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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

السيداتُ والساد ُة أعضا َء الهيئ ِة العام ِة الكرام،
مجمل نشاط الرشكة وأعاملها .
َ
نستعرض من خالله
السنوي للرشكة املتحدة للتأمني ،والذي
رسين أن أرحب بكم جميعاً يف اجتام ِع الهيئ ِة العامة
ُ
ّ
ي ّ
تطفئ يف هذا العام شمعتها التاسعة ،وتستع ّد إلشعا ِل شمعتها العارشة ،لنت ّوج وإياكم رحل ًة ستستم ّر بكم.
الرشكة املتحدة للتأمني،
ُ
ِ
الظروف السياسية
كل
لتعب عن الوحدة .رشك ٌة مساهم ٌة يف بناء الوطن ،ويف خدمة الرشكاء واملواطنني ،وعىل الرغم من ّ
جاءت تسمية « املتحدة « ّ َ
ِ
واالقتصادية التي يشهدها بل ُدنا الحبيب ،عملت عىل االلتزامِ والقيام مبسؤولياتها تجاه املساهمني واملؤ ّمنني ،و حافظت من خالل العمل املتواصل
عىل التم ّيز النوعي يف خدمة عمالئها باحرتافي ٍة عالية ،والحرص عىل مصلحتها املرشوعة.
ِ
ِ
ونتائج إيجابي ًة عىل مختلف األصعدة ،بالرغم من الظروف العصيبة التي نشهدها ،ويف
معدالت من ٍّو ملحوظة،
حققت الرشكة ،يف عام ،2015
لقد
َ
ِ
ِ
ظل بيئة عملٍ غريِ مستقرة نتيجة األوضاع الحالية ،وإن طابَ ْع الخصوصية والتميز يف العمل أعاد الرشكة إىل وضعها الطبيعي بجهود وتعاون اإلدارة
ّ
والعامل َني املخلصني فيها.
ِ
أشارت النتائج إىل أ ّن إجاميل أقساط فروع التأمني املختلفة بلغ  /550.462.138/لرية سورية ،بينام
وتب ّدى ذلك من خالل أعامل الرشكة ،حيث
ِ
بلغت األرباح الصافية  /457.788.616/لرية سورية .أ ّما عىل صعيد أسهمِ الرشكة فقد تم تداول  /1.466.250/سهامً بقيمة  /234.632.731/لرية
سورية ،أي بسع ٍر وسطي للسهم  /160/لرية سورية .يف حني حققت الرشكة عىل الصعيد االستثامري إيرادات من الفوائد عىل الودائع ،وإيرادات
أخرى بلغت  /142.869.472/لرية سورية.
ِ
ِ
والعقوبات الجائرة املفروض ِة عىل
الصعوبات
لقد متكنت الرشكة من تجديد اتفاقيات اإلعادة لعام  2016بأفضل الرشوط املتاحة ،عىل الرغمِ من
سوق التأمني السوري.
وال بدّ من اإلشارة إىل جهود مجلس إدارة الرشكة واإلدارة التنفيذية خالل السنة املاضية ،يف ابتكا ِر ٍ
خطط عملي ٍة قادرة عىل التعامل مع الواقع،
وما فرض من آثا ٍر سلبية عىل الوضع االقتصادي عامة ومن وتبعاتِه ضعف السيولة وغياب الفرص االستثامرية .وبالتايل ،زيادة األعباء عىل
ِ
وأولويات اهتامماتهم الحياتية .ما حذا باملجلس للسعي باحثاً يف مختلف الوسائل ،من أجل اتخاذ العديد
املواطنني من حيث قدرتهم الرشائية،
من القرارات الهامة يف مختلف املجاالت استنادا ً إىل رؤية اسرتاتيجية واضحة ،وخطوات عملٍ مدروسة ،لتحقيق وإنجا ِز املتطلّبات األساسية
للرشكة ،ووضعِ الربامج املناسبة بشأنها ،ابتدا ًء من خطة تحديث وتوسيع الحلو ِل التأمينية ،مرورا ً بإعادة هيكلة الرشكة وإعداد لوائحها التنظيمية
تعيينات جديدة يف الوظائف القيادية واإلرشافية من كوادر الرشكة املؤ ّهلة ،وفق رشوط ومعايري شفافة ،وبإرش ٍ
ٍ
اف مبارش
واإلدارية ،وانتها ًء بإجراء
من مجلس اإلدارة.
كام قمنا باالِمتثا ِل واالهتداء إىل قوانني الحوكمة لجهة تفعيل دور الرقابة الداخلية ،حيث تم خلق بيئة جديدة بعيدة عن املزاجية واملصالح
الشخصية ،ونرش وتشجيع ثقافة الحوكمة بني كافة العاملني ،ع َرب تطبيق مبادئ الشفافية ،واملساواة ،واإلنصاف ،وإتاح ِة الفرص بعيدا ً عن
املحسوب ّيات وماشابه.
السنوي ،الذي يوضّ ُح الوض َع املايل للرشكة
ويسعدين يف هذه املناسبة ــــ ونياب ًة عن أعضاء مجلس إدارة الرشكة ــــ أن أض َع بني أيديكم تقريرنا
ّ
ِ
ات يف حقوق املساهمني ،والتدف ِ
وبيانات الدخلِ الشامل ،والتغري ِ
ِ
ّقات النقدية ،متاشياً مع قرار حوكمة رشكات التأمني،
كام يف  31كانون األول ،2015
الصاد ِر عن هيئ ِة اإلرش ِ
اف عىل التأمني.
ويف الختام ،ال يسعني إال أن أتو ّج َه بخالص الشك ِر والثناء ،لجميع املساهم َني والعمالء الكرام عىل ثقتهم بنا .فرِىض ُعمالئِنا وتلبي ُة تطلّعاتهم
ِ
نظريات الرشكة واسرتاتيجياتها.
كل
القاموس الذي تندرج ضم َن ُه ّ
األساس الذي نبني عليه نجاحنا ،وهو
واحتياجاتهم ،هو
ُ
ُ
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جزيل الشكر أيضاً لجميع الجهات العاملة يف هيئة
ُ
اإلرشاف عىل التأمني ،واالتحا ِد السوري لرشكات التأمني
ٌ
موصول
عىل دع ِمه ُم املتواصلِ واملستمر .والشك ُر
ألعضاء مجلس إدارة الرشكة وجميعِ املوظفني ،عىل
ما أبدوه من جهو ٍد وتعاونٍ خالل هذا العام ،وللنتائج
الطيبة التي متك ّنا من تحقيقها.
وبالطّبع ،ال ب ّد أن نتق ّدم أيضاً بجزيل الشكر للرشيك
االسرتاتيجي ـــ الرشكة التجارية املتحدة للتّأمني ـــ
ملا لها من خرب ٍة كبري ٍة يف قطاع التأمني ،وإسهامها يف
تقديم ال ّدعم الفني ،وتقوية الروابط والعالقات التي
تصب يف ُمجملها يف خدمة العمل التأميني .وأيضاً
ّ
مم
نر ّحب برفع نسبة مساهمة بنك بيمو يف الرشكةّ ،
يفتح آفاق عملٍ تأميني مرص ّيف متكامل نطمح إليه.
ونتع ّه ُد مبتابع ِة العملِ والسعي ال ّدؤوب للتميز ،يك
تواصل الرشك ُة مسريت َها بنجا ٍح مأمول ،و تساه َم
َ
ِ
يف اِ
رؤى
من
ني
منطلق
الوطني،
قتصادنا
ا
زدهار
َ
ً
تناسب كافة
وتطلّعات ،هدفُها توفري بيئة تأمينية
ُ
الظروف ،وتحق ُّق ال ّرىض واالطمئنان للمواطن ،عرب
حلولنا التأمينية الشاملة .وهذا ما يدفعنا لالجتهاد
أكرث لتحقيق األفضل .
أفضل لشعبنا ،ولبلدنا،
نحن واثقون بأ ّن الغ َد سيكو ُن َ
ولرشكتنا..
واللهُ و ّيل التوفيق...
رئيس مجلس اإلدارة
مروان عفّايك
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نبذة عن الشركة المتحدة للتأمين
تُعت ُرب الرشكة املتحدة للتأمني ( ،)UICمن أبرز رشكات التأمني الرائدة يف سورية ،حيث حصلت عىل الرتخيص األول من هيئة اإلرشاف عىل التأمني،
ملزاولة أعامل التأمني ،يف منتصف العام  .2006إذ تأسست عىل يد مجموعة من رجال األعامل و التأمني السوريني والعرب ،برأسام ٍل قد ُره
 /850.000.000/لري ٍة سورية ،مدفو ٍع بالكامل .وبارشتْ أعاملَها يف نفس العام ،كأ ّول رشك ِة تأم ٍني خاص ٍة يف سورية.
ٍ
محافظات ،باإلضافة إىل املركز
ومتكّنت الرشكة يف إطار سياستها التوسعية ،ومنذ انطالقتها ،من تأمني شبك ٍة واسع ٍة من الفروع عىل امتداد 10
الرئييس يف دمشق ،حرصاً منها عىل تغطية أكرب مساحة تراعي التوزع السكاين عىل امتداد الجغرافية السورية ،لتقديم خدماتها التأمينية إىل جميع
العمالء يف كافة املناطق السورية .إضافة لكوننا ،ومن خالل جهود مجلس اإلدارة واإلدارة العليا ،والكادر املؤهل من املوظفني ،استطعنا الوصول
إىل أعىل املستويات ،من حيث جودة الخدمات ،واالحرتافية يف العمل ،وتحقيق الريادة والقوة من الناحية املالية واملهنية.
وحقّقت الرشكة املتحدة للتأمني من ُذ انطالقتها ،وحتى اليوم ،ازديادا ً كبريا ً يف حجمِ أعاملها وأرباحها ،يف إطار سعيها لالرتقا ِء بالتأمني والوعي
رش مجموع ٍة من الخدمات التأمينية ،وتنويعِ محفظتها التأمينية ،التي أخذت بع ِني االعتبار الحاجات التأمينية ،و
التأميني يف سورية ،من خال ِل ن ِ
ق ّدمت حلوالً تأمينية متكاملة .األمر الذي دعم القدر ِ
كل من العمالء واملساهمني بشكلٍ كبري ،وثق َة كربى رشكات
ات املالية للرشكة ،وأكسبها ثق َة ّ
إعادة التأمني.

مهمتنا
تكم ُن مهمة الرشكة املتحدة للتأمني ،يف االلتزام الكامل يف تنمية
وتطوير القطاع التأميني ،من خالل تقديم جمل ٍة من الربامج
والحلو ِل التأمينية املتكاملة ،والتي يتطلّبها سوق التأمني ،مع
ٍ
منتجات جديدة  ،بهدف إرضاء
إمكان ّية التك ّيف واملرونة يف طرح
عمالء الرشكة ،وتلبي ِة جميع متطلباتهم التأمينية.

رؤيتنا
تعمل الرشكة املتحدة للتأمني ،ضمن رؤي ٍة اسرتاتيجية بعيد ِة املدى،
تواكب متطلّبات سوق التأمني ،من خالل:
ُ
بناء وتطوير عالقات مهنية طويل ِة األمد مع العمالء ،الذين
بتكاليف متناسبة
يتطلّعون إىل حلو ٍل نوعية يف إدارة مخاطرهم،
َ
مع طبيعة أعاملهم.
النم ّو والتوسع يف منتجاتنا وخدماتنا لتحقيقِ التغطية األمثل .
كل من  /عمالئنا ،موظفينا،
األفضل يف نظر ٍّ
َ
أن نكو َن
املساهم َني معنا ./
أن نكو َن الرائدين يف مجال صناعة التأمني يف سورية ،من خالل
ٍ
وخدمات باحرتافي ٍة عالية.
تقديمِ حلو ٍل تأمينية متكاملة،
دعم مقدرات املوظفني وتطوي ِر مهاراتهم ،ليت ّم األداء عىل
أعىل املستويات.
«فنحن نستثمر أخطا َءنا لنح ّولها إىل نجاحات».
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ّة للتأمين
المتحدة
المتحد

السنوي
التقرير السنويّ

2016
2015

الخدمات التأمينية

حلول تأمينيّة متكاملة

َ
الحلول التأمينية التالية:
توفر الرشكة املتحدة للتأمني لعمالئها
التأمين على الممتلكات

تصيب (البناء ومحتوياته) ،سوا ًء كان َ
منازل ،أو رشكات تجارية ،أو منشآت صناعية .مبا يف ذلك
يشمل تغطية الخسائر واألرضا ِر املادية التي قد
ُ
األرضار الناتجة عن الحريق ،أو األخطار األخرى اإلضافية ،مثل( :الصواعق ،االنفجار ،الهزات األرضية والزالزل والرباكني ،العواصف والزوابع ،
الفيضانات ،ص ْدم املركبات ،سقوط أجزا ٍء من آالت املالحة الجوية ،اإلرضابات واالضطرابات والشغب ،أرضار املياه املسببّة عن انفجار األنابيب
وفيض خزانات املياه ،رسوم املساحني و املهندسني و الخرباء ،مسؤولية املؤ ّمن له تجاه املالك يف حا ِل االستئجار ،مسؤولية املؤ ّمن له تجاه الجوار،
وغريها من األخطار األخرى املحتملة.)...
تأمين المسؤوليات والحوادث العامة
ويشمل التأمني ض ّد رسقة املمتلكات نتيجة حادث رسقة مفتعل ،وتأمني األموال ضد الرسقة أثناء نقلها أو وجودها يف الخزنة أو نتيجة تع ّرضها
ألعامل االختالس ،والرسقة ،والتزوير ،وإساءة األمانة ،من قبل موظفيه.
كام يشمل تأمني املسؤولية املدنية ،والتي تغطي األرضار املادية و/أو الجسدية التي تصيب الغري ،ويكون املؤ ّمن له مسؤوالً قانونياً عنها ،عىل أن
نتجت مبارش ًة عن املؤ ّمن له ،و يف نطاق أو داخل ممتلكاته.
تكون هذه األرضار قد
ْ
باإلضافة إىل التأمني ضد األخطاء املهنية ،التي قد يتع ّرض لها املؤمن له ،نتيجة مامرسة مهنته (سواء كان مهندساً استشارياً ،طبيباً ،محامياً ،محاسباً،
وغريها من املهن األخرى.)..
ويشمل أيضاً التأمني ض ّد الحوادث الشخصية ،مغطّياً الحوداثَ واإلصابات التي تحصل خالل مامرس ِة املؤ ّمن له مهنته أو حياته الخاصة ،عىل أن
ُ
الكل الدائم ،والعجز الجزيئ) .فيت ّم
جسدي (كالوفاة ،والعجز ّ
أذى
ٍّ
رش عامالً (مفاجئاً ،خارجياً ،عنيفاً ،وخارجاً عن إرادته) يؤدي إىل ً
يكو َن سببه املبا ُ
ٍ
تعويض أسبوعي عن العجز املؤقت ،وكذلك النفقات الطبية املرتت ّبة عن الحادث.
التعويض عن الوفاة والعجز الكيل والجزيئ ،إضافة إىل
ُ
التأمين الهندسي
يختص التأم ُني الهنديس بتأمني املرشوعات واملع ّدات واآلالت ،ويغطّي جميع األخطار التي قد يتعرض لها مرشوع املقاولة أثناء تنفيذه (كاألعامل
ّ
َ
اإلنشائية ،أو املباين ،أو شق الطرقات ،أو األنفاق ،)..باإلضافة إىل اآلليات واملع ّدات املستخدمة يف املرشوع .كام يغطي مسؤولية املؤ ّمن له عن
ُ
الطرف الثالث ضمن املرشوع .إضاف ًة إىل ذلك فهو يغطّي الكوارث الطبيعية ،واالنفجارات ،والرسقة،
األرضا ِر املادية والجسدية ،التي قد يتع ّرض لها
ويشمل التأمني الهنديس أيضاً التأم َني ض ّد أخطار الرتكيب ،والتأمني ض ّد تعطّل اآلالت واملكائن وخسارة األرباح الناتجة
ُ
وغريها من األخطار ...كام
عن تعطلها ،وتأمني اآلليات واملع ّدات واملراجلِ واألجهزة الكهربائية واإللكرتونية.
تأمين أخطار النقل والشحن
تلحق بالبضائع أثناء نقلِها ب ّرا ً،
يت ّم من خالله تغطية أخطار النقل البحري ،والربي ،والجوي .و فيام يتعلق بالتأمني الربي ،فهو يغطي الخسائ َر التي ُ
رضر البضائعِ املح ّملة عليها .بحيث تبدأ التغطية من
بسبب حادث مشمو ٍل بالتأمني ،كحادث انقالب ،أو حريق ،أو اصطدامِ السيارة الشاحنة وت ّ
مبيض مدة يتم االتفاق عليها عىل وصول الشاحنة
أو
وقت تحميل البضاعة عىل الشاحنة ،وتنتهي مبج ّرد تفريغ البضاعة يف مكان الوصول النهايئ،
ّ
التحميل والتنزيل للبضاعة املؤ ّمنِ عليها.
َ
فتشمل
َ
إىل املكان النهايئ (أيهام أسبق يف الحصول) .و ميكن أن مت ّدد التغطية التأمينية،
أ ّما التأمني البحري ،فيغطّي الخسائر التي تلحق بالبضائع ،من مستودعات املص ّدر إىل مستودعات املستورد ،ضد أخطار الرحلة البحرية ،مبوجب
الرشوط النموذجية ملكتتبي اللويدز -لندن.
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التأمين الصحي
يغطّي جمي َع نفقات العالج يف املشايف والعيادات الخارجية ،مبا فيها التحاليل الطبية ،واألش ّعة ،واألدوية املوصوفة ،من خالل شبك ٍة واسعة من
لتشمل جميع أخطار الحرب السلبية.
َ
موسعة جديدة
مق ّدمي الخدمات الطبية ،مع تغطي ٍة ّ
التأمين على الحياة
الكل الدائم الناجم عن الحادث أو املرض ،و
يغطي الفر َد يف حالة الوفاة ،سوا ًء الطبيعية أو الناتجة عن حادث أو مرض ،إضافة لحالة العجز ّ
الخاص بالقروض.
الحياة
عىل
الجزيئ الناجم عن حادث .ويتضمن التأم َني املؤقت الثابت عىل الحياة ،والتأم َني املؤقت املتناقص
ّ
تأمين الحياة السنوي «هديتي»
ٍ
منتجات تل ّبي متطلبات سوق التأمني الحالية ،وتناسب كافة الرشائح ،طرحت املتحدة للتأمني منتجها
ي إطار اسرتاتيجية الرشكة يف البحث عن
للتأمني عىل الحياة «هديتي»  ،املتضمن أنسب التغطيات وبأسعا ٍر منافسة.
وتقدم «هديتي»  -وهي وثيقة تأم ٍني عىل الحياة السنوية -
حامية للمستفيدين ،بدفع كامل املبلغ التأميني يف حالتي:
الوفاة الطبيعية ،ومن جراء مرض.
الكل الدائم نتيجة مرض.
العجز ّ

ودفع ضعف املبلغ التأميني يف حالتي:
الوفاة نتيجة حادث.
العجز الكيل الدائم نتيجة حادث.

وميكن ملن يرغب إضافة ميزة «تغطية أخطار الحرب السلبية» لهديتي ،والتي تؤ ّمن حامي ًة إضافي ًة ضد أخطار الحرب السلبية ،يف حال الوفاة
فقط ،باإلضافة للتغطيات السابقة.
تأمين السفر
يتم مبوجب هذه الوثيقة ،تغطي ُة املسافر يف الحاالت الطارئة التي يتع ّرض لها أثنا َء السفر .وتق ّدم له املشورة الطبية ،واملساعدة الكاملة.
تأمين السيارات
َ
والهالك الكيل
يغطي هذا التأمني ،األرضا َر التي قد تصيب املركبة املؤ ّمنة ،نتيجة حوادث (التصادم ،والحريق ،والرسقة) ،واألرضا َر الجسدية للسائق،
ثقب اإلطار ،وتوصيل البنزين عند الرضورة ،ونقل املركبة يف حالة
للمركبة .ويقدم مزايا شامل ًة لكافة األمور الطارئة ،مبا فيها :املساعدة يف حالة ِ
تعطّلها.
باإلضافة إىل غطا ٍء جديد ت ّم طرحه ،فيام يخص التأمني عىل األرضار الناتجة عن الشغب و اإلرهاب ،ضمن حدو ٍد معينة (ميزة اختيارية) .إضاف ًة إىل
إلغاء االستهالك عىل القطع التبديلية مبوجب بدلٍ محدّ د (ميزة اختيارية).
و أخريا ً ،التأمني اإللزامي .وذلك من خالل مج ّمعات التأمني اإللزامي املو ّحدة ،والتي أطلقها االتحا ُد السوري لرشكات التأمني.
إعادة التأمين
انطالقاً من حرص املتحدة للتأمني ،عىل الحفاظ عىل سمعتها ومكانتها ،باعتبارها واحد ًة من أهم الرشكات الرائدة يف السوق التأميني يف سورية،
ِ
أبرمت الرشكة املتحدة
مستوى من التغطيات التأمينية ،ملختلف العمالء ،ومهام كرب حجم األخطار املؤ ّمنة،
وتأكيدا ً عىل سعيها الدائم لتوفري أعىل
ً
ِ
ٍ
اتفاقيات مع مجموعة من أفضل رشكات إعادة التأمني ،يف سبيل تحقيق أهدافها ،وتقديم الخدمة الالزمة لعمالئها ،وخاص ًة يف األخطار الكبرية.
للتأمني
وتأيت هذه االتفاقيات نتيجة لحيازة املتّحدة للتأمني عىل ثقة هذه الرشكات ،والنتائج اإليجابية التي حقّقتها منذ تأسيسها ،وق ّوة القاعدة املالية
لها ،والتي بدورها مكّنت الرشكة من تجديد هذه االتفاقيات بشكلٍ دوري.

المتحدة للتأمين

التقرير السنوي
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المركز الرئيسي

فروع الشركة

دمشق

حلب

أبو رمانة ،جانب الداما روز
هاتف +963 11 5046

العزيزية ،فوق بنك بيمو
هاتف +963 21 5046

فاكس
موبايل
ص .ب

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

 4419دمشق ،سوريا

فاكس
موبايل

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

uicaleppo@gmail.com

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

مدير الفرع :روال سكاف

حمص

مكتب الحواش

شارع عبد الحميد درويب ،قرب جامع الدرويب
هاتف +963 31 5046

الحواش ،مفرق املزينة ،داخل بنك بيمو
هاتف +963 31 7448 645
فاكس +963 31 7448 649

فاكس

+963 31 2454 105
+963 31 2454 106

homs@uic.com.sy

s.shami@uic.com.sy

الحسكه

دير الزور

ساحة السيد الرئيس،
فوق البنك الدويل للتجاره والتمويل
هاتف +963 52 232 010

شارع النهر ،جانب مشفى الساعي
هاتف +963 51 5046

فاكس

+963 52 232 011
+963 52 232 014

alhassaka@uic.com.sy

فاكس

+963 51 377 022
+963 51 378 703

derezzor@uic.com.sy

الالذقية

طرطوس

شارع الجزائر ،مقابل مديرية الجامرك العامة
هاتف +963 41 5046

شارع الثورة ،فوق بنك بيمو
هاتف +963 43 5046

فاكس

فاكس

+963 41 470 181
+963 41 470 183

+963 43 326 522
+963 43 327 522

lattakia@uic.com.sy

tartous@uic.com.sy

املدير اإلقليمي :هيثم رشيتح

مدير الفرع :أيهم رستم

ادلب

حماه

شارع الكراج ،بنك بيمو
هاتف +963 23 229 511

ساحة العايص ،بناء عبد الباقي
هاتف +963 33 5046

فاكس

+963 23 229 510
+963 23 229 512

edleb@uic.com.sy

فاكس

+963 33 2525 390
+963 33 2525 393

hama@uic.com.sy

مسؤول الفرع :جميل الكوكو
درعا

عدرا

املحطة ،شارع القوتيل ،بناء بنك قطر الوطني
هاتف +963 15 226 022

املدينة الصناعية
هاتف +963 11 5851 863

فاكس

فاكس

+963 15 226 044
+963 15 239 306

daraa@uic.com.sy

+963 11 5851 864
+963 11 5851 865

adra@uic.com.sy
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التقرير السنوي

2015

أعضـاء مجلس اإلدارة

أعضاء مجلس اإلدارة

السيد مروان ّ
عفاكي

السيد محمد زهير تيناوي

رئيس مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

		زمالة معهد التأمني القانوين  -لندن ACII
دبلوم يف التأمني.
حائز عىل شهادة يف إدارة األعامل – جامعة حلب
خربة  25عاماً يف العمل التأميني وإدارة الرشكات

حائز عىل إجازة يف اإلقتصاد والتجارة – جامعة دمشق .
عضو مجلس إدارة املجمع العريب الدويل للمحاسبني القانونيني،
خبري محلف لدى املحاكم يف الجمهورية العربية السورية ،نقيب
املهن املالية واملحاسبية يف الجمهورية العربية السورية.
خربة عالية يف تدقيق حسابات الرشكات تزيد عن  38سنة .

اآلنسة هيا والي

الدكتور أنس التارة

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

بكالوريوس يف إدارة األعامل من الجامعة األمريكية  -بريوت .
خربة  12سنة يف املصارف والتأمني
شغلت عدة مناصب يف مصارف ورشكات التأمني يف عدة
دول عربية .

دكتوراه يف أمن الشبكات ،ماجستري يف الذكاء الصنعي
دبلوم هندسة اتصاالت – فرنسا.
خبري لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ
مدير مجموعة هايربتك لألعامل يف جمهورية بلغاريا واملنطقة
الحرة يف اإلمارات العربية املتحدة
خربة يف مجال املعلوماتية واإلتصاالت لألعامل واملصارف .
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السيد جاك صاصي

السيد كرم طازباز

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

حائز عىل إجازة يف الحقوق من الجامعة اليسوعية . 1973
خربة تزيد عن  40سنة يف التأمني وإعادة التأمني يف كل من
السعودية ولبنان وسوق  - LLOYDSلندن.
خربة يف مجال إدارة الرشكات .

السيد عبد الغني عطار
عضو مجلس إدارة

ماجستري يف إدارة األعامل – الجامعة األمريكية بريوت.
إجازة يف علوم الكومبيوتر وإدارة األعامل– جامعة ماغيل كندا.
نائب رئيس مجلس اإلدارة بنك سوريا والخليج.
عضو مجلس اإلدارة قرية دمشق للشحن.

حائز عىل إجازة يف الهندسة امليكانيكة – جامعة حلب .
عضو يف غرفة تجارة حلب وعضو مجلس رجال األعامل السوري
األملاين وغرفة الصناعة والزراعة يف لبنان
صاحب رشكات خدمية وبرمجية
خربة يف إدارة الرشكات
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المتحدة للتأمين

التقرير السنوي

2015

اإلدارة العليا واإلدارة التنفيذية

اإلدارة العليا

اإلدارة التنفيذية

اآلنسة هنادي جربوع

السيدة روال معمر

نائب المدير العام التنفيذي

المدير المالي

إجازة يف األدب اإلنكليزي – جامعة دمشق
زمالة معهد التأمني القانوين – لندن
شهادة التأمني املهنية من معهد البحرين
للدراسات املالية واملرصفية
خربة عملية 10سنوات يف رشكات التأمني.

ﺇجازة يف اإلقتصاد والتجارة  -جامعة دمشق
شهادة التأمني املهنية من معهد البحرين
للدراسات املالية واملرصفية
شهادة محاسب قانوين
خربة عملية 10سنوات يف قطاع التأمني
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السيد هيثم شريتح

اآلنسة كاتيا كشر

المدير اإلقليمي

مدير دائرة تأمين نقل البضائع

اآلنسة نور بيطار

السيد ابراهيم العيطة

مدير دائرة الشؤون اإلدارية والموارد البشرية

مدير دائرة التدقيق الداخلي

المهندس جهان العبد

السيد حسين شعبان

مدير دائرة تأمين السيارات

مسؤول قسم المبيعات

السيدة رشا عربي كاتبي

السيدة خوشندا أجليقين

مدير دائرة تأمين الحياة و الصحي و السفر

مسؤول قسم العالقات العامة

السيدة عبير حاج حسن

األستاذ اسماعيل اآلغا

مدير دائرة تأمين الممتلكات و الحوادث العامة

المستشار القانوني
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المتحدة للتأمين

التقرير السنوي

2015

«وال بدّ من اإلشارة إىل جهود مجلس إدارة الرشكة واإلدارة التنفيذية خالل السنة
املاضية ،يف ابتكا ِر ٍ
خطط عملي ٍة قادرة عىل التعامل مع الواقع ،وما فرض من آثا ٍر
سلبية عىل الوضع االقتصادي عامة ومن وتبعاتِه ضعف السيولة وغياب الفرص
االستثامرية .وبالتايل ،زيادة األعباء عىل املواطنني من حيث قدرتهم الرشائية،
ِ
وأولويات اهتامماتهم الحياتية .ما حذا باملجلس للسعي باحثاً يف مختلف الوسائل،
من أجل اتخاذ العديد من القرارات الهامة يف مختلف املجاالت».
رئيس مجلس اإلدارة
السيد مروان عفايك
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تقرير مجلس اإلدارة
عن أعمال ونشاط الشركة
للسنة املنتهية يف  31كانون األول (ديسمرب) 2015
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المتحدة للتأمين

التقرير السنوي

2015

تقرير مجلس اإلدارة عن أعامل ونشاط الرشكة

تقرير مجلس اإلدارة
عن أعمال ونشاط الشركة
للسنة املنتهية يف  31كانون األول (ديسمرب) 2015

مقدمة
انعكس أداؤه عىل قطاع
إن األزمة الحالية التي متر بها سورية ،أرخت بظاللها عىل كافّة القطاعات  ،ومنها القطاع االقتصادي .والذي بدورِه
َ
عمل ونشاط القطاع التأميني ،وخاصة للرشكات التي بدأت بالتكيف مع الوضع الراهن ،من خالل
األعامل وقطاع التأمني .إال أ ّن هذا مل يوقف َ
ٍ
منتجات جديدة ،إضافة إلداراتها الناجحة يف رسمِ السياسات بعيدة املدى.
إجراءاتها ال ّرامية الستمرار العمل التأميني ،وطر ِح
ومتك ِ
ّنت املتحدة للتأمني ،بالرغم من الظروف الراهنة ،وتداعياتها عىل الوضع االقتصادي ،وحجم األرضار التي لحقت بها ،سوا ًء عىل صعيد األبنية
واملنشآت ،أو عىل صعيد األرضار املادية املبارشة ،من رفع حجم ﺇجاميل أقساط الرشكة خالل العام  ،2015بنسبة ( )%20.72عن أقساط الرشكة
ٍ
تناسب الظروف الحالية .
منتجات جديدة
خالل العام  .2014فتمكّنت من إثبات جدارتها يف سوق التأمني ،وطر ِح
ُ
نشاط الشركة

شبكة الفروع

حافظت الرشكة عىل محفظ ٍة تأمينية متوازنة ،كام دأبت عىل تحقيقها
خالل األعوام السابقة .أي أنها مل تركّز أعاملَها عىل نو ٍع واحد من أنواع
التأمني ،بل تن ّوعت يف أعاملها .وهذا ما تب ّينه نتائج أعامل الرشكة للعام
 ،2015حيث بلغ ﺇجاميل إيرادات الرشكة  /895.287.547/لرية سورية،
مقابل  /583.323.789/لرية سورية لعام ( 2014متضمن ًة فروقات أسعار
الرصف غري املحققة) ،و  /594.700.726/لرية سورية لعام  ،2013و
 /722.049.391/لرية سورية لعام  ،2012و  /851.433.735/لرية سورية
لعام 2011م.

تغطّي الرشكة أغلب املحافظات السورية ،عرب شبك ٍة من الفروع،
تق ّد ُم من خاللها خدماتها التأمينية إىل أكرب عدد ممكن من املواطنني
يف سورية ،ضمن توز ٍع سكاين مدروس ،بحيث يغطي أكرب مساح ٍة
جغرافية.

هذا وقد بلغ صايف األقساط املكتتب بها يف العام 2015م
 /396.269.174/لرية سورية ،مقابل  /378.293.299/لرية سورية يف عام
 ،2014و  /333.708.561/لرية سورية يف عام  ،2013و /472.464.051/
لرية سورية يف عام  ،2012و  /610.520.802/لرية سورية يف عام .2011
أما عىل الصعيد االستثامري ،فقد حققت الرشكة عائدا ً بلغ
مقابل /
 /142.869.472/لرية سورية من ودائ َع واستثامراتَ ،
 /172.884.222لرية سورية لعام  ،2014و  /163.275.545/لرية
سورية لعام  ،2013و  /128.987.813/لرية سورية لعام  ،2012و
 /120.587.911/لعام  .2011علامً أن الفوائد عىل الودائع ترواحت بني
( )%10و (.)%11

ومتلك الرشكة أحد عرش فرعاً ،موزعة يف محافظات ( دمشق ،حلب،
حمص ،الالذقية ،طرطوس ،حامه ،درعا ،دير الزور ،الحسكة ،القامشيل،
مدينة عدرا الصناعية ،مكتبني يف منطقة الحواش بحمص وإدلب).
وهذه الفروع تقدم خدماتها لإلخوةاملواطنني عرب كوادرها الكفوءة.
وبالرغم من توقف عدد من هذه الفروع عن العمل ،بشكلٍ كيل أو
جزيئ ،نتيجة التخريب الذي طال مقراتها ،أو بسبب سوء األوضاع
األمنية التي تطال مناطقها ،بقيت ست ُة فروع منها متارس عملها بصورة
منتظمة.
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النشـاط التـأميني
الدخل من األقساط

بلغ ﺇجاميل األقساط لعام  /550.462.138/ 2015لرية سورية ،مقارن ًة مببلغ  /455.999.301/لرية سورية يف عام  ،2014بارتفاع مقداره
 /94.462.837/لرية سورية بنسبة (.)%20.72
فيام ييل جدول يبني توزيع األقساط الصافية بحسب فروع التأمني املختلفة (باللرية السورية) للعام  ،2015ومقارنتها باألقساط الصافية لألعوام
األربعة السابقة ( 2011و  2012و  2013و : )2014

الفرع

2011

2012

2013

2014

2015

144,495,312

137,247,127

82,740,068

51,039,576

131,044,277

53,473,721

545,411

4,188,168

2,377,713

3,445,235

48,885,014

73,018,009

17,022,497

15,279,025

26,247,008

18,784,803

32,508,330

15,009,816

5,015,095

6,932,775

20,112,478

21,346,579

8,017,734

7,273,770

3,624,826

501,112,467

385,961,612

290,225,685

309,273,996

299,302,604

85,387,215

89,665,936

45,238,971

46,443,292

59,403,991

30,795,654

4,836,027

5,380,721

10,611,173

12,454,452

13,813,777

9,256,455

7,132,019

8,685,661

8,006,970

الحريق
الهنديس
البحري
الحوادث واملسؤوليات
الرسقة
السيارات
الصحي
الحياة
السفر
أخرى

53,296,618

املجموع

970,157,059

7,458,435
753,294,664

455,999,301

482,414,113

550,462,138

600.000.000

500.000.000

400.000.000

300.000.000

200.000.000

2011
2012
2013
2014
2015

100.000.000

الحريق

الهنديس

البحري الحوادث
واملسؤوليات

الرسقة

السيارات

الصحي

مقارنة توزيع االقساط الصافية بحسب فروع التأمني

الحياة

السفر

أخرى
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ِ
وحققت الرشك ُة منوا ً إيجابيا يف بعض الفروع التأمينية.
وقد ارتفع حج ُم األقساط بالرغم من الظروف الصعبة التي مت ّر بها البالد،
وتم تجديد قسمٍ من عقود التأمني ،وﺇبرام عقود تأمني مع عمال َء جدد ،مل يكن لديهم تأمني يف السابق .كذلك تم بيع منتج هديتي ــــ وهو منتج
منخفض التكلفة ــــ وذلك بعد إضافة أخطار الحرب السلبية ﺇليه .وس َع ِت الرشكة جاهد ًة ﺇىل الوفاء بالتزاماتها .وحرصت عىل الرسعة
تأم ِني حياة
ُ
يف ﺇجراءات التعويضات ،وتوفري الخدمة ،والتغطية املالمئة للعمالء ،وتدعيم احتياطيات الرشكة الفنية ،لتكون سندا ً قوياً لسياستها االكتتابية ،يف
انتقاء وتسعري األخطار ،وزيادة االحتفاظ من األعامل ،وتنظيم التغطيات ،بالشكل الذي يؤدي يف النهاية إىل متانة القاعدة املالية للرشكة .

نتيجة النشاط التأميني للشركة
حقق النشاط التأميني ــــ بعد تحميل حساباته باالحتياطيات واألعباء األخرى ــــ فائضاً وقدره  /283.920.987/لرية سورية ،مقارن ًة مببلغ
 /68.501.530/لرية سورية للعام  ،2014بارتفا ٍع مقدراه  /215.419.457/لرية سورية ،أي بنسبة ( )%314.47عن العام املايض.

300.000.000
283.920.987

250.000.000

200.000.000

فائض النشاط التأميني

150.000.000

100.000.000
68.501.530

2014
2015

50.000.000

النشاط االستثماري
بلغ ﺇجاميل الودائع والنقد ،لعام  ،2015مبلغاً وقدره  /1.974.582.797/لرية سورية ،مقارن ًة مببلغ  /2.173.294.506/لرية سورية لعام  .2014حيث
كان توزيع أموال الرشكة لألعوام الخمسة األخرية عىل النحو التايل:
النوع

الودائع الثابتة
النقد يف الصندوق
لدى املصارف

املجموع

2011

2012

2013

2014

2015

1,587,600,114

1,530,722,774

1,601,758,249

1,321,520,641

1,612,848,522

166,091,515

179,482,338

245,926,548

851,773,865

361,734,275

1,753,691,629

1,710,205,112

1,847,684,797

2,173,294,506

1,974,582,797

25

مقارنة النشاط االستثامري

2011
2012
2013
2014
2015

املجموع

الودائع الثابتة

النقد يف الصندوق لدى املصارف

بلغ عائد االستثامر خالل عام  /142.869.472/ 2015لرية سورية ،مقارن ًة مببلغ  /172.884.222 /لرية سورية لعام  .2014ويبني الجدول التايل
مفصل عائدات االستثامر لألعوام الخمسة األخرية:
ّ
النوع
صايف فوائد الودائع الثابتة
ايرادات اخرى

املجموع

2011

2012

2013

2014

2015

116,705,668

127,939,182

159,222,421

168,040,604

137,969,421

3,882,243

1,048,631

4,053,124

4,843,618

4,900,051

120,587,911

128,987,813

163,275,545

172,884,222

142,869,472

180.000.000
160.000.000
140.000.000
120.000.000
100.000.000
80.000.000
60.000.000
40.000.000

2011
2012
2013
2014
2015

20.000.000

إيرادات اخرى

صايف فوائد الودائع الثابتة

26

المتحدة للتأمين

التقرير السنوي

2015

تقرير مجلس اإلدارة عن أعامل ونشاط الرشكة

قام مجلس اإلدارة السابق باالستناد إىل نظام االستثامر الصادر عن هيئة اإلرشاف عىل التأمني برقم  ,100/372وبهدف حامية موجوات الرشكة من
مخاطر انخفاض القيمة الرشائية للرية السورية ,وبحسب ماورد يف التقرير السنوي لعام  ,2014بإبرام عقد رشاء عقار يف مجمع دامسكينو مول,
وبغاية إيجاد موارد إضافية للرشكة ,كون العقار املذكور مستثمر من قبل رشكة تجارية ,حيث متت موافقة هيئتكم العامة غري العادية بتاريخ
 ,2013/5/9عىل قرار مجلس اإلدارة بإبرام عقد الرشاء املؤرخ يف  ,2012/3/11لعقار محدد بذاته ومؤجر للغري .كام تقرر بعد اعرتاض عضو مجلس
اإلدارة ,السيد جاك صايص ,عىل الرشاء وتحفظه عليه ,عرض املوضوع عىل مجلس اإلدارة ,فتقرر يف االجتامع الرابع واألربعني بتاريخ 2014/12/19
إعادة البيع.
ومن الجدير باملالحظة أن إعادة بيع العقار بخسارة فادحة انطلق من عرض املستشار القانوين للرشكة يف حينها ,األستاذ حسني خضور ,بوجود
مشرتٍ مببلغ مئة وعرشة ماليني لرية سورية ,إال أنه عاد وأبلغ الرشكة بانتفاء مصلحة العارض يف الرشاء .وبقي الحال عىل حاله .األمر الذي أوجب
ما ورد يف تقرير املدقق املايل لعام  ,2015اإلشارة إىل هذا املوضوع ,وعدم انتقال امللكية للرشكة ,وبقي املبلغ مسجالً يف حساب الذمم املدينة
األخرى.
ومن الجدير بالذكر هنا ,أن محامي الرشكة يف حينها ,األستاذ حسني خضور ,مل يتمكن من نقل امللكية السم الرشكة ألسباب قانونية حالت دون
محامي الرشكة يف مبارشة االجراءات القانونية الالزمة لحل هذه املعضلة.
ذلك .وعليه ,قرر مجلس اإلدارة تكليف
ّ
التعويضات المدفوعة و الموقفة
بلغ صايف التعويضات املدفوعة ،خالل عام  ،2015مبلغ  /192.922.991/لرية سورية ،مقارن ًة مببلغ  /213.121.638/لرية سورية للعام  .2014أما
صايف احتياطي التعويضات املوقوفة فقد بلغ  /425.248.119/لرية سورية ،مقارن ًة مببلغ  /536.371.485/لرية سورية لعام .2014

2014
2015

التعويضات املوقوفة

التعويضات املدفوعة

العموالت
بلغت العموالت املدفوعة للوكالء ومندويب املبيعات ،كام يف عام  ،2015مبلغاً و قدره  /23.801.332/لرية سورية ،مقارنة مبلبغ /20.716.402/
لعام  .2014بينام بلغت العموالت املستحقّة من معيدي التأمني مبلغاً وقدره  /32.251.690/لرية سورية ،مقارن ًة مبلبغ  /21.018.398/لرية سورية
لعام .2014
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االحتياطيات الفنية في اخر السنة
يتك ّون هذا البند من احتياطي إيرادات غريِ مكتسبة ،واحتياطي مطالبات قيد التسوية ،واحتياطي مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها ( .)IBNRويت ّم
احتساب احتياطي األخطار غري املنتهية (السارية) ،واحتياطي التعويضات تحت التسوية ،وكذلك التعويضات لحوادثَ مفرتضة حدثت ومل يبلّغ
عنها ــــ كام يف  2015/12/31ــــ وفقاً للنسب املئوية املح ّددة من قبل هيئة اإلرشاف عىل التأمني .وقد بلغ هذا االحتياطي (السارية) ،لعام
 ،2015مبلغ  /240.600.702/لرية سورية ،مقارنة مبلبغ  /219.687.316/لرية سورية لعام  ،2014و  /234.559.707/لرية سورية لعام  ،2013و
حص ُة معيدي التأمني من االحتياط ّيات السارية ،كام
 /364,237,917/لرية سورية لعام  ،2012و  /497,253,471/لرية سورية لعام  .2011وبلغت ّ
يف  ،2015/12/31مبلغاً وقدره  /68.411.443/لرية سورية ،مقارن ًة مببلغ  /51.238.944/لرية سورية لعام .2014
وحصة معيدي التأمني من االحتياطيات ،والبالغ  /172.189.259/لرية سورية ،مبثابة
وعىل هذا األساس ،يعت ُرب الفرق بني االحتياطيات الفن ّية ّ
إير ٍ
ادات مؤ ّجلة سوف يت ّم تحريرها يف نهاية عام .2016
إ ّن احتياطي األخطار غري املنتهية (السارية) ،يعترب من االحتياطيات الفنية الرئيسية ،ويرتبط بطبيعة التغطيات املتوفرة لدى الرشكة ،وبالسياسة
ويحسن ق ّوتها التفاوضية أمام رشكات إعادة
يصب يف النهاية يف متتني القاعدة املالية/الفنية للرشكة،
ّ
االكتتابية واالحتفاظية التي تتبعها .كام وأنه ّ
التأمني.
علامً أن الرشكة تركز يف سياستها العامة ،عىل تسوية املطالبات بأقىص رسع ٍة ممكنة ،بعد دراستها بدقة .وقد شكلت لهذا الغرض ،لجن ًة لدراسة
ملفات حوادث السري تحت التسوية ،واتخاذ القرارات الرسيعة بشأنها.

ادارة المخاطر
تم إعداد نظام إلدارة املخاطر ،تنفيذا ً للقرار رقم  ،100 / 329الصادر عن هيئة اإلرشاف عىل التأمني ،وذلك بإرشاف لجنة من أعضاء مجلس
تغي الظروف التي تؤثر عىل عمل
اإلدارة ،مه ّمتها رفع مالحظاتها وتقاريرها وتوصياتها ملجلس اإلدارة ،لتطوير اسرتتيجية إدارة املخاطر ،حسب ّ
الرشكة ،ومتابعة اللجان املشكّلة ،وفق نظام إدارة املخاطر.
يكفل تخفيض املخاطر واملحافظة عىل األداء
كام ترس ُم اإلدراة اسرتاتيجياتها األساسية ،بغي َة تحديد األط ِر واالتجاهات العريضة ألعامل الرشكة ،مبا ُ
األمثل للرشكة ،عن طريق السياسيات التالية :
 .1املحافظة واالستمرار يف تشكيل محفظ ٍة تأمينية متوازنة بني مختلف أنواع التأمني يف الرشكة.
 .2املحافظة عىل التوازن بني املخاط ِر التأمينية ومستوى الربح املحقق ،وعدم املبالغة يف احتفاظ الرشكة مبخاط َر تأمينية عالية.
تتعرض لها الرشكة ،واتخا ُذ الحاميات الخاصة لضامن استقرارها املايل وال سيام االستثامر يف العقار.
 . 3الح ّد ما أمكن من املخاطر التي
ُ
وتشمل البنود التي ترتكز عليها ادارة املخاطر :
أخطار تطوير املنتجات
أخطار حوكمة الرشكات
أخطار التسعري 		
أخطار السمعة

أخطار االكتتاب
أخطار عدم االلتزام
أخطار تسوية املطالبات
أخطار االستثامر

أخطار تقنية املعلومات
أخطار اعادة التامني
أخطار السيولة
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المصاريف اإلدارية والعمومية
بلغ مجموع املصاريف اإلدارية والعمومية ،لعام  ،2015مبلغاً وقدره  /212.710.310/لرية سورية ،مقارنة مببلغ  /161.198.826/لرية سورية لعام
 ،2014و مبلبغ  /207.231.815/لرية سورية لعام  ،2013ومببلغ  /194.388.894/لرية سورية لعام  ،2012ومببلغ  /210.921.975/لرية سورية لعام
.2011
شك ِ
ّلت املصاريف اإلدارية والعمومية ،لعام  ،2015مانسبت ُه ( )%39.6من األقساط اإلجاملية للرشكة ،والتي بلغت  /550.462.138/لرية سورية،
ً
مقارنة بنسبة ( )%35لعام  ،2014و ( )%43لعام  ،2013ونسبة ( )%25لعام  ،2012ونسبة ( )%21.7لعام 2011م.
رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة أية مبلغ كمزايا أو مكافأة.
رواتب ومكافآت اإلدارة العليا  /18.013.262/لرية سورية ،بينام مل
وقد بلغت
َ
يتقاض ُ
ُ
اتعاب مفتش الحسابات
بلغت قيم ُة أتعاب مفتش الحسابات ــــ املحاسب القانوين (فرزت العامدي) ــــ عن عام  ،2015مبلغ  /2.900.000/لرية سورية.
المسؤولية االجتماعية للشركة المتحدة للتامين
انطالقاً من إميانِ الرشكة املتّحدة للتأمني ،بدو ِر مؤسسات القطاع العام والخاص ،و رشكات التأمني ،يف عملية التنمية االجتامعية يف سورية ،فقد تم
رعاية احتفالية ألبناء الشهداء األمر الذي القى استحساناً عاماً.
كام انض ّمت الرشكة للميثاق العاملي لألمم املتحدة ،التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ ،منذ العام  ،2010والتزمت ،منذ ذلك التاريخ ،بتطبيق
ونرش املبادئ العرشة للميثاق يف أنشطتها التجارية .

الموارد البشرية
رص أسايس من عنارص نجاحها .فهي تض ّم حالياً أكرب عد ٍد من الكوادر الفنية املدربة ،والتي اكتسبت
تحرص الرشكة عىل االهتامم باملوارد البرشية ،كعن ٍ
خربتها يف السوق السورية.
باإلضافة إىل حرص الرشكة عىل متابعة العمل الدائم عىل تدريب موظفيها ،من خالل برامج دراسية وندوات ومحارضات ،لها عالقة بالعمل التأميني،
وبتنمية قدرات املوظفني.
ويبني الجدول التايل أعداد العاملني يف الرشكة خالل األعوام األربعة األخرية ،ولغاية :2015/12/31
املوارد البرشية
عدد العاملني يف الرشكة

31/12/2011

31/12/2012

31/12/2013

31/12/2014

31/12/2015

نسبة التغري

138

122

93

86

78

-9.3%

ناتج عن اضطرار بعض املوظف َني للسفر أو تغيري أماكن إقامتهم .وتسعى اإلدارة لتعويض النزف بالكفاءات
علامً أن
َ
االنخفاض يف عدد املوظفنيٌ ،
املناسبة.
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ويتوزع موظفوا الرشكة كام يف نهاية عام  ،2015عىل الشكل التايل:
الفــرع

العــدد

املركز الرئييس
املركز اإلقليمي
الفروع

41
15
22

املجمـوع

78

ن ّوضح فيام ييل بياناً يُظهر املستوى التعليمي ملوظفي الرشكة يف نهاية عام :2015

ثانوية عامة وما دون

معهد

شهادة جامعية

33

12

33

اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻣﻌﻬﺪ
ﺷﻬﺎدة ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ

33
12
33

وتسعى اإلدارة إىل زيادة نسبة الكفاءات بني موظفي الرشكة.

ملكية مجلس اإلدارة و كبار المساهمين ألسهم الشركة
بلغ رأسامل الرشكة مبلغ /850.000.000/لرية سورية ،مدفوعاً بالكامل ،وموزّعاً عىل /8.500.000/سهم ،بقيمة  /100/لرية سورية للسهم الواحد.
فيام ييل معلومات عن ملكية األسهم ألعضاء مجلس اإلدارة ،و لكبار املساهمني ،كام يف :2015/12/31

معلومات عن ملكية أعضاء مجلس اإلدارة (شخص طبيعي)
األسهم

املساهم
االسم األول

األب

العائلة

الجنسية

عدد األسهم اململوكة

محمد زهري
انس
جاك
كرم
عبد الغني
هيا

سعيد
عبد الله
جورج
جوزيف
عبد الرحمن
أحمد هشام

تيناوي
التاره
صايص
طازباز
العطار
وايل

سورية
سورية
لبنانية
سورية
سورية
سورية

عضو مستقل

نسبة امللكية من أجاميل راس املال

85,000

1%

85,000

1%

116,450

1.37%

85,000

1%

عضو مستقل
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المتحدة للتأمين

التقرير السنوي

تقرير مجلس اإلدارة عن أعامل ونشاط الرشكة

2015

معلومات عن ملكية اعضاء مجلس اإلدارة ( شخص اعتباري)
اسم الشخص االعتباري

الجنسية

التجارية املتحدة للتأمني ش.م.ل
املمثلة بشخص رئيس مجلس اإلدارة مروان عفايك

لبنانية

عدد االسهم اململوكة

نسبة امللكية من أجاميل راس املال

595,000.00

7%

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

5%

األسهم

املساهم
االسم

الجنسية

رشكة املال لالستثامر
بنك بيمو
الوكاالت التجارية املتحدة املحدودة

كويتية
سورية
سعودية

عدد األسهم اململوكة

نسبة امللكية من أجاميل راس املال

1,563,520

18.39%

1,542,455

18.15%

548,675

6.46%

نتيجة أعمال السنة
حقّق النشاط التأميني واالستثامري للرشكة ،خالل عام  ،2015ربحاً و قدره  /457.788.616/لرية سورية ،مقارنة مببلغ  /88.452.117/لعام ،2014
أي بارتفاع مقداره  /369.336.499/لرية سورية ،و  /83.905.442/لرية سورية للعام  ،2013ومببلغ  /104,860,270/لرية سورية لعام  ،2012ومببلغ
 /152,365,503/لرية سورية لعام  .2011وذلك بعد تحميل حساب األرباح و الخسائر ،باألعباء التي يُح ّمل بها عاد ًة ذلك الحساب ،وكذلك حساب
رضيبة الدخل.
و فيام ييل جدول مقارنات األرباح املحققة ،و األرباح املوزعة ،و حقوق املساهمني ،و سعر السهم ،منذ عام  2011و حتى نهاية :2015/12/31
النوع
االرباح املحققة
االرباح املوزعة
حقوق املساهمني
اسعار االوراق املالية

2010

2011

2012

2013

2014

2015

150.616.804

152,365,503

104,860,270

83,905,442

88,452,117

457,788,616

110.500.000

93,500,000

85,000,000

68,000,000

61,115,000

1,526,330,642 1,132,657,938 1,112,205,821 1,113,300,379 1,101,940,109 1.060.074.606
998

882

882

163.1

155.1

160

مالحظة
بتاريخ  2013/5/9انعقدت الجمعية العمومية غري العادية وتم إقرار النظام األسايس وتعديل القيمة االسمية للسهم لتصبح  100لرية
سورية بدالً من  500لرية سورية ,عمالً بأحكام قانون الرشكات الصادر باملرسوم الترشيعي رقم  29الصادر يف  2011/2/24عىل أن
يصبح هذا االجراء نافذا ً بعد مصادقة الهيئات املختصة.
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ونذكّر أنه ال يوجد أية حامية حكومية أو امتيازات تتمتّع بها الرشكة أو أي من منتجاتها.
مادي عىل عمل الرشكة.
أي أثر ّ
كام أنه مل يكن ألي قرا ٍر صاد ٍر عن الحكومة أو املنظامت الدوليةّ ،
وال يوجد لدى الرشكة أي أثر مايل لعمليات ذات طبيعة غري متكررة ،وال تدخل ضمن النشاط الرئييس.
خطة عمل الشركة المتحدة للتأمين لعام 2016
السوقِ
السوري التأمينية الطارئة.
ّ
استهداف حاجات ّ
ٍ
منتجات تأمين ّي ٍة صغري ٍة ربح ّية.
العمل عىل طرح
ُ
العمل عىل تطوي ِر أداء الرشكة ،من خالل تقديمِ الخدمات للعمالء بصور ٍة احرتاف ّية ،و بدقّ ٍة عالية.
ُ
ٍ
عالقات مشرتكة ناجحة.
إقامة عالقات عملٍ ج ّيدة مع رشكات التأمني الحالية يف سورية ،من خالل اللقاء مع ُص ّناع القرار ،ووضع الخطط لبناء
منتجات مناسبة للمؤسسات ،ولوضع ِ
ٍ
البلد االقتصادي واالجتامعي.
السعي إليجاد أسواقٍ جديدة تلبّي معايري التسويق لدينا ،وتأمني
ٍ
أشخاص محرتف َني لتطوير املبيعات والتسويق يف الرشكة.
وتوظيف
العمل عىل بناء دائرة تسويقٍ ومبيعات،
ُ
َ
كل طرف.
وأهداف ّ
إقامة رشاك ٍة ناجح ٍة مع عمالئنا ،وموظفينا ،ورشكات التأمني وإعادة التأمني ،التي تحرتم مصالح
العمل عىل ترسيخ النجاح الذي يقاس من خالل اختيار عمالئنا لنا ،عىل أساس قناعتهم الكاملة بقدرتنا عىل تلبية أو تجاوز توقّعاتهم ،من
ُ
حيث الخدمة والخربة.
من أجل تنفيذ أهدافنا االسرتاتيجية ،سوف نركز عىل تطوير األدوات التالية:
معرفة جدية املوظفني ،التي تتفاعل مع حاجات وظرف العمالء ،خاص ًة يف معالجة املطالبات.
ِ
وتوقعات زبائننا ،وضمن أسعا ٍر معقولة ومقبولة لجميع الفئات.
العقود التي تلبّي حاجات
تسليم العقود ومعالجة املطالبات بالوقت املح ّدد ،وضمن الح ّد األدىن من األخطاء.
ٍ
منتجات تأمينية مرصفية.
تفعيل التعامل مع املصارف ،وخلق
ُ
ٍ
منتجات جديدة تهم الراغبني يف التأمني ،يف ضوء الظروف الحالية ،مبا يتناسب مع سياسة الرشكة وخطّة عملها ،ويساهم يف استقطاب
طرح
عمال َء جدد.
املحافظ ُة عىل املحفظة التأمينية الحالية ،من خالل التواصل مع العمالء ،ومحاول ِة تقديم الحلول لجميع متطلّباتهم التأمينية قدر اإلمكان ،يف
ظل تقليص رشوط اتفاقيات التأمني.
ٍ
عروض خاصة مبوظّفي املؤسسات والرشكات الضخمة ،ملحاولة جذب جميع تأمينات هذه املؤسسات.
تقديم
الرتكيز عىل املنتجات التأمينية ،التي ته ّم الفر َد بوجه الخصوص ،مثل تأمينات الحياة ،والصحة ،والسيارات ،وتأمني املنازل الشامل ،والرسقة،
وغريها..
تقوي ُة دور الدائرة القانونية ،والتوجيه الدائ ُم برضورة تفعيل املصالحات قبل اللجوء للقضاء ،والرسعة يف تسديد املطالبات املدروسة.
البحثُ يف السبل األكرث جدوى لجذب عمال َء جد ٍد ،من خالل إجراء استبيانٍ شامل حول مايحتاجه سوق التأمني ،ودراسة املهن أو الفئات أو
املستويات االجتامعية ،األكرث حاج ًة لهذه املنتجات.
مستوى ممكن من األداء ،مع املحافظة عىل مصالح الرشكة يف الوقت ذاته.
دعم عمل دائرة املطالبات ،ودائر ِة دعم العمالء ،للوصول إىل أعىل
ً
تعزي ُز االستثامرات العقارية و املالية ،ضمن الحدود والرشوط املوضوعة.
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المتحدة للتأمين

2015

التقرير السنوي

الهيكل التنظيمي للرشكة

الهيكل التنظيمي للشركة

مجلس اإلدارة
رئيس مجلس اإلدارة
التدقيق الداخيل

أمني رس مجلس اإلدارة
املدير العام
املستشار القانوين
نائب املدير العام

مدير مكتب املدير العام

املدير املايل واإلداري

مدير
دائرة
الحسابات

مدير
دائرة
الشؤون
اإلدارية

املدير اإلقليمي

مدير
دائرة
املخاطر

مدير
فرع

املدير الفني

مدير
الدائرة
القانونية

مدير
دائرة
العالقات
العامة

مدير
دائرة
املبيعات
والتسويق

مدراء
دوائر
التأمني
وإعادة
التأمني

مدير
دائرة
تقنية
املعلومات

مدير
فرع

33

34

المتحدة للتأمين

التقرير السنوي

2015

شهادة محاسب قانوين

البيانات المالية
وتقرير مدقق الحسابات المستقل
للسنة املنتهية يف  31كانون األول (ديسمرب) 2015

36

المتحدة للتأمين

التقرير السنوي

2015

جدول املحتويات للبيانات املالية وتقرير مدقق الحسابات املستقل

جدول المحتويات

تقرير مدقق الحسابات املستقل

32

البيانات املالية

34

بيان الوضع املايل

44

بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر

55

بيان التغيريات يف حقوق املساهمني

66

بيان التدفقات النقدية

77

إيضاحات حول البيانات املالية

88
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بيان الوضع المالي

كام يف  31كانون األول (ديسمري)

إيضاح

املوجودات
النقد وما يوازي النقد
ودائع ألجل لدى املصارف
عمالء مدينون ،وسطاء ووكالء تأمني
حسابات مدينة من رشكات التأمني وإعادة التأمني
حصة معيدي التأمني من اإلحتياطيات الفنية والحسابية
ذمم مدينة – أطراف ذات عالقة
فوائد مستحقة غري مقبوضة وموجودات أخرى
استثامرات عقارية
استثامرات متاحة للبيع
املوجودات الثابتة املادية (بعد تنـزيل االستهالك املرتاكم)
املوجودات الثابتة غري املادية (بعد تنـزيل اإلطفاء املرتاكم)
وديعة مجمدة لصالح هيئة اإلرشاف عىل التأمني

2015

2014

ل.س.

ل.س.

5

361.734.275

851.773.865

6

1.612.848.522

1.321.520.641

7

61.459.577

74.015.957

19.326.380

5.404.203

8

2.195.988.329

1.860.875.555

9

35.670.200

26.742.490

10

269.815.928

186.653.007

11

50.404.120

52.419.200

12

7.500.000

7.500.000

13

325.844.933

220.343.152

14

678.020

257.701

15

25.000.000

25.000.000

4.966.270.284

4.632.505.771

مجموع املوجودات

املــدير املــايل
روال معمر

نـائب املـدير العـام
هنادي جربوع

رئيـس مجلـس اإلدارة
مروان عفايك
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المتحدة للتأمين

التقرير السنوي

2015

بيان الوضع املايل

بيان الوضع المالي  /تابع

كام يف  31كانون األول (ديسمري)

إيضاح

املطلوبات
حسابات دائنة لرشكات التأمني وإعادة التأمني
عمالء دائنون ووكالء تأمني
اإلحتياطات الفنية والحسابية
ذمم دائنة  -أطراف ذات عالقة
ذمم دائنة ودائنون مختلفون
مؤونة رضيبة الدخل
مؤونة مواجهة مخاطر وأعباء مالية محتملة

2015

2014

ل.س.

ل.س.

16

282.448.489

556.390.698

17

63.743.505

63.965.619

18

2.961.021.350

2.776.575.037

9

598.615

2.612.673

19

82.734.396

64.160.469

20

24.067.825

10.817.875

21

25.325.462

25.325.462

3.439.939.642

3.499.847.833

مجموع املطلوبات
حقوق املساهمني

رأس املال
احتياطي قانوين
احتياطي اختياري
مكاسب غري محققة مرتاكمة ناتجة عن تغريات أسعار الرصف
أرباح مدورة

22

850.000.000

850.000.000

23

107.780.133

92.149.393

23

60.270.704

63.271.616

392.834.944

66.109.629

115.444.861

61.127.300

مجموع حقوق املساهمني

1.526.330.642

1.132.657.938

مجموع املطلوبات وحقوق املساهمني

4.966.270.284

4.632.505.771

املــدير املــايل
روال معمر

نـائب املـدير العـام
هنادي جربوع

رئيـس مجلـس اإلدارة
مروان عفايك
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بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر
اإليرادات
إجاميل األقساط املكتتب بها
حصة معيدي التأمني من إجاميل األقساط املكتتب بها
صايف األقساط املكتتب بها
صايف التغري يف إحتياطي أقساط غري مكتسبة
صايف أقساط التأمني
عموالت مقبوضة
فوائد من ودائع لدى املصارف
فروقات أسعار رصف غري محققة
أرباح التخيل عن موجودات ثابتة
إيرادات أخرى

كام يف  31كانون األول (ديسمري)

إيضاح

2015

2014

ل.س.

ل.س.

24-35

550.462.138

455.999.301

24-35

)(154.192.964

)(77.706.002

396.269.174

378.293.299

)(3.740.887

)(19.856.017

392.528.287

358.437.282

25-35

32.251.690

21.018.398

6

137.969.421

168.040.604

326.725.315

28.433.887

912.783

2.550.000

4.900.051

4.843.618

895.287.547

583.323.789

24-35

26

إجاميل اإليرادات

املصاريف
إجاميل املطالبات املدفوعة
حصة معيدي التأمني من إجاميل املطالبات املدفوعة
صايف املطالبات املدفوعة
صايف التغري يف احتياطي مطالبات تحت التسوية ومطالبات حدثت
ومل يبلغ عنها
صايف املطالبات
عموالت مدفوعة ومصاريف إنتاج أخرى
بدالت هيئة اإلرشاف عىل التأمني
مصاريف اتفاقيات فائض الخسارة
رواتب وأجور وملحقاتها
مصاريف إدارية وعمومية
االستهالكات واإلطفاءات
مخصص ديون مشكوك بتحصيلها
فوائد وأعباء مالية لرشكات إعادة التأمني
فروقات أسعار رصف
إجاميل املصاريف
أرباح السنة قبل رضيبة الدخل
مؤونة رضيبة الدخل
صايف أرباح السنة
دخل شامل آخر

مجموع الدخل الشامل
ربحية السهم األساسية واملخففة

27-35

)(748.275.575

)(869.295.492

27-35

555.352.584

656.173.854

)(192.922.991

)(213.121.638

154.407.348

)(56.927.042

)(38.515.643

(270.048.680

)(28.482.319

)(24.043.474

)(3.302.776

)(2.735.996

35

)(70.558.252

)(14.126.000

29

)(98.946.496

)(81.931.747

30

)(97.936.939

)(64.407.395

11-13-14

)(9.695.441

)(8.609.973

27-35
28-35

7

-

-

31

)(6.131.434

)(3.513.715

)(58.685.531

)(13.460.542

)(412.254.831

)(482.877.522

483.032.716

100.446.267

)(25.244.100

)(11.994.150

457.788.616

88.452.117

-

-

457.788.616

88.452.117

53.86

10.41

20

32

إن اإليضاحات املرفقة من  1إىل  38تشكل جزءا ً أساسياً من البيانات املالية
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المتحدة للتأمين

التقرير السنوي

2015

بيان التغيريات يف حقوق املساهمني

بيان التغييرات في حقوق المساهمين

رأس املال
ل.س.

الرصـيد
يف  1كانون الثاين 2014

تخصيص احتياطي اختياري
توزيع أنصبة أرباح
أرباح السنة
احتياطي قانوين

الرصـيد
يف  31كانون األول 2014

تخصيص احتياطي اختياري
توزيع أنصبة أرباح
توزيعات مكافآت
مجلس اإلدارة
أرباح السنة
احتياطي قانوين

الرصـيد
يف  31كانون األول 2015

احتياطي
قانوين
ل.س.

احتياطي
اختياري
ل.س.

أرباح فروقات
أسعار رصف
غري محققة
ل.س.

أرباح مدورة
ل.س.

املجموع
ل.س.

850.000.000

84.948.155

58.143.901

37.675.742

81.438.023

1.112.205.821

-

-

5.127.715

-

)(5.127.715

-

-

-

-

-

)(68.000.000

)(68.000.000

-

-

-

28.433.887

60.018.230

88.452.117

-

7.201.238

-

-

)(7.201.238

-

850.000.000

92.149.393

63.271.616

66.109.629

61.127.300

1.132.657.938

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

)(61.115.000

)(61.115.000

-

-

)(3.000.912

-

-

)(3.000.912

-

-

-

326.725.315

131.063.301

457.788.616

-

15.630.740

-

-

)(15.630.740

-

850.000.000

107.780.133

60.270.704

392.834.944

1.526.330.642 115.444.861
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بيان التدفقات النقدية

للسنة املنتهية يف  31كانون األول (ديسمري)

إيضاح

2015

2014

ل.س.

ل.س.

483.032.716

100.446.267

35

3.740.887

19.856.017

35

)(111.123.366

35.748.260

35

)(43.283.982

21.178.782

التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية
أرباح السنة قبل رضيبة الدخل
صايف التغري يف احتياطي أقساط غري مكتسبة
صايف التغري يف احتياطي مطالبات قيد التسوية
صايف التغري يف احتياطي حدثت ومل يبلغ عنها

تعديالت للوصول إىل صايف التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية
االستهالكات واإلطفاءات
أرباح التخيل عن موجودات ثابتة
مكاسب غري محققة ناتجة عن تغريات أسعار الرصف
ديون معدومة

النقص يف عمالء مدينون ،وسطاء ووكالء التأمني
الزيادة يف الحسابات املدينة لرشكات التأمني وإعادة التأمني
النقص ( /الزيادة) يف الذمم املدينة  -أطراف ذات عالقة
(الزيادة)  /النقص يف الفوائد املستحقة غري مقبوضة وموجودات أخرى
(الزيادة)  /النقص يف الحسابات الدائنة لرشكات التأمني وإعادة
(الزيادة ( /النقص) يف عمالء دائنون ووكالء تأمني
(النقص)  /لزيادة يف الذمم الدائنة – األطراف املقربة
الزيادة ( /النقص) يف ذمم دائنة ودائنون مختلفون
الرضيبة املدفوعة
صايف األموال (املستخدمة يف)  /الناتجة عن النشاطات التشغيلية

11-13-14

20

التدفقات النقدية من النشاطات االستثامرية
(الزيادة)  /النقص ودائع ألجل لدى املصارف
مبالغ مقبوضة ناتجة من بيع أصول ثابتة
رشاء موجودات ثابتة مادية
رشاء موجودات ثابتة غري مادية
صايف األموال (املستخدمة يف)  /الناتجة عن النشاطات االستثامرية
التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية
توزيع أنصبة أرباح
توزيعات تعويضات مجلس اإلدارة
صايف األموال املستخدمة يف النشاطات التمويلية
فروقات أسعار الرصف النقد وما يف حكمه
صايف (النقص)  /الزيادة يف النقد وما يوازي النقد
النقد وما يوازي النقد يف بداية السنة
النقد وما يوازي النقد يف نهاية السنة

9.695.441

8.609.973

)(912.783

)(2.550.000

)(326.725.315

)(28.433.887

1.731.774

-

12.691.824

154.855.412

40.137.199

10.974.234

)(12.563.694

)(1.287.990

3.095.963

)(3.531.531

)(90.237.791

14.616.757

)(301.373.292

212.268.053

258.251

)(16.808.595

)(2.014.425

286.868

18.777.410

)(1.995.144

11.994.150

)(25.065.338

)(343.222.705

344.312.726

)(24.480.050

299.257.178

1.200.000

2.550.000

13

)(113.289.678

)(726.400

14

)(600.000

)(120.000

)(137.169.728

300.960.778

)(61.115.000

)(68.000.000

33

)(3.000.912

-

)(64.115.912

)(68.000.000

54.468.755

28.573.813

)(490.039.590

605.847.317

5

851.773.865

245.926.548

5

361.734.275

851.773.865

إن اإليضاحات املرفقة من  1إىل  38تشكل جزءا ً أساسياً من البيانات املالية
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المتحدة للتأمين

التقرير السنوي

2015

إيضاحات حول البيانات املالية

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة املنتهية يف  31كانون األول (ديسمرب) 2015

 • 1تأسيس وأعمال الشركة
تأسست الرشكة املتحدة للتأمني املساهمة  -سورية وفقاً للمرسوم الترشيعي رقم  68لعام  2004وألحكام املرسوم الترشيعي رقم  43لعام 2005
وتعليامته التنفيذية واألنظمة التي تضعها هيئة اإلرشاف عىل التأمني يف سورية ووفقاً ألحكام قانون التجارة رقم  149لعام  .1949سجلت الرشكة
يف السجل التجاري ملحافظة دمشق تحت الرقم  14631بتاريخ  18أيار  .2006تم ترخيص الرشكة من قبل هيئة اإلرشاف عىل التأمني يف سورية
بالقرار رقم  100/27بتاريخ  4حزيران  ،2006سجلت الرشكة يف السجل الخاص لرشكات التأمني لدى هيئة اإلرشاف عىل التأمني تحت الرقم 0/1/
غاية الرشكة مزاولة أعامل التأمني املبارشة يف كافة فروع التأمني.
تزاول الرشكة نشاطها باملركز الرئييس مبدينة دمشق باإلضافة إىل فروع بكل من مدن حلب ،حمص ،الالذقية ،طرطوس ،درعا ،حامة  ،ادلب،
الحسكة ،دير الزور والقامشيل.
 • 2تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة
•2أ

معايري التقارير املالية الدولية الجديدة واملعدلة والتي ليس لها أثر جوهري عىل القوائم املالية:

ت ّم إتبـاع معايري التقارير املالية الدولية الجديدة واملعدلة التالية يف إعداد القوائم املالية للرشكة ،والتي مل تؤثر بشكل جوهري عىل املبالغ
واإلفصاحات الواردة يف القوائم املاليـــة للسنة والسنوات السابقة ،علامً بأنه قد يكون لها تأثري عىل املعالجــة املحاسبيـــة للمعامــالت والرتتيبات
املستقبليـة:
التحسينات السنوية عىل املعايري الدولية للتقارير املالية الصادرة خالل األعوام  2012-2010والتي تتضمن تعديالت تتعلق باملعايري الدولية
للتقارير املالية أرقام ( )2و( )3و( )8و( )13ومعايري املحاسبة الدولية أرقام ( )16و( )24و(.)38
التحسينات السنوية عىل املعايري الدولية للتقارير املالية الصادرة خالل األعوام  2013 - 2011والتي تتضمن تعديالت تتعلق باملعايري الدولية
للتقارير املالية أرقام ( )1و( )3و( )13ومعيار املحاسبة الدويل رقم (.)40
التعديالت عىل معيار املحاسبة الدويل رقم ( :)19منافع املوظفني ،توضح هذه التعديالت كيفية توزيع املساهامت املدفوعة من املوظفني أو
األطراف الخارجية والتي ترتبط بخدماتهم عىل فرتات الخدمة.
 • 2ب معايري التقارير املالية الدولية الجديدة واملعدلة الصادرة وغري سارية املفعول بعد:
مل تقم الرشكة بتطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة الواردة أدناه الصادرة والجاهزة للتطبيق املبكر لكن غري سارية املفعول
بعد :
معايري التقارير املالية الدولية الجديدة واملعدلة:

سارية املفعول للسنوات املالية
التي تبدأ يف أو بعد

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

أول كانون الثاين 2016

التعديالت عىل معيار املحاسبة الدويل رقم ( :)1عرض القوائم املالية واملتعلقة باملبادرة باالفصاح.

أول كانون الثاين 2016

التعديالت عىل املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( : )11االتفاقيات املشرتكة واملتعلقة باملعالجة
املحاسبية لرشاء الحصص يف العمليات املشرتكة.

أول كانون الثاين 2016
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التعديالت عىل معيار املحاسبة الدويل رقم ( :)16املمتلكات واآلالت واملعدات ،ومعيار املحاسبة الدويل
رقم ( )38املوجودات غري امللموسة :توضيح للطرق املحاسبية املقبولة لالستهالك واإلطفاء.

أول كانون الثاين 2016

التعديالت عىل معيار املحاسبة الدويل رقم ( :)16املمتلكات واآلالت واملعدات ومعيار املحاسبة الدويل
رقــم ( )41الزراعة :النباتات املنتجة.

أول كانون الثاين 2016

التعديالت عىل معيار املحاسبة الدويل رقم ( :)27القوائم املالية املنفصلة ،السامح للمنشآت بتسجيل
االستثامرات يف الرشكات التابعة ،املشاريع املشرتكة والرشكات الزميلة اما بالكلفة وفقا للمعيار الدويل
للتقارير املالية رقم ( )9أو باستخدام طريقة حقوق امللكية يف القوائم املالية املنفصلة.

أول كانون الثاين 2016

التعديالت عىل املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( :)10القوائم املالية املوحدة واملعيار الدويل للتقارير
املالية رقــم ( :)12اإلفصاح عن الحصص يف املنشآت األخرى ومعيار املحاسبة الدويل رقــم ( :)28االستثامر
يف الرشكات الحليفة واملشاريع املشرتكة ،واملتعلقة بتطبيق االستثناء من التوحيد يف الرشكات االستثامرية.

أول كانون الثاين 2016

التحسينات السنوية عىل املعايري الدولية للتقارير املالية الصادرة خالل األعوام  2014-2012والتي تغطي
التعديالت الحاصلة عىل املعايري الدولية للتقارير املالية ارقام ( )5و( )7ومعايري املحاسبة الدولية أرقام ()19
و(.)34

أول كانون الثاين 2016

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  9األدوات املالية (النسخ املعدلة لألعوام  2009و 2010و2013
و )2014حيث صدر املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )9األدوات املالية يف ترشين ثاين  2009وطرح
متطلبات جديدة لتصنيف وقياس املوجودات املالية ،وتم تعديله يف ترشين األول  2010الضافة متطلبات
لتصنيف وقياس واستبعاد املطلوبات املالية ،كام تم طرح نسخة جديدة يف ترشين الثاين  2013لتتضمن
متطلبات جديدة ملحاسبة التحوط .كام تم إصدار نسخه معدلة من املعيار يف متوز  2014يك يتضمن بشكل
رئييس كل من (أ) متطلبات التدين للموجودات املالية (ب) تعديالت محددة ملتطلبات التصنيف والقياس
من خالل طرح فئة لقياس املوجودات املالية من خالل الدخل الشامل اآلخر لبعض أدوات الدين البسيطة.

أول كانون الثاين 2018

ان النسخة النهائية للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )9تحتوي عىل املتطلبات املحاسبية لألدوات املالية وحلت محل معيار املحاسبة الدويل
رقم ( :)39االعرتاف والقياس .وتتضمن النسخة الجديدة من املعيار املتطلبات التالية:
التصنيف والقياس
تصنف املوجودات املالية بناءا عىل منوذج األعامل والتدفقات النقدية التعاقدية .وقدمت هذه النسخة تصنيف جديد لبعض أدوات الدين حيث
ميكن تصنيفها ضمن «املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر» .ويتم تصنيف املطلوبات املالية بشكل مشابهة ملعيار
املحاسبة الدويل رقم ( )39لكن هنالك إختالفات يف املتطلبات املنطبقة عىل قياس مخاطر االئتامن املتعلقة باملنشأة.
التدين
قدمت نسخة  2014منوذج «الخسارة االئتامنية املتوقعة» الحتساب خسارة تدين املوجودات املاليـة ،وعليه أصبح من غري الرضوري زيادة املخاطر
االئتامنية بشكل مسبق حتى يتم االعرتاف بخسارة التدين.
محاسبة التحوط
قدمت نسخة  2014منوذج جديد ملحاسبة التحوط تم تصميمه ليكون أكرث مالمئة مع كيفية قيام املنشآت بإدارة املخاطر عند التعرض ملخاطر
التحوط املايل وغري املايل.
إلغاء اإلعرتاف
تم إتباع متطلبات إلغاء اإلعرتاف للموجودات املالية واملطلوبات املالية كام وردت يف املعيار املحاسبي الدويل رقم (.)39
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التعديالت عىل املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( :)7األدوات املالية :اإلفصاحات املتعلقة بالتطبيق
األويل للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم (.)9

عندما يتم تطبيق املعيار الدويل
للتقارير املالية رقم ( )9ألول مرة

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( :)7األدوات املالية :إفصاحات إضافية حول محاسبة التحوط
(والتعديالت الالحقة) والناتجة عن محاسبة التحوط يف املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (.)9

عندما يتم تطبيق املعيار الدويل
للتقارير املالية رقم ( )9ألول مرة

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

أول كانون الثاين 2018

صدر املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )15يف أيار  2015حيث وضع نظام شامل وموحد تستعني به
املنشآت يف قيد اإليرادات الناتجة من العقود املربمة مع العمالء .املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ()15
سوف يحل محل اإلرشادات الحالية بشأن االعرتاف باإليرادات مبا يف ذلك املعيار املحاسبي الدويل رقم (:)18
اإليرادات ،واملعيار املحاسبي الدويل رقم ( :)11عقود اإلنشاءات وما يتعلق بها من تفسريات عند رسيان
العمل باملعيار الدويل للتقارير املالية رقم (.)15
ويقوم املبدأ األسايس للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )15عىل أنه يتوجب عىل املنشاة اإلعرتاف بإيراداتها لوصف التحويل الحاصل للبضائع
أوالخدمات املتفق عليها للعمالء بقيمة تعكس القيمة التي تتوقع املنشاة الحصول عليها لقاء تلك البضائع أو الخدمات ،ويقدم املعيار عىل وجه
الدقة منهجاً لالعرتاف باإليرادات بنا ًء عىل خمس خطوات:
* الخطوة  :1تحديد العقود املربمة مع العميل.
* الخطوة  :2تحديد التزامات األداء الواردة بالعقد.
* الخطوة  :3تحديد قيمة املعاملة.
* الخطوة  :4تخصيص قيمة املعاملة عىل التزامات األداء الواردة بالعقد.
* الخطوة  :5االعرتاف باإليرادات عند (أو حني) استيفاء املنشأة اللتزامات األداء.
ومبوجب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )15تعرتف املنشأة بإيراداتها عندما يتم إستيفاء اإللتزام ،أي عندما تحول السيطرة للعميل عىل
البضائع او الخدمات التي تنطوي عىل إستيفاء التزام ما .لقد تم إضافة املزيد من التوجيهات املستقبلية للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم ()15
حتى يتم معالجة حاالت محددة ،وإضافة إىل ذلك يتطلب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )15مزيدا من اإلفصاحات التفصلية.
املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( :)16عقود اإليجار ،يحدد هذا املعيار كيفية االعرتاف والقياس
والعرض واالفصاح لعقود اإليجار وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية .كام يوفر هذا املعيار منوذج محاسبي
موحد للمستأجر ،حيث يتطلب قيام املستاجرين باالعرتاف باألصول وااللتزامات لكافة عقود اإليجار
باستثناء العقود التي تكون مدتها  12شهر أو أقل أو تكون أصولها ذات قيم منخفضة.

أول كانون الثاين 2019

لقد أتاح املعيار االستمرارية للمؤجر يف تصنيف العقود أما عقود تشغلية أو متويلية ،ومبوجب هذا املعيار
فإن محاسبة عقود اإليجار يف دفاتر املؤجر بقيت إىل حد كبري كام هي ودون تغيري عام كانت عليه مبوجب
معيار املحاسبة الدويل رقم (.)17
التعديالت عىل املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( :)10القوائم املالية املوحدة ومعيار املحاسبة الدويل
رقم ( :)28اإلستثامر يف الرشكات الحليفة واملشاريع املشرتكة ( )2011وذلك ملعالجة البيع أو املساهمة يف
املوجودات من املستثمر لرشكته الحليفة أو مرشوعه املشرتك.

تاريخ التطبيق غري محدد بعد
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تتوقع إدارة الرشكة أن يتم تطبيق املعايري املبينة أعاله يف إعداد القوائم املالية عند تاريخ رسيان كل منها دون أن تحدث هذه املعايري أي أثر
جوهري عىل القوائم املالية للرشكة باستثناء تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية أرقام ( )9و( )15و( ،)16حيث تتوقع اإلدارة أن يتم تطبيق
املعايري الدولية للتقارير املالية ارقام ( )9و( )15يف القوائم املالية للرشكة خالل الفرتات املالية التي تبدأ يف أو بعد األول من كانون الثاين ،2018
واملعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )16يف أو بعد األول من كانون الثاين  ،2019علامً بأنه قد يكون لها أثر جوهري عىل املبالغ واإلفصاحات
الواردة يف القوائم املالية واملتعلقة باإليرادات من العقود مع العمالء واملوجودات واملطلوبات املالية للرشكة وعقود اإليجار ،إال أنه من غري العميل
أن يتم تقدير أثر تطبيق ذلك يف الوقت الحايل بشكل معقول لحني قيام اإلدارة باستكامل الدراسة التفصيلية لتطبيق تلك املعايري عىل القوائم
املالية للرشكة.
 • 3ملخص السياسات المحاسبية المطبقة
•3أ

التقيد باملعايري

جرى إعداد البيانات املالية وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية وقوانني التأمني املرعية يف الجمهورية العربية السورية.
 • 3ب أسس إعداد البيانات املالية
تم تحضري البيانات املالية عىل أساس التكلفة التاريخية .تظهر البيانات املالية باللرية السورية (ل.س ).التي هي عملة إعداد التقارير املالية للرشكة
وهي أيضا العملة األساسية التي تعمل بها الرشكة وعملة االقتصاد التشغيلية.
جرى تصنيف الحسابات يف املوجودات واملطلوبات حسب طبيعة كل منها وجرى تبويبها يف البيانات املالية مبوجب ترتيب تقريبي تبعاً لسيولتها
النسبية من األعىل سيولة إىل األقل سيولة.
 • 3ج تحويل العمالت األجنبية
إن العمليات الجارية خالل السنة بالعمالت غري اللرية السورية يتم تحويلها إىل اللرية السورية باستعامل أسعار الرصف السائدة يف تاريخ العملية.
يجري إعادة تحويل أرصدة املوجودات واملطلوبات املالية بتلك العمالت عىل أساس أسعار الرصف السائدة يف تاريخ بيان الوضع املايل.
يتم قيد أرباح أو خسائر فروقات الرصف الناتجة من جراء هذه العمليات يف بيان الدخل الشامل.
أما أرصدة املوجودات واملطلوبات غري املالية وحقوق املساهمني فيتم تحويلها عىل أساس سعر الرصف التاريخي.
إن سعر الدوالر االمرييك مقابل اللرية السورية كام يف  31كانون األول  2015هو  313.06لرية سورية مقابل  180.98لرية سورية للدوالر األمرييك
كام يف  31كانون األول .2014
إن سعر اليورو مقابل اللرية السورية كام يف  31كانون األول  2015هو  342.16لرية سورية مقابل  219.93لرية سورية للدوالر األمرييك كام يف 31
كانون األول .2014
•3د

األدوات املالية

يتم االعرتاف باألدوات املالية املستبقاة حتى االستحقاق عىل أساس الكلفة .الحقاً لالعـرتاف األويل يتم إظهار هذه األدوات املالية بالكلفة املطفأة
بعد تنـزيل االنخفاضات ذات الطابع غري املؤقت إن وجدت .إن اإلطـفاء السنوي ألي خصم أو عالوة عىل الرشاء يتم قيده ضمن بيان األرباح أو
الخسائر وبنود الدخل الشامل األخرى.
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املوجودات الثابتة املادية

جرى إظهار املوجودات الثابتة املادية عىل أساس التكلفة التاريخية باللرية السورية بعد تنزيل اإلستهالكات املرتاكمة ،وخسائر تدين القيمة ،إن
وجدت .تتضمن تكلفة املوجودات املشرتاة ،كلفة الرشاء زائد التكاليف اإلضافية التي تتكبدها الرشكة إليصال األصول إىل حالتها التشغيلية.
إن تكلفة األصول املنشأة أو قيد اإلنشاء واملنوي استعاملها لغايات اإلنتاج أو اإلدارة تتضمن ،األتعاب املهنية ،وتكاليف اإلقرتاض املرسملة لألصول
املؤهلة وفقاً للمعيار املحاسبي الدويل رقم ( 23تكاليف اإلقرتاض) .إن اهتالك هذه األصول يبدأ عندما تصبح األصول جاهزة لالستعامل.
يجري استهالك املوجودات الثابتة املادية باستعامل طريقة القسط الثابت عىل مدى األعامر اإلنتاجية وباعتامد النسب السنوية التالية:
%

املباين
األثاث واملفروشات
لوازم معلوماتية ومكتبية
السيارات
تحسينات عىل املأجور

3
10
20
20
20

يف تاريخ إعداد بيان الوضع املايل تقوم اإلدارة مبراجعة األعامر االنتاجية املقدرة للموجودات الثابتة وقيمة النفاية يف نهاية العمر اإلنتاجي
وطريقة االستهالك .يعرتف بالفروقات الناتجة عن مراجعة التقديرات املحاسبية يف الفرتة التي تراجع فيها التقديرات وذلك إذا كانت هذه
املراجعة تؤثر حرصيا عىل هذه الفرتة ،أو يف فرتة املراجعة وفرتات الحقة إذا كانت املراجعة تؤثر عىل الفرتة الحالية وفرتات الحقة.
يتم احتساب الربح أوالخسارة الناجمة عن استبعاد املوجودات الثابتة ،عىل أساس الفرق بني سعر البيع والقيمة الدفرتية الصافية .ويتم تسجيل
الربح أوالخسارة يف بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر.
•3و

املوجودات الثابتة غري املادية

تظهر املوجودات غري املادية بسعر الكلفة بعد تنـزيل اإلطفاء املرتاكم وخسائر التدين يف القيمة إن وجدت.
يجري إطفاء املوجودات غري املادية باستعامل طريقة القسط الثابت عىل مدى األعامر اإلنتاجية املقدرة كام:
برامج املعلوماتية

 5سنوات

اشرتاكات يف مجمع التأمني اإللزامي

 3سنوات

يف تاريخ إعداد بيان الوضع املايل تقوم اإلدارة مبراجعة األعامر االنتاجية املقدرة للموجودات غري املادية وطريقة االطفاء .يعرتف بالفروقات
الناتجة عن مراجعة التقديرات املحاسبية يف الفرتة التي تراجع فيها التقديرات وذلك إذا كانت هذه املراجعة تؤثر حرصيًا عىل هذه الفرتة ،أو يف
فرتة املراجعة وفرتات الحقة إذا كانت املراجعة تؤثر عىل الفرتة الحالية وفرتات الحقة.
•3ز

التأمينات االجتامعية

إن الرشكة مسجلة يف مؤسسة التأمينات االجتامعية يف الجمهورية العربية السورية وتسدد بشكل منتظم التأمينات عن موظفيها إىل املؤسسة.
متثل هذه املساهامت واجبات الرشكة تجاه موظفيها يف ما يخص تعويض نهاية الخدمة وبالتايل سوف يحصل املوظفون عىل هذا التعويض من
مؤسسة التأمينات االجتامعية.
ليس عىل الرشكة أية التزامات أخرى تجاه موظفيها فيام يتعلق بتعويض نهاية الخدمة.
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 • 3ح املؤونات
يتم تكوين مؤونات اإللتزامات املالية الناتجة عن أحداث سابقة والتي من املحتمل أن يرتتب عنها استعامل موارد إقتصادية ميكن تقديرها بشكل
معقول.
 • 3ط رضيبة الدخل
تحتسب الرشكة مؤونة رضيبة الدخل وفقاً ألحكام املرسوم الترشيعي رقم  43للعام  2005والذي حدد الرضيبة مبعدل 15باملئة من صايف األرباح
الخاضعة للرضيبة من دون أي إضافات يف حال طرحت رشكة التأمني أكرث من  %50من أسهمها لالكتتاب .خالل سنة  2013صدرت ترشيعات
رضيبية جديدة تفرض عىل الرشكات رضيبة إعادة إعامر بنسبة  %5من الرضائب عىل الربح السنوي وتسدد مع تسديد الرضيبة تختلف األرباح
الخاضعة للرضيبة عن األرباح الصافية الواردة يف بيان الدخل الشامل بسبب استبعاد املبالغ غري الخاضعة للرضيبة وإضافة املبالغ غري الجائز
تنـزيلها من الوعاء الرضيبي.
 • 3ي عقود التأمني
إن عقد التأمني هو كناية عن عقد يتعهد مبوجبه الفريق األول (رشكة التأمني) بتغطية مخاطر محددة قد تصيب الفريق الثاين (املؤمن له) وذلك
من خالل التعويض عن حدث مستقبيل محدد (الحادث املؤمن عليه) الذي قد يصيب ويؤثر سلباً عىل املؤمن له .تعترب األقساط عىل عقود
التأمني إيرادات عند إصدار البوالص .يتم احتساب االحتياطي الفني وفقاً لتعليامت هيئة اإلرشاف عىل التأمني ملقابلة قيمة األقساط غري املستحقة
واملسجلة كإيرادات يف بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر .وهو يحتسب وفقاً للنسب التالية من حجم األقساط املكتتب بها:
%

تأمني الحياة
تأمني النقل البحري-بضائع
تأمني املسافرين
التأمينات العامة وباقي فروع التأمني
تأمني إلزامي للسيارات
التأمني الصحي
تأمينات آلجال طويلة

60
25
100
40
40
60
100
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 • 3ك التزامات عقود التأمني
التزامات عقود التأمني تجاه املطالبات تحت التسوية ناتج من مطالبات بلغت للرشكة والزالت تحت التسوية بتاريخ بيان الوضع املايل باإلضافة
إىل مطالبات حصلت ومل يبلغ عنها .ويتم احتسابها وفقاً لتعليامت هيئة االرشاف عىل التأمني كام ييل:
مطالبات عن حوادث تحت التسوية

 100باملئة من الخسارة املقدرة

مطالبات حصلت ومل يبلغ عنها ()IBNR
جميع فروع التأمني عدا التأمني الصحي
وإلزامي السيارات

أيهام أكرث  15باملئة من قيمة مطالبات تحت التسوية أو  7.5باملئة من قيمة األقساط املكتتب بها لكل
فرع من فروع التأمني (بالنسبة للوثائق قصرية األجل) و 7.5باملئة من الجزء الذي يخص هذا العام من قيمة
األقساط املكتتب بها لكل فرع من فروع التأمني (بالنسبة للوثائق طويلة األجل)

التأمني الصحي

 15باملئة من املطالبات املدفوعة

التأمني اإللزامي

ابتدا ًء من البيانات املالية الختامية لعام  2015وبنا ًء عىل تعميم هيئة اإلرشاف عىل التأمني رقم /1099ص
املؤرخ بتاريخ  25ترشين الثاين  ،2015يتم احتساب أيهام أكرث 15باملئة من قيمة التغري يف احتياطي قيد
التسوية (إجاميل احتياطي قيد التسوية محتجز آلخر املدة مطروحاً منه إجاميل احتياطي قيد التسوية املفرج
عنه أول املدة) أو 7.5باملئة من قيمة األقساط املكتتب بها.
أما بالنسبة لعام  2014فقد كان احتياطي مطالبات حصلت ومل يبلغ عنها ( )IBNRلفرع تامني السيارات
اإللزامي يحسب عىل أساس أيهام أكرب  %15من قيمة مطالبات تحت التسوية أو 7.5باملئة من قيمة األقساط
املكتتب بها

يتم احتجاز حصة معيدي التأمني من مطالبات حصلت ومل يبلغ عنها لجميع فروع التأمني ملدة سنة واحدة عدا فرع التأمني اإللزامي فيتم
احتجازه ملدة ثالثة سنوات ابتدا ًء من األول من كانون الثاين  2011كام يتم اإلفراج عن احتياطي مطالبات حصلت ومل يبلغ عنها لفرع السفر،
للعقود املنتهية ،بشكل ربع سنوي يف نهاية الربع التايل للربع الذي تم االحتجاز فيه.
•3ل

عمليات إعادة التأمني

لقد اعتمدت الرشكة احتساب حصة رشكات إعادة التأمني من األقساط والعمولة املقبوضة من رشكات إعادة التأمني وحصة رشكات إعادة التأمني
من املطالبات املدفوعة وتحت التسوية واملطالبات التي حصلت ومل يبلغ عنها عىل أساس اتفاقيات معقودة معها وسجلت يف حسابات هذه
الرشكات.
•3م

حصة معيدي التأمني من اإلحتياطي الفني والحسايب

يتم احتساب حصة معيدي التأمني من اإلحتياطي الفني والحسايب عىل أساس اإلسنادات الفعلية املقدمة لهم وإجاميل املبالغ الفعلية العائدة
لإلحتياطي الفني والحسايب.
يتم إظهار حصة معيدي التأمني من اإلحتياطي الفني والحسايب كذمم مدينة يف بيان الوضع املايل ويتم احتسابها كام ييل:
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مطالبات عن حوادث تحت التسوية

 100باملئة من الخسارة املقدرة

مطالبات حصلت ومل يبلغ عنها ()IBNR
جميع فروع التأمني عدا التأمني الصحي
وإلزامي السيارات

أيهام أكرث  15باملئة من قيمة حصة معيدي التأمني من مطالبات تحت التسوية أو  7.5باملئة من أقساط
إعادة التأمني العائدة لنفس السنة

التأمني الصحي

 15باملئة من حصة معيدي التأمني من املطالبات املدفوعة

التأمني اإللزامي

ابتدا ًء من البيانات املالية الختامية لعام  2015وبنا ًء عىل تعميم هيئة اإلرشاف عىل التأمني رقم /1099ص
املؤرخ بتاريخ  25ترشين الثاين  ،2015يتم احتساب أيهام أكرث 15باملئة من قيمة التغري يف احتياطي قيد
التسوية (إجاميل احتياطي قيد التسوية محتجز آلخر املدة مطروحاً منه إجاميل احتياطي قيد التسوية املفرج
عنه أول املدة) أو 7.5باملئة من قيمة األقساط املكتتب بها.
أما بالنسبة لعام  2014فقد كان احتياطي مطالبات حصلت ومل يبلغ عنها ( )IBNRلفرع تامني السيارات
اإللزامي يحسب عىل أساس أيهام أكرب  %15من قيمة مطالبات تحت التسوية أو 7.5باملئة من قيمة األقساط
املكتتب بها

يتم احتجاز مطالبات حصلت ومل يبلغ عنها لجميع فروع التأمني ملدة سنة واحدة عدا فرع التأمني اإللزامي فيتم احتجازه ملدة ثالثة سنوات ابتدا ًء
من األول من كانون الثاين  2011كام يتم اإلفراج عن احتياطي مطالبات حصلت ومل يبلغ عنها لفرع السفر ،للعقود املنتهية ،بشكل ربع سنوي يف
نهاية الربع التايل للربع الذي تم االحتجاز فيه.
•3ن

املطالبات املدفوعة

تظهر املطالبات املدفوعة التي متثل التعويضات املسددة خالل السنة والتعويضات املتوجبة لحاميل عقود التأمني بعد تنـزيل اإلسرتدادات
املستحقة عنها .تقوم الرشكة بقيد اإلسرتدادات املستحقة عن املطالبات املدفوعة عند تحصيلها أو استحقاقها.
 • 3س إيرادات الفوائد:
تقيد إيرادات الفوائد عىل أساس اإلستحقاق يف بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر وتتضمن الفوائد املكتسبة عىل الودائع لدى
املصارف والتي تحتسب عىل أساس املبلغ ونسبة الفائدة املطبقة.
•3ع

كلفة االستدانة

يتم تسجيل كلفة االستدانة يف بيان الدخل يف الفرتة التي تحققت فيها هذه الكلفة.
 • 3ف املوجودات واملطلوبات املالية
يتم االعرتاف باملوجودات واملطلوبات املالية يف بيان الوضع املايل عندما تصبح الرشكة طرفاً يف الرشوط التعاقدية لألدوات املالية.
تظهر الذمم املدينة وذمم العمالء والوكالء ووسطاء التأمني بقيمتها االسمية بعد تنـزيل مؤونات مناسبة للقيم غري القابلة للتحصيل املتوقعة.
تظهر الذمم الدائنة وذمم رشكات إعادة التأمني بقيمتها االسمية.
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 • 3ص استثامرات متاحة للبيع
تصنف استثامرات متاحة للبيع ضمن األصول غري املتداولة ما مل تعرب اإلدارة عن نيتها بحمل هذه االستثامرات لفرتة ال تتجاوز اثني عرش شهرا ً
من تاريخ بيان الوضع املايل حيث يتم تصنيفها يف األصول املتداولة .يتم االعرتاف باالستثامرات املتاحة للبيع وفق القيمة العادلة بحيث تسجل أية
أرباح وخسائر ضمن حقوق املساهمني ،باستثناء خسائر تدين القيمة وفروقات الرصف يف حال األصول املالية.
االستثامرات املتاحة للبيع غري املدرجة يف األسواق املالية والتي ال ميكن الحصول عىل قيمتها العادلة بشكل موثوق ،تسجل وفق كلفتها التاريخية
بعد تنـزيل خسائر التدين يف القيمة إن وجدت .عند التخيل عن هذه االستثامرات يتم تحويل كافة األرباح والخسائر املعرتف بها سابقاً يف حقوق
املساهمني إىل بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر .يف حال كانت االستثامرات منتجة للفوائد ،تسجل الفوائد يف بيان الدخل الشامل
وفق طريقه معدل الفائدة الفعيل.
القيمة العادلة لالستثامرات املتاحة للبيع هي قيمتها املدرجة يف األسواق املالية يف تاريخ بيان الوضع املايل .يف حال عدم توفر هذه القيمة يف
األسواق املالية ،يتم تقدير القيمة العادلة وفق طرق تقييم مقبولة مثل حسم التدفقات النقدية أو صايف قيمة األصول أو القيمة السوقية
الستثامرات مشابهة.
•3ق

االستثامرات العقارية

تظهر االستثامرات العقارية بسعر الكلفة بعد تنـزيل االستهالكات املرتاكمة وخسارة تدين القيمة ،إن وجدت.
•3ر

النقد وما يوازي النقد

يتضمن هذا البند النقد والحسابات الجارية والودائع ألجل ذات االستحقاقات القصرية التي التتعدى استحقاقاتها األصلية الثالثة أشهر (ثالثة أشهر
فأقل).
 • 4أحكام محاسبية مهمة ومصادر أساسية للتقديرات واالفتراضات
يف سياق تطبيق السياسات املحاسبية املذكورة يف اإليضاح رقم « »3اعاله ،عىل إدارة الرشكة أن تستعمل تقديرات وافرتاضات متعلقة بالقيم
الدفرتية للموجودات واملطلوبات غري املتوفرة من مصادر أخرى .تعتمد هذه التقديرات واالفرتاضات املتعلقة ﺑﻬا عىل عامل الخربة وعىل عوامل
أخرى تعترب ذات صلة .وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات واالفرتاضات.
تتم مراجعة التقديرات واالفرتاضات بشكل دوري .يعرتف بالفروقات الناتجة عن مراجعة التقديرات املحاسبية يف الفرتة التي تراجع فيها
التقديرات وذلك إذا كانت هذه املراجعة تؤثر حرصيا عىل هذه الفرتة ،أو يف فرتة املراجعة وفرتات الحقة إذا كانت املراجعة تؤثر عىل الفرتة
الحالية وفرتات الحقة.
أحكام مهمة لتطبيق السياسات المحاسبية:

•4أ

مبدأ االستمرارية

قامت اإلدارة بتقييم مدى قدرة الرشكة عىل االستمرار يف العمل عىل أساس مبدأ االستمرارية وذلك حسب منطلبات معيار املحاسبة الدويل
رقم  .1اعتمدت اإلدارة بتقييمها عىل مجموعة من املؤرشات املالية والتشغيلية .تعتقد االدارة أنه وبالرغم من حالة عدم االستقرار التي متر بها
الجمهورية العربية السورية وحالة عدم اليقني املستقبلية ،فإن الرشكة متتلك املوارد الكافية لالستمرار بالعمل يف املدى املستقبيل املنظور .بنا ًء
عليه فقد تم إعداد القوائم املالية عىل أساس مبدأ االستمرارية.
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 • 4ب إنخفاض قيمة ذمم التأمني املدينة
يتم تقدير القيمة القابلة للتحصيل من ذمم التأمني املدينة عند وجود إمكانية عدم تحصيل تلك الذمم بشكل كامل .إن تحديد وجود انخفاض
يف قيمة ذمم التأمني املدينة ،يتطلب من اإلدارة تقييم مستوى املالءة والسيولة املالية لحاميل بوالص التأمني وكذلك لرشكات التأمني ،وكذلك يتم
مراجعة نسب التحصيالت بنا ًء عىل املعلومات التاريخية للرشكة والدراسات التفصيلية التي متت خالل السنة ورأي اإلدارة القانونية للرشكة .يتم
إثبات الفرق بني املبالغ املتوقع تحصيلها والقيمة الدفرتية كمصاريف يف بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر .يتم إثبات الفرق بني
املبالغ التي يتم تحصيلها فعلياً خالل الفرتات املستقبلية واملبالغ املتوقعة يف بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر يف الفرتة التي يتم بها
التحصيل.
 • 4ج تقييم اإللتزامات الناتجة عن املطالبات املوقوفة لعقود التأمني
يعترب تقدير اإللتزامات الناتجة عن املطالبات املوقوفة لعقود التأمني عىل أنه أكرث التوقعات الحسابية للرشكة .حيث هنالك عوامل غري مؤكدة
يجب أخذها باالعتبار عند تقدير اإللتزام التي ستقوم الرشكة بتسديده الحقا مقابل هذه املطالبات .يتم تقدير اإللتزامات الناشئة لكل من
القيمة املتوقعة لتكاليف املطالبات املبلغ عنها بتاريخ املركز املايل .إن اإللتزام للمطالبات املبلغ عنها والتي مل يتم سدادها يتم تقديرها استنادا ً إىل
املعلومات املتعلقة بكل مطالبة عىل حدة أُبلغت للرشكة .كام يف تاريخ كل املركز املايل يتم إعادة تقييم املطالبات لكفايتها ويتم تعديل املخصص
بنا ًء عىل ذلك.
•4د

استهالكات األصول الثابتة

كام جاء يف االيضاح رقم  ،3تقوم الرشكة مبراجعة االعامر االنتاجية املقدرة لألصول الثابتة املادية وطريقة االستهالك املطبقة وقيمة النفاية يف نهاية
العمر االنتاجي لألصل يف نهاية كل دورة مالية.
 • 4ه إطفاء األصول غري املادية
كام جاء يف االيضاح رقم  ،3تقوم الرشكة مبراجعة األعامر اإلنتاجية املقدرة لألصول غري املادية وطريقة االطفاء يف نهاية كل دورة مالية.
•4و

مؤونة الديون املشكوك فيها:

تُسجل مؤونة الديون املشكوك فيها عند تواجد شكوك حول إمكانية تحصيل الحسابات املدنية لدى الرشكة وتقدر إدارياً بنا ًء عىل دراسة أعامر
الذمم املدينة.
•4ز

تدين قيمة املوجودات وتكوين املؤونات الالزمة

يف ظل الظروف الراهنة التي متر بها الجمهورية العربية السورية ،قامت اإلدارة بتقدير القيمة االسرتدادية لألصول .وكنتيجة لذلك قامت اإلدارة
بتكوين مؤونة ملواجهة املخاطر واألعباء املالية املحتملة لتدين قيمة املوجودات.
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 • 5النقد وما يوازي النقد
يتألف هذا البند مام ييل:

كام يف  31كانون األول (ديسمري) 2015

لرية سورية
ل.س.

القيمة املقابلة للعمالت
األجنبية باللرية السورية
ل.س.

املجموع
ل.س.

النقد يف الصندوق لرية سورية
النقد يف الصندوق دوالر أمرييك
حسابات جارية لدى املصارف

1,075,525

-

1,075,525

-

140,877

140,877

105,387,281

255,130,592

360,517,873

النقد و ما يعادل النقد

106,462,806

255,271,469

361,734,275

كام يف  31كانون األول (ديسمري) 2014

لرية سورية
ل.س.

القيمة املقابلة للعمالت
األجنبية باللرية السورية
ل.س.

املجموع
ل.س.

النقد يف الصندوق لرية سورية
النقد يف الصندوق دوالر أمرييك
حسابات جارية لدى املصارف

1.220.230

-

1.220.230

-

126.396

126.396

134.795.957

715.631.282

850.427.239

النقد و ما يعادل النقد

136.016.187

715.757.678

851.773.865

 • 6ودائع ألجل لدى المصارف
يتكون هذا البند مام ييل:

ودائع استحقاقها األصيل خالل سنة ترتاوح نسبة الفائدة %11 - %1.2
ودائع استحقاقها األصيل خالل أكرث من سنة (ترتاوح نسبة الفائدة بني  %7.25و)%8.6

كام يف  31كانون األول (ديسمري)
2015

2014

ل.س.

ل.س.

1,612,848,522

1,074,466,961

-

247,053,680

1,612,848,522

1,321,520,641
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فوائد من ودائع ألجل املصارف
ودائع تستحق خالل سنة
ودائع تستحق خالل أكرث من سنة

للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2015

للسنة املنتهية يف  31كانون األول 2014

نسبة الفائدة

نسبة الفائدة

مبلغ الفائدة
ل.س.

مبلغ الفائدة
ل.س.

%

1.2 - 11

137,969,421

%

45,150,057

10 - 6.25

-

122,890,547

8.6 - 7.25

137,969,421

168,040,604

وقد سجلت هذه الفوائد يف قامئة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر تحت بند فوائد من ودائع لدى املصارف.
 • 7عمالء مدينون ،وسطاء ووكالء تأمين
يظهر رصيد عمالء مدينون ووسطاء ووكالء تأمني بقيمته الصافية بعد استبعاد مؤونة الديون املشكوك بها كام ييل:
كام يف  31كانون األول (ديسمري)

عمالء مدنيون
وسطاء
وكالء تأمني
مؤونة ديون مشكوك بها

2015

2014

ل.س.

ل.س.

102,545,168

115,850,061

2,607,919

3,591,180

1,881,194

1,881,194

107,034,281

121,322,435

)(45,574,704

)(47,306,478

61,459,577

74,015,957

تتلخص حركة مؤونة الديون املشكوك بها
ل.س.

الرصيد كام يف  1كانون الثاين 2014
اإلضافات خالل السنة
تسديدات خالل السنة
الرصيد كام يف  31كانون األول 2014
اإلضافات خالل السنة
ديون معدومة

)(1.731.774

الرصيد كام يف  31كانون األول 2015

45.574.704

47.306.478
47.306.478
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 • 8حصة معيدي التأمين من االحتياطيات الفنية والحسابية
يتكون هذا البند مام ييل:
كام يف  31كانون األول (ديسمري) 2015

فرع التأمني
حياة (احتياطي حسايب)
بحري
سيارات-إلزامي
سيارات-شامل
صحي
حريق
رسقة
هنديس
سفر
حوادث عامة

حصة معيدي التأمني
من احتياطي إيرادات
غري مكتسبة

حصة معيدي التأمني
من احتياطي مطالبات
تحت التسوية

ل.س.

ل.س.

حصة معيدي التأمني
من احتياطي مطالبات
حصلت ومل يبلغ عنها
ل.س.

املجموع
ل.س.

13.202.861

1.292.720

-

14.495.581

2.159.186

268.293

647.756

3.075.235

-

58.001.957

-

58.001.957

-

-

-

-

-

656.301

2.453.160

3.109.461

48.644.735

228.006.818

34.201.022

310.852.575

782.997

26.655.761

3.998.364

31.437.122

708.478

375.000

132.840

1.216.318

1.140.587

22.140

568.050

1.730.777

1.772.599

1.539.388.438

230.908.266

1.772.069.303

68.411.443

1.854.667.428

272.909.458

2.195.988.329

حصة معيدي التأمني
من احتياطي إيرادات
غري مكتسبة

حصة معيدي التأمني
من احتياطي مطالبات
تحت التسوية

كام يف  31كانون األول (ديسمري) 2014

فرع التأمني
حياة (احتياطي حسايب)
بحري
سيارات-إلزامي
سيارات-شامل
صحي
حريق
رسقة
هنديس
سفر
حوادث عامة

ل.س.

ل.س.

حصة معيدي التأمني
من احتياطي مطالبات
حصلت ومل يبلغ عنها
ل.س.

املجموع
ل.س.

18.343.591

1.181.944

-

19.525.535

2.571.319

1.891.276

771.396

5.233.991

-

10.715.562

-

10.715.562

72.000

-

13.500

85.500

186.128

13.210.126

3.310.100

16.706.354

23.407.309

394.968.352

59.245.252

477.620.913

1.761.245

53.447.297

8.017.094

63.225.636

669.609

375.000

113.496

1.158.105

1.718.926

22.140

603.069

2.344.135

2.508.817

1.097.174.789

164.576.218

1.264.259.824

51.238.944

1.572.986.486

236.650.125

1.860.875.555
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 • 9أرصدة مدينة ودائنة وعمليات مع أطراف ذات عالقة
تتألف األطراف ذات العالقة من املدراء واإلدارة العليا وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار املساهمني والرشكات ذات السيطرة املشرتكة .فيام ييل ملخص
األرصدة املدينة والدائنة مع األطراف ذات العالقة:
•9أ

بيان الوضع املايل
كام يف  31كانون األول (ديسمري)

إيضاح
ذمم مدينة – أطراف ذات عالقة

سريياميكا
رشكة محمد عبد املحسن الخرايف
رشكة املتوسط للصناعات الدوائية
الرشكة التجارية املتحدة
مجموعة العطار
رشكة حوا وعطار
مكتب العطار العلمي
فندق الروضة الشام
الهالل األحمر العريب السوري

ذمم دائنة – أطراف ذات عالقة

م ّيا أسعد
كميل عزوز
رشكة محمد عبد املحسن الخرايف
رشكة داوود وعطار

رشكات ذات سيطرة مشرتكة
مساهمني
مساهمني
مساهمني
رشكات ذات سيطرة مشرتكة
رشكات ذات سيطرة مشرتكة
رشكات ذات سيطرة مشرتكة
رشكات ذات سيطرة مشرتكة
رشكات ذات سيطرة مشرتكة

مساهمني
عضو مجلس اإلدارة
مساهمني
رشكات ذات سيطرة مشرتكة

2015

2014

ل.س.

ل.س.

34.390.643

21.507.130

-

183.030

904.780

4.709.315

62.179

33.500

-

309.515

300

-

2.357

-

25.000

-

284.941

-

35.670.200

26.742.490

589.089

589.089

-

2.015.084

1.026

-

8.500

8.500

598.615

2.612.673

 • 9ب بنود بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر
تم تسجيل العمليات التالية مع أطراف مقربة ضمن بيان الدخل الشامل:
للسنة املنتهية يف  31كانون األول (ديسمري)

أقساط مكتتبة
إيرادات فوائد دائنة
مطالبات مدفوعة
رواتب إدارة عليا
مكافآت إدارة عليا
مكافآت مجلس اإلدارة

2015

2014

ل.س.

ل.س.

20.390.569

15.662.641

3.217.614

2.925.103

)(3.533.665

)(1.123.455

)(12.689.480

)(14.106.205

)(5.323.782

)(2.616.280

)(3.000.912

)(4.195.272
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 • 10فوائد مستحقة غير مقبوضة وموجودات أخرى
يتكون هذا البند مام ييل:

فوائد مستحقة وغري مقبوضة عىل ودائع ألجل
نفقات مدفوعة مسبقاً
وزارة املالية – رضائب مقتطعة من املنبع
دفعات مقدمة للموظفني
ذمم مدينة أخرى*

كام يف  31كانون األول (ديسمري)
2015

2014

ل.س.

ل.س.

71.066.608

43.007.664

52.561.853

2.099.980

6.272.731

6.229.304

1.807.660

230.660

138.107.076

135.085.399

269.815.928

186.653.007

(*) يتضمن بند ذمم مدينة أخرى مبلغ  130.000.000لرية سورية والذي ميثل  %50من قيمة عقد رشاء عقار تجاري كانت الرشكة تنوي متلكه خالل عام .2012
قرر مجلس اإلدارة املنعقد بتاريخ  19كانون االول  2014املوافقة عىل مقرتح بيع العقار الذي سبق وذلك بأفضل سعر ممكن.

 • 11استثمارات عقارية
تتلخص حركة االستثامرات عقارية كام ييل:
ل.س.
التكلفة التاريخية

الرصيد يف  1كانون الثاين 2014
الرصيد يف 31كانون األول 2014
الرصيد يف 31كانون األول 2015

67.169.265
67.169.265
67.169.265

االستهالكات املرتاكمة

الرصيد يف  1كانون الثاين 2014
إضافات ،أعباء السنة
الرصيد يف  31كانون األول 2014
إضافات ،أعباء السنة
الرصيد يف  31كانون األول 2015

)(12.734.985
)(2.015.080
)(14.750.065
)(2.015.080
)(16.765.145

صايف القيمة الدفرتية
الرصيد يف  31كانون األول 2015

50.404.120

الرصيد يف  31كانون األول 2014

52.419.200

ال يوجد اختالف جوهري بني القيمة الدفرتية الصافية والقيمة العادلة لهذه اإلستثامرات العقارية بتاريخ هذه البيانات املالية.
بنا ًء عىل موافقة مجلس اإلدارة يف جلسته املنعقدة بتاريخ ٩نيسان  2008تم املوافقة عىل تأجري مبنى الرشكة الواقع يف أبورمانة والذي سبق وأن
اشرتته الرشكة ليكون مقرا ً لإلدارة العامة
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 • 12استثمارات متاحة للبيع
ميثل بند االستثامرات املتاحة للبيع حصة الرشكة البالغة  %15يف رشكة الروايب للتطوير واالستثامر العقاري محدودة املسؤولية وقد قامت الرشكة
بتسديد كامل حصتها يف رأس املال.
 • 13الموجودات الثابتة المادية (بعد تنــزيل االستهالك المتراكم)
تتلخص حركة املوجودات الثابتة املادية كام ييل:

األرايض

املباين

السيارات

أثاث
ومفروشات

تجهيزات
ومعدات
الكرتونية

ديكورات
مقامة عىل
مباين الغري

مشاريع
قيد التنفيذ

املجموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

4.951.000

122.860.086

10.674.750

22.207.119

28.094.221

5.821.666

الكلفة التاريخية

الرصيد

 1كانون الثاين

2014

إضافات
استبعادات
الرصيد

 31كانون األول

إضافات
استبعادات
الرصيد

 31كانون األول

2014

2015

295.115.322 100.506.480

-

-

-

53.800

672.600

-

-

726.400

-

-

)(3.917.000

-

-

-

-

)(3.917.000

4.951.000

122.860.086

6.757.750

22.260.919

28.766.821

5.821.666

291.924.722 100.506.480

-

-

8.700.000

3.117.650

36.096.996

65.375.032

-

113.289.678

-

-

-

)(778.250

)(162.900

)(5.667.366

-

)(6.608.516

4.951.000

122.860.086

15.457.750

24.600.319

64.700.917

65.529.332

398.605.884 100.506.480

االستهالكات املرتاكمة

الرصيد

 1كانون الثاين

2014

إضافات ،أعباء
السنة
استبعادات
الرصيد يف  31كانون
األول

2014

إضافات ،أعباء
السنة
استبعادات
الرصيد يف  31كانون
األول 2015

)(4.965.127

-

)(69.069.136

)(25.485.188) (11.286.406

-

)(17.768.540

)(9.563.875

)(1.221.028

)(205.282

-

)(6.429.434

-

)(2.629.570

)(437.652

)(1.935.902

-

-

-

3.917.000

-

-

3.917.000

-

)(5.170.409

-

)(71.581.570

-

)(20.398.110

)(6.084.527

)(26.706.216) (13.222.308

-

)(7.500.680

-

)(2.463.544

)(1.742.652

)(1.922.909

)(1.248.422

)(123.153

6.321.299

-

380.585

-

594.975

143.010

5.202.729

-

)(72.760.951

-

)(22.481.069

)(7.827.179

)(90.833

-

)(27.811.628) (14.550.242

صايف القيمة الدفرتية
الرصيد

 31كانون األول

2015

4.951.000

100.379.017

7.630.571

10.050.077

36.889.289

65.438.499

325.844.933 100.506.480

 31كانون األول

2014

4.951.000

102.461.976

673.223

9.038.611

2.060.605

651.257

220.343.152 100.506.480

الرصيد

ميثل بند مشاريع قيد التنفيذ قيمة مقر الرشكة فيه املدينة الصناعية بعدرا.
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 • 14الموجودات الثابتة غير المادية (بعد تنزيل األطفاء المتراكم)
يتكون هذا البند مام ييل:
برامج محاسبية
ل.س.

اشرتاكات يف
تجمع التأمني اإللزامي
ل.س.

املجموع
ل.س.

التكلفة التاريخية

الرصيد كام يف  1كانون الثاين 2014
اإلضافات
الرصيد كام يف 31كانون األول 2014
اإلضافات
الرصيد كام يف 31كانون األول 2015

8.829.411

13.844.083

22.673.494

120.000

-

120.000

8.949.411

13.844.083

22.793.494

600.000

-

600.000

9.549.411

13.844.083

23.393.494

االطفاء املرتاكم

الرصيد كام يف  1كانون الثاين 2014
إضافات ،أعباء السنة
الرصيد كام يف  31كانون األول 2014
إضافات ،أعباء السنة
الرصيد كام يف  31كانون األول 2015

)(8.526.251

)(13.844.083

)(22.370.334

)(165.459

-

)(165.459

)(8.691.710

)(13.844.083

)(22.535.793

)(179.681

-

)(179.681

)(8.871.391

)(13.844.083

)(22.715.474

صايف القيمة الدفرتية

الرصيد كام يف  31كانون األول 2015
الرصيد كام يف  31كانون األول 2014

678.020

-

678.020

257.701

-

257.701

 • 15وديعة مجمدة لصالح هيئة االشراف على التأمين
وفقاً للمرسوم الترشيعي رقم  43لعام  ،2005تلتزم رشكات التأمني بأن تودع باسم الهيئة يف أحد املصارف السورية املرخصة مبلغ  25مليون لرية
سورية وديعة ضامن بالنسبة لكل فرع من فروع التأمني الذي ترغب مبزاولتها ،عىل أن ال يزيد مجموع ما تودعه لكـل األنـواع عن  25مليون لرية
سورية عىل أن تبقى هذه الوديعة مجمدة طاملا الرشكة تقوم بعملها.
 • 16حسابات دائنة لشركات التأمين وإعادة التأمين
ميثل هذا البند أرصدة مجمدة عىل رشكات إعادة التأمني ملقابلة حصة معيدي التأمني من االحتياطيات الفنية والحسابية باإلضافة إىل حسابات
رشكات إعادة التأمني الجارية.
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 • 17عمالء دائنون ووكالء تأمين
يتكون هذا البند مام ييل:

كام يف  31كانون األول (ديسمري)

عمالء دائنون
وسطاء تأمني
وكالء تأمني

2015

2014

ل.س.

ل.س.

42.775.652

46.684.514

20.864.527

17.281.105

103.326

-

63.743.505

63.965.619

 • 18اإلحتياطيات الفنية والحسابية
يتكون هذا البند مام ييل:
كام يف  31كانون األول (ديسمري) 2015

فرع التأمني
حياة (احتياطي حسايب)
بحري
سيارات-إلزامي
سيارات-شامل
صحي
حريق
رسقة
هنديس
سفر
حوادث عامة

احتياطي إيرادات
غري مكتسبة

احتياطي مطالبات
قيد التسوية

ل.س.

ل.س.

احتياطي مطالبات
حصلت ومل يبلغ عنها
ل.س.

املجموع
ل.س.

19.322.114

1.723.627

-

21.045.741

6.561.752

269.785

1.968.525

8.800.062

84.770.704

422.860.323

151.551.706

659.182.733

34.986.248

48.327.261

7.249.091

90.562.600

35.642.395

4.490.125

8.648.521

48.781.041

52.493.305

229.382.831

34.407.425

316.283.561

1.451.177

31.341.606

4.701.240

37.494.023

1.388.703

700.000

258.393

2.347.096

1.210.308

22.140

600.523

1.832.971

2.773.996

1.540.797.849

231.119.677

1.774.691.522

240.600.702

2.279.915.547

440.505.101

2.961.021.350
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 • 21مؤونة مواجهة مخاطر وأعباء مالية محتملة
قامت الرشكة بتخصيص مبلغ  25.325.462لرية سورية كمؤونة ملواجهة أرضار محتملة ألصولها الثابتة املوجودة يف فروع الرشكة يف باقي
املحافظات.
 • 22تعديل النظام األساسي وتخفيض قيمة السهم
بتاريخ  9أيار  2013انعقدت الجمعية العمومية غري العادية وتم إقرار النظام األسايس وتعديل القيمة اإلسمية للسهم لتصبح  100لرية سورية بدالً
من  500لرية سورية عمالً بأحكام قانون الرشكات الصادر باملرسوم الترشيعي رقم  29الصادر يف  14شباط  2011عىل أن يصبح هذا اإلجراء نافذا ً
بعد مصادقة الهيئات املختصة
 • 23االحتياطي القانوني واالختياري
حددت املادة  197من قانون الرشكات رقم  29تاريخ  24شباط  ،2011االحتياطي القانوين مبعدل  %10من صايف األرباح السنوية قبل الرضيبة،
حتى بلوغه  %25من رأ س املال .وميثل االحتياطي االختياري مبلغ يتم اقتطاعه من أرباح السنوات السابقة بنا ًء عىل قرار الجمعية العمومية
للمساهمني .يف السنة املنتهية يف  31كانون األول  .2015تم تخصيص احتياطي قانوين عن أرباح السنة املنتهية يف  31كانون األول  2014بعد
استبعاد أرباح فروقات أسعار الرصف غري املحققة البالغة  326.725.315لرية سورية
 • 24صافي أقساط التأمين
للسنة املنتهية يف  31كانون األول (ديسمري) 2015

إجاميل
ل.س.

حصة معيدي التأمني
ل.س.

صايف
ل.س.

األقساط املكتتب بها
تأمينات حياة
تأمينات عامة

12.454.452

)(8.362.583

4.091.869

538.007.686

)(145.830.381

392.177.305

550.462.138

)(154.192.964

396.269.174

صايف التغري يف احتياطي أقساط غري مكتسبة
تأمينات حياة
تأمينات عامة

صايف أقساط التأمني

9.223.546

)(5.140.730

4.082.816

)(30.136.932

22.313.229

)(7.823.703

)(20.913.386

17.172.499

)(3.740.887

529.548.752

)(137.020.465

392.528.287
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كام يف  31كانون األول (ديسمري) 2014

فرع التأمني
حياة (احتياطي حسايب)
بحري
سيارات-إلزامي
سيارات-شامل
صحي
حريق
رسقة
هنديس
سفر
حوادث عامة

احتياطي إيرادات
غري مكتسبة

احتياطي مطالبات
قيد التسوية
ل.س.

ل.س.

احتياطي مطالبات
حصلت ومل يبلغ عنها

املجموع
ل.س.

ل.س.

28.545.660

1.575.925

-

30.121.585

3.819.756

3.515.751

1.145.927

8.481.434

91.644.028

476.715.208

197.992.734

766.351.970

32.045.893

47.767.195

7.165.080

86.978.168

27.865.974

19.952.022

6.529.797

54.347.793

26.672.730

400.675.178

60.101.275

487.449.183

2.909.508

59.974.686

8.996.204

71.880.398

1.040.768

700.000

178.328

1.919.096

1.874.503

22.140

651.424

2.548.067

3.268.496

1.098.459.866

164.768.981

1.266.497.343

219.687.316

2.109.357.971

447.529.750

2.776.575.037

 • 19ذمم دائنة ودائنون مختلفون
يتكون هذا البند مام ييل:
كام يف  31كانون األول (ديسمري)

بنك بيمو السعودي الفرنيس*
طوابع ورسوم تأمني
دفعات مستحقة للموظفني
رضيبة الرواتب واألجور
إيجار استثامرات عقارية محصلة مقدماً
مصاريف أخرى مستحقة
رشكات إدارة الخدمات الطبية
التأمينات االجتامعية
أرصدة دائنة أخرى

2015

2014

ل.س.

ل.س.

34.620.189

34.408.752

6.559.977

5.601.183

416.255

135.337

5.068.197

3.561.601

2.450.000

-

1.951.645

2.456.322

744.247

363.094

548.604

543.235

30.375.282

17.090.945

82.734.396

64.160.469

(*) ميثل الرصيد املستحق لبنك بيمو السعودي الفرنيس دفعة مقدمة من املرصف لقاء إنشاء عقار مشرتك يف مدينة عدرا الصناعية.
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 • 20مؤونة ضريبة الدخل
يتم تشكيل مؤونة رضيبة الدخل وفقاً ألحكام املرسوم الترشيعي رقم  43للعام  2005والذي حدد الرضيبة مبعدل 15باملئة من صايف األرباح
الخاضعة للرضيبة ،باإلضافة للمساهمة الوطنية إلعادة اإلعامر مبقدار  %5من الرضيبة عىل الربح السنوي.
يتم إخضاع نتيجة أعامل السنة للتعديالت للوصول إىل الدخل الخاضع للرضيبة وذلك بسبب اختالف املعايري الدولية للتقارير املالية عن األنظمة
الرضيبية السورية وخاصة بالنسبة ملصاريف التأسيس ومؤونة الديون املشكوك بتحصيلها وهي كالتايل:

أرباح السنة قبل الرضيبة

2015

2014

ل.س.

ل.س.

483.032.716

100.446.267

يضاف

استهالك املباين وعقارات استثامرية
مخصص ديون مشكوك فيها
مؤونة مواجهة مخاطر وأعباء مالية محتملة
املصاريف التشغيلية الخاصة بالبوالص الخاضعة للقانون 60

4.478.624

4.644.650

-

-

-

-

110.000

88.000

ينـزل

ايرادات البوالص الخاضعة للقانون 60

)(620.376

)(595.496

أرباح غري محققة ناتجة عن فروقات سعر الرصف

)(326.725.315

)(28.433.887

األرباح الخاضعة للرضيبة

160.275.649

76.149.534

رضيبة الدخل ()15%

24.042.000

11.423.000

املساهمة الوطنية إلعادة اإلعامر  %5من الرضيبة

1.202.100

571.150

مؤونة رضيبة الدخل

25.244.100

11.994.150

إن حركة مؤونة رضيبة الدخل هي كالتايل:
2015

2014

ل.س.

ل.س.

الرصيد يف بداية السنة
املدفوع خالل العام
إضافات خالل العام

10.817.875

23.889.063

)(11.994.150

)(25.065.338

25.244.100

11.994.150

الرصيد يف نهاية السنة

24.067.825

10.817.875
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للسنة املنتهية يف  31كانون األول (ديسمري) 2014

إجاميل

حصة معيدي التأمني

ل.س.

صايف
ل.س.

ل.س.

األقساط املكتتب بها
تأمينات حياة
تأمينات عامة

10.611.173

)(6.713.646

3.897.527

445.388.128

)(70.992.356

374.395.772

455.999.301

)(77.706.002

378.293.299

صايف التغري يف احتياطي أقساط غري مكتسبة
تأمينات حياة
تأمينات عامة

صايف أقساط التأمني

6.082.963

)(3.173.361

2.909.602

8.789.428

)(31.555.047

)(22.765.619

14.872.391

)(34.728.408

)(19.856.017

470.871.692

)(112.434.410

358.437.282

 • 25عموالت مقبوضة
ميثل هذا البند العموالت املقبوضة من رشكات إعادة التأمني وفقاً لالتفاقيات املربمة مع هذه الرشكات يف عقود إعادة التأمني معها.
 • 26إيرادات أخرى
يتكون هذا البند مامييل:
للسنة املنتهية يف  31كانون األول (ديسمري)

إيراد إيجار استثامرات عقارية
إيرادات أخرى

2015

2014

ل.س.

ل.س.

4.900.000

4.841.666

51

1.952

4.900.051

4.843.618
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 • 27صافي المطالبات
يتكون هذا البند مامييل:

للسنة املنتهية يف  31كانون األول (ديسمري) 2015

إجاميل
ل.س.

حصة معيدي التأمني
ل.س.

صايف
ل.س.

املطالبات املدفوعة
تأمينات حياة
تأمينات عامة

)(977.827

42.645

)(935.182

)(747.297.748

555.309.939

)(191.987.809

)(748.275.575

555.352.584

)(192.922.991

صايف التغري يف احتياطي مطالبات قيد التسوية ومطالبات حدثت ومل يبلغ عنها
تأمينات حياة
تأمينات عامة

)(147.702

110.776

)(36.926

)(163.385.225

317.829.499

154.444.274

)(163.532.927

317.940.275

154.407.348

)(911.808.502

873.292.859

)(38.515.643

للسنة املنتهية يف  31كانون األول (ديسمري) 2014

إجاميل
ل.س.

حصة معيدي التأمني
ل.س.

صايف
ل.س.

املطالبات املدفوعة
تأمينات حياة
تأمينات عامة

)(2.459.189

1.844.392

)(614.797

)(866.836.303

654.329.462

)(212.506.841

)(869.295.492

656.173.854

)(213.121.638

صايف التغري يف احتياطي مطالبات قيد التسوية ومطالبات حدثت ومل يبلغ عنها
تأمينات حياة
تأمينات عامة

2.402.000

)(1.801.500

600.500

)(842.533.076

785.005.534

)(57.527.542

)(840.131.076

783.204.034

)(56.927.042

)(1.709.426.568

1.439.377.888

)(270.048.680

 • 28عموالت مدفوعة ومصاريف إنتاج أخرى
ميثل هذا البند عموالت مدفوعة لوكالء ووسطاء تأمني لقاء عملهم خالل السنة وفقاً لإلتفاقات املربمة معهم.
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 • 29رواتب وأجور وملحقاتها
يتكون هذا البند مامييل:

رواتب وأجور
حوافز ومكافآت
بدل مواصالت
تأمينات اجتامعية
بدل متثيل
بدل غالء معيشة
تأمني صحي
أخرى

للسنة املنتهية يف  31كانون األول (ديسمري)
2015

2014

ل.س.

ل.س.

37.154.301

39.469.812

17.393.264

3.546.225

9.352.848

9.428.566

5.953.892

5.888.052

2.756.458

2.706.500

11.874.841

7.023.442

2.556.000

2.067.268

11.904.892

11.801.882

98.946.496

81.931.747

 • 30مصاريف إدارية وعمومية
يتكون هذا البند مامييل:

دعاية وإعالن
إيجار ومصاريف مكتبية
أتعاب مهنية
كهرباء وهاتف وتدفئة
قرطاسية ولوازم مكتبية
رضائب ورسوم وطوابع
نفقات سفر وانتقال
هدايا وضيافة
حسومات ممنوحة
صيانة
اشرتاكات
مصاريف متنوعة
مؤونة مواجهة مخاطر وأعباء
مالية محتملة

للسنة املنتهية يف  31كانون األول (ديسمري)
2015

2014

ل.س.

ل.س.

3.849.161

817.730

36.681.043

21.564.167

14.434.446

7.864.199

13.719.687

9.945.538

2.774.049

2.417.087

8.414.146

7.801.569

1.018.906

1.423.810

2.039.580

1.345.670

312.013

757.531

3.360.200

2.538.030

3.928.732

2.907.016

7.404.976

5.025.048

-

-

97.936.939

64.407.395
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 • 31فوائد وأعباء مالية لشركات إعادة التأمين
يتكون هذا البند من فوائد مدينة لرشكات إعادة التأمني وذلك لقاء حسابات هذه الرشكات املجمدة ،باإلضافة إىل نفقات مرصفية أخرى .وقد
سجل يف بيان الدخل للسنة املنتهية يف  31كانون األول  2015مبلغ فائدة مستحقة وقدره  3.061.715لرية سورية ( 1.625.576لرية سورية للسنة
املنتهية يف  31كانون األول .)2014
 • 32ربحية السهم األساسية والمخففة
يتكون هذا البند مام ييل:

صايف ربح السنة
املتوسط املرجح لعدد األسهم
ربحية السهم األساسية واملخفضة

للسنة املنتهية يف  31كانون األول (ديسمري)
2015

2014

ل.س.

ل.س.

457.788.616

88.452.117

8.500.000

8.500.000

53.86

10.41

 • 33توزيع أنصبة أرباح
أعلنت الرشكة يف جمعيتها العمومية املنعقدة بتاريخ  12حزيران  2015عن توزيع أنصبة أرباح بقيمة  61.115.000لرية سورية أي مبعدل %7.19
من القيمة االسمية للسهم البالغة  100لرية سورية راجع اإليضاح (رقم .)22
 • 34االلتزامات الطارئة
كام هو متعارف عليه يف الجمهورية العربية السورية فإن الرشكة تقوم بعملياتها وفق التطبيقات املوضوعة من قبل السلطات املالية والتنظيمية
ومن قبل هيئة اإلرشاف عىل التأمني السورية .مل يتم دراسة أعامل الرشكة رضيبياً وبرأي اإلدارة فإن أية دراسة رضيبية الحقة لن تؤدي إىل أعباء
رضيبية إضافية.
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 • 35تحليل أرباح فروع التأمين
إن تحليل إيرادات ونتائج فروع التأمني للسنة املنتهية يف  31كانون األول  2015هي كالتايل:

إجاميل األقساط املكتتب بها
حصة معيدي التأمني من األقساط
صايف األقساط املكتتب بها
حصة الرشكة من احتياطي أقساط غري مكتسبة نهاية السنة
حصة معيد التأمني من احتياطي أقساط غري مكتسبة
نهاية السنة
حصة الرشكة من احتياطي أقساط غري مكتسبة بداية السنة
حصة معيد التأمني من احتياطي أقساط غري مكتسبة
يف بداية السنة
صايف التغيري يف احتياطي أقساط غري مكتسبة
صايف أقساط التأمني
العموالت املقبوضة
صايف اإليرادات
إجاميل املطالبات املدفوعة
حصة معيد التأمني من إجاميل املطالبات املدفوعة
حصة معيد التأمني من املطالبات املدفوعة -تجاوزت الخسارة
صايف املطالبات املدفوعة
حصة الرشكة من احتياطي مطالبات قيد التسوية
يف نهاية السنة
حصة معيد التأمني من احتياطي املطالبات قيد التسوية
يف نهاية السنة
حصة الرشكة من احتياطي مطالبات قيد التسوية بداية السنة
حصة معيد التأمني من احتياطي املطالبات قيد التسوية
يف بداية السنة
صايف التغيري يف احتياطي املطالبات قيد التسوية

الحياة

البحري

سيارات إلزامي

سيارات شامل

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

12.454.452

26.247.008

211.926.761

87.375.843

)(8.362.583

)(8.636.746

-

-

4.091.869

17.610.262

211.926.761

87.375.843

)(19.322.114

)(6.561.752

)(84.770.704

)(34.986.248

13.202.861

2.159.186

-

-

28.545.660

3.819.756

91.644.028

32.045.893

)(18.343.591

)(2.571.319

-

)(72.000

4.082.816

)(3.154.129

6.873.324

)(3.012.355

8.174.685

14.456.133

218.800.085

84.363.488

273.131

5.521.127

-

-

8.447.816

19.977.260

218.800.085

84.363.488

)(977.827

)(736.835

)(103.562.933

)(45.450.518

42.645

368.418

-

-

-

-

-

-

)(935.182

)(368.417

)(103.562.933

)(45.450.518

)(1.723.627

)(269.785

)(422.860.323

)(48.327.261

1.292.720

268.293

58.001.957

-

1.575.925

3.515.751

476.715.208

47.767.195

)(1.181.944

)(1.891.276

)(10.715.562

-

)(36.926

1.622.983

101.141.280

)(560.066
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الصحي

الحريق

الرسقة

الهنديس

السفر

الحوادث العامة

املجموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

59.403.991

131.044.277

3.624.826

3.445.235

8.006.970

6.932.775

550.462.138

-

)(121.462.440

)(1.955.950

)(1.771.196

)(7.573.991

)(4.430.058

)(154.192.964

59.403.991

9.581.837

1.668.876

1.674.039

432.979

2.502.717

396.269.174

)(35.642.395

)(52.493.305

)(1.451.177

)(1.388.703

)(1.210.308

)(2.773.996

)(240.600.702

-

48.644.735

782.997

708.478

1.140.587

1.772.599

68.411.443

27.865.974

26.672.730

2.909.508

1.040.768

1.874.503

3.268.496

219.687.316

)(186.128

)(23.407.309

)(1.761.245

)(669.609

)(1.718.926

)(2.508.817

)(51.238.944

)(7.962.549

)(583.149

480.083

)(309.066

85.856

)(241.718

)(3.740.887

51.441.442

8.998.688

2.148.959

1.364.973

518.835

2.260.999

392.528.287

-

21.632.664

668.858

575.639

3.029.597

550.674

32.251.690

51.441.442

30.631.352

2.817.817

1.940.612

3.548.432

2.811.673

424.779.977

)(57.656.808

)(67.179.189

-

-

-

)(472.711.465

)(748.275.575

12.741.418

65.952.318

-

-

-

472.634.801

551.739.600

3.612.984

-

-

-

-

-

3.612.984

)(41.302.406

)(1.226.871

-

-

-

)(76.664

)(192.922.991

)(4.490.125

)(229.382.831

)(31.341.606

)(700.000

)(22.140

)(2.279.915.547) (1.540.797.849

656.301

228.006.818

26.655.761

375.000

22.140

1.854.667.428 1.539.388.438

19.952.022

400.675.178

59.974.686

700.000

22.140

2.109.357.971 1.098.459.866

)(13.210.126

)(394.968.352

)(53.447.297

)(375.000

)(22.140

)(1.572.986.486) (1.097.174.789

2.908.072

4.330.813

1.841.544

-

-

)(124.334

111.123.366
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إن تحليل إيرادات ونتائج فروع التأمني للسنة املنتهية يف  31كانون األول  2015هي كالتايل /تابع:

حصة الرشكة من احتياطي مطالبات حدثت
ومل يبلغ عنها يف نهاية السنة
حصة معيد التأمني من احتياطي مطالبات حدثت
ومل يبلغ عنها يف نهاية السنة
حصة الرشكة من احتياطي مطالبات حدثت
ومل يبلغ عنها يف بداية السنة
حصة معيد التأمني من احتياطي مطالبات حدثت
ومل يبلغ عنها يف بداية السنة
صايف التغيري يف احتياطي مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها*
العموالت املدفوعة ومصاريف إنتاج أخرى
بدالت هيئة اإلرشاف عىل التأمني
مصاريف اتفاقيات فائض الخسارة
صايف املصاريف
صايف أرباح( /خسائر) فروع التأمني

الحياة

البحري

سيارات إلزامي

سيارات شامل

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

-

)(1.968.525

)(151.551.706

)(7.249.091

-

647.756

-

-

-

1.145.927

197.992.734

7.165.080

-

)(771.396

-

)(13.500

-

)(946.238

46.441.028

)(97.511

)(1.074.307

)(2.353.898

)(14.350

)(9.945.848

)(74.728

)(157.483

)(1.271.561

)(524.256

-

)(1.080.000

)(58.752.054

-

)(2.121.143

)(3.283.053

)(16.018.590

)(56.578.199

6.326.673

16.694.207

202.781.495

27.785.289
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الصحي

الحريق

الرسقة

الهنديس

السفر

الحوادث العامة

املجموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

)(8.648.521

)(34.407.425

)(4.701.240

)(258.393

)(600.523

)(231.119.677

)(440.505.101

2.453.160

34.201.022

3.998.364

132.840

568.050

230.908.266

272.909.458

6.529.797

60.101.275

8.996.204

178.328

651.424

164.768.981

447.529.750

)(3.310.100

)(59.245.252

)(8.017.094

)(113.496

)(603.069

)(164.576.218

)(236.650.125

)(2.975.664

649.620

276.234

)(60.721

15.882

)(18.648

)(43.283.982

)(6.470.249

)(6.258.649

)(380.368

)(670.233

)(795.539

)(518.878

)(28.482.319

)(356.423

)(786.266

)(21.750

)(20.672

)(48.041

)(41.596

)(3.302.776

)(8.566.198

)(2.160.000

-

-

-

-

)(70.558.252

)(56.762.868

)(5.451.353

)(1.715.660

)(751.626

)(827.698

)(780.120

)(140.858.990

)(5.321.426

25.179.999

4.533.477

1.188.986

2.720.734

2.031.553

283.920.987

(*) تم احتساب قيمة مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها لفرع التأمني اإللزامي للسيارات حسب التعميم  /1099ص الصادر عن هيئة اإلرشاف عىل التأمني بتاريخ 25
ترشين الثاين  2015كام يف إإليضاح (-3س) من السياسات املحاسبية املطبقة  ،انعكس اآلثر الناتج عن تطبيق هذا التعميم عىل القوئم املالية للسنة املنتهية يف
 31كانون األول  2015ومل يؤثر عىل القوئم املالية للسنة املنتهية يف  31كانون األول  ،2014وكان له أثر إيجايب عىل صايف الربح قبل الرضيبة مببلغ 47.534.541
لرية سورية ومبلغ  40.047.851لرية سورية بعد الرضيبة لعام .2015

72

المتحدة للتأمين

التقرير السنوي

2015

إيضاحات حول البيانات املالية

إن تحليل إيرادات ونتائج فروع التأمني للسنة املنتهية يف  31كانون األول  2014هي كالتايل:

إجاميل األقساط املكتتب بها
حصة معيدي التأمني من األقساط
صايف األقساط املكتتب بها
حصة الرشكة من احتياطي أقساط غري مكتسبة نهاية السنة
حصة معيد التأمني من احتياطي أقساط غري مكتسبة
نهاية السنة
حصة الرشكة من احتياطي أقساط غري مكتسبة بداية السنة
حصة معيد التأمني من احتياطي أقساط غري مكتسبة
يف بداية السنة
صايف التغيري يف احتياطي أقساط غري مكتسبة
صايف أقساط التأمني
العموالت املقبوضة
صايف اإليرادات
إجاميل املطالبات املدفوعة
حصة معيد التأمني من إجاميل املطالبات املدفوعة
حصة معيد التأمني من املطالبات املدفوعة -تجاوزت الخسارة
صايف املطالبات املدفوعة
حصة الرشكة من احتياطي مطالبات قيد التسوية
يف نهاية السنة
حصة معيد التأمني من احتياطي املطالبات قيد التسوية
يف نهاية السنة
حصة الرشكة من احتياطي مطالبات قيد التسوية بداية السنة
حصة معيد التأمني من احتياطي املطالبات قيد التسوية
يف بداية السنة
صايف التغيري يف احتياطي املطالبات قيد التسوية

الحياة

البحري

سيارات إلزامي

سيارات شامل

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

10.611.173

15.279.025

229.110.067

80.163.929

)(6.713.646

)(10.285.278

-

)(180.000

3.897.527

4.993.747

229.110.067

79.983.929

)(28.545.660

)(3.819.756

)(91.644.028

)(32.045.893

18.343.591

2.571.319

-

72.000

34.628.623

4.255.624

87.309.928

28.701.693

)(21.516.952

)(2.610.367

-

)(39.230

2.909.602

396.820

)(4.334.100

)(3.311.430

6.807.129

5.390.567

224.775.967

76.672.499

437.497

2.242.509

-

40.500

7.244.626

7.633.076

224.775.967

76.712.999

)(2.459.189

)(2.702.410

)(139.103.252

)(61.631.843

1.844.392

2.261.223

-

-

-

-

13.189.978

-

)(614.797

)(441.187

)(125.913.274

)(61.631.843

)(1.575.925

)(3.515.751

)(476.715.208

)(47.767.195

1.181.944

1.891.276

10.715.562

-

3.977.925

2.294.785

427.666.111

59.637.750

)(2.983.444

)(1.393.294

-

)(1.600

600.500

)(722.984

)(38.333.535

)(11.868.955
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الحريق

الرسقة

الهنديس

السفر

الحوادث العامة

املجموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

46.443.292

51.039.576

7.273.770

2.377.713

8.685.661

5.015.095

455.999.301

)(310.214

)(42.922.520

)(4.403.109

)(1.513.277

)(8.040.922

)(3.337.036

)(77.706.002

46.133.078

8.117.056

2.870.661

864.436

644.739

1.678.059

378.293.299

)(27.865.974

)(26.672.730

)(2.909.508

)(1.040.768

)(1.874.503

)(3.268.496

)(219.687.316

186.128

23.407.309

1.761.245

669.609

1.718.926

2.508.817

51.238.944

27.143.383

36.328.885

3.209.307

2.029.975

1.677.857

9.274.432

234.559.707

)(15.630.985

)(33.152.289

)(1.811.366

)(1.302.765

)(1.547.773

)(8.355.625

)(85.967.352

)(16.167.448

)(88.825

249.678

356.051

)(25.493

159.128

)(19.856.017

29.965.630

8.028.231

3.120.339

1.220.487

619.246

1.837.187

358.437.282

-

12.156.509

1.393.621

453.983

3.216.369

1.077.410

21.018.398

29.965.630

20.184.740

4.513.960

1.674.470

3.835.615

2.914.597

379.455.680

)(43.531.982

)(4.181.750

)(24.702.337

-

)(15.375

)(590.967.354

)(869.295.492

22.067.344

3.301.828

22.583.520

-

15.375

590.910.194

642.983.876

-

-

-

-

-

-

13.189.978

)(21.464.638

)(879.922

)(2.118.817

-

-

)(57.160

)(213.121.638

)(19.952.022

)(400.675.178

)(59.974.686

)(700.000

)(22.140

)(2.109.357.971) (1.098.459.866

13.210.126

394.968.352

53.447.297

375.000

22.140

1.572.986.486 1.097.174.789

7.947.767

108.950.117

76.367.415

700.000

-

698.178.799

1.385.720.669

)(5.918.747

)(107.774.982

)(69.612.516

)(375.000

-

)(697.037.861

)(885.097.444

)(4.712.876

)(4.531.691

227.510

-

-

)(144.139

)(35.748.260
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إن تحليل إيرادات ونتائج فروع التأمني للسنة املنتهية يف  31كانون األول  2014هي كالتايل /تابع:

حصة الرشكة من احتياطي مطالبات حدثت
ومل يبلغ عنها يف نهاية السنة
حصة معيد التأمني من احتياطي مطالبات حدثت
ومل يبلغ عنها يف نهاية السنة
حصة الرشكة من احتياطي مطالبات حدثت
ومل يبلغ عنها يف بداية السنة
حصة معيد التأمني من احتياطي مطالبات حدثت
ومل يبلغ عنها يف بداية السنة
صايف التغيري يف احتياطي مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها
العموالت املدفوعة ومصاريف إنتاج أخرى
بدالت هيئة اإلرشاف عىل التأمني
مصاريف اتفاقيات فائض الخسارة
صايف املصاريف
صايف أرباح( /خسائر) فروع التأمني

الحياة

البحري

سيارات إلزامي

سيارات شامل

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

-

)(1.145.927

)(197.992.734

)(7.165.080

-

771.396

-

13.500

-

1.276.687

177.209.919

8.945.663

-

)(783.111

)(1.008.450

)(7.356

-

119.045

)(21.791.265

1.786.727

)(876.639

)(1.760.448

)(10.507

)(8.884.571

)(63.667

)(91.674

)(1.374.660

)(480.984

-

)(750.000

)(6.732.000

-

)(954.603

)(3.647.248

)(194.155.241

)(57.341.716

6.290.023

3.985.828

30.620.726

19.371.283

تتوزع األقساط املكتتب بها تحت فرع التأمني اإللزامي عىل البنود التالية:
للسنة املنتهية يف  31كانون األول (ديسمري)

البند
التأمني اإللزامي
بطاقة برتقالية

2015

2014

ل.س.

ل.س.

204.948.076

222.255.339

6.978.685

6.854.728

211.926.761

229.110.067
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الصحي

الحريق

الرسقة

الهنديس

السفر

الحوادث العامة

املجموع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

)(6.529.797

)(60.101.275

)(8.996.204

)(178.328

)(651.424

)(164.768.981

)(447.529.750

3.310.100

59.245.252

8.017.094

113.496

603.069

164.576.218

236.650.125

10.230.244

16.342.517

11.455.113

314.113

534.901

104.726.819

331.035.976

)(7.662.880

)(16.166.248

)(10.441.878

)(196.877

)(512.655

)(104.555.678

)(141.335.133

)(652.333

)(679.754

34.125

52.404

)(15.882

)(21.622

)(21.178.782

)(4.350.169

)(5.613.275

)(865.526

)(364.510

)(893.643

)(424.186

)(24.043.474

)(278.660

)(306.237

)(43.643

)(14.266

)(52.114

)(30.091

)(2.735.996

)(4.970.000

)(1.674.000

-

-

-

-

)(14.126.000

)(36.428.676

)(13.684.879

)(2.766.351

)(326.372

)(971.866

)(677.198

)(310.954.150

)(6.463.046

6.499.861

1.747.609

1.348.098

2.863.749

2.237.399

68.501.530
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 • 36القيمة العادلة وإدارة المخاطر
 • 36أ القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية
ال يوجد فـرق جوهري بني القيمة الدفرتيـة والقيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية املوقوفة بتاريخ بيان الوضع املايل.
 • 36ب إدارة مخاطر التأمني
مخاطر التأمني
إن مخاطر التأمني هي املخاطر التي يولدها عدم التأكد من حدوث ،توقيت أو قيمة املطلوبات التأمينية .ميكن إدارة مخاطر التأمـني
مـن خالل متابعة حجم وتكوين اإلنتاج الجديد ،متابعة صحة التسعري ومتابعة املطالبات الفعلية مقابل املطالبات املتوقعة.
يعترب الخطر مبوجب أي عقد تأمني احتامل تحقق حدث مؤمن عليه وما يستتبع ذلك من مطالبات ذات قيم غري مؤكدة نظرا ً إىل
طبيعة عقد التأمني ،يكون تحقق هذا الخطر مفاجئاً وبالتايل ال ميكن توقعه.
إن الخطر األسايس الذي تواجهه رشكات التأمني مبوجب عقودها التأمينية هو أن تفوق املطالبات الفعلية وتسديدات املنافع القيمـة
املذكورة تحت بند املطلوبات التأمينية إضافة إىل احتامل تسعري غري مالئم لألخطار ووضع األقساط غري املناسبة واالكتتاب بأخطار سيئة
أو غري قابلة للتأمني ,بناء عليه ،فإن تواتر املطالبات واملنافع وح ّدتها تتعدى املبالغ التي كانت مقدرة  ,إن وقوع حوادث التأمني مفاجئة
بطبيعتها وتختلف األرقام الفعلية ومبالغ املطالبات واملنافع من سنة إىل أخرى عن التقديرات املتوقعة .
أضف إىل ذلك أنه كلام تنوعت املحفظة التأمينية ،كلام كانت أقل عرضة للتأثر بالتغريات التي تطرأ عىل أي من تكويناتها وقد طـورت
الرشكة اسرتاتيجية االكتتاب بعقود التأمني لتنويع األخطار التأمينية التي تقبل بها وضمن كل فئة من تلك الفئـات لتوسيـع قاعـدة
األخطار بغية تخفيض نسبة التغري يف النتيجة املتوقعة.
تدير الرشكة أخطارها من خالل اسرتاتيجية اكتتاب سليمة ومعاهدات إعادة تأمني ذات فئة ممتازة ومعالجة الحوادث معـالجة فعـالة
وتضـع الرشكة األسس االكتتابية التي توفر املعايري املالمئة الختيار األخطار.
و قد توزعت املحفظة التأمينية للسنة املنتهية يف  31كانون األول  2015عىل فروع التأمني بالشكل التايل :فرع الحياة  ،%2البحري ،%5
السيارات – إلزامي  ،%38السيارات -شامل  ،%16الصحي  ،%11الحريق  ،%24رسقة  ،%1هنديس  ،%1سفر  ،%1الحوادث العامة .%1
أما ( يف  2014فتوزعت محفظة التأمني بالشكل التايل :فرع الحياة  ،%2البحري  ،%3السيارات – إلزامي  ،%50السيارات -شامل ،%18
الصحي  ،%10الحريق  ،%11رسقة  ،%2هنديس  ،%1سفر  ،%2الحوادث العامة .)%1
مخاطر إعادة التأمني
قامت الرشكة بإبرام عقود إعادة تأمني مع رشكات أخرى ،لتقليص املخاطر املالية الناجمة عن املطالبات الكبرية ،وذلك كام هو معمول
به يف باقي رشكات التأمني.
تقوم الرشكة بتقييم الوضع املايل لرشكة إعادة التأمني املتعاقدة معها ويتمحور اهتاممها حول األخطار االئتامنية الناجمة عن التوزع
الجغرايف وطبيعة األنشطة والفعاليات لرشكات إعادة التأمني.
دخلت الرشكة يف معاهدات إعادة تأمني التي توفر لها القدرة عىل مواجهة األخطار بأسعار منافسة ومتكنها من االحتفاظ بالحد األمثل
من األخطار ،مع األخذ بعني االعتبار املوارد املالية كرأس املال واالحتياطيات وحجم محفظة األوراق املالية واألصول الجاهزة.
إن حجم املخاطر املحتفظ به يتناسب مع القواعد العملية ومقياس املقارنة العام ،واألكرث أهمية ،هو االحتفاظ بنسبة سيولة عالية
للرشكة.
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إن عقود أقساط إعادة التأمني ال تحل الرشكة من التزاماتها تجاه املؤمن لهم .وتبقى الرشكة ملتزمة تجاه املؤمن لهم بالحصة املعاد
تأمينها حتى يف حال عدم وفاء رشكة التأمني بالتزاماتها.
مخاطر السوق
تنشأ هذه املخاطر من التغريات يف قيمة ،أو اإليرادات الناجمة عن املوجودات أو الفوائد أو أسعار رصف العمالت مبا فيها املخاطر
الناجمة عن عدم التطابق بني املوجودات واملطلوبات.
مخاطر السيولة
إن إدارة مخاطر السيولة تتمثل بالتأكد من توفر سيولة كافية لإليفاء بااللتزامات املرتتبة عىل الرشكة عند استحقاق أية دفعة .لهذه
الغاية ،فإن الرشكة تقوم بقياس التدفق النقدي املتوقع بالنسبة للموجودات واملطلوبات عىل حد سواء وذلك بشكل دوري.
كام يف  31كانون األول 2015

لغاية سنة
ل.س.

أكرث من سنة
ل.س.

املجموع
ل.س.

املوجودات

النقد ومايوازي النقد
ودائع ألجل لدى املصارف
عمالء مدينون ،وسطاء ووكالء تأمني
حسابات مدينة لرشكات التأمني وإعادة التأمني
حصة معيدي التأمني من االحتياطي الفني والحسايب
ذمم مدينة-أطراف ذات عالقة
فوائد مستحقة غري مقبوضة وموجودات أخرى
وديعة مجمدة لصالح هيئة اإلرشاف عىل التأمني

361.734.275

-

361.734.275

1.612.848.522

-

1.612.848.522

61.459.577

-

61.459.577

19.326.380

-

19.326.380

2.195.988.329

-

2.195.988.329

35.670.200

-

35.670.200

109.732.595

160.083.333

269.815.928

25.000.000

25.000.000

185.083.333

4.581.843.211

4.396.759.878

املطلوبات

حسابات دائنة لرشكات التأمني وإعادة التأمني
عمالء دائنون ووكالء تأمني
احتياطيات فنية وحسابية
ذمم دائنة – أطراف ذات عالقة
ذمم دائنة ودائنون مختلفون
مؤونة رضيبة الدخل
فائض السيولة

282.448.489

-

282.448.489

63.743.505

-

63.743.505

2.961.021.350

-

2.961.021.350

598.615

-

598.615

82.734.396

-

82.734.396

24.067.825

-

24.067.825

3.414.614.180

-

3.414.614.180

982.145.698

185.083.333

1.167.229.031
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كام يف  31كانون األول 2014

لغاية سنة
ل.س.

أكرث من سنة
ل.س.

املجموع
ل.س.

املوجودات

النقد ومايوازي النقد
ودائع ألجل لدى املصارف
عمالء مدينون ،وسطاء ووكالء تأمني
حسابات مدينة لرشكات التأمني وإعادة التأمني
حصة معيدي التأمني من االحتياطي الفني والحسايب
ذمم مدينة-أطراف ذات عالقة
فوائد مستحقة غري مقبوضة وموجودات أخرى
وديعة مجمدة لصالح هيئة اإلرشاف عىل التأمني

851.773.865

-

851.773.865

1.074.466.961

247.053.680

1.321.520.641

74.015.957

-

74.015.957

5.404.203

-

5.404.203

1.860.875.555

-

1.860.875.555

26.742.490

-

26.742.490

55.987.420

130.665.587

186.653.007

-

25.000.000

25.000.000

3.949.266.451

402.719.267

4.351.985.718

املطلوبات

حسابات دائنة لرشكات التأمني وإعادة التأمني
عمالء دائنون ووكالء تأمني
احتياطيات فنية وحسابية
ذمم دائنة – أطراف ذات عالقة
ذمم دائنة ودائنون مختلفون
مؤونة رضيبة الدخل
فائض السيولة

556.390.698

-

556.390.698

63.965.619

-

63.965.619

2.776.575.037

-

2.776.575.037

2.612.673

-

2.612.673

64.160.469

-

64.160.469

10.817.875

-

10.817.875

3.474.522.371

-

3.474.522.371

474.744.080

402.719.267

877.463.347

مخاطر التسليف
تتمثل مخاطر التسليف بعدم إمكانية املدينني من الوفاء بالتزاماتهم تجاه الرشكة .إن متابعة مخاطر التسليف هي من مسؤولية
الرشكة التي تتبع مبادئ توجيهية صارمة تأخذ بعني االعتبار معدل التصنيف األدىن للمقرتضني والتنويع يف مخاطر التسليف يف كافة
أقسام الرشكة املعرضة لتلك املخاطر و خاصة قسمي االستثامرات وإعادة التأمني.
مخاطر معدل الفائدة
تنشأ هذه املخاطر من التغريات التي تحدث يف معدالت الفوائد السوقية والتي لها تأثري مبارش عىل املوجودات املنتجة للفوائد
واملطلوبات الخاضعة للفوائد .تنحرص مخاطر الفائدة يف الحسابات املرصفية املنتجة للفوائد والحسابات املجمدة ملعيدي التأمني
الخاضعة للفوائد.
تم تحديد تحليل الحساسية املوضح أدناه عىل أساس اإلنكشاف ملعدل الفائدة من األدوات املالية بتاريخ بيان الوضع املايل.
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للسنة املنتهية يف  31كانون األول

األثر عىل الربح قبل الرضيبة
األثر عىل حقوق امللكية
األثر عىل الربح قبل الرضيبة
األثر عىل حقوق امللكية

زيادة 0.5%
نقص 0.5%

2015

2014

ل.س.

ل.س.

8.064.243

6.607.603

6.854.606

5.616.463

)(8.064.243

)(6.607.603

)(6.854.606

)(5.616.463

مخاطر العمليات
إن مخاطر العمليات هي مخاطرة الخسارة أو التأثريات السلبية عىل العمل الناتجة عن عدم صحة أو فشل اإلجراءات التطبيقية
الداخلية واألشخاص واألنظمة الداخلية للرشكة أو عن أحداث خارجية .تتم إدارة مخاطر العمليات من خالل هيكلية تتطلب تحديد
املخاطر وطرق تقييمها بحسب تأثريها ونسبة حدوثها ومن خالل طرق تقييم ذاتية ملتابعة فعالية هذه اإلجراءات .إن املخاطر
اإلسرتاتيجية تحدد وتتابع من خالل عملية التخطيط السنوية.
مخاطر العمالت األجنبية
تقوم الرشكة بإعداد تحليل الحساسية ملراقبة أثر التغريات عىل صايف األرباح والخسائر يف حال حدوث تغري معقول يف أسعار الرصف.
تنشأ هذه املخاطر من احتامل أن التقلبات يف أسعار رصف العمالت قد تؤثر عىل قيمة املوجودات واملطلوبات املالية الحساسة ألسعار
الرصف.
تتلخص القيمة الدفرتية لألصول املالية كام ييل كام يف  31كانون األول:
املوجودات

دوالر أمرييك
يورو

املطلوبات

2015

2014

2015

2014

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

512.970.556

149.791.934

576.784.808

53.714.491

488.935.609

746.267.788

9.442.260

345.739.128
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2015

إيضاحات حول البيانات املالية

يظهر الجدول التايل تحليل حساسية الرشكة لتغريات أسعار رصف العمالت األجنبية املذكورة أعاله مقابل اللرية السورية بنسبة  .%10تحليل
الحساسية يتضمن فقط األرصدة ذات الصفة النقدية بالعمالت األجنبية:
األثر عىل األرباح أو الخسائر

دوالر أمرييك
يورو

2015

2014

ل.س.

ل.س.

43.618.575

9.607.744

47.949.335

40.052.866

 • 37هامش المالءة
تتبع الرشكة سياسة إلدارة رأس املال وذلك متاشياً مع تعليامت هيئة اإلرشاف عىل التأمني الصادرة يف  11كانون األول ( 2008قرار رقم )100\210
حول تحديد كفاية األموال الخاصة .يشرتط هذا القرار أن ال تتدىن نسبة املالءة لدى الرشكة عن .%150
تم احتساب نسبة املالءة كام ييل:

للسنة املنتهية يف  31كانون األول
2015

2014

ل.س.

ل.س.

رأس املال املتوفر

رأس املال املكتتب
االحتياطي القانوين
االحتياطي االختياري
فروقات أسعار الرصف غري املحققة
األرباح املدورة
صايف األموال الخاصة األساسية
صايف رأس املال اإلضايف
مجموع رأس املال املتوفر

850.000.000

850.000.000

107.780.133

92.149.393

60.270.704

63.271.616

392.834.944

66.109.629

115.444.861

61.127.300

1.526.330.642

1.132.657.938

103.906.999

)(73.872.622

1.630.237.641

1.058.785.316

رأس املال املطلوب

رأس املال املطلوب مقابل األخطار
رأس املال املطلوب مقابل االلتزامات االكتتابية
رأس املال املطلوب مقابل مخاطر معيدي التأمني
رأس املال املطلوب مقابل مخاطر تأمني الحياة
مجموع رأس املال املطلوب
نسبة هامش املالءة ()%

99.339.607

141.822.206

126.780.748

111.622.596

242.790.946

123.566.148

24.839.720

38.244.810

493.751.021

415.255.769

330%

255%
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وافق مجلس اإلدارة عىل البيانات املالية للسنة املنتهية يف  31كانون األول  2015وسمح بإصدارها بتاريخ  31آذار .2016
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