل ــام 2015 ، و مببل ــرة ســورية لع ل

ومببلــغ /194,388,894/  لــرة ســورية لعــام 2012.

شــّكلِت املصاريــف اإلداريــة والعموميــة، لعــام 2016، مانســبتُه )36%( مــن األقســاط اإلجامليــة للشكــة، والتــي بلغــت /771,843,794/ 

لــرة ســورية، مقارنــًة بنســبة )38.26%( لعــام 2015 , و )35%( لعــام 2014، و )43%( لعــام 2013، ونســبة )25%( لعــام 2012.

وقــد بلغــت رواتــُب ومكافــآت وبــدالت ســفر اإلدارة العليــا /8,021,802/ لــرة ســورية،  بينــام مل يتقــاَض رئيــُس وأعضــاء مجلــس اإلدارة 

أيــة مبالــغ كمزايــا أو تعويضــات باســتثناء ماتــم اقــراره يف الهيئــة العامــة املنعقــدة بتاريــخ 3 آيــار 2016 بتوزيــع نســبة 5% مــن األربــاح 

الصافيــة للعــام 2016 كمكافــآت ملجلــس اإلدارة  بقيمــة /6,553,165/ لــرة ســورية . 

بلغت قيمة أتعاب مفتش الحسابات - املحاسب القانوين )فرزت العامدي( - عن عام 2016، مبلغ  / 2,250,000 / لرة سورية.

انطالقــاً مــن إميــاِن الشكــة املتّحــدة للتأمــن، بــدوِر مؤسســات القطــاع العــام والخــاص، و رشكات التأمــن، يف عمليــة التنميــة االجتامعيــة 

ــة »مــشوع  ــة االجتامعي ــن , الوطني ــر األخــوة املرمي ــفاء , دي ــة ش ــة )) ملس ــات خري ــم جمعي ــم املشــاركة يف دع ــد ت ــورية، فق يف س

بدايــة«(( مببلــغ وقــدره / 1,500,000 / لــرة ســورية . 

كــام انضّمــت الشكــة للميثــاق العاملــي لأمــم املتحــدة، التابــع لرنامــج األمــم املتحــدة اإلمنــايئ، منــذ العــام 2010، والتزمــت، منــذ ذلــك 

التاريــخ، بتطبيــق ونــش املبــادئ العــشة للميثــاق يف أنشــطتها التجاريــة . 

إدارة المخاطر 

المصاريف اإلدارية والعمومية 

أتعاب مفتش الحسابات 

المسؤولية االجتماعية للشركة المتحدة للتأمين

  أخطار تطوير املنتجات        

  أخطار حوكمة الشكات

  أخطار التسعر 

  أخطار السمعة

  أخطار االكتتاب

  أخطار عدم االلتزام 

  أخطار تسوية املطالبات

  أخطار االستثامر

  أخطار تقنية املعلومات

  أخطار إعادة التأمن

  أخطار السيولة 
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تحــرص الشكــة عــى االهتــامم باملــوارد البشيــة، كعنــٍر أســايس مــن عنــارص نجاحهــا. فهــي تضــّم حاليــاً أكــر عــدٍد مــن الكــوادر 

الفنيــة املدربــة، والتــي اكتســبت خرتهــا يف الســوق الســورية.  

باإلضافــة إىل حــرص الشكــة عــى متابعــة العمــل الدائــم عــى تدريــب موظفيهــا، مــن خــالل برامــج دراســية ونــدوات ومحــارضات، لهــا 

عالقــة بالعمــل التأمينــي، وبتنميــة قــدرات املوظفــن. 

ويبن الجدول التايل أعداد العاملن يف الشكة خالل األعوام األربعة األخرة، ولغاية 2016/12/31:

علــامً أن االنخفــاَض يف عــدد املوظفــن، ناتــٌج عــن اضطــرار بعــض املوظفــَن للســفر أو تغيــر أماكــن إقامتهــم. وتســعى اإلدارة لتعويــض 

النــزف بالكفاءات املناســبة.

ويتوزع موظفوا الشكة كام يف نهاية عام 2016، عى الشكل التايل:

نّوضح فيام ييل بياناً يُظهر املستوى التعليمي ملوظفي الشكة يف نهاية عام 2016:

وتسعى اإلدارة إىل زيادة نسبة الكفاءات بن موظفي الشكة.

الموارد البشرية 

نسبة التغري2012/12/312013/12/312014/12/312015/12/312016/12/31املوارد البرشية 

عدد العاملن يف 

الشكة 
122938678813.85%

   

العـــــددالفـــــرع

43املركز الرئيي

16الفروع اإلقليمية

22الفروع

81املجمــــوع
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ــرة  ــة /100/ ل ــاً عــى/8.500.000/ ســهم، بقيم ــل، وموزّع ــاً بالكام ــرة ســورية، مدفوع ــغ/850.000.000/ ل ــة مبل ــغ رأســامل الشك بل

ســورية للســهم الواحــد.

فيام ييل معلومات عن ملكية األسهم ألعضاء مجلس اإلدارة، و لكبار املساهمن، كام يف 2016/12/31:

ملكية مجلس اإلدارة و كبار  المساهمين ألسهم الشركة 

معلومات عن ملكية أعضاء مجلس اإلدارة ) شخص طبيعي(

اسم املساهم

الجنسية

األسهم

العائلةاألباالسم االول
عدد األسهم 

اململوكة

نسبة امللكية من 

أجاميل راس املال

  عضو مستقلسوريةتيناويسعيد محمد زهر

%1 85,000سوريةالتارهعبد اللهأنس

%1 85,000 لبنانيةصايصجورج جاك

%1 85,000سوريةجويدهانريجود

%1 85,000سورية العطار عبد الرحمن عبد الغني

  عضو مستقلسورية وايل أحمد هشامهيا

   

معلومات عن ماليك األسهم ) من غري أعضاء مجلس اإلدارة و ميلكون أكرث من 5% (

اسم املساهم

الجنسية

األسهم  كام يف 2015-12-31األسهم  كام يف 31-12-2016

االسم 

االول

اسم 

االب
العائلة

عدد األسهم 

اململوكة

نسبة امللكية من 

أجاميل راس املال

عدد األسهم 

اململوكة

نسبة امللكية من 

أجاميل راس املال

%18.15 1,542,455  %21.14 1,796,936 سورية بنك بيمو السعودي الفرني

%18.39 1,563,520  %18.39 1,563,520 كويتيةرشكة املال لالستثامر

%6.46 548,675     %6.46 548,675سعوديةالوكاالت التجارية املتحدة املحدودة

   

معلومات عن ملكية اعضاء مجلس اإلدارة ) شخص اعتباري(

عدد االسهم اململوكةالجنسيةاسم الشخص االعتباري
نسبة امللكية من إجاميل رأس 

املال

التجارية املتحدة للتأمن ش.م.ل 

املمثلة بشخص رئيس مجلس 

اإلدارة مروان عفايك

%595,000.007لبنانية

    



2016التقرير السنوي26

ــغ  ــة مببل ــورية، مقارن ــرة س ــدره / 637,138,858/ ل ــاً و ق ــام 2016، ربح ــالل ع ــة، خ ــتثامري للشك ــي واالس ــاط التأمين ــق النش حّق

/457,788,616/ لعــام 2015، أي بارتفــاع مقــداره / 179,350,242/ لــرة ســورية، و مبلــغ /88.452.117/ لعــام 2014 , و/83.905.442/ 

لــرة ســورية للعــام 2013، ومببلــغ /104,860,270/ لــرة ســورية لعــام 2012. وذلــك بعــد تحميــل حســاب األربــاح و الخســائر، باألعبــاء 

التــي يُحّمــل بهــا عــادًة ذلــك الحســاب، وكذلــك حســاب رضيبــة الدخــل.

و فيــام يــيل جــدول مقارنــات األربــاح املحققــة، و األربــاح املوزعــة، و حقــوق املســاهمن، و ســعر الســهم، منــذ عــام 2012 و حتــى 

ــة 2016/12/31: نهاي

مالحظــة: بتاريــخ 2013/5/9 انعقــدت الجمعيــة العموميــة غــر العاديــة وتــم إقــرار النظــام األســايس وتعديــل القيمــة االســمية للســهم 

لتصبــح 100 لــرة ســورية بــدالً مــن 500 لــرة ســورية, عمــالً بأحــكام قانــون الــشكات الصــادر باملرســوم التشيعــي رقــم 29 الصــادر 

يف 2011/2/24 عــى أن يصبــح هــذا االجــراء نافــذاً بعــد مصادقــة الهيئــات املختصــة.

تحليل املركز املايل للشكة ونتائج أعاملها خالل السنة املالية: 

ونذكّر أنه ال يوجد أية حامية حكومية أو امتيازات تتمتّع بها الشكة أو أي من منتجاتها.

كام أنه مل يكن ألي قراٍر صادٍر عن الحكومة أو املنظامت الدولية، أّي أثر مادّي عى عمل الشكة.

وال يوجد لدى الشكة أي أثر مايل لعمليات ذات طبيعة غر متكررة، وال تدخل ضمن النشاط الرئيي.

واليوجد أي رشكات تابعة للشكة .

تــم خــالل العــام 2016 ابــرام بعــض العقــود التــي كانــت الشكــة طرفــاً فيهــا مــع أطــراف ذات العالقــة والذيــن لهــم متثيــل يف عضويــة 

ــة املعمــول بهــا بالشكــة و لــدى األطــراف  مجلــس إدارة الشكــة وقــد تــم اجــراء هــذه العقــود وفقــا للقواعــد واالجــراءات النظامي

األخــرى »مــع مالحظــة موافقــة الهيئــة العامــة املنعقــدة بتاريــخ 3 آيــار 2016 بالرتخيــص ملجلــس االدارة بالتعاقــد ســنداً للــامدة 152 

مــن قانــون الــشكات ووفــق االصــول املعتمــدة« .

نتيجة أعمال السنة

201120122013201420152016السنة 

152,365,503104,860,27083,905,44288,452,117457,788,616637,138,858االرباح املحققة

 108,885,000 93,500,00085,000,00068,000,00061,115,000االرباح املوزعة

1,101,940,1091,113,300,3791,112,205,8211,132,657,9381,526,330,6422,048,031,335حقوق املساهمن

882882163.1155.1160175.25اسعار االوراق املالية

   

20162015البيان 

74.9653.85ربحية السهم االساسية واملخففة

240.94179.57القيمة الدفرتية للسهم

175.25160.00القيمة السوقية للسهم

%29.99%31.11العائد عى حقوق املساهمن

%9.22%8.49العائد عى املوجودات

%271%330نسبة هامش املالءة
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خطة عمل الشركة لعام 2017
  دراسة حاجات السوق السوري التأمينية .

  العمُل عى طرح منتجاٍت تأمينيٍّة صغرٍة ربحيّة.

  العمُل عى تطويِر أداء الشكة، من خالل تقديِم الخدمات للعمالء بصورٍة احرتافيّة، و بدقٍّة عالية.

  تعزيز العالقات الجيّدة مع رشكات التأمن الحالية يف سورية، من خالل اللقاء مع ُصّناع القرار، ووضع الخطط لتطوير العالقات.

  السعي إليجاد أسواٍق جديدة تلبّي معاير التسويق لدينا، وتأمن منتجاٍت مناسبة للمؤسسات، ولوضع البلِد االقتصادي         

    واالجتامعي.

  العمل عى تطوير دائرة التسويٍق واملبيعات، وتوظيُف أشخاٍص محرتفَن لتطوير املبيعات والتسويق يف الشكة.

  إقامة رشاكٍة ناجحٍة مع عمالئنا، وموظفينا، ورشكات التأمن وإعادة التأمن، التي تحرتم مصالح وأهداَف كّل طرف.

  العمُل عى ترسيخ النجاح الذي يقاس من خالل اختيار عمالئنا لنا، عى أساس قناعتهم الكاملة بقدرتنا عى تلبية أو تجاوز 

    توقّعاتهم، من حيث الخدمة والخرة.

من أجل تنفيذ أهدافنا االستراتيجية، سوف نركز على تطوير األدوات التالية:

  معرفة جدية املوظفن، التي تتفاعل مع حاجات وظرف العمالء، خاصًة يف معالجة املطالبات.

  العقود التي تلبّي حاجات وتوقعاِت زبائننا، وضمن أسعاٍر معقولة ومقبولة لجميع الفئات.

  تسليم العقود ومعالجة املطالبات بالوقت املحّدد، وضمن الحّد األدىن من األخطاء.

  تفعيُل التعامل مع املصارف، وخلق منتجاٍت تأمينية مرفية.

  طرح منتجاٍت جديدة تهم الراغبن يف التأمن، يف ضوء الظروف الحالية، مبا يتناسب مع سياسة الشكة وخطّة عملها، ويساهم يف 

    استقطاب عمالَء جدد.

  املحافظُة عى املحفظة التأمينية الحالية، من خالل التواصل مع العمالء، ومحاولِة تقديم الحلول لجميع متطلّباتهم التأمينية قدر 

    اإلمكان، يف ظل تقليص رشوط اتفاقيات التأمن.

  تقديم عروٍض خاصة مبوظّفي املؤسسات والشكات الضخمة، ملحاولة جذب جميع تأمينات هذه املؤسسات.

  الرتكيز عى املنتجات التأمينية، التي تهّم الفرَد بوجه الخصوص، مثل تأمينات الحياة، والصحة، والسيارات، وتأمن املنازل الشامل، 

    والرسقة، وغرها..

  تقويُة دور الدائرة القانونية، والتوجيه الدائُم برورة تفعيل املصالحات قبل اللجوء للقضاء، والرسعة يف تسديد املطالبات 

    املدروسة.

  دعم عمل دائرة املطالبات، ودائرِة دعم العمالء، للوصول إىل أعى مستوًى ممكن من األداء، مع املحافظة عى مصالح الشكة يف 

    الوقت ذاته.

  تعزيُز االستثامرات العقارية و املالية، ضمن الحدود والشوط املوضوعة.
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إنّنا نسعى في                                 للتأمين

بدأٍب حثيث لتلبية احتياجات

السوق التّأمينيّة

المتحدة
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الهيكل التنظيمي للشركة

مجلس اإلدارة 

رئيس مجلس اإلدارة

التدقيق الداخيلأمن رس مجلس اإلدارة

املدير العام
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بيان الوضع المالّي

20162015إيضاحاملوجودات  

  ل.س.  ل.س.

361,734,275 5194,724,464النقد و ما يوازي النقد

1,612,848,522 62,607,314,233ودائع ألجل  لدى املصارف

61,459,577 7250,366,078عمالء مدينون، وسطاء ووكالء تأمن

19,326,380 82,608,487حسابات مدينة من رشكات التأمن وإعادة التأمن

2,195,988,329 93,761,547,170حصة معيدي التأمن من االحتياطيات الفنية والحسابية

35,670,200 1011,763,176ذمم مدينة - أطراف ذات عالقة

269,815,928 11233,753,307فوائد مستحقة غر مقبوضة وموجودات أخرى

50,404,120 1248,389,040استثامرات عقارية

7,500,000 1311,250,000استثامرات متاحة للبيع

325,844,933 14357,157,473املوجودات الثابتة املادية )بعد تنزيل االستهالك املرتاكم(

678,020 15616,877املوجودات الثابتة غر املادية )بعد تنزيل اإلطفاء املرتاكم(

25,000,000 1625,000,000وديعة مجمدة لصالح هيئة اإلرشاف عى التأمن

4,966,270,284 7,504,490,305     مجموع املوجودات

 كام يف 31 كانون األّول )ديسمري(

نـائب املـدير العـام

هنادي جربوع

رئيـس مجلـس اإلدارة

مروان عّفايك

مدير الحسابات

ريم السلامن
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بيان الوضع المالّي / تابع

20162015إيضاح 

  ل.س.  ل.س.

املطلوبات

282,448,489 17458,581,992حسابات دائنة لشكات التأمن وإعادة التأمن

63,743,505 1862,673,542عمالء دائنون ووكالء تأمن

2,961,021,350 194,534,972,294االحتياطات الفنية والحسابية 

598,615 1063,150ذمم دائنة- أطراف ذات عالقة

82,734,396 20358,633,955ذمم دائنة ودائنون مختلفون

24,067,825 2116,208,575مؤونة رضيبة الدخل

25,325,462 2225,325,462مؤونة مواجهة مخاطر وأعباء مالية محتملة

3,439,939,642 5,456,458,970     مجموع املطلوبات

حقوق املساهمن

850,000,000 23850,000,000رأس املال 

107,780,133 24118,827,866احتياطي قانوين

60,270,704 2460,270,704احتياطي اختياري

392,834,944 25936,881,328مكاسب غر محققة مرتاكمة ناتجة عن تغرات أسعار الرف

115,444,861 82,051,437أرباح مدورة 

1,526,330,642 2,048,031,335     مجموع حقوق املساهمن

4,966,270,284 7,504,490,305    مجموع املطلوبات و حقوق املساهمن

 كام يف 31 كانون األول )ديسمر(

نـائب املـدير العـام

هنادي جربوع

رئيـس مجلـس اإلدارة

مروان عّفايك

مدير الحسابات

ريم السلامن
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قائمة الدخل الشامل اآلخر 
للفرتة املنتهية يف 31 كانون األول

إن اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 43 تشكل جزءاً أساسياً من البيانات املالية

20162015إيضاح

ل.سل.س

اإليرادات:

 550,462,138 771,843,794   40-26إجاميل األقساط املكتتب بها

حصة معيدي التأمن من إجاميل األقساط

املكتتب بها
26-40 (246,774,765) (154,192,964)

  396,269,174 525,069,029        صايف األقساط املكتتب بها

 (3,740,887)(56,559,520) 40-26صايف التغر يف االحتياطي التقني والحسايب

   392,528,287 468,509,509        صايف أقساط التأمن املكتسبة

              28,839,200 53,317,525   40-27عموالت مقبوضة

              3,412,490 12,039,367   40عمولة أرباح املعاهدات

(24,921,567) (35,969,839) 40-28العموالت املدفوعة ومصاريف تأمينية أخرى

 399,858,410 497,896,562        إجاميل إيرادات التأمن

املصاريف:

(748,275,575) (302,564,172) 40-29إجاميل املطالبات املدفوعة

  555,352,584    4027,469,458-29حصة معيدي التأمن من إجاميل املطالبات املدفوعة

(192,922,991) (275,094,714)      صايف املطالبات املدفوعة

صايف التغر يف احتياطي مطالبات تحت التسوية و 

مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها
29-40  48,167,417 154,407,348 

(38,515,643) (226,927,297)      صايف املطالبات

األتعاب اإلدارية املدفوعة لشكات إدارة النفقات 

الطبية
40 (6,602,693) (3,560,752)

(3,302,776) (4,631,065) 30بدالت هيئة اإلرشاف عى التأمن 

حصة صندوق التعويض ملترري حوادث السر 

مجهولة املسبب
31 (2,050,420) (2,049,480)

(70,558,252) (15,398,558) 40مصاريف اتفاقيات فائض الخسارة

(117,986,903) (255,610,033)      إجاميل مصاريف التأمن

   281,871,507 242,286,529       الدخل التشغييل
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قائمة الدخل الشامل اآلخر/ تابع
للفرتة املنتهية يف 31 كانون األول

إن اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 43 تشكل جزءاً أساسياً من البيانات املالية

20162015إيضاح

ل.سل.س

  137,969,421 134,673,757   6فوائد من ودائع لدى املصارف

 326,725,315       25544,046,384فروقات أسعار رصف غر محققة

912,783 229,217   خسائر /أرباح التخيل عن موجودات ثابتة

 4,900,051 7,691,150   32إيرادات أخرى

(98,946,496) (114,647,626)  33رواتب و أجور وملحقاتها

(95,887,459) (120,679,234)  34مصاريف إدارية وعمومية

(9,695,441) (33,332,905)  15-14-12االستهالكات واإلطفاءات

--7مخصص ديون مشكوك فيها

(6,131,434) (9,600,408)  35فوائد و أعباء مالية

(58,685,531)        3,856,844  36فروقات أسعار الرف

   412,237,179 201,161,209  

 483,032,716 654,523,708   أرباح الفرتة قبل رضيبة الدخل

(25,244,100) (17,384,850)  21مؤونة رضيبة الدخل

 457,788,616 637,138,858   مجموع الدخل الشامل 

3774.9653.85ربحية السهم األساسية واملخففة 
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بيان التغيرات في حقوق المساهمين 

إن اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 43 تشكل جزءاً أساسياً من البيانات املالية  

رأس املال
 احتياطي 

قانوين

احتياطي 

اختياري
أرباح محتجزة

مكاسب غري محققة 

مرتاكمة ناتجة 

عن تغريات أسعار 

الرصف

املجموع

ل.سل.سل.سل.سل.سل.س

الرصيد كام يف
1 كانون الثاين  2015

850,000,00092,149,39363,271,61661,127,30066,109,6291,132,657,938

(61,115,000)-(58,114,088) (3,000,912)--توزيعات أرباح

توزيعات مكافآت مجلس
 اإلدارة

---(3,000,912)-(3,000,912)

131,063,301326,725,315457,788,616---أرباح الفرتة 

--(15,630,740)-15,630,740-احتياطي قانوين

الرصيد كام يف
31  كانون أول 2015

850,000,000107,780,13360,270,704115,444,861392,834,9441,526,330,642

الرصيد كام يف
1 كانون الثاين 2016

850,000,000107,780,13360,270,704115,444,861392,834,9441,526,330,642

(108,885,000)-(108,885,000)---توزيعات أرباح

توزيعات مكافآت مجلس
 اإلدارة

---(6,553,165)-(6,553,165)

93,092,474544,046,384637,138,858---أرباح الفرتة 

--( 11,047,733)-11,047,733-احتياطي قانوين

الرصيد كام
يف 31  كانون أول 2016

850,000,000118,827,86660,270,70482,051,437936,881,3282,048,031,335
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بيان التدفقات النقدية 
للفرتة املنتهية يف 31 كانون األول

إن اإليضاحات املرفقة من 1 إىل 43 تشكل جزءاً أساسياً من البيانات املالية

20162015إيضاح
ل.سل.س

التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية :

  483,032,716   654,523,708      صايف ربح الفرتة قبل رضيبة الدخل

تعديالت للوصول إىل صايف التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية:

(326,725,315) (544,046,384)      مكاسب فروقات أسعار الرف غر املحققة

          3,740,887   56,559,520       صايف التغر يف احتياطي أقساط غر مكتسبة

(111,123,366)         9,828,057       صايف التغر يف احتياطي مطالبات قيد التسوية 

 (43,283,982) (35,952,312)      صايف التغر يف احتياطي مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها

-(22,043,162)      صايف التغر يف اسرتدادات عى مطالبات تحت التسوية

 9,695,441   33,332,905       االستهالكات واإلطفاءات

(912,783)(229,217)      خسائر/ أرباح التخيل عن موجودات ثابتة

--     مخصص ديون مشكوك فيها

(1,731,774) -     ديون معدومة

  151,973,115    12,691,824 

        40,137,199  (200,086,250)      )الزيادة(/ النقص يف العمالء املدينون ووسطاء ووكالء التأمن

(12,563,694)  15,207,633       النقص/ )الزيادة(  يف الحسابات املدينة لشكات التأمن وإعادة التأمن

          3,095,963   46,400,616       النقص يف الذمم املدينة- أطراف ذات عالقة

(90,237,791)  40,734,928       النقص/ )الزيادة( يف الفوائد املستحقة غر املقبوضة واملوجودات األخرى

(301,373,292)  143,404,165       الزيادة/ )النقص(  يف الحسابات الدائنة لشكات التأمن وإعادة التأمن

          258,251  (7,389,901)      )النقص(/ الزيادة يف العمالء الدائنون ووكالء التأمن

(2,014,425) (535,924)      )النقص( يف الذمم الدائنة– األطراف ذات العالقة

 18,777,410   266,851,296       الزيادة يف ذمم دائنة ودائنون مختلفون

(11,994,150) (25,244,10)      الريبة املدفوعة

(343,222,705) 431,315,578       صايف األموال املستخدمة يف النشاطات التشغيلية

التدفقات النقدية من النشاطات االستثامرية:
(24,480,050)  (562,105,154)      )الزيادة( يف ودائع ألجل لدى املصارف 

             1,200,000   265,000       مبالغ مقبوضة ناتجة من بيع أصول ثابتة

(113,289,678) (62,471,67)      )اقتناء( موجودات ثابتة مادية

-(3,750,000)      استثامر يف رشكة تطوير عقاري

(600,000) (133,330)     )اقتناء( موجودات ثابتة غر مادية

    (137,169,728)(628,195,159)      صايف األموال املستخدمة يف النشاطات االستثامرية

التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية:
(61,115,000) (108,885,000) 38توزيع أنصبة أرباح

(3,000,912)(6,553,165) مكافآت مجلس اإلدارة

(64,115,912)(115,438,165) صايف األموال املستخدمة يف النشاطات التمويلية

 54,468,755  145,307,935  فروقات أسعار رصف النقد وما يف حكمه

(490,039,590)(167,009,811) صايف )النقص(/ الزيادة يف النقد وما يوازي النقد 

  851,773,865  361,734,275  5النقد وما يوازي النقد يف بداية الفرتة

361,734,275  194,724,464  5النقد وما يوازي النقد يف نهاية الفرتة
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إيضاحات حول البيانات الماليّة 
للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2016

تأسســت الشكــة املتحــدة للتأمــن رشكــة مســاهمة مغفلــة عامــة وفقــاً للمرســوم التشيعــي رقــم 68 لعــام 2004 وألحــكام املرســوم 

التشيعــي رقــم 43 لعــام 2005 وتعليامتــه التنفيذيــة واألنظمــة التــي تضعهــا هيئــة اإلرشاف عــى التأمــن يف ســورية ووفقــاً ألحــكام 

قانــون التجــارة رقــم 149 لعــام 1949م. ســجلت الشكــة يف الســجل التجــاري ملحافظــة دمشــق تحــت الرقــم 14631 بتاريــخ 18 أيــار 

2006م. تــم ترخيــص الشكــة مــن قبــل هيئــة اإلرشاف عــى التأمــن يف ســورية بالقــرار رقــم 100/27 بتاريــخ 4 حزيــران 2006م، ســجلت 

الشكــة يف الســجل الخــاص لــشكات التأمــن لــدى هيئــة اإلرشاف عــى التأمــن تحــت الرقــم /1/.

غاية الشكة مزاولة أعامل التأمن املبارشة يف كافة فروع التأمن.

تــزاول الشكــة نشــاطها باملركــز الرئيــي مبدينــة دمشــق باإلضافــة إىل فــروع بــكل مــن مدينــة حلــب، حمــص، الالذقيــة، طرطــوس، 

حــامة، درعــا.

أثــر جوهــري علــى   أ- معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة الجديــدة والمعدلــة التاليــة والتــي ليــس لهــا 
الماليــة: القوائــم 

 تــم اتبــاع معايــري التقاريــر املاليــة الدوليــة الجديــدة واملعدلــة التاليــة والتــي أصبحــت ســارية املفعــول للفــرتات املاليــة التــي تبــدأ يف 

أو بعــد أول كانــون الثــاين 2016 يف إعــداد القوائــم املاليــة للرشكــة، والتــي مل تؤثــر بشــكل جوهــري عــى املبالــغ واإلفصاحــات الــواردة 

يف القوائــم املاليــة للســنة والســنوات الســابقة، علــامً بأنــه قــد يكــون لهــا تأثــري عــى املعالجــة املحاســبية للمعامــات والرتتيبــات 

املســتقبلية:

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )14(: حسابات التأجيل التنظيمية.  •

التعديالت عى معيار املحاسبة الدويل رقم )1(: عرض القوائم املالية واملتعلقة باملبادرة باإلفصاح.  •

التعديــالت عــى املعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة رقــم )11(: االتفاقيــات املشــرتكة واملتعلقــة باملعالجــة املحاســبية لــشاء الحصــص   •

يف العمليــات املشــرتكة.

التعديــالت عــى معيــار املحاســبة الــدويل رقــم )16(: املمتلــكات واآلالت واملعــدات، ومعيــار املحاســبة الــدويل رقــم )38( املوجودات   •

ــات  ــة: النبات ــم )41( الزراع ــدويل رق ــار املحاســبة ال ــاء، ومعي ــة لالســتهالك واإلطف ــبية املقبول ــح للطــرق املحاس ــر امللموســة: توضي غ

املنتجــة.

التعديــالت عــى معيــار املحاســبة الــدويل رقــم )27(: القوائــم املاليــة املنفصلــة واملتعلقــة بالســامح للمنشــآت بتســجيل االســتثامرات   •

يف الــشكات التابعــة واملشــاريع املشــرتكة والــشكات الزميلــة باســتخدام طريقــة حقــوق امللكيــة يف القوائــم املنفصلــة.

التعديــالت عــى املعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة رقــم )10(: القوائــم املاليــة، واملعيــار الــدويل للتقريــر املاليــة رقــم )12(: اإلفصــاح   •

عــن الحصــص يف املنشــآت األخــرى، ومعيــار املحاســبة الــدويل رقــم )28(: االســتثامر يف الــشكات الحليفــة واملشــاريع املشــرتكة واملتعلقة 

بتطبيــق االســتثناء مــن التوحيــد يف الــشكات االســتثامرية.

ــالت  ــي التعدي ــي تغط ــوام 2012-2014 والت ــالل األع ــادرة خ ــة الص ــر املالي ــة للتقاري ــر الدولي ــى املعاي ــنوية ع ــينات الس التحس  •

الحاصلــة عــى املعايــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة أرقــام )5( و)7( ومعايــر املحاســبة الدوليــة أرقــام )19( و)34(.

ب- معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة الصادرة وغير السارية المفعول بعد: 

 لـم تقم الـمجموعة بتطبيق الـمعاير الدولية للتقارير الـاملية الجديدة والـمعدلة الواردة أدناه الصادرة لكن غر سـارية املفعول بعد:

تأسيس وأعمال الشركة

تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة 2
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معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة

التحســينات الســنوية عــى املعايــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة الصــادرة خــالل األعــوام 2016-2014 

والتــي تغطــي التعديــالت الحاصلــة عــى املعايــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة أرقــام )1( و)12( ومعيــار 

املحاســبة الــدويل رقــم )28(.

ــرتاف  ــة باالع ــل« واملتعلق ــب الدخ ــم )12(: »رضائ ــدويل رق ــبة ال ــار املحاس ــى معي ــالت ع التعدي

ــة. ــر املحقق ــائر غ ــن الخس ــة ع ــة املؤجل ــودات الريبي باملوج

التعديــالت عــى معيــار املحاســبة الــدويل رقــم )7(: »قامئــة التدفقــات النقديــة« والتــي تهــدف إىل 

ــة مــن  ــم املالي ــة لتمكــن مســتخدمي القوائ ــة يف قامئــة التدفقــات النقدي ــم إفصاحــات إضافي تقدي

تقييــم التغــر يف املطلوبــات الناشــئ مــن األنشــطة التمويليــة.

ــة والدفعــات  ــة األجنبي ــة رقــم )22(: املعامــالت بالعمل ــر املالي ــدويل للتقاري ــار ال التفســرات للمعي

املقدمــة.

يتناول التفسر املعامالت بالعملة األجنبية أو جزء من املعامالت االعتبارات التالية:

اعتبار القيمة أو الثمن بالعملة األجنبية.  •

تعــرتف املنشــأة باملوجــودات املدفوعــة مقدمــاً أو مبطلوبــات اإليــرادات املؤجلــة قبــل االعــرتاف   •

ــرادات أو املصــارف. ــة أو اإلي باملوجــودات ذات الصل

تعــرتف املنشــأة باملوجــودات املدفوعــة مقدمــاً أو مبطلوبــات اإليــرادات املؤجلــة كموجــودات أو   •

مطلوبــات غــر نقديــة.

التعديــالت عــى املعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة رقــم )2(: »الدفــع عــى أســاس األســهم« واملتعلقــة 

بالتصنيــف والقيــاس ملعامــالت الدفــع عــى أســاس األســهم.

التعديــالت عــى املعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة رقــم )4(: »عقــود التأمــن« واملتعلقــة بالفــرق مــا 

بــن تاريــخ رسيــان كل مــن املعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة رقــم )9( ومعيــار عقــود التأمــن.

التعديــالت عــى معيــار املحاســبة الــدويل رقــم )40(: »االســتثامرات العقاريــة« حيــث تــم تعديــل 

الفقــرة رقــم )57( لتنــص أن عــى املنشــأة تحــول العقــار مــن أو إىل االســتثامرات العقاريــة فقــط 

عندمــا يكــون هنالــك دليــل عــى التغــر يف االســتخدام.

ــتثامرات  ــف االس ــع تعري ــارات م ــق العق ــق أو ال تتواف ــا تتواف ــتخدام عندم ــر يف االس ــدث التغ يح

ــة. العقاري

ال يشكل التغير يف نوايا اإلدارة الستخدام العقار دليل عى وجود تغر يف االستخدام.

ســارية المفعــول للســنوات 
ــي أو  ــدأ ف ــي تب ــة الت المالي

بعــد
التعديــالت الحاصلــة عــى املعيــار 

املاليــة رقــم )1(  للتقاريــر  الــدويل 

ــار املحاســبة الــدويل رقــم )28(  ومعي

ــي  ــة الت ــا للفــرتات املالي ــدأ رسيانه يب

تبــدأ يف أو بعــد أول كانــون الثــاين 

2018، أمــا التعديــالت الحاصلــة عــى 

املعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة رقــم 

ــة  ــرتات املالي ــا للف ــدأ رسيانه )12( تب

ــاين  ــون الث ــد كان ــدأ يف أو بع ــي تب الت

.2017

أول كانون الثاين 2017.

أول كانون الثاين 2017.

أول كانون الثاين 2018.

أول كانون الثاين 2018.

أول كانون الثاين 2018.

أول كانون الثاين 2018.
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تم تعديل الفقرة لتنص عى أن قامئة األمثلة الواردة فيها غر شاملة.

التعديــالت عــى املعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة رقــم )7(: »األدوات املاليــة/ اإلفصاحــات« واملتعلقــة 

باإلفصــاح فيــام يخــص التطبيــق املبــديئ للمعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة رقــم )9(.

ــات  ــق بإفصاح ــات« واملتعل ــة/ اإلفصاح ــم )7(: »األدوات املالي ــة رق ــر املالي ــدويل للتقاري ــار ال املعي

ــق الفصــل الخــاص  ــن تطبي ــة( والناتجــة ع ــالت الالحق ــبة التحــوط )والتعدي ــة حــول محاس إضافي

ــم )9(. ــة رق ــر املالي ــدويل للتقاري ــار ال ــبة التحــوط يف املعي مبحاس

املعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة  رقــم )16(: »عقــود اإليجــار«، يحــدد هــذا املعيــار كيفيــة االعــرتاف 

ــام  ــة. ك ــر املالي ــة للتقاري ــر الدولي ــاً للمعاي ــود اإليجــار وفق ــاس والعــرض واإلفصــاح عــن عق والقي

يوفــر هــذا املعيــار منــوذج محاســبي موحــد للمســتأجر، حيــث يتطلــب قيــام املســتأجرين باالعــرتاف 

باألصــول وااللتزامــات لكافــة عقــود اإليجــار باســتثناء العقــود التــي تكــون مدتهــا اثنــي عــش شــهراً 

أو أقــل أو تكــون أصولهــا ذات قيــم منخفضــة.

ــار عــى املؤجــر االســتمرار يف تصنيــف عقــود اإليجــار إمــا عقــود تشــغيلية أو  مبوجــب هــذا املعي

متويليــة، كــام ومبوجــب هــذا املعيــار فــإن محاســبة عقــود اإليجــار يف دفاتــر املؤجــر بقيــت إىل حــد 

كبــر كــام هــي دون تغيــر عــام كانــت عليــه مبوجــب معيــار املحاســبة الــدويل رقــم )17(.

ــار الــدويل للتقاريــر املاليــة رقــم )10(: »القوائــم املاليــة املوحــدة«، ومعيــار  التعديــالت عــى املعي

املحاســبة الــدويل رقــم )28(: »االســتثامر يف الــشكات الحليفــة واملشــاريع املشــرتكة )2011(« 

واملتعلــق مبعالجــة البيــع أو املســاهمة يف املوجــودات مــن املســتثمر لشكتــه الحليفــة أو مشوعــه 

املشــرتك.

املعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة رقــم )9(: »األدوات املاليــة« )النســخ املعدلــة لأعــوام 2009 و2010 

و2013 و2014(

ــاين 2009  ــن الث ــة يف تشي ــم )9( األدوات املالي ــة رق ــر املالي ــدويل للتقاري ــار ال ــدر املعي ــث ص حي

ــن األول  ــه يف تشي ــم تعديل ــة، وت ــودات املالي ــاس املوج ــف وقي ــدة لتصني ــات جدي ــرح متطلب وط

ــم طــرح نســخة  ــام ت ــة، ك ــات املالي ــتبعاد املطلوب ــاس واس ــف وقي ــات لتصني ــة متطلب 2010 إلضاف

ــم إصــدار  ــدة ملحاســبة التحــوط. كــام ت ــات جدي ــاين 2013 لتتضمــن متطلب ــن الث ــدة يف تشي جدي

نســخة معدلــة مــن املعيــار يف متــوز 2014 يك يتضمــن بشــكل رئيــي كل مــن: )أ( متطلبــات التــدين 

للموجــودات املاليــة، )ب( تعديــالت محــددة ملتطلبــات التصنيــف والقيــاس مــن خــالل طــرح فئــة 

ــن البســيطة. ــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر لبعــض أدوات الدي ــاس املوجــودات املالي لقي

إن النســخة النهائيــة للمعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة رقــم )9( تحتــوي عــى املتطلبــات املحاســبية 

لــأدوات املاليــة وحلــت محــل معيــار املحاســبة الــدويل رقــم )39(: االعــرتاف والقيــاس. وتتضمــن 

النســخة الجديــدة مــن املعيــار املتطلبــات التاليــة:

التصنيف والقياس:

ــة. وقدمــت  ــة التعاقدي ــات النقدي ــاًء عــى منــوذج األعــامل والتدفق ــة بن ــف املوجــودات املالي تصن

ــودات  ــن »املوج ــا ضم ــن تصنيفه ــث ميك ــن حي ــض أدوات الدي ــداً لبع ــاً جدي ــخة 2014 تصنيف نس

ــة  ــات املالي ــف املطلوب ــم تصني ــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر«. ويت ــة م ــة العادل ــة بالقيم املالي

بشــكل مشــابه ملعيــار املحاســبة الــدويل رقــم )39(، ولكــن هنالــك اختالفــات يف املتطلبــات املنطبقــة 

عــى قيــاس مخاطــر االئتــامن املتعلقــة باملنشــأة.

ــدويل  ــار ال ــق املعي ــم تطبي ــا يت عندم

ــم )9(. ــة رق ــر املالي للتقاري

ــدويل  ــار ال ــق املعي ــم تطبي ــا يت عندم

ــم )9(. ــة رق ــر املالي للتقاري

أول كانون الثاين 2018.

تاريخ التطبيق غر محدد بعد.

أول كانون الثاين 2018.
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التدين:

قدمــت نســخة 2014 منــوذج »الخســارة االئتامنيــة املتوقعــة« الحتســاب خســارة تــدين املوجــودات 

ــم  ــى يت ــة بشــكل مســبق حت ــادة املخاطــر االئتامني ــروري زي ــر ال ــن غ ــح م ــه أصب ــة، وعلي املالي

االعــرتاف بخســارة التــدين.

محاسبة التحوط: 

ــع  ــة م ــرث مالمئ ــون أك ــه ليك ــم تصميم ــبة التحــوط ت ــد ل حاس ــوذج جدي ــت نســخة 2014 من قدم

ــايل. ــر امل ــايل وغ ــد التعــرض ملخاطــر التحــوط امل ــإدارة املخاطــر عن ــام املنشــآت ب ــة قي كيفي

إلغاء االعرتاف:

تــم اتبــاع متطلبــات إلغــاء االعــرتاف للموجــودات املاليــة واملطلوبــات املاليــة كــام وردت يف املعيــار 

املحاســبي الــدويل رقــم )39(.

التعديــالت عــى املعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة رقــم )15(: »اإليــرادات مــن العقــود مــع العمــالء« 

 principal versus agentــات األداء، و ــد التزام ــار )تحدي ــب للمعي ــة جوان ــح ثالث ــة بتوضي واملتعلق

considerations، والرتاخيــص( ولتوفــر انتقــال مريــح للعقــود املعدلــة والعقــود املكتملــة.

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )15(: »اإليرادات من العقود مع العمالء«.

صــدر املعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة رقــم )15( يف أيــار 2015 حيــث وضــع نظــام شــامل وموحــد 

تســتعن بــه املنشــآت يف قيــد اإليــرادات الناتجــة مــن العقــود املرمــة مــع العمــالء. املعيــار الــدويل 

للتقاريــر املاليــة رقــم )15( ســوف يحــل محــل اإلرشــادات الحاليــة بشــأن االعــرتاف باإليــرادات مبــا 

يف ذلــك املعيــار املحاســبي الــدويل رقــم )18(: »اإليــرادات«، واملعيــار املحاســبي الــدويل رقــم )11(: 

»عقــود اإلنشــاءات« ومــا يتعلــق بهــا مــن تفســرات عنــد رسيــان العمــل باملعيــار الــدويل للتقاريــر 

املاليــة رقــم )15(.

ويقــوم املبــدأ األســايس للمعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة رقــم )15( عــى أنــه يتوجــب عــى املنشــأة 

االعــرتاف بإيراداتهــا لوصــف التحويــل الحاصــل للبضائــع أو الخدمــات املتفــق عليهــا للعمــالء بقيمــة 

ــع أو الخدمــات، ويقــدم  ــك البضائ ــاء تل ــا لق ــع املنشــأة الحصــول عليه ــي تتوق تعكــس القيمــة الت

املعيــار عــى وجــه الدقــة منهجــاً لالعــرتاف  باإليــرادات بنــاًء عــى خمــس خطــوات:

الخطوة 1: تحديد العقود املرمة مع العميل.

الخطوة 2: تحديد التزامات األداء الواردة بالعقد.

الخطوة 3: تحديد قيمة املعاملة.

الخطوة 4: تخصيص قيمة املعاملة عى التزامات األداء الواردة بالعقد.

الخطوة 5: االعرتاف باإليرادات عند )أو حن( استيفاء املنشأة اللتزامات األداء.

ومبوجــب املعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة رقــم )15(تعــرتف املنشــأة بإيراداتهــا عندمــا يتــم اســتيفاء 

االلتــزام، أي عندمــا تحــول الســيطرة للعميــل عــى البضائــع أو الخدمــات التــي تنطــوي عى اســتيفاء 

التــزام مــا.

ــة رقــم )15(  ــر املالي ــدويل للتقاري ــار ال ــد مــن التوجيهــات املســتقبلية للمعي ــة املزي ــم إضاف لقــد ت

حتــى يتــم معالجــة حــاالت محــددة، وإضافــة إىل ذلــك يتطلــب املعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة رقــم 

)15( مزيــداً مــن اإلفصاحــات التفصيليــة.

أول كانون الثاين 2018.

أول كانون الثاين 2018.
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تتوقــع إدارة الرشكــة أن يتــم تطبيــق املعايــري املبينــة أعــاه يف إعــداد القوائــم املاليــة عنــد تاريــخ رسيــان كل منهــا دون أن تحــدث 

هــذه املعايــري أي أثــر جوهــري عــى القوائــم املاليــة للرشكــة باســتثناء تطبيــق املعايــري الدوليــة للتقاريــر املاليــة أرقــام )9( و)15( 

و)16(، حيــث تتوقــع اإلدارة أن يتــم تطبيــق املعايــري الدوليــة للتقاريــر املاليــة أرقــام )9( و)15( يف القوائــم املاليــة للرشكــة خــال 

الفــرتات املاليــة التــي تبــدأ يف أو بعــد األول مــن كانــون الثــاين 2018، واملعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة رقــم )16( يف أو بعــد األول 

مــن كانــون الثــاين 2019، علــامً بأنــه قــد يكــون لهــا أثــر جوهــري عــى املبالــغ واإلفصاحــات الــواردة يف القوائــم املاليــة واملتعلقــة 

باإليــرادات مــن العقــود مــع العمــاء واملوجــودات واملطلوبــات املاليــة للرشكــة وعقــود اإليجــار، إال أنــه مــن غــري العمــي أن يتــم 

تقديــر أثــر تطبيــق ذلــك يف الوقــت الحــايل بشــكل معقــول لحــن قيــام اإلدارة باســتكامل الدراســة التفصيليــة لتطبيــق تلــك املعايــري 

عــى القوائــم املاليــة للرشكــة.

التقيد باملعايري:

ــة  ــة العربي ــة يف الجمهوري ــن املرعي ــة التأم ــن وأنظم ــة وقوان ــر املالي ــة للتقاري ــري الدولي ــاً للمعاي ــة وفق ــات املالي ــداد البيان ــم إع ت

ــورية. الس

أسس إعداد البيانات املالية:

ــداد  ــة إع ــورية )ل.س.(، عمل ــرية الس ــة بالل ــات املالي ــر البيان ــة. تظه ــة التاريخي ــاس الكلف ــى أس ــة ع ــات املالي ــداد البيان ــرى إع ج

ــاد. ــة االقتص ــة وعمل ــغيلية للرشك ــة التش ــي العمل ــة وه ــة للرشك ــر املالي التقاري

ــب  ــة مبوجــب ترتي ــات املالي ــا يف البيان ــم تبويبه ــا وت ــة كل منه ــات حســب طبيع ــف الحســابات يف املوجــودات واملطلوب ــم تصني ت

ــل ســيولة. ــاً لســيولتها النســبية مــن األعــى ســيولة إىل األق ــي تبع تقريب

إن أهم السياسات المحاسبية ملخصة أدناه:

أ. تحويل العمالت األجنبية

إن العمليــات الجاريــة خــال الســنة بالعمــات غــري اللــرية الســورية يتــم تحويلهــا إىل اللــرية الســورية باســتعامل أســعار الــرصف 

ــك العمــات عــى أســاس أســعار  ــة بتل ــات املالي ــل أرصــدة املوجــودات واملطلوب ــة. يجــري إعــادة تحوي ــخ العملي الســائدة يف تاري

ــان الوضــع املــايل. ــخ بي الــرصف الســائدة يف تاري

أما أرصدة املوجودات واملطلوبات غري املالية وحقوق الرشكاء فيتم تحويلها عى أساس سعر الرصف التاريخي.

يتم قيد أرباح وخسائر فروقات الرصف الناتجة من جراء هذه العمليات يف بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر.

بلغت أسعار رصف العمات األجنبية كام يي:

 

ملخص السياسات المحاسبية الهامة

كام يف 31 كانون األول 2015كام يف 31 كانون األول 2016

ل.س  ل.س

517.43313.05الّنقد يف الّصندوق لرة سورية

541.18342.15الّنقد يف الّصندوق دوالر أمرييك

3
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ب. الموجودات الثابتة المادية

ــة،  ــل االســتهاكات املرتاكم ــد تنزي ــرية الســورية بع ــة بالل ــة التاريخي ــة عــى أســاس التكلف ــة املادي ــار املوجــودات الثابت جــرى إظه

وخســائر تــدين القيمــة، إن وجــدت. تتضمــن تكلفــة املوجــودات املشــرتاة كلفــة الــرشاء مضافــاً لهــا التكاليــف اإلضافيــة التــي تتكبدهــا 

الرشكــة إليصــال األصــول إىل حالتهــا التشــغيلية.

ــف  ــة، وتكالي ــاب املهني ــن األتع ــاج أو اإلدارة تتضم ــات اإلنت ــتعاملها لغاي ــوي اس ــاء واملن ــد اإلنش ــأة أو قي ــول املنش ــة األص إن تكلف

االقــرتاض املرســملة لألصــول املؤهلــة وفقــاً للمعيــار املحاســبي الــدويل رقــم )23( »تكاليــف االقــرتاض«. إن اهتــاك هــذه األصــول 

ــح األصــول جاهــزة لاســتعامل. ــدأ عندمــا تصب يب

يجــري اســتهاك املوجــودات الثابتــة املاديــة باســتعامل طريقــة القســط الثابــت عــى مــدى األعــامر اإلنتاجيــة وباعتــامد النســب 

الســنوية التاليــة:

%

3املباين

10األثاث واملفروشات

20لوازم معلوماتية ومكتبية

20السيارات

20تحسينات عى املأجور

5 سنواتبرامج املعلوماتية

3 سنواتاشرتاكات يف مجمع التأمن اإللزامي

يف تاريــخ إعــداد بيــان الوضــع املــايل تقــوم اإلدارة مبراجعــة األعــامر اإلنتاجيــة املقــدرة للموجــودات الثابتــة وقيمــة النفايــة يف نهايــة 

العمــر اإلنتاجــي وطريقــة االســتهالك. يعــرتف بالفــر وقــات الناتجــة عــن مراجعــة التقديــرات املحاســبية يف الفــرتة التــي تراجــع فيهــا 

التقديــرات وذلــك إذا كانــت هــذه املراجعــة تؤثــر حريــاً عــى هــذه الفــرتة، أو يف فــرتة املراجعــة وفــرتات الحقــة إذا كانــت املراجعــة 

تؤثــر عــى الفــرتة الحاليــة وفــرتات الحقــة.

يتــم احتســاب الربــح أو الخســارة الناجمــة عــن اســتبعاد املوجــودات الثابتــة، عــى أســاس الفــرق بــن ســعر البيــع والقيمــة الدفرتيــة 

الصافيــة. ويتــم تســجيل الربــح أو الخســارة يف بيــان األربــاح والخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر.

ج. الموجودات الثابتة غير المادية

تظهر املوجودات غري املادية بسعر الكلفة بعد تنزيل اإلطفاء املرتاكم وخسائر التدين يف القيمة إن وجدت.

يجري إطفاء املوجودات غري املادية باستعامل طريقة القسط الثابت عى مدى األعامر اإلنتاجية املقدرة كا يي:

يف تاريــخ إعــداد بيــان الوضــع املــايل تقــوم اإلدارة مبراجعــة األعــامر اإلنتاجيــة املقــدرة للموجــودات غــر املاديــة وطريقــة اإلطفــاء. 

ــذه  ــت ه ــك إذا كان ــرات وذل ــا التقدي ــع فيه ــي تراج ــرتة الت ــبية يف الف ــرات املحاس ــة التقدي ــن مراجع ــة ع ــات الناتج ــرتف بالفروق يع

املراجعــة تؤثــر حريــاً عــى هــذه الفــرتة، أو يف فــرتة املراجعــة وفــرتات الحقــة إذا كانــت املراجعــة تؤثــر عــى الفــرتة الحاليــة وفــرتات 

الحقــة.
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%

60تأمن الحياة

25تأمن النقل البحري - بضائع

100تأمن املسافرين

 التأمينات العامة وباقي فروع 
التأمن

40

40تأمن إلزامي للسيارات  

60التأمن الصحي

100تأمينات آلجال طويلة

ح. التأمينات االجتماعية

ــن  ــات ع ــم التأمين ــكل منتظ ــدد بش ــورية وتس ــة الس ــة العربي ــة يف الجمهوري ــات االجتامعي ــة التأمين ــجلة يف مؤسس ــة مس إن الشك

موظفيهــا إىل املؤسســة. متثــل هــذه املســاهامت واجبــات الشكــة تجــاه موظفيهــا يف مــا يخــص تعويــض نهايــة الخدمــة وبالتــايل ســوف 

يحصــل املوظفــون عــى هــذا التعويــض مــن مؤسســة التأمينــات االجتامعيــة.

د. المؤونات

يتــم تكويــن مؤونــات االلتزامــات املاليــة الناتجــة عــن أحــداث ســابقة والتــي مــن املحتمــل أن يرتتــب عنهــا اســتعامل مــوارد اقتصاديــة 

ميكــن تقديرهــا بشــكل معقــول.

ز. ضريبة الدخل

تحتســب الشكــة مؤونــة رضيبــة الدخــل وفقــاً ألحــكام املرســوم التشيعــي رقــم 43 للعــام 2005 والــذي حــدد الريبــة مبعــدل 15 

ــاب، إضافــة  ــة مــن أســهمها لالكتت ــة يف حــال طرحــت رشكــة التأمــن أكــرث مــن 50 باملئ ــاح الخاضعــة للريب ــة مــن صــايف األرب باملئ

لريبــة إعــادة اإلعــامر بنســبة 5% مــن الرائــب عــى الربــح الســنوي وتســدد مــع تســديد الريبــة.

ــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر بســبب اســتبعاد  ــان األرب ــة يف بي ــاح الصافي ــة عــن األرب ــاح الخاضعــة للريب تختلــف األرب

ــز تنزيلهــا مــن الوعــاء الريبــي. ــغ غــر الجائ ــة وإضافــة املبال ــغ غــر الخاضعــة للريب املبال

س. عقود التأمين

إن عقــد التأمــن هــو كنايــة عــن عقــد يتعهــد مبوجبــه الفريــق األول )رشكــة التأمــن( بتغطيــة مخاطــر محــددة قــد تصيــب الفريــق 

الثــاين )املؤمــن لــه( وذلــك مــن خــالل التعويــض عــن حــدث مســتقبيل محــدد )الحــادث املؤمــن عليــه( الــذي قــد يصيــب ويؤثــر ســلباً 

عــى املؤمــن لــه. تعتــر األقســاط عــى عقــود التأمــن إيــرادات عنــد إصــدار البوالــص.

ــة قيمــة األقســاط غــر املســتحقة واملســجلة  ــة اإلرشاف عــى التأمــن ملقابل ــامت هيئ ــاً لتعلي ــي وفق ــم احتســاب االحتياطــي الفن يت

كإيــرادات يف بيــان األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر املرحــيل املوجــز. وهــو يحتســب وفقــاً للنســب التاليــة مــن حجــم 

ــا: األقســاط املكتتــب به
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100% من الخسارة املقدرة.مطالبات عن حوادث تحت الّتسوية

مطالبات حصلت ومل يبلّغ عنها 

)IBNR(

جميع فروع التأمن عدا التأمن الصحي 

واإللزامي سيارات

أيهام أكرث 15% من قيمة املطالبات تحت التسوية أو 7.5% من قيمة األقساط  املكتتب بها لكل 

فرع من فروع التأمن.

15% من املطالبات املدفوعة.التأمن الصحي

بدءاً من البيانات املالية الختامية لعام 2015م، وبناًء عى تعميم هيئة اإلرشاف عى التأمن التأمن اإللزامي سيارات

رقم 1099/ص املؤرخ بتاريخ 25 تشين الثاين 2015، يتم احتساب أيهام أكرث 15% من قيمة 

التغر يف احتياطي قيد التسوية )إجاميل احتياطي قيد التسوية محتجز آلخر املدة مطروحاً منه 

إجاميل احتياطي قيد التسوية املفرج عنه أول املدة( أو 7.5% من قيمة األقساط املكتتب بها.

ط. التزامات عقود التأمين

التزامــات عقــود التأمــن تجــاه املطالبــات تحــت التســوية ناتــج مــن مطالبــات بلغــت للرشكــة وال زالــت تحــت التســوية بتاريــخ بيــان 
الوضــع املــايل باإلضافــة إىل مطالبــات حصلــت ومل يبلــغ عنهــا. ويتــم احتســابها وفقــاً لتعليــامت هيئــة اإلرشاف عــى التأمــن كــام يــي:

يتــم احتجــاز مطالبــات حصلــت ومل يبلــغ عنهــا لجميــع فــروع التأمــن ملــدة ســنة واحــدة عــدا فــرع التأمــن اإللزامــي فيتــم احتجــازه 

ملــدة ثالثــة ســنوات ابتــداًء مــن األول مــن كانــون الثــاين 2011م، كــام يتــم اإلفــراج عــن احتياطــي مطالبــات حصلــت ومل يبلــغ عنهــا 

لفــرع الســفر، للعقــود املنتهيــة، بشــكل ربــع ســنوي يف نهايــة الربــع التــايل للربــع الــذي تــم االحتجــاز فيــه.

ف. عمليات إعادة التأمين

لقــد اعتمــدت الشكــة احتســاب حصــة رشكات إعــادة التأمــن مــن األقســاط والعمولــة املقبوضــة مــن رشكات إعــادة التأمــن وحصــة 

رشكات إعــادة التأمــن مــن املطالبــات املدفوعــة وتحــت التســوية واملطالبــات التــي حصلــت ومل يبلــغ عنهــا عــى أســاس اتفاقيــات 

معقــودة معهــا وســجلت يف حســابات هــذه الــشكات.

ق. حصة معيدي التأمين من االحتياطي الفني والحسابي

يتــم احتســاب حصــة معيــدي التأمــن مــن االحتياطــي الفنــي والحســايب عــى أســاس اإلســنادات الفعليــة املقدمــة لهــم وإجــاميل املبالــغ 

الفعليــة العائــدة لالحتياطــي الفني والحســايب.

يتم إظهار حصة معيدي التأمن من االحتياطي الفني والحسايب كذمم مدينة يف بيان الوضع املايل ويتم احتسابها كام ييل:
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100% من الخسارة املقّدرةمطالبات عن حوادث تحت التسوية:                    

)IBNR( مطالبات حصلت ومل يبلغ عنها

جميع فروع التأمن عدا التأمن الصحي 

واإللزامي سيارات
أيهام أكرث 15% من قيمة حصة معيدي التأمن من مطالبات تحت التسوية أو 7.5% من 

قيمة أقساط إعادة التأمن العائدة لنفس السنة.

15% من حصة معيدي التأمن من املطالبات املدفوعة.التأمن الصحي

بدءاً من البيانات املالية الختامية لعام 2015م، وبناًء عى تعميم هيئة اإلرشاف عى التأمن اإللزامي سيارات

التأمن رقم 1099/ص املؤرخ بتاريخ 25 تشين الثاين 2015، يتم احتساب أيهام أكرث 

15% من حصة املعيد من قيمة التغر يف احتياطي قيد التسوية )إجاميل احتياطي قيد 

التسوية محتجز آلخر املدة مطروحاً منه إجاميل احتياطي قيد التسوية املفرج عنه أول 

املدة( أو 7.5% من أقساط إعادة التأمن العائدة لنفس السنة.

يتــم احتجــاز مطالبــات حصلــت ومل يبلــغ عنهــا لجميــع فــروع التأمــن ملــدة ســنة واحــدة عــدا فــرع التأمــن اإللزامــي فيتــم احتجــازه 

ملــدة ثالثــة ســنوات ابتــداًء مــن األول مــن كانــون الثــاين 2011م، كــام يتــم اإلفــراج عــن احتياطــي مطالبــات حصلــت ومل يبلــغ عنهــا 

لفــرع الســفر، للعقــود املنتهيــة، بشــكل ربــع ســنوي يف نهايــة الربــع التــايل للربــع الــذي تــم االحتجــاز فيــه.

ك. المطالبات المدفوعة

تظهــر املطالبــات املدفوعــة التــي متثــل التعويضــات املســددة خــالل الســنة والتعويضــات املتوجبــة لحامــيل عقــود التأمــن بعــد تنزيــل 

االســرتدادات املســتحقة عنهــا. تقــوم الشكــة بقيــد االســرتدادات املســتحقة عــن املطالبــات املدفوعــة عنــد تحصيلهــا أو اســتحقاقها.

ل. إيرادات الفوائد

تقيــد إيــرادات الفوائــد عــى أســاس االســتحقاق يف بيــان األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر، وتتضمــن الفوائــد املكتســبة عــى 

الودائــع لــدى املصــارف والتــي تحتســب عــى أســاس املبلــغ ونســبة الفائــدة املطبقــة.

م. الموجودات والمطلوبات المالية

يتــم االعــرتاف باملوجــودات واملطلوبــات املاليــة يف بيــان الوضــع املــايل عندمــا تصبــح الشكــة طرفــاً يف الــشوط التعاقديــة لــأدوات 

املاليــة.

تظهــر الذمــم املدينــة وذمــم العمــالء والــوكالء ووســطاء التأمــن بقيمتهــا االســمية بعــد تنزيــل مؤونــات مناســبة للقيــم غــر القابلــة 

للتحصيــل املتوقعــة.

تظهر الذمم الدائنة وذمم رشكات إعادة التأمن بقيمتها االسمية.

ن. استثمارات متاحة للبيع

االســتثامرات املتاحــة للبيــع غــر املدرجــة يف األســواق املاليــة والتــي ال ميكــن الحصــول عــى قيمتهــا العادلــة بشــكل موثــوق، تســجل 

وفــق كلفتهــا التاريخيــة بعــد تنزيــل خســائر التــدين يف القيمــة إن وجــدت. عنــد التخــيل عــن هــذه االســتثامرات يتــم تحويــل كافــة 

األربــاح والخســائر املعــرتف بهــا ســابقاً يف حقــوق املســاهمن إىل بيــان الدخــل الشــامل. يف حــال كانــت االســتثامرات منتجــة للفوائــد، 

تســجل الفوائــد يف بيــان الدخــل الشــامل وفــق طريقــة معــدل الفائــدة الفعــيل.
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القيمــة العادلــة لالســتثامرات املتاحــة للبيــع هــي قيمتهــا املدرجــة يف األســواق املاليــة يف تاريــخ بيــان الوضــع املــايل. يف حــال عــدم توفــر 

هــذه القيمــة يف األســواق املاليــة، يتــم تقديــر القيمــة العادلــة وفــق طــرق تقييــم مقبولــة مثــل حســم التدفقــات النقديــة أو صــايف 

قيمــة األصــول أو القيمــة الســوقية الســتثامرات مشــابهة.

و. االستثمارات العقارية

تظهر االستثامرات العقارية بسعر الكلفة بعد تنزيل االستهالكات املرتاكمة وخسائر تدين القيمة إن وجدت.

ي. النقد وما يوازي النقد

يتضمــن هــذا البنــد النقــد والحســابات الجاريــة والودائــع ألجــل ذات االســتحقاقات القصــرة التــي ال تتعــدى اســتحقاقاتها األصليــة 

الثالثــة أشــهر )ثالثــة أشــهر فأقــل(.

يف ســياق تطبيــق السياســات املحاســبية املذكــورة يف اإليضــاح رقــم 3 أعــاه، تقــوم إدارة الرشكــة باتخــاذ قــرارات وتقــدم تقديــرات 

وافرتاضــات بشــأن املبالــغ الدفرتيــة للموجــودات واملطلوبــات غــري املتوفــرة مــن مصــادر أخــرى. تعتمــد هــذه التقديــرات واالفرتاضات 

املتعلقــة بهــا عــى عامــل الخــربة الســابقة وعــى عوامــل أخــرى تعتــرب ذات صلــة. وقــد تختلــف النتائــج الفعليــة عــن هــذه التقديرات 

واالفرتاضات.

تتــم مراجعــة التقديــرات واالفرتاضــات الخاصــة بهــا بصــورة مســتمرة. يتــم إجــراء القيــود الناتجــة عــن تعديــل التقديــرات املحاســبية 

يف الفــرتة املاليــة التــي حصــل فيهــا تعديــل التقديــر وذلــك إذا كان هــذا التعديــل يؤثــر حرصيــاً عــى هــذه الفــرتة، أو يف فــرتة التعديــل 

وفــرتات الحقــة إذا كان التعديــل يؤثــر عــى الفــرتة الحاليــة وفــرتات الحقــة.

  المصادر األساسية للتقديرات واالفتراضات:
أ. استهالكات األصول الثابتة

كــام جــاء يف اإليضــاح رقــم 3، تقــوم الرشكــة مبراجعــة األعــامر اإلنتاجيــة املقــدرة لألصــول الثابتــة املاديــة وطريقــة االســتهاك املطبقــة 

وقيمــة النفايــة يف نهايــة العمــر اإلنتاجــي لألصــل بتاريــخ كل بيــان وضــع مــايل.

ب. مؤونات الديون المشكوك بتحصيلها

كــام جــاء يف اإليضــاح رقــم 3، تقــوم الرشكــة بتقييــم الوضــع االئتــامين للذمــم املدينــة وذمــم العمــاء والــوكاء ووســطاء التأمــن يف 

نهايــة كل دورة ماليــة وتشــكل مؤونــة مناســبة للقيــم املتوقعــة غــري القابلــة للتحصيــل املتوقعــة.

ج. تدني قيمة الموجودات وتكوين المؤونات الالزمة

يف ظــل الظــروف الراهنــة التــي متــر بهــا الجمهوريــة العربيــة الســورية، قامــت اإلدارة بتقديــر القيمــة االســرتدادية لألصــول وكنتيجــة 

لذلــك قامــت اإلدارة بتكويــن مؤونــة ملواجهــة املخاطــر واألعبــاء املاليــة املحتملــة لتــدين قيمــة املوجــودات. باعتقــاد اإلدارة، ال توجــد 

مــؤرشات لتكويــن مؤونــات تــدين إضافيــة.

د. تقييم االلتزامات الناتجة عن المطالبات الموقوفة لعقود التأمين

ــث  ــة. حي ــرث التوقعــات الحســابية للرشك ــه أك ــود التأمــن عــى أن ــة لعق ــات املوقوف ــات الناتجــة عــن املطالب ــر االلتزام ــرب تقدي يعت

ــل هــذه  ــاً مقاب ــذي ســتقوم الرشكــة بتســديده الحق ــزام ال ــر االلت ــد تقدي ــار عن ــك عوامــل غــري مؤكــدة يجــب أخذهــا باالعتب هنال

املطالبــات. يتــم تقديــر االلتزامــات الناشــئة لــكل مــن القيمــة املتوقعــة لتكاليــف املطالبــات املبلــغ عنهــا بتاريــخ املركــز املــايل. إن 

االلتــزام للمطالبــات املبلــغ عنهــا والتــي مل يتــم ســدادها يتــم تقديــره اســتناداً إىل املعلومــات املتعلقــة بــكل مطالبــة عــى حــدة 

أحكام محاسبية مهمة ومصادر أساسية للتقديرات واالفتراضات 4
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أبلغــت للفــرع كــام يف تاريــخ بيــان الوضــع املــايل يتــم إعــادة تقييــم املطالبــات لكفايتهــا ويتــم تعديــل املخصــص بنــاًء عــى ذلــك.

ه. انخفاض قيمة ذمم التأمين المدينة

يتــم تقديــر القيمــة القابلــة للتحصيــل مــن ذمــم التأمــن املدينــة عنــد وجــود إمكانيــة عــدم تحصيــل تلــك الذمــم بشــكل كامــل. إن 

تحديــد وجــود انخفــاض يف قيمــة ذمــم التأمــن املدينــة، يتطلــب مــن اإلدارة تقييــم مســتوى املــاءة والســيولة املاليــة لحامــي بوالــص 

التأمــن وكذلــك لــرشكات التأمــن، وكذلــك يتــم مراجعــة نســب التحصيــات بنــاًء عــى املعلومــات التاريخيــة للرشكــة والدراســات 

ــة  ــا والقيم ــع تحصيله ــغ املتوق ــن املبال ــرق ب ــات الف ــم إثب ــة. يت ــة للرشك ــي متــت خــال الســنة ورأي اإلدارة القانوني ــة الت التفصيلي

الدفرتيــة كمصاريــف يف بيــان األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر. يتــم إثبــات الفــرق بــن املبالــغ التــي يتــم تحصيلهــا فعليــاً 

خــال الفــرتات املســتقبلية واملبالــغ املتوقعــة يف بيــان األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر يف الفــرتة التــي يتــم بهــا التحصيــل.

ي. مبدأ االستمرارية

قامــت اإلدارة بتقييــم مــدى قــدرة الرشكــة عــى االســتمرار يف العمــل عــى أســاس مبــدأ االســتمرارية وذلــك حســب متطلبــات معيــار 

املحاســبة الــدويل رقــم 1. اعتمــدت اإلدارة بتقييمهــا عــى مجموعــة مــن املــؤرشات املاليــة والتشــغيلية. تعتقــد اإلدارة أنــه وبالرغــم 

مــن حالــة عــدم االســتقرار التــي متــر بهــا الجمهوريــة العربيــة الســورية وحالــة عــدم اليقــن املســتقبلية، فــإن الرشكــة متلــك املــوارد 

الكافيــة لاســتمرار بالعمــل يف املــدى املســتقبي املنظــور. بنــاًء عليــه فقــد تــم إعــداد القوائــم املاليــة عــى أســاس مبــدأ االســتمرارية.

يتألف هذا البند من النقد يف الصندوق وحسابات جارية محفوظة لدى املصارف  ويقسم كام ييل:

النقد وما يوازي النقد

عمات أجنبية مبا 

يعادل
املجموع

ل.سل.سل.س

1,750,845- 1,750,845النقد يف الصندوق ل.س 

---النقد يف الصندوق دوالر أمرييك 

192,741,444 116,882,028       75,859,416حسابات جارية لدى املصارف*

77,610,261       116,882,028 194,492,289

232,175- 232,175شيكات قيد التحصيل

   194,724,464 116,882,028 77,842,436النقد و ما يعادل النقد

   

كام يف 31 كانون األول 2015 

5
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* تضمن بند حسابات جارية لدى املصارف ودائع استحقاقها شهر قيمتها /25,000,000/ ل.س بفائدة %7.

وقد سجلت هذه الفوائد يف بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر تحت بند فوائد من ودائع لدى املصارف.

يتكون هذا البند مام ييل:

فوائد من ودائع ألجل لدى املصارف

ودائع ألجل لدى المصارف 

عمات أجنبية مبا 

يعادل
املجموع

ل.سل.سل.س

 -1,075,525النقد يف الصندوق

140,877140,877-النقد يف الصندوق دوالر أمرييك 

105,387,281255,130,592360,517,873حسابات جارية لدى املصارف

106,462,806255,271,469361,734,275

---شيكات قيد التحصيل

106,462,806255,271,469361,734,275النقد و ما يعادل النقد

   

كام يف 31 كانون األول 2015 

كام يف 31 كانون األول 

20162015

ل.سل.س

1,371,888,478728,819,034ودائع استحقاقها األصيل خالل سنة )نسبة الفائدة ترتاوح بن 0.93% و%1.9(

1,235,425,754884,029,488ودائع استحقاقها  األصيل خالل أكرث من سنة )نسبة الفائدة ترتاوح بن 11% و%15(

2,607,314,2331,612,848,522

   

للسنة املنتهية يف 31 كانون أول 2015للسنة املنتهية يف 31 كانون أول 2016  

نسبة الفائدةمبلغ الفائدةنسبة الفائدةمبلغ الفائدة

%ل.س%ل.س

10_1010,427,3521.2 _40,463,5860.93 ودائع تستحق خالل سنة 

15127,542,06911_94,210,17111 ودائع تستحق خالل أكرث من سنة 

134,673,757137,969,421
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يظهر رصيد عمالء مدينون ووسطاء ووكالء تأمن بقيمته الصافية بعد استبعاد مؤونة الديون املشكوك بها كام ييل:

ميثــل هــذا البنــد أرصــدة مســتحقة عــى رشكات التأمــن املحليــة ورشكات إعــادة التأمــن الناتجــة عــن قبــول حصــص مــن عمليــات 

إعــادة التأمــن املحليــة ونتيجــة االتفاقيــات مــع رشكات إعــادة التامــن.

* إن رصيــد بدايــة الســنة البالــغ /45,574,704/ ل.س يتكــون مــن: مؤونــة عــام 2015 الخاصــة بأطــراف ذات عالقــة )رشكــة ســرياميكا( 

/34,390,642/ ل.س، إضافــة ملؤونــة عمــالء مدينــون، وســطاء ووكالء تأمــن /11,184,062/ ل.س.

** إن مبلــغ إعــادة تقييــم مؤونــة ديــون العملــة األجنبيــة /25,920,656/ ل.س يتكــون مــن: مؤونــة عــام 2016 الخاصــة بأطــراف ذات 

عالقــة )رشكــة ســرياميكا( /22,450,699/ ل.س، إضافــة ملؤونــة عمــالء مدينــون، وســطاء ووكالء تأمــن /3,469,957/ ل.س.

ــبة %100،  ــة بنس ــه مؤون ــت ل ــيك، وكون ــغ /109,853.2/ دوالر أمري ــرياميكا البال ــة س ــة رشك ــم ذم ــادة تقيي ــة بإع ــت الشك *** قام

/34,390,642/ ل.س يف عــام 2015م، و/22,450,699/ ل.س يف عــام 2016م.

عمالء مدينون، وسطاء ووكالء تأمين

حسابات مدينة من شركات التأمين وإعادة التأمين

تتلخص حركة مؤونة ديون مشكوك يف تحصيلها كام ييل:

كام يف 31 كانون األول

كام يف 31 كانون األول

20162015

ل.سل.س

265,020,097107,034,281 عمالء مدينون ووسطاء ووكالء تأمن 

(45,574,704)(14,654,019) مؤونة ديون مشكوك يف تحصيلها  

250,366,07861,459,577

   

20162015

ل.سل.س

45,574,70447,306,478 الرصيد كام يف بداية السنة* 

-- إضافات خالل السنة  

-25,920,656إعادة تقييم مؤونة ديون العملة األجنبية**

(1,731,774)-ديون معدومة

-(56,841,341) ما يخص مؤونة أطراف ذوي العالقة *** 

14,654,01945,574,704 الرصيد كام يف نهاية الفرتة  
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يتكّون هذا البند مام ييل:

حصة معيدي التأمين من االحتياطيات الفنية والحسابية

كام يف 31 كانون األول 2016 

حصة معيدي 

التأمن من

 أقساط غري 

مكتسبة

حصة معيدي 

التأمن من

مطالبات تحت 

التسوية

حصة معيدي 

التأمن من

مطالبات غري 

مبلغ عنها

اسرتدادات 

مطالبات تحت 

التسوية

املجموع

ل.سل.سل.سل.س

فرع التأمن:

11,536,515--10,311,8051,224,710فرع الحياة ) احتياطي حسايب( 

7,645,479-5,674,758268,2931,702,428البحري

59,840,598--59,840,598-السيارات/ إلزامي

111,30322,043,16222,748,079-593,614السيارات/ شامل

1,098,911-647,608451,303-الصحي

500,153,997-72,366,703371,988,95155,798,343الحريق

5,143,406-204,4014,294,787644,218رسقة

575,000-500,00075,000-املصارف الشاملة 

965,242-508,697375,00081,545هنديس

3,134,567-2,457,64322,140654,784سفر

2,694,182-1,713,317766,701214,164حوادث شخصية 

3,146,011,194-8,532,9282,728,241,970409,236,296الحوادث العامة

102,363,8663,168,170,758468,969,38422,043,1623,761,547,170
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كام يف 31 كانون األول 2015 

حصة معيدي التأمن 

من

 أقساط غري مكتسبة

حصة معيدي التأمن 

من

مطالبات تحت 

التسوية

حصة معيدي التأمن 

من

مطالبات غري مبلغ 

عنها

املجموع

ل.سل.سل.سل.س

فرع التأمن:

14,495,581-13,202,8611,292,720فرع الحياة ) احتياطي حسايب( 

2,159,186268,293647,7563,075,235البحري

58,001,957-58,001,957-السيارات/ إلزامي

----السيارات/ شامل

656,3012,453,1603,109,461-الصحي

48,644,735228,006,81834,201,022310,852,575الحريق

782,99713,008,2361,951,23515,742,468رسقة

13,647,5252,047,12915,694,654-املصارف الشاملة 

708,478375,000132,8401,216,318هنديس

1,140,58722,140568,0501,730,777سفر

647,294737,607110,6411,495,542حوادث شخصية 

1,125,3051,538,650,831230,797,6251,770,573,761الحوادث العامة

68,411,4431,854,667,428272,909,4582,195,988,329
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ذمم مدينة- أطراف ذات عالقة

أ. بيان الوضع المالي

ذمم مدينة – أطراف ذات عالقة

ذمم دائنة – أطراف ذات عالقة

كام يف 31 كانون األول

كام يف 31 كانون األول

20162015

ل.سل.س

904,780-مساهمنرشكة املتوسط للصناعات الدوائية + سامر العطار 

56,841,34134,390,643رشكات ذات سيطرة مشرتكةسرياميكا

11,762,87662,179مساهمنالشكة التجارية املتحدة- رشكة لبنانية

300300رشكات ذات سيطرة مشرتكةرشكة حوا وعطار 

2,357-رشكات ذات سيطرة مشرتكةمكتب العطار العلمي

25,000-رشكات ذات سيطرة مشرتكةفندق الروضة الشام

284,941-رشكات ذات سيطرة مشرتكةالهالل األحمر السوري 

68,604,51735,670,200

-(56,841,341)يخصم مؤونة ديون مشكوك بتحصيلها )سرياميكا(

11,763,17635,670,200صايف ذمم مدينة – أطراف ذات عالقة

   

20162015

ل.سل.س

589,089-عضو مجلس إدارةأعضاء مجلس اإلدارة )ميا أسعد(

63,1501,026مساهمنرشكة محمد عبد املحسن الخرايف

8,500-رشكات ذات سيطرة مشرتكةرشكة داوود وعطار + عبد الغني 

63,150598,615
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ب. بنود بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر

تم تسجيل العمليات التالية مع أطراف ذات عالقة ضمن بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر:

يتكون هذا البند مام ييل:

 للسنة املنتهية يف 31 كانون األول

كام يف 31 كانون األول

20162015

ل.سل.س

31,078,18620,390,569أقساط مكتتبة

35,682,4313,217,614إيرادات فوائد دائنة

(3,533,665)(3,935,400)مطالبات مدفوعة

(12,689,480)(6,137,640)رواتب إدارة عليا

(5,323,782)(1,022,940)مكافآت إدارة عليا

(3,000,912)(6,553,165)مكافآت مجلس إدارة

   

20162015

ل.سل.س

20,350,43271,066,608فوائد مستحقة وغر مقبوضة عى ودائع ألجل 

38,281,15052,561,853نفقات مدفوعة مسبقاً 

6,635,5296,272,731وزارة املالية – رضائب مخصومة من املنبع 

295,6601,807,660دفعات مقدمة للموظفن 

168,190,536138,107,076ذمم مدينة أخرى* 

233,753,307269,815,928

   

فوائد مستحقة غير مقبوضة وموجودات أخرى

   يتضمــن بنــد ذمــم مدينــة أخــرى مبلــغ 130,000,000 ل.س والــذي ميثــل 50% مــن قيمــة رشاء عقــار تجــاري كانــت 

الرشكــة تنــوي متلكــه خــال عــام 2012م، وافقــت الرشكــة خــال الهيئــة العامــة العاديــة املنعقــدة بتاريــخ 12 أيــار 2015م 

عــى بيــع العقــار املذكــور بأفضــل ســعر ممكــن.

11
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ــى  ــاًء ع ــر بن ــالل األحم ــر لله ــة مؤج ــو رمان ــي أب ــية، يف ح ــة رشكس ــة عقاري ــم  6/3659 منطق ــار رق ــن العق ــد م ــذا البن ــون ه يتك

موافقــة مجلــس اإلدارة يف جلســته املنعقــدة بتاريــخ 9 نيســان 2008، كلفتــه التاريخيــة 67,169,265 وقــد بلــغ مجمــع اهتالكــه لغايــة 

ــت صــايف  ــغ 48,389,040 ل.س، )يف حــن كان ــام 2016م تبل ــة ع ــة يف نهاي ــه الدفرتي 2016/12/31م )18,780,225( أي أن صــايف قيمت

ــغ 50,404,120 ل.س.(. ــام 2015 تبل ــة ع ــة يف نهاي ــه الدفرتي قيمت

ميثــل بنــد االســتثامرات املتاحــة للبيــع حصــة الشكــة البالغــة 15% يف رشكــة الــروايب للتطويــر واالســتثامر العقــاري محــدودة املســؤولية 

وقــد قامــت الشكــة بتســديد كامــل حصتهــا يف رأس املــال البالغــة 7,500,000 لــرة ســورية، وتنفيــذاً لقــرار الهيئــة العامــة فقــد ســددت 

الشكــة حصتهــا مــن زيــادة رأس مــال رشكــة الــروايب البالغــة 3,750,000 لــرة ســورية لتصبــح قيمــة األســهم بعــد الزيــادة 11,250,000 

لــرة ســورية.

استثمارات عقارية

 1ستثمارات متاحة للبيع
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الموجودات الثابتة المادية )بعد تنزيل االستهالك المتراكم(

ــل  ــم نق ــيارتن ت ــة س ــن قيم ــارة ع ــو عب ــغ /382,250/ ل.س وه ــيارات مبل ــة للس ــة الصافي ــة الدفرتي ــت القيم    تضمن

ــة ــيارات الرشك ــود س ــن قي ــتبعادهام م ــم اس ــي 2013 و2015 ومل يت ــال عام ــري خ ــة للغ ــن الرشك ــام م ملكيته

14

املجموعمشاريع قيد التنفيذديكورات مقامة عى مباين الغريتجهيزات و معدات الكرتونيةأثاث و مفروشاتالسيارات*املبايناألرايض 

ل.سل.سل.سل.سل.سل.سل.سل.س

التكلفة التاريخية

4,951,000122,860,0866,757,75022,260,91928,766,8215,821,666100,506,480291,924,722       الرصيد كام يف 1 كانون الثاين 2015

113,289,678-8,700,0003,117,65036,096,99665,375,032--       إضافات , أعباء السنة

(6,608,516)-(5,667,366)(162,900)(778,250)---       استبعادات

4,951,000122,860,08615,457,75024,600,31964,700,91765,529,332100,506,480398,605,884       الرصيد كام يف 31 كانون األول 2015

6,823,0501,334,4406,775,9852,489,70045,048,50062,471,675--       إضافات , أعباء السنة

(2,574,925)--(1,004,050)-(1,570,875)--       استبعادات

--6,117,954---(6,117,954)-       نقل بن الحسابات

4,951,000116,742,13220,709,92525,934,75970,472,85274,136,986145,554,980458,502,634       الرصيد كام يف 31  كانون األول  2016

االستهالكات املرتاكمة

(71,581,570)-(5,170,409)(26,706,216)(13,222,308)(6,084,527)(20,398,110)-       الرصيد كام يف 1 كانون الثاين 2015

(7,500,680)-(123,153)(1,248,422)(1,922,909)(1,742,652)(2,463,544)-       إضافات , أعباء السنة

6,321,299-594,975143,0105,202,729-380,585-       استبعادات

(72,760,951)-(90,833)(27,811,628)(14,550,242)(7,827,179)(22,481,069)-       الرصيد كام يف 31 كانون األول 2015

(31,123,352)-(16,636,110)(7,973,280)(2,022,645)(2,361,313)(2,130,004)-       إضافات , أعباء السنة

2,539,142--1,001,317-1,537,825--       استبعادات

--(2,658,646)---2,658,646-       نقل بن الحسابات

(101,345,161)-(19,385,589)(34,783,591)(16,572,887)(8,650,667)(21,952,427)-       الرصيد كام يف 31 كانون األول 2016

القيمة الدفرتية الصافية:

4,951,00094,789,70512,059,2589,361,87235,689,26154,751,397145,554,980357,157,473       الرصيد كام يف 31 كانون األول 2016

4,951,000100,379,0177,630,57110,050,07736,889,28965,438,499100,506,480325,844,933       الرصيد يف 31 كانون األول 2015

   

 *
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املجموعمشاريع قيد التنفيذديكورات مقامة عى مباين الغريتجهيزات و معدات الكرتونيةأثاث و مفروشاتالسيارات*املبايناألرايض 

ل.سل.سل.سل.سل.سل.سل.سل.س

التكلفة التاريخية

4,951,000122,860,0866,757,75022,260,91928,766,8215,821,666100,506,480291,924,722       الرصيد كام يف 1 كانون الثاين 2015

113,289,678-8,700,0003,117,65036,096,99665,375,032--       إضافات , أعباء السنة

(6,608,516)-(5,667,366)(162,900)(778,250)---       استبعادات

4,951,000122,860,08615,457,75024,600,31964,700,91765,529,332100,506,480398,605,884       الرصيد كام يف 31 كانون األول 2015

6,823,0501,334,4406,775,9852,489,70045,048,50062,471,675--       إضافات , أعباء السنة

(2,574,925)--(1,004,050)-(1,570,875)--       استبعادات

--6,117,954---(6,117,954)-       نقل بن الحسابات

4,951,000116,742,13220,709,92525,934,75970,472,85274,136,986145,554,980458,502,634       الرصيد كام يف 31  كانون األول  2016

االستهالكات املرتاكمة

(71,581,570)-(5,170,409)(26,706,216)(13,222,308)(6,084,527)(20,398,110)-       الرصيد كام يف 1 كانون الثاين 2015

(7,500,680)-(123,153)(1,248,422)(1,922,909)(1,742,652)(2,463,544)-       إضافات , أعباء السنة

6,321,299-594,975143,0105,202,729-380,585-       استبعادات

(72,760,951)-(90,833)(27,811,628)(14,550,242)(7,827,179)(22,481,069)-       الرصيد كام يف 31 كانون األول 2015

(31,123,352)-(16,636,110)(7,973,280)(2,022,645)(2,361,313)(2,130,004)-       إضافات , أعباء السنة

2,539,142--1,001,317-1,537,825--       استبعادات

--(2,658,646)---2,658,646-       نقل بن الحسابات

(101,345,161)-(19,385,589)(34,783,591)(16,572,887)(8,650,667)(21,952,427)-       الرصيد كام يف 31 كانون األول 2016

القيمة الدفرتية الصافية:

4,951,00094,789,70512,059,2589,361,87235,689,26154,751,397145,554,980357,157,473       الرصيد كام يف 31 كانون األول 2016

4,951,000100,379,0177,630,57110,050,07736,889,28965,438,499100,506,480325,844,933       الرصيد يف 31 كانون األول 2015
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برامج محاسبية
اشرتاكات يف تجمع التأمن 

اإللزامي
املجموع 

ل.سل.سل.س

التكلفة التاريخية:

8,949,41113,844,08322,793,494الرصيد يف 1 كانون الثاين 2015 

600,000-600,000اإلضافات

9,549,41113,844,08323,393,494رصيد 31 كانون األول 2015 

133,330-133,330اإلضافات

9,682,74113,844,08323,526,824رصيد 31 كانون األول 2016

اإلطفاء املرتاكم:

(22,535,793)(13,844,083)(8,691,710)الرصيد يف 1  كانون الثاين 2015 

(179,681)-(179,681)اإلضافات

(22,715,474)(13,844,083)(8,871,391)رصيد 31 كانون األول 2015 

(194,473)-(194,473)اإلضافات

(22,909,947)(13,844,083)(9,065,864)رصيد 31 كانون األول 2016 

القيمة الدفرتية الصافية:

616,877-616,877رصيد 30 أيلول 2016 

678,020-678,020رصيد 31 كانون األول 2015 

   

الموجودات الثابتة غير المادية )بعد تنزيل اإلطفاء المتراكم(

وفقــاً للمرســوم التشيعــي رقــم 43 لعــام 2005، تلتــزم رشكات التأمــن بــأن تــودع باســم الهيئــة يف أحــد املصــارف الســورية املرخصــة 

مبلــغ /2/ مليــون لــرة ســورية وديعــة ضــامن  يف حســاب مجمــد بالنســبة لــكل فــرع مــن فــروع التأمــن الــذي ترغــب مبزاولتهــا، عــى 

أن ال يزيــد مجمــوع مــا تودعــه لكـــل األنـــواع عــن /25/ مليــون لــرة ســورية، ويعتــر هــذا املبلــغ مــن املوجــودات الثابتــة للشكــة يعاد 

لهــا عنــد تصفيــة أعاملهــا أصــوالً.

ميثــل هــذا البنــد أرصــدة مجمــدة عــى رشكات إعــادة التأمــن ملقابلــة حصــة معيــدي التأمــن مــن االحتياطيــات الفنيــة والحســابية 

باإلضافــة إىل حســابات رشكات إعــادة التأمــن الجاريــة.

وديعة مجمدة لصالح هيئة اإلشراف على التأمين

حسابات دائنة لشركات التأمين وإعادة التأمين

15
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احتياطي إيرادات 

غري مكتسبة

احتياطي مطالبات 

تحت التسوية

احتياطي مطالبات 

غري مبلغ عنها
املجموع 

ل.سل.سل.سل.س

16,614,710-14,981,7631,632,947فرع الحياة ) احتياطي حسايب( 

14,472,423294,7854,341,72819,108,936البحري

86,868,274429,476,113103,689,590620,033,977السيارات/ إلزامي 

56,387,15245,444,70510,572,558112,404,415السيارات/شامل 

61,446,79715,604,69214,528,31791,579,806الصحي

77,730,900373,102,44755,965,368506,798,715الحريق

3,096,8375,880,410882,0629,859,309رسقة

500,00075,000575,000-املصارف الشاملة 

859,845700,000141,5341,701,379هنديس

2,536,39122,140673,4183,231,949سفر

2,653,9861,179,425331,7494,165,160حوادث شخصية 

10,078,2772,729,409,270409,411,3913,148,898,938الحوادث العامة

331,112,6453,603,246,934600,612,7154,534,972,294

   

االحتياطيات الفنية والحسابية
يتكون هذا البند مام ييل:

كام يف 31 كانون األول

كام يف 31 كانون أول 2016 

20162015

ل.سل.س

39,158,17542,652,397عمالء دائنون  

23,515,36721,091,108وسطاء ووكالء تامن 

62,673,54263,743,505

   

يتكون هذا البند مام ييل:

عمالء دائنون ووكالء تأمين

19
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احتياطي إيرادات 

غري مكتسبة

احتياطي مطالبات 

تحت التسوية

احتياطي مطالبات 

غري مبلغ عنها
املجموع 

ل.سل.سل.سل.س

21,045,741-19,322,1141,723,627فرع الحياة ) احتياطي حسايب( 

6,561,752269,7851,968,5258,800,062البحري

84,770,704422,860,323151,551,706659,182,733السيارات/ إلزامي 

34,986,24848,327,2617,249,09190,562,600السيارات/شامل 

35,642,3954,490,1258,648,52148,781,041الصحي

52,493,305229,382,83134,407,425316,283,561الحريق

1,451,17717,002,1062,550,31521,003,598رسقة

14,339,5002,150,92516,490,425-املصارف الشاملة 

1,388,703700,000258,3932,347,096هنديس

1,210,30822,140600,5231,832,971سفر

1,005,5811,134,665170,1992,310,445حوادث شخصية 

1,768,4151,539,663,184230,949,4781,772,381,077الحوادث العامة

240,600,7022,279,915,547440,505,1012,961,021,350

   

تقــوم الشكــة بنهايــة كل ربــع باحتجــاز حصتهــا مــن االحتياطيــات الفنيــة والحســابية ألعــامل ذلــك الربــع، كذلــك تقــوم باإلفــراج عــن 

االحتياطيــات التــي تــم احتجازهــا عــن الربــع املقابــل لهــا يف الفــرتة الســابقة.

كام يف 31 كانون األول 2015
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كام يف 31 كانون األول

20162015

ل.سل.س

34,456,84634,620,189بنك بيمو السعودي الفرني*

8,623,1566,559,977طوابع ورسوم تأمن 

163,226416,255دفعات مستحقة للموظفن

6,895,2105,068,197رضيبة الرواتب واألجور

ً 3,062,5002,450,000إيجارات استثامرات عقارية محصلة مقدما

1,740,2671,951,645مصاريف أخرى مستحقة 

580,820744,247رشكات إدارة الخدمات الطبية 

776,304548,604التأمينات االجتامعية 

302,335,62730,375,282أرصدة دائنة أخرى** 

358,633,95582,734,396

   

يتكون هذا البند مام ييل:

ــشكات  ــة ل ــدد الريب ــذي ح ــام 2005م، وال ــم 43 للع ــي رق ــوم التشيع ــكام املرس ــاً ألح ــل وفق ــة الدخ ــة رضيب ــكيل مؤون ــم تش يت

التأمــن التــي تطــرح أكــرث مــن 50% مــن أســهمها عــى االكتتــاب العــام مبعــدل 15% مــن صــايف األربــاح الخاضعــة للريبــة، باإلضافــة 

للمســاهمة الوطنيــة إلعــادة اإلعــامر مبعــدل 5% مــن الريبــة عــى الربــح الســنوي.

ــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر بســبب  ــان األرب ــواردة يف بي ــة ال ــاح الصافي ــة عــن األرب ــة للريب ــاح الخاضع ــف األرب تختل

اختــالف املعايــر الدوليــة للتقاريــر املاليــة عــن األنظمــة الريبيــة الســورية، لذلــك تضــاف املبالــغ غــر الجائــز تنزيلهــا مــن الوعــاء 

ــايل: الريبــي، وهــي كالت

ذمم دائنة ودائنون مختلفون

مؤونة ضريبة الدخل

ــد املســتحق لبنــك بيمــو الســعودي الفرنــي دفعــة مقدمــة مــن املــرصف لقــاء إنشــاء عقــار مشــرتك يف      ميثــل الرصي

ــة. ــة عــدرا الصناعي مدين

       مــن ضمــن أرصــدة دائنــة أخــرى مبلــغ /270,000,000/ ل.س ميثــل هــذا املبلــغ دفعــات نقديــة مــن مشــرت 

ــغ  ــول مببل ــكينو م ــار داماس ــن عق ــهم م ــد رشاء األس ــة يف عق ــل الرشك ــل مح ــار ليح ــن العط ــد الرحم ــور عب ــه الدكت أمن

/500,000,000/ لــرية ســورية وذلــك مبوجــب عرضــه وبضامنتــه الشــخصية، واســتناداً ملــا ورد يف محــر اجتــامع مجلــس 

ــار 2016م. ــخ 3 أي ــن بتاري ــة املنعقدي ــة العام ــة الهيئ ــفوع مبوافق ــم /56/ واملش اإلدارة رق

20
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للسنة املنتهية يف 31 كانون األول

20162015

ل.سل.س

654,523,708483,032,716أرباح  الفرتة  قبل الريبة

يضاف

4,145,0844,478,624اهتالك املباين و عقارات استثامرية

--مخصص ديون مشكوك فيها

--مخصص استبدال موجودات ثابتة 

املصاريف التشغيلية  الخاصة بالبوالص الخاضعة 

للقانون 60
786,000110,000

ينزل

--حصة الفرتة / السنة من مصاريف التأسيس

(620,376)(5,030,035)إيراد البوالص الخاضعة للقانون 60

(326,725,315)(544,046,384)فروقات الرف )إعادة تقييم نهاية السنة(

110,378,373160,275,649األرباح الخاضعة للريبة

16,557,00024,042,000رضيبة الدخل )%15(

827,8501,202,100إعادة إعامر  )5% الريبة (

17,384,85025,244,100مؤونة رضيبة الدخل

إن حركة مؤونة رضيبة الدخل هي كالتايل:

24,067,82510,817,875الرصيد يف بداية الفرتة / السنة

(11,994,150)(25,244,100)املدفوع خالل الفرتة / السنة

17,384,85025,244,100إضافات خالل الفرتة / السنة

16,208,57524,067,825الرصيد يف نهاية الفرتة / السنة

   

ــروع  ــودة يف ف ــة املوج ــا الثابت ــة ألصوله ــة أرضار محتمل ــة ملواجه ــورية كمؤون ــرة س ــغ 25,325,462 ل ــص مبل ــة بتخصي ــت الشك قام

ــون األول 2012م. ــة يف 31 كان ــنة املنتهي ــذ الس ــك من ــات وذل ــي املحافظ ــة يف باق الشك

مؤونة مواجهة مخاطر وأعباء مالية محتملة 22
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تعديل النظام األسايس وتخفيض قيمة السهم: 

انعقــدت الجمعيــة العموميــة غــر العاديــة بتاريــخ 9 أيــار 2013م حيــث تــم إقــرار النظــام األســايس وتعديــل القيمــة االســمية للســهم 

لتصبــح 100 لــرة ســورية بــدالً مــن 500 لــرة ســورية عمــالً بأحــكام قانــون الــشكات الصــادر باملرســوم التشيعــي رقــم 29 الصــادر 

يف 14 شــباط 2011، وبالتــايل يكــون رأس املــال البالــغ 850,000,000 لــرة ســورية مؤلفــاً مــن 8,500,000 ســهم بقيمــة اســمية 100 

لــرة ســورية للســهم.

رأس المال

للسنة املنتهية يف 31 كانون األول

صايفحصة معيدي التأمنإجاميل

ل.سل.سل.س

األقساط املكتتب بها

3,741,998(7,292,422)11,034,420تأمينات حياة

521,327,031(239,482,343)760,809,374تأمينات عامة

771,843,794(246,774,765)525,069,029

صايف التغر يف احتياطي أقساط غر 

مكتسبة

1,449,295(2,891,056)4,340,351تأمينات حياة

(58,008,815)36,843,479(94,852,294)تأمينات عامة

(90,511,943)33,952,423(56,559,520)

681,331,851(212,822,342)468,509,509

   

ــاح  ــوين  مبعــدل 10% مــن صــايف األرب ــخ 24 شــباط 2011، االحتياطــي القان ــم 29 تاري ــشكات رق ــون ال ــادة 197 مــن قان حــددت امل

الســنوية قبــل الريبــة، حتــى بلوغــه 25% مــن رأ س املــال. وميثــل االحتياطــي االختيــاري مبلــغ يتــم اقتطاعــه مــن أربــاح الســنوات 

ــم تخصيــص احتياطــي  ــون األول 2016م، ت ــة يف 31 كان ــة للمســاهمن. يف الســنة املنتهي ــة العمومي ــرار الجمعي ــاًء عــى ق الســابقة بن

ــة البالغــة  ــات أســعار الــرف غــر املحقق ــاح فروق ــون األول 2016 بعــد اســتبعاد أرب ــة يف 31 كان ــاح الســنة املنتهي ــوين عــن أرب قان

ــورية. ــرة س 544,046,384 ل

بنــاء عــى التعميــم رقــم 12 لعــام 2015 الصــادر عــن هيئــة األوراق واألســواق املاليــة يتــم االعــرتاف باملكاســب ) الخســائر( الناتجــة 

عــن إعــادة تقييــم البنــود النقديــة املعــرتف بهــا بالعمــالت األجنبيــة ببنــد منفصــل يف قامئــة الدخــل الشــامل قبــل الدخــل الخاضــع 

للريبــة ويتــم فصــل هــذه املكاســب )الخســائر(  يف مكونــات حقــوق امللكيــة يف قامئــة املركــز املــايل وقامئــة التغيــرات يف حقــوق 

امللكيــة عــن األربــاح املحتجــزة.

يتكون هذا البند مام ييل:

االحتياطي القانوني واالحتياطي االختياري

مكاسب غير محققة متراكمة ناتجة عن تغيرات أسعار الصرف

صافي أقساط التأمين  26

25

24

23
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للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2015

للسنة املنتهية يف 31 كانون أول 2016 

صايفحصة معيدي التأمنإجاميل

ل.سل.سل.س

األقساط املكتتب بها

4,091,869(8,362,583)12,454,452تأمينات حياة

392,177,305(145,830,381)538,007,686تأمينات عامة

550,462,138(154,192,963)396,269,174

صايف التغر يف احتياطي أقساط غر 

مكتسبة

4,082,816(5,140,730)9,223,546تأمينات حياة

            (7,823,703)                  22,313,229 (30,136,932)تأمينات عامة

(20,913,386)17,172,499                (3,740,887)

529,548,752(137,020,464)392,528,287

   

صايفحصة معيدي التأمنإجاميل

ل.سل.سل.س

املطالبات املدفوعة

(263,483)888,447(1,151,930)تأمينات حياة

(274,831,231)26,581,011(301,412,242)تأمينات عامة

(302,564,172)27,469,458(275,094,714)

صايف التغر يف مطالبات قيد التسوية و 

مطالبات حدثت و مل يبلغ عنها 

22,670(68,010)90,680تأمينات حياة

1,509,631,26648,144,747(1,461,486,519)تأمينات عامة

(1,461,395,839)1,509,563,25648,167,417

(1,763,960,011)1,537,032,714(226,927,297)

   

ميثل هذا البند العموالت الـمقبوضة من رشكات إعادة التأمن وفقاً لالتفاقيات الـمرمة مع هذه الشكات يف عقود إعادة التأمن معها.

ميثل هذا البند عموالت مدفوعة لوكالء ووسطاء تأمن لقاء عملهم خالل السنة وفقاً لالتفاقات املرمة معهم.

عموالت مقبوضة

العموالت المدفوعة ومصاريف تأمينية أخرى

صافي المطالبات 29

28

27
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للسنة املنتهية يف 31 كانون أول 2015 

صايفحصة معيدي التأمنإجاميل

ل.سل.سل.س

املطالبات املدفوعة

(935,182)42,645(977,827)تأمينات حياة

(191,987,809)555,309,939(747,297,748)تأمينات عامة

(748,275,575)555,352,584(192,922,991)

صايف التغر يف مطالبات قيد التسوية و 

مطالبات حدثت و مل يبلغ عنها 

(184,628)(36,926)(147,702)تأمينات حياة

154,591,976 317,977,201( 163,385,225)تأمينات عامة

(163,532,927)317,940,275  154,407,348

(911,808,503)873,292,859(38,515,643)

   

ــى  ــنوي ع ــدل س ــة ب ــن »تســتويف الهيئ ــام 2004 املتضم ــي 68 لع ــوم التشيع ــن املرس ــادة 11 م ــن امل ــرة 1 م ــص الفق ــتناداً إىل ن اس

ــة«. ــكل جه ــة ل ــة املتحقق ــن إجــاميل األقســاط الســنوية الصافي ــف م ــة بنســبة ســتة باألل ــات العامل الجه

اســتناداً إىل الفقــرة أ مــن  املــادة السادســة مــن  القــرار رقــم 100/98 / م أ  الصــادر عــن هيئــة اإلرشاف عــى التامــن املتضمــن »تكــون 

مــوارد الصنــدوق مــن واحــد باملئــة مــن إجــاميل أقســاط التأمــن اإللزامــي التــي تحققهــا كل رشكــة مــن رشكات التأمــن«.

يتكون هذا البند مام ييل:

بدالت هيئة اإلشراف على التأمين

حصة صندوق التعويض لمتضرري حوادث السير مجهولة المسبب

إيرادات أخرى

كام يف 31 كانون األول

20162015

ل.سل.س

5,512,5004,900,000إيراد إيجار استثامرات عقارية

2,178,65051إيرادت أخرى

7,691,1504,900,051

   

30

31

32
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يتكون هذا البند مام ييل:

رواتب وأجور وملحقاتها 

للسنة املنتهية يف 31 كانون أول  

20162015

ل.سل.س

45,236,40937,154,301رواتب وأجور

14,961,60117,393,264حوافز ومكافآت

11,674,7859,352,848بدل مواصالت

6,404,1445,953,892تأمينات اجتامعية

2,859,2482,756,458بدل متثيل

9,254,8868,221,108بدل غالء معيشة

4,054,9192,556,000تأمن صحي

8,984,2045,190,588أخرى

1,500,5101,451,881تعويض نهاية خدمة

8,291,6673,653,733بدل معييش

1,425,2535,262,423بدل إدارة ومسؤولية

114,647,62698,946,496
   

يتكون هذا البند مام ييل:

مصاريف إدارية وعمومية

للسنة املنتهية يف 31 كانون أول  

20162015

ل.سل.س

6,979,6833,849,161دعاية وإعالن

21,090,83336,681,043إيجار و مصاريف مكتبية

17,521,41411,534,446أتعاب مهنية

2,250,0002,900,000أتعاب التدقيق الخارجي

19,527,71413,719,687كهرباء وهاتف وتدفئة

7,888,4042,774,049قرطاسية ولوازم مكتبية 

6,233,4358,414,146رضائب ورسوم وطوابع  

1,347,4911,018,906نفقات سفر و انتقاالت

5,854,2712,039,580هدايا وضيافة

9,965,754312,013حسومات ممنوحة

7,083,7533,360,200صيانة

6,194,1361,879,252اشرتاكات

8,742,3467,404,976مصاريف متنوعة

120,679,23495,887,459
   

33

34
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يتكون هذا البند مام ييل:

ربحية السهم األساسية والمخففة

للسنة املنتهية يف 31 كانون أول  

20162015

ل.سل.س

637,138,858457,788,616صايف ربح السنة

8,500,0008,500,000املتوسط املرجح لعدد األسهم/ 100 ل.س 

74.9653.85ربحية السهم األساسية و املخفضة

    

يتكــون هــذا البنــد مــن فوائــد مدينــة لــشكات إعــادة التأمــن وذلــك لقــاء حســابات هــذه الــشكات املجمــدة، باإلضافــة إىل نفقــات 

مرفيــة أخــرى، وقــد ســجل يف بيــان الدخــل للفــرتة املنتهيــة يف 31 كانــون أول 2016 مبلــغ فائــدة مســتحقة قــدره 7,966,465 لــرة 

ســورية. )3,061,715 لــرة ســورية للفــرتة املنتهيــة يف 31 كانــون أول 2015م(.

عنــد حــدوث عمليــذة ماليــة بعملــة أجنبيــة ينشــأ عنهــا أصــل أو خصـــم أو إيــراد أو مــروف ومل تســو العمليــة وقــت نشــوئها تســجل 

تلــك العمليــة بالعملــة املحليــة حســب ســعر الــرف الســائد ىف تاريــخ الحــدث. ويعالــج الربــح أو الخســارة الناتــج عــن اختــالف ســعر 

الــرف وقــت تســويتها ضمــن قامئــة الدخــل لنفــس الفــرتة.

فوائد وأعباء مالية

فروقات أسعار الصرف

قامــت الشكــة بتوزيــع أنصبــة أربــاح عــى املســاهمن حســب مــا تــم إقــراره يف الجمعيــة العموميــة املنعقــدة بتاريــخ 2016/5/3م 

مبعــدل 12.81% مــن القيمــة االســمية للســهم البالغــة 100 ل.س، أي مــا يعــادل مبلــغ 108,885,000 ل.س. )61,115,000 لــرة ســورية 

يف العــام 2015م(.

ــل  ــن قب ــة م ــات املوضوع ــق التطبيق ــا وف ــوم بعملياته ــة تق ــإن الشك ــورية ف ــة الس ــة العربي ــه يف الجمهوري ــارف علي ــو متع ــام ه ك

ــورية. ــن الس ــى التأم ــة اإلرشاف ع ــل هيئ ــن قب ــة وم ــة والتنظيمي ــلطات املالي الس

مل يتم دراسة أعامل الشكة رضيبياً وبرأي اإلدارة فإن أية دراسة رضيبية الحقة لن تؤدي إىل أعباء رضيبية إضافية.

توزيع أنصبة أرباح

االلتزامات الطارئة 39

38

37

36

35
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التحليل القطاعي
إن التحليل القطاعي للسنة املنتهية يف 31 كانون أول 2016 هي كالتايل:

40

رسقةالحريقالصحيالسيارات/شامل السيارات/إلزاميالبحريفرع الحياة

ل.سل.سل.سل.سل.سل.سل.س

11,034,42057,889,692217,170,683140,967,424102,411,328194,145,2267,740,015 األقساط املكتتب بها 

(509,976)(180,783,735)-(1,484,035)-(22,699,032)(7,292,422) حصة معيدي التأمن من األقساط 

3,741,99835,190,660217,170,683139,483,389102,411,32813,361,4917,230,039

(3,096,837)(77,730,900)(61,446,797)(56,387,152)(86,868,274)(14,472,423)(14,981,763) حصة الشكة من أقساط غر مكتسبة يف نهاية السنة 

72,366,703204,401-593,614-10,311,8055,674,758 حصة معيد التأمن  من أقساط غر مكتسبة يف نهاية السنة 

19,322,1146,561,75284,770,70434,986,24835,642,39552,493,3051,451,177 حصة الشكة من أقساط غر مكتسبة يف بداية السنة 

(782,997)(48,644,735)---(2,159,186)(13,202,861) حصة معيد التأمن  من أقساط غر مكتسبة يف بداية السنة 

(2,224,256)(1,515,627)(25,804,402)(20,807,290)        (2,097,570)(4,395,099)1,449,295 صايف التغر يف احتياطي أقساط غر مكتسبة 

5,191,29330,795,561215,073,113118,676,09976,606,92611,845,8645,005,783 صايف أقساط التأمن املكتسبة 

40,802,167173,392-270,836-210,3867,044,322 العموالت املقبوضة 

-----10,685,006- عمولة أرباح املعاهدات  

5,401,67948,524,889215,073,113118,946,93576,606,92652,648,0315,179,175 صايف اإليرادات 

(11,890,021)(1,695,615)(96,587,524)(48,898,002)(113,802,030)(14,424,400)(1,151,930) إجاميل املطالبات املدفوعة 

3,008,6931,309,1828,792,949--888,447142,839 حصة معيد التأمن من إجاميل املطالبات املدفوعة 

------- حصة معيد التأمن من إجاميل املطالبات املدفوعة / تجاوز خسارة  

(3,097,072)(386,433)(93,578,831)(48,898,002)(113,802,030)(14,281,561)(263,483) صايف املطالبات املدفوعة 
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رسقةالحريقالصحيالسيارات/شامل السيارات/إلزاميالبحريفرع الحياة

ل.سل.سل.سل.سل.سل.سل.س

11,034,42057,889,692217,170,683140,967,424102,411,328194,145,2267,740,015 األقساط املكتتب بها 

(509,976)(180,783,735)-(1,484,035)-(22,699,032)(7,292,422) حصة معيدي التأمن من األقساط 

3,741,99835,190,660217,170,683139,483,389102,411,32813,361,4917,230,039

(3,096,837)(77,730,900)(61,446,797)(56,387,152)(86,868,274)(14,472,423)(14,981,763) حصة الشكة من أقساط غر مكتسبة يف نهاية السنة 

72,366,703204,401-593,614-10,311,8055,674,758 حصة معيد التأمن  من أقساط غر مكتسبة يف نهاية السنة 

19,322,1146,561,75284,770,70434,986,24835,642,39552,493,3051,451,177 حصة الشكة من أقساط غر مكتسبة يف بداية السنة 

(782,997)(48,644,735)---(2,159,186)(13,202,861) حصة معيد التأمن  من أقساط غر مكتسبة يف بداية السنة 

(2,224,256)(1,515,627)(25,804,402)(20,807,290)        (2,097,570)(4,395,099)1,449,295 صايف التغر يف احتياطي أقساط غر مكتسبة 

5,191,29330,795,561215,073,113118,676,09976,606,92611,845,8645,005,783 صايف أقساط التأمن املكتسبة 

40,802,167173,392-270,836-210,3867,044,322 العموالت املقبوضة 

-----10,685,006- عمولة أرباح املعاهدات  

5,401,67948,524,889215,073,113118,946,93576,606,92652,648,0315,179,175 صايف اإليرادات 

(11,890,021)(1,695,615)(96,587,524)(48,898,002)(113,802,030)(14,424,400)(1,151,930) إجاميل املطالبات املدفوعة 

3,008,6931,309,1828,792,949--888,447142,839 حصة معيد التأمن من إجاميل املطالبات املدفوعة 

------- حصة معيد التأمن من إجاميل املطالبات املدفوعة / تجاوز خسارة  

(3,097,072)(386,433)(93,578,831)(48,898,002)(113,802,030)(14,281,561)(263,483) صايف املطالبات املدفوعة 
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رسقةالحريقالصحيالسيارات/شامل السيارات/إلزاميالبحريفرع الحياة

ل.سل.سل.سل.سل.سل.سل.س

(5,880,410) (373,102,447)(15,604,692)(45,444,705)(429,476,113)(294,785)(1,632,947) حصة الشكة من مطالبات قيد التسوية يف نهاية السنة 

647,608371,988,9514,294,787-1,224,710268,29359,840,598 حصة معيد التأمن من املطالبات قيد التسوية يف نهاية السنة 

1,723,627269,785422,860,32348,327,2614,490,125229,382,83117,002,106 حصة الشكة من مطالبات قيد التسوية يف بداية السنة 

(13,008,236)(228,006,818)(656,301)-(58,001,957)(268,293)(1,292,720) حصة معيد التأمن من املطالبات قيد التسوية يف بداية السنة 

2,408,247           262,517(11,123,260)2,882,556(4,777,149)(25,000)22,670 صايف التغر يف املطالبات قيد التسوية 

(882,062)(55,965,368)(14,528,317)(10,572,558)(103,689,590)(4,341,728)- حصة الشكة مطالبات حدثت و مل يبلغ عنها يف نهاية السنة 

111,303451,30355,798,343644,218-1,702,428- حصة معيد التأمن مطالبات حدثت و مل يبلغ عنها يف نهاية السنة 

1,968,525151,551,7067,249,0918,648,52134,407,4252,550,315- حصة الشكة مطالبات حدثت و مل يبلغ عنها يف بداية السنة 

(1,951,235)(34,201,022)(2,453,160)--(647,756)- حصة معيد التأمن مطالبات حدثت و مل يبلغ عنها يف بداية السنة 

361,236           39,378(7,881,653)         (3,212,164)47,862,116(1,318,531)- صايف التغر يف مطالبات حصلت و مل يبلغ عنها 

---      22,043,162---اسرتدادات عى مطالبات تحت التسوية نهاية السنة

-------اسرتدادات عى مطالبات تحت التسوية بداية السنة

---22,043,162---صايف التغر يف اسرتدادات عى مطالبات تحت التسوية

(364,101)(7,541,185)(7,218,081)(13,411,563)(7,500)(4,668,197)(263,034) العموالت املدفوعة و مصاريف تأمينية أخرى 

--(6,602,693)---- األتعاب اإلدارية املدفوعة لشكات إدارة النفقات الطبية  

(46,440)(1,164,870)(614,468)(845,806)(1,303,024)(347,339)(66,207) بدال ت الهيئة 0.006  

----(2,050,420)-- حصة صندوق تعويض مترري حوادث السر مجهولة املسبب 

-(2,901,178)--(10,712,040)(1,785,340)- مصاريف اتفاقيات فائض الخسارة 

(738,130)(11,691,771)(127,018,986)(41,441,817)(84,790,047)(22,425,968)(570,054) صايف املصاريف 

40,956,2604,441,045(50,412,060)130,283,06677,505,118   4,831,62526,098,921 صايف أرباح فروع التأمن 
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رسقةالحريقالصحيالسيارات/شامل السيارات/إلزاميالبحريفرع الحياة

ل.سل.سل.سل.سل.سل.سل.س

(5,880,410) (373,102,447)(15,604,692)(45,444,705)(429,476,113)(294,785)(1,632,947) حصة الشكة من مطالبات قيد التسوية يف نهاية السنة 

647,608371,988,9514,294,787-1,224,710268,29359,840,598 حصة معيد التأمن من املطالبات قيد التسوية يف نهاية السنة 

1,723,627269,785422,860,32348,327,2614,490,125229,382,83117,002,106 حصة الشكة من مطالبات قيد التسوية يف بداية السنة 

(13,008,236)(228,006,818)(656,301)-(58,001,957)(268,293)(1,292,720) حصة معيد التأمن من املطالبات قيد التسوية يف بداية السنة 

2,408,247           262,517(11,123,260)2,882,556(4,777,149)(25,000)22,670 صايف التغر يف املطالبات قيد التسوية 

(882,062)(55,965,368)(14,528,317)(10,572,558)(103,689,590)(4,341,728)- حصة الشكة مطالبات حدثت و مل يبلغ عنها يف نهاية السنة 

111,303451,30355,798,343644,218-1,702,428- حصة معيد التأمن مطالبات حدثت و مل يبلغ عنها يف نهاية السنة 

1,968,525151,551,7067,249,0918,648,52134,407,4252,550,315- حصة الشكة مطالبات حدثت و مل يبلغ عنها يف بداية السنة 

(1,951,235)(34,201,022)(2,453,160)--(647,756)- حصة معيد التأمن مطالبات حدثت و مل يبلغ عنها يف بداية السنة 

361,236           39,378(7,881,653)         (3,212,164)47,862,116(1,318,531)- صايف التغر يف مطالبات حصلت و مل يبلغ عنها 

---      22,043,162---اسرتدادات عى مطالبات تحت التسوية نهاية السنة

-------اسرتدادات عى مطالبات تحت التسوية بداية السنة

---22,043,162---صايف التغر يف اسرتدادات عى مطالبات تحت التسوية

(364,101)(7,541,185)(7,218,081)(13,411,563)(7,500)(4,668,197)(263,034) العموالت املدفوعة و مصاريف تأمينية أخرى 

--(6,602,693)---- األتعاب اإلدارية املدفوعة لشكات إدارة النفقات الطبية  

(46,440)(1,164,870)(614,468)(845,806)(1,303,024)(347,339)(66,207) بدال ت الهيئة 0.006  

----(2,050,420)-- حصة صندوق تعويض مترري حوادث السر مجهولة املسبب 

-(2,901,178)--(10,712,040)(1,785,340)- مصاريف اتفاقيات فائض الخسارة 

(738,130)(11,691,771)(127,018,986)(41,441,817)(84,790,047)(22,425,968)(570,054) صايف املصاريف 

40,956,2604,441,045(50,412,060)130,283,06677,505,118   4,831,62526,098,921 صايف أرباح فروع التأمن 

                  



2016التقرير السنوي78

املجموعالحوادث العامة حوادث شخصية سفرهنديستغطية مرصفية

ل.سل.سل.سل.سل.سل.س

1,887,1158,978,8924,423,30925,195,690771,843,794- األقساط املكتتب بها 

(246,774,765)(21,332,319)(2,855,529)(8,730,445)(1,087,272)- حصة معيدي التأمن من األقساط 

-799,843248,4471,567,7803,863,371525,069,029

(331,112,645)(10,078,277)(2,653,986)(2,536,391)(859,845)- حصة الشكة من أقساط غر مكتسبة يف نهاية السنة 

508,6972,457,6431,713,3178,532,928102,363,866- حصة معيد التأمن  من أقساط غر مكتسبة يف نهاية السنة 

1,388,7031,210,3081,005,5811,768,415240,600,702- حصة الشكة من أقساط غر مكتسبة يف بداية السنة 

(68,411,443)(1,125,305)(647,294)(1,140,587)(708,478)- حصة معيد التأمن  من أقساط غر مكتسبة يف بداية السنة 

(56,559,520)(902,239)(582,382)(9,027)329,077- صايف التغر يف احتياطي أقساط غر مكتسبة 

985,3982,961,132468,509,509     1,128,920239,420- صايف أقساط التأمن املكتسبة 

53,317,525-353,3643,492,178970,880- العموالت املقبوضة 

12,039,367---1,354,361- عمولة أرباح املعاهدات  

2,836,6453,731,5981,956,2782,961,132533,866,401- صايف اإليرادات 

(302,564,172)-(275,150)--(13,839,500) إجاميل املطالبات املدفوعة 

27,469,458-179,823--13,147,525 حصة معيد التأمن من إجاميل املطالبات املدفوعة 

------ حصة معيد التأمن من إجاميل املطالبات املدفوعة / تجاوز خسارة  

(275,094,714)-0(95,327)--(691,975) صايف املطالبات املدفوعة 
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املجموعالحوادث العامة حوادث شخصية سفرهنديستغطية مرصفية

ل.سل.سل.سل.سل.سل.س

1,887,1158,978,8924,423,30925,195,690771,843,794- األقساط املكتتب بها 

(246,774,765)(21,332,319)(2,855,529)(8,730,445)(1,087,272)- حصة معيدي التأمن من األقساط 

-799,843248,4471,567,7803,863,371525,069,029

(331,112,645)(10,078,277)(2,653,986)(2,536,391)(859,845)- حصة الشكة من أقساط غر مكتسبة يف نهاية السنة 

508,6972,457,6431,713,3178,532,928102,363,866- حصة معيد التأمن  من أقساط غر مكتسبة يف نهاية السنة 

1,388,7031,210,3081,005,5811,768,415240,600,702- حصة الشكة من أقساط غر مكتسبة يف بداية السنة 

(68,411,443)(1,125,305)(647,294)(1,140,587)(708,478)- حصة معيد التأمن  من أقساط غر مكتسبة يف بداية السنة 

(56,559,520)(902,239)(582,382)(9,027)329,077- صايف التغر يف احتياطي أقساط غر مكتسبة 

985,3982,961,132468,509,509     1,128,920239,420- صايف أقساط التأمن املكتسبة 

53,317,525-353,3643,492,178970,880- العموالت املقبوضة 

12,039,367---1,354,361- عمولة أرباح املعاهدات  

2,836,6453,731,5981,956,2782,961,132533,866,401- صايف اإليرادات 

(302,564,172)-(275,150)--(13,839,500) إجاميل املطالبات املدفوعة 

27,469,458-179,823--13,147,525 حصة معيد التأمن من إجاميل املطالبات املدفوعة 

------ حصة معيد التأمن من إجاميل املطالبات املدفوعة / تجاوز خسارة  

(275,094,714)-0(95,327)--(691,975) صايف املطالبات املدفوعة 

                  



2016التقرير السنوي80

املجموعالحوادث العامة حوادث شخصية سفرهنديستغطية مرصفية

ل.سل.سل.سل.سل.سل.س

(3,603,246,934)(2,729,409,270)(1,179,425)(22,140)(700,000)(500,000) حصة الشكة من مطالبات قيد التسوية يف نهاية السنة 

500,000375,00022,140766,7012,728,241,9703,168,170,758 حصة معيد التأمن من املطالبات قيد التسوية يف نهاية السنة 

14,339,500700,00022,1401,134,6651,539,663,1842,279,915,547 حصة الشكة من مطالبات قيد التسوية يف بداية السنة 

(1,854,667,428)(1,538,650,831)(737,607)(22,140)(375,000)(13,647,525) حصة معيد التأمن من املطالبات قيد التسوية يف بداية السنة 

(9,828,057)(154,947)(15,666)--691,975 صايف التغر يف املطالبات قيد التسوية 

(600,612,715)(409,411,391)(331,749)(673,418)(141,534)(75,000) حصة الشكة مطالبات حدثت و مل يبلغ عنها يف نهاية السنة 

75,00081,545654,784214,164409,236,296468,969,384 حصة معيد التأمن مطالبات حدثت و مل يبلغ عنها يف نهاية السنة 

2,150,925258,393600,523170,199230,949,478440,505,101 حصة الشكة مطالبات حدثت و مل يبلغ عنها يف بداية السنة 

(272,909,458)(230,797,625)(110,641)(568,050)(132,840)(2,047,129) حصة معيد التأمن مطالبات حدثت و مل يبلغ عنها يف بداية السنة 

35,952,312(23,242)(58,027)103,79665,56413,839 صايف التغر يف مطالبات حصلت و مل يبلغ عنها 

22,043,162-----اسرتدادات عى مطالبات تحت التسوية نهاية السنة

------اسرتدادات عى مطالبات تحت التسوية بداية السنة

22,043,162-----صايف التغر يف اسرتدادات عى مطالبات تحت التسوية

(35,969,839)(217,095)(534,047)(1,142,484)(602,552)- العموالت املدفوعة و مصاريف تأمينية أخرى 

(6,602,693)----- األتعاب اإلدارية املدفوعة لشكات إدارة النفقات الطبية  

(4,631,065)(151,175)(26,540)(53,873)(11,323)- بدال ت الهيئة 0.006  

(2,050,420)----- حصة صندوق تعويض مترري حوادث السر مجهولة املسبب 

(15,398,558)----- مصاريف اتفاقيات فائض الخسارة 

(291,579,872)(546,459)(729,607)(1,182,518)(548,311)103,796 صايف املصاريف 

103,7962,288,3342,549,0801,226,6712,414,673242,286,529 صايف أرباح فروع التأمن 
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املجموعالحوادث العامة حوادث شخصية سفرهنديستغطية مرصفية

ل.سل.سل.سل.سل.سل.س

(3,603,246,934)(2,729,409,270)(1,179,425)(22,140)(700,000)(500,000) حصة الشكة من مطالبات قيد التسوية يف نهاية السنة 

500,000375,00022,140766,7012,728,241,9703,168,170,758 حصة معيد التأمن من املطالبات قيد التسوية يف نهاية السنة 

14,339,500700,00022,1401,134,6651,539,663,1842,279,915,547 حصة الشكة من مطالبات قيد التسوية يف بداية السنة 

(1,854,667,428)(1,538,650,831)(737,607)(22,140)(375,000)(13,647,525) حصة معيد التأمن من املطالبات قيد التسوية يف بداية السنة 

(9,828,057)(154,947)(15,666)--691,975 صايف التغر يف املطالبات قيد التسوية 

(600,612,715)(409,411,391)(331,749)(673,418)(141,534)(75,000) حصة الشكة مطالبات حدثت و مل يبلغ عنها يف نهاية السنة 

75,00081,545654,784214,164409,236,296468,969,384 حصة معيد التأمن مطالبات حدثت و مل يبلغ عنها يف نهاية السنة 

2,150,925258,393600,523170,199230,949,478440,505,101 حصة الشكة مطالبات حدثت و مل يبلغ عنها يف بداية السنة 

(272,909,458)(230,797,625)(110,641)(568,050)(132,840)(2,047,129) حصة معيد التأمن مطالبات حدثت و مل يبلغ عنها يف بداية السنة 

35,952,312(23,242)(58,027)103,79665,56413,839 صايف التغر يف مطالبات حصلت و مل يبلغ عنها 

22,043,162-----اسرتدادات عى مطالبات تحت التسوية نهاية السنة

------اسرتدادات عى مطالبات تحت التسوية بداية السنة

22,043,162-----صايف التغر يف اسرتدادات عى مطالبات تحت التسوية

(35,969,839)(217,095)(534,047)(1,142,484)(602,552)- العموالت املدفوعة و مصاريف تأمينية أخرى 

(6,602,693)----- األتعاب اإلدارية املدفوعة لشكات إدارة النفقات الطبية  

(4,631,065)(151,175)(26,540)(53,873)(11,323)- بدال ت الهيئة 0.006  

(2,050,420)----- حصة صندوق تعويض مترري حوادث السر مجهولة املسبب 

(15,398,558)----- مصاريف اتفاقيات فائض الخسارة 

(291,579,872)(546,459)(729,607)(1,182,518)(548,311)103,796 صايف املصاريف 

103,7962,288,3342,549,0801,226,6712,414,673242,286,529 صايف أرباح فروع التأمن 

                  



2016التقرير السنوي82

إن التحليل القطاعي للسنة املنتهية يف 31 كانون أول 2015 هي كالتايل:

رسقةالحريقالصحيالسيارات/شامل السيارات/إلزاميالبحريفرع الحياة

ل.سل.سل.سل.سل.سل.سل.س

12,454,45226,247,008211,926,76187,375,84359,403,991131,044,2773,624,826 األقساط املكتتب بها 

(1,955,949)(121,462,440)---(8,636,746)(8,362,583) حصة معيدي التأمن من األقساط 

4,091,87017,610,262211,926,76187,375,84359,403,9919,581,8371,668,876

(1,451,177)(52,493,305)(35,642,395)(34,986,248)(84,770,704)(6,561,752)(19,322,114) حصة الشكة من أقساط غر مكتسبة يف نهاية الفرتة 

48,644,735782,997---13,202,8612,159,186 حصة معيد التأمن  من أقساط غر مكتسبة يف نهاية الفرتة 

28,545,6603,819,75691,644,02832,045,89327,865,97426,672,7302,909,508 حصة الشكة من أقساط غر مكتسبة يف بداية الفرتة 

(1,761,245)(23,407,309)(186,128)(72,000)-(2,571,319)(18,343,591) حصة معيد التأمن  من أقساط غر مكتسبة يف بداية الفرتة 

480,083(583,149)(7,962,549)(3,012,355)     6,873,324(3,154,129)4,082,816 صايف التغر يف احتياطي أقساط غر مكتسبة 

8,174,68614,456,133218,800,08584,363,48851,441,4428,998,6882,148,959 صايف أقساط التأمن املكتسبة 

21,632,665668,859---273,1312,108,637 العموالت املقبوضة 

-----3,412,490- عمولة أرباح املعاهدات  

8,447,81719,977,260218,800,08584,363,48851,441,44230,631,3532,817,818 صايف اإليرادات 

-(67,179,189)(57,656,808)(45,450,518)(103,562,933)(736,835)(977,827) إجاميل املطالبات املدفوعة 

-12,741,41865,952,318--42,645368,418 حصة معيد التأمن من إجاميل املطالبات املدفوعة 

--3,612,984---- حصة معيد التأمن من إجاميل املطالبات املدفوعة / تجاوز خسارة  

-(1,226,871)(41,302,406)(45,450,518)(103,562,933)(368,418)(935,182) صايف املطالبات املدفوعة 
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رسقةالحريقالصحيالسيارات/شامل السيارات/إلزاميالبحريفرع الحياة

ل.سل.سل.سل.سل.سل.سل.س

12,454,45226,247,008211,926,76187,375,84359,403,991131,044,2773,624,826 األقساط املكتتب بها 

(1,955,949)(121,462,440)---(8,636,746)(8,362,583) حصة معيدي التأمن من األقساط 

4,091,87017,610,262211,926,76187,375,84359,403,9919,581,8371,668,876

(1,451,177)(52,493,305)(35,642,395)(34,986,248)(84,770,704)(6,561,752)(19,322,114) حصة الشكة من أقساط غر مكتسبة يف نهاية الفرتة 

48,644,735782,997---13,202,8612,159,186 حصة معيد التأمن  من أقساط غر مكتسبة يف نهاية الفرتة 

28,545,6603,819,75691,644,02832,045,89327,865,97426,672,7302,909,508 حصة الشكة من أقساط غر مكتسبة يف بداية الفرتة 

(1,761,245)(23,407,309)(186,128)(72,000)-(2,571,319)(18,343,591) حصة معيد التأمن  من أقساط غر مكتسبة يف بداية الفرتة 

480,083(583,149)(7,962,549)(3,012,355)     6,873,324(3,154,129)4,082,816 صايف التغر يف احتياطي أقساط غر مكتسبة 

8,174,68614,456,133218,800,08584,363,48851,441,4428,998,6882,148,959 صايف أقساط التأمن املكتسبة 

21,632,665668,859---273,1312,108,637 العموالت املقبوضة 

-----3,412,490- عمولة أرباح املعاهدات  

8,447,81719,977,260218,800,08584,363,48851,441,44230,631,3532,817,818 صايف اإليرادات 

-(67,179,189)(57,656,808)(45,450,518)(103,562,933)(736,835)(977,827) إجاميل املطالبات املدفوعة 

-12,741,41865,952,318--42,645368,418 حصة معيد التأمن من إجاميل املطالبات املدفوعة 

--3,612,984---- حصة معيد التأمن من إجاميل املطالبات املدفوعة / تجاوز خسارة  

-(1,226,871)(41,302,406)(45,450,518)(103,562,933)(368,418)(935,182) صايف املطالبات املدفوعة 

                   



2016التقرير السنوي84

رسقةالحريقالصحيالسيارات/شامل السيارات/إلزاميالبحريفرع الحياة

ل.سل.سل.سل.سل.سل.سل.س

(17,002,106)(229,382,831)(4,490,125)(48,327,261)(422,860,323)(269,785)(1,723,627) حصة الشكة من مطالبات قيد التسوية نهاية السنة 

656,301228,006,81813,008,236-1,292,720268,29358,001,957 حصة معيد التأمن من املطالبات قيد التسوية يف نهاية السنة 

1,575,9253,515,751476,715,20847,767,19519,952,022400,675,17918,380,410 حصة الشكة من مطالبات قيد التسوية يف بداية السنة 

(14,099,787)(394,968,352)(13,210,126)-(10,715,562)(1,891,276)(1,181,944) حصة معيد التأمن من املطالبات قيد التسوية يف بداية السنة 

286,753      2,908,0724,330,814    (560,066)1,622,983101,141,280(36,926) صايف التغر يف املطالبات قيد التسوية 

(2,550,315)(34,407,425)(8,648,521)(7,249,091)(151,551,706)(1,968,525)- حصة الشكة مطالبات حدثت و مل يبلغ عنها يف نهاية السنة 

2,453,16034,201,0221,951,235--647,756- حصة معيد التأمن مطالبات حدثت و مل يبلغ عنها يف نهاية السنة 

1,145,927197,992,7347,165,0806,529,79760,101,2752,757,063- حصة الشكة مطالبات حدثت و مل يبلغ عنها يف بداية السنة 

(2,114,968)(59,245,252)(3,310,100)(13,500)-(771,396)- حصة معيد التأمن مطالبات حدثت و مل يبلغ عنها يف بداية السنة 

43,015        649,620(2,975,664)        (97,511)    46,441,028(946,238)- صايف التغر يف املطالبات قيد التسوية 

(380,368)(6,258,649)(2,909,497)(9,945,848)(14,350)(2,353,898)(1,074,307) العموالت املدفوعة ومصاريف تأمينية أخرى 

--(3,560,752)---- األتعاب اإلدارية املدفوعة لشكات إدارة النفقات الطبية  

(21,750)(786,266)(356,423)(524,256)(1,271,561)(157,483)(74,728) بدال ت الهيئة 0.006  

----(2,049,480)-- حصة صندوق تعويض مترري حوادث السر مجهولة املسبب 

-(2,160,000)(8,566,198)-(58,752,054)(1,080,000)- مصاريف اتفاقيات فائض الخسارة 

(72,350)(5,451,352)(56,762,869)(56,578,199)(18,068,070)(3,283,054)(2,121,143) صايف املصاريف 

25,180,0002,745,468(5,321,427)    6,326,67316,694,206200,732,01527,785,289 صايف أرباح فروع التأمن 

                  



85

رسقةالحريقالصحيالسيارات/شامل السيارات/إلزاميالبحريفرع الحياة

ل.سل.سل.سل.سل.سل.سل.س

(17,002,106)(229,382,831)(4,490,125)(48,327,261)(422,860,323)(269,785)(1,723,627) حصة الشكة من مطالبات قيد التسوية نهاية السنة 

656,301228,006,81813,008,236-1,292,720268,29358,001,957 حصة معيد التأمن من املطالبات قيد التسوية يف نهاية السنة 

1,575,9253,515,751476,715,20847,767,19519,952,022400,675,17918,380,410 حصة الشكة من مطالبات قيد التسوية يف بداية السنة 

(14,099,787)(394,968,352)(13,210,126)-(10,715,562)(1,891,276)(1,181,944) حصة معيد التأمن من املطالبات قيد التسوية يف بداية السنة 

286,753      2,908,0724,330,814    (560,066)1,622,983101,141,280(36,926) صايف التغر يف املطالبات قيد التسوية 

(2,550,315)(34,407,425)(8,648,521)(7,249,091)(151,551,706)(1,968,525)- حصة الشكة مطالبات حدثت و مل يبلغ عنها يف نهاية السنة 

2,453,16034,201,0221,951,235--647,756- حصة معيد التأمن مطالبات حدثت و مل يبلغ عنها يف نهاية السنة 

1,145,927197,992,7347,165,0806,529,79760,101,2752,757,063- حصة الشكة مطالبات حدثت و مل يبلغ عنها يف بداية السنة 

(2,114,968)(59,245,252)(3,310,100)(13,500)-(771,396)- حصة معيد التأمن مطالبات حدثت و مل يبلغ عنها يف بداية السنة 

43,015        649,620(2,975,664)        (97,511)    46,441,028(946,238)- صايف التغر يف املطالبات قيد التسوية 

(380,368)(6,258,649)(2,909,497)(9,945,848)(14,350)(2,353,898)(1,074,307) العموالت املدفوعة ومصاريف تأمينية أخرى 

--(3,560,752)---- األتعاب اإلدارية املدفوعة لشكات إدارة النفقات الطبية  

(21,750)(786,266)(356,423)(524,256)(1,271,561)(157,483)(74,728) بدال ت الهيئة 0.006  

----(2,049,480)-- حصة صندوق تعويض مترري حوادث السر مجهولة املسبب 

-(2,160,000)(8,566,198)-(58,752,054)(1,080,000)- مصاريف اتفاقيات فائض الخسارة 

(72,350)(5,451,352)(56,762,869)(56,578,199)(18,068,070)(3,283,054)(2,121,143) صايف املصاريف 

25,180,0002,745,468(5,321,427)    6,326,67316,694,206200,732,01527,785,289 صايف أرباح فروع التأمن 

                  



2016التقرير السنوي86

املجموعالحوادث العامة حوادث شخصية سفرهنديستغطية مرصفية

ل.سل.سل.سل.سل.سل.س

3,445,2348,006,9702,511,7394,421,037550,462,138- األقساط املكتتب بها 

(154,192,964)(2,813,262)(1,616,796)(7,573,991)(1,771,196)- حصة معيدي التأمن من األقساط 

-1,674,038432,979894,9431,607,775396,269,174

(240,600,702)(1,768,415)(1,005,581)(1,210,308)(1,388,703)- حصة الشكة من أقساط غر مكتسبة يف نهاية السنة 

708,4781,140,587647,2941,125,30568,411,443- حصة معيد التأمن  من أقساط غر مكتسبة يف نهاية السنة 

1,040,7681,874,5031,604,9221,663,574219,687,316- حصة الشكة من أقساط غر مكتسبة يف بداية السنة 

(51,238,944)(1,181,847)(1,326,970)(1,718,926)               (669,609)- حصة معيد التأمن  من أقساط غر مكتسبة يف بداية السنة 

(3,740,887)(161,383)(80,335)85,856(309,066)- صايف التغر يف احتياطي أقساط غر مكتسبة 

1,364,972518,835814,6081,446,392392,528,287- صايف أقساط التأمن املكتسبة 

28,839,200-575,6393,029,597550,674- العموالت املقبوضة 

3,412,490----- عمولة أرباح املعاهدات  

1,940,6113,548,4311,365,2821,446,392424,779,977- صايف اإليرادات 

(748,275,575)(472,492,425)(219,040)--- إجاميل املطالبات املدفوعة 

142,376472,492,425551,739,600--- حصة معيد التأمن من إجاميل املطالبات املدفوعة 

3,612,984----- حصة معيد التأمن من إجاميل املطالبات املدفوعة / تجاوز خسارة  

(192,922,991)-(76,664)--- صايف املطالبات املدفوعة 
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املجموعالحوادث العامة حوادث شخصية سفرهنديستغطية مرصفية

ل.سل.سل.سل.سل.سل.س

3,445,2348,006,9702,511,7394,421,037550,462,138- األقساط املكتتب بها 

(154,192,964)(2,813,262)(1,616,796)(7,573,991)(1,771,196)- حصة معيدي التأمن من األقساط 

-1,674,038432,979894,9431,607,775396,269,174

(240,600,702)(1,768,415)(1,005,581)(1,210,308)(1,388,703)- حصة الشكة من أقساط غر مكتسبة يف نهاية السنة 

708,4781,140,587647,2941,125,30568,411,443- حصة معيد التأمن  من أقساط غر مكتسبة يف نهاية السنة 

1,040,7681,874,5031,604,9221,663,574219,687,316- حصة الشكة من أقساط غر مكتسبة يف بداية السنة 

(51,238,944)(1,181,847)(1,326,970)(1,718,926)               (669,609)- حصة معيد التأمن  من أقساط غر مكتسبة يف بداية السنة 

(3,740,887)(161,383)(80,335)85,856(309,066)- صايف التغر يف احتياطي أقساط غر مكتسبة 

1,364,972518,835814,6081,446,392392,528,287- صايف أقساط التأمن املكتسبة 

28,839,200-575,6393,029,597550,674- العموالت املقبوضة 

3,412,490----- عمولة أرباح املعاهدات  

1,940,6113,548,4311,365,2821,446,392424,779,977- صايف اإليرادات 

(748,275,575)(472,492,425)(219,040)--- إجاميل املطالبات املدفوعة 

142,376472,492,425551,739,600--- حصة معيد التأمن من إجاميل املطالبات املدفوعة 

3,612,984----- حصة معيد التأمن من إجاميل املطالبات املدفوعة / تجاوز خسارة  

(192,922,991)-(76,664)--- صايف املطالبات املدفوعة 

                  



2016التقرير السنوي88

املجموعالحوادث العامة حوادث شخصية سفرهنديستغطية مرصفية

ل.سل.سل.سل.سل.سل.س

(2,279,915,547)(1,539,663,184)(1,134,665)(22,140)(700,000)(14,339,500) حصة الشكة من مطالبات قيد التسوية يف نهاية السنة 

13,647,525375,00022,140737,6071,538,650,8311,854,667,428 حصة معيد التأمن من املطالبات قيد التسوية يف نهاية السنة 

41,594,275700,00022,1401,067,2651,097,392,5992,109,357,971 حصة الشكة من مطالبات قيد التسوية يف بداية السنة 

(1,572,986,486)(1,096,480,991)(693,797)(22,140)(375,000)(39,347,509) حصة معيد التأمن من املطالبات قيد التسوية يف بداية السنة 

111,123,366(100,745)(23,590)--1,554,791 صايف التغر يف املطالبات قيد التسوية 

(440,505,101)(230,949,478)(170,199)(600,523)(258,393)(2,150,925) حصة الشكة مطالبات حدثت و مل يبلغ عنها يف نهاية السنة 

2,047,129132,840568,050110,641230,797,625272,909,458 حصة معيد التأمن مطالبات حدثت و مل يبلغ عنها يف نهاية السنة 

6,239,141178,328651,424300,675164,468,306447,529,750 حصة الشكة مطالبات حدثت و مل يبلغ عنها يف بداية السنة 

(236,650,125)(164,327,573)(248,645)(603,069)(113,496)(5,902,126) حصة معيد التأمن مطالبات حدثت و مل يبلغ عنها يف بداية السنة 

          43,283,982(11,120)(7,528)15,882(60,721)233,219 صايف التغر يف املطالبات قيد التسوية 

(24,921,567)(174,823)(344,056)(795,539)(670,232)- العموالت املدفوعة ومصاريف تأمينية أخرى 

(3,560,752)----- األتعاب اإلدارية املدفوعة لشكات إدارة النفقات الطبية  

(3,302,776)(26,526)(15,070)(48,041)(20,672)- بدال ت الهيئة 0.006  

(2,049,480)----- حصة صندوق تعويض مترري حوادث السر مجهولة املسبب 

(70,558,252)----- مصاريف اتفاقيات فائض الخسارة 

(142,908,470)(313,214)(466,908)(827,698)(751,625)1,788,010 صايف املصاريف 

1,788,0101,188,9862,720,733898,3741,133,178281,871,507 صايف أرباح فروع التأمن 

                  



89

املجموعالحوادث العامة حوادث شخصية سفرهنديستغطية مرصفية

ل.سل.سل.سل.سل.سل.س

(2,279,915,547)(1,539,663,184)(1,134,665)(22,140)(700,000)(14,339,500) حصة الشكة من مطالبات قيد التسوية يف نهاية السنة 

13,647,525375,00022,140737,6071,538,650,8311,854,667,428 حصة معيد التأمن من املطالبات قيد التسوية يف نهاية السنة 

41,594,275700,00022,1401,067,2651,097,392,5992,109,357,971 حصة الشكة من مطالبات قيد التسوية يف بداية السنة 

(1,572,986,486)(1,096,480,991)(693,797)(22,140)(375,000)(39,347,509) حصة معيد التأمن من املطالبات قيد التسوية يف بداية السنة 

111,123,366(100,745)(23,590)--1,554,791 صايف التغر يف املطالبات قيد التسوية 

(440,505,101)(230,949,478)(170,199)(600,523)(258,393)(2,150,925) حصة الشكة مطالبات حدثت و مل يبلغ عنها يف نهاية السنة 

2,047,129132,840568,050110,641230,797,625272,909,458 حصة معيد التأمن مطالبات حدثت و مل يبلغ عنها يف نهاية السنة 

6,239,141178,328651,424300,675164,468,306447,529,750 حصة الشكة مطالبات حدثت و مل يبلغ عنها يف بداية السنة 

(236,650,125)(164,327,573)(248,645)(603,069)(113,496)(5,902,126) حصة معيد التأمن مطالبات حدثت و مل يبلغ عنها يف بداية السنة 

          43,283,982(11,120)(7,528)15,882(60,721)233,219 صايف التغر يف املطالبات قيد التسوية 

(24,921,567)(174,823)(344,056)(795,539)(670,232)- العموالت املدفوعة ومصاريف تأمينية أخرى 

(3,560,752)----- األتعاب اإلدارية املدفوعة لشكات إدارة النفقات الطبية  

(3,302,776)(26,526)(15,070)(48,041)(20,672)- بدال ت الهيئة 0.006  

(2,049,480)----- حصة صندوق تعويض مترري حوادث السر مجهولة املسبب 

(70,558,252)----- مصاريف اتفاقيات فائض الخسارة 

(142,908,470)(313,214)(466,908)(827,698)(751,625)1,788,010 صايف املصاريف 

1,788,0101,188,9862,720,733898,3741,133,178281,871,507 صايف أرباح فروع التأمن 

                  



2016التقرير السنوي90

تتوزع أقساط التأمن اإللزامي املكتتب بها تحت فروع التأمن اإللزامي عى النحو التايل:

20162015

ل.سل.س

205,041,917204,948,076التأمن اإللزامي 

12,128,7666,978,685بطاقة برتقالية 

217,170,683211,926,761

    

)أ( القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية

ال يوجد فرق جوهري بن القيمة الدفرتية والقيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية املوقوفة بتاريخ بيان الوضع املايل.

)ب( إدارة مخاطر التأمين

مخاطر التأمين

إن مخاطــر التأمــن هــي املخاطــر التــي يولدهــا عــدم التأكــد مــن حــدوث، توقيــت أو قيمــة املطلوبــات التأمينيــة. إن إدارة مخاطــر 

ــة مقابــل  ــاج الجديــد، ومتابعــة صحــة التســعر ومتابعــة املطالبــات الفعلي التأمــن ممكنــة مــن خــالل متابعــة كميــة وتكويــن اإلنت

املطالبــات املتوقعــة.

يعتــر الخطــر مبوجــب أي عقــد تأمــن احتــامل تحقــق حــدث مؤمــن عليــه ومــا يســتتبع ذلــك مــن مطالبــات ذات قيــم غــر مؤكــدة، 

نظــراً إىل طبيعــة عقــد التأمــن، يكــون تحقــق هــذا الخطــر مفاجئــاً وبالتــايل ال ميكــن توقعــه.

إن الخطــر األســايس الــذي تواجهــه رشكات التأمــن مبوجــب عقودهــا التأمينيــة هــو أن تفــوق املطالبــات الفعليــة وتســديدات املنافــع 

ــة إضافــة إىل احتــامل تســعر غــر مالئــم لأخطــار ووضــع األقســاط غــر املناســبة  ــات التأميني ــد املطلوب القيمــة املذكــورة تحــت بن

واالكتتــاب بأخطــار ســيئة أو غــر قابلــة للتأمــن.

بنــاًء عليــه فــإن تواتــر املطالبــات واملنافــع وحدتهــا تتعــدى املبالــغ التــي كانــت مقــدرة عنــد وقــوع حــوادث التأمــن، وتختلــف األرقــام 

الفعليــة ومبالــغ املطالبــات واملنافــع مــن ســنة إىل أخــرى عــن التقديــرات املتوقعــة.

أضــف إىل ذلــك أنــه كلــام تنوعــت املحفظــة التأمينيــة، كلــام كانــت أقــل عرضــة للتأثــر بالتغــرات التــي تطــرأ عــى أي مــن تكويناتهــا، 

ــك  ــة مــن تل ــل بهــا وضمــن كل فئ ــي تقب ــة الت ــع األخطــار التأميني ــاب بعقــود التأمــن لتنوي وقــد طــورت الشكــة اســرتاتيجية االكتت

الفئــات لتوســيع قاعــدة األخطــار بغيــة تخفيــض نســبة التغــر يف النتيجــة املتوقعــة.

ــازة، ومعالجــة الحــوادث  ــة ممت ــادة تأمــن ذات فئ ــاب ســليمة ومعاهــدات إع ــة أخطارهــا مــن خــالل اســرتاتيجية اكتت ــر الشك تدي

ــار األخطــار. ــر املالمئــة الختي ــر املعاي ــي توف ــة الت ــة، وتضــع الشكــة األســس االكتتابي معالجــة فعال

وقــد توزعــت املحفظــة التأمينيــة للســنة املنتهيــة يف 31 كانــون أول 2016 عــى فــروع التأمــن بالشــكل التــايل: فــرع الحيــاة 2%، فــرع 

البحــري 8%، فــرع الســيارات إلزامــي 28%، فــرع الســيارات شــامل 18%، فــرع الصحــي 13%، فــرع الحريــق 25%، فــرع الرسقــة 1%، فــرع 

التغطيــة املرفيــة 0%، فــرع الهنــديس 0%، فــرع الســفر 1%، فــرع الحــوادث الشــخصية 1% ، فــرع الحــوادث العامــة %3.

القيمة العادلة وإدارة المخاطر 41
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وقــد توزعــت املحفظــة التأمينيــة للســنة املنتهيــة يف 31 كانــون أول 2015 عــى فــروع التأمــن بالشــكل التــايل: فــرع الحيــاة %2.26، 

فــرع البحــري 5%، فــرع الســيارات إلزامــي 38%، فــرع الســيارات شــامل 16%، فــرع الصحــي 11%، فــرع الحريــق 24%، فــرع الرسقــة 

1%، فــرع التغطيــة املرفيــة 0%، فــرع الهنــديس 1%، فــرع الســفر 1.45%، فــرع الحــوادث الشــخصية 0% ، فــرع الحــوادث العامــة %1.

يف عــام 2016 صــدر القــرار 243 مــن هيئــة اإلرشاف عــى التأمــن القــايض بتحديــد أقســاط التأمــن اإللزامــي للســيارات مبــا ال يتجــاوز 

30% مــن إجــاميل أقســاط التأمــن التــي تنتجهــا الشكــة يف كافــة فــروع التأمــن عــدا فــرع التأمــن اإللزامــي للســيارات، بلغــت نســبة 

أقســاط التأمــن اإللزامــي للســيارات 38.88% للســنة املنتهيــة يف 31 كانــون األول 2016، ولكــن هــذه النســبة ال تشــكل تجــاوزاً لقــرار 

هيئــة اإلرشاف عــى التأمــن رقــم 243 حتــى تاريــخ إعــداد هــذه البيانــات املاليــة.

مخاطر إعادة التأمين

قامــت الشكــة بإبــرام عقــود إعــادة تأمــن مــع رشكات أخــرى، لتقليــص املخاطــر املاليــة الناجمــة عــن املطالبــات الكبــرة، وذلــك كــام 

هــو معمــول بــه يف باقــي رشكات التأمــن.

تقــوم الشكــة بتقييــم الوضــع املــايل لشكــة إعــادة التأمــن املتعاقــدة معهــا ويتمحــور اهتاممهــا حــول األخطــار االئتامنيــة الناجمــة عــن 

التــوزع الجغــرايف وطبيعــة األنشــطة والفعاليــات لــشكات إعــادة التأمن.

دخلــت الشكــة يف معاهــدات إعــادة تأمــن توفــر لهــا القــدرة عــى مواجهــة األخطــار بأســعار منافســة ومتكنهــا مــن االحتفــاظ بالحــد 

األمثــل مــن األخطــار، مــع األخــذ بعــن االعتبــار املــوارد املاليــة كــرأس املــال واالحتياطيــات وحجــم محفظــة األوراق املاليــة واألصــول 

الجاهــزة. إن حجــم املخاطــر املحتفــظ بــه يتناســب مــع القواعــد العمليــة ومقيــاس املقارنــة العــام، واألكــرث أهميــة، هــو االحتفــاظ 

بنســبة ســيولة عاليــة للشكــة.

ــم  ــن له ــة تجــاه املؤم ــة ملتزم ــى الشك ــم. وتبق ــن له ــا تجــاه املؤم ــن التزاماته ــة م ــادة التأمــن ال تحــل الشك ــود أقســاط إع إن عق

ــا. ــن بالتزاماته ــادة التأم ــة إع ــاء رشك ــدم وف ــى يف حــال ع ــا حت ــاد تأمينه بالحصــة املع

مخاطر السيولة

إن إدارة مخاطــر الســيولة تتمثــل بالتأكــد مــن توفــر ســيولة كافيــة لإيفــاء بااللتزامــات املرتتبــة عــى الشكــة عنــد اســتحقاق أيــة دفعة. 

لهــذه الغايــة، فــإن الشكــة تقــوم بقيــاس التدفــق النقــدي املتوقــع بالنســبة للموجــودات واملطلوبــات عــى حــد ســواء وذلــك بشــكل 

دوري.
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املجموع أكرث من سنة لغاية سنة 

ل.سل.سل.س

املوجودات

194,724,464-194,724,464النقد و ما يعادل النقد

2,447,314,233160,000,0002,607,314,233ودائع ألجل  لدى املصارف

250,366,078-250,366,078عمالء مدينون ، وسطاء ووكالء تأمن

حسابات مدينة من رشكات التأمن و إعادة 

التأمن
2,608,487-2,608,487

حصة معيدي التأمن من االحتياطي الفني 

والحسايب
3,761,547,170-3,761,547,170

11,763,176-11,763,176ذمم مدينة - أطراف مقربة

فوائد مستحقة غر مقبوضة و موجودات 

أخرى
90,153,171143,600,136233,753,307

وديعة مجمدة لصالح هيئة اإلرشاف عى 

التأمن
-25,000,00025,000,000

6,758,476,779328,600,1367,087,076,915مجموع املوجودات

املطلوبات

حسابات دائنة لشكات التأمن و إعادة 

التأمن
458,581,992-458,581,992

62,673,542-62,673,542عمالء دائنون ووسطاء تأمن

4,534,972,294-4,534,972,294االحتياطات الفنية و الحسابية 

63,150-63,150ذمم دائنة - أطراف مقربة

358,633,955-358,633,955ذمم دائنة و دائنون مختلفون

16,208,575-16,208,575موؤنة رضيبة الدخل

5,431,133,508-5,431,133,508مجموع املطلوبات

328,600,1361,655,943,407      1,327,343,271 فائض / ) فجوة ( السيولة 

   

كام يف 31 كانون أول 2016



93

كام يف 31 كانون أول 2015

املجموع أكرث من سنة لغاية سنة املوجودات

ل.سل.سل.س

املوجودات

361,734,275-361,734,275النقد و ما يعادل النقد

1,612,848,522-1,612,848,522ودائع ألجل  لدى املصارف

61,459,577-61,459,577عمالء مدينون ، وسطاء ووكالء تأمن

حسابات مدينة من رشكات التأمن وإعادة 

التأمن
19,326,380-19,326,380

حصة معيدي التأمن من االحتياطي الفني 

والحسايب
2,195,988,329-2,195,988,329

35,670,200-35,670,200ذمم مدينة - أطراف مقربة

فوائد مستحقة غر مقبوضة و موجودات 

أخرى
109,732,595160,083,333269,815,928

وديعة مجمدة لصالح هيئة اإلرشاف عى 

التأمن
-25,000,00025,000,000

4,396,759,878185,083,3334,581,843,211مجموع املوجودات

املطلوبات

حسابات دائنة لشكات التأمن و إعادة 

التأمن
282,448,489-282,448,489

63,743,505-63,743,505عمالء دائنون ووسطاء تأمن

2,961,021,350-2,961,021,350االحتياطات الفنية و الحسابية 

598,615-598,615ذمم دائنة - أطراف مقربة

82,734,396-82,734,396ذمم دائنة و دائنون مختلفون

24,067,825-24,067,825موؤنة رضيبة الدخل

3,414,614,180-3,414,614,180مجموع املطلوبات

982,145,698185,083,3331,167,229,031فائض / ) فجوة ( السيولة 
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مخاطر السوق

تنشــأ هــذه املخاطــر مــن التغــرات يف قيمــة، أو اإليــرادات الناجمــة عــن املوجــودات أو الفوائــد أو أســعار رصف العمــالت مبــا فيهــا 

املخاطــر الناجمــة عــن عــدم التطابــق بــن املوجــودات واملطلوبــات.

مخاطر التسليف

ــن  ــي م ــليف ه ــر التس ــة مخاط ــة. إن متابع ــاه الشك ــم تج ــاء بالتزاماته ــن الوف ــن م ــن املدين ــدم متك ــليف بع ــر التس ــل مخاط تتمث

مســؤولية الشكــة التــي تتبــع مبــادئ توجيهيــة صارمــة تأخــذ بعــن االعتبــار معــدل التصنيــف األدىن للمقرتضــن والتنويــع يف مخاطــر 

التســليف يف كافــة أقســام الشكــة املعرضــة لتلــك املخاطــر وخاصــة قســمي االســتثامرات وإعــادة التأمــن.

مخاطر معدل الفائدة

تنشــأ هــذه املخاطــر مــن التغــرات التــي تحــدث يف معــدالت الفوائــد الســوقية والتــي لهــا تأثــر مبــارش عــى املوجــودات املنتجــة 

ــد. ــات الخاضعــة للفوائ ــد واملطلوب للفوائ

مخاطر العمالت األجنبية

تقــوم الشكــة بإعــداد تحليــل الحساســية ملراقبــة أثــر التغــرات عــى صــايف األربــاح والخســائر يف حــال حــدوث تغــر معقــول يف أســعار 

الرف.

تنشأ هذه املخاطر من احتامل أن التقلبات يف أسعار رصف العمالت قد تؤثر عى قيمة املوجودات واملطلوبات املالية.

تتلخص القيمة الدفرتية لأصول املالية كام ييل:

20162015

ل.سل.س

13,036,5718,064,243زيادة 50%األثر عى الربح قبل الريبة 

11,081,0856,854,606األثر عى حقوق امللكية

(8,064,243)(13,036,571)نقص 50%األثر عى الربح قبل الريبة 

(6,854,606)(11,081,085)األثر عى حقوق امللكية

    

املطلوبات

كام يف 31 كانون األول

20162015
ل.سل.س

119,371,93476,784,808

120,966,7329,442,260
    

املوجودات 

كام يف 31 كانون األول

20162015
ل.سل.س

1,037,875,865512,970,556

628,940,287488,935,609
    

 دوالر أمريك

 يورو
    

ــرة الســورية  ــل الل ــة املذكــورة أعــاله مقاب ــل حساســية الشكــة لتغــرات أســعار رصف العمــالت األجنبي ــايل تحلي ــر الجــدول الت يظه

ــة. ــة بالعمــالت األجنبي ــة النقدي ــل الحساســية يتضمــن فقــط األرصــدة ذات الصف بنســبة 10%. تحلي



95

مخاطر العمليات

ــراءات  ــل اإلج ــة أو فش ــدم صح ــن ع ــة ع ــل الناتج ــى العم ــلبية ع ــرات الس ــارة أو التأث ــر الخس ــي مخاط ــات ه ــر العملي إن مخاط

ــن خــالل  ــات م ــم إدارة مخاطــر العملي ــة. تت ــة أو عــن أحــداث خارجي ــة للشك ــة الداخلي ــة واألشــخاص  واألنظم ــة الداخلي التطبيقي

هيكلــة تتطلــب تحديــد املخاطــر وطــرق تقييمهــا بحســب تأثرهــا ونســبة حدوثهــا ومــن خــالل طــرق تقييــم ذاتيــة ملتابعــة فعاليــة 

ــط الســنوية. ــة التخطي ــع مــن خــالل عملي هــذه اإلجــراءات. إن املخاطــر االســرتاتيجية تحــدد وتتاب

تتبــع الشكــة سياســة إلدارة رأس املــال وذلــك متاشــياً مــع تعليــامت هيئــة اإلرشاف عــى التأمــن الصــادرة يف 11 كانــون األول 2008 

)قــرار رقــم 100/210( حــول تحديــد كفايــة األمــوال الخاصــة. يشــرتط هــذا القــرار أن ال تتــدىن نســبة املــالءة )كفايــة رأس املــال( لــدى 

الشكــة عــن 150% مــن رأس املــال املتوفــر.

يتم احتساب نسبة املالءة كام ييل:

األثر عى األرباح  والخسائر 

للسنة املنتهية يف 31 كانون أول 

20162015

ل.سل.س

91,850,39343,618,575

50,797,35547,949,335
    

 دوالر أمريك

 يورو
    

هامش المالءة

20162015
ل.سل.س

850,000,000850,000,000رأس املال املكتتب

118,827,866107,780,133احتياطي قانوين

60,270,70460,270,704احتياطي اختياري

936,881,328392,834,944فروقات أسعار رصف غر محققة

82,051,437115,444,861أرباح مدورة 

2,048,031,3351,526,330,642صايف األموال الخاصة األساسية

103,906,999           29,236,317صايف رأس املال اإلضايف

2,077,267,6521,630,237,641إجاميل رأس املال املتوفر

إجاميل  رأس املال املطلوب 

194,807,93399,339,607رأس املال املطلوب مقابل األخطار

121,205,672126,780,748رأس املال املطلوب مقابل التزامات االكتتابية

365,748,090242,790,946رأس املال املطلوب مقابل مخاطر معيدي التامن

84,341,63924,839,720رأس املال املطلوب مقابل مخاطر تأمن الحياة

766,103,333493,751,021

% 330% 271نسبة هامش املالءة %
   

وافق مجلس اإلدارة عى إصدار البيانات املالية بتاريخ 22 شباط 2017م.

الموافقة على البيانات المالية 
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