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معلومات عامة

دسست الشركة السورية الدولية للتأمي (آروب سورية) وفقاد لل رسو التشريعي رق  68لعا  2004وألحكا املرسو التشريعي رق  43لعا
 2005وتعلي اتو التنفيذية واألنظ ة اليت تضعها ايةة اإلشراف علك التأمي يف سورية ووفقاد ألحكا قانون التجارة رق  149لعا  1949سجلت
الشركة يف السجل التجاري حملافظة دمشق حتت الرق  14653بتاريخ  20حزيران  2006مت ترخيص الشركة من ققل ايةة اإلشراف علك التأمي
يف سورية لقرار رق  100/32بتاريخ  6متود  ،2006سجلت الشركة يف السجل اخلا لشركات التأمي لدى ايةة اإلشراف علك التأمي حتت
الرق 3
غاية الشركة مزاولة أع ال التأمي املقاشرة يف كافة فروع التأمي
تزاول الشركة ع لها ض ن فروعها يف دمشق وحلب ومحص ومحاع والالذقية وطرطوس إلضافة إىل وجود ممثلي يف فروع بنك سورية
واملهجر يف
 - 2تطقيق املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة
يف الفرتة اوالية ،قامت الشركة بتطقيق مجيع املعايري والتفسريات املعدلة واجلديدة اللادرة عن جملس معايري احملاسقة الدولية ( )IASBوجلنة تفسري
إعداد التقارير املالية ( )IFRICالتابعة لل جلس واليت ختص وتسري علك نشاطات الشركة للفرتات احملاسقية اليت تقدأ من  1كانون الثاين 2022
يطرأ أي تعديل علك القياانت املالية املوحدة ،جراج تطقيق اذع املعايري وتفسرياهتا
-3

السياسات احملاسقية

إعداد املعلومات املالية املرحلية املوجزة والسياسات احملاسقية
جرى إعداد املعلومات املالية املرحلية املوجزة املرفقة لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف  31آذار  2022وفقاد لل عيار احملاسيب الدويل رق " 34التقارير
املالية املرحلية" وقواني وأنظ ة التأمي املرعية يف اجل هورية العربية السورية إن السياسات احملاسقية املتقعة وطرق االحتساب املستخدمة يف إعداد
املعلومات املالية املرحلية املوجزة تتفق مع تلك املستخدمة يف إعداد القياانت املالية املدققة للسنة املنتهية يف 31كانون األول 2021
مت إعداد املعلومات املالية علك أساس الكلفة التارخيية ستثناج املوجودات املالية علك أساس القي ة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر واليت
تظهر لقي ة العادلة تظهر املعلومات املالية املرحلية املوجزة للرية السورية (ل س ) ،الع لة التشغيلية للشركة وع لة االقتلاد
إن املعلومات املالية املرحلية املوجزة ال تتض ن كافة املعلومات واإليضاحات املطلوبة لل علومات املالية السنوية واملعدة وفقاد لل عايري الدولية للتقارير
املالية ،ك ا أن نتائج أع ال الشركة لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف  31آذار  2022ال متثل لضرورة م شراد علك النتائج املتوقعة للسنة املنتهية يف
 31كانون األول 2022
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في ا يلي ملخص لسياسات احملاسقية اهلامة:
أ -عقود التأمي:
إن عقد التأمي او كناية عن عقد يتعهد مبوجقو الفريق األول (شركة التأمي) بتغطية خماطر حمددة قد تليب الفريق الثاين (امل من لو) وذلك
من خالل التعويض عن حدث مستققلي حمدد (اوادث امل من عليو) الذي قد يليب وي ثر سلقاد علك امل من لو تعترب األقساط علك عقود
التأمي إيرادات عند إصدار القوالص
يت احتساب االحتياطي اوساب املتعلق لتأمي علك اوياة بناجد علك رأي خقري اكتواري مققول لدى ايةة اإلشراف علك التأمي ويت
احتساب االحتياطي الفين وفقاد لتعلي ات ايةة اإلشراف علك التأمي ملقابلة قي ة األقساط غري املستحقة واملسجلة كإيرادات يف بيان الدخل
الشامل واو حيتسب وفقاد للنسب التالية من حج األقساط املكتتب هبا:
ك ا يف  31آذار
2022

ك ا يف  31كانون األول
2021

%

%

25
100
40
40
40
100
60

دمي النقل القحري-بضائع
دمي املسافرين
التأمينات العامة و قي فروع التأمي
التأمي اللحي
دمي إلزامي للسيارات
دمينات آلجال طويلة
اووادث الشخلية

25
100
40
40
40
100
60

ب -التزامات عقود التأمي:
التزامات عقود التأمي تاع املطالقات حتت التسوية انتج من مطالقات بلغت للشركة والدالت حتت التسوية بتاريخ بيان الوضع املايل إلضافة
إىل مطالقات حدثت و يقلغ عنها ويت احتساهبا وفقاد لتعلي ات ايةة االشراف علك التأمي ك ا يلي:
 100ملةة من اخلسارة املقدرة
 مطالقات عن حوادث حتت التسوية مطالقات حدثت و يقلغ عنها (:)IBNRمجيع فروع التأمي عدا التأمي اللحي واإللزامي واوياة أيه ا أكرب  15ملةة من قي ة مطالقات حتت التس ـ ـ ـ ــوية أو  7.5ملةة من قي ة
األقساط املكتتب هبا لكل فرع من فروع التأمي
أيه ــا أكثر  15ملة ــة من قي ــة التغري يف احتي ــاطي قي ــد التسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوي ــة (إمج ــايل
التأمي اإللزامي
احتيـاطي قيـد التسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويـة حمتجز آلخر املـدة مطروحـاد منـو إمجـايل احتيـاطي قيـد
التسوية املفر عنو أول املدة) أو  7.5ملةة من قي ة األقساط املكتتب هبا
يت احتجاد مطالقات حدثت و يقلغ عنها جل يع فروع التأمي ملدة سنة واحدة عدا فرع التأمي اإللزامي فيت احتجادع ملدة ثالثة سنوات
ك ا يت اإلفرا عن احتياطي مطالقات حدثت و يقلغ عنها لفرع السفر ،للعقود املنتهية ،بشكل ربع سنوي يف هناية الربع التايل للربع الذي
مت االحتجاد فيو
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 ع ليات إعادة التأمي:لقد اعت دت الشركة احتساب حلة شركات إعادة التأمي من األقساط والع ولة املققوضة من شركات إعادة التأمي وحلة شركات إعادة
التأمي من املطالقات املدفوعة وحتت التسوية واملطالقات اليت حدثت و يقلغ عنها علك أساس اتفاقيات معقودة معها وسجلت يف حسا ت
اذع الشركات
د -حلة معيدي التأمي من االحتياطي الفين واوساب:
يت احتساب حلة معيدي التأمي من االحتياطي الفين واوساب علك أساس اإلسنادات الفعلية املقدمة هل وإمجايل املقالغ الفعلية العائدة
لإلحتياطي الفين واوساب
يت إظهار حلة معيدي التأمي من االحتياطي الفين واوساب كذم مدينة يف بيان الوضع املايل ويت احتساهبا ك ا يلي:
 100ملةة من اخلسارة املقدرة
 مطالقات عن حوادث حتت التسوية مطالقات حدثت و يقلغ عنها ()IBNRمجيع فروع التأمي عدا التأمي اللحي واإللزامي واوياة أيه ــا أكثر  15ملةــة من قي ــة حل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة معيــدي التــأمي من مطــالقــات حتـت
التسوية أو  7.5ملةة من أقساط إعادة التأمي العائدة لنفس السنة
أيه ا أكثر  15ملةة من حلة املعيد من قي ة التغري يف احتياطي قيد التسوية
التأمي اإللزامي
(إمجايل احتياطي قيد التسوية حمتجز آلخر املدة مطروحاد منو إمجايل احتياطي
قيد التسـ ـ ـ ـ ـ ــوية املفر عنو أول املدة) أو  7.5ملةة من أقسـ ـ ـ ـ ـ ــاط إعادة التأمي
العائدة لنفس السنة
يت احتجاد حلة معيدي التأمي من مطالقات حدثت و يقلغ عنها جل يع فروع التأمي ملدة سنة واحدة عدا فرع التأمينات اإللزامي فيت
احتجادع ملدة ثالثة سنوات ك ا يت اإلفرا عن احتياطي مطالقات حدثت و يقلغ عنها لفرع السفر ،للعقود املنتهية ،بشكل ربع سنوي يف
هناية الربع التايل للربع الذي مت االحتجاد فيو
ه -املطالقات املدفوعة:
تظهر املطالقات املدفوعة اليت متثل التعويضات املسددة خالل السنة والتعويضات املتوجقة واملي عقود التأمي لنهاية السنة بعد تنـزيل
االسرتدادات املستحقة عنها حيث تقو الشركة بقيد اإلسرتدادات املستحقة عن املطالقات املدفوعة عند حتليلها
و -إيرادات الفوائد:
تقيد إيرادات الفوائد علك أساس االستحقاق يف بيان الدخل الشامل وتتض ن الفوائد املكتسقة علك الودائع لدى امللارف واليت حتتسب
علك أساس املقلغ ونسقة الفائدة املطققة
د -كلفة االستدانة:
يت تسجيل كلفة االستدانة يف بيان الدخل الشامل يف الفرتة اليت حتققت فيها اذع الكلفة
 املوجودات واملطلو ت املالية:يت االعرتاف ملوجودات واملطلو ت املالية يف بيان الوضع املايل عندما تلقح الشركة طرفاد يف الشروط التعاقدية لألدوات املالية
تظهر الذم املدينة وذم الع الج والوكالج ووسطاج التأمي بقي تها االمسية بعد تنـزيل م وانت مناسقة للقي غري القابلة للتحليل املتوقعة
تظهر الذم الدائنة وذم شركات إعادة التأمي بقي تها االمسية
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ط  -االستث ارات العقارية:
تظهر االستث ارات العقارية بسعر الكلفة بعد تنزيل االستهالكات املرتاك ة وخسارة تدين القي ة إن وجدت ويت اإلفلا عن قي تها العادلة
يف إيضا االستث ارات العقارية
ي -النقد وما يوداي النقد:
يتض ن اذا القند النقد واوسا ت اجلارية والودائع ألجل ذات االستحقاقات القلرية اليت ال تتعدى استحقاقاهتا األصلية الثالثة أشهر
(ثالثة أشهر فأقل)
ك -حتويل الع الت األجنقية:
إن الع ليات اجلارية خالل السنة لع الت غري اللرية السورية يت حتويلها اىل اللرية السورية ستع ال أسعار اللرف السائدة يف اتريخ
الع لية جيري إعادة حتويل أرصدة املوجودات واملطلو ت املالية بتلك الع الت علك أساس أسعار اللرف السائدة يف اتريخ القياانت املالية
أما أرصدة املوجودات واملطلو ت غري املالية وحقوق الشركاج فيت حتويلها علك أساس سعر اللرف التارخيي
يت قيد أر أو خسائر فروقات اللرف الناتة من جراج اذع الع ليات يف بيان الدخل الشامل
بلغت أسعار صرف الع الت األجنقية ك ا يلي:

دوالر أمريكي
يورو

ك ا يف  31آذار
2022
لس

ك ا يف  31كانون األول
2021
لس

2.512

2.512

2.803.89

2.845.34

أحكا حماسقية مه ة وملادر أساسية للتقديرات واالفرتاضات
-4
يف سـياق تطقيق السـياسـات احملاسـقية املذكورة يف اإليضـا ( )3أعالع ،علك إدارة الشـركة أن تسـتع ل تقديرات وافرتاضـات متعلقة لقي ة الدفرتية
لل وجودات واملطلو ت غري املتوفرة من ملـ ـ ــادر أخرى تعت د اذع التقديرات واالفرتاضـ ـ ــات املتعلقة هبا علك عامل اخلربة وعلك عوامل أخرى
تعترب ذات صلة  .وقد ختتلف النتائج الفعلية عن اذع التقديرات واالفرتاضات.
تت مراجعة التقديرات واالفرتاض ــات بش ــكل دوري يعرتف لفروقات الناتة عن مراجعة التقديرات احملاس ــقية يف الفرتة اليت تراجع فيها التقديرات
وذلك إذا كانت اذع املراجعة ت ثر حلـرايد علك اذع الفرتة ،أو يف فرتة املراجعة وفرتات الحقة إذا كانت املراجعة ت ثر علك الفرتة اوالية وفرتات
الحقة.
أ-

مقدأ االست رارية:

قامت اإلدارة بتقيي مدى قدرة الشـركة علك االسـت رار يف الع ل علك أسـاس مقدأ االسـت رارية وذلك حسـب متطلقات معيار احملاسـقة الدويل رق
 1اعت دت االدارة بتقيي ها علك جم وعة من امل شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات املالية والتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغيلية تعتقد االدارة أنو و لرغ من حالة عد االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقرار اليت متر هبا
اجل هورية العربية السـورية وحالة عد اليقي املسـتققلية ،فإن الشـركة متتلك املوارد الكافية لالسـت رار لع ل يف املدى املسـتققلي املنظور بناجد عليو
فقد مت إعداد القوائ املالية علك أساس مقدأ االست رارية

- 12 -

ب -إخنفاض قي ة ذم التأمي املدينة:
يت تقدير القي ة القابلة للتحلـيل من ذم التأمي املدينة عند وجود إمكانية عد حتلـيل تلك الذم بشـكل كامل إن حتديد وجود إخنفاض يف
قي ة ذم التأمي املدينة ،يتطلب من اإلدارة تقيي مسـ ـ ــتوى املالجة والسـ ـ ــيولة املالية واملي بوالص التأمي وكذلك لشـ ـ ــركات التأمي ،وكذلك يت
مراجعة نســب التحلــيالت بناجد علك املعلومات التارخيية للشــركة والدراســات التفلــيلية اليت متت خالل الفرتة ورأي اإلدارة القانونية للشــركة يت
إثقات الفرق بي املقالغ املتوقع حتل ــيلها والقي ة الدفرتية ك ل ــاريف يف بيان الدخل الش ــامل يت إثقات الفرق بي املقالغ اليت يت حتل ــيلها فعلياد
خالل الفرتات املستققلية واملقالغ املتوقعة يف بيان الدخل الشامل يف الفرتة اليت يت هبا التحليل
 تقيي اإللتزامات الناتة عن املطالقات املوقوفة لعقود التأمي:يعترب تقدير اإللتزامات الناتة عن املطالقات املوقوفة لعقود التأمي علك أنو أكثر التوقعات اوس ـ ـ ـ ـ ــابية للش ـ ـ ـ ـ ــركة حيث انالك عوامل غري م كدة
جيب أخذاا العتقار عند تقدير اإللتزا اليت ستقو الشركة بتسديدع الحقا مقابل اذع املطالقات يت تقدير اإللتزامات الناشةة لكل من القي ة
املتوقعـة لتكـاليف املطـالقـات املقلغ عنهـا بتـاريخ املركز املـايل إن االلتزا ملطـالقـات املقلغ عنهـا واليت يت س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداداـا يت تقـديراـا اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتنـاداد إىل
املعلومات املتعلقة بكل مطالقة علك حدة أُبلغت للشـ ـ ـ ـ ــركة ك ا يف اتريخ املركز املايل يت إعادة تقيي املطالقات لكفايتها ويت تعديل املخل ـ ـ ـ ــص
بناجد علك ذلك
دـ -استهالكات األصول الثابتة:
تقو الشــركة مبراجعة األع ار اإلنتاج ية املقدرة لألصــول الثابتة املادية وطريقة االســتهالك املطققة وقي ة النفاية يف هناية الع ر اإلنتاجي لألصــل يف
هناية كل دورة مالية
اـ -اطفاج األصول غري املادية:
تقو الشركة مبراجعة االع ار اإلنتاج ية املقدرة لألصول غري املادية وطريقة االطفاج يف هناية كل دورة مالية
و -م ونة الديون املشكوك فيها:
تُسـجل م ونة الديون املشـكوك فيها عند تواجد شـكوك حول إمكانية حتلـيل اوسـا ت املدينة لدى الشـركة وتقدر إدارايد بناجد علك دراسـة أع ار
الذم املدينة
د -تدين قي ة املوجودات وتكوين امل وانت الالدمة:
يف ظل الظروف الراانة اليت متر هبا اجل هورية العربية الس ـ ـ ـ ـ ـ ــورية ،قامت اإلدارة بتقدير القي ة االس ـ ـ ـ ـ ـ ــرتدادية لألص ـ ـ ـ ـ ـ ــول عتقاد اإلدارة ،ال توجد
م شرات لتكوين م وانت تدين إضافية
-5

النقد وما يوادي النقد

يتكون اذا القند مما يلي:

ك ا يف  31آذار ( 2022غري مدققة)
الع لة األصلية
لس

188.889.426
النقد يف اللندوق
528.917.571
حسا ت جارية لدى امللارف
ودائع استحقاقها األصلي (خالل فرتة ثالثة أشهر أو أقل) 200.000.000
917.806.997
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القي ة املقابلة
للع الت األجنقية
لس

157.993.503
3.249.785.855
3.407.779.358

اجمل وع
لس

188.889.426
686.911.074
3.449.785.855
4.325.586.355

ك ا يف  31كانون األول ( 2021مدققة)
القي ة املقابلة
الع لة األصلية
لس

93.411.179
النقد يف اللندوق
569.846.842
حسا ت جارية لدى امللارف
ودائع استحقاقها األصلي خالل فرتة ثالثة أشهر أو أقل 600.000.000
1.263.258.021

اجمل وع
لس

للع الت األجنقية
لس

160.197.588
3.229.884.133

93.411.179
730.044.430
3.829.884.133

3.390.081.721

4.653.339.742

بلغ معدل الفائدة علك ودائع استحقاقها األصلي خالل فرتة ثالثة أشهر أو أقل  %3.5-0.6للدوالر األمريكي ك ا يف  31آذار  2022وك ا يف
 31كانون األول  %7.25( 2021للرية السورية ك ا يف  31آذار  2022و 31كانون األول )2021
-6

ودائع ألجل لدى امللارف

يتكون اذا القند مما يلي:

الع لة األصلية
لس

ودائع تستحق خالل سنة

ودائع تستحق خالل سنة

ك ا يف  31آذار ( 2022غري مدققة)
القي ة املقابلة
للع الت األجنقية
لس

اجمل وع
لس

2.819.676.282

411.923.161

3.231.599.443

2.819.676.282

411.923.161

3.231.599.443

الع لة األصلية
لس

ك ا يف  31كانون األول ( 2021مدققة)
القي ة املقابلة
للع الت األجنقية
لس

اجمل وع
لس

2.274.337.464

407.844.703

2.682.182.167

2.274.337.464

407.844.703

2.682.182.167

تراو معدل الفائدة علك الودائع ألجل لدى امللارف بي  %9.5-8للرية السورية و %0.6للدوالر األمريكي ك ا يف  31آذار ( 2022مقابل بي
 %9.25-7.75للرية السورية ومعدل  %1للدوالر األمريكي ك ا يف  31كانون األول )2021
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-7

استث ارات مالية حمددة علك أساس القي ة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

ميثل اذا القند أسه شركات حملية مشرتاة من سوق دمشق لألوراق املالية ويتكون مما يلي:
ك ا يف  31آذار
( 2022غري مدققة)
لس

الكلفة:

ك ا يف  31كانون األول
( 2021مدققة)
لس

الرصيد يف بداية الفرتة  /السنة

90.681.002

90.681.002

الرصيد يف هناية الفرتة  /السنة

90.681.002

90.681.002

التغري املرتاك يف القي ة العادلة لالستث ارات:

الرصيد يف بداية الفرتة  /السنة
التغري يف القي ة العادلة لالستث ارات

383.685.359
149.801.865

219.104.012
164.581.347

الرصيد يف هناية الفرتة  /السنة (إيضا )23

533.487.224

383.685.359

624.168.226

474.366.361

-8

ع الج مدينون ،وسطاج ووكالج دمي

يظهر رصيد ع الج مدينون ووسطاج ووكالج دمي للايف بعد استقعاد م ونة الديون املشكوك هبا ك ا يلي:

ع الج مدينون
وسطاج ووكالج دمي
خملص ديون مشكوك فيها
تتلخص حركة م ونة ديون مشكوك فيها كالتايل:

ك ا يف  31آذار
( 2022غري مدققة)

ك ا يف  31كانون األول
( 2021مدققة)

لس

لس

982.478.874
114.828.731
1.097.307.605
(14.818.726

454.810.295
3.715.742
458.526.037
) (14.818.726

1.082.488.879

443.707.311

ك ا يف  31آذار

ك ا يف  31كانون األول

( 2022غري مدققة)
لس

( 2021مدققة)
لس

الرصيد يف بداية الفرتة /السنة
إضافات

14.818.726
-

12.931.442
1.887.284

الرصيد يف هناية الفرتة /السنة

14.818.726

14.818.726

- 15 -

)

-9

حسا ت مدينة من شركات التأمي وإعادة التأمي

ميثل اذا القند أرصدة مدينة من شركات التأمي وإعادة التأمي
إن أع ار اذع الذم ال تتجاود  60يو
إن  %74من اذع األرصدة ترتكز يف شركيت دمي من أصل عشر شركات ك ا يف  31آذار ( 2022مقابل  %85من اذع األرصدة ترتكز يف أربع
شركات دمي من أصل اثنا عشر شركات ك ا يف  31كانون األول )2021
-10

حلة معيدي التأمي من االحتياطيات الفنية واوسابية

يتكون اذا القند مما يلي:

حلة معيدي التأمي
من إيرادات غري مكتسقة
لس
فرع التأمي:

اوياة (احتياطي حساب)
القحري
شامل سيارات
إلزامي سيارات
اللحي
اهلندسي
اوريق
السفر
السرقة
اووادث الشخلية
واثئق دمي امللارف الشاملة
اووادث العامة

ك ا يف  31آذار ( 2022غري مدققة)
حلة معيدي التأمي من
مطالقات حدثت
حلة معيدي التأمي من
و يقلغ عنها
مطالقات حتت التسوية
لس
لس

اجمل وع
لس

18.060.341
69.968.132
11.347.240
452.872.176
6.640
30.961.810
29.897.200
11.920.957
167.020.654
1.838.329

1.850.000
1.214.219
127.902.792
5.855.293
195.657.736
19.007.218
385.000
213.193
-

20.990.440
19.185.419
1.245
5.805.339
6.409.545
57.750
1.490.120
31.316.373
344.687

19.910.341
92.172.791
158.435.451
5.855.293
648.529.912
7.885
55.774.367
36.306.745
442.750
13.624.270
198.337.027
2.183.016

793.893.479

352.085.451

85.600.918

1.231.579.848
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ك ا يف  31كانون األول ( 2021مدققة)
حلة معيدي التأمي من
حلة معيدي التأمي
من إيرادات غري مكتسقة
لس

فرع التأمي:

اوياة (احتياطي حساب)
القحري
شامل سيارات
إلزامي سيارات
اللحي
اوريق
اهلندسي
السفر
السرقة
اووادث الشخلية
واثئق دمي امللارف الشاملة
اووادث العامة

-11

مطالقات حدثت
و يقلغ عنها
لس

حلة معيدي التأمي من
مطالقات حتت التسوية
لس

اجمل وع
لس

16.845.213
63.444.517
13.751.966
392.219.999
25.742.399
6.640
22.518.800
12.410.780
167.020.654
430.911

2.491.838
1.214.219
129.448.810
5.855.293
96.089.746
15.570.050
385.000
716
-

19.033.355
19.417.321
4.826.700
1.245
4.607.970
57.750
1.551.348
31.316.373
80.796

19.337.051
83.692.091
162.618.097
5.855.293
488.309.745
46.139.149
7.885
27.126.770
442.750
13.962.844
198.337.027
511.707

714.391.879

251.055.672

80.892.858

1.046.340.409

أطراف ذات عالقة

تتألف األطراف ذات العالقة من املدراج واإلدارة العليا وأعضاج جملس اإلدارة وكقار املسامهي في ا يلي ملخص األرصدة مع األطراف ذات العالقة:
ك ا يف  31آذار
( 2022غري مدققة)
لس

ذم مدينة -أطراف ذات عالقة
بنك سورية واملهجر يف
أعضاج جملس اإلدارة

شركة حتت سيطرة مشرتكة

ذم دائنة -أطراف ذات عالقة
آروب لقنان يف ل
أعضاج جملس اإلدارة

شركة حتت سيطرة مشرتكة

ودائع ألجل يف ملرف مقرب مقي (ض ن ودائع ألجل لدى امللارف)
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ك ا يف  31كانون األول
( 2021مدققة)
لس

2.932.651
15.271.674

60.140.809
29.673.941

18.204.325

89.814.750

594.384.397
1.438

594.866.597
1.438

594.385.835

594.868.035

1.558.842.599

1.553.105.970

في ا يلي ملخص التعامل مع األطراف ذات العالقة:

لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف  31آذار (غري مدققة)

بيان الدخل الشامل
صايف إيرادات أقساط دمي
مطالقات مدفوعة
إيرادات فوائد من ودائع لدى ملرف مقرب مقي
ملاريف لقاج ممارسة أع ال التأمي يف فروع بنك سورية واملهجر
ملاريف رواتب وأتعاب وحوافز اإلدارة العليا

2022
لس

2021
لس

55.437.633
(9.938.771
14.412.371
(366.281
(38.520.972

26.151.285
) (20.646.397
2.302.349
) (171.967
) (23.589.371

)
)
)

وقعت الشركة اتفاقية مع بنك سورية واملهجر تس ح بوجود مندوبي من ققل الشركة يف  12من فروع امللرف مل ارسة أع ال التأمي وإصدار
القوالص وذلك لقاج  10ملةة من إمجايل األقساط املكتتقة لنسقة جل يع فروع التأمي ( 5ملةة من إمجايل االقساط املكتتقة لنسقة للتأمي القحري
شرط  )Cسجلت الشركة ملاريف لقاج اذع األع ال لفرتة الثالثة أشهر املنتهية فـي  31آذار  2022مقداراا  366.281لرية سورية (مقابل
 171.967لرية سورية لفرتة الثالثة أشهر املنتهية فـي  31آذار  )2021قيدت يف حساب الع والت املدفوعة وملاريف اإلنتا األخرى
إن رصيد أعضاج جملس اإلدارة املدين او انتج عن بيع بوالص دمينية واو قلري األجل وستت تسوية اذا الرصيد يف النلف األول من العا اوايل
تعكس ملاريف رواتب وأتعاب اإلدارة ،املقالغ املدفوعة لإلدارة العليا لفرتة الثالثة أشهر واليت تتألف من املدير العا ومدراج األقسا والفروع
 -12فوائد مستحقة غري مققوضة وموجودات أخرى
يتكون اذا القند مما يلي:
ك ا يف  31آذار
( 2022غري مدققة)
لس

105.304.773
149.783.494
32.976.120
766.749
92.732.604

فوائد مستحقة وغري مققوضة علك ودائع ألجل
نفقات مدفوعة مسققاد
دفعات مقدمة لل وظفي
ملاريف قانونية مدفوعة مقدماد
ذم مدينة أخرى

381.563.740
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ك ا يف  31كانون األول
( 2021مدققة)
لس

107.661.925
163.544.795
20.653.319
766.749
28.599.131
321.225.919

 -13استث ارات عقارية
تتلخص حركة االستث ارات العقارية ك ا يلي:
الكلفة التارخيية:

القناج
لس

حتسينات وإكساجات
لس

اجمل وع
لس

الرصيد  1كانون الثاين 2021

273.773.490

22.744.230

296.517.720

الرصيد  31كانون األول 2021

273.773.490

22.744.230

296.517.720

الرصيد  31آذار ( 2022غري مدققة)

273.773.490

22.744.230

296.517.720

االستهالكات املرتاك ة:

الرصيد  1كانون الثاين 2021

(30.085.202

) (9.583.786

) (39.668.988

)

اإلضافات ،أعقاج السنة

(5.475.472

) (2.274.422

) (7.749.894

)

الرصيد  31كانون األول 2021
اإلضافات ،أعقاج السنة

(35.560.674
( 1.350.116

) (11.858.208
) (560.816

) (47.418.882
) (1.910.932

)
)

الرصيد  31آذار ( 2022غري مدققة)

(36.910.790

) (12.419.024

) (49.329.814

)

صايف القي ة الدفرتية:

الرصيد  31آذار ( 2022غري مدققة)

236.862.700

10.325.206

247.187.906

الرصيد  31كانون األول ( 2021مدققة)

238.212.816

10.886.022

249.098.838

تتكون االستث ارات العقارية من عقارين األول يف يعفور-القوابة الثامنة والثاين يف حي أبو رمانة-شركسية وبلغت القي ة العادلة هلا مقلغ
 10.742.400.000لرية سورية ك ا يف  31كانون األول 2021
بلغت عوائد إجيار االستث ارات العقارية لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف  31آذار  2022مقلغ  94.929.867لرية سورية مت قيداا ض ن بند إيرادات
أخرى (إيضا )25
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-14

املوجودات الثابتة املادية (بعد تنـزيل االستهالك املرتاك )

تتلخص حركة املوجودات الثابتة املادية ك ا يلي:

الكلفة التارخيية:

الرصيد 1 ،كانون الثاين 2020

األاثث واملفروشات
لس

القناج
لس

23.259.148

99.865.667

اإلضافات

-

4.000.000

التحويالت

-

-

الرصيد 31 ،كانون األول ( 2021مدققة)

اإلضافات
الرصيد 31 ،آذار ( 2022غري مدققة)

502.054.486

لواد معلوماتية
ومكتقية
لس

502.054.486

502.054.486

السيارات
لس
5.683.000

حتسينات علك
مقاين مستأجرة
لس
20.682.285

حتسينات علك مقاين
مملوكة بغرض ممارسة
أع ال الشركة
لس
41.055.241

127.854.900

-

-

-

2.220.100

-

-

(2.220.100

27.259.148

229.940.667

5.683.000

1.800.000

35.347.000

15.500.000

29.059.148

265.287.667

21.183.000

20.682.285

20.682.285

اجمل وع
لس

38.835.141

38.835.141

692.599.827
131.854.900
)

824.454.727

52.647.000
877.101.727

االستهالكات املرتاك ة:
الرصيد 1 ،كانون الثاين 2020

(79.062.756

)

(21.335.343

) (74.419.182

) (5.683.000

اإلضافات -أعقاج السنة

(10.041.097

)

(1.596.137

) (21.165.631

)

-

)

-

التحويالت

-

-

الرصيد 31 ،كانون األول ( 2021مدققة)

(89.103.853

)

(22.931.480

(1.368.655

) (5.683.000

) (96.953.468

-

اإلضافات -أعقاج الفرتة

(2.475.887

) (491.237

) (10.596.591

)

الرصيد 31 ،آذار ( 2022غري مدققة)

(91.579.740

) (23.422.717

) (107.550.059

) (5.683.000

) (18.177.795

) (18.080.474

) (216.758.550

)

(396.668

) (3.878.955

) (37.078.488

)

1.368.655

-

) (18.574.463

) (20.590.774

) (253.837.038

)

(61.841

) (1.011.196

) (14.636.752

)

) (18.636.304

) (21.601.970

) (268.473.790

)

صايف القي ة الدفرتية:
الرصيد 31 ،آذار ( 2022غري مدققة)

410.474.746

5.636.431

157.737.608

الرصيد 31 ،كانون األول ( 2021مدققة)

412.950.633

4.327.668

132.987.199

15.500.000
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2.045.981

17.233.171

608.627.937

2.107.822

18.244.367

570.617.689

-15

وديعة جم دة للال ايةة االشراف علك التأمي

وفقاد لل رســو التش ـريعي رق  43لعا  ، 2005تلتز شــركات التأمي أبن تودع س ـ اهليةة يف أحد امللــارف الســورية املرخلــة مقلغ  2مليون لرية ســورية
وديعة ض ان لنسقة لكل نوع من أنواع التأمي الذي ترغب مبزاولتو ،علك أن ال يزيد جم وع ما تودعو لكـل األنـواع علـك  25مليون لرية سورية
-16

حسا ت دائنة لشركات التأمي وإعادة التأمي

ميثل اذا القند أرصدة جم دة علك شركات إعادة التأمي ملقابلة حلة معيدي التأمي من اإلحتياطيات الفنية واوسابية إلضافة إىل حسا ت شركات
إعادة التأمي اجلارية واليت تتلخص مبا يلي:
 مستحقات شركات إعادة التأمي حسا ت جم دة ملعيدي التأمي عن االحتياطي التقين (سنة واحدة) حسا ت جم دة ملعيدي التأمي عن مطالقات حتت التسوية ( 3أشهر)حسا ت جم دة ملعيدي التأمي عن مطالقات حدثت و يقلغ عنها (سنة واحدة)تقو الشركة بدفع فائدة مدينة لشركات إعادة التأمي تتحدد يف االتفاقيات املعقودة معها وتقلغ نسقة الفائدة  %3.5من رصيد اذع اوسا ت تدفع
للشركات عند حترير رصيداا وتسجل يف قائ ة الدخل والدخل الشامل األخرى
-17

ع الج دائنون ووسطاج دمي

يتكون اذا القند مما يلي:

ع الج دائنون
وسطاج

- 21 -

ك ا يف  31آذار
(2022غري مدققة)

ك ا يف  31كانون األول
( 2021مدققة)

لس

لس

9.381.002
97.994.104

5.242.273
48.535.200

107.375.106

53.777.473

-18

االحتياطيات الفنية واوسابية

يتكون اذا القند مما يلي:

ك ا يف  31آذار ( 2022غري مدققة)
إيرادات غري مكتسقة
لس

فرع التأمي:

اوياة (احتياطي حساب)
القحري
شامل سيارات
إلزامي سيارات
اللحي
اوريق
اهلندسي
السفر
السرقة
املس وليات
اووادث الشخلية
واثئق دمي امللارف الشاملة
اووادث العامة

مطالقات حتت التسوية
لس

مطالقات حللت
و يقلغ عنها
لس

اجمل وع
لس

135.523.418
74.641.492
204.968.844
231.388.380
987.479.320
35.262.505
13.280
30.675.370
482.442
19.116.211
184.746.385
4.217.682

2.000.000
1.278.125
359.796.261
489.557.536
391.315.474
21.649.000
550.000
363.429
113.000

22.392.447
53.969.439
84.240.843
6.611.720
2.490
6.477.857
82.500
90.458
2.389.526
34.639.947
790.815

137.523.418
98.312.064
618.734.544
805.186.759
1.378.794.794
63.523.225
15.770
37.153.227
632.500
572.900
21.869.166
219.386.332
5.121.497

1.908.515.329

1.266.622.825

211.688.042

3.386.826.196
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ك ا يف  31كانون األول ( 2021مدققة)
إيرادات غري مكتسقة
لس

فرع التأمي:

اوياة (احتياطي حساب)
القحري
شامل سيارات
إلزامي سيارات
اللحي
اوريق
اهلندسي
السفر
السرقة
املس وليات
اووادث الشخلية
واثئق دمي امللارف الشاملة
اووادث العامة

100.547.381
65.322.802
203.383.149
179.463.147
668.613.311
29.672.164
13.280
22.890.050
442.036
20.044.958
184.746.385
2.784.599
1.477.923.262

مطالقات حتت التسوية
لس

2.916.911
1.278.125
344.864.961
473.699.108
137.525.566
17.649.000
550.000
1.022
50.000
978.534.693
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مطالقات حدثت
و يقلغ عنها
لس

19.596.841
51.729.744
50.659.300
5.563.531
2.490
4.637.150
82.500
82.882
2.505.620
34.639.947
522.112
170.022.117

اجمل وع
لس

103.464.292
86.197.768
599.977.854
703.821.555
806.138.877
52.884.695
15.770
27.527.200
632.500
524.918
22.551.600
219.386.332
3.356.711
2.626.480.072

 -19ذم دائنة ودائنون خمتلفون
يتكون اذا القند مما يلي:

ك ا يف  31آذار
( 2022غري مدققة)
لس

48.448.534
395.541.669
236.822.734
31.076.458
39.686.976
31.768.846
30.000.000
2.690.944

أر مستحقة التوديع
إيرادات آجار مققوضة مقدماد
نفقات مستحقة
أرصدة دائنة أخرى
طوابع ورسو دمي
ضريقة الرواتب واألجور
خملص دعاوى قضائية
التأمينات االجت اعية

816.036.161
 -20املطلو ت الضريقية امل جلة
يتكون اذا القند ممايلي:
الرصيد يف بداية الفرتة  /السنة

ك ا يف  31كانون األول
( 2021مدققة)
لس

48.460.534
503.416.668
146.476.315
36.932.953
45.675.088
39.948.420
5.473.139
826.383.117

ك ا يف  31آذار

ك ا يف  31كانون األول

( 2022غري مدققة)
لس

( 2021مدققة)
لس

57.552.804

32.865.602

الضريقية الناتة عن التغري املرتاك يف القي ة العادلة لإلستث ارات
املالية احملددة علك أساس القي ة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

22.470.280

24.687.202

الرصيد يف هناية الفرتة  /السنة

80.023.084

57.552.804

حيث مت احتساب رصيد املطلو ت الضريقية امل جلة ك ا يلي:

التغري املرتاك يف القي ة العادلة لالستث ارات املالية احملددة
علك أساس القي ة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (إيضا )7
معدل ضريقة الدخل
املطلو ت الضريقية امل جلة الناتة عن الزايدة يف القي ة العادلة لالستث ارات
املالية احملددة علك أساس القي ة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
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ك ا يف  31آذار
( 2022غري مدققة)
لس

ك ا يف  31كانون األول
( 2021مدققة)
لس

533.487.224
%15

383.685.359
%15

80.023.084

57.552.804

 -21م ونة ضريقة الدخل
يت تشــكيل م ونة ض ـريقة الدخل وفقاد ألحكا املرســو التش ـريعي رق  43للعا  2005والذي حدد الض ـريقة مبعدل  15ملةة من صــايف األر
للضريقة ،بدون أية اضافات أخرى

اخلاضــعة

يت إخضاع نتيجة أع ال الفرتة للتعديالت للوصول إىل الدخل اخلاضع للضريقة وذلك بسقب اختالف املعايري الدولية للتقارير املالية عن األنظ ة الضريقية
السورية وخاصة لنسقة مللاريف التأسيس وم ونة الديون املشكوك بتحليلها واي كالتايل:
لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف  31آذار (غري مدققة)
2021
2022
لس
لس

أر الفرتة ققل الضريقة
يضاف:
إستهالك املقاين
ضريقة ريع عقارات
ضريقة دجري عقار للشركة
خملص دعاوي قضائية
ينـزل:
أر الفرتة غري احملققة الناتة عن تغريات أسعار اللرف
إيراد القي ة التأجريية للعقار اخلا لفرتة

(2.200.677
(107.874.999

اخلسائر اخلاضعة للضريقة

37.279.828

ضريقة الدخل ()%15
مسامهة وطنية إلعادة اإلع ار ()%10

5.591.974
559.197

-

م ونة ضريقة الدخل

6.151.171

-

إن حركة م ونة ضريقة الدخل اي كالتايل:

98.957.644

46.109.641

5.398.015
54.713
12.945.132
30.000.000

5.398.015
241.568
6.468.804
-

ك ا يف  31آذار
(2022غري مدققة)
لس

الرصيد يف بدية الفرتة  /السنة
إضافات خالل الفرتة  /السنة

2.541.701
6.151.171

الرصيد يف هناية الفرتة  /السنة

8.692.872
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) (7.342.755
) (53.905.950
(3.030.677

ك ا يف  31كانون األول
( 2021مدققة)
لس

2.541.701
2.541.701

)
)
)

 -22رأس املال
 دسست الشركة برأمسال مقدارع  1.000.000.000لرية سورية مودع علك  2.000.000سه بقي ة امسية  500لرية سورية للسه الواحد مرخصومدفوع لكامل
 بتاريخ  24نيسان  2012يف اجت اع اهليةة العامة غري العادية قررت الشركة تعديل القي ة األمسية لسه الشركة لتلقح مائة لرية سورية للسهالواحد وبذلك يكون العدد اإلمجايل ألسه الشركة 10.000.000سه بقي ة امسية  100لرية سورية للسه الواحد وذلك متاشياد مع أحكا املادة
 91من املرسو التشريعي رق  29لعا 2011
 وافق جملس مفوضي ايةة األوراق واألسواق املالية السورية مبوجب القرار رق ( /)32علك تعديل القي ة اإلمسية لسه الشركة السورية الدوليةللتأمي – آروب سورية لتلقح مائة لرية سورية للسه الواحد وبذلك يكون العدد اإلمجايل ألسه الشركة عشرة ماليي سه بقي ة إمجالية مليار
لرية سورية ك ا حدد القرار املذكور اتريخ تنفيذ تعديل القي ة اإلمسية ألسه الشركة يف سوق دمشق لألوراق املالية يف هناية يو األربعاج  6حزيران
2012
 بتاريخ  25نيسان  ، 2018عقدت اهليةة العامة غري العادية واليت تقو مقا اهليةة العامة العادية للشركة وقررت دايدة رأس مال الشركة عن طريقض جزج من األر املرتاك ة مبقلغ وقدرع  100.000.000لرية سورية إىل رأس املال ،ليلقح رأمسال الشركة بعد الزايدة مقلغ 1.100.000.000
لرية سورية مودع علك  11.000.000سه بقي ة مائة لرية سورية للسه الواحد وتوديع األسه النامجة جمااند بواقع سه منحة واحد لكل عشرة
أسه حالية ،وبتاريخ  2متود  ،2018صدر قرار رق ( /)81من جملس مفوضي ايةة األوراق واألسواق املالية السورية ملوافقة علك الزايدة املقرتحة
 بتاريخ  24نيسان  ، 2019عقدت اهليةة العامة غري العادية واليت تقو مقا اهليةة العامة العادية للشركة ،وقررت دايدة رأس مال الشركة عن طريقض كامل رصيد األر املدورة وجزج من االحتياطي اخلا مبقلغ وقدرع  110.000.000لرية سورية إىل رأس املال ،ليلقح رأمسال الشركة بعد
الزايدة مقلغ  1.210.000.000لرية سورية مودع علك  12.100.000سه بقي ة  100لرية سورية للسه الواحد وتوديع األسه النامجة جمااند
بواقع سه منحة لكل عشرة أسه مملوكة حالية ،وبتاريخ  15متود  2019صدر قرار رق ( / )103من جملس مفوضي ايةة األوراق واألسواق
املالية السورية ملوافقة علك الزايدة املقرتحة
 بتاريخ  22متود  ،2020عقدت اهليةة العامة غري العادية واليت تقو مقا اهليةة العامة العادية للشركة ،وقررت دايدة رأس املال عن طريق ض جزجمن األر املدورة مبقلغ وقدرع  60.500.000لرية سورية ،ليلقح رأمسال الشركة بعد الزايدة مقلغ  1.270.500.000لرية سورية مودع علك
 12.705.000سه بقي ة إمسية  100لرية سورية للسه الواحد وتوديع األسه النامجة عن اذع الزايدة لل سامهي جمااند وبتاريخ  5تشرين األول
 2020صدر القرار ( ) /114من جملس مفوضي ايةة األوراق واألسواق املالية السورية ملوافقة النهائية علك الزايدة املقرتحة وبلغت ملاريف
دايدة رأس املال املدفوعة  1.502.510لرية سورية حىت اتريخ  31كانون األول  ،2020تودعت علك رس طابع بقي ة  278.660وبدل تقدمي
طلب املوافقة علك دايدة رأس املال  1.000.000وبدل تسجيل األوراق املالية لدى اهليةة  181.500وتسجيل وإيداع لدى مركز املقاضة واوفظ
املركزي 42.350
 بتاريخ  4أاير  ،2021عقدت اهليةة العامة غري العادية واليت تقو مقا اهليةة العامة العادية للشركة ،وقررت دايدة رأس املال عن طريق ض جزج مناألر املدورة يف القياانت املالية للسنة املالية املنتهية يف  31كانون األول  2020مبقلغ وقدرع  63.525.000لرية سورية ،ليلقح رأمسال الشركة
بعد الزايدة مقلغ  1.334.025.000لرية سورية مودع علك  13.340.250سه بقي ة إمسية  100لرية سورية للسه الواحد وتوديع األسه
النامجة عن اذع الزايدة لل سامهي جمااند ،وبتاريخ  2آب  2021صدر القرار ( ) /125من جملس مفوضي ايةة األوراق واألسواق املالية السورية
ملوافقة النهائية علك الزايدة املقرتحة وبلغت ملاريف دايدة رأس املال املدفوعة  4.527.613لرية سورية تودعت بي  4.000.000لرية سورية
بدل دراسة طلب اإلصدار و 292.570لرية سورية رس طابع و 190.575لرية سورية بدل تسجيل أوراق مالية ،و 44.468لرية سورية رسو
تسجيل وإيداع لدى مركز املقاصة واوفظ املركزي
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-23

التغري املرتاك يف القي ة العادلة لل وجودات املالية احملددة علك أساس القي ة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

يتكون اذا القند ممايلي:

التغري املرتاك يف القي ة العادلة لإلستث ارات املالية احملددة
علك أساس القي ة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (إيضا )7
مطلو ت ضريقية انتة عن التغري يف القي ة العادلة لإلستث ارات املالية احملددة
علك أساس القي ة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (إيضا )20

ك ا يف  31آذار
( 2022غري مدققة)
لس

533.487.224
(80.023.084
453.464.140
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ك ا يف  31كانون األول
(2021مدققة)
لس

383.685.359
) (57.552.804
326.132.555

)

-24

فوائد من ودائع لدى امللارف

يتكون اذا القند مما يلي:

ودائع استحقاقاهتا األصلية لثالثة أشهر
ودائع استحقاقاهتا األصلية لثالثة أشهر
ودائع تستحق خالل أكثر من سنة
ودائع تستحق خالل سنة
ودائع تستحق خالل سنة

الع لة األصلية

لرية سورية
دوالر أمريكي
لرية سورية
لرية سورية
دوالر أمريكي

لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف  31آذار (غري مدققة)

2022
مقلغ الفائدة
لس

نسقة الفائدة
%

الع لة األصلية

8.143.836
19.946.938
53.789.325
732.474

7.25
3.5-0.6
9.5-7.75
0.6

لرية سورية
دوالر أمريكي
لرية سورية
لرية سورية
دوالر أمريكي

82.612.573

2021
مقلغ الفائدة
لس

نسقة الفائدة
%

7.973.390
43.974.666
821.399

3.5-0.6
9-7.75
1

52.769.455
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 -25إيرادات أخرى
يتكون اذا القند مما يلي:
لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف  31آذار (غري مدققة)
2021
2022
لس
لس

إيرادات إجيار
إيرادات أخرى

 -26رواتب وأجور وملحقاهتا
يتكون اذا القند مما يلي:

94.929.867
16.706

53.905.950
111.144

94.946.573

54.017.094

لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف  31آذار (غري مدققة)
2021
2022
لس
لس

رواتب وأجور
دمينات اجت اعية
حوافز ومكافآت
بدل مواصالت
بدل متثيل
بدالت أخرى
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96.310.552
6.553.480
73.630.129
25.036.341
5.345.700
3.846.286

42.225.175
5.211.370
35.731.500
10.141.850
3.200.700
1.765.996

210.722.488

98.276.591

 -27ملاريف إدارية وع ومية
يتكون اذا القند مما يلي:
لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف  31آذار (غري مدققة)
2021
2022
لس
لس

قرطاسية ولواد مكتقية
كهر ج وااتف وتدفةة
إعالن
اجيار وملاريف مكتقية
ادااي وضيافة
أتعاب اخلقري االكتواري
أتعاب مهنية وملاريف تدريب
ضرائب ورسو وطوابع
اشرتاكات
صيانة
فوائد وأعقاج مالية لشركات إعادة التأمي
نفقات تنقل وملاريف أخرى
ملاريف دمي

9.594.601
26.448.987
1.718.801
5.926.000
11.009.279
210.000
21.640.997
1.265.395
1.346.241
32.118.079
10.202.669
9.382.724

3.926.750
8.175.228
200.002
3.846.000
2.557.800
210.000
7.513.999
8.463.075
1.483.916
12.698.477
3.500.000
3.014.916
5.910.457

130.863.773

61.500.620

 -28رحبية السه األساسية واملخففة
يتكون اذا القند مما يلي:

لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف  31آذار (غري مدققة)
2021
2022

صايف ربح الفرتة (ل س )
املتوسط املرجح لعدد األسه
رحبية السه األساسية واملخففة (ل س )

92.806.473
13.340.250

46.109.641
13.340.250

6.96

3.46

تتطابق رحبية السه األساسية واملخففة يف القي ة لعد وجود أدوات أصدرهتا الشركة ذات دثري علك حلة السه يف األر
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عند حتويلها

 -29بيان التغيريات يف حقوق املسامهي
أر الفرتة
لس

الرصيد ك ا يف  31كانون األول ( 2020مدقق)
أر الثالثة أشهر املنتهية يف  31آذار 2021

219.849.617

الرصيد ك ا يف  31آذار ( 2021غري مدقق)
أر التسعة أشهر املنتهية يف  31كانون األول 2021
ختليص أر السنة املنتهية يف  31كانون األول 2021
ختليص احتياطي قانوين عن أر عا 2021
دايدة رأس املال
ملاريف دايدة رأس املال
الرصيد ك ا يف  31كانون األول ( 2021مدقق)
أر الثالثة أشهر املنتهية يف  31آذار 2022

219.849.617
1.012.227.737
(1.232.077.354
92.806.473

الرصيد ك ا يف  31آذار ( 2022غري مدقق)

92.806.473

-30

أر مرتاك ة
لس

1.078.452.003
1.078.452.003
) 1.232.077.354
(24.893.777
(63.525.000
(4.527.613
2.217.582.967
2.217.582.967

ع والت مدفوعة وملاريف إنتا أخرى

يتكون اذا القند مما يلي:
لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف  31آذار (غري مدققة)
2021
2022
لس
لس

ع والت
صندوق تعويض متضرري حوادث السري
األتعاب اإلدارية املدفوعة لشركات إدارة النفقات الطقية
حلة صندوق الرعاية االجت اعية
ع ولة االحتاد السوري لشركات التأمي إلدارتو ت ع اإللزامي
ملاريف أخرى
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66.873.525
1.557.479
90.153.134
8.001.109
7.891.615
21.385.884

46.583.303
265.470
40.587.231
1.375.153
2.825.106
8.288.167

195.862.746

99.924.430

)
)
)

-31

التحليل القطاعي

إن التحليل القطاعي إليرادات ونتائج فروع التأمي للفرتة املنتهية يف  31آذار ( 2022غري مدققة) اي كالتايل:
محاية
لس

دمينات اوياة

اإلدخاري
لس

القحري
لس

-

-

األقساط املكتتقة يف الفرتة اوالية

70.009.569

إلغاجات األقساط
اوسومات امل نوحة

(1.074.033
(17.619

)
)

أقساط اإلعادة الواردة
حلة معيدي التأمي من األقساط املكتتب هبا (نسيب) يف الفرتة اوالية

(1.267.745

) (9.333

حلة معيدي التأمي من األقساط املكتتب هبا (اختياري) يف الفرتة اوالية (16.145.592
حلة معيدي التأمي من األقساط املكتتب هبا (فائض) يف الفرتة اوالية
إمجايل حلة معيدي التأمي من األقساط املكتتب هبا يف الفرتة اوالية

(17.413.337

1.207.450

)

62.335.209

-

139.981
) (15.857.196

-

) (9.333

دمي املركقات
سيارات شامل
سيارات إلزامي
لس
لس

158.138.147
(1.254.395
)

131.981.396

) (1.813.300
(2.704.860

-

(34.077.498
-

)
(2.425.093

) (49.934.694

) (2.425.093

) (6.714.103

) (457.183.861

صايف األقساط املكتتب هبا يف الفرتة اوالية
األقساط املكتتب هبا عن العا الفائت 12/31

51.504.580
128.386.198

1.198.117
5.265.430

األقساط املكتتب هبا عن الربع املقابل من العا الفائت
أقساط سنة فائتة ( 12شهر)

(60.549.952
136.771.782

) (1.415.450
5.057.430

) (25.200.433
298.565.966

) (27.070.670
578.470.950

) (126.203.859
512.422.109

إمجايل حلة املعيدين من األقساط عن العا امليالدي الفائت 12/31
إمجايل حلة املعيدين من األقساط عن الربع املقابل من العا الفائت

70.072.553
(19.656.941

40.914
) (11.657

253.778.069
) (23.840.235

)

إمجايل حلة املعيدين من األقساط عن سنة فائتة ( 12شهر)
إمجايل األقساط غري املكتسقة يف هناية الفرتة

67.828.949
(85.201.799

38.590
) (50.321.619

279.872.528
) (74.641.492

) (231.388.380

حلة معيدي التأمي من أقساط غري مكتسقة يف هناية السنة

18.060.341

69.968.132

-

-

-

إمجايل األقساط غري املكتسقة يف بداية السنة
حلة معيدي التأمي من أقساط غري مكتسقة يف بداية السنة

49.129.029
(16.845.213

51.418.352
)

65.322.802
(63.444.517

179.463.147
)

إمجايل التغيري يف احتياطي أقساط غري مكتسقة
صايف التغيري يف احتياطي أقساط غري مكتسقة

(36.072.770
(34.857.642

) 1.096.733
) 1.096.733

(9.318.690
(2.795.075

) (51.925.233
) (51.925.233

صايف أقساط التأمي املكتسقة
الع والت املققوضة

16.646.938
229.327

2.294.850
-

9.745.421
8.702.858

102.533.426
-

-

-

صايف اإليرادات

16.879.769

إمجايل املطالقات املدفوعة
حلة معيدي التأمي من إمجايل املطالقات املدفوعة (نسيب)
حلة معيدي التأمي من إمجايل املطالقات املدفوعة (اختياري)

-

حلة معيدي التأمي من إمجايل املطالقات املدفوعة (فائض خسارة)
إمجايل حلة معيدي التأمي من إمجايل املطالقات املدفوعة

-

صايف املطالقات املدفوعة

-

2.294.850
(4.591.617
-

18.448.279
)

(4.591.617

(457.183.861

(2.389.196
) (4.324.907

12.540.496
261.291.209

3.504

) (30.128.634
) (8.452.312

)
)

154.458.659
448.657.868

ع ولة أر االتفاقيات
إيرادات أخرى

1.349.273.364

-

120.749.133
508.457.872

-

اللحي
لس

-

)
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34.379.918
(8.401.013
28.368.101
) (204.968.844
11.347.240

(5.022.446
(5.022.446

853.508.557
1.671.533.278

اوريق
لس

16.586.176
) (1.347
) (103.829

)
)

-

) (7.714.973

)

-

(6.864.081
) (14.579.054

)

-

)

-

1.901.946
74.180.411

) (2.608.977( ) 521.979.708
88.156.263
2.468.698.300
980.550.000
) (305.553.419

-

)

-

64.355.998
) (1.530.527

)

-

77.404.525
1.132.180.442
) (35.262.505( ) 987.479.320

)

-

452.872.176

30.961.810

-

668.613.311
) (392.219.999

29.672.164
) (25.742.399

)

-

) (318.866.009
) (258.213.832

) (5.590.341
) (370.930

)
)

-

595.294.725
-

1.531.016
3.727.985

-

-

-

116.995.832

601.783.200

5.259.001

-

) (25.202.750
334.118

) (389.385.586
270.609.464
-

) (150.000
128.894
-

270.609.464

128.894

-

) (118.776.122

) (21.106

203.383.149
(13.751.966
) (1.585.695
) (3.990.421
116.758.712
237.120

102.533.426

-

السرقة
لس

-

334.118

-

) (24.868.632

6.488.475

)

-

)

-

إن التحليل القطاعي إليرادات ونتائج فروع التأمي للفرتة املنتهية يف  31آذار ( 2022غري مدققة) اي كالتايل  /اتبع:
األقساط املكتتقة يف الفرتة اوالية
إلغاجات األقساط

التغطيات امللرفية
لس
-

اهلندسي
لس

اوسومات امل نوحة
أقساط اإلعادة الواردة

-

-

(6.087.140
-

حلة معيدي التأمي من األقساط املكتتب هبا (نسيب) يف الفرتة اوالية
حلة معيدي التأمي من األقساط املكتتب هبا (اختياري) يف الفرتة اوالية

-

-

(30.598.100
-

حلة معيدي التأمي من األقساط املكتتب هبا (فائض) يف الفرتة اوالية
إمجايل حلة معيدي التأمي من األقساط املكتتب هبا يف الفرتة اوالية

-

-

(30.598.100

)

صايف األقساط املكتتب هبا

-

-

(5.565.380

) 207.790

-

-

السفر
لس

32.337.300
(1.217.440

املس وليات
لس

اووادث الشخلية
لس

)

-

-

)

216.790
) (9.000

(34.739

-

(318.800
8.736

) (3.518.544
-

) (516.468.552
(59.467.631

)
)

-

(310.064

) (3.518.544

(6.750.000
) (582.686.183

)
)

-

61.828.670
(6.577.100

1.105.090
) (106.776

33.408.265
) (1.932.022

86.371.430
61.439.600

1.206.104
-

31.860.353
20.684.634

أقساط سنة فائتة ( 12شهر)
إمجايل حلة املعيدين من األقساط عن العا امليالدي الفائت 12/31

461.865.963
417.551.636

33.200
16.600

إمجايل حلة املعيدين من األقساط عن الربع املقابل من العا الفائت
إمجايل حلة املعيدين من األقساط عن سنة فائتة ( 12شهر)

417.551.636

16.600

إمجايل األقساط غري املكتسقة يف هناية الفرتة
حلة معيدي التأمي من أقساط غري مكتسقة يف هناية السنة

(184.746.385
167.020.654

) (13.280
6.640

) (30.675.370
29.897.200

إمجايل األقساط غري املكتسقة يف بداية السنة

184.746.385

13.280

22.890.050

442.036

حلة معيدي التأمي من أقساط غري مكتسقة يف بداية السنة
إمجايل التغيري يف احتياطي أقساط غري مكتسقة

(167.020.654
-

) (6.640

) (22.518.800
(7.785.320

)
) (40.406

(6.577.100
85.460.600

)

1.191.274.081

10.544.205
1.077.278

3.662.974.951
) (774.311.659

)

4.680.024.055
1.903.947.200

-

(1.126.438
19.868.260

)
4.595.822

(366.697.330
2.113.186.053

)

) (482.442
-

) (19.116.211
11.920.957

) (4.217.682
1.838.329

) (1.908.515.329
793.893.479

)

1.477.923.262

-

صايف التغيري يف احتياطي أقساط غري مكتسقة
صايف أقساط التأمي املكتسقة

-

-

(406.920
(5.972.300

الع والت املققوضة
ع ولة أر االتفاقيات

-

-

12.274.460
-

) (40.406
) 167.384

إيرادات أخرى
صايف اإليرادات

-

-

129.880
6.432.040

إمجايل املطالقات املدفوعة
حلة معيدي التأمي من إمجايل املطالقات املدفوعة (نسيب)

-

-

-

-

20.044.958

2.784.599

(12.410.780
) 928.747

) (430.911
(1.433.083

) (714.391.879
) (430.592.067

)
)

(25.665
670.472

) (351.090.467
840.183.614

)

879.636

26.131.086

) 438.924
512.970
-

425
167.809

79.700

-

724
593.394
(4.274.712
2.751.612

-

-

247
1.550.355

6.623.255
872.937.955

) (281.250
-

) (428.908.361
273.489.970

حلة معيدي التأمي من إمجايل املطالقات املدفوعة (اختياري)

-

-

-

-

-

-

334.118

حلة معيدي التأمي من إمجايل املطالقات املدفوعة (فائض خسارة)
إمجايل حلة معيدي التأمي من إمجايل املطالقات املدفوعة

-

-

-

-

2.751.612

-

273.824.088

صايف املطالقات املدفوعة

-

-

-

-

(1.523.100

) (281.250

) (155.084.273
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)

) (17.400.499
139.981

6.961.497
) (666.712

األقساط املكتتب هبا عن العا الفائت 12/31
األقساط املكتتب هبا عن الربع املقابل من العا الفائت

1.827.179.557
) (35.958.775

)

74.046

461.865.963
-

-

4.661.878
) (412.458

696.137

33.200

-

432.278
) (48.168

اووادث العامة
لس

اجمل وع
لس

)

)

إن التحليل القطاعي إليرادات ونتائج فروع التأمي للفرتة املنتهية يف  31آذار ( 2022غري مدققة) اي كالتايل  /اتبع:
محاية
لس

دمينات اوياة
)

اإلدخاري
لس
-

إمجايل احتياطي املطالقات قيد التسوية يف هناية الفرتة
حلة معيدي التأمي احتياطي من املطالقات قيد التسوية يف هناية السنة

(2.000.000
1.850.000

إمجايل احتياطي املطالقات قيد التسوية يف بداية الفرتة
حلة معيدي التأمي من احتياطي املطالقات قيد التسوية يف بداية الفرتة

2.916.911
(2.491.838

إمجايل التغري يف احتياطي املطالقات قيد التسوية

916.911

-

صايف التغيري يف احتياطي املطالقات قيد التسوية
احتياطي حوادث مفرتضة يقلغ عنها يف هناية الفرتة

275.073

-

)

حبري
لس

(1.278.125
1.214.219
1.278.125
(1.214.219

دمي املركقات
سيارات شامل
سيارات إلزامي
لس
لس

اللحي
لس

) (489.557.536
5.855.293

) (359.796.261
127.902.792

473.699.108
) (5.855.293

344.864.961
) (129.448.810

137.525.566
) (96.089.746

) (391.315.474
195.657.736

) (21.649.000
19.007.218

) (550.000
385.000

17.649.000
) (15.570.050

550.000
) (385.000

(15.858.428

) (14.931.300

) (253.789.908

) (4.000.000

)

-

-

-

(22.392.447

(15.858.428
) (84.240.843

) (16.477.318
) (53.969.439

) (154.221.918
)

) (562.832
(6.611.720

)
) (82.500

-

حلة املعيدين التأمي من احتياطي حوادث مفرتضة يقلغ عنها يف هناية الفرتة
احتياطي حوادث مفرتضة يقلغ عنها يف بداية الفرتة

-

-

20.990.440
19.596.841

50.659.300

19.185.419
51.729.744

-

5.805.339
5.563.531

57.750
82.500

حلة املعيدي من احتياطي حوادث مفرتضة يقلغ عنها يف بداية الفرتة
إمجايل التغري يف احتياطي حوادث مفرتضة يقلغ عنها

-

-

(19.033.355
(2.795.606

)
) (33.581.543

(19.417.321
) (2.239.695

)
)

-

(4.826.700
(1.048.189

) (57.750
)

صايف التغري من احتياطي حوادث مفرتضة يقلغ عنها
اسرتدادات من مطالقات مدفوعة هناية الفرتة

-

-

(838.521
-

) (33.581.543
295.000

) (2.471.597
3.000.000

)

-

(69.550

)

3.060

-

اوريق
لس

السرقة
لس

-

-

حلة املعيدين من اسرتدادات من مطالقات مدفوعة هناية الفرتة

-

-

-

-

-

-

-

-

اسرتدادات من مطالقات مدفوعة بداية الفرتة
صايف التغري يف اسرتدادات من املطالقات املدفوعة

-

-

-

-

3.000.000

-

-

-

-

(475.389

-

(564.780
(9.085.899

)
) (36.197.569

(84.402
) (3.990.112
) (222.764
-

)
)
(7.891.615
) (557.237
-

(2.276.683
)
) (3.062.758
-

(281.679
) (7.742.149
)
(90.153.134

)

) (374.851

) (941.303

) (781.009

) (7.914.869

) (99.509

الع والت املدفوعة للوكالج
الع والت املدفوعة ملندوب املقيعات

(944.789

الع والت املدفوعة للقنك
ع والت لل وظفي
ع ولة االحتاد السوري لشركات التأمي إلدارتو ت ع اإللزامي
اسرتدادات ( /ملاريف) دمينة أخرى
األتعاب اإلدارية املدفوعة لشركات إدارة النفقات الطقية

(1.441.194
-

بدالت اهليةة

(413.613

حلة صندوق تعويض متضرري حوادث السري جمهولة املسقب
حلة صندوق الرعاية االجت اعية

-

3.060
)
) (1.380

-

(120.000
-

) (7.245
-

295.000
)

(1.557.479
(8.001.109

-

)
)

-

-

(4.111
) (2.217.261
)
) (41.029
(22.626

-

)
)
)

-

صايف امللاريف

(2.524.523

) (4.717.182

) (5.986.039

) (73.116.160

) (56.588.676

) (415.287.440

) (3.038.024

صايف أر ( /خسائر) فروع التأمي

14.355.246

(2.422.332

) 12.462.240

29.417.266

60.407.156

186.495.760

2.220.977
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)
)

-

)

-

)

)

)

)

إن التحليل القطاعي إليرادات ونتائج فروع التأمي للفرتة املنتهية يف  31آذار ( 2022غري مدققة) اي كالتايل  /اتبع:
إمجايل احتياطي املطالقات قيد التسوية يف هناية الفرتة
حلة معيدي التأمي من احتياطي املطالقات قيد التسوية يف هناية الفرتة

التغطيات امللرفية
لس
-

اهلندسي
لس

السفر
لس

-

املس وليات
لس
-

-

اووادث الشخلية
لس

(363.429
213.193

اووادث العامة
لس

) (113.000
-

إمجايل احتياطي املطالقات قيد التسوية يف بداية الفرتة
حلة معيدي التأمي من احتياطي املطالقات قيد التسوية يف بداية الفرتة

-

-

-

-

1.022
(716

)

إمجايل التغري يف احتياطي املطالقات قيد التسوية
صايف التغيري يف احتياطي املطالقات قيد التسوية

-

-

-

-

احتياطي حوادث مفرتضة يقلغ عنها يف هناية الفرتة
حلة املعيدين التأمي من احتياطي حوادث
مفرتضة يقلغ عنها يف هناية الفرتة
احتياطي حوادث مفرتضة يقلغ عنها يف بداية الفرتة
حلة املعيدي من احتياطي حوادث مفرتضة يقلغ عنها يف بداية الفرتة

(34.639.947

) (2.490

) (6.477.857

31.316.373

1.245

6.409.545

34.639.947
(31.316.373

2.490
) (1.245

4.637.150
) (4.607.970

إمجايل التغري يف احتياطي حوادث مفرتضة يقلغ عنها
صايف التغري من احتياطي حوادث مفرتضة يقلغ عنها

-

-

(1.840.707
(39.132

)

82.882

)

(362.407
(149.930

) (63.000
) (63.000

) (288.088.132
) (187.058.353

)
)

) (2.389.526

) (790.815

) (211.688.042

)

-

1.490.120

344.687

-

2.505.620
(1.551.348

) (7.576
) (7.576

-

85.600.918

522.112
) (80.796

170.022.117
) (80.892.858

)

(268.703
(4.812

(41.665.925
(36.957.865

)
)

) 116.094
) 54.866

اسرتدادات من مطالقات مدفوعة هناية الفرتة
حلة املعيدين من اسرتدادات مطالقات مدفوعة هناية الفرتة

-

-

-

-

-

-

اسرتدادات من مطالقات مدفوعة بداية الفرتة
صايف التغري يف اسرتدادات من املطالقات املدفوعة

-

-

-

-

-

-

-

-

الع والت املدفوعة للوكالج

-

-

-

الع والت املدفوعة ملندوب املقيعات
الع والت املدفوعة للقنك

-

-

(210.700
-

) (20.999

ع والت لل وظفي
ع ولة االحتاد السوري لشركات التأمي إلدارتو ت ع اإللزامي

-

-

(753.375
-

)

اسرتدادات ( /ملاريف) دمينة أخرى
األتعاب اإلدارية املدفوعة لشركات إدارة النفقات الطقية

-

-

-

-

بدالت اهليةة
حلة صندوق تعويض متضرري حوادث السري جمهولة املسقب

-

-

(186.719
-

حلة صندوق الرعاية االجت اعية

-

-

-

-

) (200
(200
(3.501

) (1.247

) (1.266.622.825
352.085.451

)

978.534.693
(251.055.672

) (90.458

50.000

اجمل وع
لس

-

-

) (2.303

3.298.060

3.298.060

-

(568.891

)

) (536.124
)

) (49.688.930
(366.281

)
)

-

(16.249.423
(7.891.615

)
)

-

(3.985.385
(90.153.134

)
)

-

) (10.748.165
(1.557.479

)
)

)

-

)
)

) (25.497

(8.001.109

)

صايف امللاريف

-

-

(1.189.926

) (29.822

) (1.624.368

) (910.683

) (565.012.843

)

صايف أر ( /خسائر) فروع التأمي

-

-

5.242.114

137.987

(1.030.974

) 639.672

307.925.112
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-

-

إن التحليل القطاعي إليرادات ونتائج فروع التأمي للفرتة املنتهية يف  31آذار ( 2021غري مدققة) اي كالتايل:
محاية
لس

األقساط املكتتقة يف الفرتة اوالية
إلغاجات األقساط

60.744.948
(194.996

اوسومات امل نوحة
حلة معيدي التأمي من األقساط املكتتب هبا (نسيب) يف الفرتة اوالية

55.250
(186.183

حلة معيدي التأمي من األقساط املكتتب هبا (اختياري) يف الفرتة اوالية (19.470.758

دمينات اوياة

القحري
لس

اإلدخاري
لس

1.415.450
)
) (11.657
)

-

25.257.177
(56.744
(68.211
) (7.188.597

-

(16.651.638

-

) (23.840.235

دمي املركقات
سيارات شامل
سيارات إلزامي
لس
لس

27.548.663
) (477.993
)
)

-

(1.633.723
-

)

-

(8.401.013

حلة معيدي التأمي من األقساط املكتتب هبا (فائض) يف الفرتة اوالية
إمجايل حلة معيدي التأمي من األقساط املكتتب هبا يف الفرتة اوالية

(19.656.941

صايف األقساط املكتتب هبا يف الفرتة اوالية
األقساط املكتتب هبا عن العا الفائت 12/31

40.948.261
44.868.943

1.403.793
5.540.810

األقساط املكتتب هبا عن الربع املقابل من العا الفائت
أقساط سنة فائتة ( 12شهر)

(19.086.626
86.332.269

) (1.314.450
5.641.810

) (7.453.746
86.881.785

إمجايل حلة املعيدين من األقساط عن العا امليالدي الفائت 12/31
إمجايل حلة املعيدين من األقساط عن الربع املقابل من العا الفائت

25.364.263
(7.719.648

33.704
) (7.061

66.664.217
) (7.100.503

)

) (11.657

534.045.214
) (12.065.506

2.613.840
) (4.863

)

) (2.585.124
(305.553.419

)
) (1.530.527

)

)

-

-

) (3.879.417
) (12.280.430

)
) (305.553.419

1.291.987
69.135.098

26.325.088
100.146.205

112.289.706
244.302.999

213.841.165
639.182.558

1.078.450
25.576.810

101.768

) (16.982.404
110.234.471

) (46.273.176
324.233.682

) (208.553.185
952.609.081

) (2.363.513
25.822.274

) (25.541
76.227

380.275.781
) (124.818.887

22.799.657
) (1.962.052

91.591
) (22.987

-

)

إمجايل حلة املعيدين من األقساط عن سنة فائتة ( 12شهر)

37.301.556

561.010.313

22.368.132

إمجايل األقساط غري املكتسقة يف هناية الفرتة
حلة معيدي التأمي من أقساط غري مكتسقة يف هناية السنة

(65.611.688
15.814.550

) (50.652.087
-

) (21.720.446
20.850.987

) (44.093.788
-

) (129.693.473
11.346.631

) (381.043.632
224.404.124

) (10.328.910
8.947.253

إمجايل األقساط غري املكتسقة يف بداية السنة
حلة معيدي التأمي من أقساط غري مكتسقة يف بداية السنة

19.788.804
(8.312.706

53.720.118
)

17.283.774
(16.666.054

40.058.482
)

97.721.200
(8.512.271

255.673.023
) (152.110.311

10.230.724
) (9.119.863

40.707
) (36.636

إمجايل التغيري يف احتياطي أقساط غري مكتسقة
صايف التغيري يف احتياطي أقساط غري مكتسقة

(45.822.884
(38.321.040

) 3.068.031
) 3.068.031

(4.436.672
(251.739

) (4.035.306
) (4.035.306

) (31.972.273
) (29.137.913

) (125.370.609
) (53.076.796

) (98.186
) (270.796

) 10.216
) 1.022

صايف أقساط التأمي املكتسقة
الع والت املققوضة

2.627.221
13.966

4.471.824
1.728

1.040.248
4.700.810

22.289.782
-

83.151.793
1.104.415

160.764.369
-

807.654
447.856

-

-

-

إيرادات أخرى
صايف اإليرادات

2.641.187

4.473.552

إمجايل املطالقات املدفوعة
حلة معيدي التأمي من إمجايل املطالقات املدفوعة (نسيب)
حلة معيدي التأمي من إمجايل املطالقات املدفوعة (اختياري)

(12.850.000
11.565.000
-

حلة معيدي التأمي من إمجايل املطالقات املدفوعة (فائض خسارة)
إمجايل حلة معيدي التأمي من إمجايل املطالقات املدفوعة

11.565.000

صايف املطالقات املدفوعة

(1.285.000

) (7.075.028
-

)

) (7.075.028

-

-

-

(13.628.356
-

) (39.235.492
2.915.430

) (107.701.245
75.392.039
-

2.915.430

75.392.039

426.150

) (32.309.206

) (68.850

-
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)

)

-

2.413
1.257.923

5.741.058

(13.628.356

)

-

22.289.782

) (36.320.062

)

-

43.392
84.299.600

-

1.022

-

-

160.764.369

)

-

28.366.577

-

68.604

ع ولة أر

-

21.280.679
(1.315.115

-

-

) (1.530.527

83.403.949

(745.582
) (745.582

اوريق
لس

) (30.491
27.442

االتفاقيات

38.300

128.056.558
) (1.852.699

اللحي
لس

السرقة
لس

) (495.000
384.150
42.000

1.022
)

-

-

)

-

إن التحليل القطاعي إليرادات ونتائج فروع التأمي للفرتة املنتهية يف  31آذار ( 2021غري مدققة) اي كالتايل  /اتبع:
األقساط املكتتقة يف الفرتة اوالية
إلغاجات األقساط

التغطيات امللرفية
لس
-

اهلندسي
لس

اوسومات امل نوحة
حلة معيدي التأمي من األقساط املكتتب هبا (نسيب) يف الفرتة اوالية

-

-

حلة معيدي التأمي من األقساط املكتتب هبا (اختياري) يف الفرتة اوالية
حلة معيدي التأمي من األقساط املكتتب هبا (فائض) يف الفرتة اوالية

-

-

إمجايل حلة معيدي التأمي من األقساط املكتتب هبا يف الفرتة اوالية
صايف األقساط املكتتب هبا

-

-

-

األقساط املكتتب هبا عن العا الفائت 12/31

82.155.697

األقساط املكتتب هبا عن الربع املقابل من العا الفائت
أقساط سنة فائتة ( 12شهر)

82.155.697

-

إمجايل حلة املعيدين من األقساط عن العا امليالدي الفائت 12/31
إمجايل حلة املعيدين من األقساط عن الربع املقابل من العا الفائت

78.183.776
-

-

إمجايل حلة املعيدين من األقساط عن سنة فائتة ( 12شهر)
إمجايل األقساط غري املكتسقة يف هناية الفرتة

78.183.776
(32.862.279

-

حلة معيدي التأمي من أقساط غري مكتسقة يف هناية السنة
إمجايل األقساط غري املكتسقة يف بداية السنة

31.273.510
32.862.279

حلة معيدي التأمي من أقساط غري مكتسقة يف بداية السنة

(31.273.510

)

)

املس وليات
لس

السفر
لس

6.639.500
(62.400

)

(1.409.787
(6.577.100

)
)

106.776

(6.577.100
(1.409.787

)
) 106.776

-

اووادث العامة
لس

اووادث الشخلية
لس

1.932.022
-

-

(208.500

675.000
(8.288
)

(92.250

-

اجمل وع
لس

789.035.148
) (14.723.489

)

) (5.733.845
(321.255.983

)
)

-

(917.938
-

)

-

(45.441.347
(4.624.999

)
)

-

(1.126.438
805.584

)

-

(371.322.329
397.255.485

)

574.462

3.493.550

680.787

10.689.990

1.083.027

1.226.958.242

(947.150
9.123.500

) (74.060
713.503

) (339.544
12.282.468

)
1.749.739

(303.413.395
1.697.856.506

678.661

-

607.107.199
(143.865.219

)

829.939.310
) (750.903.322

)

)

3.216.976
(670.576

)

-

8.517.894
(248.390

9.123.500
(6.511.750

) (285.401

9.395.942
) (7.369.481

678.661
) (699.896

6.328.360
2.791.650

-

5.637.565
6.413.994

271.464
433.211

324.901.886
537.290.281

-

(5.110.737

) (271.464

) (233.930.072

)

) (955.487
) (428.659

) (266.685
) (266.685

) (213.613.041
) (122.641.227

)
)

376.925
52.125

307.777

-

274.614.258
8.964.280

272.315

-

(2.516.520

)

إمجايل التغيري يف احتياطي أقساط غري مكتسقة
صايف التغيري يف احتياطي أقساط غري مكتسقة

-

-

(3.720.100
91.740

) (13.086
(13.086

صايف أقساط التأمي املكتسقة
الع والت املققوضة

-

-

(1.318.047
2.643.380

) 93.690

ع ولة أر االتفاقيات
إيرادات أخرى

-

-

48.395

صايف اإليرادات
إمجايل املطالقات املدفوعة

-

-

1.373.728
-

حلة معيدي التأمي من إمجايل املطالقات املدفوعة (نسيب)
حلة معيدي التأمي من إمجايل املطالقات املدفوعة (اختياري)

-

-

-

-

-

259
93.949

-

-

1.843

-

430.893
(846.510
534.114

145

96.447

-

-

-

87.875.303
2.957.430

-

-

حلة معيدي التأمي من إمجايل املطالقات املدفوعة (فائض خسارة)

-

-

-

-

إمجايل حلة معيدي التأمي من إمجايل املطالقات املدفوعة

-

-

-

-

صايف املطالقات املدفوعة

-

-

-

-

(312.396

)

)

307.922

-

-

283.674.985
(181.831.631

534.114
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)

)

-

-

90.832.733

-

(90.998.898

)

إن التحليل القطاعي إليرادات ونتائج فروع التأمي للفرتة املنتهية يف  31آذار ( 2021غري مدققة) اي كالتايل  /اتبع:
محاية
لس

دمينات اوياة
)

اإلدخاري
لس
-

إمجايل احتياطي املطالقات قيد التسوية يف هناية الفرتة
حلة معيدي التأمي احتياطي من املطالقات قيد التسوية يف هناية السنة

(8.295.555
6.681.890

إمجايل احتياطي املطالقات قيد التسوية يف بداية الفرتة
حلة معيدي التأمي من احتياطي املطالقات قيد التسوية يف بداية الفرتة

22.581.054
(19.251.739

إمجايل التغري يف احتياطي املطالقات قيد التسوية

14.285.499

-

صايف التغيري يف احتياطي املطالقات قيد التسوية
احتياطي حوادث مفرتضة يقلغ عنها يف هناية الفرتة

-

)

حبري
لس

(1.278.125
1.214.219
1.278.125
(1.214.219

دمي املركقات
سيارات شامل
سيارات إلزامي
لس
لس

) (481.585.655
10.604.731

) (341.106.632
125.457.600

484.673.707
) (10.604.731

333.594.610
) (127.848.000

91.582.059
) (64.107.440

3.088.052

(7.512.022

-

) (110.201.264
77.140.884

) (33.749.000
31.039.800

) (550.000
385.000

32.899.000
) (30.212.300

550.000
) (385.000

) (18.619.205

) (850.000

)

-

) (5.585.761
)

) (22.500
(5.062.350

)
) (82.500

-

-

4.655.970
4.934.850

57.750
82.500

(19.177.200
(1.126.803

)
)

-

(4.531.845
(127.500

) (57.750
)

(1.485.363
10.203.857

)

-

(3.375

)

1.715.650
-

-

(6.516.134

3.088.052
) (14.970.799

(9.902.422
) (51.165.995

حلة املعيدين التأمي من احتياطي حوادث مفرتضة يقلغ عنها يف هناية الفرتة
احتياطي حوادث مفرتضة يقلغ عنها يف بداية الفرتة

-

-

6.255.296
5.185.132

24.046.795

18.818.640
50.039.192

حلة املعيدي من احتياطي حوادث مفرتضة يقلغ عنها يف بداية الفرتة
إمجايل التغري يف احتياطي حوادث مفرتضة يقلغ عنها

-

-

(4.999.816
(1.331.002

)
) 9.075.996

صايف التغري من احتياطي حوادث مفرتضة يقلغ عنها
اسرتدادات من مطالقات مدفوعة هناية الفرتة

-

-

(75.522

-

) 9.075.996
-

3.060

اللحي
لس

اوريق
لس

حلة املعيدين من اسرتدادات من مطالقات مدفوعة هناية الفرتة

-

-

-

-

اسرتدادات من مطالقات مدفوعة بداية الفرتة
صايف التغري يف اسرتدادات من املطالقات املدفوعة

-

-

-

-

10.203.857

-

-

-

(293.360
(8.389.699

)
) (28.607.864

(28.029
) (1.674.334
) (1.375.602
-

)
)
(2.825.106
) (304.449
-

(1.786.252
)
)
-

(140.039
) (2.956.408
(141.746
(40.587.231

)
)

) (151.203

) (162.424

) (757.223

) (3.131.878

) (15.654

3.060

الع والت املدفوعة للوكالج
الع والت املدفوعة ملندوب املقيعات

(659.522

الع والت املدفوعة للقنك
ع والت لل وظفي
ع ولة االحتاد السوري لشركات التأمي إلدارتو ت ع اإللزامي
اسرتدادات ( /ملاريف) دمينة أخرى
األتعاب اإلدارية املدفوعة لشركات إدارة النفقات الطقية

(1.340.792
(612.527
-

) (120.000
-

بدالت اهليةة

(363.300

) (8.493

-

حلة صندوق تعويض متضرري حوادث السري جمهولة املسقب
حلة صندوق الرعاية االجت اعية
صايف امللاريف

(2.545.491

صايف أر ( /خسائر) فروع التأمي

95.696

)
) (20.180

-

-

(265.470
(1.375.153

-

-

)
)

-

) (7.220.641

) (3.304.690

) (6.396.910

) (48.730.524

(2.747.089

) 2.436.368

15.892.872

35.569.076
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السرقة
لس

-

-

-

-

-

-

-

-

) (162.141

-

(3.599
(173.178
-

)
)

) (113.460.133
47.304.236

)
)
)

-

)

-

) (449.297
808.626

-

)
1.022

)

)

)

)

إن التحليل القطاعي إليرادات ونتائج فروع التأمي للفرتة املنتهية يف  31آذار ( 2021غري مدققة) اي كالتايل  /اتبع:
إمجايل احتياطي املطالقات قيد التسوية يف هناية الفرتة
حلة معيدي التأمي من احتياطي املطالقات قيد التسوية يف هناية الفرتة

التغطيات امللرفية
لس
-

اهلندسي
لس

السفر
لس

إمجايل احتياطي املطالقات قيد التسوية يف بداية الفرتة
حلة معيدي التأمي من احتياطي املطالقات قيد التسوية يف بداية الفرتة

-

-

-

-

إمجايل التغري يف احتياطي املطالقات قيد التسوية
صايف التغيري يف احتياطي املطالقات قيد التسوية

-

-

-

-

-

(684.263
684.263

) (53.513

-

262.016

51.059

-

(241.273
(422.247

)
) (2.454

صايف التغري من احتياطي حوادث مفرتضة يقلغ عنها
اسرتدادات من مطالقات مدفوعة هناية الفرتة

-

-

20.743

(6.161.677
احتياطي حوادث مفرتضة يقلغ عنها يف هناية الفرتة
حلة املعيدين التأمي من احتياطي حوادث مفرتضة يقلغ عنها يف هناية الفرتة 5.863.783
احتياطي حوادث مفرتضة يقلغ عنها يف بداية الفرتة

6.161.677

حلة املعيدي من احتياطي حوادث مفرتضة يقلغ عنها يف بداية الفرتة
إمجايل التغري يف احتياطي حوادث مفرتضة يقلغ عنها

(5.863.783
-

-

)

)

املس وليات
لس
-

-

(2.454

-

-

-

اووادث الشخلية
لس

(1.020
714
1.020
(714

اووادث العامة
لس

) (50.000

) (976.817.251
252.524.838

)

-

967.209.575
(253.624.143

)

-

-

(9.607.676
(10.706.981

)
)

) (921.185
704.696

) (131.230
50.900

) (85.749.646
37.091.298

)

)

50.000

-

اجمل وع
لس

801.749

81.227

91.646.197

(638.842
) (119.436

) (50.900
) (50.003

) (35.561.409
) 5.896.551

) (53.582

) (50.003

7.426.440
10.206.917

-

-

)

)

حلة املعيدين من اسرتدادات مطالقات مدفوعة هناية الفرتة
اسرتدادات من مطالقات مدفوعة بداية الفرتة

-

-

-

-

-

-

صايف التغري يف اسرتدادات من املطالقات املدفوعة
الع والت املدفوعة للوكالج

-

-

-

-

-

-

10.206.917
(293.360

)

الع والت املدفوعة ملندوب املقيعات

-

-

(90.773

) (217.647

)

-

(38.138.601

)

الع والت املدفوعة للقنك
ع والت لل وظفي

-

-

(21.420

(300
) (4.400

)
)

-

(171.967
(7.979.375

)
)

ع ولة االحتاد السوري لشركات التأمي إلدارتو ت ع اإللزامي
اسرتدادات ( /ملاريف) دمينة أخرى

-

-

-

-

-

-

(2.825.106
(2.554.324

)
)

األتعاب اإلدارية املدفوعة لشركات إدارة النفقات الطقية
بدالت اهليةة

-

-

-

-

-

-

حلة صندوق تعويض متضرري حوادث السري جمهولة املسقب
حلة صندوق الرعاية االجت اعية

-

-

-

صايف امللاريف

-

-

(130.913

صايف أر ( /خسائر) فروع التأمي

-

-

1.242.815

(39.463

) (10.955
-

) (2.411

) (640

-

-

) (11.592

) (4.000

-

(40.587.231
) (4.645.870

)
)

(265.470
(1.375.153

)
)

) (16.460

) (599.917

) (54.003

) (182.908.979

)

77.489

(169.024

) 253.919

100.766.006
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-

-

* تتودع األقساط املكتتب هبا حتت فرع التأمي اإللزامي علك القنود التالية:

لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف  31آذار (غري مدققة)

القند

2022
لس

التأمي اإللزامي
الزامي حدودي
بطاقة برتقالية

2021
لس

153.246.847
2.501.100
1.135.805

26.547.077
523.593

156.883.752

27.070.670

إيضاحات خاصة هبيةة اإلشراف علك التأمي:
لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف  31آذار (غري مدققة)
2021
2022
لس

حلة ايةة اإلشراف علك التأمي
حلة صندوق تعويض متضرري حوادث السري
األتعاب اإلدارية لشركات إدارة النفقات اللحية

لس

4.645.870
265.470
40.587.231

10.748.165
1.557.479
90.153.135

 -32االلتزامات الطارئة
ك ا او متعارف عليو يف اجل هورية العربية السورية فإن الشركة تقو بع لياهتا وفق التطقيقات املوضوعة من ققل السلطات املالية والتنظي ية ومن ققل
ايةة اإلشراف علك التأمي السورية يت دراسة أع ال الشركة ضريقياد خالل الفرتة ،وبرأي اإلدارة فإن أية دراسة ضريقية الحقة لن ت دي إىل أعقاج
إضافية
 -33القي ة العادلة وإدارة املخاطر
( أ ) القي ة العادلة لل وجودات واملطلو ت املالية:
ال يوجد فرق جواري بي القي ة الدفرتية والقي ة العادلة لل وجودات واملطلو ت املالية املوقوفة بتاريخ بيان الوضـ ـ ـ ـ ــع املايل ،سـ ـ ـ ـ ــتثناج املوجودات املالية
احملددة لقي ة العادلة من خالل حقوق املسامهي
يتضـ ـ ـ ـ ن اجلدول التايل القي ة الدفرتية والقي ة العادلة لل وجودات واملطلو ت املالية يف القياانت املالية ،إضـ ـ ـ ــافة إىل طرق قياس القي ة العادلة حبسـ ـ ـ ــب
تراتقية اخليارات مت اسـتثناج املوجودات واملطلو ت املالية وغري املسـجلة علك أسـاس القي ة العادلة نظراد العتقار اإلدارة أن قي تها الدفرتية موادية لقي تها
العادلة:
ك ا يف  31آذار ( 2022غري مدققة)

إيضا
املوجودات املالية املقي ة لقي ة العادلة

املستوى الثالث

اجمل وع

الفرق
دايدة( /نقلان)

القي ة
االمسية اللافية
لس

لس

لس

لس

لس

لس

90.681.002

624.168.226

-

-

624.168.226

533.487.224

املستوى االول

القي ة العادلة
املستوى الثاين

موجودات مالية حمددة علك أساس القي ة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر

7
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ك ا يف  31كانون األول ( 2021مدققة)
القي ة
االمسية اللافية

إيضا

لس

املستوى االول
لس

القي ة العادلة
املستوى الثالث
املستوى الثاين
لس

لس

اجمل وع

الفرق
دايدة ( /نقلان)

لس

لس

املوجودات املالية املقي ة لقي ة العادلة
استث ارات مالية حمددة علك أساس القي ة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

7

90.681.002

474.366.361

-

-

474.366.361

383.685.359

يكن اناك أي حتويالت بي املستوى األول واملستوى الثاين خالل الفرتة
أسس التقيي  ،معلومات غري منظورة اامة وحساسيتها علك القي ة العادلة:
يظهر اجلدول التايل معلومات حول كيفية تض ي القي ة العادلة لألدوات املالية يف القياانت املالية واملعلومات غري املنظورة اهلامة املستخدمة
املوجودات املالية
موجودات مالية حمددة علك أساس القي ة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

اتريخ التقيي
 31آذار 2022

معطيات غري
منظورة اامة

أسس التقيي
القي ة العادلة استناداد إىل السعر

ال ينطقق

عالقة املعطيات

حساسية املعطيات

غري املنظورة
مع القي ة العادلة

غري املنظورة علك
القي ة العادلة

ال ينطقق

ال ينطقق

املقد من ملدر األسه

(ب) إدارة خماطر التأمي:
خماطر التأمي
إن خماطر التأمي اي املخاطر اليت يولداا عد التأكد من حدوث ،توقيت أو قي ة املطلو ت التأمينية ميكن إلدارة خماطر التأمـي مـن خالل متابعة
ك ية وتكوين اإلنتا اجلديد ،متابعة صحة التسعري ومتابعة املطالقات الفعلية مقابل املطالقات املتوقعة
يعترب اخلطر مبوجب أي عقد دمي احت ال حتقق حدث م من عليو وما يستتقع ذلك من مطالقات ذات قي غري م كدة نظراد إىل طقيعة عقد التأمي،
يكون حتقق اذا اخلطر مفاجةاد و لتايل ال ميكن توقعو
إن اخلطر األساسي الذي تواجهو شركات التأمي مبوجب عقوداا التأمينية او أن تفوق املطالقات الفعلية وتسديدات املنافع القي ـة املذكورة حتت بند
املطلو ت التأمينية إضافة إىل احت ال تسعري غري مالئ لألخطار ووضع األقساط غري املناسقة واالكتتاب أبخطار سيةة أو غري قابلة للتأمي ،بناج
عليو فإن تواتر املطالقات واملنافع وحدهتا تتعدى املقالغ اليت كانت مقدرة وختتلف األرقا الفعلية ومقالغ املطالقات واملنافع من سنة إىل أخرى عن
التقديرات املتوقعة
أضف إىل ذلك أنو كل ا تنوعت احملفظة التأمينية ،كل ا كانت أقل عرضة للتأثر لتغريات اليت تطرأ علك أي من تكويناهتا وقد طـورت الشركة اسرتاتيجية
االكتتاب بعقود التأمي لتنويع األخطار التأمينية اليت تققل هبا وض ن كل فةة من تلك الفةـات لتوسيـع قاعـدة األخطار بغية ختفيض نسقة التغري يف
النتيجة املتوقعة
تدير الشركة أخطاراا من خالل اسرتاتيجية اكتتاب سلي ة ومعاادات إعادة دمي ذات فةة ممتادة ومعاجلة اووادث معـاجلة فعـالة وتضـع الشركة
األسس االكتتابية اليت توفر املعايري املالئ ة الختيار األخطار
وقد تودعت احملفظة التأمينية لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف  31آذار  2022علك فروع التأمي لشكل التايل :فرع اوياة  ،%3.90القحري ،%3.49
سيارات إلزامي  ،%8.76سيارات شامل  ،%7.27اللحي  ،%73.64اوريق  ،%0.93اهلندسي صفر ،%السفر  ،%1.74اووادث العامة
 ،%0.24اووادث الشخلية  ،%0.02واثئق دمي امللارف الشاملة صفر ،%السرقة صفر ،%واملس وليات %0.01
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وقد تودعت احملفظة التأمينية لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف  31آذار  2021علك فروع التأمي لشكل التايل :فرع اوياة  ،%8القحري ،%3.25
سيارات إلزامي  ،%3.5سيارات شامل  ،%16.3اللحي  ،%67.41اوريق  ،%0.34اهلندسي صفر ،%السفر  ،%0.85اووادث العامة ،%0.09
اووادث الشخلية  ،%0.25واثئق دمي امللارف الشاملة صفر ،%السرقة صفر ،%واملس وليات %0.01
خماطر إعادة التأمي
قامت الشركة إببرا عقود إعادة دمي مع شركات أخرى ،لتقليص املخاطر املالية النامجة عن املطالقات الكقرية ،وذلك ك ا او مع ول بو يف قي
شركات التأمي
تقو الشركة بتقيي الوضع املايل لشركة إعادة التأمي املتعاقدة معها ويت حور اات امها حول األخطار االئت انية النامجة عن التودع اجلغرايف وطقيعة
األنشطة والفعاليات لشركات إعادة التأمي
دخلت الشركة يف معاادات إعادة دمي اليت توفر هلا القدرة علك مواجهة األخطار أبسعار منافسة ومتكنها من االحتفاظ ود األمثل من األخطار،
مع األخذ بعي االعتقار املوارد املالية كرأس املال واالحتياطيات وحج حمفظة األوراق املالية واألصول اجلاازة
إن حج املخاطر احملتفظ بو يتناسب مع القواعد الع لية ومقياس املقارنة العا  ،واألكثر أمهية ،او االحتفاظ بنسقة سيولة عالية للشركة
إن عقود أقساط إعادة التأمي ال حتل الشركة من التزاماهتا تاع امل من هل وتققك الشركة ملتزمة تاع امل من هل ولة املعاد دمينها حىت يف حال
عد وفاج شركة إعادة التأمي لتزاماهتا
خماطر السوق
تنشأ اذع املخاطر من التغريات يف قي ة ،أو اإليرادات النامجة عن املوجودات أو الفوائد أو أسعار صرف الع الت مبا فيها املخاطر النامجة عن عد
التطابق بي املوجودات واملطلو ت
خماطر السيولة
إن إدارة خماطر السيولة تت ثل لتأكد من توفر سيولة كافية لإليفاج اللتزامات املرتتقة علك الشركة عند استحقاق أية دفعة هلذع الغاية ،فإن الشركة
تقو بقياس التدفق النقدي املتوقع لنسقة لل وجودات واملطلو ت علك حد سواج وذلك بشكل دوري
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0يقي اجلدول التايل حتليل املوجودات واملطلو ت وفقاد للفرتة املتوقعة السرتداداا أو تسويتها

ك ا يف  31آذار ( 2022غري مدققة)

أقل من سنة
لس
املوجودات

النقد وما يوادي النقد
ودائع ألجل لدى امللارف
موجودات مالية حمددة علك أساس القي ة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر
ع الج مدينون ،وسطاج ووكالج دمي
حسا ت مدينة من شركات التأمي وإعادة التأمي
حلة معيدي التأمي من االحتياطيات الفنية واوسابية
ذم مدينة-أطراف ذات عالقة
فوائد مستحقة غري مققوضة وموجودات أخرى
وديعة جم دة للال ايةة اإلشراف علك التأمي
املطلو ت

حسا ت دائنة لشركات التأمي وإعادة التأمي
ع الج دائنون ووسطاج دمي
االحتياطيات الفنية واوسابية
ذم دائنة ودائنون خمتلفون
ذم دائنة -أطراف ذات عالقة
مطلو ت ضريقية
فائض السيولة

4.325.586.355
3.231.599.443

أكثر من سنة
لس

-

اجمل وع
لس

4.325.586.355
3.231.599.443

624.168.226
1.082.488.879
48.562.378
1.231.579.848
18.204.325
381.563.740
-

25.000.000

624.168.226
1.082.488.879
48.562.378
1.231.579.848
18.204.325
381.563.740
25.000.000

10.943.753.194

25.000.000

10.968.753.194

2.521.237.760
107.375.106
3.386.826.196
816.036.161
594.385.835
80.023.084

-

2.521.237.760
107.375.106
3.386.826.196
816.036.161
594.385.835
80.023.084

7.505.884.142

-

7.505.884.142

3.437.869.052
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25.000.000

3.462.869.052

املوجودات

النقد وما يوادي النقد
ودائع ألجل لدى امللارف
استث ارات مالية حمددة علك أساس
القي ة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
ع الج مدينون ،وسطاج ووكالج دمي
حسا ت مدينة من شركات التأمي وإعادة التأمي
حلة معيدي التأمي من االحتياطيات الفنية واوسابية
ذم مدينة-أطراف ذات عالقة
فوائد مستحقة غري مققوضة وموجودات أخرى
وديعة جم دة للال ايةة اإلشراف علك التأمي
املطلو ت

حسا ت دائنة لشركات التأمي وإعادة التأمي
ع الج دائنون ووسطاج دمي
االحتياطيات الفنية واوسابية
ذم دائنة ودائنون خمتلفون
ذم دائنة -أطراف ذات عالقة
مطلو ت ضريقية
فائض السيولة

لغاية سنة

ك ا يف  31كانون األول ( 2021مدققة)
أكثر من سنة

اجمل وع

لس

لس

لس

4.653.339.742
2.682.182.167

-

4.653.339.742
2.682.182.167

474.366.361
443.707.311
40.746.671
1.046.340.409
89.814.750
321.225.919
-

25.000.000

474.366.361
443.707.311
40.746.671
1.046.340.409
89.814.750
321.225.919
25.000.000

9.751.723.330

25.000.000

9.776.723.330

2.345.149.129
53.777.473
2.626.480.072
826.383.117
594.868.035
57.552.804

-

2.345.149.129
53.777.473
2.626.480.072
826.383.117
594.868.035
57.552.804

6.504.210.630

-

6.504.210.630

3.247.512.700

25.000.000

3.272.512.700

خماطر التسليف
تت ثل خماطر التسليف بعد إمكانية املديني من الوفاج لتزاماهت تاع الشركة إن متابعة خماطر التسليف اي من مس ولية الشركة اليت تتقع مقادئ
توجيهية صارمة دخذ بعي االعتقار معدل التلنيف األدىن لل قرتضي والتنويع يف خماطر التسليف يف كافة أقسا الشركة املعرضة لتلك املخاطر
وخاصة قس ي االستث ارات وإعادة التأمي
خماطر الع الت األجنقية
تقو الشركة إبعداد حتليل اوساسية ملراققة أثر التغريات علك صايف الدخل الشامل يف حال حدوث تغري معقول يف أسعار اللرف
تنشأ اذع املخاطر من احت ال أن التقلقات يف أسعار صرف الع الت قد ت ثر علك قي ة املوجودات واملطلو ت املالية
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تتلخص القي ة الدفرتية لألصول املالية ك ا يلي:

دوالر أمريكي
يورو

ك ا يف  31آذار
( 2022غري مدققة)
لس

8.076.403.018
128.885.879

املطلو ت

املوجودات
ك ا يف  31كانون
األول ( 2021مدققة)
لس

8.112.367.900
717.426.674

ك ا يف  31آذار
( 2022غري مدققة)
لس

5.679.030.200
417.783.451

ك ا يف  31كانون
األول ( 2021مدققة)
لس

5.728.379.646
131.089.964

مت إعداد اذا التحليل بفرض تراجع صرف سعر اللرية السورية مقابل الع الت األجنقية بنسقة  %10األرقا املذكورة أدانع تدل علك دايدة أر
الشركة وذلك عند تراجع سعر صرف اللرية السورية مقابل الع الت األجنقية بنسقة  ،%10عند حتسن قي ة اللرية السورية بنسقة  %10مقابل الع الت
األخرى سيكون اناك نفس التاثري علك صايف اخلسارة ولكن ستظهر ك ية اآلثر إبشارة معاكسة
يظهر اجلدول التايل حتليل حساسية الشركة لتغريات أسعار صرف الع الت األجنقية املذكورة أعالع مقابل اللرية السورية حتليل اوساسية يتض ن
فقط األرصدة ذات اللفة النقدية لع الت األجنقية:
الربح ( /اخلسارة)
ك ا يف  31كانون األول
ك ا يف  31آذار
( 2021مدققة)
( 2022غري مدققة)
لس
لس

239.737.282
( 28.889.757

دوالر أمريكي
يورو

238.398.825
) 58.633.671

خماطر معدل الفائدة
تنشأ اذع املخاطر من التغريات اليت حتدث يف معدالت الفوائد السوقية واليت هلا دثري مقاشر علك املوجودات املنتجة للفوائد واملطلو ت اخلاضعة
للفوائد
خماطر الع ليات
إن خماطر الع ليات اي خماطرة اخلسارة أو التأثريات السلقية علك الع ل الناتة عن عد صحة أو فشل اإلجراجات التطقيقية الداخلية واألشخا
واألنظ ة الداخلية للشركة أو عن أحداث خارجية تت إدارة خماطر الع ليات من خالل ايكلية تتطلب حتديد املخاطر وطرق تقيي ها حبسب
دثرياا ونسقة حدوثها ومن خالل طرق تقيي ذاتية ملتابعة فعالية اذع اإلجراجات إن املخاطر اإلسرتاتيجية حتدد وتتابع من خالل ع لية التخطيط
السنوية
 -34كفاية رأس املال
تتقع الشركة سياسة إلدارة رأس املال وذلك متاشياد مع تعلي ات ايةة اإلشراف علك التأمي اللادرة يف  11كانون األول 2008
(قرار رق  ) 100\210حول حتديد كفاية األموال اخلاصة يشرتط اذا القرار أن ال تتدىن نسقة املالجة لدى الشركة عن %150
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مت احتساب نسقة املالجة ك ا يلي:
ك ا يف  31كانون
األول ( 2021مدققة)
لس

ك ا يف  31آذار
( 2022غري مدققة)
لس

رأس املال املتوفر
رأس املال املكتتب بو
االحتياطي القانوين
االحتياطي اخلا
التغري املرتاك يف القي ة العادلة لالستث ارات املالية احملددة
علك أساس القي ة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
فروقات أسعار صرف غري حمققة
أر مدورة
جم وع رأس املال املتوفر

1.334.025.000
159.086.351
54.660.037

1.334.025.000
159.086.351
54.660.037

453.464.140
1.999.496.004
310.893.436
4.311.624.968

326.132.555
1.997.295.327
220.287.640
4.091.486.910

رأس املال املطلوب
رأس املال املطلوب مقابل خماطر املوجودات
رأس املال املطلوب مقابل االلتزامات اإلكتتابية
رأس املال املطلوب مقابل خماطر معيدي التأمي
رأس املال املطلوب مقابل خماطر دمي اوياة
جم وع رأس املال املطلوب

511.044.122
355.694.246
(114.808.690
10.227.635
762.157.313

نسقة اامش املالجة ()%
-35

%565.71

)

421.160.417
356.888.935
(78.073.533
8.850.534
708.826.353

)

%577.22

األحداث الالحقة

بتاريخ  28نيسان  ،2022عقدت اهليةة العامة غري العادية واليت تقو مقا اهليةة العامة العادية للشركة ،وقررت دايدة رأس املال عن طريق ض جزج من
األر املدورة يف القياانت املالية للسنة املالية املنتهية يف  31كانون األول  2021مبقلغ وقدرع  200.103.800لرية سورية ،ليلقح رأمسال الشركة بعد
الزايدة مقلغ  1.534.128.800لرية سورية مودع علك  15.341.288سه بقي ة إمسية  100لرية سورية للسه الواحد وتوديع األسه النامجة عن
اذع الزايدة لل سامهي جمااند وذلك بعد اولول علك موافقة اجلهات الرقابية
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املوافقة علك املعلومات املالية املرحلية املوجزة

وافق رئيس جملس إدارة الشركة علك املعلومات املالية املرحلية املوجزة  9حزيران 2022
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