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  للتأمین  السوریة الوطنیةلشركة ا
   شركة مساھمة مغفلة عامة

   الدخل الشامل اآلخر قائمة
  

  كانون األول ٣١المنتھیة في  للسنة
 ٢٠١٧ إیضاح

 
٢٠١٦ 

 .س.ل  :اإلیرادات
 

 .س.ل
  1,541,863,897     1,826,969,448         24 إجمالي األقساط المكتتب بھا  

 (323,437,898)    (289,525,669)          24 اط المكتتب بھا سحصة معیدي التأمین من إجمالي األق 

  1,218,425,999     1,537,443,779         قساط المكتتب بھا  صافي األ 

  (48,017,173)      (160,501,871)          24  أقساط غیر مكتسبةحتیاطي اصافي التغیر في  

  1,170,408,826     1,376,941,908         مین  أقساط التأصافي  

  73,814,090       52,600,063               24 عموالت مقبوضة  

  2,185,300  136,121,190             24 أخرى تأمینیة إیرادات  

  1,246,408,216     1,565,663,161         التأمین یراداتإجمالي إ 

 :المصاریف
 (1,131,265,916)  (953,545,562)          24 إجمالي المطالبات المدفوعة    

  512,128,459       53,331,510               24 حصة معیدي التأمین من إجمالي المطالبات المدفوعة  

 (619,137,457)  (900,214,052)           صافي  المطالبات المدفوعة   

  (27,767,778)      29,924,894               24 صافي التغیر في احتیاطي  مطالبات قید التسویة و غیر مبلغ عنھا   

 (646,905,235)  (870,289,157)          صافي المطالبات   

 (147,537,125)    (129,898,731)          24 عموالت مدفوعة   

 (30,230,435)      (29,735,026)             24 فائض الخسارة اتفاقیات قساط أ 

 (9,251,184)      (10,961,818)             24  شراف على التأمین رسوم ھیئة اإل 

 

      (1,040,884,733) (833,923,979) 

  للسنةالفنیة ) الخسائر(رباح األ

 

524,778,428 412,484,237 

 
 
 
  

  

  

  

ً من  ٣٤إلى  ١إن اإلیضاحات المرفقة من  ً أساسیا   البیانات المالیةتشكل جزءا
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  للتأمین  السوریة الوطنیةلشركة ا
   شركة مساھمة مغفلة عامة

  تابع/  الدخل الشامل اآلخرقائمة 
  

  كانون األول ٣١للسنة المنتھیة في   
 ٢٠١٧ إیضاح

 
٢٠١٦ 

 
 .س.ل .س.ل

  171,893,812       244,964,443               فوائد من ودائع لدى المصارف  

  38,359              174,523,953             25 إیرادات أخرى  

 401,989,925     (221,560,729)          26 المحققة الناتجة عن تغیرات أسعار الصرف غیر السنة )خسائر( مكاسب 

  (60,049,884) (191,803,599)          27  الصرف المحققة  )خسائر( مكاسب

 4,716,666        26,393,722                  قییم استثمارات مالیة بغرض المتاجرةأرباح ت 

 (146,022,474)    (146,468,220)          28 رواتب و أجور وملحقاتھا  

   (103,927,818)    (146,642,178)          29 عمومیة وداریة إمصاریف  

 (33,791,717)  (29,304,323)             15 االستھالكات  

 (3,121,934)           (8,123,640)               10 تحصیلھا مخصص دیون مشكوك في 

 (11,188,961)  (2,696,612)                 مصرفیة فوائد وأعباء مالیة  

 220,535,974  (300,717,184)            إجمالي المصاریف

 633,020,211     224,061,244               قبل  الضریبة ) الخسارة(صافي الربح  

 (36,259,739)      (110,963,944)          20 ضریبة الدخل  مصروف 

  596,760,472     113,097,301             بعد الضریبة  ) الخسارة(صافي الربح  

 70.21 13.31 30  األساسیة والمخففة السھم )خسارة( ربحیة

  
  

  

  

  

  

ً من  ٣٤إلى  ١إن اإلیضاحات المرفقة من  ً أساسیا   البیانات المالیةتشكل جزءا



 

٩ 
 

  شركة مساھمة مغفلة عامة -للتأمین  السوریة الوطنیةلشركة ا

  بیان التغیرات في حقوق المساھمین 

 

  رأس المال
احتیاطي 

  األرباح المدورة   قانوني

) خسائر(مكاسب 
محققة غیر 

متراكمة ناتجة 
عن تغیرات 
 أسعار الصرف

 
) خسائر(أرباح 

  السنة

مكاسب 
 السنة) خسائر(

غیر المحققة  
الناتجة عن 

تغیرات أسعار 
 الصرف

 المجموع 

 
 .س.ل .س.ل .س.ل .س.ل  .س.ل   .س.ل .س.ل

  850,000,000 ٢٠١٦كانون الثاني  ١الرصید كما في 
 

203,076,416      190,063,363   800,391,207  
 

- 
 

- 
 

  2,043,530,986  

 - ٢٠١٥توزیعات أرباح عن عام 
 

-   (170,000,000)  - 
 

- 
 

- 
 

   (170,000,000) 

 - مكافآت مجلس اإلدارة
 

-     (12,800,000)  - 
 

- 
 

- 
 

     (12,800,000) 
 - السنةصافي أرباح 

 
-  194,770,547  401,989,925 

 
- 

 
- 

 
     596,760,472  

 -  ٢٠١٦احتیاطي قانوني عن أرباح 
 

9,423,584  (9,423,584)  - 
 

- 
 

- 
 

- 

  850,000,000  ٢٠١٦ كانون األول  ٣١الرصید كما في 
 

212,500,000  
        

192,610,326  
 

1,202,381,132  
 

- 
 

- 
 

  2,457,491,458  

  850,000,000 ٢٠١٧كانون الثاني  ١كما في الرصید 
 

212,500,000      192,610,326   1,202,381,132  
 

- 
 

- 
 

  2,457,491,458  
 - ٢٠١٦توزیعات أرباح عن عام 

 
-   (170,000,000)  - 

 
- 

 
- 

 
   (170,000,000) 

 - مكافآت مجلس اإلدارة
 

-     (11,300,000)  - 
 

- 
 

- 
 

     (11,300,000) 

 -  السنة) خسائر( صافي أرباح 
 

-  -  - 
 

334,658,030 
 

(221,560,729)  
 

113,097,301 

 -  عملة سنوات سابقة )خسائر( مكاسبضریبة 
 

-  (10,624,137)  - 
 

- 
 

- 
 

(10,624,137) 
تحویل من مكاسب مدورة غیر محققة إلى 

 -  أرباح مدورة محققة 
 

- 
 

264,250,903 
 

(264,250,903) 
 

- 
 

- 
 

- 

  850,000,000  ٢٠١٧ كانون األول  ٣١الرصید كما في 
 

212,500,000  
 

264,937,092  
 

   938,130,229   
 

334,658,030 
 

(221,560,729)  
 

  2,378,664,622  

    

 

 

  
        

ً من  ٣٢إلى  ١ات المرفقة من إن اإلیضاح ً أساسیا  البیانات المالیةتشكل جزءا



 

١٠ 
 

  شركة مساھمة مغفلة عامة - للتأمین السوریة الوطنیةلشركة ا

   یان التدفقات النقدیةب

  

  
 كانون األول ٣١للسنة المنتھیة في 

 
٢٠١٧ 

 
٢٠١٦ 

 
 .س.ل إیضاح

 
 .س.ل

 :النقدیة من النشاطات التشغیلیة التدفقات 
  633,020,211           224,061,245  قبل ضریبة الدخل السنة) خسائر( أرباح   

 160,501,871      24  صافي التغیر في احتیاطي أقساط غیر مكتسبة
 

     48,017,173 
 55,989,658      24 صافي التغیر في مطالبات قید التسویة 

 
    107,442,493 

 (85,914,552)    24 صافي التغیر في  مطالبات حدثت ولم یبلغ عنھا
 

    (79,674,715) 
 :تعدیالت للوصول إلى صافي النقد الناتج من النشاطات التشغیلیة

 االستھالكات    
 

         29,304,323 
 

          33,791,717  
 مؤونة الدیون المشكوك في تحصیلھا

 
         8,123,640  

 
3,121,934  

 القیمة العادلة لالستثمارات المالیة بغرض المتاجرة في تغیرال
 

     (26,393,722) 
 

       (4,716,666) 
 محققة الناتجة عن فروقات أسعار الصرفغیر خسائر  /مكاسب

 
221,560,729 

 
   (401,989,925) 

 في عمالء مدینون) الزیادة( 
 

   (112,642,357) 
 

 (44,526,228)  
 في حسابات شركات التأمین وإعادة التأمین المدینة) الزیادة/ (النقص

 
       304,657,775  

 
 (314,370,349) 

 أطراف ذات عالقة -في ذمم مدینة) الزیادة(
 

(65,669,362)        
 

     (71,190,232)  
 في فوائد مستحقة وأرصدة مدینة أخرى) الزیادة/ (النقص

 
     53,904,014 

 
     (30,610,246) 

 في حسابات شركات التأمین وإعادة التأمین الدائنة) النقص(
 

     (271,867,232) 
 

4,930,142  
 أطراف ذات عالقة - في ذمم دائنة) النقص(/ الزیادة 

 
          1,379,985 

 
       (37,851,209) 

 في عمالء دائنون) النقص(/ الزیادة 
 

       3,016,310  
 

     (26,152,358) 
 في ذمم دائنة ودائنون مختلفون  الزیادة

 
       37,205,117  

 
    (2,306,256) 

  ضریبة مدفوعة
 

(36,259,740) 
 

(43,042,830) 
 صافي األموال المستخدمة في النشاطات التشغیلیة     

 
     500,957,702        (226,107,344) 

 :النشاطات االستثماریةالتدفقات النقدیة من 
 في ودائع ألجل لدى المصارف  النقص/ )الزیادة(    
 

(111,958,236)   
 

(78,809,937) 
  استثمارات مالیة متوفرة للبیع) اقتناء(

 
(10,300,000) 

 
- 

  موجودات ثابتة مادیة) اقتناء(
 

(5,167,500) 
 

(12,278,880) 
  استثمارات عقاریةبیع 

 
601,432,400 

 
- 

  صافي األموال المستخدمة في النشاطات االستثماریة
 

474,006,664         (91,088,817) 
 قروض بنكیة

 
- 

 
     (44,600,000) 

 تسدید مكافآت مجلس اإلدارة
 

     (11,300,000) 
 

     (12,800,000) 
 تسدید أنصبة أرباح

 
 (170,000,000) 

 
 (124,412,690) 

 في النشاطات التمویلیةصافي األموال المستخدمة 
 

(181,300,000)      (181,812,690) 
 حكمھفروقات أسعار صرف النقد وما في 

 
(221,560,729) 

 
411,930,999 

  في حكمھالزیادة في النقد وما )/ النقص(صافي 
 

572,103,637     (87,077,852) 
  1,189,941,209   5 السنةالنقد وما یوازي النقد في بدایة 

 
  1,277,019,061  

  1,189,941,209      1,762,044,846    5  السنةالنقد وما یوازي النقد في نھایة 
  

  

ً من  ٣٤إلى  ١إن اإلیضاحات المرفقة من  ً أساسیا   البیانات المالیةتشكل جزءا



 

١١ 
 

  للتأمین السوریة الوطنیةلشركة ا

  شركة مساھمة مغفلة عامة

   إیضاحات حول البیانات المالیة

   ٧٢٠١ كانون األول ٣١المنتھیة في  للسنة

  

   وغایتھا تأسیس الشركة -١
م، ٢٠٠٦شباط  ٦بتاریخ . و.م/٩بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم للتأمین شركة مساھمة مغفلة عامة  السوریة الوطنیةتأسست الشركة 

ً للمرسوم التشریعي رقم  وتعلیماتھ التنفیذیة واألنظمة التي تضعھا  ٢٠٠٥لعام  ٤٣وألحكام المرسوم التشریعي رقم  ٢٠٠٤لعام  ٦٨وفقا
ً ألحكام قانون التجارة رقم  سجلت الشركة في السجل التجاري . م١٩٤٩لعام  ١٤٩ھیئة اإلشراف على التأمین في سوریة ووفقا

تم ترخیص الشركة من قبل ھیئة اإلشراف على التأمین في سوریة . م٢٠٠٦ أیلول ١٨بتاریخ  ١٤٦٥٢لمحافظة دمشق تحت الرقم 
سجلت الشركة في السجل الخاص لشركات التأمین لدى ھیئة اإلشراف على التأمین وقد م، ٢٠٠٦ آب ٦بتاریخ  ٣٥/١٠٠بالقرار رقم 
  /.٤/تحت الرقم 

 ١٣امتد نشاط الشركة لیشمل  ٢٠٠٧كانون األول  ٣١، وبتاریخ في كافة فروع التأمینغایة الشركة مزاولة أعمال التأمین المباشرة 
ً موزعة بین جمیع المحافظات السوریة   .فرعا

  .م٢٠١٠ أیلول ٢تم إدراج أسھم الشركة في سوق دمشق لألوراق المالیة بتاریخ 

  .بناء الشركة الوطنیة للتأمین –شارع النھر  –العنوان الروضة 

  لمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلةتطبیق ا -٢

  :معاییر التقاریر المالیة الدولیة الجدیدة والمعدلة والتي لیس لھا أثر جوھري على القوائم المالیة -أ

ولجنة تفسیر ) IASB(امت الشركة بتطبیق جمیع المعاییر والتفسیرات المعدلة والجدیدة الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة ق 
التابعة للمجلس والتي تخص وتسري على نشاطات الشركة والتي أصبحت ساریة المفعول في أو بعد ) IFRIC(إعداد التقاریر المالیة 

والتي لم تؤثر بشكل جوھري على المبالغ واإلفصاحات الواردة في القوائم في إعداد القوائم المالیة للشركة،  ٢٠١٧أول كانون الثاني 
ً بأنھ قد یكون لھا تأثیر على المعالجة المحاسبیة المالی   .للمعامالت والترتیبات المستقبلیةة للسنة والسنوات السابقة، علما

  : معاییر التقاریر المالیة الدولیة الجدیدة والمعدلة الصادرة وغیر الساریة المفعول بعد -ب

  :جدیدة والمعدلة الواردة أدناه الصادرة لكن غیر ساریة المفعول بعدبتطبیق المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة ال الشركةلم تقم  

  ساریة المفعول للسنوات المالیة التي تبدأ في أو بعد  معاییر التقاریر المالیة الدولیة الجدیدة والمعدلة
المعامالت بالعملة ): ٢٢(التفسیرات للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

  .دمةاألجنبیة والدفعات المق
یتناول التفسیر المعامالت بالعملة األجنبیة أو جزء من المعامالت االعتبارات 

  :التالیة
 اعتبار القیمة أو الثمن بالعملة األجنبیة. 
  أو بمطلوبات ً تعترف المنشأة بالموجودات المدفوعة مقدما

اإلیرادات المؤجلة قبل االعتراف بالموجودات ذات الصلة أو 
 .المصارفاإلیرادات أو 

  أو بمطلوبات ً تعترف المنشأة بالموجودات المدفوعة مقدما
  .اإلیرادات المؤجلة كموجودات أو مطلوبات غیر نقدیة

  .٢٠١٨أول كانون الثاني 



 

١٢ 
 

الدفع على أساس ): "٢(التعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
  .على أساس األسھموالمتعلقة بالتصنیف والقیاس لمعامالت الدفع " األسھم

  

  .٢٠١٨أول كانون الثاني 

" عقود التأمین): "٤(التعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
والمتعلقة بالفرق ما بین تاریخ سریان كل من المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

  .ومعیار عقود التأمین) ٩(رقم 
  

  .٢٠١٨أول كانون الثاني 

" االستثمارات العقاریة): "٤٠(معیار المحاسبة الدولي رقم التعدیالت على 
لتنص أن على المنشأة تحول العقار من أو ) ٥٧(حیث تم تعدیل الفقرة رقم 

إلى االستثمارات العقاریة فقط عندما یكون ھنالك دلیل على التغیر في 
  .االستخدام

ت مع تعریف یحدث التغیر في االستخدام عندما تتوافق أو ال تتوافق العقارا
  .االستثمارات العقاریة

ال یشكل التغییر في نوایا اإلدارة الستخدام العقار دلیل على وجود تغیر في 
  .االستخدام

  .تم تعدیل الفقرة لتنص على أن قائمة األمثلة الواردة فیھا غیر شاملة
  

  .٢٠١٨أول كانون الثاني 

، یحدد ھذا المعیار "إلیجارعقود ا): "١٦(المعیار الدولي للتقاریر المالیة  رقم 
ً للمعاییر  كیفیة االعتراف والقیاس والعرض واإلفصاح عن عقود اإلیجار وفقا

كما یوفر ھذا المعیار نموذج محاسبي موحد . الدولیة للتقاریر المالیة
للمستأجر، حیث یتطلب قیام المستأجرین باالعتراف باألصول وااللتزامات 

ً أو أقل لكافة عقود اإلیجار باستثناء ا لعقود التي تكون مدتھا اثني عشر شھرا
  .أو تكون أصولھا ذات قیم منخفضة

بموجب ھذا المعیار على المؤجر االستمرار في تصنیف عقود اإلیجار إما 
عقود تشغیلیة أو تمویلیة، كما وبموجب ھذا المعیار فإن محاسبة عقود 

تغییر عما كانت اإلیجار في دفاتر المؤجر بقیت إلى حد كبیر كما ھي دون 
  ).١٧(علیھ بموجب معیار المحاسبة الدولي رقم 

  

  .٢٠١٨أول كانون الثاني 

النسخ المعدلة " (األدوات المالیة): "٩(المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
  )٢٠١٤و ٢٠١٣و ٢٠١٠و ٢٠٠٩لألعوام 

األدوات المالیة في ) ٩(حیث صدر المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
وطرح متطلبات جدیدة لتصنیف وقیاس الموجودات  ٢٠٠٩تشرین الثاني 

إلضافة متطلبات لتصنیف وقیاس  ٢٠١٠المالیة، وتم تعدیلھ في تشرین األول 
واستبعاد المطلوبات المالیة، كما تم طرح نسخة جدیدة في تشرین الثاني 

دلة كما تم إصدار نسخة مع. لتتضمن متطلبات جدیدة لمحاسبة التحوط ٢٠١٣
متطلبات ) أ: (كي یتضمن بشكل رئیسي كل من ٢٠١٤من المعیار في تموز 

تعدیالت محددة لمتطلبات التصنیف والقیاس ) ب(التدني للموجودات المالیة، 
من خالل طرح فئة لقیاس الموجودات المالیة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

  .لبعض أدوات الدین البسیطة
تحتوي على ) ٩(الدولي للتقاریر المالیة رقم إن النسخة النھائیة للمعیار 

المتطلبات المحاسبیة لألدوات المالیة وحلت محل معیار المحاسبة الدولي رقم 
وتتضمن النسخة الجدیدة من المعیار المتطلبات . االعتراف والقیاس): ٣٩(

  :التالیة
  :التصنیف والقیاس

تدفقات النقدیة تصنف الموجودات المالیة بناًء على نموذج األعمال وال
ً لبعض أدوات الدین حیث یمكن  ٢٠١٤وقدمت نسخة . التعاقدیة ً جدیدا تصنیفا

الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل "تصنیفھا ضمن 
ویتم تصنیف المطلوبات المالیة بشكل مشابھ لمعیار المحاسبة الدولي ". اآلخر
لمتطلبات المنطبقة على قیاس مخاطر ، ولكن ھنالك اختالفات في ا)٣٩(رقم 

  .االئتمان المتعلقة بالمنشأة
  :التدني

  .٢٠١٨أول كانون الثاني 



 

١٣ 
 

الحتساب خسارة " الخسارة االئتمانیة المتوقعة"نموذج  ٢٠١٤قدمت نسخة 
تدني الموجودات المالیة، وعلیھ أصبح من غیر الضروري زیادة المخاطر 

  .االئتمانیة بشكل مسبق حتى یتم االعتراف بخسارة التدني
  :ة التحوطمحاسب

نموذج جدید ل حاسبة التحوط تم تصمیمھ لیكون أكثر  ٢٠١٤قدمت نسخة 
مالئمة مع كیفیة قیام المنشآت بإدارة المخاطر عند التعرض لمخاطر التحوط 

  .المالي وغیر المالي
  :إلغاء االعتراف

تم اتباع متطلبات إلغاء االعتراف للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة كما 
  ).٣٩(ي المعیار المحاسبي الدولي رقم وردت ف

  
اإلیرادات من ): "١٥(التعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

تحدید التزامات (والمتعلقة بتوضیح ثالثة جوانب للمعیار " العقود مع العمالء
) اخیص، والترprincipal versus agent considerationsاألداء، و

  .ولتوفیر انتقال مریح للعقود المعدلة والعقود المكتملة
  

  .٢٠١٨أول كانون الثاني 

اإلیرادات من العقود مع ): "١٥(المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
  ".العمالء

حیث وضع  ٢٠١٥في أیار ) ١٥(صدر المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
المنشآت في قید اإلیرادات الناتجة من العقود نظام شامل وموحد تستعین بھ 

سوف یحل ) ١٥(المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم . المبرمة مع العمالء
محل اإلرشادات الحالیة بشأن االعتراف باإلیرادات بما في ذلك المعیار 

، والمعیار المحاسبي الدولي رقم "اإلیرادات): "١٨(المحاسبي الدولي رقم 
وما یتعلق بھا من تفسیرات عند سریان العمل " د اإلنشاءاتعقو): "١١(

  ).١٥(بالمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
على أنھ ) ١٥(ویقوم المبدأ األساسي للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

یتوجب على المنشأة االعتراف بإیراداتھا لوصف التحویل الحاصل للبضائع 
للعمالء بقیمة تعكس القیمة التي تتوقع المنشأة  أو الخدمات المتفق علیھا

الحصول علیھا لقاء تلك البضائع أو الخدمات، ویقدم المعیار على وجھ الدقة 
ً لالعتراف باإلیرادات بناًء على خمس خطوات   :منھجا

  .تحدید العقود المبرمة مع العمیل: ١الخطوة 
  .تحدید التزامات األداء الواردة بالعقد: ٢الخطوة 

  .تحدید قیمة المعاملة: ٣خطوة ال
  .تخصیص قیمة المعاملة على التزامات األداء الواردة بالعقد: ٤الخطوة 
استیفاء المنشأة اللتزامات ) أو حین(االعتراف باإلیرادات عند : ٥الخطوة 

  .األداء
تعترف المنشأة بإیراداتھا ) ١٥(وبموجب المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

استیفاء االلتزام، أي عندما تحول السیطرة للعمیل على البضائع أو عندما یتم 
  .الخدمات التي تنطوي على استیفاء التزام ما

لقد تم إضافة المزید من التوجیھات المستقبلیة للمعیار الدولي للتقاریر المالیة 
حتى یتم معالجة حاالت محددة، وإضافة إلى ذلك یتطلب المعیار ) ١٥(رقم 

ً من اإلفصاحات التفصیلیة) ١٥(قاریر المالیة رقم الدولي للت   .مزیدا

  .٢٠١٨أول كانون الثاني 

  ".عقود التأمین" ):١٧(المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
  

  .٢٠٢١أول كانون الثاني 

  

نھ من غیر العملي أن یتم وإ ،سریان كل منھاتتوقع إدارة الشركة أن یتم تطبیق المعاییر المبینة أعاله في إعداد القوائم المالیة عند تاریخ 
تقدیر أثر تطبیق ذلك في الوقت الحالي بشكل معقول لحین قیام اإلدارة باستكمال الدراسة التفصیلیة لتطبیق تلك المعاییر على القوائم 

  .المالیة للشركة

  



 

١٤ 
 

   السیاسات المحاسبیة -٣
  :التقید بالمعاییر

 ً   .للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة وقوانین وأنظمة التأمین المرعیة في الجمھوریة العربیة السوریةتم إعداد البیانات المالیة وفقا

  :أسس إعداد البیانات المالیة

، باستثناء الموجودات المالیة المحتفظ بھا بغرض المتاجرة والتي تظھر بالقیمة على أساس الكلفة التاریخیة البیانات المالیةجرى إعداد 
العملة التشغیلیة للشركة وعملة عملة إعداد التقاریر المالیة للشركة وھي ، .)س.ل(المالیة باللیرة السوریة  البیاناتتظھر . العادلة

  .االقتصاد

 ً تم تصنیف الحسابات في الموجودات والمطلوبات حسب طبیعة كل منھا وتم تبویبھا في البیانات المالیة بموجب ترتیب تقریبي تبعا
  .سبیة من األعلى سیولة إلى األقل سیولةلسیولتھا الن

  :إن أھم السیاسات المحاسبیة ملخصة أدناه

  :تحویل العمالت األجنبیة. أ

إن العملیات الجاریة خالل السنة بالعمالت غیر اللیرة السوریة یتم تحویلھا إلى اللیرة السوریة باستعمال أسعار الصرف السائدة في 
یجري إعادة تحویل أرصدة الموجودات والمطلوبات المالیة بتلك العمالت على أساس أسعار الصرف السائدة في تاریخ . تاریخ العملیة

  .يبیان الوضع المال

  .أما أرصدة الموجودات والمطلوبات غیر المالیة وحقوق الشركاء فیتم تحویلھا على أساس سعر الصرف التاریخي

  .یتم قید أرباح وخسائر فروقات الصرف الناتجة من جراء ھذه العملیات في بیان الدخل الشامل اآلخر

   :بلغت أسعار صرف العمالت األجنبیة كما یلي

  
 كانون األول  ٣١كما في      األولكانون  ٣١كما في  

  
٢٠١٧ 

 
٢٠١٦ 

  
 .س.ل

 
 .س.ل

 والر أمریكيد
 

436 
 

517.43 
 یورو

 
520.13 

 
541.18 

  جنیھ استرلیني
 

585.94  
 

633.56  
  

  :الموجودات الثابتة المادیة. ب

تنزیل االستھالكات المتراكمة، وخسائر تدني جرى إظھار الموجودات الثابتة المادیة على أساس التكلفة التاریخیة باللیرة السوریة بعد 
ً لھا التكالیف اإلضافیة التي تتكبدھا الشركة إلیصال األصول . القیمة، إن وجدت تتضمن تكلفة الموجودات المشتراة كلفة الشراء مضافا

  .إلى حالتھا التشغیلیة

ج أو اإلدارة تتضمن األتعاب المھنیة، وتكالیف االقتراض إن تكلفة األصول المنشأة أو قید اإلنشاء والمنوي استعمالھا لغایات اإلنتا
ً للمعیار المحاسبي الدولي رقم  إن اھتالك ھذه األصول یبدأ عندما تصبح ". تكالیف االقتراض) "٢٣(المرسملة لألصول المؤھلة وفقا

  .األصول جاھزة لالستعمال

  :الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة وباعتماد النسب السنویة التالیةیجري استھالك الموجودات الثابتة المادیة باستعمال طریقة القسط 
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   %  

  4  البناء
  10  األثاث والمفروشات

  33 - 15  لوازم معلوماتیة ومكتبیة
  20  السیارات

   

ویتم . الدفتریة الصافیةیتم احتساب الربح أو الخسارة الناجمة عن استبعاد الموجودات الثابتة، على أساس الفرق بین سعر البیع والقیمة 
  .تسجیل الربح أو الخسارة في بیان الدخل الشامل اآلخر

  :التأمینات االجتماعیة. ح

الشركة مسجلة في مؤسسة التأمینات االجتماعیة في الجمھوریة العربیة السوریة وتسدد بشكل منتظم التأمینات عن موظفیھا إلى إن 
الشركة تجاه موظفیھا في ما یخص تعویض نھایة الخدمة وبالتالي سوف یحصل الموظفون تمثل ھذه المساھمات واجبات . المؤسسة

  .على ھذا التعویض من مؤسسة التأمینات االجتماعیة

  :المؤونات. د

یتم تكوین مؤونات االلتزامات المالیة الناتجة عن أحداث سابقة والتي من المحتمل أن یترتب عنھا استعمال موارد اقتصادیة یمكن 
  .دیرھا بشكل معقولتق

  :ضریبة الدخل. ز

ً ألحكام المرسوم التشریعي رقم  بالمئة من  ١٥والذي حدد الضریبة بمعدل  ٢٠٠٥للعام  ٤٣تحتسب الشركة مؤونة ضریبة الدخل وفقا
عادة بالمئة من أسھمھا لالكتتاب، إضافة لضریبة إ ٥٠صافي األرباح الخاضعة للضریبة في حال طرحت شركة التأمین أكثر من 

  .من الضرائب على الربح السنوي وتسدد مع تسدید الضریبة% ١٠اإلعمار بنسبة 

تختلف األرباح الخاضعة للضریبة عن األرباح الصافیة في بیان الدخل الشامل اآلخر بسبب استبعاد المبالغ غیر الخاضعة للضریبة 
  .وإضافة المبالغ غیر الجائز تنزیلھا من الوعاء الضریبي

  :أمینعقود الت. س

المؤمن (بتغطیة مخاطر محددة قد تصیب الفریق الثاني ) شركة التأمین(إن عقد التأمین ھو كنایة عن عقد یتعھد بموجبھ الفریق األول 
ً على المؤمن لھ) الحادث المؤمن علیھ(وذلك من خالل التعویض عن حدث مستقبلي محدد ) لھ تعتبر . الذي قد یصیب ویؤثر سلبا

  .التأمین إیرادات عند إصدار البوالصاألقساط على عقود 

یتم یتم احتساب االحتیاطي الحسابي المتعلق بالتأمین على الحیاة بناًء على رأي خبیر اكتواري مقبول لدى ھیئة اإلشراف على التأمین و
ً لتعلیمات ھیئة اإلشراف على التأمین لمقابلة قیمة األقساط غیر المستحقة  والمسجلة كإیرادات في بیان احتساب االحتیاطي الفني وفقا

ً للنسب التالیة من حجم األقساط المكتتب بھا. األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر         :وھو یحتسب وفقا

%  
 بضائع-تأمین النقل البحري 25  

 وتأمینات اآلجال الطویلة تأمین المسافرین 100
 التأمینات العامة وباقي فروع التأمین  40
 تأمین إلزامي للسیارات   40
  التأمین الصحي 60
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  :التزامات عقود التأمین. ط

 التزامات عقود التأمین تجاه المطالبات تحت التسویة ناتج من مطالبات بلغت للشركة وال زالت تحت التسویة بتاریخ بیان الوضع المالي
ً . باإلضافة إلى مطالبات حصلت ولم یبلغ عنھا   :لتعلیمات ھیئة اإلشراف على التأمین كما یليویتم احتسابھا وفقا

  .من الخسارة المقدرة% ١٠٠:                    مطالبات عن حوادث تحت التسویة -

  ):IBNR(مطالبات حصلت ولم یبلغ عنھا  -

 جمیع فروع التأمین عدا التأمین الصحي
  واإللزامي سیارات

  

من قیمة % ٧.٥و من قیمة المطالبات تحت التسویة أ% ١٥أیھما أكثر 
  .بھا لكل فرع من فروع التأمین األقساط  المكتتب

  التأمین الصحي
  

  .من المطالبات المدفوعة% ١٥
ً من البیانات المالیة الختامیة لعام   التأمین اإللزامي سیارات م، وبناًء على تعمیم ھیئة ٢٠١٥بدءا

الثاني تشرین  ٢٥ص المؤرخ بتاریخ /١٠٩٩اإلشراف على التأمین رقم 
من قیمة التغیر في احتیاطي قید % ١٥، یتم احتساب أیھما أكثر ٢٠١٥

ً منھ (التسویة  إجمالي احتیاطي قید التسویة محتجز آلخر المدة مطروحا
من قیمة % ٧.٥أو ) إجمالي احتیاطي قید التسویة المفرج عنھ أول المدة

  .األقساط المكتتب بھا
  

نھا لجمیع فروع التأمین لمدة سنة واحدة عدا فرع التأمین اإللزامي فیتم احتجازه لمدة ثالثة یتم احتجاز مطالبات حصلت ولم یبلغ ع
م، كما یتم اإلفراج عن احتیاطي مطالبات حصلت ولم یبلغ عنھا لفرع السفر، للعقود ٢٠١٤سنوات ابتداًء من األول من كانون الثاني 

  .ع الذي تم االحتجاز فیھالمنتھیة، بشكل ربع سنوي في نھایة الربع التالي للرب

  :عملیات إعادة التأمین. ف

لقد اعتمدت الشركة احتساب حصة شركات إعادة التأمین من األقساط والعمولة المقبوضة من شركات إعادة التأمین وحصة شركات 
فاقیات معقودة معھا وسجلت إعادة التأمین من المطالبات المدفوعة وتحت التسویة والمطالبات التي حصلت ولم یبلغ عنھا على أساس ات

  .في حسابات ھذه الشركات

  :حصة معیدي التأمین من االحتیاطي الفني والحسابي. ق

یتم احتساب حصة معیدي التأمین من االحتیاطي الفني والحسابي على أساس اإلسنادات الفعلیة المقدمة لھم وإجمالي المبالغ الفعلیة 
  .العائدة لالحتیاطي الفني والحسابي

  :إظھار حصة معیدي التأمین من االحتیاطي الفني والحسابي كذمم مدینة في بیان الوضع المالي ویتم احتسابھا كما یليیتم 

  .من الخسارة المقدرة% ١٠٠:                    مطالبات عن حوادث تحت التسویة -

  ):IBNR(مطالبات حصلت ولم یبلغ عنھا  -

من قیمة حصة معیدي التأمین من مطالبات تحت % ١٥أیھما أكثر   واإللزامي سیارات جمیع فروع التأمین عدا التأمین الصحي
  .من قیمة أقساط إعادة التأمین العائدة لنفس السنة% ٧.٥     التسویة أو

  

  التأمین الصحي
  

  .من حصة معیدي التأمین من المطالبات المدفوعة% ١٥

ً من البیانات المالیة  التأمین اإللزامي سیارات م، وبناًء على تعمیم ھیئة ٢٠١٥الختامیة لعام  بدءا
تشرین الثاني  ٢٥ص المؤرخ بتاریخ /١٠٩٩اإلشراف على التأمین رقم 

من حصة المعید من قیمة التغیر % ١٥، یتم احتساب أیھما أكثر ٢٠١٥
إجمالي احتیاطي قید التسویة محتجز آلخر المدة (في احتیاطي قید التسویة 

ً منھ إجمالي احت أو ) یاطي قید التسویة المفرج عنھ أول المدةمطروحا
  .من أقساط إعادة التأمین العائدة لنفس السنة% ٧.٥
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یتم احتجاز مطالبات حصلت ولم یبلغ عنھا لجمیع فروع التأمین لمدة سنة واحدة عدا فرع التأمین اإللزامي فیتم احتجازه لمدة ثالثة 
م، كما یتم اإلفراج عن احتیاطي مطالبات حصلت ولم یبلغ عنھا لفرع السفر، للعقود ٢٠١٤سنوات ابتداًء من األول من كانون الثاني 

  .المنتھیة، بشكل ربع سنوي في نھایة الربع التالي للربع الذي تم االحتجاز فیھ

  :المطالبات المدفوعة. ك

لحاملي عقود التأمین بعد تنزیل تظھر المطالبات المدفوعة التي تمثل التعویضات المسددة خالل السنة والتعویضات المتوجبة 
  .أو استحقاقھا تقوم الشركة بقید االستردادات المستحقة عن المطالبات المدفوعة عند تحصیلھا. االستردادات المستحقة عنھا

  :إیرادات الفوائد. ل

لى الودائع لدى المصارف والتي ، وتتضمن الفوائد المكتسبة عالدخل الشامل اآلخرتقید إیرادات الفوائد على أساس االستحقاق في بیان 
  .تحتسب على أساس المبلغ ونسبة الفائدة المطبقة

  :الموجودات والمطلوبات المالیة. م

ً في الشروط التعاقدیة لألدوات المالیة   .یتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالیة في بیان الوضع المالي عندما تصبح الشركة طرفا

العمالء والوكالء ووسطاء التأمین بقیمتھا االسمیة بعد تنزیل مؤونات مناسبة للقیم غیر القابلة للتحصیل تظھر الذمم المدینة وذمم 
  .المتوقعة

  .تظھر الذمم الدائنة وذمم شركات إعادة التأمین بقیمتھا االسمیة

  :استثمارات متاحة للبیع. ن

من  سنةما لم تعرب اإلدارة عن نیتھا بحمل ھذه االستثمارات ل تصنف استثمارات مالیة متوفرة للبیع ضمن الموجودات غیر المتداولة
  .تاریخ بیان الوضع المالي حیث یتم تصنیفھا في الموجودات المتداولة

 یتم االعتراف باالستثمارات المالیة المتوفرة للبیع وفق القیمة العادلة بحیث تسجل أیة أرباح أو خسائر ضمن حقوق المساھمین، باستثناء
االستثمارات المتاحة . ني القیمة وفروقات الصرف في حال الموجودات المالیة حیث یتم تسجیلھا ضمن بیان الدخل الشاملخسائر تد

للبیع غیر المدرجة في األسواق المالیة والتي ال یمكن الحصول على قیمتھا العادلة بشكل موثوق، تسجل وفق كلفتھا التاریخیة بعد تنزیل 
ً في حقوق . إن وجدتخسائر التدني في القیمة  عند التخلي عن ھذه االستثمارات یتم تحویل كافة األرباح والخسائر المعترف بھا سابقا

وفق اآلخر  في حال كانت االستثمارات منتجة للفوائد، تسجل الفوائد في بیان الدخل الشامل. اآلخر المساھمین إلى بیان الدخل الشامل
  .طریقة معدل الفائدة الفعلي

في حال عدم توفر ھذه . عادلة لالستثمارات المتاحة للبیع ھي قیمتھا المدرجة في األسواق المالیة في تاریخ بیان الوضع الماليالقیمة ال
مة القیمة في األسواق المالیة، یتم تقدیر القیمة العادلة وفق طرق تقییم مقبولة مثل حسم التدفقات النقدیة أو صافي قیمة األصول أو القی

  .تثمارات مشابھةالسوقیة الس

  :االستثمارات العقاریة. و

أو بیعھا وتحقیق ربح رأسمالي من ذلك، یتم االعتراف باالستثمارات العقاریة بدایة / ھي العقارات المحتفظ بھا لغرض تأجیرھا و
بالقیمة العادلة، أي ربح أو  بالتكلفة متضمنة أیة تكالیف ضروریة إلتمام عملیة االعتراف بھا، بعد ذلك یتم قیاس االستثمارات العقاریة

. التي نتج فیھا ھذا التغیر سنةخسارة ناتج عن التغیر بالقیمة العادلة لالستثمارات العقاریة یتم االعتراف بھ في بیان الدخل الشامل لل
االعتراف بالربح أو  ، یتمتظھر االستثمارات العقاریة بسعر الكلفة بعد تنزیل االستھالكات المتراكمة وخسائر تدني القیمة إن وجدت

ً على أساس الفرق بین صافي المتحصالت (الخسارة الناتج عن استبعاد االستثمارات العقاریة إما عند البیع أو التخلي عنھا،  محسوبا
  .التي تم فیھا استبعاد األصول سنةفي بیان الدخل الشامل لل) البیعیة والقیمة الدفتریة لألصول



 

١٨ 
 

  :كلفة االستدانة -ج

  .التي تحققت فیھا ھذه الكلفة سنةل كلفة االستدانة في بیان الدخل الشامل والدخل الشامل اآلخر في الیتم تسجی

  :النقد وما یوازي النقد. ي

ثالثة أشھر ال یتضمن ھذا البند النقد والحسابات الجاریة والودائع ألجل ذات االستحقاقات القصیرة التي ال تتعدى استحقاقاتھا األصلیة
  .فأقل

   للتقدیرات واالفتراضاتومصادر أساسیة  مھمةمحاسبیة  أحكام -٤
تقدیرات  باتخاذ قرارات وتقدمإدارة الشركة  تقوم، أعاله ٣المذكورة في اإلیضاح رقم  في سیاق تطبیق السیاسات المحاسبیة

ذه التقدیرات واالفتراضات تعتمد ھ. الدفتریة للموجودات والمطلوبات غیر المتوفرة من مصادر أخرى المبالغ بشأنوافتراضات 
وقد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات . وعلى عوامل أخرى تعتبر ذات صلةالسابقة المتعلقة بھا على عامل الخبرة 

  .واالفتراضات

 سنةسبیة في الالتقدیرات المحا تعدیلالناتجة عن  تم إجراء القیودی. الخاصة بھا بصورة مستمرةتتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات 
ً على ھذه ال یؤثر التعدیل االتقدیر وذلك إذا كان ھذتعدیل فیھا  حصلالتي المالیة  وفترات الحقة إذا كان  التعدیل سنة، أو في سنةحصریا
  .الحالیة وفترات الحقة سنةؤثر على الی التعدیل

  :للتقدیرات واالفتراضاتالمصادر األساسیة 

  :استھالكات األصول الثابتة. أ

تقوم الشركة بمراجعة األعمار اإلنتاجیة المقدرة لألصول الثابتة المادیة وطریقة االستھالك المطبقة وقیمة ، ٣كما جاء في اإلیضاح رقم 
  .بتاریخ كل بیان وضع ماليالنفایة في نھایة العمر اإلنتاجي لألصل 

  :مؤونات الدیون المشكوك بتحصیلھا. ب

وتشكل مؤونة  لعمالء والوكالء ووسطاء التأمین الشركة بتقییم الوضع االئتماني للذمم المدینة وذمم اتقوم ، ٣كما جاء في اإلیضاح رقم 
  .المتوقعة مناسبة للقیم المتوقعة غیر القابلة للتحصیل

  :تدني قیمة الموجودات وتكوین المؤونات الالزمة .ج

باعتقاد اإلدارة، ال  .اإلدارة بتقدیر القیمة االستردادیة لألصول تقومفي ظل الظروف الراھنة التي تمر بھا الجمھوریة العربیة السوریة، 
  .توجد مؤشرات لتكوین مؤونات تدني

  :تقییم االلتزامات الناتجة عن المطالبات الموقوفة لعقود التأمین. د

حیث ھنالك عوامل غیر . سابیة للشركةیعتبر تقدیر االلتزامات الناتجة عن المطالبات الموقوفة لعقود التأمین على أنھ أكثر التوقعات الح
ً مقابل ھذه المطالبات یتم تقدیر االلتزامات الناشئة . مؤكدة یجب أخذھا باالعتبار عند تقدیر االلتزام الذي ستقوم الشركة بتسدیده الحقا

ات المبلغ عنھا والتي لم یتم سدادھا یتم إن االلتزام للمطالب. المركز الماليلكل من القیمة المتوقعة لتكالیف المطالبات المبلغ عنھا بتاریخ 
ً إلى المعلومات المتعلقة   .بكل مطالبة على حدة تقدیره استنادا

  :انخفاض قیمة ذمم التأمین المدینة. ـھ

فاض إن تحدید وجود انخ. یتم تقدیر القیمة القابلة للتحصیل من ذمم التأمین المدینة عند وجود إمكانیة عدم تحصیل تلك الذمم بشكل كامل
 في قیمة ذمم التأمین المدینة، یتطلب من اإلدارة تقییم مستوى المالءة والسیولة المالیة لحاملي بوالص التأمین وكذلك لشركات التأمین،

ورأي اإلدارة  السنةوكذلك یتم مراجعة نسب التحصیالت بناًء على المعلومات التاریخیة للشركة والدراسات التفصیلیة التي تمت خالل 



 

١٩ 
 

یتم إثبات . الدخل الشامل اآلخریتم إثبات الفرق بین المبالغ المتوقع تحصیلھا والقیمة الدفتریة كمصاریف في بیان . ونیة للشركةالقان
ً خالل الفترات المستقبلیة والمبالغ المتوقعة في بیان  التي یتم بھا  سنةفي الالدخل الشامل اآلخر الفرق بین المبالغ التي یتم تحصیلھا فعلیا

  .حصیلالت

  :مبدأ االستمراریة. ي

قامت اإلدارة بتقییم مدى قدرة الشركة على االستمرار في العمل على أساس مبدأ االستمراریة وذلك حسب متطلبات معیار المحاسبة 
حالة عدم تعتقد اإلدارة أنھ وبالرغم من . اعتمدت اإلدارة بتقییمھا على مجموعة من المؤشرات المالیة والتشغیلیة. ١الدولي رقم 

ل االستقرار التي تمر بھا الجمھوریة العربیة السوریة وحالة عدم الیقین المستقبلیة، فإن الشركة تملك الموارد الكافیة لالستمرار بالعم
  .بناًء علیھ فقد تم إعداد القوائم المالیة على أساس مبدأ االستمراریة. في المدى المستقبلي المنظور

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

٢٠ 
 

  في حكمھالنقد وما  - ٥

ثالثة أشھر أو أقل محفوظة فترة من النقد في الصندوق وحسابات جاریة وودائع استحقاقھا األصلي خالل یتألف ھذا البند 
  :لدى مصارف ذات مالءة مالیة، ویقسم كما یلي

  ٢٠١٧ كانون أول ٣١كما في 
 المجموع 

 .س.ل
  عمالت أجنبیة بما یعادل 

 .س.ل 
 

 .س.ل
 

          61,040,707  
 

           2,345  
 

 النقد في الصندوق     61,038,362    
      61,040,707  

 
              2,345  

 
     61,038,362  

  
 

  
 

  النقد لدى المصارف   
 حسابات جاریة    489,618,707     106,787,951          596,406,658     
1,104,597,481 

 
569,597,485 

 
  أشھر أو أقل  ٣ودائع ألجل استحقاقھا األصلي خالل   534,999,996

1,701,004,139  676,385,436    1,024,618,703  
1,762,044,846 

 
676,387,781 

 
 إجمالي النقد وما یوازي النقد    1,085,657,065  

  ٢٠١٦كانون األول  ٣١كما في        
 المجموع 

 .س.ل
 

  عمالت أجنبیة بما یعادل 
 .س.ل

 
 .س.ل

 
       36,358,662  

 
         24,888,900  

 
 النقد في الصندوق    11,469,762    

       36,358,662  
 

         24,888,900  
 

    11,469,762  
  

 
  

 
نقد لدى المصارفال      

 حسابات جاریة    123,287,511     227,034,535          350,322,046     
 أشھر أو أقل  ٣ودائع ألجل استحقاقھا األصلي خالل   -   803,260,501          803,260,501     

  1,153,582,547       1,030,295,036     123,287,511  
  1,189,941,209  

 
    1,055,183,936  

 
 إجمالي النقد وما یوازي النقد    134,757,273  

  
  

  

ند حسابات جاریة لدى المصارف ودائع ذات فترات إیداع أصلیة أقل من ثالثة أشھر، تسجل فوائدھا ضمن بیان الدخل تضمن ب* 
 ٢٠١٧ كانون أول ٣١المنتھیة في  سنةالخالل  %١.٤٨بلغ متوسط أسعار الفائدة على الودائع اآلجلة بالعمالت األجنبیة . الشامل

  ).٢٠١٦ كانون أول ٣١المنتھیة في  سنةالخالل % ٠.٦٨(
*  

  

  

  

  

  

  

  



 

٢١ 
 

   ودائع ألجل لدى المصارف -٦
من ودائع آجلة ذات فترات استحقاق أصلیة تزید عن ثالثة أشھر وتسجل إیرادات فوائدھا ضمن بیان ھذا البند  كونیت

  :الدخل الشامل اآلخر

    ٢٠١٧ كانون أول ٣١كما في 
 المجموع 

 
 عمالت أجنبیة بما یعادل

 .س.ل   .س.ل 
 

 .س.ل 
  

1,763,223,062 

 

448,222,824 

 

1,315,000,238 
  ودائع استحقاقھا خالل سنة

 457,050,000  
  

- 
  

457,050,000 
  استحقاقھا خالل أكثر من سنةودائع  

 2,220,273,062         448,222,824     1,772,050,238 
 

  ٢٠١٦كانون أول   ٣١كما في 

 المجموع
 

 عمالت أجنبیة بما یعادل
 .س.ل .س.ل 

 
 .س.ل 

  ودائع آجلة محفوظة لدى مصارف مقیمة   1,512,862,591      595,452,235           2,108,314,826   
  2,108,314,826           595,452,235      1,512,862,591  

  

 سنةلل% ١١( ٢٠١٧ كانون أول ٣١المنتھیة في  سنةالخالل % ١٣-%٨سعار الفائدة على الودائع اآلجلة باللیرة السوریة بلغ معدل أ
% ١.٢٥( %١.٤٦-%١.٤٥، بینما بلغ معدل أسعار الفائدة على الودائع اآلجلة بالعمالت األجنبیة )٢٠١٦ كانون أول ٣١المنتھیة في 

  .)٢٠١٦ كانون أول ٣١المنتھیة في  سنةلل

  استثمارات مالیة بغرض المتاجرة -٧

  :یمثل ھذا البند أسھم شركات محلیة مشتراة من سوق دمشق لألوراق المالیة، ویتكون مما یلي

 كانون األول ٣١في  كما
 

كانون أول ٣١كما في   
 ٢٠١٦ 

 
٢٠١٧   

 .س.ل 
 

 .س.ل
 

           7,718,132  
 

    12,434,798  
 الرصید بدایة السنة               

           4,716,666  

 

 صافي التغیر في القیمة العادلة الستثمارات مالیة بغرض المتاجرة  26,393,722    

12,434,798 
 

38,828,520 
 سنةنھایة الالرصید               

  

  



 

٢٢ 
 

  :تتوزع االستثمارات المالیة كما یلي

   ٢٠١٧ كانون أول ٣١كما في 

 السوقیة لألسھم القیمة
 

القیمة السوقیة 
 للسھم

 

القیمة اإلسمیة 
 للسھم

 
 عدد األسھم المشتراة

 
 اسم الشركة

33,565,932   609.68 
 

 سوریة - بنك قطر الوطني  55,055                 100
1,702,525  455.83 

 
 البنك العربي  3,735                   100

3,560,063  562.5 
 

 بنك عودة سوریة  6,329                   100
      38,828,520     

 ٢٠١٦كانون األول  ٣١كما في 

 السوقیة لألسھم القیمة
 

القیمة السوقیة 
 للسھم

 

القیمة اإلسمیة 
 للسھم

 
 اسم الشركة عدد األسھم المشتراة

       10,422,461  189.31 
 

 سوریة - بنك قطر الوطني  55,055                 100
            661,095  177 

 
 البنك العربي  3,735                   100

         1,351,242  213.5 
 

 بنك عودة سوریة  6,329                   100
       12,434,798       

  استثمارات مالیة متوفرة للبیع -٨

ً في شركة محلیة مساھمة قابضة كما في  م، ال یمكن للشركة بیع ھذه األسھم قبل صدور ٢٠١٧ كانون أول ٣١یمثل ھذا البند أسھما
  .ثالث بیانات مالیة رابحة باعتبار الشركة من المساھمین المؤسسین

 كانون األول ٣١في  كما
 

كانون أول ٣١كما في   
 ٢٠١٦ 

 
٢٠١٧   

 .س.ل 
 

 .س.ل
 

           30,900,000  
 

     30,900,000  
 الرصید بدایة السنة               

- 

 

 اقتناء استثمارات مالیة متوفرة للبیع 10,300,000     

30,900,000 
 

41,200,000 
 نھایة السنةالرصید               

  

  استثمارات عقاریة -٩

تبلغ / ١/، عقار رقم ٧-١٩٤٩/١قامت الشركة بشراء عقارین طابق قبو وأرضي رقم  ٢٠١٥كانون األول  ٣١خالل السنة المنھیة في 
في بناء في حي الروضة مقابل بناء الجبھة الوطنیة لغایة االستثمار / ٢م٥٣٨/مساحتھ / ٧/والعقار الثاني رقم / ٢م٣٠٢/ مساحتھ
  .العقاري

ً علیھ،  ً لوجود إشارات رھن على العقارین، ولم یقم صاحب العقار بإزالتھا كما كان متفقا لم تقم الشركة بإعادة تقییم العقارات نظرا
الشركة  بالرجوع على صاحب العقار بطلب فسخ العقد وتعویض الشركة عن التعطل والضرر الذي أصابھا لعدم تمكنھا وبالتالي قامت 

التفاق بین الشركة ممثلة بمجلس إدارتھا وبین صاحب العقار یقضي بفسخ  ٢٠١٧من االستفادة من العقار، تم التوصل في بدایة عام 
ً العقد وقیام صاحب العقد برد مبلغ الشرا   .س.ل/ ١٧٥,٠٠٠,٠٠٠/إضافة لدفع مبلغ تعویض قدره . س.ل/ ٦٠١,٤٣٢,٤٠٠/ء كامال

كتعویض  .س.ل/ ١٧٣,٥٦٧,٦٠٠/س إضافة لمبلغ .ل/ ٦٠١,٤٣٢,٤٠٠/ قیمة العقار ٢٠١٧عام  لغایةوقد تم سداد المبالغ التالیة  
  ).٢٥إیضاح ( .سجل ضمن بند إیرادات أخرى في بیان الدخل الشامل



 

٢٣ 
 

  دینونعمالء م - ١٠

  :یتكون ھذا البند مما یلي

كانون األول ٣١كما في   
 

كانون أول ٣١كما في   
 ٢٠١٦ 

 
٢٠١٧   

.س.ل   
 

.س.ل  
 عمالء مدینون  327,871,067    215,228,711        

 مؤونة دیون مشكوك في تحصیلھا (17,451,255)    (9,327,615)         
205,901,096 310,419,812 

   

   :حركة مؤونة دیون مشكوك في تحصیلھا كما یليتتلخص 

  
  

  

  

  

   

   حسابات شركات التأمین وإعادة التأمین مدینة - ١١

  :یتكون ھذا البند مما یلي
كانون األول ٣١كما في   

 
كانون أول ٣١كما في   

 ٢٠١٦ 
 

٢٠١٧   
.س.ل   

 
.س.ل  

 شركات إعادة تأمین محلیة  116,539    116,537       
  شركات إعادة تأمین خارجیة 163,814,565 468,472,340

 مؤونة دیون مشكوك في تحصیلھا (1,093,897)    (1,093,897)         
467,494,980 162,837,207 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

كانون األول ٣١كما في   
 

كانون أول ٣١كما في    
٢٠١٦ 

 
٢٠١٧    

 .س.ل
 

  .س.ل
 الرصید كما في بدایة السنة  9,327,615        7,421,512           
 ضافات اإل  8,123,640        2,028,037           
 إعدام دیون مشكوك فیھا - (121,934)            

   سنةالالرصید كما في نھایة   17,451,255 9,327,615



 

٢٤ 
 

  العملیات مع أطراف ذات عالقة – ١٢

واإلدارة العلیا وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار المساھمین والشركات ذات الملكیة والسیطرة تتألف األطراف ذات العالقة من المدراء 
  :المشتركة، وفیما یلي ملخص األرصدة المدینة والدائنة مع األطراف ذات العالقة

  :بیان الوضع المالي. ا
  أطراف ذات عالقة –ذمم مدینة 

كانون األول ٣١كما في   
 

كانون أول ٣١كما في   
   ٢٠١٦ 

 
٢٠١٧    

.س.ل     
 

.س.ل  
              5,266,637    5,548,337 
  

 أعضاء مجلس اإلدارة وكبار الموظفین
       184,954,432      250,342,094  

  
 شركات تحت سیطرة مشتركة

190,221,069 255,890,431 
     

  أطراف ذات عالقة –ذمم دائنة 

  كانون األول ٣١كما في 
 

  كانون أول ٣١كما في 
   ٢٠١٦  

 
٢٠١٧     

 .س.ل   
 

 .س.ل
              6,589,793  7,717,228 
  

 أعضاء مجلس اإلدارة وكبار الموظفین
              128,601           381,151  

  
 شركات تحت سیطرة مشتركة

6,718,394 8,098,379 
     

  

  : بنود بیان الدخل الشامل. ب

  :تسجیل العملیات التالیة مع أطراف ذات عالقة ضمن بیان الدخل الشامل اآلخرتم 

  
  
  
  

     كانون أول ٣١المنتھیة في  سنةلل
  ٢٠١٦ 

 
٢٠١٧ 

 .س.ل  
 

 .س.ل
             

234,183,902      473,819,049  
 

 أقساط التأمین 
 (18,175,854)   (15,971,604)  

 
 رواتب وأتعاب اإلدارة العلیا

 (7,100,000)   (21,700,000)  
 

 وتعویضات أتعاب مجلس اإلدارة
 (12,800,000)   (11,300,000)  

 
 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 (40,670,597)     ( 49,401,529)  
 

 تعویضات مدفوعة



 

٢٥ 
 

   فوائد مستحقة غیر مقبوضة وأرصدة مدینة أخرى - ١٣
  :یتكون ھذا البند مما یلي

  كانون األول ٣١كما في 
 

  كانون أول ٣١كما في 
   ٢٠١٦  

 
٢٠١٧     

 .س.ل   
 

 .س.ل
            54,690,889      37,127,813  
  

  *فوائد مستحقة
           1,773,776      2,911,652  

  
 ً   إیجارات مدفوعة مقدما

         55,038,623     (28,870,783)  
  

 **حسابات محجوزة
23,765,734 70,196,326 

  
 حسابات مدینة أخرى ودفعات مقدمة للموظفین

135,269,022 81,365,008 
     

  .یمثل بند فوائد مستحقة، فوائد على ودائع ألجل استحقاقھا األصلي أكثر من ثالثة أشھر* 
  .غیر منتھیةیمثل بند حسابات محجوزة، مبالغ محجوزة لدى البنك لوجود دعاوى قضائیة تأمینیة ** 
  
  
  
  
  

  حصة معیدي التأمین من االحتیاطیات الفنیة والحسابیة - ١٤

     ٢٠١٧ كانون أول ٣١كما في 
حصة معیدي التأمین من    المجموع

حصة معیدي التأمین من    مطالبات حصلت ولم یبلغ عنھا 
یرادات إحصة المعید من     مطالبات قید التسویة

   غیر مكتسبة 
   .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل

 الحیاة    5,471,158              -      -                        5,471,158         

  الحریق    44,376,213             20,933,319             8,320,540           73,630,072       

 البحري    28,769,157             8,342,409           8,630,747         45,742,313       

 شاملالسیارات     3,976,048                 -                          745,509              4,721,557         

 السیارات إلزامي   -    64,247,939           17,065,543         81,313,482     

 الھندسي    46,193                 -    8,661              54,854         

 الحوادث العامة    4,348,813               5,427,025             815,402              10,591,240       
2,646,199 

 
417,821 

 
- 

 
  الحوادث الشخصیة 2,228,378

 السفر    1,480,492               872,100            548,517              2,901,109         

227,071,984   36,552,740   99,822,792   90,696,452   

 
  

 
  

 
  

 
  



 

٢٦ 
 

  
   ٢٠١٦كانون األول  ٣١كما في 

حصة معیدي التأمین من    المجموع
حصة معیدي التأمین من    مطالبات حصلت ولم یبلغ عنھا 

یرادات إحصة المعید من     مطالبات قید التسویة
   غیر مكتسبة 

   .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل
 الحیاة   3,989,353               19,100,000          -    23,089,353       

 الحریق    24,540,926             5,520,555             4,601,425           34,662,906       

 البحري    53,609,273             15,038,544           16,082,783         84,730,600       

 شاملالسیارات    1,122,220              -    210,416              1,332,636         

 السیارات إلزامي   -    74,321,810           23,809,712         98,131,522       

 الھندسي    651,069                  335,559                122,076              1,108,704         

 العامة الحوادث   3,765,883               5,571,019             727,363              10,064,265       

 الحوادث الشخصیة    586,543                  11,250                  109,977              707,770            

 السفر   1,887,612               1,128,888             607,667              3,624,167         

257,451,923   46,271,419   121,027,625   90,152,879   



 

٢٧ 
 

 ١٥-  الموجودات الثابتة المادیة (بعد تنزیل االستھالك المتراكم)
 المجموع

 
 أثاث ومفروشات

 
 أجھزة كومبیوتر

 
 السیارات

 
 أجھزة ومعدات

 
 المباني

س.ل   
 

س.ل  
 

س.ل  
 

س.ل  
 

س.ل  
 

س.ل  
 

           
 :التكلفة التاریخیة

599,312,318  
 

   31,575,853  
 

62,789,958  
 

13,430,625  
 

20,558,792  
 

٢٠١٦كانون الثاني  ١الرصید كما في   470,957,090  
12,278,880  

 
     9,695,410  

 
        192,000  

 
- 

 
        829,600  

 
 إضافات   1,561,870       

 (200,500) 
 

      (200,500) 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 استبعادات -
٢٠١٦كانون األول    ٣١الرصید كما في   472,518,960    21,388,392    13,430,625    62,981,958    41,070,763       611,390,698  

5,167,500  
 

          161,500  
 

262,000 
 

- 
 

4,744,000 
 

 إضافات  -
(97,000) 

 
- 

 
(97,000) 

 
- 

 
- 

 
 استبعادات -

   ٢٠١٧  كانون أول ٣١الرصید كما في   472,518,960    26,132,392    13,430,625    63,146,958    41,232,263       616,461,198

           

  
 االستھالكات المتراكمة

 (210,224,601) 
 

 (21,360,616) 
 

 (49,525,288) 
 

 (12,417,552) 
 

 (10,692,901) 
 

٢٠١٦كانون الثاني  ١الرصید كما في  (116,228,244)   
 (33,791,717) 

 
   (3,497,703) 

 
 (8,932,853) 

 
 (484,200) 

 
 (1,926,129) 

 
أعباء السنة، إضافات (18,950,832)   

              8,424  
 

            8,424  
 

- 
 

- 
 

- 
 

 استبعادات -
٢٠١٦كانون األول  ٣١الرصید كما في  (135,179,076)    (12,619,030)    (12,901,752)    (58,458,141)    (24,849,895)    (244,007,894)   

 (29,304,323) 
 

 (3,318,136) 
 

 (4,785,817) 
 

 (235,000) 
 

 (2,064,619) 
 

سنةالأعباء ، إضافات (18,900,751)   
97,000 

 
- 

 
97,000 

 
- 

 
- 

 
 استبعادات -

 (273,215,218)    (28,168,031)    (63,146,958) 
 

   ٢٠١٧ كانون أول ٣١الرصید كما في  (154,079,827)    (14,683,649)    (13,136,752) 

           
 :القیمة الدفتریة الصافیة

   ٢٠١٧ كانون أول ٣١كما في  الرصید  318,439,132    11,448,743    293,873           -    13,064,231       343,245,979
 ٢٠١٦كانون األول  ٣١الرصید كما في   337,339,884    8,769,362    528,873            4,523,817    16,220,868       367,382,804



 

٢٨ 
 

  
   ودیعة مجمدة لصالح ھیئة اإلشراف على التأمین - ١٦

ً للمرسوم التشریعي رقم   ٢تلتزم شركات التأمین بأن تودع باسم الھیئة في أحد المصارف السوریة المرخصة مبلغ  ٢٠٠٥لعام  ٤٣وفقا
التأمین الذي ترغب بمزاولتھ، على أال یزید مجموع ما تودعھ لكل األنواع ملیون لیرة سوریة ودیعو ضمان بالنسبة لكل نوع من أنواع 

  .ملیون لیرة سوریة، على أن تبقى ھذه الودیعة مجمدة طالما تقوم الشركة بعملھا ٢٥عن 

  

   دائنةشركات التأمین وإعادة التأمین  حسابات - ٧١
حصة معیدي التأمین من االحتیاطیات الفنیة والحسابیة باإلضافة إلى یمثل ھذا البند أرصدة مجمدة على شركات  إعادة التأمین لمقابلة 

    :حسابات شركات إعادة التأمین الجاریة والتي تتلخص بما یلي

   .مستحقات شركات إعادة التأمین -

  ).سنة واحدة(حسابات مجمدة لمعیدي التأمین عن االحتیاطي التقني  -

  ).أشھر ٣(تحت التسویة  حسابات مجمدة لمعیدي التأمین عن مطالبات -

  ).أشھر ٣(حسابات مجمدة لمعیدي التأمین عن مطالبات حصلت ولم یبلغ عنھا  -

الحالي  تقوم الشركة بدفع فائدة مدینة لشركات إعادة التأمین تتحدد في االتفاقیات المعقودة معھا، وتبلغ نسبة الفائدة المتفق علیھا في العام
  .للشركات عند تحریر رصیدھا وتسجل في بیان الدخل الشامل اآلخر من رصید ھذه الحسابات تدفع% ٢.٥

  :یتكون ھذا البند مما یلي

كانون األول ٣١كما في   
 

كانون أول ٣١كما في   
   ٢٠١٦ 

 
٢٠١٧ 

.س.ل     
 

.س.ل  
                 465,429  2,062,814 
  

 شركات إعادة تأمین محلیة
       563,223,762    289,759,145  

  
 شركات إعادة تأمین خارجیة

563,689,191 291,821,959 
     

  

  

  

  

  

  



 

٢٩ 
 

  االحتیاطیات الفنیة والحسابیة -٨١  

   :یتكون ھذا البند مما یلي

     ٢٠١٧ كانون أول ٣١كما في 
   إیرادات غیر مكتسبة   مطالبات قید التسویة   مطالبات حصلت ولم یبلغ عنھا    المجموع

   .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل
  الحیاة    6,854,493            -      -                        6,854,493       

 الحریق    49,281,526             22,529,941             9,240,286           81,051,753       
 البحري    54,816,689             26,525,202           16,445,007         97,786,898     

 شاملالسیارات     61,353,854             73,583,360           11,503,848           146,441,062     
 السیارات إلزامي    220,328,740           1,272,028,839      117,660,721       1,610,018,300  

 الھندسي    60,524              -    11,348              71,872        
 الحوادث العامة    8,639,788               5,942,164             1,620,185          16,202,137       

  الحوادث الشخصیة 3,122,666 - 585,275 3,707,941
  الصحي  372,313,511         91,938,347         67,204,398       531,456,256     
 السفر    3,790,768               969,000            1,422,286           6,182,054         

2,499,772,766   225,693,354   1,493,516,853   780,562,559   

 
  

 
  

 
  

 
  

   ٢٠١٦كانون األول  ٣١كما في 
   إیرادات غیر مكتسبة   مطالبات قید التسویة   مطالبات حصلت ولم یبلغ عنھا    المجموع

   .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل
 الحیاة    14,745,107             21,500,000             -                        36,245,107       
 الحریق    28,424,570             6,591,677             5,329,607           40,345,854       
 البحري    97,077,415             35,100,550           29,123,224         161,301,189     
 شاملالسیارات     47,072,080             61,212,524           9,181,879           117,466,483     
 السیارات إلزامي    164,693,616           1,313,080,674      230,974,404       1,708,748,694  
 الھندسي    1,078,272               447,412                202,176              1,727,860         
 الحوادث العامة    7,211,209               5,959,164             1,352,102           14,522,475       
 الحوادث الشخصیة    1,134,232               150,000                212,668              1,496,900         
  الصحي  254,735,323         13,435,711         43,864,289       312,035,323     
 السفر    3,345,288               1,254,320             1,086,236           5,685,844         

  2,399,575,729       321,326,585      1,458,732,032           619,517,112    
  



 

٣٠ 
 

  
  ذمم دائنة ودائنون مختلفون - ٩١

   :یتكون ھذا البند مما یلي
  كانون األول ٣١كما في 

 
  كانون أول ٣١كما في 

  
٢٠١٦  

 
٢٠١٧     

  
 .س.ل

 
 .س.ل

             7,708,022        7,583,353  

 

 جور مستحقةأرواتب وضریبة 

           6,800,000        7,550,000  

 

 تأمینات مستردة 

           1,348,321           1,337,948  

 

 تأمینات اجتماعیة مستحقة 

         10,000,000      10,000,000  

 

 مؤونة مواجھة مخاطر

           2,312,183        3,082,174  

 

  طوابع ورسوم تأمین 

           9,306,184        11,024,318  

 

 ھیئة اإلشراف على التأمین 

           1,013,489           2,512,405  

 

 صندوق متضرري الحوادث 

           2,502,731        1,128,884  

 

 أتعاب قانونیة 

           7,840,000      1,195,000  

 

 أتعاب مھنیة 

                33,235             33,235  

 

 موردو خدمات و مستلزمات 

              228,169  - 

 

 موردو خدمات صحیة 

           2,682,040        1,704,914  

 

 مصاریف مستحقة 

         55,968,851    99,919,941  

 

 رباح للدفعأنصبة أ 

              210,917          57,649  

 

 ذمم موظفون

           2,017,526        46,964  

 

 دائنون مختلفون 

       109,971,668    147,176,785  

    

  

  

  

  



 

٣١ 
 

  

  

   مؤونة ضریبة الدخل - ٢٠
ً ألحكام المرسوم التشریعي رقم  م، والذي حدد الضریبة لشركات التأمین التي ٢٠٠٥للعام  ٤٣تحتسب الشركة مؤونة ضریبة الدخل وفقا

من صافي األرباح الخاضعة للضریبة، باإلضافة للمساھمة % ١٥من أسھمھا على االكتتاب العام بمعدل % ٥٠تطرح أكثر من 
   .من الضریبة على الربح السنوي% ١٠الوطنیة إلعادة اإلعمار بمعدل 

تختلف األرباح الخاضعة للضریبة عن األرباح الصافیة الواردة في بیان الدخل الشامل اآلخر بسبب اختالف المعاییر الدولیة للتقاریر 
  :اليالمالیة عن األنظمة الضریبیة السوریة، لذلك تضاف المبالغ غیر الجائز تنزیلھا من الوعاء الضریبي، وھي كالت

  

كانون أول ٣١كما في   
 ٢٠١٦ 

 
٢٠١٧ 

.س.ل   
 

.س.ل  
        633,020,211  

 
 قبل الضریبة  سنةأرباح  ال 224,061,245   

  
 

 یضاف  
           18,950,832  

 
 استھالك مباني  18,900,751      

- 
 

  تغیرات أسعار الصرفغیر المحققة الناتجة عن محولة من  سنةال )خسائر( مكاسب  196,796,878  
              2,915,373  

 
 ٦٠مصاریف القانون  -

                3,121,934  
 

 مؤونة دیون مشكوك فیھا  8,123,640      
  

 
 ینزل  

     (401,989,925) 
 

 سعر صرف موجبة غیر محققة )خسائر( مكاسب   221,560,729 
         (25,797,885) 

 
 ٦٠قانون رقم إیرادات  -

         230,220,540  
 

 األرباح الخاضعة للضریبة  669,443,243  
           34,533,090  

 
 %)١٥(ضریبة الدخل   100,416,486    

              1,726,649  
 

 )٢٠١٦عام % ٥، ٢٠١٧عامالضریبة % ١٠(  إعمارإعادة   10,041,649      
  36,259,739 

 
  مصروف الضریبة  110,458,135  

- 
 

  سعر صرف محولة من سنوات سابقة )خسائر( مكاسب  67,454,025  
- 

 
 %)١٥(ضریبة الدخل  10,118,130

- 
 

 ٢٠١٦عام %٥ إعمارإعادة  506,007

  
  تضاف لمصروف الضریبة ٢٠١٧عن عام  إعمارإعادة % ٥إضافة  505,809

- 
 

    11,129,948  
سعر صرف محولة من  )خسائر( مكاسبعن  مؤونة ضریبة الدخل

 سنوات سابقة

   
 :إن حركة مؤونة ضریبة الدخل ھي كالتالي

 كانون األول ٣١كما في 
 

 كانون أول ٣١كما في 
 ٢٠١٦ 

 
٢٠١٧    

          43,815,229  
 

 السنة/  سنةالرصید في بدایة ال  37,032,138    
       (43,042,830) 

 
  سنةالمدفوع خالل ال (36,259,740)

         36,259,739  
 

  سنةإضافات خالل ال   110,458,135     
         37,032,138  

 
    111,230,533  

  - 
 

  سعر صرف محولة من سنوات سابقة )خسائر( مكاسبإضافات عن  11,129,948
37,032,138 

 
  سنةالرصید في نھایة ال 122,360,481

  

  

  

  



 

٣٢ 
 

  

  المالرأس  - ١٢

مدفوع . س.ل/ ٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠/س للسھم الواحد، أي ما یعادل .ل/١٠٠/سھم بقیمة اسمیة / ٨,٥٠٠,٠٠٠/یتكون رأسمال الشركة من 
  .بالكامل

  احتیاطي قانوني - ٢٢

ً إلى المادة  ة من أرباحھا السنویة قبل الضریب% ١٠على الشركة أن تقتطع  ٢٠١١لعام  ٢٩من قانون الشركات رقم  ١٩٧استنادا
من رأس المال، وقد وصل االحتیاطي القانوني إلى الحد المطلوب، لذلك توقفت الشركة عن % ٢٥لحساب االحتیاطي القانوني ولغایة 

  . ٢٠١٦لیرة سوریة منذ عام / ٢١٢,٥٠٠,٠٠٠/تخصیص أي احتیاطي إضافي حیث بلغ  

  أرباح مدورة - ٢٣

من األرباح % ٥باإلجماع على صرف مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بنسبة  ٢٠١٧شباط  ٢٦وافقت الھیئة العامة المنعقدة یوم األحد 
   .من رأسمال الشركة% ٢٠الصافیة، كما صادقت باإلجماع على توصیة مجلس اإلدارة بتوزیع أرباح على المساھمین بنسبة 

  :یتكون ھذا البند مما یلي

كانون األول ٣١كما في   
 

  ٢٠١٦ 
 

٢٠١٧ 
.س.ل    

 
.س.ل  

  190,063,363        192,610,326  

 

 رصید أول السنة

 (170,000,000)   (170,000,000)  

 

 توزیعات أرباح 

 (12,800,000)   (11,300,000)  

 

 مكافآت مجلس اإلدارة 

         194,770,547  - 

 

 صافي أرباح السنة

 (9,423,584)  - 

 

 احتیاطي قانوني 

-      (10,624,137)  

 

 أسعار صرف محولة من سنوات سابقة )خسائر( مكاسبضریبة 

-       264,250,903  

 

  *مدورة غیر محققة إلى أرباح مدورة محققة) خسائر(تحویل من مكاسب 

       192,610,326    264,937,092  

  :یليمدورة غیر محققة إلى أرباح مدورة محققة مما ) خسائر(یتكون بند  تحویل من مكاسب *   

     ٢٠١٧ كانون أول ٣١كما في 
 .س.ل  
        196,796,878  

 

 صرف محققة محولة من غیر المحققة )خسائر( مكاسب

    67,454,025  

 

 **صرف محققة محولة من سنوات سابقة )خسائر( مكاسب

  264,250,903  

 

مدورة غیر محققة إلى أرباح مدورة محققة) خسائر(تحویل من مكاسب   

س فروق عملة .ل/ ٣٤,٢١٦,٥٨٠: /كل مما یلي صرف محققة محولة من سنوات سابقة من) خسائر(یتكون بند مكاسب ** 
س فروق عملة ناتجة عن سداد حصة معید تأمین عن الربع .ل/ ٣٣,٢٣٧,٤٤٥/ناتجة عن سداد ذمة بطاقات برتقالیة، و

بتاریخ ) M.H/H.Y/2017/836(موضوع الكتاب رقم  ٢٠١٥لثاني والثالث لعام والربع األول وا ٢٠١٤الرابع لعام 
).٢٧اإلیضاح ( ١٦/٥/٢٠١٧



 

٣٣ 
 

  التحلیل القطاعي - ٢٤
  

    :ھي كالتالي ٢٠١٧ كانون أول ٣١المنتھیة في  للسنةإن التحلیل القطاعي 

 
 الحیاة

 
 الحریق

 
 البحري

 
 السیارات شامل

 
 السیارات إلزامي

 
 الھندسي

 
 س.ل

 
 س.ل

 
 س.ل

 
 س.ل

 
 س.ل

 
 س.ل

  151,310               550,821,851            153,384,635       219,266,757        123,203,816        111,248,615    إجمالي أقساط مكتتب بھا
 (115,482)            -   (9,940,120)        (115,076,626)     (110,940,533)     (29,696,369)    حصة معیدي التأمین من إجمالي األقساط المكتتب علیھا

  35,828                 550,821,851            143,444,515       104,190,131    12,263,283    81,552,246      صافي األقساط المكتتب بھا
 (60,524)              (220,328,740)         (61,353,854)      (54,816,689)       (49,281,526)       (6,854,493)      سنةإجمالي األقساط غیر المكتسبة في نھایة ال

  46,193                -    3,976,048           28,769,157           44,376,213           5,471,158        سنةحصة معیدي التأمین من األقساط غیر المكتسبة في نھایة ال
  1,078,272           164,693,616            47,072,080         97,077,415           28,424,570           14,745,107      سنةإجمالي األقساط غیر المكتسبة في بدایة ال

 (651,069)            -   (1,122,220)        (53,609,273)       (24,540,926)       (3,989,353)      سنةحصة معیدي التأمین من األقساط غیر المكتسبة في بدایة ال
  412,872               (55,635,124)               (11,427,946)       17,420,610          (1,021,669)     9,372,419        صافي التغیر في احتیاطي أقساط غیر مكتسبة

  28,870                -    1,144,463           25,325,290           21,405,535           68,982              عموالت مقبوضة
  51,725                 16,680                       6,905                    74,956,520           42,150,525          (117,873)          إیرادات أخرى

  529,295               495,203,407            133,167,937       221,892,551        74,797,674           90,875,774      صافي اإلیرادات
 (407,000)            (382,750,503)         (60,259,347)      (18,904,378)       (1,057,215)          (34,500,000)    إجمالي المطالبات المدفوعة

  305,250              -    207,400               16,768,631           988,988    30,900,000      حصة معیدي التأمین من المطالبات المدفوعة
 (101,750)            (382,750,503)         (60,051,947)      (2,135,747)          (68,227)             (3,600,000)      صافي المطالبات المدفوعة

 -   (1,272,028,839)     (73,583,360)      (26,525,202)       (22,529,941)       - سنةاحتیاطي مطالبات تحت التسویة نھایة ال
 -    64,247,939              -    8,342,409             20,933,319          - سنةحصة المعید من احتیاطي مطالبات تحت التسویة نھایة ال

  447,412               1,313,080,674         61,212,524         35,100,550           6,591,677             21,500,000      سنةاحتیاطي مطالبات تحت التسویة بدایة ال
 (335,559)            (74,321,810)           -   (15,038,544)       (5,520,555)          (19,100,000)    سنةحصة المعید من احتیاطي مطالبات تحت التسویة بدایة ال

  111,853               30,977,964              (12,370,836)     1,879,213            (525,500)              2,400,000        صافي التغیر في مطالبات قید التسویة
 (11,348)              (117,660,721)         (11,503,848)      (16,445,007)       (9,240,286)          - سنةاحتیاطي مطالبات غیر مبلغ عنھا نھایة ال

  8,661                    17,065,543               745,509               8,630,747             8,320,540            - سنةحصة المعید من احتیاطي مطالبات غیر مبلغ عنھا نھایة ال
  202,176               230,974,404            9,181,879           29,123,224           5,329,607            - سنةاحتیاطي مطالبات غیر مبلغ عنھا بدایة ال

 (122,076)            (23,809,712)           (210,416)            (16,082,783)       (4,601,425)          - سنةحصة المعید من احتیاطي مطالبات غیر مبلغ عنھا بدایة ال
  77,413                 106,569,514           (1,786,876)         5,226,181            (191,564)    - صافي التغیر في مطالبات حدثت ولم یبلغ عنھا

  87,516                (245,203,025)         (74,209,659)       4,969,647            (785,291)          (1,200,000)      صافي التغیر في التزامات عقود التأمین
 (21,137)              (34,547,099)           (8,515,555)        (41,365,714)       (13,216,743)       (881,319)          نتاج أخرىإعموالت مدفوعة ومصاریف 

 (908)                    (3,304,931)              (920,308)            (1,315,601)          (739,223)             (667,492)          رسوم ھیئة اإلشراف على التأمین
 - أقساط فائض الخسارة

 
- 

 
-        (7,136,406)           (22,598,620)   - 

  65,471                (305,653,675)         (90,781,928)      (37,711,668)       (14,741,257)       (2,748,811)      صافي المصاریف
  88,126,963      فروع التأمین) خسائر/ (صافي أرباح

 
       60,056,417  

 
    184,180,883  

 
     42,386,009  

 
           189,549,732  

 
           594,766  

  



 

٣٤ 
 

 المجموع السفر الصحي الحوادث العامة الحوادث الشخصیة
 س.ل س.ل س.ل س.ل س.ل

  1,826,969,448         18,963,815         620,522,518        21,602,466         7,803,665        إجمالي أقساط مكتتب بھا
 (289,525,669)         (7,313,558)        -   (10,872,037)      (5,570,944)      إجمالي األقساط المكتتب علیھاحصة معیدي التأمین من 

  1,537,443,779         11,650,257           620,522,518        10,730,429         2,232,721        صافي األقساط المكتتب بھا
 (780,562,556)         (3,790,768)        (372,313,511)     (8,639,785)        (3,122,666)      سنةإجمالي األقساط غیر المكتسبة في نھایة ال

  90,696,452               1,480,492          -    4,348,813           2,228,378        سنةالمكتسبة في نھایة الحصة معیدي التأمین من األقساط غیر 
  619,517,112            3,345,288           254,735,323        7,211,209           1,134,232        سنةإجمالي األقساط غیر المكتسبة في بدایة ال

 (90,152,879)           (1,887,612)        -   (3,765,883)        (586,543)          سنةحصة معیدي التأمین من األقساط غیر المكتسبة في بدایة ال
 (160,501,871)         (852,600)        (117,578,188)     (845,646)            (346,599)          صافي التغیر في احتیاطي أقساط غیر مكتسبة

  52,600,063              - -    2,677,093           1,949,830        عموالت مقبوضة
  136,121,190            6,482,796           2,501,168             10,072,744        - *إیرادات أخرى

  1,565,663,161         17,280,453         505,445,498        22,634,620         3,835,952        صافي اإلیرادات
 (953,545,562)         (184,857)            (448,029,319)     (5,436,653)        (2,016,290)      إجمالي المطالبات المدفوعة

  53,331,510               129,400              -    2,787,988           1,243,853        حصة معیدي التأمین من المطالبات المدفوعة
 (900,214,052)         (55,457)              (448,029,319)     (2,648,665)   (772,437)          صافي المطالبات المدفوعة

 (1,493,516,853)     (969,000)            (91,938,347)       (5,942,164)        - سنةاحتیاطي مطالبات تحت التسویة نھایة ال
  99,822,788               872,100              -    5,427,021          - سنةحصة المعید من احتیاطي مطالبات تحت التسویة نھایة ال

  1,458,732,032         1,254,320           13,435,711           5,959,164           150,000            سنةاحتیاطي مطالبات تحت التسویة بدایة ال
 (121,027,625)         (1,128,888)        -   (5,571,019)        (11,250)            سنةالتسویة بدایة الحصة المعید من احتیاطي مطالبات تحت 

 (55,989,658)            28,532                (78,502,636)       (126,998)    138,750            صافي التغیر في مطالبات قید التسویة
 (225,693,354)         (1,422,286)        (67,204,398)       (1,620,185)        (585,275)          سنةاحتیاطي مطالبات غیر مبلغ عنھا نھایة ال
  36,552,740               548,517              -    815,402               417,821            سنةمبلغ عنھا نھایة الحصة المعید من احتیاطي مطالبات غیر 
  321,326,585            1,086,236           43,864,289           1,352,101           212,669            سنةاحتیاطي مطالبات غیر مبلغ عنھا بدایة ال

 (46,271,419)           (607,667)            -   (727,363)            (109,977)          سنةحصة المعید من احتیاطي مطالبات غیر مبلغ عنھا بدایة ال
  85,914,552              (395,200)            (23,340,109)       (180,045)            (64,762)            صافي التغیر في مطالبات حدثت ولم یبلغ عنھا

 (870,289,158)         (422,125)            (549,872,064)     (2,955,708)        (698,449)          صافي التغیر في التزامات عقود التأمین
 (129,898,731)         (1,934,924)        (26,421,008)       (2,538,931)        (456,301)          نتاج أخرىإعموالت مدفوعة ومصاریف 

 (10,961,818)           (113,783)            (3,723,135)          (129,615)            (46,822)            اإلشراف على التأمینرسوم ھیئة 
 - أقساط فائض الخسارة

 
- - -           (29,735,026) 

 (1,040,884,733)     (2,470,832)        (580,016,207)   (5,624,254)        (1,201,572)      صافي المصاریف
  2,634,380        فروع التأمین) خسائر/ (صافي أرباح

 
     17,010,366  (74,570,709)      14,809,621            524,778,428  

ً قدره  بند تضمن*    .من قبل المعیدینة مقدمة وممنوح ٢٠١١قبل عام  ةات متراكمعن حسومة عبارھي لیرة سوریة / ١٣٣,٦٦٠,٨٧٥/إیرادات أخرى مبلغا



 

٣٥ 
 

   :ھي كالتالي٢٠١٦ كانون أول ٣١المنتھیة في  سنةلإن التحلیل القطاعي ل
  

 
 الھندسي السیارات إلزامي السیارات شامل البحري الحریق الحیاة

 
 س .ل  س .ل  س .ل  س .ل  س .ل  س .ل 

  2,695,679  411,734,041  117,680,200  388,309,659  71,061,426  90,477,271  ط مكتتب بھاإجمالي أقسا
 (1,627,672)   - (2,805,550)  (214,437,092)  (61,352,317)  (24,231,979)  لتأمین من إجمالي األقساط المكتتب علیھاحصة معیدي ا

  1,068,007  411,734,041  114,874,650  173,872,567  9,709,109  66,245,292 ط المكتتب بھاصافي األقسا
 (1,078,272)  (164,693,616)  (47,072,080)  (97,077,415)  (28,424,570)  (14,745,107)  المكتسبة في نھایة الفترةإجمالي األقساط غیر 

  651,069  -  1,122,220  53,609,273  24,540,926  3,989,353 حصة معیدي التأمین من األقساط غیر المكتسبة في نھایة الفترة
  4,311,276  242,501,495  36,148,095  62,344,645  13,293,306  28,973,741 ساط غیر المكتسبة في بدایة الفترةإجمالي األق

 (1,994,520)   - (128,704)  (22,931,783)  (10,985,799)  (16,252,006)  لتأمین من األقساط غیر المكتسبة في بدایة الفترةحصة معیدي ا
  1,889,553  77,807,879 (9,930,469)  (4,055,280)  (1,576,137)   1,965,981 صافي التغیر في احتیاطي أقساط غیر مكتسبة

  333,674  -  517,595  53,210,583  16,248,566        145,299 عموالت مقبوضة
  -  1,100  935  13,993  942,251  137,992 ىإیرادات أخر
  3,291,234  489,543,020  105,462,711  223,041,863  25,323,789  68,494,564 داتصافي اإلیرا

 (14,800)  (258,107,626)  (52,404,209)  (26,742,968)  (461,498,325)  (35,000,000)  إجمالي المطالبات المدفوعة
  11,100  11,760,402  1,632,000  21,442,151  444,793,876      28,900,000 حصة معیدي التأمین من المطالبات المدفوعة

 (3,700)  (246,347,224)  (50,772,209)  (5,300,817)  (16,704,449)  (6,100,000)  بات المدفوعةصافي المطال
 (447,412)  (1,313,080,674)   (61,212,524)  (35,100,550)  (6,591,677)  (21,500,000)  احتیاطي مطالبات تحت التسویة نھایة الفترة

  335,559  74,321,810  -  15,038,544  5,520,555  19,100,000 حصة المعید من احتیاطي مطالبات تحت التسویة نھایة الفترة
  462,212  1,236,256,002  48,073,765  54,345,750  5,996,277  15,000,000 لبات تحت التسویة بدایة الفترةاحتیاطي مطا
 (346,659)  (89,009,112)  (1,500,000)  (32,651,528)  (4,988,275)  (12,100,000)  من احتیاطي مطالبات تحت التسویة بدایة الفترةحصة المعید 
  3,700 (91,511,974)  (14,638,759)   1,632,216 (63,120)   500,000 في مطالبات قید التسویة صافي التغیر

 (202,176)  (230,974,404)  (9,181,879)  (29,123,224)  (5,329,607)   - مبلغ عنھا نھایة الفترة احتیاطي مطالبات غیر
  122,076  23,809,712  210,416  16,082,783  4,601,425  - حصة المعید من احتیاطي مطالبات غیر مبلغ عنھا نھایة الفترة

  808,364  335,144,351  7,211,065  18,703,394  2,492,495  - طي مطالبات غیر مبلغ عنھا بدایة الفترةاحتیا
 (373,973)  (25,061,867)  (225,000)  (6,879,535)  (2,059,839)   - حصة المعید من احتیاطي مطالبات غیر مبلغ عنھا بدایة الفترة

  354,291  102,917,792 (1,985,398)  (1,216,582)  (295,526)   - التغیر في مطالبات حدثت ولم یبلغ عنھاصافي 
  354,291 (234,941,406)  (67,396,366)  (4,885,183)  (17,063,095)  (5,600,000)  صافي التغیر في التزامات عقود التأمین

 (251,541)  (25,352,840)  (8,436,162)  (72,485,875)  (10,237,372)  (1,070,015)  عموالت مدفوعة ومصاریف إنتاج أخرى
 (16,174)  (2,470,404)  (706,081)  (2,329,858)  (426,369)  (542,864)  رسوم ھیئة اإلشراف على التأمین

  - (24,718,115)  (5,512,320)   -  -  - أقساط فائض الخسارة
  86,576 (287,482,765)  (82,050,929)  (79,700,916)  (27,726,836)  (7,212,879)  یفصافي المصار

  3,377,810  202,060,255  23,411,782  143,340,947 (2,403,047)   61,281,685 فروع التأمین) خسائر/ (صافي أرباح



 

٣٦ 
 

 
 الحوادث الشخصیة

 
 الحوادث العامة

 
 الصحي

 
 السفر

 
 المجموع

 
 س.ل

 
 س.ل

 
 س.ل

 
 س.ل

 
 س.ل

 2,835,580 إجمالي أقساط مكتتب بھا
 

18,028,022 
 

424,558,871 
 

14,483,148 
 

1,541,863,897 
 (1,466,357) األقساط المكتتب علیھاحصة معیدي التأمین من إجمالي 

 
(9,414,708) 

 
- 

 
(8,102,223) 

 
(323,437,898) 

 1,369,223 صافي األقساط المكتتب بھا
 

8,613,314 
 

424,558,871 
 

6,380,925 
 

1,218,425,999 
 (1,134,232) إجمالي األقساط غیر المكتسبة في نھایة الفترة

 
(7,211,209) 

 
(254,735,323) 

 
(3,345,288) 

 
(619,517,112) 

 586,543 حصة معیدي التأمین من األقساط غیر المكتسبة في نھایة الفترة
 

3,765,883 
 

- 
 

1,887,612 
 

90,152,879 
 2,222,624 إجمالي األقساط غیر المكتسبة في بدایة الفترة

 
6,839,407 

 
139,959,591 

 
2,016,990 

 
538,611,170 

 (453,184) حصة معیدي التأمین من األقساط غیر المكتسبة في بدایة الفترة
 

(3,333,257) 
 

- 
 

(1,184,857) 
 

(57,264,110) 
 1,221,751 صافي التغیر في احتیاطي أقساط غیر مكتسبة

 
60,824 

 
(114,775,732) 

 
(625,543) 

 
(48,017,173) 

 586,543 عموالت مقبوضة
 

2,771,830 
 

- 
 

- 
 

73,814,090 
 - إیرادات أخرى

 
1,082,562 

 
4,735 

 
1,732 

 
2,185,300 

 3,177,517 صافي اإلیرادات
 

12,528,530 
 

309,787,874 
 

5,757,114 
 

1,246,408,216 
 (3,332,203) إجمالي المطالبات المدفوعة

 
(1,609,390) 

 
(292,428,594) 

 
(127,801) 

 
(1,131,265,916) 

 2,319,180 حصة معیدي التأمین من المطالبات المدفوعة
 

1,180,288 
 

- 
 

89,462 
 

512,128,459 
 (1,013,023) صافي المطالبات المدفوعة

 
(429,102) 

 
(292,428,594) 

 
(38,339) 

 
(619,137,457) 

 (150,000) احتیاطي مطالبات تحت التسویة نھایة الفترة
 

(5,959,164) 
 

(13,435,711) 
 

(1,254,320) 
 

(1,458,732,032) 
 11,250 حصة المعید من احتیاطي مطالبات تحت التسویة نھایة الفترة

 
5,571,019 

 
- 

 
1,128,888 

 
121,027,625 

 50,475 احتیاطي مطالبات تحت التسویة بدایة الفترة
 

2,080,279 
 

10,067,089 
 

1,254,320 
 

1,373,586,169 
 (37,856) حصة المعید من احتیاطي مطالبات تحت التسویة بدایة الفترة

 
(1,561,937) 

 
- 

 
(1,128,888) 

 
(143,324,255) 

 (126,131) التغیر في مطالبات قید التسویةصافي 
 

130,197 
 

(3,368,622) 
 

- 
 

(107,442,493) 
 (212,668) احتیاطي مطالبات غیر مبلغ عنھا نھایة الفترة

 
(1,352,102) 

 
(43,864,289) 

 
(1,086,236) 

 
(321,326,585) 

 109,977 حصة المعید من احتیاطي مطالبات غیر مبلغ عنھا نھایة الفترة
 

727,363 
 

- 
 

607,667 
 

46,271,419 
 416,742 احتیاطي مطالبات غیر مبلغ عنھا بدایة الفترة

 
1,282,389 

 
23,742,735 

 
559,062 

 
390,360,597 

 (84,972) غیر مبلغ عنھا بدایة الفترةحصة المعید من احتیاطي مطالبات 
 

(624,986) 
 

- 
 

(320,544) 
 

(35,630,716) 
 229,079 صافي التغیر في مطالبات حدثت ولم یبلغ عنھا

 
32,664 

 
(20,121,554) 

 
(240,051) 

 
79,674,715 

 (910,075) صافي التغیر في التزامات عقود التأمین
 

(266,241) 
 

(315,918,770) 
 

(278,390) 
 

(646,905,235) 
 (381,715) عموالت مدفوعة ومصاریف إنتاج أخرى

 
(2,204,347) 

 
(25,578,833) 

 
(1,538,425) 

 
(147,537,125) 

 (17,014) رسوم ھیئة اإلشراف على التأمین
 

(108,168) 
 

(2,547,353) 
 

(86,899) 
 

(9,251,184) 
 - أقساط فائض الخسارة

 
- 

 
- 

 
- 

 
(30,230,435) 

 (1,308,804) صافي المصاریف
 

(2,578,756) 
 

(344,044,956) 
 

(1,903,714) 
 

(833,923,979) 
 1,868,713 فروع التأمین) خسائر/ (صافي أرباح

 
9,949,774 

 
(34,257,082) 

 
3,853,400 

 
412,484,237 



 

٣٧ 
 

  
   :توزع أقساط التأمین اإللزامي المكتتب بھا تحت فروع التأمین اإللزامي على النحو التاليت

أول كانون ٣١المنتھیة في  سنةلل  
  

٢٠١٦ 
 

٢٠١٧ 
  

.س.ل  
 

.س.ل  
  

             4,789,911  
 

             24,339,041  
 

  اإللزامي حدودي

401,280,645  
 

475,216,036  
 

 اإللزامي 

           5,663,485  
 

           51,266,774  
 

 بطاقة برتقالیة 

           411,734,041  
 

          550,821,851   
    

  :إیضاحات خاصة بھیئة اإلشراف على التأمین

    كانون أول ٣١المنتھیة في  سنةلل

٢٠١٦ 
 

٢٠١٧ 
  

.س.ل  
 

.س.ل  
  

           9,251,184  
 

      10,961,817  
 

 رسوم ھیئة اإلشراف على التأمین

           4,060,705  
 

         5,000,472 
 

 السیرحصة صندوق تعویض متضرري حوادث 

           16,617,360  
 

11,984,069 
 

 اإلداریة لشركات إدارة النفقات الصحیة األتعاب
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  إیرادات أخرى  - ٥٢
  :یتكون ھذا البند مما یلي

   كانون أول    ٣١سنة المنتھیة في لل
  

٢٠١٦ 
 

٢٠١٧ 
  

 .س.ل
 

 .س.ل
  

              38,359  
 

            956,353 
 

  إیرادات متنوعة

- 
 

              173,567,600  
 

  أرباح استثمارات عقاریة

           38,359  
 

           174,523,953  
     

  
  

  غیر المحققة الناتجة عن تغیرات أسعار الصرف سنةال) خسائر(مكاسب  - ٦٢
الناتجة عن إعادة تقییم ) الخسائر(المالیة یتم االعتراف بالمكاسب الصادر عن ھیئة األوراق واألسواق  ٢٠١٥لعام  ١٢بناًء على التعمیم رقم 

البنود النقدیة المعترف بھا بالعمالت األجنبیة ببند منفصل في قائمة الدخل الشامل قبل الدخل الخاضع للضریبة ویتم فصل ھذه المكاسب 
  .ات في حقوق الملكیة عن األرباح المحتجزةفي مكونات حقوق الملكیة في قائمة المركز المالي وقائمة التغیر) الخسائر(

  
  



 

٣٨ 
 

  
  
   المحققةصرف ال )خسائر( مكاسب - ٧٢

ً إلى كل من كتاب ھیئة األسواق واألوراق المالیة رقم  م الذي نص على ما ١٤/٣/٢٠١٧تاریخ ) ف- ص/٢١٤(تمت معالجة ھذا البند استنادا
  :یلي

الموحد السوري بناًء على قرار السید وزیر المالیة من رصید العمالت األجنبیة في حال سداد الذمة المترتبة على الشركة تجاه المكتب 
الموجود لدى الشركة والناتج عنھ فروقات أسعار الصرف غیر المحققة المتراكمة، فإن فروقات أسعار الصرف المحققة المتعلقة ) الدوالر(

  .الصرف غیر المحققة المتراكمة بالمبالغ المسددة یتم معالجتھا وخصم ھذه المبالغ من فروق أسعار
باإلشارة إلى كتابكم رقم : م الذي نص على ما یلي٢٤/٥/٢٠١٧تاریخ ) ف-ص/٥١٣(وكتاب ھیئة األسواق واألوراق المالیة رقم 

)836/M.H/H.Y/2017 ( والمتضمن بیان الرأي حول كیفیة معالجة فروقات العمالت األجنبیة الناتجة عن سداد ١٦/٥/٢٠١٧بتاریخ ،
الذمة المالیة المترتبة على الشركة من رصید العمالت األجنبیة الموجودة لدیھا، یتم معالجة ھذه الفروقات وخصمھا من فروقات أسعار 

وإذا كانت ھذه العملیات تتعلق بالسنوات السابقة ولم یتم معالجتھا . الصرف غیر المحققة المتراكمة طالما أنھ تم سدادھا بالعملة األجنبیة
بأثر رجعي وبیان األثر التراكمي عن السنوات السابقة وفق متطلبات ) ٢٠١٧(تلك السنوات یجب أن یتم معالجتھا خالل ھذا العام خالل 

  ).السیاسات المحاسبیة والتقدیرات واألخطاء/ (8/المعیار المحاسبي الدولي رقم 
  :یتكون ھذا البند مما یلي

 كانون أول ٣١سنة المنتھیة في لل
  ٢٠١٦ 

 
٢٠١٧ 

 .س.ل  
 

 .س.ل
              

(34,646,700) 
 

            (168,350,624) 
 

  سنةرصید بدایة ال
- 

 
             ( 28,446,254)  

 
  سنةفروقات تعویض حوادث بطاقات برتقالیة خالل ال

(34,646,700) 
 

(196,796,878) 
 

الصرف المحققة المحولة من غیر المحققة) خسائر(مكاسب   
(25,403,184) 

 
4,993,279 

 
سنةالصرف المحققة خالل ال) خسائر(مكاسب   

         
(60,049,884)  

 
         (191,803,599)  

    
  
  
  رواتب وأجور وملحقاتھا  - ٨٢

  :یتكون ھذا البند مما یلي

   كانون أول ٣١سنة المنتھیة في لل
٢٠١٦ 

 
٢٠١٧ 

  .س.ل
 

  .س.ل
  رواتب وأجور  62,018,695        66,299,531         

 التأمینات االجتماعیة  11,226,746          11,579,216           
 تعویضات أخرى  10,740,711          20,687,515           
 مكافآت الموظفین  62,482,068        47,456,212         

         146,022,474        146,468,220    
  

  

  

  

  

  

  



 

٣٩ 
 

  

  

  مصاریف إداریة وعمومیة - ٩٢
  :یتكون ھذا البند مما یلي

     كانون أول ٣١سنة المنتھیة في لل
٢٠١٦ 

 
٢٠١٧ 

  .س.ل
 

  .س.ل
  مواد طباعةقرطاسیة و   2,363,458             7,774,683           

 كھرباء وماء وتدفئة   8,905,970          10,187,082           
 صیانة   14,156,309          13,086,940           

 مصاریف مكتبیة یجارات وإ  7,681,607          6,896,126           
 بوفیھ ضیافة و  3,701,247          4,868,124           
  تعاب مھنیةأ  16,225,080          8,947,100           

4,202,550 
 

  تدقیق خارجي تعابأ 2,500,000
 تدریب  985,000            75,000           

 عالمیة إمصاریف   10,084,112            4,526,666           
 انترنت برید وبرق وھاتف و  2,888,545             2,443,170              
 تنقالت مصاریف سفر و  15,141,665          14,268,633           
 تنظیف   361,200               187,725                
 اشتراكات   5,338,033          5,318,150           
 مینأت  1,975,999               3,892,112           
 غراماترسوم حكومیة وو ضرائب   16,183,101          8,701,190           

1,452,567 
 

  مصاریف أخرى 5,150,852
  تعویضات أعضاء مجلس اإلدارة 33,000,000           7,100,000

        103,927,818        146,642,178    
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  السھم األساسیة والمخففة) خسارة(ربحیة  - ٣٠
  :یتكون ھذا البند مما یلي

      كانون أول ٣١سنة المنتھیة في لل
 ٢٠١٦ 

 
٢٠١٧ 

 .س.ل 
 

 .س.ل
        596,760,472  

 
 سنةال )خسارة( صافي ربح 113,097,301   

           8,500,000  
 

 س .ل ١٠٠/ المتوسط المرجح لعدد األسھم  8,500,000      
70.21 

 
 ربحیة السھم األساسیة و المخفضة 13.31

  

  

  

  توزیع أنصبة األرباح - ٣١
  :كما یلي ٢٠١٧ كانون أول ٣١المنتھیة في  سنةلتتلخص حركة التوزیعات ل

 .س.ل
 ٢٠١٧كانون الثاني  ١رصید أنصبة أرباح للدفع كما في  55,968,851    

  توزیعات أنصبة األرباح المقررة 170,000,000
  توزیعات أنصبة األرباح المسددة (126,048,910)    

     ٢٠١٧ كانون أول ٣١رصید أنصبة أرباح للدفع كما في  99,919,941
   

  



 

٤٠ 
 

  

  كفایة رأس المال - ٣٢

ً مع تعلیمات ھیئة اإلشراف على التأمین الصادرة في  قرار رقم ( ٢٠٠٨كانون األول  ١١تتبع الشركة سیاسة إلدارة رأس المال وذلك تماشیا
% ١٥٠عن  لدى الشركة) كفایة رأس المال(یشترط ھذا القرار أن ال تتدنى نسبة المالءة . حول تحدید كفایة األموال الخاصة) ٢١٠/١٠٠

  .من رأس المال المتوفر

 : یتم احتساب نسبة المالءة كما یلي

   
  كانون األول ٣١كما في 

 
  كانون أول ٣١كما في 

  
٢٠١٦ 

 
٢٠١٧ 

 س.ل  
 

 س.ل
  

850,000,000 
 

850,000,000 
 

 رأس المال المكتتب

212,500,000 
 

212,500,000 
 

 حتیاطي قانونيا

192,610,326 
 

264,937,092 
 

 أرباح مدورة 

1,202,381,132 
 

938,130,229 
 

سعار أ متراكمة ناتجة عن فروقات محققة یرغ) خسائر(مكاسب 
  صرف ال

- 
 

334,658,030 
 

  سنةال) خسائر(أرباح 

- 
 

(221,560,729) 
 

  ناتجة عن فروق سعر الصرف سنةغیر محققة لل) خسائر(مكاسب 
2,457,491,458 

 
2,378,664,622 

 
 الخاصة األساسیة صافي األموال

- 
 

- 
 

  صافي رأس المال اإلضافي

2,457,491,458 
 

2,378,664,622 
 

  س المال المتوفرأجمالي رإ

789,442,583 
 

713,759,423 
 

 س المال المطلوب أر  جماليإ

311.29% 
 

333.25% 
 

 %نسبة ھامش المالءة 
  

  القیمة العادلة وإدارة المخاطر - ٣٣

  :للموجودات والمطلوبات المالیةالقیمة العادلة ) أ(

 ال یوجد فرق جوھري بین القیمة الدفتریة والقیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة الموقوفة بتاریخ بیان الوضع المالي باستثناء
  .الموجودات المالیة المحددة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

  :إدارة مخاطر التأمین) ب(

  التأمین مخاطر

إن إدارة مخاطر التأمین ممكنة من . إن مخاطر التأمین ھي المخاطر التي یولدھا عدم التأكد من حدوث، توقیت أو قیمة المطلوبات التأمینیة
  .خالل متابعة كمیة وتكوین اإلنتاج الجدید، ومتابعة صحة التسعیر ومتابعة المطالبات الفعلیة مقابل المطالبات المتوقعة

ً إلى طبیعة عقد یعتبر ال خطر بموجب أي عقد تأمین احتمال تحقق حدث مؤمن علیھ وما یستتبع ذلك من مطالبات ذات قیم غیر مؤكدة، نظرا
ً وبالتالي ال یمكن توقعھ   .التأمین، یكون تحقق ھذا الخطر مفاجئا



 

٤١ 
 

البات الفعلیة وتسدیدات المنافع القیمة المذكورة إن الخطر األساسي الذي تواجھھ شركات التأمین بموجب عقودھا التأمینیة ھو أن تفوق المط
تحت بند المطلوبات التأمینیة إضافة إلى احتمال تسعیر غیر مالئم لألخطار ووضع األقساط غیر المناسبة واالكتتاب بأخطار سیئة أو غیر 

  .قابلة للتأمین

مقدرة عند وقوع حوادث التأمین، وتختلف األرقام الفعلیة ومبالغ  بناًء علیھ فإن تواتر المطالبات والمنافع وحدتھا تتعدى المبالغ التي كانت
  .المطالبات والمنافع من سنة إلى أخرى عن التقدیرات المتوقعة

أضف إلى ذلك أنھ كلما تنوعت المحفظة التأمینیة، كلما كانت أقل عرضة للتأثر بالتغیرات التي تطرأ على أي من تكویناتھا، وقد طورت 
یة االكتتاب بعقود التأمین لتنویع األخطار التأمینیة التي تقبل بھا وضمن كل فئة من تلك الفئات لتوسیع قاعدة األخطار بغیة الشركة استراتیج

  .تخفیض نسبة التغیر في النتیجة المتوقعة

وادث معالجة فعالة، وتضع تدیر الشركة أخطارھا من خالل استراتیجیة اكتتاب سلیمة ومعاھدات إعادة تأمین ذات فئة ممتازة، ومعالجة الح
  .الشركة األسس االكتتابیة التي توفر المعاییر المالئمة الختیار األخطار

، البحري %٦.٠٩فرع الحیاة : على فروع التأمین بالشكل التالي ٢٠١٧ كانون أول ٣١المنتھیة في  سنةلوقد توزعت المحفظة التأمینیة ل
، السفر %٠.٠١، الھندسي%٦.٧٤، الحریق %٣٣.٩٦، الصحي %٨.٤٠، السیارات شامل %٣٠.١٥، السیارات إلزامي %١٢

  %.١.١٨، الحوادث العامة % ٠.٤٣، الحوادث الشخصیة %١.٠٤

، البحري % ٥.٨٧فرع الحیاة : على فروع التأمین بالشكل التالي ٢٠١٦ كانون أول ٣١المنتھیة في  سنةلوقد توزعت المحفظة التأمینیة ل
، السفر %٠.١٧، الھندسي %٤.٦١، الحریق %٢٧.٥٤، الصحي %٧.٦٣، السیارات شامل %٢٦.٧٠، السیارات إلزامي %٢٥.١٨
 %.٠.١٨، الحوادث الشخصیة %١.١٧، الحوادث العامة %٠.٩٤

  مخاطر إعادة التأمین

المطالبات الكبیرة، وذلك كما ھو معمول بھ قامت الشركة بإبرام عقود إعادة تأمین مع شركات أخرى، لتقلیص المخاطر المالیة الناجمة عن 
  .في باقي شركات التأمین

تقوم الشركة بتقییم الوضع المالي لشركة إعادة التأمین المتعاقدة معھا ویتمحور اھتمامھا حول األخطار االئتمانیة الناجمة عن التوزع 
  .الجغرافي وطبیعة األنشطة والفعالیات لشركات إعادة التأمین

في معاھدات إعادة تأمین توفر لھا القدرة على مواجھة األخطار بأسعار منافسة وتمكنھا من االحتفاظ بالحد األمثل من  دخلت الشركة
إن حجم . األخطار، مع األخذ بعین االعتبار الموارد المالیة كرأس المال واالحتیاطیات وحجم محفظة األوراق المالیة واألصول الجاھزة

  .ب مع القواعد العملیة ومقیاس المقارنة العام، واألكثر أھمیة، ھو االحتفاظ بنسبة سیولة عالیة للشركةالمخاطر المحتفظ بھ یتناس
وتبقى الشركة ملتزمة تجاه المؤمن لھم بالحصة المعاد تأمینھا . إن عقود أقساط إعادة التأمین ال تحل الشركة من التزاماتھا تجاه المؤمن لھم

  .دة التأمین بالتزاماتھاحتى في حال عدم وفاء شركة إعا
  مخاطر السوق

تنشأ ھذه المخاطر من التغیرات في قیمة، أو اإلیرادات الناجمة عن الموجودات أو الفوائد أو أسعار صرف العمالت بما فیھا المخاطر 
  .الناجمة عن عدم التطابق بین الموجودات والمطلوبات

  مخاطر االئتمان

إن متابعة مخاطر التسلیف ھي من مسؤولیة الشركة التي تتبع . المدینین من الوفاء بالتزاماتھم تجاه الشركةتتمثل مخاطر االئتمان بعدم تمكن 
مبادئ توجیھیة صارمة تأخذ بعین االعتبار معدل التصنیف األدنى للمقترضین والتنویع في مخاطر التسلیف في كافة أقسام الشركة 

  .وإعادة التأمینالمعرضة لتلك المخاطر وخاصة قسمي االكتتاب 

  مخاطر معدل الفائدة

ات تنشأ ھذه المخاطر من التغیرات التي تحدث في معدالت الفوائد السوقیة والتي لھا تأثیر مباشر على الموجودات المنتجة للفوائد والمطلوب
  .معیدي التأمین الخاضعة للفوائدتنحصر مخاطر الفائدة في الحسابات المصرفیة المنتجة للفوائد والحسابات المجمدة ل. الخاضعة للفوائد

  



 

٤٢ 
 

  مخاطر العملیات

إن مخاطر العملیات ھي مخاطر الخسارة أو التأثیرات السلبیة على العمل الناتجة عن عدم صحة أو فشل اإلجراءات التطبیقیة الداخلیة 
ھیكلة تتطلب تحدید المخاطر وطرق تتم إدارة مخاطر العملیات من خالل . واألشخاص  واألنظمة الداخلیة للشركة أو عن أحداث خارجیة

إن المخاطر االستراتیجیة تحدد وتتابع من . تقییمھا بحسب تأثیرھا ونسبة حدوثھا ومن خالل طرق تقییم ذاتیة لمتابعة فعالیة ھذه اإلجراءات
  .خالل عملیة التخطیط السنویة

  مخاطر العمالت األجنبیة

  .التغیرات على صافي األرباح والخسائر في حال حدوث تغیر معقول في أسعار الصرفتقوم الشركة بإعداد تحلیل الحساسیة لمراقبة أثر 
  .تنشأ ھذه المخاطر من احتمال أن التقلبات في أسعار صرف العمالت قد تؤثر على قیمة الموجودات والمطلوبات المالیة

  :تتلخص القیمة الدفتریة لألصول المالیة كما یلي

 المطلوبات 
 

 الموجودات 
 

كانون  ٣١كما في 
     ٢٠١٦األول 

كانون  ٣١كما في 
   أول

٢٠١٧    
 

كانون  ٣١كما في 
 ٢٠١٦األول 

 

   كانون أول ٣١كما في 
٢٠١٧    

 س.ل 
  

 س.ل
 

 س.ل
 

 س.ل
 

563,223,762 
  

289,759,145 
 

2,000,502,403 
 

 دوالر أمیركي  1,032,051,695

- 
  

- 
 

106,545,577 
 

  یورو 78,455,041

- 
  

- 
 

15,247,572 
 

 جنیھ استرلیني  14,101,525
  

%. ١٠لتغیرات أسعار صرف العمالت األجنبیة المذكورة أعاله مقابل اللیرة السوریة بنسبة یظھر الجدول التالي تحلیل حساسیة الشركة 
  .تحلیل الحساسیة یتضمن فقط األرصدة ذات الصفة النقدیة بالعمالت األجنبیة

 األثر على األرباح  والخسائر 
     كانون أول ٣١كما في  
 

٢٠١٦ 
 

٢٠١٧ 
 

 س.ل
 

 س.ل
 143,727,864 

 
 دوالر أمیركي  74,229,255

10,654,558 
 

  یورو 7,845,504

1,524,757 
 

  جنیھ استرلیني 1,410,152
  

  

  

  



 

٤٣ 
 

  

  مخاطر السیولة

  

لھذه الغایة، . إن إدارة مخاطر السیولة تتمثل بالتأكد من توفر سیولة كافیة لإلیفاء بااللتزامات المترتبة على الشركة عند استحقاق أیة دفعة
  .التدفق النقدي المتوقع بالنسبة للموجودات والمطلوبات على حد سواء وذلك بشكل دوريفإن الشركة تقوم بقیاس 

ً لل   :المتوقعة الستردادھا أو تسویتھا سنةیبین الجدول التالي تحلیل الموجودات والمطلوبات وفقا

 ٢٠١٧ كانون أول ٣١كما في 
 المجموع   

 
 كثر من سنة أ

 
 لغایة سنة 

 
 الموجودات

 س.ل
 

 س.ل
 

 س.ل
  1,762,044,846 

 
 - 

 
1,762,044,846 

 
 في حكمھالنقد و ما 

2,220,273,062 
 

448,222,824 
 

1,772,050,238 
 

 ودائع ألجل  لدى المصارف
38,828,520  

 
 - 

 
38,828,520  

 
  استثمارات مالیة بغرض المتاجرة

41,200,000 
 

 - 
 

41,200,000 
 

  استثمارات مالیة متوفرة للبیع
310,419,812 

 
 - 

 
310,419,812 

 
 عمالء مدینون 

162,837,207 
 

 - 
 

162,837,207 
 

 مدینةال إعادة التأمینالتأمین و حسابات شركات
255,890,431 

 
 - 

 
255,890,431 

 
 ذات عالقةأطراف  - ذمم مدینة 

81,365,008 
 

 - 
 

81,365,008 
 

 أخرى أرصدة مدینةمستحقة غیر مقبوضة وفوائد 
227,071,984 

 
 - 

 
227,071,984 

 
 حتیاطي الفني والحسابيحصة معیدي التأمین من اال

25,000,000      
 

25,000,000 
 

- 
 

 ودیعة مجمدة لصالح ھیئة اإلشراف على التأمین
5,124,930,870 

 
473,222,824 

 
4,651,708,046 

 
 مجموع الموجودات

    
  المطلوبات

291,821,959 
 

 - 
 

291,821,959 
 

 دائنة عادة التأمینإحسابات شركات التأمین و 
8,098,379 

 
 - 

 
8,098,379 

 
 ذات عالقةأطراف  -ذمم دائنة 

20,281,859 
 

 - 
 

20,281,859 
 

 عمالء دائنون
2,499,772,766 

 
 - 

 
2,499,772,766 

 
 حتیاطات الفنیة و الحسابیةاال

147,176,785 
 

 - 
 

147,176,785 
 

 مختلفونذمم دائنة و دائنون 
2,967,151,748 

 
 - 

 
2,967,151,748 

 
 مجموع المطلوبات

2,157,779,122 
 

473,222,824 
 

1,684,556,298 
 

 السیولة ) فجوة / ( فائض 

  

  

  

  

  

  



 

٤٤ 
 

  

 ٢٠١٦ كانون أول ٣١كما في 
 المجموع   

 
 كثر من سنة أ

 
 لغاية سنة 

 
 الموجودات

 س.ل
 

 س.ل
 

 س.ل
  1,189,941,209 

 
 - 

 
1,189,941,209 

 
  في حكمھالنقد و ما 

2,108,314,826 
 

 - 
 

2,108,314,826 
 

 ودائع ألجل  لدى المصارف
12,434,798 

 
 - 

 
12,434,798 

 
  استثمارات مالیة بغرض المتاجرة

        30,900,000  
 

 - 
 

        30,900,000  
 

  استثمارات مالیة متوفرة للبیع
205,901,096 

 
 - 

 
205,901,096 

 
 عمالء مدینون 

467,494,980 
 

 - 
 

467,494,980 
 

 مدینةال إعادة التأمینالتأمین و حسابات شركات
190,221,069 

 
 - 

 
190,221,069 

 
 ذات عالقةأطراف  - ذمم مدینة 

5,295,980 
 

 - 
 

5,295,980 
 

 أخرىأرصدة مدینة فوائد مستحقة غیر مقبوضة و
257,451,923 

 
 - 

 
257,451,923 

 
 حتیاطي الفني والحسابيحصة معیدي التأمین من اال

25,000,000 
 

25,000,000 
 

- 
 

 ودیعة مجمدة لصالح ھیئة اإلشراف على التأمین
4,492,955,881 

 
25,000,000 

 
4,467,955,881 

 
 مجموع الموجودات

    
  المطلوبات

563,689,191 
 

 - 
 

 دائنة عادة التأمینإحسابات شركات التأمین و  563,689,191
6,718,394 

 
 - 

 
6,718,394 

 
 ذات عالقةأطراف  -ذمم دائنة 

17,265,549 
 

 - 
 

17,265,549 
 

 عمالء دائنون
2,399,575,729 

 
 - 

 
2,399,575,729 

 
 حتیاطات الفنیة و الحسابیةاال

109,971,668 
 

 - 
 

109,971,668 
 

 مختلفونذمم دائنة و دائنون 
3,097,220,531 

 
 - 

 
3,097,220,531 

 
 مجموع المطلوبات

1,395,735,350 
 

25,000,000 
 

1,370,735,350 
 

 السیولة ) فجوة / ( فائض 

  

 الموافقة على البیانات المالیة  - ٤٣

  .م٢٠١٨ كانون الثاني ١٧وافق مجلس اإلدارة على إصدار البیانات المالیة بتاریخ 
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