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"أديــر" –شــركــة أدونيـس للتـأميـن   سـوريـة  
 

المسـاهمـة المغفلـة الخاصة ش.م.م. 
 ______________________________________

 
 
 

 تقـريـر رئيـس مجلـس اإلدارة عـن أعمـال الشـركـة، -۱
 

 
 التقريرالسنوي الصادر عن المدقق الخارجي و المتضمن : -۲

 
 .2015 كانون األول 31بيان الدخل الشامل للسنة المنتهية في  •

 
 .2015 كانون األول 31بيان المركز المالي كما في  •

 
 كانون األول 31بيان التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في  •

2015. 
 

 كانون 31إيضاحات شاملة حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  •
. 2015األول 
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تقـريـر رئيـس مجلـس اإلدارة 
 ________________________

 
 

 حضـرة الســادة الكـرام، 
 

 عطفـاً علـى جـدول األعمـال المـوجـه إلـى حضـرتكـم، نجتمـع اليـوم لمنـاقشـة أبـرز 
: 2015المـواضيـع الـواردة فيـه ومـن أهمهـا منـاقشـة الحسـابـات المـاليـة لسنـة 

 
U ًأوالU ل.س.  343,625,417  2015 : بلـغ إجمـالـي األقسـاط المكتتبـة خـالل سنـة

(فقط ثالثمائة و ثالثة و أربعون مليوناً و ستمائة و خمسة و عشرون ألفاً و أربعمائة و 
(فقط ثالثمائة و خمسة ل.س  305,052,682ليـرة سـوريـة) فـي مقـابـل  سبع عشرة 

ليـرة سـوريـة) للسنة السابقة ماليين و اثنان وخمسون ألفاً و ستمائة و اثنتان و ثمانون 
(فقط ثالثمائة وتسعة وثالثون مليوناً و خمسون ألفاً و مائة  ل.س. 339,050,149و 

 ليـرة سـوريـة) حسـب الخطـة المـوضـوعـة سـابقـاً، معظمهـا و تسع وأربعون
بـوالـص تـأميـن عـن الفـروع التـاليـة: 

   
• UسيـاراتU فقط مائة و واحد وخمسون مليوناً و  ل.س. (151,521,157: بقيمـة

 ليـرة سـوريـة)،خمسمائة و واحد و عشرون ألفاً و مائة و سبع و خمسون 
• UبحـريU ستة عشر مليوناً و ثالثمائة و تسعة فقط  ل.س. (16,369,889: بقيمـة

  ليـرة سـوريـة)، و ستون ألفاً و ثمانمائة و تسع و ثمانون
• UإستشفـاءU فقط اثنان و عشرون مليوناً و أربعة  ل.س. (22,014,494: بقيمـة

 ليـرة سـوريـة)،عشر ألفاً و أربعمائة و أربع و تسعون  
• UحيـاةU فقط ستة و عشرون مليوناً و سبعمائة و  ل.س. (26,770,233: بقيمـة

  ليـرة سـوريـة)،سبعون ألفاً و مائتان و ثالث و ثالثون
• UحريـقU فقط عشرة ماليين و تسعمائة و ستون ألفاً  ل.س. (10,960,978: بقيمـة

 ليـرة سـوريـة)، و تسعمائة و ثمان و سبعون  
• Uحوادث عامة و أخرىU  115,988,666) .فقط مائة و خمسة عشر مليوناً  ل.س

 ليـرة سـوريـة).و تسعمائة و ثمانية و ثمانون ألفاً و ستمائة و ست و ستون 
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(فقط مائة و سبعة و  ل.س. 187,842,013كمـا بلغـت حصـة معيـدي التـأميـن 
ليرة سـوريـة) وقيمـة  ةثمانون مليوناً و ثمانمائة و اثنان و أربعون ألفاً و ثالث عشر

(فقط ثمانية و ثالثون مليوناً و  ل.س. 38,899,409العمـولـة المحصلـة منهـا 
  ليـرات سـوريـة)،ثمانمائة و تسعة و تسعون ألفاً و أربعمائة و تسع

 
U ًثانيـاU ل.س. 111,230,255 2015: بلغـت قيمـة التعـويضـات المتكبـدة خـالل سنـة 

ليرة فقط مائة و أحد عشر مليوناً و مائتان و ثالثون ألفاً و مائتان و خمس و خمسون (
سورية)، معظمهـا نـاتـج عـن حـوادث سيـارات و االحتياطات الخاصة بهذه الحوادث 

فقط أربعة و سبعون مليوناً و تسعمائة و تسعة و  ل.س. (74,989,537بقيمـة 
ليرة سورية) وحـوادث استشفاء بقيمــة ثمانون ألفاً و خمسمائة و سبع و ثالثون  

(فقط عشرون مليوناً و سبعمائة و سبعة و ستون ألفاً و  ل.س. 20,767,455
 سـوريـة)، ليـرة أربعمائة و خمس و خمسون

 
 

 6,889,336بلغـت مصـاريـف العمـوالت المـدفـوعـة خـالل تلـك السنـة 
 ستة ماليين و ثمانمائة و تسعة و ثمانون ألفاً و ثالثمائة و ست و ثالثونل.س. (فقط 

 ل.س. 140,321,493ليرة سورية)، كمـا بلغـت المصـاريـف العمـوميـة واإلداريـة 
مائة و أربعون مليوناً و ثالثمائة و واحد و عشرون ألفاً و أربعمائة و ثالث و (فقط 

(فقط ستة و ثالثون مليوناً و ل.س.  36,492,075ليرة سورية) منهـا مبلـغ تسعون 
ليرة سورية) أعبـاء المـوظفيـن أربعمائة و اثنان و تسعون ألفاً و خمس و سبعون 

والتأمينات اإلجتمـاعيـة. 
 

 120,509,669بلغـت أربـاح السنـة بعـد حسـم مصـروف ضـريبـة الـدخـل 
(فقط مائة و عشرون مليوناً و خمسمائة و تسعة آالف و ستمائة و تسع و ستون ل.س. 

(فقط مائة و تسعة و عشرون مليوناً  ل.س. 129,917,121ليرة سورية) فـي مقـابـل 
 ليرة سورية) للســنة الســابقــة.و تسعمائة و سبعة عشر ألفاً و مائة وإحدى و عشرون 

 
 
 

U ًثـالثـاU 2015 كـانـون األول 31: بلـغ مجمـوع األمـوال المـودعـة حتـى 
 مليار و مائتان و خمسة و ثمانون مليوناً و ثالثمائة و فقط  ل.س (1,285,310,952

ليرة سورية) موزعة بين عدد من عشرة آالف و تسعمائة و اثنتان و خمسون 
 ل.س. 25,000,000(مـن أصلهـا إيـداع وديعـة ضمـان بقيمـة  ، المصارف السورية

 (فقط خمسة و عشرون مليون ليرة سورية) لصـالـح هيئـة اإلشـراف علـى التـأميـن.
 مليار و أربعمائة و واحد وعشرون فقط  ل.س (1,421,275,060فـي مقـابـل  

 كـانـون األول 31ليرة سورية) حتـى وخمسة وسبعون ألفاً و ستون نمليوناً و مائتا
%، كمـا بلغـت إيـرادات الفـوائـد المحصلـة مـن 9.57، أي بنقصان و قدره 2014
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(فقط مائة و أربعة و ثالثون مليوناً و ل.س.  134,716,394هـذه المصـارف 
ليرة سورية) مقـابـل سبعمائة و ستة عشر ألفاً و ثالثمائة و أربع و تسعون 

(فقط مائة و تسعة وثالثون مليوناً و أربعمائة وستون ألفاً و ل.س.  139,460,640
%. 3.40ليرة سورية) للسنـة السـابقـة، أي بنقصان و قدره ستمائة و أربعون 

  
، 2015بلغـت قيمـة البـوالـص قيـد التحصيـل حتـى نهـايـة سنـة 

(فقط اثنا عشر مليوناً و أربعمائة و خمسة و خمسون ألفاً و  ل.س. 12,455,378
 بالمائة مـن مجمـوع 3.62ليرة سـورية)، أي مـا يعـادل ثالثمائة و ثمان و سبعون 

البـوالـص المسجلـة علـى الـزبـائـن خـالل تلـك السنـة،  
 
 

U ًرابعـاU بلغـت قيمـة إحتيـاطـي األقسـاط غيـر المكتسبـة والمطـالبـات تحـت السـداد قبـل :
(فقط مائتان و ل.س.  280,151,395حسـم حصـة معيـدي التـأميـن مـا مجمـوعـه 

 ليرة ثمانون مليوناً و مائة و واحد و خمسون ألفاً و ثالثمائة و خمس و تسعون
( مائتان و تسعة وأربعون مليوناً و ل.س.  249,378,697سورية) فـي مقـابـل 

 ليرة سورية) للسنـة السـابقـة.  ثالثمائة وثمانية وسبعون ألفاً و ستمائة وسبع وتسعون
 
 

U ُ◌ًخامساU ل.س.  1,482,710,089: زاد إجمـالـي حقـوق المسـاهميـن مـن مبلغ )
فقط مليار و أربعمائة و اثنان وثمانون مليوناً و سبعمائة و عشرة آالف وثماني 

(فقط ل.س.  1,515,719,758 إلـى مبلـغ 2014 ليـرة سـوريـة) سنـة وتسعون 
مليار و خمسمائة و خمسة عشر مليوناً و سبعمائة و تسعة عشر ألفاً و سبعمائة و ثمان 

، ناتجـة عـن زيـادة ة بالمائ2.23، أي بزيـادة 2015ليـرة سـوريـة) سنـة و خمسون 
 كما هو موضح أعاله ، علماً بأن األرباح المحتجزة 2015األربـاح المحتجزة سنـة 

 ل.س ( فقط 87,500,000 بقيمة 2015 تم توزيع جزء منها  في عام 2014لعام 
 7 و بحصة للسهم الواحد قدرها ،سبعة و ثمانون مليوناً و خمسمائة ألف ليرة سورية) 

ل.س (فقط سبع ليرات سورية). 
 
 

 : رغم هذه الظروف القاسية فقد احتلت أدير مركزاً هاماً بين شركات التأمين سادساً 
السورية و ذلك من جهة األرباح الصافية المحققة و القابلة للتوزيع ، إال أن انخفاض 

رصيد الشركة من القطع األجنبي بسبب قوانين البالد التي تمنع شراء القطع و السماح 
بالتحويل للمعيدين فقط عبر الرصيد الموجود ساهم في إضعاف قوة رأس المال ، و 

عليه فإن الشركة تسعى جاهدة إلى تثبيت قوة رأس المال و ذلك من خالل شراء 
، حيث قامت بشراء طابق إضافي لها في بناء المركز الرئيسي في عقارات جديدة لها

دمشق وهي تتجه للشراء في محافظات أخرى ال تمتلك فيها عقارات، وعلى صعيد 
زيادة االنتاج فقد قامت الشركة أيضاً بطرح منتج جديد خاص بتغطية األضرار الناتجة 
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عن األعمال اإلرهابية والتي قد تصيب السيارات جراء قذائف الهاون و ما شابه، كما 
 رافق طرح المنتج حملة إعالنية في كل من دمشق و حلب. 

 
 
 

أخيـراً ، نشكـر السـادة المسـاهميـن و السيد ممثل هيئة اإلشراف على التأمين و نشيد هنا للجهد 
الخاص الذي تبذله الهيئة و المرونة التي تبديها في اإلشراف على شركات التأمين السورية في هذه 

الظروف الدقيقة ، كما نشكر السيد ممثل وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك و الشكر موصول 
ألعضاء مجلس إدارة الشركة و إلدارتها التنفيذية و لجميع كوادرها العاملة على جهودهم المبذولة 

في المحافظة على موقع الشركة في السوق و االرتقاء بأدائها. 
 
 

رينــه  خــالط            
        رئيـس مجلــس اإلدارة 

 
 

  10/5/2016دمشق، في 


