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   املرحلية املوجزة املالية املعلوماتأساسيًا من  ًاتشكل جزء ٣٤إىل  ١ت املرفقة من إن اإليضاحا
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  الشركة السورية الدولية للتأمني (آروب سورية)

  شركة مسامهة مغفلة عامة

  املرحلي املوجز  بيان الوضع املايل
    

  

  كانون األول ٣١كما يف     آذار ٣١كما يف          

    (مدققة) ٩٢٠١   (غري مدقق) ٢٠٢٠   إيضـاح      

    ل.س.      ل.س.          

  املوجودات  

    ٩١٢,٣٤١,٠٧٩    ١,٤٦٦,٩٥٥,١١٥  ٥ يوازي النقدما و النقد

   ١,٩٥٤,٩٨٣,٠١٧    ١,٨٣٥,٣٣٢,٢٣٩  ٦  لدى املصارفألجل ودائع 

  استثمارات مالية حمددة على أساس القيمة

    ٢٩٤,٣٠٥,٢٦٤    ٢٨٢,٦١٧,٠٣٤  ٧  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  

   ١٤٢,٤٠٨,٣٦٤    ١٣٢,٧٣٩,٣٢٠  ٨   تأمني وسطاء ووكالء، مدينون مالءع

   ٥٠,٢٨٧,٧١١    ١٥,١٨٦,٠٧٩  ٩  إعادة التأمنيو التأمني حسابات مدينة من شركات

    ٥٣٨,٠٦٩,٨٠٤    ٤٤٩,٣٠٧,٧٥٣  ١٠  احلسابيةو اإلحتياطيات الفنية حصة معيدي التأمني من

    ١٣,٢٧٢,٤٥٨    ٤,٨٢٣,٣٥٣  ١١   ذات عالقة أطراف -ذمم مدينة 

    ١٢٢,٢١٧,٧٧٦    ١٢٩,٦٧٤,٦٤٣  ١٢   موجودات أخرىو مقبوضة فوائد مستحقة غري

   ٢٦٤,٦١٩,٨٦٠    ٢٦٢,٦٨٧,٦٩٤  ١٣  استثمارات عقارية

    ٤٧٠,٣٢٥,٤٣٠    ٤٧١,٧٤٢,٣٤٦  ١٤  ستهالك املتراكم)املادية (بعد تنـزيل اإل املوجودات الثابتة

    ٢٥,٠٠٠,٠٠٠    ٢٥,٠٠٠,٠٠٠  ١٥  هيئة اإلشراف على التأمني وديعة جممدة لصاحل

   ٤,٧٨٧,٨٣٠,٧٦٣    ٥٧٦,٠٦٥,٠٧٦٥,    جمموع املوجودات 

 



 

   املرحلية املوجزة املالية املعلوماتأساسيًا من  ًاتشكل جزء ٣٤إىل  ١ت املرفقة من إن اإليضاحا
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  الشركة السورية الدولية للتأمني (آروب سورية)

  شركة مسامهة مغفلة عامة

   املرحلي املوجز/ تابعبيان الوضع املايل
    

  
  كانون األول ٣١كما يف     آذار ٣١كما يف           

   (مدققة) ٩٢٠١   (غري مدقق) ٢٠٢٠   إيضـاح      

   ل.س.      ل.س.          

  املطلوبات  

   ٦٣١,٨٦٥,٣٥٠    ٧٧٤,٦٥٩,٧٩٩  ١٦   عادة التأمنيوإ التأمني حسابات دائنة لشركات

    ٤٤,٤٦١,٣٤٧    ٥٣,٥١٣,٤٧٥  ١٧  تأمني عمالء دائنون ووسطاء

   ١,٦٩٠,٦٤٣,١٦٧    ١,٥٢٥,١٧٤,١٠٩  ١٨   احلسابيةو اإلحتياطيات الفنية

   ٢٦٧,٧٣٨,١٤٣    ٣٠٥,٣٧٧,٢٥٩  ١٩   خمتلفون دائنونو ذمم دائنة

    ٩١,٤٩٧,٠٣٩    ١٤٧,٥٥٣,٨٣٠  ١١  أطراف ذات عالقة –ذمم دائنة 

    ٣٠,٥٤٣,٦٣٩    ٢٨,٧٩٠,٤٠٥  ٢٠  الضريبية املؤجلةطلوبات امل

    ٤,١٢٤,٣٩٦    ٤,١٢٤,٣٩٦  ٢١  خلمؤونة ضريبة الد

    ٢,٧٦٠,٨٧٣,٠٨١    ٢,٨٣٩,١٩٣,٢٧٣     جمموع املطلوبات  

 حقوق املسامهني  

   ١,٢١٠,٠٠٠,٠٠٠    ١,٢١٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٢  رأس املال

    ١٢٦,٩٧٢,٢٤٨    ١٢٦,٩٧٢,٢٤٨     حتياطي قانوينا

   ٥٤,٦٦٠,٠٣٧    ٥٤,٦٦٠,٠٣٧    حتياطي خاصا

  املالية املحددةثمارات ستالتغري املتراكم يف القيمة العادلة لال

    ١٧٣,٠٨٠,٦٢٣    ١٦٣,١٤٥,٦٢٧  ٢٣  على أساس القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  

   ٣٩٨,٣٨٧,٢٣٤    ٦٠٧,٧١٨,١٥٢    مكاسب غري حمققة متراكمة ناجتة عن تغريات أسعار الصرف

    ٦٣,٨٥٧,٥٤٠    ٧٤,٣٧٦,٢٣٩    أرباح مدورة

   ٢,٠٢٦,٩٥٧,٦٨٢    ٠٣٢,٢٣٦,٨٧٢,٣     جمموع حقوق املسامهني  

    ٤,٧٨٧,٨٣٠,٧٦٣    ٥,٠٧٦,٠٦٥,٥٧٦     حقوق املسامهنيو املطلوبات جمموع 

  



 املرحلية املوجزة املالية املعلوماتأساسيًا من  ًاتشكل جزء ٣٤إىل  ١ت املرفقة من إن اإليضاحا
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 الشركة السورية الدولية للتأمني (آروب سورية)

  شركة مسامهة مغفلة عامة

  الدخل الشامل املرحلي املوجز بيان

  (غري مدقق)

 آذار ٣١لفترة الثالثة أشهر املنتهية يف  

 ٩٢٠١   ٢٠٢٠   إيضـاح 

  ل.س.      ل.س. 

  اإليرادات:

 ٢٦٩,٩١٩,٤٤٠        ٣٠٣,٤١٣,٣٩٥    ٣٠  إمجايل األقساط املكتتب ا

)  ١١٨,٩٥١,٥١٩(  )  ٥,٢١٩١٤٣,٨٦(  ٣٠  حصة معيدي التأمني من إمجايل األقساط املكتتب ا

 ١٥٠,٩٦٧,٩٢١    ١٥٩,٥٤٨,١٧٦   ٣٠  صايف األقساط املكتتب ا  

)  ٤٢,٤٣٥,٧١٢(  ٢٨,٩٥٥,٨٥٠   ٣٠  االحتياطي التقين واحلسايب صايف التغري يف

 ١٠٨,٥٣٢,٢٠٩    ١٨٨,٥٠٤,٠٢٦   ٣٠  صايف أقساط التأمني املكتسبة  

 ١٢٢,٢,٢٦٦    ٢,٧٨٤,٢٦٢   ٣٠  عموالت مقبوضة

 ١١٠,٧٩٨,٣٣١    ١٩١,٢٨٨,٢٨٨   إمجايل اإليرادات  

املصاريف:

)  ١٠٥,٤٣١,٤٣٧(  )  ١٣٨,٢٧٩,٩٠٧(  ٣٠  إمجايل املطالبات املدفوعة

 ٤٢,٦٩١,٦٢٨        ٧٥,٨٩٤,٨٦٢    ٣٠  حصة معيدي التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة

)  ٦٢,٧٣٩,٨٠٩(  )  ٦٢,٣٨٥,٠٤٥(  صايف املطالبات املدفوعة  

 ٢٥,٩٨٩,٨٣٨        ٤٧,٧٥١,١٥٧    ٣٠  صايف التغري يف التزامات عقود التأمني

)  ٣٦,٧٤٩,٩٧١(  )  ١٤,٦٣٣,٨٨٨(  صايف املطالبات  

)  ٣٩,٩٦٧,٩٠٦(  )  ٣٥,٩٤٢,٠٤٠(  ٣٠  عموالت مدفوعة ومصاريف أخرى

 )  ١,٦١٩,٥١٦(  )  ١,٨٢٠,٤٨٠(  ٣٠  عمولة هيئة اإلشراف على التأمني

 )  ٤,٣٦٠,٠٠٠(  )  ٥,٦٣٤,٠٠٠(  ٣٠  فائض اخلسارة مصاريف إتفاقيات

 )  ٢,١٠٠,٠٠٠(  )  ٥,٨٠٠,٠٠٠(  فوائد وأعباء مالية لشركات إعادة التامني

)  ٨٤,٧٩٧,٣٩٣(  )  ٦٣,٨٣٠,٤٠٨(  إمجايل مصاريف التأمني  

 ٢٦,٠٠٠,٩٣٨        ١٢٧,٤٥٧,٨٨٠    الدخل التشغيلي
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  الشركة السورية الدولية للتأمني (آروب سورية)

  شركة مسامهة مغفلة عامة

 الدخل الشامل املرحلي املوجز /تابع بيان

  (غري مدقق)
    

    آذار ٣١لفترة الثالثة أشهر املنتهية يف           

    ٩٢٠١   ٢٠٢٠   إيضـاح      

  ل.س.      ل.س.          

     ٤٧,٣٩٢,١٧١        ٤٧,٦٥٠,٨١٧    ٢٤  فوائد من ودائع لدى املصارف

      ١٩,٠٧٨,٩٠١        ٢٥,٨٤٥,٥٩٢    ٢٥  إيرادات أخرى

     ٩٧٤,١٦٢        ٢٠٩,٣٣٠,٩١٨      أرباح الفترة غري املحققة الناجتة عن تغريات أسعار الصرف

 )  ٥١,٠٥٠,٤٥٣(  )  ٩٠,٩٠٣,٥٤١(  ٢٦  رواتب وأجور وملحقاا

 )  ٣٠,٦٧٠,١٧٣(  )  ٩٠,٨٧١,١٦٤(  ٢٧  ة وعموميةمصاريف إداري

 )  ٦,٨٨٩,٦٤٣(  )  ٦,٨٣٠,٢٥٠(  ١٤،١٣  االستهالكات واإلطفاءات

 )    ٢٣٧,٠٤٠(  )    ٢٦٤,٢٨٨(    فوائد وأعباء مالية

  )    ٣٤٧,٧٢٤(  )  ١,٥٦٦,٣٤٧(    فروقات أسعار صرف حمققة

          ٢١,٧٤٩,٧٩٩(      ٩٢,٣٩١,٧٣٧  ( 

     ٤,٢٥١,١٣٩        ٢١٩,٨٤٩,٦١٧      خلأرباح الفترة قبل ضريبة الد

   -          -      ٢١  ضريبة الدخل

    ٤,٢٥١,١٣٩        ٢١٩,٨٤٩,٦١٧      صايف أرباح الفترة

 الدخل الشامل اآلخر: مكونات بنود

  صايف التغيري املتراكم يف القيمة العادلة للموجودات املالية املحددة

    ٥,١٠٧,٣٤٣    )  ٩,٩٣٤,٩٩٦(    على أساس القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  

    ٩,٣٥٨,٤٨٢        ٢٠٩,٩١٤,٦٢١      جمموع الدخل الشامل للفترة

    ٠,٣٥          ١٨,١٧      ٢٨  رحبية السهم األساسية واملخففة

 

 

  



 

   املرحلية املوجزة املالية املعلوماتأساسيًا من  تشكل جزءًا ٣٤إىل  ١إن اإليضاحات املرفقة من 
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  أمني (آروب سورية)الشركة السورية الدولية للت

  شركة مسامهة مغفلة عامة

  املوجزاملرحلي  يف حقوق املسامهني رياتيالتغبيان 

 (غري مدقق)
  

   

    التغري املتراكم                      

     يف القيمة العادلة                      

                أرباح             مكاسب غري      املالية للموجودات                      

                الفترة غري املحققة             ة متراكمةحمقق       املحددة بالقيمة                      

          أرباح      الناجتة عن تغريات            ناجتة عن تغريات      العادلة من خالل                      

   جموعامل    املحققةالفترة       أسعار الصرف      حمققةأرباح مدورة       أسعار الصرف      الدخل الشامل اآلخر      احتياطي خاص      احتياطي قانوين      رأس املال    

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

    ١,٩٦٥,٢١٧,٥٨٧    -      -      ٣٤,٤٣٤,٩٦٤    ٣٩٧,٦١١,٥٩٦    ١٨٣,٧٣٩,٨٤١    ١٣٠,٢٢٥,٠٧٣    ١١٩,٢٠٦,١١٣    ١,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠١٩ثاين كانون ال ١الرصيد كما يف 

    ٩,٣٥٨,٤٨٢    ٣,٢٧٦,٩٧٧    ٩٧٤,١٦٢    -      -      ٥,١٠٧,٣٤٣    -      -      -    لفترةالدخل الشامل ل

    ١,٩٧٤,٥٧٦,٠٦٩    ٣,٢٧٦,٩٧٧    ٩٧٤,١٦٢    ٣٤,٤٣٤,٩٦٤    ٣٩٧,٦١١,٥٩٦    ١٨٨,٨٤٧,١٨٤    ١٣٠,٢٢٥,٠٧٣    ١١٩,٢٠٦,١١٣    ١,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ٩٢٠١آذار  ٣١الرصيد كما يف 

  

    ٢,٠٢٦,٩٥٧,٦٨٢    -      -      ٦٣,٨٥٧,٥٤٠    ٣٩٨,٣٨٧,٢٣٤    ٦٢٣,١٧٣,٠٨٠    ٥٤,٦٦٠,٠٣٧    ١٢٦,٩٧٢,٢٤٨    ١,٢١٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠٢٠ثاين كانون ال ١الرصيد كما يف 

    ٢٠٩,٩١٤,٦٢١    ١٠,٥١٨,٦٩٩    ٢٠٩,٣٣٠,٩١٨    -      -    )  ٩,٩٣٤,٩٩٦(    -      -      -    الدخل الشامل للفترة

    ٢,٢٣٦,٨٧٢,٣٠٣    ١٠,٥١٨,٦٩٩    ٩١٨٢٠٩,٣٣٠,    ٦٣,٨٥٧,٥٤٠    ٣٩٨,٣٨٧,٢٣٤    ١٦٣,١٤٥,٦٢٧    ٥٤,٦٦٠,٠٣٧    ١٢٦,٩٧٢,٢٤٨    ١,٢١٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠٢٠آذار  ٣١الرصيد كما يف 

  

  



 

   املرحلية املوجزة املالية املعلوماتأساسيًا من  ًاتشكل جزء ٣٤إىل  ١ضاحات املرفقة من إن اإلي
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  الشركة السورية الدولية للتأمني (آروب سورية)

  شركة مسامهة مغفلة عامة

  املوجزاملرحلي  بيان التدفقات النقدية
    

     (غري مدقق) آذار ٣١املنتهية يف  أشهر ةثالثال لفترة            

    ٢٠١٩       ٢٠٢٠      إيضاح      

  ل.س.         .س.ل            

  التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية:

     ٤,٢٥١,١٣٩        ٢١٩,٨٤٩,٦١٧      أرباح الفترة قبل ضريبة الدخل  

  تعديالت للوصول إىل صايف النقد الناتج من النشاطات التشغيلية  

     ٦,٨٨٩,٦٤٣          ٦,٨٣٠,٢٥٠      ت واالطفاءاتاالستهالكا  

  )    ٩٧٤,١٦٢(  )  ٢٠٩,٣٣٠,٩١٨(    ققة الناجتة عن تغريات أسعار الصرفالفترة غري املح أرباح  

     ١٠,١٦٦,٦٢٠        ١٧,٣٤٨,٩٤٩      صايف الدخل املعدل  

  )  ١١٤,٣٨٧,٨٣٥(        ٩,٦٦٩,٠٤٤      يف عمالء، وسطاء ووكالء تأمني )الزيادة/ ( لنقصا  

  )    ٩٤٥,٠٨٨(      ٣٥,١٠١,٦٣٢      يف حسابات مدينة من شركات التأمني وإعادة التأمني )الزيادة/ ( لنقصا  

  )  ٣٤,١١٨,٥٣٥(      ٨٨,٧٦٢,٠٥١      يف حصة معيدي التأمني من االحتياطي الفين واحلسايب )الزيادة/ ( لنقصا  

     ٧,٠٣٧,٩٥٤          ٨,٤٤٩,١٠٥      أطراف ذات عالقة -النقص يف ذمم مدينة  

     ١٢,٥٣٤,٢٧٨    )  ٧,٤٥٦,٨٦٧(    يف فوائد مستحقة غري مقبوضة وموجودات أخرىالنقص (الزيادة) /   

     ٧٤,٩٢٦,٣٣١        ١٤٢,٧٩٤,٤٤٩      الزيادة يف حسابات دائنة لشركات التأمني وإعادة التأمني  

       ٨٩٢,٩٠٥        ٩,٠٥٢,١٢٨      الزيادة يف عمالء دائنون ووسطاء تأمني  

     ٥٠,٥٦٤,٤٠٩    )  ١٦٥,٤٦٩,٠٥٨(    احلسابيةو الفنية حتياطياتاال يف الزيادة ) /النقص(  

  )  ١٨,١٠٥,٤٤٧(      ٣٧,٦٣٩,١١٦      خمتلفون ودائنون دائنة ذمم يف(النقص) /  الزيادة  

  )    ٨٤,٩٣٩(      ٥٦,٠٥٦,٧٩١      أطراف ذات عالقة -يف ذمم دائنة (النقص) /  الزيادة  

  )  ١١,٥١٩,٣٤٧(      ٢٣١,٩٤٧,٣٤٠      النشاطات التشغيليةة يف) (املستخدم/  الناجتة عن األموال صايف    

  التدفقات النقدية من النشاطات االستثمارية:

  )  ٤٢,٥٦٩,٥١٦(      ١١٩,٦٥٠,٧٧٨      الزيادة يف ودائع ألجل لدى املصارف  

  )    ٧٧٧,٦٠٠(  )  ٦,٣١٥,٠٠٠(    شراء موجودات ثابتة مادية  

 يمة العادلة موجودات مالية حمددة على أساس القشراء   

  )  ٩,٩٤٨,٣٦٩(      -        من خالل الدخل الشامل اآلخر  

  )  ٥٣,٢٩٥,٤٨٥(      ١١٣,٣٣٥,٧٧٨      النشاطات االستثمارية/ (املستخدمة يف)  الناجتة عنصايف األموال     

       ٩٧٤,١٦٢        ٢٠٩,٣٣٠,٩١٨       فروقات أسعار الصرف على النقد ومايوازي النقد

  )  ٦٣,٨٤٠,٦٧٠(      ٥٥٤,٦١٤,٠٣٦      يوزاي النقد وما النقد يف )نقصالزيادة / (ال صايف

     ٦٧٦,٣٢٥,٢٢٦        ٩١٢,٣٤١,٠٧٩    ٥  فترةال بداية يف يوزاي النقد وما النقد

     ٦١٢,٤٨٤,٥٥٦        ١,٤٦٦,٩٥٥,١١٥      يف اية الفترة يوازي النقدالنقد وما 



 

- ٩ - 

  الشركة السورية الدولية للتأمني (آروب سورية)
  شركة مسامهة مغفلة عامة

 املرحلية املوجزةاملعلومات املالية حات حول إيضا
  ٢٠٢٠آذار  ٣١املنتهية يف  أشهر ثالثةالفترة ل

  (غري مدققة)
        

  معلومات عامة  -١

 لعام ٤٣ رقم التشريعي املرسوم وألحكام ٢٠٠٤ لعام ٦٨ رقم التشريعي للمرسوم وفقًا) سورية آروب( للتأمني الدولية السورية الشركة تأسست
 سجلت. ١٩٤٩ لعام ١٤٩ رقم التجارة قانون ألحكام ووفقًا سورية يف التأمني على اإلشراف هيئة تضعها اليت واألنظمة التنفيذية وتعليماته ٢٠٠٥
 التأمني على اإلشراف هيئة قبل من الشركة ترخيص مت. ٢٠٠٦ حزيران ٢٠ بتاريخ ١٤٦٥٣ الرقم حتت دمشق افظةملح التجاري السجل يف الشركة

 حتت التأمني على اإلشراف هيئة لدى التأمني لشركات اخلاص السجل يف الشركة سجلت ،٢٠٠٦ متوز ٦ بتاريخ ٣٢/١٠٠ رقم بالقرار سورية يف
  .٣ الرقم

  .التأمني فروع كافة يف املباشرة تأمنيال أعمال مزاولة الشركة غاية

  الالذقية وطرطوس باإلضافة إىل وجود ممثلني يف فروع بنك سورية و محاهو تزاول الشركة عملها ضمن فروعها يف دمشق وحلب ومحص
 واملهجر ش.م.م.

  

  تطبيق معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة  - ٢

) وجلنة إعداد IASBة بتطبيق مجيع املعايري والتفسريات املعدلة واجلديدة الصادرة عن جملس معايري املحاسبة الدولية (قامت الشرك ،يف الفترة احلالية
  .٢٠٢٠كانون الثاين  ١ للفترات املحاسبية اليت تبدأ من س واليت ختص وتسري على نشاطات الشركة) التابعة للمجلIFRICالتقارير املالية (

  املعلومات املالية املرحلية املوجزة جراء تطبيق هذه املعايري وتفسرياا. مل يطرأ أي تعديل على
  

  السياسات املحاسبية  -٣

 إعداد املعلومات املالية املرحلية املوجزة والسياسات املحاسبية

"التقارير  ٣٤ًا للمعيار املحاسيب الدويل رقم وفق ٢٠٢٠آذار  ٣١املنتهية يف  أشهر ثالثةالجرى إعداد املعلومات املالية املرحلية املوجزة املرفقة لفترة 
 إعداد . إن السياسات املحاسبية املتبعة وطرق االحتساب املستخدمة يفسوريةاجلمهورية العربية ال التأمني املرعية يفوأنظمة  وقوانني املالية املرحلية"

  .٢٠١٩كانون األول  ٣١انات املالية املدققة للسنة املنتهية يفاملعلومات املالية املرحلية املوجزة تتفق مع تلك املستخدمة يف إعداد البي

اليت تظهر و الية على أساس القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخراملباستثناء املوجودات  إعداد املعلومات املالية على أساس الكلفة التارخيية مت
  .ة باللرية السورية (ل.س.)، العملة التشغيلية للشركة وعملة االقتصاد. تظهر املعلومات املالية املرحلية املوجزبالقيمة العادلة

 الدولية للتقارير املعدة وفقًا للمعايريو إن املعلومات املالية املرحلية املوجزة ال تتضمن كافة املعلومات واإليضاحات املطلوبة للمعلومات املالية السنوية
 ٣١ال متثل بالضرورة مؤشرًا على النتائج املتوقعة للسنة املنتهية يف ٢٠٢٠آذار  ٣١املنتهية يف  أشهر ثالثةلااملالية، كما أن نتائج أعمال الشركة لفترة 

  .٢٠٢٠كانون األول 
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  فيما يلي ملخص بالسياسات املحاسبية اهلامة:

  :التأمني عقود  -أ
 وذلك) له املؤمن( الثاين الفريق تصيب قد حمددة خماطر يةبتغط) التأمني شركة( األول الفريق مبوجبه يتعهد عقد عن كناية هو التأمني عقد إن
 عقود على طاألقسا تعترب. له املؤمن على سلبًا ويؤثر يصيب قد الذي) عليه املؤمن احلادث( حمدد مستقبلي حدث عن التعويض خالل من

  .البوالص إصدار عند إيرادات التأمني
 احتساب يتمو التأمني لىع اإلشراف هيئة لدى مقبول اكتواري خبري رأي على بناًء احلياة لىع بالتأمني املتعلق احلسايب االحتياطي احتساب يتم

 وهو. يان الدخل الشاملب يف كإيرادات واملسجلة املستحقة غري األقساط قيمة ملقابلة التأمني على اإلشراف هيئة لتعليمات وفقًا الفين االحتياطي
  :ا املكتتب اطاألقس حجم من التالية للنسب وفقًا حيتسب

  كانون األول ٣١كما يف       آذار ٣١كما يف       
      ٩٢٠١      ٢٠٢٠    
      %      %  

  ٢٥      ٢٥    بضائع-البحري النقل تأمني  
  ١٠٠      ١٠٠    املسافرين تأمني  
  ٤٠      ٤٠    التأمني فروع باقيو العامة التأمينات  
  ٤٠      ٤٠    للسيارات إلزامي تأمني  
  ٦٠      ٤٠    الصحي التأمني  
  ١٠٠      ١٠٠     طويلة آلجال تأمينات  
  ٦٠      ٦٠    احلوادث الشخصية  

  :التأمني عقود التزامات  -ب
 باإلضافة املايل الوضع انبي بتاريخ التسوية حتت والزالت للشركة بلغت مطالبات من ناتج التسوية حتت املطالبات جتاه التأمني عقود التزامات

  :يلي كما التأمني على االشراف هيئة لتعليمات قًاوف احتساا ويتم. عنها يبلغ ومل حدثت مطالبات إىل
    باملئة من اخلسارة املقدرة  ١٠٠  مطالبات عن حوادث حتت التسوية -
  :)IBNRومل يبلغ عنها ( حدثتمطالبات  -

قيمة  باملئة من٧,٥بـاملئة من قيمة مطالبات حتت التســوية أو ١٥ أكربأيهمـا   مجيع فروع التأمني عدا التأمني الصحي واإللزامي
  األقساط املكتتب ا لكل فرع من فروع التأمني 

  باملئة من املطالبات املدفوعة ١٥  التأمني الصحي 
التغري يف احتياطي قيد التسوية (إمجايل احتياطي قيد باملئة من قيمة ١٥أيهما أكثر   اإللزاميالتأمني 

ه املفرج عن التسـوية حمتجز آلخر املدة مطروحًا منه إمجايل احتياطي قيد التسوية
  .ا تبباملئة من قيمة األقساط املكت٧,٥أو أول املدة) 

 .سنوات ةثالث ةملد احتجازه فيتم اإللزامي التأمني فرع عدا واحدة سنة ملدة التأمني فروع جلميع عنها يبلغ ومل حدثت مطالبات احتجاز يتم
ربع الذي ر، للعقود املنتهية، بشكل ربع سنوي يف اية الربع التايل للكما يتم اإلفراج عن احتياطي مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها لفرع السف

 مت االحتجاز فيه.
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  :التأمني إعادة عمليات  -ج
 دةإعا شركات وحصة التأمني إعادة شركات من املقبوضة والعمولة األقساط من التأمني إعادة شركات حصة احتساب الشركة اعتمدت لقد

 حسابات يف جلتوس معها معقودة اتفاقيات أساس على عنها يبلغ ومل حدثت اليت املطالباتو التسوية وحتت ةاملدفوع املطالبات من التأمني
  .الشركات هذه

  احلسايب:الفين وحتياطي معيدي التأمني من اال حصة  -د
 العائدة لفعليةا املبالغ إمجايلو هلم املقدمة الفعلية اإلسنادات أساس على احلسايبو الفين حتياطياال من التأمني معيدي حصة احتساب يتم

  . احلسايبو الفين لإلحتياطي
  :يلي كما احتساا ويتم املايل الوضع بيان يف مدينة كذمم احلسايبو الفين حتياطياال من التأمني معيدي حصة إظهار يتم
      باملئة من اخلسارة املقدرة  ١٠٠  مطالبات عن حوادث حتت التسوية -
  ) IBNR( عنها يبلغ ومل حدثتمطالبات  -

مطالبات حتت التسوية أو حصة معيدي التأمني من  باملئة من قيمة١٥أيهما أكثر   مجيع فروع التأمني عدا التأمني الصحي واإللزامي
  أقساط إعادة التأمني العائدة لنفس السنة باملئة من٧,٥

  باملئة من حصة معيدي التأمني من املطالبات املدفوعة ١٥  التأمني الصحي
التغري يف احتياطي قيد التســوية قيمة حصــة املعيد من باملئة من ١٥أيهما أكثر   اإللزاميني التأم

(إمجايل احتياطي قيد التسوية حمتجز آلخر املدة مطروحًا منه إمجايل احتياطي قيد 
أقساط إعادة التأمني العائدة لنفس  منباملئة ٧,٥أو التسوية املفرج عنه أول املدة) 

  السنة.
 فيتم إللزاميت ااالتأمين فرع عدا واحدة سنة ملدة التأمني فروع جلميع عنها يبلغ ومل حدثت مطالبات حصة معيدي التأمني من احتجاز يتم

كما يتم اإلفراج عن احتياطي مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها لفرع السفر، للعقود املنتهية، بشكل ربع سنوي يف  .سنوات ةثالث ملدة احتجازه
  ايل للربع الذي مت االحتجاز فيه.اية الربع الت

  :املدفوعة املطالبات  -ه
بعد تنـزيل  سنةلنهاية ال املتوجبة حلاملي عقود التأمني والتعويضاتتظهر املطالبات املدفوعة اليت متثل التعويضات املسددة خالل السنة 

  طالبات املدفوعة عند حتصيلها.امل تقوم الشركة بقيد اإلستردادات املستحقة عنحيث  .ستردادات املستحقة عنهااال

  :الفوائد إيرادات  -و
 على حتتسب اليتو املصارف لدى الودائع على املكتسبة الفوائد وتتضمن بيان الدخل الشامل يف ستحقاقاال أساس على الفوائد إيرادات تقيد

  .املطبقة الفائدة ونسبة املبلغ أساس

  :االستدانة كلفة  -ز
  يف الفترة اليت حتققت فيها هذه الكلفة.بيان الدخل الشامل  يتم تسجيل كلفة االستدانة يف

  :املوجودات واملطلوبات املالية  -ح
  تصبح الشركة طرفًا يف الشروط التعاقدية لألدوات املالية. عندمااالعتراف باملوجودات واملطلوبات املالية يف بيان الوضع املايل  يتم

  يل املتوقعة.م غري القابلة للتحصووسطاء التأمني بقيمتها االمسية بعد تنـزيل مؤونات مناسبة للقيالذمم املدينة وذمم العمالء والوكالء  تظهر
  االمسية. بقيمتهاإعادة التأمني  شركاتتظهر الذمم الدائنة وذمم 
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  :االستثمارات العقارية  - ط
 العادلةيمتها فصاح عن قيتم اإلوتدين القيمة إن وجدت  بسعر الكلفة بعد ترتيل االستهالكات املتراكمة وخسارة االستثمارات العقاريةتظهر 

  العقارية. االستثماراتيف إيضاح 

  :يوزاي النقد وما النقد  -ي
ثالثة (لثالثة أشهر ااستحقاقاا األصلية تتعدى  اجلارية والودائع ألجل ذات االستحقاقات القصرية اليت ال واحلساباتهذا البند النقد  يتضمن

 أشهر فأقل).

  :األجنبية العمالت حتويل  -ك
السنة بالعمالت غري اللرية السورية يتم حتويلها اىل اللرية السورية باستعمال أسعار الصرف السائدة يف تاريخ العملية.  خاللإن العمليات اجلارية 

  ة. تاريخ البيانات املاليجيري إعادة حتويل أرصدة املوجودات واملطلوبات املالية بتلك العمالت على أساس أسعار الصرف السائدة يف
  أما أرصدة املوجودات واملطلوبات غري املالية وحقوق الشركاء فيتم حتويلها على أساس سعر الصرف التارخيي.

  أو خسائر فروقات الصرف الناجتة من جراء هذه العمليات يف بيان الدخل الشامل. أرباحيتم قيد 
  صرف العمالت األجنبية كما يلي: أسعاربلغت 

  كانون األول ٣١كما يف       آذار ٣١كما يف       
      ٩٢٠١      ٢٠٢٠    
    ل.س.      ل.س.      

    ٤٣٦      ٧٠٤    أمريكيدوالر   

    ٤٨٨,٦٣      ٧٧٦,٢٣    يورو  
  
  واالفتراضات للتقديرات أساسية ومصادر مهمة حماسبية أحكام   - ٤
 الدفترية بالقيمة متعلقة وافتراضات تقديرات تستعمل أن الشركة إدارة على ،) أعاله٣املذكورة يف اإليضاح ( املحاسبية السياسات تطبيق سياق يف

 أخرى تعترب عوامل وعلى اخلربة عامل على ابه املتعلقة واالفتراضات التقديرات هذه تعتمد  أخرى. مصادر من املتوفرة غري للموجودات واملطلوبات

  .واالفتراضات التقديرات هذه عن الفعلية النتائج ختتلف وقد  .صلة ذات
 التقديرات تراجع فيها اليت الفترة يف املحاسبية التقديرات مراجعة عن الناجتة بالفروقات يعترف . دوري بشكل واالفتراضات التقديرات مراجعة تتم

 وفترات احلالية رةالفت على املراجعة تؤثر كانت إذا وفترات الحقة املراجعة فترة يف أو الفترة، هذه على حصريًا تؤثر املراجعة هذه كانت إذا وذلك

  .الحقة

 :مبدأ االستمرارية  -أ

رقم  طلبات معيار املحاسبة الدويلتساس مبدأ االستمرارية وذلك حسب مقامت اإلدارة بتقييم مدى قدرة الشـركة على االستمرار يف العمل على أ
مهورية ة أنه وبالرغم من حالة عدم االستقرار اليت متر ا اجل. اعتمدت االدارة بتقييمها على جمموعة من املؤشرات املالية والتشغيلية. تعتقد االدار١

ًء عليه فقد مت إعداد االعربية السورية وحالة عدم اليقني املستقبلية، فإن الشركة متتلك املوارد الكافية لالستمرار بالعمل يف املدى املستقبلي املنظور. بن
  القوائم املالية على أساس مبدأ االستمرارية.
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  :ذمم التأمني املدينة قيمة فاضإخن  -ب

خنفاض يف قيمة ن حتديد وجود إإعدم حتصيل تلك الذمم بشكل كامل. يتم تقدير القيمة القابلة للتحصيل من ذمم التأمني املدينة عند وجود إمكانية 
ذلك يتم مراجعة كو كذلك لشركات التأمني،و نيالسيولة املالية حلاملي بوالص التأمو ذمم التأمني املدينة، يتطلب من اإلدارة تقييم مسـتوى املالءة

ثبات إركة. يتم اإلدارة القانونية للش رأيوالفترة نسـب التحصـيالت بناًء على املعلومات التارخيية للشركة والدراسات التفصيلية اليت متت خالل 
صيلها فعليًا خالل يتم إثبات الفرق بني املبالغ اليت يتم حت. بيان الدخل الشاملالقيمة الدفترية كمصـاريف يف و الفرق بني املبالغ املتوقع حتصـيلها

  يف الفترة اليت يتم ا التحصيل. بيان الدخل الشاملاملبالغ املتوقعة يف و الفترات املستقبلية

  :الناجتة عن املطالبات املوقوفة لعقود التأمني اإللتزامات تقييم  -ج

املوقوفة لعقود التأمني على أنه أكثر التوقعات احلسـابية للشركة. حيث هنالك عوامل غري مؤكدة جيب يعترب تقدير اإللتزامات الناجتة عن املطالبات 
قيمة املتوقعة لأخذها باالعتبار عند تقدير اإللتزام اليت سـتقوم الشركة بتسديده الحقا مقابل هذه املطالبات. يتم تقدير اإللتزامات الناشئة لكل من ا

ىل املعلومات املتعلقة إ اليت مل يتم سـدادها يتم تقديرها استنادًاو ملطالبات املبلغ عنهابان االلتزام إ. عنها بتاريخ املركز املايل لتكاليف املطالبات املبلغ
  اًء على ذلك.يتم تعديل املخصص بنو . كما يف تاريخ املركز املايل يتم إعادة تقييم املطالبات لكفايتهاللشركةبكل مطالبة على حدة ُأبلغت 

  :األصول الثابتة استهالكات  -ـد

ي لألصل يف اية نتاجية املقدرة لألصول الثابتة املادية وطريقة االستهالك املطبقة وقيمة النفاية يف اية العمر اإلنتاجعمار اإلتقوم الشركة مبراجعة األ
 كل دورة مالية.

  :اطفاء األصول غري املادية  -هـ

  ية املقدرة لألصول غري املادية وطريقة االطفاء يف اية كل دورة مالية.جنتاتقوم الشركة مبراجعة االعمار اإل

  :الديون املشكوك فيها مؤونة  -و

ة لدى الشركة وتقدر إداريًا بناًء على دراسة أعمار نيحول إمكانية حتصيل احلسابات املدُتسـجل مؤونة الديون املشكوك فيها عند تواجد شكوك 
  الذمم املدينة.

 املوجودات وتكوين املؤونات الالزمة: تدين قيمة  -ز

 توجد مؤشرات اليف ظل الظروف الراهنة اليت متر ا اجلمهورية العربية السورية، قامت اإلدارة بتقدير القيمة االستردادية لألصول. باعتقاد اإلدارة، 
  لتكوين مؤونات تدين إضافية.
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  يوازي النقدوما النقد   -٥

    يتكون هذا البند مما يلي:
    (غري مدققة) ٢٠٢٠آذار  ٣١كما يف     
          القيمة املقابلة          
    املجموع     للعمالت األجنبية      العملة األصلية    
    ل.س     ل.س      ل.س    

    ٥٨٠,٤٤٢    -      ٥٨٠,٤٤٢  النقد يف الصندوق
    ٢٥٩,٣٦٩,١٦٢    ٨,٦٧٧,٨١٠    ٢٥٠,٦٩١,٣٥٢  لدى املصارفحسابات جارية 

    ١,٢٠٧,٠٠٥,٥١١    ٩٨٦,٨٢٣,٥٨٦    ٢٢٠,١٨١,٩٢٥  ترة ثالثة أشهر أو أقل) فودائع استحقاقها األصلي (خالل 

    ١,٤٦٦,٩٥٥,١١٥    ٩٩٥,٥٠١,٣٩٦    ٤٧١,٤٥٣,٧١٩    
  

    (مدققة) ٩٢٠١ول كانون األ ٣١كما يف     
          القيمة املقابلة          
    املجموع     للعمالت األجنبية      يةصلالعملة األ    
  س.ل     س.ل      س.ل    

    ٤,٨٤٢,٧٧٥    -      ٤,٨٤٢,٧٧٥  النقد يف الصندوق
    ١٥٢,٤٤٦,١٦٥    ٧٤,٢٥٩,٤٧٤    ٧٨,١٨٦,٦٩١  لدى املصارفحسابات جارية 

    ٧٥٥,٠٥٢,١٣٩    ٥٣٨,٧٩٢,٢٠٦    ٢١٦,٢٥٩,٩٣٣  أقلأو  فترة ثالثة أشهري خالل صلودائع استحقاقها األ

  ٩١٢,٣٤١,٠٧٩    ٦١٣,٠٥١,٦٨٠    ٢٩٩,٢٨٩,٣٩٩    

  باللرية السورية ومعدل ة ثالثة أشهر أو أقلعلى ودائع استحقاقها األصلي خالل فتر ٢٠٢٠آذار  ٣١كما يف  %٧,٢٥-٧بلغ معدل الفائدة 
 ).٢٠١٩ول كانون األ ٣١للدوالر األمريكي كما يف  %٢,٧٩-٢,٧٢للرية السورية و %٧,٢٥-٧مقابل (للدوالر األمريكي  %٢,٧٩-١,٨٦

  
  ودائع ألجل لدى املصارف  -٦

  يتكون هذا البند مما يلي:
    (غري مدققة) ٢٠٢٠آذار  ٣١ كما يف    
          القيمة املقابلة          
    املجموع     للعمالت األجنبية      يةصلالعملة األ    
  س.ل     س.ل      س.ل    

    ١,٨٣٥,٣٣٢,٢٣٩    -      ١,٨٣٥,٣٣٢,٢٣٩  ودائع تستحق خالل سنة

  ١,٨٣٥,٣٣٢,٢٣٩    -      ١,٨٣٥,٣٣٢,٢٣٩    



 

- ١٥ - 

    (مدققة) ٩٢٠١ول كانون األ ٣١كما يف     
          مة املقابلةالقي          
    املجموع     للعمالت األجنبية      يةصلالعملة األ    
  س.ل     س.ل      س.ل    

    ١,٩٥٤,٩٨٣,٠١٧    -      ١,٩٥٤,٩٨٣,٠١٧  ودائع تستحق خالل سنة

  ١,٩٥٤,٩٨٣,٠١٧    -      ١,٩٥٤,٩٨٣,٠١٧    

  .٢٠١٩ول كانون األ ٣١يف و ٢٠٢٠ذار آ ٣١كما يف للرية السورية  %٨-٧,١٥لدى املصارف بني  تراوح معدل الفائدة على الودائع ألجل
  
  موجودات مالية حمددة على أساس القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  -٧

  ميثل هذا البند أسهم شركات حملية مشتراة من سوق دمشق لألوراق املالية ويتكون مما يلي:
  كانون األول ٣١كما يف      آذار ٣١كما يف       
    (مدققة) ٩٢٠١   (غري مدققة) ٢٠٢٠     
  ل.س.      ل.س.      
  كلفة:ال

      ٨٠,٧٣٢,٦٣٣        ٩٠,٦٨١,٠٠٢    الفترة / السنةالرصيد يف بداية   
  استثمارات مالية حمددة على أساس القيمة العادلة  
      ٩,٩٤٨,٣٦٩        -      من خالل الدخل الشامل اآلخر مشتراة     

      ٢٩٠,٦٨١,٠٠        ٩٠,٦٨١,٠٠٢    الفترة / السنةالرصيد يف اية   

  :التغري املتراكم يف القيمة العادلة لالستثمارات

      ٢١٦,١٦٤,٥١٩        ٢٠٣,٦٢٤,٢٦٢    الفترة / السنة الرصيد يف بداية  
  )  ١٢,٥٤٠,٢٥٧(  )  ١١,٦٨٨,٢٣٠(   التغري يف القيمة العادلة لالستثمارات  

    ٢٠٣,٦٢٤,٢٦٢        ١٩١,٩٣٦,٠٣٢    )٢٣(إيضاح  الفترة / السنةالرصيد يف اية   

      ٢٩٤,٣٠٥,٢٦٤        ٢٨٢,٦١٧,٠٣٤   
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  تأمني ووكالء وسطاء ،مدينون عمالء  -٨

  ما يلي:يظهر رصيد عمالء مدينون ووسطاء ووكالء تأمني بالصايف بعد استبعاد مؤونة الديون املشكوك ا ك
  كانون األول ٣١كما يف       آذار ٣١كما يف       
    (مدققة) ٩٢٠١   (غري مدققة) ٢٠٢٠     
  ل.س.      ل.س.      

      ١٥٠,٦٣٩,٨٤٠        ١٤٣,٣٨٥,٢٣٦    عمالء مدينون  
      ٨,٧٦٨,٥٢٤        ٦,٣٥٤,٠٨٤    وسطاء ووكالء تأمني  
      ١٥٩,٤٠٨,٣٦٤        ١٤٩,٧٣٩,٣٢٠      
  )  ١٧,٠٠٠,٠٠٠(  )  ١٧,٠٠٠,٠٠٠(  فيهامشكوك ديون  خمصص  

      ١٤٢,٤٠٨,٣٦٤        ١٣٢,٧٣٩,٣٢٠      
  
  حسابات مدينة من شركات التأمني وإعادة التأمني  -٩

  ثل هذا البند أرصدة مدينة من شركات التأمني وإعادة التأمني.مي
  يوم.  ٦٠إن أعمار هذه الذمم ال تتجاوز 

  .٢٠١٩كانون األول  ٣١ويف  ٢٠٢٠آذار  ٣١كما يف شركات  عشرتأمني من أصل ثالث شركات تتركز يف من هذه األرصدة  %٩١إن 
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  ةاحلسابيو ةالفني اتصة معيدي التأمني من االحتياطيح  -١٠

    يتكون هذا البند مما يلي:
    (غري مدققة) ٢٠٢٠آذار  ٣١كما يف    
    حصة معيدي التأمني من                
       دثتمطالبات ح     حصة معيدي التأمني من      حصة معيدي التأمني    
    املجموع      ومل يبلغ عنها      مطالبات حتت التسوية      من إيرادات غري مكتسبة    
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.    

  فرع التأمني:
    ٢٥,٧٨٤,٨٤٦    -      ١٨,٠٨١,٧٣٩    ٧,٧٠٣,١٠٧  احلياة (احتياطي حسايب)

    ١٠,٣١٣,٢٢٠    ١,٩٦٩,٨٧٢    ١,٧٧٧,١٠٨    ٦,٥٦٦,٢٤٠  البحري
    ١٤٦,٩٢٤,٩٣٥    ١٨,٩٥٧,٨٩٠    ١٢٦,٣٨٥,٩٣٦    ١,٥٨١,١٠٩  شامل سيارات 
    ١٦,٢٢٣,٥٩٠    -      ١٦,٢٢٣,٥٩٠    -    إلزامي سيارات

    ١٦٧,٣١٢,٦١١    -      ٤٣,٤٠٦,٦٨٥    ١٢٣,٩٠٥,٩٢٦  الصحي
    ٣٥,٠٨٤,٠٦٩    ٣,٧٧٧,٩٠٨    ٢٥,١٨٦,٠٥٠    ٦,١٢٠,١١١  احلريق
    ٣,٦٦٧,٢٣٦      ٥٣٦,٩٨١    -      ٣,١٣٠,٢٥٥  السفر
      ٥٠٨,٦٥٧      ٥٧,٧٥٠      ٣٨٥,٠٠٠      ٦٥,٩٠٧  السرقة

    ٦,٠٧٩,٠٤٩      ٦٧٥,٣٧١      ٧١٤    ٥,٤٠٢,٩٦٤  احلوادث الشخصية
    ٣٧,١٧١,٦٠٠    ٥,٨٦٩,٢٠٠    -      ٣١,٣٠٢,٤٠٠  وثائق تأمني املصارف الشاملة

      ٢٣٧,٩٤٠      ٣٧,٥٦٩    -        ٢٠٠,٣٧١  احلوادث العامة
  ٤٤٩,٣٠٧,٧٥٣    ٣١,٨٨٢,٥٤١    ٢٣١,٤٤٦,٨٢٢    ١٨٥,٩٧٨,٣٩٠    
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    (مدققة) ٩٢٠١ول كانون األ ٣١كما يف    
      حصة معيدي التأمني من                
       دثتمطالبات ح     حصة معيدي التأمني من      حصة معيدي التأمني    
    املجموع      ومل يبلغ عنها      مطالبات حتت التسوية    ات غري مكتسبةإيرادمن     
    .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل    

    فرع التأمني:

    ٢١,٣٦٩,٢٨٣    -      ١٦,٢٣١,٧٣٩    ٥,١٣٧,٥٤٤  احلياة (احتياطي حسايب)
    ٩,٧٠٦,٥٧٥    ١,٨٢٩,٨٧٧    ١,٧٧٧,١٠٨    ٦,٠٩٩,٥٩٠  البحري

    ١٤٨,٩٣٢,٩٧٦    ١٩,٢٨٤,٨٦٠    ١٢٨,٥٦٥,٧٣٦    ١,٠٨٢,٣٨٠  شامل سيارات 
    ١٦,٢٢٣,٥٩٠    -      ١٦,٢٢٣,٥٩٠    -    إلزامي سيارات

    ٢٥٨,٢٣٢,٠٨٣    ٣٥,٩٩٣,١٨٩    ٤٨,٧٣٠,٨٧٣    ١٧٣,٥٠٨,٠٢١  الصحي
    ٣٤,٦٠٨,٦٢٢    ٣,٧٧٧,٩٠٨    ٢٥,١٨٦,٠٥٠    ٥,٦٤٤,٦٦٤  احلريق
    ٤,٧٦٢,٩٢٩      ٦٠٣,٥٧٩    -      ٤,١٥٩,٣٥٠  السفر

      ٤٩٩,٤٦٣      ٥٧,٧٥٠      ٣٨٥,٠٠٠      ٥٦,٧١٣  السرقة 
    ٦,٣٢٤,٧٤٢      ٧٠١,٦٢٠      ١٠,١٦٤    ٥,٦١٢,٩٥٨  احلوادث الشخصية

    ٣٧,١٧١,٦٠٠    ٥,٨٦٩,٢٠٠    -      ٣١,٣٠٢,٤٠٠  وثائق تأمني املصارف الشاملة
      ٢٣٧,٩٤١      ٣٧,٥٧٠    -        ٢٠٠,٣٧١  احلوادث العامة

  ٨٠٤,٥٣٨,٠٦٩    ٦٨,١٥٥,٥٥٣    ٢٣٧,١١٠,٢٦٠    ٢٣٢,٨٠٣,٩٩١    
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  عالقةأطراف ذات   -١١

ات ذاألطراف  معاألرصدة فيما يلي ملخص املسامهني.  كبارمن املدراء واإلدارة العليا وأعضاء جملس اإلدارة و ذات العالقةتتألف األطراف 
  :العالقة

  كانون األول ٣١كما يف       آذار ٣١كما يف         
    (مدققة) ٩٢٠١   (غري مدققة) ٢٠٢٠       
  س.ل.      ل.س.        

  ذات عالقة أطراف -مدينة ذمم
    ١٣,١٧٣,٧١٢      ٦١٦,٤٧٧  شركة حتت سيطرة مشتركة  .م.م.ش واملهجر سورية بنك  
      ٩٨,٧٤٦    ٤,٢٠٦,٨٧٦    اإلدارة جملس أعضاء  

      ١٣,٢٧٢,٤٥٨    ٤,٨٢٣,٣٥٣    
  ذات عالقة أطراف -دائنة ذمم
    ٩٩١,٤٩٧,٠٣    ١٤٧,٥٥٣,٨٣٠  شركة حتت سيطرة مشتركة  ل.م.آروب لبنان ش  

      ٩١,٤٩٧,٠٣٩    ١٤٧,٥٥٣,٨٣٠    
    ٢٢٠,٧٧٣,٩٠٦    ٤٥٤,٢٤٦,٣٦٤  ودائع ألجل لدى املصارف)ضمن ( مقيم مقرب مصرف يف ألجل ودائع

  :ذات العالقةفيما يلي ملخص التعامل مع األطراف 
    (غري مدققة) آذار ٣١املنتهية يف  أشهر ثالثةاللفترة       
      ٩٢٠١    ٢٠٢٠    
    ل.س.      ل.س.      

  خل الشاملالدبيان 

      ٩,٢٩٧,٥٢٥        ١١,٧٨٠,٣٢٦    صايف إيرادات أقساط تأمني  
  )  ٥,٩٧٤,٧٢٧(  )  ١٤,٢١٥,٧٣٢(  مطالبات مدفوعة  
      ١,٧٠٢,١٩٨        ٢,٨٤٩,٨٢٤    إيرادات فوائد من ودائع لدى مصرف مقرب مقيم  
  )    ٩٨,٦٨٧(  )    ١٧٣,٥٥٨(  مصاريف لقاء ممارسة أعمال التأمني يف فروع بنك سورية واملهجر  
  )  ١٢,٥٥٠,٠٥٠(  )  ١٤,٠٨٥,٠٦٥(  العليا اإلدارة وحوافز وأتعاب رواتب مصاريف  

 من فروع املصرف ملمارسة أعمال التأمني وإصدار ١٢وقعت الشركة اتفاقية مع بنك سورية واملهجر تسمح بوجود مندوبني من قبل الشركة يف 
باملئة من إمجايل االقساط املكتتبة بالنسبة للتأمني  ٥ة بالنسبة جلميع فروع التأمني (مجايل األقساط املكتتبإباملئة من  ١٠البوالص وذلك لقاء 

لرية  ١٧٣,٥٥٨مقدارها  ٢٠٢٠آذار  ٣١ثة أشهر املنتهية فـي الثال لفترة. سجلت الشركة مصاريف لقاء هذه األعمال )Cالبحري شرط 
) قيدت يف حساب العموالت املدفوعة ومصاريف اإلنتاج ٢٠١٩آذار  ٣١ة فـي لثالثة أشهر املنتهيلرية سورية لفترة ا ٩٨,٦٨٧(مقابل  سورية

  األخرى.

ام وستتم تسوية هذا الرصيد يف النصف األول من العجملس اإلدارة املدين هو ناتج عن بيع بوالص تأمينية وهو قصري األجل  أعضاءإن رصيد 
  .احلايل

  الفروع.و دراء األقساممو واليت تتألف من املدير العام أشهر ثالثةالعة لإلدارة العليا لفترة دارة، املبالغ املدفومصاريف رواتب وأتعاب اإل تعكس
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  أخرى وموجودات مقبوضة غري مستحقة فوائد  -١٢
  يتكون هذا البند مما يلي:

  كانون األول ٣١كما يف       آذار ٣١كما يف       
    (مدققة) ٩٢٠١   (غري مدققة) ٢٠٢٠     
    ل.س.      ل.س.      
      ٦٦,٧٤٦,٩٤٠        ٦٨,٢٥٣,٨٣٢    ألجل ودائع على مقبوضة وغري مستحقة دفوائ  
      ٢٠,٢٠٣,٢٩٨        ٢٤,١٢٠,٧٠٢    مسبقًا مدفوعة نفقات  
     ١٧,٧٣٩,٢٩٤        ١٧,٧٠٠,٩٣٤    للموظفني مقدمة دفعات  
      ١٦,٨١٩,٣٨٦        ١٨,٨٨٦,٢٣٧    مقدمًا مدفوعة قانونية مصاريف  
        ٨٧٠٨,٨٥          ٧١٢,٩٣٨    أخرى مدينة ذمم  

      ١٢٢,٢١٧,٧٧٦        ١٢٩,٦٧٤,٦٤٣      
  

  استثمارات عقارية  -١٣
  يلي: تتلخص حركة االستثمارات العقارية كما

    املجموع          حتسينات وإكساءات          البناء        
    ل.س.          ل.س.          ل.س.        

  :التارخيية الكلفة

    ٧٢٠,٢٩٦,٥١٧        ٢٢,٧٤٤,٢٣٠        ٢٧٣,٧٧٣,٤٩٠    ٩٢٠١ثاين ال كانون ١ رصيدال

   ٢٩٦,٥١٧,٧٢٠        ٢٢,٧٤٤,٢٣٠        ٢٧٣,٧٧٣,٤٩٠    ٩٢٠١ األول كانون ٣١ رصيدال

    ٢٩٦,٥١٧,٧٢٠        ٢٢,٧٤٤,٢٣٠        ٢٧٣,٧٧٣,٤٩٠    (غري مدققة) ٢٠٢٠ آذار ٣١ رصيدال

  :املتراكمة ستهالكاتاال

  )  ٢٤,١٤٧,٩٦٦(  )  ٥,٠٢٨,٧١٠(  )    ١٩,١١٩,٢٥٦(  ٢٠١٩ثاين ال كانون ١ رصيدال
  )  ٧,٧٤٩,٨٩٤(  )  ٢,٢٧٤,٤٢٢(  )      ٥,٤٧٥,٤٧٢(  سنةال باءأع، اإلضافات

  )  ٣١,٨٩٧,٨٦٠(  )  ٧,٣٠٣,١٣٢(  )    ٢٤,٥٩٤,٧٢٨(  ٢٠١٩األول  كانون ٣١ رصيدال
  )  ١,٩٣٢,١٦٦(  )      ٥٦٧,٠٤٨(  )      ١,٣٦٥,١١٨(  سنةال أعباء، اإلضافات

  )  ٠٢٦٣٣,٨٣٠,(  )  ٧,٨٧٠,١٨٠(  )    ٢٥,٩٥٩,٨٤٦(  (غري مدققة) ٢٠٢٠آذار  ٣١ رصيدال
  :الدفترية القيمة صايف

      ٢٦٢,٦٨٧,٦٩٤        ١٤,٨٧٤,٠٥٠       ٢٤٧,٨١٣,٦٤٤    (غري مدققة) ٢٠٢٠ذار آ ٣١ رصيدال

    ٢٦٤,٦١٩,٨٦٠        ١٥,٤٤١,٠٩٨        ٢٤٩,١٧٨,٧٦٢    (مدققة) ٩٢٠١األول  كانون ٣١ رصيدال

ة العادلة هلا مبلغ وبلغت القيم شركسية -ثاين يف حي أبو رمانةالو البوابة الثامنة -تتكون االستثمارات العقارية من عقارين األول يف يعفور
  .٢٠١٩كانون األول  ٣١لرية سورية كما يف  ٢,٠٣٩,٢٠٠,٠٠٠

لرية سورية مت قيدها ضمن بند  ٢٥,٧٥١,٢٥٠مبلغ  ٢٠٢٠آذار  ٣١ثة أشهر املنتهية يف لفترة الثالبلغت عوائد إجيار االستثمارات العقارية 
  .)٢٥ح (إيضا ات أخرىإيراد
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  )املتراكم االستهالك تنـزيل بعد( املادية الثابتة املوجودات  -١٤

    تتلخص حركة املوجودات الثابتة املادية كما يلي:
    مباينعلى حتسينات                                     
  بغرض ممارسةمملوكة       على حتسينات            لوازم معلوماتية                  
    املجموع      الشركةأعمال       مباين مستأجرة      السيارات      ومكتبية      األثاث واملفروشات      البناء      

    ل.س.      ل.س      ل.س       ل.س      ل.س      ل.س      ل.س    الكلفة التارخيية:

    ٦٥٧,٤٥٨,٩٢٧        ٣٨,٩٣٥,٢٤١        ١٨,١٧٤,٢٨٥        ٥,٦٨٣,٠٠٠        ٧١,٨٨٥,٧٦٧        ٢٠,٧٢٦,١٤٨        ٥٠٢,٠٥٤,٤٨٦    ٢٠١٩ الثاينكانون  ١الرصيد، 

    ٧,٦٠٢,٧٠٠          ٤٢٠,٠٠٠        -          -          ٤,٦٨٢,٧٠٠        ٢,٥٠٠,٠٠٠        -      اإلضافات
    

    ٦٦٥,٠٦١,٦٢٧        ٣٩,٣٥٥,٢٤١        ١٨,١٧٤,٢٨٥        ٥,٦٨٣,٠٠٠        ٧٦,٥٦٨,٤٦٧        ٢٣,٢٢٦,١٤٨        ٥٠٢,٠٥٤,٤٨٦    (مدققة) ٢٠١٩كانون األول  ٣١، الرصيد

    ٦,٣١٥,٠٠٠        ١,٧٠٠,٠٠٠          ٩٣,٠٠٠        -          ٤,٤٨٩,٠٠٠          ٣٣,٠٠٠        -      اإلضافات

    ٦٧١,٣٧٦,٦٢٧        ٤١,٠٥٥,٢٤١        ١٨,٢٦٧,٢٨٥        ٥,٦٨٣,٠٠٠        ٨١,٠٥٧,٤٦٧        ٢٣,٢٥٩,١٤٨        ٥٠٢,٠٥٤,٤٨٦    )ة(غري مدقق ٢٠٢٠آذار  ٣١الرصيد، 

  ستهالكات املتراكمة:اال
  )  ١٧٤,١٩٣,٠٦٦(  )  ١٠,٠٩٠,٠٤٦(  )    ١٨,١٥٠,٢٨٢(  )  ٥,٦٨٣,٠٠٠(  )  ٦٣,٠٧٤,٥٧٦(  )  ١٨,٢٤٢,١١٠(  )  ٥٨,٩٥٣,٠٥٢(  ٢٠١٩ الثاينكانون  ١الرصيد، 

  )  ٢٠,٥٤٣,١٣١(  )  ٣,٩٢٠,٦١٠(  )      ٩,٨٤٣  (      -      )  ٥,٠٦٠,٠٧١(  )  ١,٥١١,٥١٠(  )  ١٠,٠٤١,٠٩٧(  أعباء السنة -اإلضافات

  )  ١٩٤,٧٣٦,١٩٧(  )  ١٤,٠١٠,٦٥٦(  )    ١٨,١٦٠,١٢٥(  )  ٥,٦٨٣,٠٠٠(  )  ٦٨,١٣٤,٦٤٧(  )  ١٩,٧٥٣,٦٢٠(  )  ٦٨,٩٩٤,١٤٩(  (مدققة) ٢٠١٩كانون األول  ٣١، الرصيد

  )  ٤,٨٩٨,٠٨٤(  )    ٩٨٠,٠٤٩(  )    ٢,٤٥٤(      -      )  ١,٠٠٥,٠٢٨(  )  ٤٠٧,١٥٦(  )  ٢,٥٠٣,٣٩٧(  فترةأعباء ال -اإلضافات

  )  ١٩٩,٦٣٤,٢٨١(  )  ١٤,٩٩٠,٧٠٥(  )  ٦٢,٥٧٩١٨,١(  )  ٥,٦٨٣,٠٠٠(  )  ٦٩,١٣٩,٦٧٥(  )  ٢٠,١٦٠,٧٧٦(  )  ٧١,٤٩٧,٥٤٦(  )ة(غري مدقق ٢٠٢٠آذار  ٣١الرصيد، 

  صايف القيمة الدفترية:

    ٤٧١,٧٤٢,٣٤٦        ٢٦,٠٦٤,٥٣٦        ١٠٤,٧٠٦        -          ١١,٩١٧,٧٩٢        ٣,٠٩٨,٣٧٢        ٤٣٠,٥٥٦,٩٤٠    )ة(غري مدقق ٢٠٢٠آذار  ٣١الرصيد، 

    ٤٧٠,٣٢٥,٤٣٠        ٢٥,٣٤٤,٥٨٥          ١٤,١٦٠        -          ٠٨,٤٣٣,٨٢        ٣,٤٧٢,٥٢٨        ٤٣٣,٠٦٠,٣٣٧    (مدققة) ٩٢٠١كانون األول  ٣١، الرصيد
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  التأمني على االشراف هيئة لصاحل جممدة وديعة  -١٥

مليون لرية  ٢ ، تلتزم شركات التأمني بأن تودع باسم اهليئة يف أحد املصارف السورية املرخصة مبلغ٢٠٠٥لعام  ٤٣وفقًا للمرسوم التشريعي رقم 
 ٢٥كل نوع من أنواع التأمني الذي ترغب مبزاولته، على أن ال يزيد جمموع ما تودعه لكـــل األنـــواع علـى سورية وديعة ضمان بالنسبة ل

  .مليون لرية سورية
  

  عادة التأمني إالتأمني و شركاتل دائنة حسابات  -١٦

بات شركات سااحلسابية باإلضافة إىل حلفنية واميثل هذا البند أرصدة جممدة على شركات إعادة التأمني ملقابلة حصة معيدي التأمني من اإلحتياطيات 
  اليت تتلخص مبا يلي:و  إعادة التأمني اجلارية

  مستحقات شركات إعادة التأمني. -
  حسابات جممدة ملعيدي التأمني عن االحتياطي التقين (سنة واحدة). -
  أشهر). ٣حسابات جممدة ملعيدي التأمني عن مطالبات حتت التسوية ( -
  ومل يبلغ عنها (سنة واحدة). حدثتملعيدي التأمني عن مطالبات  حسابات جممدة-

رصيد هذه احلسابات تدفع  من %٣,٥ة تقوم الشركة بدفع فائدة مدينة لشركات إعادة التأمني تتحدد يف االتفاقيات املعقودة معها وتبلغ نسبة الفائد
  .ىخروالدخل الشامل األ الدخل قائمةللشركات عند حترير رصيدها وتسجل يف 

  
  عمالء دائنون ووسطاء تأمني  -١٧

  يتكون هذا البند مما يلي:
  كانون األول ٣١كما يف       آذار ٣١كما يف       
    (مدققة) ٩٢٠١   (غري مدققة)٢٠٢٠     
    ل.س.      ل.س.      

    ٣,٥٠٣,٩١٦    ٥,٩٤٠,٠٤٤  دائنون عمالء  
    ٤٠,٩٥٧,٤٣١    ٤٧,٥٧٣,٤٣١  وسطاء  

    ٤٤,٤٦١,٣٤٧    ٥٣,٥١٣,٤٧٥    
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  احلسابيةو الفنيةات حتياطياال  -١٨

  يتكون هذا البند مما يلي:
    )ة(غري مدقق ٢٠٢٠آذار  ٣١كما يف    
      مطالبات حصلت                 
    املجموع      ومل يبلغ عنها      مطالبات حتت التسوية      إيرادات غري مكتسبة    
  ل.س.     ل.س.      ل.س.      ل.س.    

  فرع التأمني:
    ٩٤,٧٠٤,٢٥٢    -      ٢١,٢٨١,٠٥٤    ٧٣,٤٢٣,١٩٨  احلياة (احتياطي حسايب)

    ١٠,٩٠٣,٢٢٢    ٢,٠٣٦,٥٦١    ٢,٠٧٨,١٢٥    ٦,٧٨٨,٥٣٦  البحري
    ٤٦٣,٨٢٥,١٨٤    ٥٠,٦١٤,٦٣٨    ٣٣٧,٤٣٠,٩١٩    ٧٥,٧٧٩,٦٢٧  شامل سيارات 
    ٥٩٠,٦٣٨,٤٦٧    ٢٧,٨١٥,١٨٠    ٥٢١,١٩٥,٩٢٨    ٤١,٦٢٧,٣٥٩  إلزامي سيارات 

    ٢٧٠,٩٥٩,٣٦٤    -      ٦٢,٠٠٩,٥٥٢    ٢٠٨,٩٤٩,٨١٢  الصحي
    ٣٨,٢٠٥,٧٦١    ٤,١٤١,٣٥٠    ٢٧,٦٠٩,٠٠٠    ٦,٤٥٥,٤١١  احلريق
    ٥,١٦٣,٥٢٦      ٧٦٢,٣٢٦    -      ٤,٤٠١,٢٠٠  السفر
      ٧٠٥,٧٣١      ٨٢,٥٠٠      ٥٥٠,٠٠٠      ٧٣,٢٣١  السرقة

      ٢٧١,٥٤٧      ٤٢,٨٧٦    -        ٢٢٨,٦٧١  املسؤوليات
    ٨,٥٩٤,٥٦٢      ٩٥٤,٨٣٨      ١,٠٢٠    ٧,٦٣٨,٧٠٤  احلوادث الشخصية

    ٤٠,٧٦٧,٧٦٦    ٦,٤٣٧,٠١٦    -      ٣٤,٣٣٠,٧٥٠  ملصارف الشاملةوثائق تأمني ا
      ٤٣٤,٧٢٧      ٦٠,٧٤٦      ٥٠,٠٠٠      ٣٢٣,٩٨١  احلوادث العامة

  ١,٥٢٥,١٧٤,١٠٩    ٩٢,٩٤٨,٠٣١    ٩٧٢,٢٠٥,٥٩٨    ٤٦٠,٠٢٠,٤٨٠    
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    (مدققة) ٩٢٠١كانون األول  ٣١كما يف    
       حدثتمطالبات                 
    املجموع      ومل يبلغ عنها      حتت التسويةمطالبات       ات غري مكتسبةإيراد    
  .س.ل     ل.س.      .س.ل      .س.ل    

  فرع التأمني:
    ٨١,٦٨٣,٤٠٠    -      ١٩,٢٨١,٠٥٤    ٦٢,٤٠٢,٣٤٦  احلياة (احتياطي حسايب)

    ١٠,٢٦٨,٦٨١    ١,٨٩٠,١٢٨    ٢,٠٧٨,١٢٥    ٦,٣٠٠,٤٢٨  البحري
    ٤٦٨,٧٧٤,١٢٥    ٥٢,١٥٧,٤٩٠    ٣٤٧,٧١٦,٥٩٩    ٦٨,٩٠٠,٠٣٦  شامل سيارات
    ٦٢٠,٤٨٥,٩١٣    ٣٧,٧١١,٥٩٣    ٥٣٢,١١٣,٠١٤    ٥٠,٦٦١,٣٠٦  إلزامي سيارات

    ٤١٣,٩٢٤,٦٥٤    ٥١,٤١٩,٢٢٦    ٦٩,٦٢٠,٥٣٦    ٢٩٢,٨٨٤,٨٩٢  لصحيا
    ٣٧,٦١٤,٤٣٤    ٤,١٤١,٣٥٠    ٢٧,٦٠٩,٠٠٠    ٥,٨٦٤,٠٨٤  احلريق
    ٦,٧١٢,٦٠٥      ٨٥٧,٦٥٥    -      ٥,٨٥٤,٩٥٠  السفر
      ٦٩٥,٥١٤      ٨٢,٥٠٠      ٥٥٠,٠٠٠      ٦٣,٠١٤  السرقة

      ٢٧٢,٩٤٨      ٤٣,٠٩٧    -        ٢٢٩,٨٥١  املسؤوليات
    ٩,٠٠٨,٤٠٠      ٩٩٨,٢٨٧      ٢٣,٨٢٠    ٧,٩٨٦,٢٩٣  احلوادث الشخصية

    ٤٠,٧٦٧,٧٦٦    ٦,٤٣٧,٠١٦    -      ٣٤,٣٣٠,٧٥٠  وثائق تأمني املصارف الشاملة
      ٤٣٤,٧٢٧      ٦٠,٧٤٦      ٥٠,٠٠٠      ٣٢٣,٩٨١  ةاحلوادث العام

  ١,٦٩٠,٦٤٣,١٦٧    ٠٨٨,٧٩٩١٥٥,    ٩٩٩,٠٤٢,١٤٨    ٥٣٥,٨٠١,٩٣١    
  



 

 
- ٢٥ -

  خمتلفون ودائنون دائنة ذمم  -١٩
  يتكون هذا البند مما يلي:

  كانون األول ٣١كما يف       آذار ٣١كما يف       
    (مدققة) ٩٢٠١   (غري مدققة) ٢٠٢٠     
    ل.س.      ل.س.      

    ٥٤,١٢١,٤٤٠    ٥٤,١١٤,٤٤٠  أرباح مستحقة التوزيع
    ٣٥,٥١٦,٣٢٥    ٧٩,٣٦٠,٩١١  مكافآت مستحقة

    ١,٤٢٢,٠٠٠    ١,٤٢٢,٠٠٠  خمصص دعاوى قضائية 
    ٨٠,٦٥٢,٧١٩    ١٠٩,٣٣٧,٠٤٤  نفقات مستحقة

    ٦٢,٩١٩,٣٤٨    ٤٢,٣٠٣,٣٣٢  أرصدة دائنة أخرى
    ٨,٨٤٢,٢٧٤    ٧,٨٦٧,٥٠٠  طوابع ورسوم تأمني

    ٢٢,١٥١,٩٦٥    ١٠,٩٤٢,٤٣٦  ضريبة الرواتب واألجور
    ٢,١١٢,٠٧٢      ٢٩,٥٩٦  التأمينات االجتماعية

    ٢٦٧,٧٣٨,١٤٣    ٣٧٧,٢٥٩,٣٠٥    
  

  املطلوبات الضريبية املؤجلة   -٢٠
  كانون األول ٣١كما يف       آذار ٣١كما يف     يتكون هذا البند ممايلي:

    (مدققة) ٩٢٠١   (غري مدققة) ٢٠٢٠     
    ل.س.      ل.س.      

    ٣٢,٤٢٤,٦٧٨    ٣٠,٥٤٣,٦٣٩  الفترة / السنةالرصيد يف بداية 
  تراكم يف القيمة العادلة لإلستثماراتالضريبية الناجتة عن التغري امل

  )  ١,٨٨١,٠٣٩(  )  ١,٧٥٣,٢٣٤(  املالية املحددة على أساس القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   

    ٣٠,٥٤٣,٦٣٩    ٢٨,٧٩٠,٤٠٥  الفترة / السنةالرصيد يف اية 

  

 ودات املالية املحددة على أساس القيمة العادلة من خالل الدخل الشاملللموجالضريبية الناجتة عن التغري املتراكم يف القيمة العادلة مت احتساب 
  :اآلخر

  كانون األول ٣١كما يف       آذار ٣١كما يف       
    (مدققة) ٩٢٠١   (غري مدققة) ٢٠٢٠     
  ل.س.      ل.س.      

  التغري املتراكم يف القيمة العادلة لالستثمارات املالية املحددة
  )  ١٢,٥٤٠,٢٥٧(  )  ١١,٦٨٨,٢٣٠(  )٧خالل الدخل الشامل اآلخر (إيضاح على أساس القيمة العادلة من   

      ١,٨٨١,٠٣٩       ١,٧٥٣,٢٣٤    )%١٥الضريبة (
  صايف التغري املتراكم يف القيمة العادلة لالستثمارات املالية املحددة 

  )  ١٠,٦٥٩,٢١٨(  )  ٩,٩٣٤,٩٩٦(  على أساس القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل



 

 - ٢٦ -

  تساب رصيد املطلوبات الضريبية املؤجلة كمايلي:حيث مت اح
  كانون األول ٣١كما يف       آذار ٣١كما يف       
    (مدققة) ٩٢٠١   (غري مدققة) ٢٠٢٠     
  ل.س.      ل.س.      

  التغري املتراكم يف القيمة العادلة لإلستثمارات
      ٢٠٣,٦٢٤,٢٦٢        ١٩١,٩٣٦,٠٣٢   العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر املالية املحددة على أساس القيمة   

      %١٥          %١٥     معدل ضريبة الدخل
  املطلوبات الضريبية املؤجلة الناجتة عن الزيادة يف القيمة العادلة لإلستثمارات

     ٣٠,٥٤٣,٦٣٩        ٢٨,٧٩٠,٤٠٥   املالية املحددة على أساس القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   

  
  ضريبة الدخلمؤونة   -٢١

باملئة من صايف األرباح ١٥والذي حدد الضريبة مبعدل  ٢٠٠٥للعام  ٤٣يتم تشـكيل مؤونة ضـريبة الدخل وفقًا ألحكام املرسـوم التشريعي رقم 
  اخلاضعة للضريبة، بدون أية اضافات أخرى.

ملالية عن األنظمة ايري الدولية للتقارير ايتم إخضـاع نتيجة أعمال الفترة للتعديالت للوصـول إىل الدخل اخلاضع للضريبة وذلك بسبب اختالف املع
  الضريبية السورية وخاصة بالنسبة ملصاريف التأسيس ومؤونة الديون املشكوك بتحصيلها وهي كالتايل:

    (غري مدققة) آذار ٣١املنتهية يف  أشهر ثالثةاللفترة         
       ٩٢٠١   ٢٠٢٠    
  ل.س.      ل.س.       

    ٤,٢٥١,١٣٩        ٢١٩,٨٤٩,٦١٧    أرباح الفترة قبل الضريبة
  يضاف:

    ٣,٨٢٦,٠٠٣        ٥,٤١٥,٦١٢    إستهالك املباين  
      ٢٤١,٥٨٩          ٦٢٨,٧٥٢    ضريبة ريع عقارات  
    ٢,٢٨٦,٧٥٩        ٣,٠٩٠,٢١٠    لشركةلضريبة تأجري عقار   

  ينـزل:
  )    ٩٧٤,١٦٢(  )  ٢٠٩,٣٣٠,٩١٨(  أرباح الفترة غري املحققة الناجتة عن تغريات أسعار الصرف  
  )  ١٩,٠٥٥,٨١٤(  )  ٢٥,٧٥١,٢٥٠(  لقيمة التأجريية للعقار اخلاص بالفترةإيراد ا  

  )  ٩,٤٢٤,٤٨٦(  )  ٦,٠٩٧,٩٧٧(  اخلاضعة للضريبة اخلسائر

      -          -      )%١٥ضريبة الدخل (
      -          -      )%١٠( مسامهة وطنية إلعادة اإلعمار

      -          -      مؤونة ضريبة الدخل



 

 - ٢٧ -

  التايل:إن حركة مؤونة ضريبة الدخل هي ك
  كانون األول ٣١كما يف       آذار ٣١كما يف         
    (مدققة) ٩٢٠١   (غري مدققة)٢٠٢٠       
  ل.س.      ل.س.        

      ٥,٤٣٠,٥٤٤        ٤,١٢٤,٣٩٦   الفترة / السنةالرصيد يف بدية 
  )  ٥,٤٣٠,٥٤٤(      -     الفترة / السنةاملدفوع خالل 
      ٤,١٢٤,٣٩٦        -     الفترة / السنةإضافات خالل 

     ٤,١٢٤,٣٩٦        ٤,١٢٤,٣٩٦   الفترة / السنةصيد يف اية الر
  

  رأس املال  -٢٢

م سهة سورية لللري ٥٠٠ية مسة امم بقيهس  ٢,٠٠٠,٠٠٠ع على زة سورية مولري ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ هال مقدارمست الشركة برأستأس -
 .بالكامل مدفوعو مرخص الواحد

تعديل القيمة األمسية لسهم الشركة لتصبح مائة لرية سورية العادية قررت الشركة يف اجتماع اهليئة العامة غري  ٢٠١٢ نيسان ٢٤بتاريخ  -
وذلك متاشيًا  لرية سورية للسهم الواحد ١٠٠سهم بقيمة امسية ١٠,٠٠٠,٠٠٠ الشركةللسهم الواحد وبذلك يكون العدد اإلمجايل ألسهم 

  .٢٠١١لعام  ٢٩من املرسوم التشريعي رقم  ٩١املادة  مع أحكام

م على تعديل القيمة اإلمسية لسهم الشركة السورية  /)٣٢جملس مفوضي هيئة األوراق واألسواق املالية السورية مبوجب القرار رقم (وافق  -
آروب سورية لتصبح مائة لرية سورية للسهم الواحد وبذلك يكون العدد اإلمجايل ألسهم الشركة عشرة ماليني سهم بقيمة  –الدولية للتأمني 

ر لرية سورية . كما حدد القرار املذكور تاريخ تنفيذ تعديل القيمة اإلمسية ألسهم الشركة يف سوق دمشق لألوراق املالية يف اية إمجالية مليا
  .٢٠١٢حزيران  ٦يوم األربعاء 

عن  ركةشدة رأس مال الوقررت زياشركة ، عقدت اهليئة العامة غري العادية واليت تقوم مقام اهليئة العامة العادية لل٢٠١٨نيسان  ٢٥بتاريخ  -
ليصبح رأمسال الشركة بعد الزيادة مبلغ لرية سورية إىل رأس املال،  ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠األرباح املتراكمة مببلغ وقدره جزء من طريق ضم 

ع اقبو سهم بقيمة مائة لرية سورية للسهم الواحد وتوزيع األسهم النامجة جمانًا ١١,٠٠٠,٠٠٠موزع على سورية لرية  ١,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠
)/م من جملس مفوضي هيئة األوراق واألسواق ٨١، صدر قرار رقم (٢٠١٨متوز  ٢بتاريخ و، سهم حاليةأسهم منحة واحد لكل عشرة 

  املالية السورية باملوافقة على الزيادة املقترحة.

لشركة، وقررت زيادة رأس مال الشركة عن ، عقدت اهليئة العامة غري العادية واليت تقوم مقام اهليئة العامة العادية ل٢٠١٩نيسان  ٢٤بتاريخ  -
لرية سورية إىل رأس املال، ليصبح رأمسال  ١١٠,٠٠٠,٠٠٠طريق ضم كامل رصيد األرباح املدورة وجزء من االحتياطي اخلاص مببلغ وقدره 

م الواحد وتوزيع لرية سورية للسه ١٠٠سهم بقيمة  ١٢,١٠٠,٠٠٠لرية سورية موزع على  ١,٢١٠,٠٠٠,٠٠٠الشركة بعد الزيادة مبلغ 
) / م من جملس ١٠٣صدر قرار رقم ( ٢٠١٩متوز  ١٥، وبتاريخ األسهم النامجة جمانًا بواقع سهم منحة لكل عشرة أسهم مملوكة حالية

 مفوضي هيئة األوراق واألسواق املالية السورية باملوافقة على الزيادة املقترحة.

ريق ضم ال عن طاملوقررت زيادة رأس  ،ادية واليت تقوم مقام اهليئة العامة العادية للشركةعقدت اهليئة العامة غري الع، ٢٠٢٠متوز  ٢٢بتاريخ  -
لرية سورية  ١,٢٧٠,٥٠٠,٠٠٠لرية سورية، ليصبح رأمسال الشركة بعد الزيادة مبلغ  ٦٠,٥٠٠,٠٠٠جزء من األرباح املدورة مببلغ وقدره 

لسهم الواحد وتوزيع األسهم النامجة عن هذه الزيادة للمسامهني جمانًا وذلك لرية سورية ل ١٠٠ية إمسسهم بقيمة  ١٢,٧٠٥,٠٠٠موزع على 
  .بعد احلصول على موافقة اجلهات الرقابية



 

 - ٢٨ -

  للموجودات املالية املحددة على أساس القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرالتغري املتراكم يف القيمة العادلة   -٢٣

  يتكون هذا البند ممايلي:
  كانون األول ٣١كما يف     آذار ٣١ا يف كم        
    (مدققة)٩٢٠١   (غري مدققة) ٢٠٢٠       
  ل.س.      ل.س.        

  التغري املتراكم يف القيمة العادلة لإلستثمارات املالية املحددة
      ٢٠٣,٦٢٤,٢٦٢        ١٩١,٩٣٦,٠٣٢   )٧على أساس القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (إيضاح    

  ة ناجتة عن التغري يف القيمة العادلة لإلستثمارات املالية املحددةمطلوبات ضريبي
  )  ٣٠,٥٤٣,٦٣٩(  )  ٢٨,٧٩٠,٤٠٥(  )٢٠على أساس القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (إيضاح   

     ١٧٣,٠٨٠,٦٢٣        ١٦٣,١٤٥,٦٢٧   

  

  



 

 - ٢٩ -

  فوائد من ودائع لدى املصارف   -٢٤

  يتكون هذا البند مما يلي:

    (غري مدققة) آذار ٣١يف  املنتهية أشهر ثالثةاللفترة     
    ١٩٢٠      ٢٠٢٠    
    نسبة الفائدة       مبلغ الفائدة      العملة األصلية      نسبة الفائدة       مبلغ الفائدة      العملة األصلية      
  %      ل.س.            %      ل.س.          

    ٣,٥-٢,٤٩      ٣,٢٧٩,٠٣٤    دوالر أمريكي      ٢,٧٩-١,٨٦      ٣,٤٤٤,٩٧٠   دوالر أمريكي    ودائع استحقاقاا األصلية لثالثة أشهر
    ٧      ٣٧٦,١٧٣    لرية سورية      ٧,٢٥-٧      ٥,٤١٩,٤٥٥    لرية سورية     ودائع استحقاقاا األصلية لثالثة أشهر

    ١١,٥-١١      ٧,٩٤١,٤٥٤    لرية سورية      ٨-٧,١٥      ٣٦,٩٤٧,٢٢٨    لرية سورية    سنةأكثر من ودائع تستحق خالل 
    ٩-٧,١٥      ٣٥,٢٨٠,٥٩٤    لرية سورية      -      -      لرية سورية    ودائع تستحق خالل سنة
    ٣,١٣      ٥١٤,٩١٦    دوالر أمريكي      ٢,٩٢      ١,٨٣٩,١٦٤    دوالر أمريكي    ودائع تستحق خالل سنة

        ٤٧,٣٩٢,١٧١                ٤٧,٦٥٠,٨١٧          

  
  



 

 - ٣٠ -

  إيرادات أخرى   -٢٥
    يتكون هذا البند مما يلي:

    (غري مدققة) آذار ٣١يف  املنتهية أشهر ثالثةلا لفترة        
        ٢٠١٩   ٢٠٢٠   
    ل.س.      ل.س.        

    ١٩,٠٥٥,٨١٤    ٢٥,٧٥١,٢٥٠  إيرادات إجيار
      ٢٣,٠٨٧      ٩٤,٣٤٢  إيرادات أخرى

      ١٩,٠٧٨,٩٠١    ٢٥,٨٤٥,٥٩٢    
    
  وملحقاا وأجور رواتب  -٢٦

    يتكون هذا البند مما يلي:

    (غري مدققة) آذار ٣١يف  تهيةاملن أشهر ثالثةال لفترة        
        ٩٢٠١   ٢٠٢٠    
    ل.س.      ل.س.        

      ٢٢,٢١٥,١٣٩        ٢٩,٢٨٧,٨٦٤    وأجور رواتب
      ٣,٥٤٣,٧٤٥        ٤,٨٤٥,٠١٢    تأمينات اجتماعية
      ١٣,٢٧٥,٩٩٦        ٤٧,٧١٧,٩٣٧    حوافز ومكافآت
      ٥,٤٢٣,٤٣٤        ٥,٦٨٤,٠٨٥    بدل مواصالت

      ٢,٣٤١,٤٧٠        ٢,٧٢٣,٣٤٠    بدل متثيل
      ٤,٢٥٠,٦٦٩          ٦٤٥,٣٠٣    بدالت أخرى

        ٥١,٠٥٠,٤٥٣        ٩٠,٩٠٣,٥٤١      



 

 - ٣١ -

  عموميةو إدارية مصاريف  -٢٧
    يتكون هذا البند مما يلي:

    (غري مدققة) آذار ٣١يف  املنتهية أشهر ثالثةال لفترة        
        ٩٢٠١   ٢٠٢٠    
    ل.س.      ل.س.        

    ٢,٠٨٠,٠١٠        ٣,٦٥٤,٨٣٠    لوازم مكتبيةو قرطاسية
    ٦,٨٤٠,٤٢٦        ٧,٦٠٨,٨٥٦    كهرباء وهاتف وتدفئة

      ١٨١,٧٠٠          ٤٦٤,٤٠٠     إعالن
    ٤,١٧٤,٣٠٦        ٦,٠٥٦,١٩٤    مصاريف مكتبيةو جيارا

    ١,٢٤٢,١٣٥        ١,٣٦٥,٨٧٥    هدايا وضيافة
      ٢١٠,٠٠٠          ٢١٠,٠٠٠    أتعاب اخلبري االكتواري

    ٥,٣٨٤,٩٣٦        ٢٥,٥٥٩,٣٠١    ومصاريف تدريب أتعاب مهنية
    ٢,٨٢٠,٧٥٧        ٩,٤٧٣,٤٨٨    ضرائب ورسوم وطوابع

    ١,٠٨٣,٧٥٠        ١,٢٣٥,٨٧٤    اشتراكات
    ٤,٤٦٤,٧٠٠        ٢٩,٨٧٦,١٢٥      صيانة

    ٢,١٨٧,٤٥٣        ٥,٣٦٦,٢٢١    نفقات تنقل ومصاريف أخرى

        ٣٠,٦٧٠,١٧٣        ٩٠,٨٧١,١٦٤    

  
  املخففةو رحبية السهم األساسية  -٢٨

  لي:يتكون هذا البند مما ي
    (غري مدققة)  آذار ٣١يف  أشهر املنتهية ثالثةاللفترة         
        ١٩٢٠   ٢٠٢٠    

    ٤,٢٥١,١٣٩        ٢١٩,٨٤٩,٦١٧    صايف ربح الفترة (ل.س.)
    ٠٠,٠٠٠١,٢١        ١٢,١٠٠,٠٠٠    سهماملتوسط املرجح لعدد األ

    ٥٠,٣          ١٨,١٧      رحبية السهم األساسية واملخففة (ل.س.)
  

  األساسية واملخففة يف القيمة لعدم وجود أدوات أصدرا الشركة ذات تأثري على حصة السهم يف األرباح عند حتويلها. تتطابق رحبية السهم
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  املسامهني حقوق يف التغيريات بيان  -٢٩

      أرباح متراكمة         أرباح الفترة           
    ل.س.         ل.س.          

    ٤٣٢,٠٤٦,٥٦٠        -      (مدقق) ٢٠١٨كانون األول  ٣١الرصيد كما يف 
    -          ٤,٢٥١,١٣٩    ٢٠١٩آذار  ٣١أرباح الثالثة أشهر املنتهية يف 

    ٤٣٢,٠٤٦,٥٦٠        ٤,٢٥١,١٣٩    (غري مدقق) ٢٠١٩آذار  ٣١الرصيد كما يف 
    -          ٧٠,٠٦١,٤٥٤    ٢٠١٩كانون األول  ٣١أرباح التسعة أشهر املنتهية يف 

      ٧٤,٣١٢,٥٩٣    )  ٧٤,٣١٢,٥٩٣(  ٢٠١٩كانون األول  ٣١ختصيص أرباح السنة املنتهية يف 
  )  ٧,٧٦٦,١٣٥(      -      ٢٠١٩ختصيص احتياطي قانوين عن أرباح عام 

  )  ٣٤,٤٣٤,٩٦٤(      -      زيادة رأس املال
  )  ١,٩١٣,٢٨٠(      -      مصاريف زيادة رأس املال

    ٤٦٢,٢٤٤,٧٧٤        -      (مدقق) ٢٠١٩كانون األول  ٣١الرصيد كما يف 
    -          ٢١٩,٨٤٩,٦١٧    ٢٠٢٠آذار  ٣١ية يف ثة أشهر املنتهأرباح الثال

    ٤٦٢,٢٤٤,٧٧٤        ٢١٩,٨٤٩,٦١٧    (غري مدقق) ٢٠٢٠آذار  ٣١يف الرصيد كما 
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  التحليل القطاعي  -٣٠
  : كالتايل هي(غري مدققة)  ٢٠٢٠آذار  ٣١ يف املنتهية للفترة التأمني وعرف نتائجو إليرادات القطاعي التحليل إن
      تأمني املركبات            تأمينات احلياة      
    السرقة      احلريق      الصحي      سيارات شامل      سيارات إلزامي      البحري      اإلدخاري      محاية      
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.    ل.س.    ل.س.   ل.س.     ل.س.      

      ٢٥,٥٤١    ٢,٣٦٨,٧٤٥    ٢١٢,٢٢٤,٣٢٠    ٥٣,٣٣٠,٣٤٢    ١٧,٣٨٦,٢٩٩    ٧,٤٥٣,٧٤٦    ١,٣١٤,٤٥٠    ١٩,٠٩٣,٨٩٢  األقساط املكتتبة يف الفترة احلالية
    -    )    ٥,٢٣٢(  )  ٣,٦٧١,١٣٤(  )  ٧,٠٥٧,١٦٧(  )  ٤٠٣,٨٩٥(    -      -    )    ٧,٢٦٦(  إلغاءات األقساط

    -    )  ٢٨٩,٤٨٣(  )  ٤٨٧,٢٧٧(  )  ٧٧٩,٤١٩(    -      -        ٧٥,٠٤٥    -    احلسومات املمنوحة
  )    ٢٢,٩٨٧(  )  ١,٦١٦,٢٦٠(  )  ١٢٤,٨١٨,٨٨٧(    -      -    )  ٢,٣١٩,٨٦٢(  )    ٧,٠٦١(  )  ١٥٣,٧٩٤(  ةيف الفترة احلالي حصة معيدي التأمني من األقساط املكتتب ا (نسيب)

    -    )  ٣٤٥,٧٩٢(    -    )  ١,٣١٥,١١٥(    -    )  ٤,٧٨٠,٦٤١(    -    )  ٧,٥٦٥,٨٥٤(  يف الفترة احلالية حصة معيدي التأمني من األقساط املكتتب ا (اختياري)
 ٤,٥٧١,٨٩٨(  )  ١,٠٦٢,١٠٢(    -      -      -    يف الفترة احلالية ا (فائض)حصة معيدي التأمني من األقساط املكتتب  (    -      -      -    

  )    ٢٢,٩٨٧(  )  ١,٩٦٢,٠٥٢(  )  ١٢٤,٨١٨,٨٨٧(  )  ٥,٨٨٧,٠١٣(  )  ١,٠٦٢,١٠٢(  )  ٧,١٠٠,٥٠٣(  )    ٧,٠٦١(  )  ٨٧,٧١٩,٦٤(  إمجايل حصة معيدي التأمني من األقساط املكتتب ا يف الفترة احلالية
      ٢,٥٥٤      ١١١,٩٧٩    ٢٨٣,٢٤٧,٠٢    ٣٣٩,٦٠٦,٧٤    ١٥,٩٢٠,٣٠٢      ٣٥٣,٢٤٣    ١,٣٨٢,٤٣٤    ٨١١,٣٦٦,٩٧  يف الفترة احلالية ط املكتتب اصايف األقسا

      ١٥٧,٥٣٥    ١٤,٦٦٠,٢١١    ٤٨٨,١٤١,٤٨٧    ١٧٢,٢٥٠,٠٨٩    ١٢٦,٦٥٣,٢٦٥    ٢٥,٢٠١,٧١٠    ٥,٥٦٦,٨١٠    ٢٤,٦٢٧,٢٦٢  ٣١/١٢األقساط املكتتب ا عن العام الفائت 
    -        ٨٨٥,١٩٨    ١٧٤,٣٢٠,١٤٢    ٢٩,٠٧٤,١٩٨    ٣٩,٥٦٧,٢٧١    ٥,٥٠١,٣١٣    ١,٣٦٨,٤٥٠    ١٥,٩٨٨,٨٠٠  األقساط املكتتب ا عن الربع املقابل من العام الفائت

      ٦١٨٣,٠٧    ١٦,١٣٨,٥٢٦    ١٥٢٢,٣٧٤,٥٣    ١٨٩,٤٤٩,٠٦٧    ١٠٤,٠٦٨,٣٩٨    ٢٧,١٥٤,١٤٣    ٥,٥١٢,٨١٠    ٨٢٧,٧٢٥,٠٨  شهر) ١٢أقساط سنة فائتة (
      ١٤١,٧٨٢    ١٤,١١١,٦٦١    ٢٨٩,١٨٠,٠٣٧    ٢,٧٠٥,٩٥٠    -      ٢٤,٣٩٨,٣٦٠      ٥١,٤٦٣    ١٣,٩٠١,٠٤٢ ٣١/١٢إمجايل حصة املعيدين من األقساط عن العام امليالدي الفائت 

    -        ٧٧٣,٤٣٥    ١٠٤,٢٣٤,١٠٧      ٦٨,٢٩٢    -      ٥,٢٣٣,٩٠٣      ١٢,٩١٠    ٦,٤٧١,٩٣٦  إمجايل حصة املعيدين من األقساط عن الربع املقابل من العام الفائت 
      ١٦٤,٧٦٩    ١٥,٣٠٠,٢٧٨    ٣٠٩,٧٦٤,٨١٧    ٣,٩٥٢,٧٧٣    -      ٢٦,٢٦٤,٩٦٠      ٤٥,٦١٤    ١٥,١٤٨,٧٥٤  شهر) ١٢إمجايل حصة املعيدين من األقساط عن سنة فائتة (

  )    ٧٣,٢٣١(  )  ٦,٤٥٥,٤١١(  )  ٢٠٨,٩٤٩,٨١٢(  )  ٧٥,٧٧٩,٦٢٧(  )  ٧,٣٥٩٤١,٦٢(  )  ٦,٧٨٨,٥٣٦(  )  ٤٩,٩٢٠,٢٣٤(  )  ٢٣,٥٠٢,٩٦٤(  إمجايل األقساط غري املكتسبة يف اية الفترة
      ٦٥,٩٠٧    ٦,١٢٠,١١١    ١٢٣,٩٠٥,٩٢٦    ١,٥٨١,١٠٩    -      ٦,٥٦٦,٢٤٠    -      ٧,٧٠٣,١٠٧  سنةالتأمني من أقساط غري مكتسبة يف اية ال يحصة معيد

      ٦٣,٠١٤    ٥,٨٦٤,٠٨٤    ٢٩٢,٨٨٤,٨٩٢    ٦٨,٩٠٠,٠٣٦    ٥٠,٦٦١,٣٠٦    ٦,٣٠٠,٤٢٨    ٥١,٣١١,١٩٤    ١١,٠٩١,١٥٢  إمجايل األقساط غري املكتسبة يف بداية السنة
  )    ٥٦,٧١٣(  )  ٥,٦٤٤,٦٦٤(  )  ١٧٣,٥٠٨,٠٢١(  )  ١,٠٨٢,٣٨٠(    -    )  ٦,٠٩٩,٥٩٠(    -    )  ٥,١٣٧,٥٤٤(  حصة معيدي التأمني من أقساط غري مكتسبة يف بداية السنة

  )    ١٠,٢١٧(  )  ٥٩١,٣٢٧(    ٨٣,٩٣٥,٠٨٠  )  ٦,٨٧٩,٥٩١(    ٩,٠٣٣,٩٤٧  )    ٤٨٨,١٠٨(    ١,٣٩٠,٩٦٠  )  ٨١٢١٢,٤١١,(  إمجايل التغيري يف احتياطي أقساط غري مكتسبة
  )    ١,٠٢٣(  )  ١١٥,٨٨٠(    ٣٤,٣٣٢,٩٨٥  )  ٦,٣٨٠,٨٦٢(    ٩,٠٣٣,٩٤٧  )    ٢١,٤٥٨(    ١,٣٩٠,٩٦٠  )  ٩,٨٤٦,٢٤٩(  صايف التغيري يف احتياطي أقساط غري مكتسبة

      ١,٥٣١  )    ٣,٩٠٢(    ١١٧,٥٨٠,٠٠٧    ٣٣,٢٢٥,٨٨٢    ٢٤,٩٥٤,٢٤٩      ٣٣١,٧٨٥    ٢,٧٧٣,٣٩٤    ١,٥٢٠,٧٢٩  صايف أقساط التأمني املكتسبة
      ٥,٧٤٧      ٤٧٣,٥٥٣      ٨٧٠,١٣٤      ٧١,٧٠٦    -      ١,٢٤١,٣٠٩      ٢٤١      ١٩,٤٩٧  العموالت املقبوضة

    -      -      -      -      -      -      -      -    عمولة أرباح االتفاقيات 
      ٧,٢٧٨      ١٤٦٩,٦٥    ١١١٨,٤٥٠,١٤    ٣٣,٢٩٧,٥٨٨    ٢٤,٩٥٤,٢٤٩    ٤١,٥٧٣,٠٩    ٢,٧٧٣,٦٣٥    ٦١,٥٤٠,٢٢  صايف اإليرادات

    -    )    ٤٥,٠٠٠(  )  ٩٦,٩٤٢,٩٩٦(  )  ٢٨,٦٣٠,٦٨٠(  )  ٢١,٨٤٠,٩٤٢(    -    )  ١,٥٤٧,٨١٢(  )  ٧,٠٠٠,٠٠٠(  إمجايل املطالبات املدفوعة
    -        ٣١,٥٠٠    ٦٧,٨٦٣,٨٧٨    -      -      -      -      ٦,٣٠٠,٠٠٠  حصة معيدي التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة (نسيب)

    -      -      -      ٢,٦٠٢,٤٧٨    -      -      -      -    حصة معيدي التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة (اختياري)
    -      -      -      -      -      -      -      -    حصة معيدي التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة (فائض خسارة) 

    -        ٣١,٥٠٠    ٦٧,٨٦٣,٨٧٨    ٢,٦٠٢,٤٧٨    -      -      -      ٦,٣٠٠,٠٠٠  ملطالبات املدفوعةإمجايل حصة معيدي التأمني من إمجايل ا
    -    )    ١٣,٥٠٠(  )  ٨٢٩,٠٧٩,١١(  )  ٢٦,٠٢٨,٢٠٣(  )  ٢١,٨٤٠,٩٤٢(    -    )  ١,٥٤٧,٨١٢(  )  ٧٠٠,٠٠٠(  صايف املطالبات املدفوعة
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  / تابع: كالتايل هي(غري مدققة)  ٢٠٢٠آذار  ٣١ يف املنتهية للفترة التأمني وعرف نتائجو إليرادات القطاعي التحليل إن
    املجموع      احلوادث العامة      احلوادث الشخصية     املسؤوليات     السفر      اهلندسي      التغطيات املصرفية      
    ل.س.      ل.س.    ل.س.   ل.س.    ل.س.   ل.س.     ل.س.      

    ٣١٤,٧٦٤,٤٨٩    -        ٣٣٩,٥٤٤      ٧٤,٠٦٠    ١,١٥٣,٥٥٠    -      -    األقساط املكتتبة يف الفترة احلالية
  )    ١١,٣٥١,٠٩٤(    -      -      -    )    ٢٠٦,٤٠٠(    -      -    إلغاءات األقساط

  )    ١,٥٠٤,٦٩١(  )    ٢,٥٩٦(    -      -    )    ٢٠,٩٦١(    -      -    احلسومات املمنوحة
  )  ١٢٩,٧٤٧,٥٢٢(    -    )  ١٣٨,٠٩٥(    -    )    ٦٧٠,٥٧٦(    -      -    يف الفترة احلالية حصة معيدي التأمني من األقساط املكتتب ا (نسيب)

  )    ١٤,١١٧,٦٩٧(    -    )  ١١٠,٢٩٥(    -      -      -      -    يف الفترة احلالية حصة معيدي التأمني من األقساط املكتتب ا (اختياري)
  )    ٥,٦٣٤,٠٠٠(    -      -      -      -      -      -    يف الفترة احلالية حصة معيدي التأمني من األقساط املكتتب ا (فائض)

  )  ١٤٩,٤٩٩,٢١٩(    -    )  ٠٢٤٨,٣٩(    -    )    ٦٧٠,٥٧٦(    -      -    التأمني من األقساط املكتتب ا يف الفترة احلالية إمجايل حصة معيدي
      ٥١٥٢,٤٠٩,٤٨  )    ٢,٥٩٦(      ٤٩١,١٥      ٧٤,٠٦٠      ٢٥٥,٦١٣    -      -    صايف األقساط املكتتب ا

    ٩٦٩,٢١٥,٧١٢      ٨٠٩,٩٥٢    ١٣,٣١٠,٤٨٩      ٥٧٤,٦٢٧    ١١,٤٣٥,٤٠٠          ٨٥,٨٢٦,٨٧٥  ٣١/١٢األقساط املكتتب ا عن العام الفائت 
      ٢٦٩,٩١٩,٤٤٠    -        ٩١٨,٨٦٠      ٧٧,٠٠٨    ٢,٢١٨,٢٠٠    -      -    األقساط املكتتب ا عن الربع املقابل من العام الفائت

    ١,٠٠٢,٧٠٩,٦٦٧      ٨٠٩,٩٥٢    ١٢,٧٣١,١٧٣      ٥٧١,٦٧٩    ١٠,١٦٤,٣٥٠    -      ٨٥,٨٢٦,٨٧٥  شهر) ١٢أقساط سنة فائتة (
    ٤٤٠,٦٤٩,٨٧٣      ٥٠٠,٩٢٨    ٩,٣٥٤,٩٢٩    -      ٨,٠٤٧,٧٢١    -      ٧٨,٢٥٦,٠٠٠ ٣١/١٢إمجايل حصة املعيدين من األقساط عن العام امليالدي الفائت 

      ١١٨,٩٥١,٥١٩    -        ٥٩٨,٣٨٠    -      ١,٥٥٨,٥٥٦    -      -    إمجايل حصة املعيدين من األقساط عن الربع املقابل من العام الفائت 
      ٤٦٥,٥٦٣,٥٧٣      ٥٠٠,٩٢٨    ٩,٠٠٤,٩٣٩    -      ٧,١٥٩,٧٤١    -      ٧٨,٢٥٦,٠٠٠  شهر) ١٢عيدين من األقساط عن سنة فائتة (إمجايل حصة امل

  )  ٤٦٠,٠٢٠,٤٨٠(  )  ٣٢٣,٩٨١(  )  ٧,٦٣٨,٧٠٤(  )  ٢٢٨,٦٧١(  )  ٤,٤٠١,٢٠٠(    -    )  ٣٤,٣٣٠,٧٥٠(  إمجايل األقساط غري املكتسبة يف اية الفترة
    ١٨٥,٩٧٨,٣٩٠      ٢٠٠,٣٧١    ٥,٤٠٢,٩٦٤    -      ٣,١٣٠,٢٥٥          ٣١,٣٠٢,٤٠٠  سنةط غري مكتسبة يف اية الالتأمني من أقسا يحصة معيد

    ٥٣٥,٨٠١,٩٣١      ٣٢٣,٩٨١    ٧,٩٨٦,٢٩٣      ٢٢٩,٨٥١    ٥,٨٥٤,٩٥٠          ٣٤,٣٣٠,٧٥٠  إمجايل األقساط غري املكتسبة يف بداية السنة
  )  ٢٣٢,٨٠٣,٩٩١(  )  ٢٠٠,٣٧١(  )  ٥,٦١٢,٩٥٨(    -    )  ٤,١٥٩,٣٥٠(    -    )  ٣١,٣٠٢,٤٠٠(  ةحصة معيدي التأمني من أقساط غري مكتسبة يف بداية السن

      ٧٥,٧٨١,٤٥١    -        ٣٤٧,٥٨٩      ١,١٨٠    ١,٤٥٣,٧٥٠    -      -    إمجايل التغيري يف احتياطي أقساط غري مكتسبة
      ٨٥٠,٩٥٥٢٨,    -        ١٣٧,٥٩٥      ١,١٨٠      ٤٢٤,٦٥٥    -      -    صايف التغيري يف احتياطي أقساط غري مكتسبة

    ١٨١,٣٦٥,٣٣٥  )    ٢,٥٩٦(      ٢٢٨,٧٤٩      ٧٥,٢٤٠      ٦٨٠,٢٦٨    -      -    صايف أقساط التأمني املكتسبة
      ٢٢,٧٨٤,٢٦    -        ٧٣٥,٠١    -        ٦٧,٠٥٨    -      -    العموالت املقبوضة

    -      -      -      -      -      -      -    عمولة أرباح االتفاقيات 
      ٧١٨٤,١٤٩,٥٩  )    ٢,٥٩٦(      ٦٢٦٣,٧٦      ٧٥,٢٤٠      ٢٦٧٤٧,٣    -      -    صايف اإليرادات

  )  ١٥٧,٤٩٨,٠٣٠(    -    )  ١,٤٩٠,٦٠٠(    -      -      -      -    إمجايل املطالبات املدفوعة
      ٧٤,٩٧٨,٤٣٣    -        ٧٨٣,٠٥٥    -      -      -      -    حصة معيدي التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة (نسيب)

      ٢,٦٠٢,٤٧٨    -      -      -      -      -      -    تياري)حصة معيدي التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة (اخ
    -      -      -      -      -      -      -    حصة معيدي التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة (فائض خسارة) 

      ٧٧,٥٨٠,٩١١    -        ٧٨٣,٠٥٥    -      -      -      -    إمجايل حصة معيدي التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة
  )    ٧٩,٩١٧,١١٩(    -    )  ٧٠٧,٥٤٥(    -      -      -      -    صايف املطالبات املدفوعة



 

 - ٣٥ -

  / تابع: كالتايل هي(غري مدققة)  ٢٠٢٠آذار  ٣١ يف املنتهية للفترة التأمني وعرف نتائجو إليرادات القطاعي التحليل إن
    تأمني املركبات            تأمينات احلياة      
    السرقة      احلريق      حيالص      سيارات شامل      سيارات إلزامي      حبري      اإلدخاري      محاية      
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.    ل.س.    ل.س.   ل.س.     ل.س.      

  ٥٥٠,٠٠٠(  )  ٢٧,٦٠٩,٠٠٠(  )  ٦٢,٠٠٩,٥٥٢(  )  ٣٣٧,٤٣٠,٩١٩(  )  ٥٢١,١٩٥,٩٢٨(  )  ٢,٠٧٨,١٢٥(    -    )  ٢١,٢٨١,٠٥٤(  إمجايل احتياطي املطالبات قيد التسوية يف اية الفترة
  (  

      ٣٨٥,٠٠٠    ٢٥,١٨٦,٠٥٠    ٤٣,٤٠٦,٦٨٥    ١٢٦,٣٨٥,٩٣٦    ١٦,٢٢٣,٥٩٠    ١,٧٧٧,١٠٨    -      ١٨,٠٨١,٧٣٩  اطي من املطالبات قيد التسوية يف اية السنةاحتيحصة معيدي التأمني 
      ٥٥٠,٠٠٠    ٢٧,٦٠٩,٠٠٠    ٦٩,٦٢٠,٥٣٦    ٣٤٧,٧١٦,٥٩٩    ٥٣٢,١١٣,٠١٤    ٢,٠٧٨,١٢٥    -      ١٩,٢٨١,٠٥٤  إمجايل احتياطي املطالبات قيد التسوية يف بداية الفترة

  ٣٨٥,٠٠٠(  )  ٢٥,١٨٦,٠٥٠(  )  ٤٨,٧٣٠,٨٧٣(  )  ١٢٨,٥٦٥,٧٣٦(  )  ١٦,٢٢٣,٥٩٠(  )  ١,٧٧٧,١٠٨(    -    )  ١٦,٢٣١,٧٣٩(  معيدي التأمني من احتياطي املطالبات قيد التسوية يف بداية الفترةحصة 
  (  

    -      -      ٧,٦١٠,٩٨٤    ١٠,٢٨٥,٦٨٠    ٠٨٦,١٠,٩١٧    -      -    )  ٢,٠٠٠,٠٠٠(  إمجايل التغري يف احتياطي املطالبات قيد التسوية
    -      -      ٢,٢٨٦,٧٩٦    ٨,١٠٥,٨٨٠    ١٠,٩١٧,٠٨٦    -      -    )  ١٥٠,٠٠٠(  صايف التغيري يف احتياطي املطالبات قيد التسوية

  )    ٨٢,٥٠٠(  )  ٤,١٤١,٣٥٠(    -    )  ٥٠,٦١٤,٦٣٨(  )  ٢٧,٨١٥,١٨٠(  )  ٢,٠٣٦,٥٦١(    -      -     احتياطي حوادث مفترضة مل يبلغ عنها يف اية الفترة
      ٥٧,٧٥٠    ٣,٧٧٧,٩٠٨    -      ١٨,٩٥٧,٨٩٠    -      ١,٩٦٩,٨٧٢    -      -  حصة املعيدين التأمني من احتياطي حوادث مفترضة مل يبلغ عنها يف اية الفترة 

      ٨٢,٥٠٠    ٤,١٤١,٣٥٠    ٥١,٤١٩,٢٢٦    ٥٢,١٥٧,٤٩٠    ٣٧,٧١١,٥٩٣    ١,٨٩٠,١٢٨    -      -    احتياطي حوادث مفترضة مل يبلغ عنها يف بداية الفترة
  )    ٥٧,٧٥٠(  )  ٣,٧٧٧,٩٠٨(  )  ٣٥,٩٩٣,١٨٩(  )  ١٩,٢٨٤,٨٦٠(    -    )  ١,٨٢٩,٨٧٧(    -      -    حصة املعيدي من احتياطي حوادث مفترضة مل يبلغ عنها يف بداية الفترة

    -      -      ١٩,٢٢٦٥١,٤    ١,٥٤٢,٨٥٢    ٩,٨٩٦,٤١٣  )    ١٤٦,٤٣٣(    -      -    إمجايل التغري يف احتياطي حوادث مفترضة مل يبلغ عنها
    -      -      ١٥,٤٢٦,٠٣٧    ١,٢١٥,٨٨٢    ٩,٨٩٦,٤١٣  )    ٦,٤٣٨(    -      -    صايف التغري من احتياطي حوادث مفترضة مل يبلغ عنها 

    -      -        ٤٠,١١٠    ١٨,٩٩٨,٩٣٣      ١٧٥,٠٠٠    -        ٤,٠٨٠    -    الفترةاستردادات من مطالبات مدفوعة اية 
    -      -    )    ٢٨,٠٧٧(  )  ١,٦٥٧,٩٧٢(    -      -      -      -    الفترةات مدفوعة اية استردادات من مطالبحصة املعيدين من 

    -      -      -      -      -      -      -      -    الفترةاستردادات من مطالبات مدفوعة بداية 
    -      -        ١٢,٠٣٣    ١٧,٣٤٠,٩٦١      ١٧٥,٠٠٠    -        ٤,٠٨٠    -    صايف التغري يف استردادات من املطالبات املدفوعة

    -      -      -    )  ١١٩,٩٣٦(    -      -      -      -    دفوعة للوكالءملاعموالت ال
    -    )    ٨٩,٨٧٥(  )  ١٠,٠٥٣,٨٦٩(  )  ٢,١٥٠,٩٥٦(    -    )    ١١,٩٢١(    -    )  ٤٦٦,٩٧٠(   ملندويب املبيعاتدفوعة املعموالت ال
    -    )    ٥,٧٩٣(  )    ٩٥,٦٣١(  )    ٥٦,٢٥٠(    -    )    ١٥,٥٨٤(    -      -    دفوعة للبنكامل عموالتال

  )    ٢,٩٥٥(  )    ٨٠,٦٠٠(  )  ١,٨٨٥,٢٢٧(  )  ١,٠٨٦,٣٩٨(    -    )    ٣٩٤,٤٢٠(  )    ٧,٠٢٠(  )  ٣٦٠,٣٢٧(  وظفنيمللعموالت 
    -      -      -      -    )  ١,٦٣٦,٨٨٦(    -      -      -    عمولة االحتاد السوري لشركات التأمني إلدارته جتمع اإللزامي

      ٢٠٤      ١,٤٤٧  )    ٩٢,٤٤٨(      ٨,٦١٦  )  ٢٤٠,٥٧١(  )    ٤٨,١٥١(  )  ٣,٣٤٨,٦٧٩(      ١,٣١٨  استردادات / (مصاريف) تأمينة أخرى
    -      -    )  ١١,٠٠٩,١٢٥(    -      -      -      -      -    األتعاب اإلدارية املدفوعة لشركات إدارة النفقات الطبية

  )    ١٥٣(  )    ١٤,١٨١(  )  ١,٢٥١,٣١٩(  )  ٢٧٧,٦٣٩(  )  ١٠١,٨٩٤(  )    ٤٤,٧٢٢(  )    ٧,٨٨٧(  )  ١١٤,٥٢٠(  بدالت اهليئة
    -      -      -      -    )  ١٦٣,٨٩٥(    -      -      -    رري حوادث السري جمهولة املسببحصة صندوق تعويض متض

    -      -      -      -    )  ٨٥٨,٤٥٩(    -      -      -    حصة صندوق الرعاية االجتماعية
  )    ٢,٩٠٤(  )  ٢٠٢,٥٠٢(  )  ٣٥,٧٤١,٨٧١(  )  ٣,٠٤٨,٠٤٢(  )  ٣,٨٥٤,١٤٨(  )    ٦٥٢١,٢٣(  )  ٤,٩٠٧,٣١٨(  )  ١,٧٩٠,٤٩٩(  صايف املصاريف

      ٤٤,٣٧      ٢٦٧,١٤٩    ٠٨٢,٧٠٨,٢٧    ٣٠,٢٤٩,٥٤٥    ٢١,١٠٠,١٠١    ١,٠٥١,٨٥٨  )  ٢,١٣٣,٦٨٣(  )  ٣٢٥٠,٢٧(  رباح/ (خسائر) فروع التأمنيصايف أ



 

 - ٣٦ -

  / تابع: كالتايل هي(غري مدققة)  ٢٠٢٠آذار  ٣١ يف املنتهية للفترة التأمني وعرف نتائجو إليرادات القطاعي التحليل إن
    املجموع      احلوادث العامة      احلوادث الشخصية     املسؤوليات     السفر      سياهلند      التغطيات املصرفية      
    ل.س.      ل.س.    ل.س.   ل.س.    ل.س.   ل.س.     ل.س.      

  )  ٩٧٢,٢٠٥,٥٩٨(  )    ٥٠,٠٠٠(  )    ١,٠٢٠(    -      -      -      -    إمجايل احتياطي املطالبات قيد التسوية يف اية الفترة
    ٢٣١,٤٤٦,٨٢٢    -        ٧١٤    -      -      -      -    ملطالبات قيد التسوية يف اية الفترةا من احتياطيحصة معيدي التأمني 

    ٩٩٩,٠٤٢,١٤٨      ٥٠,٠٠٠      ٢٣,٨٢٠    -      -      -          إمجايل احتياطي املطالبات قيد التسوية يف بداية الفترة
  )  ٢٣٧,١١٠,٢٦٠(    -    )    ١٠,١٦٤(    -      -      -      -    معيدي التأمني من احتياطي املطالبات قيد التسوية يف بداية الفترةحصة 

      ٢٦,٨٣٦,٥٥٠    -        ٢٢,٨٠٠    -      -      -      -    إمجايل التغري يف احتياطي املطالبات قيد التسوية
      ٢١,١٧٣,١١٢    -        ١٣,٣٥٠    -      -      -      -    صايف التغيري يف احتياطي املطالبات قيد التسوية

  )    ٩٢,٩٤٨,٠٣١(  )    ٦٠,٧٤٦(  )  ٩٥٤,٨٣٨(  )   ٤٢,٨٧٦(  )    ٧٦٢,٣٢٦(    -    )  ٦,٤٣٧,٠١٦(  رةاحتياطي حوادث مفترضة مل يبلغ عنها يف اية الفت
      ٣١,٨٨٢,٥٤١      ٣٧,٥٧٠    ٦٧٥,٢٣٧١    -        ٥٣٦,٩٨٠    -      ٥,٨٦٩,٢٠٠حصة املعيدين التأمني من احتياطي حوادث مفترضة مل يبلغ عنها يف اية الفترة 

    ١٥٥,٧٩٩,٠٨٨      ٦٠,٧٤٦      ٩٩٨,٢٨٧      ٤٣,٠٩٧      ٨٥٧,٦٥٥    -      ٦,٤٣٧,٠١٦  ة الفترةاحتياطي حوادث مفترضة مل يبلغ عنها يف بداي
  )    ٦٨,١٥٥,٥٥٣(  )    ٣٧,٥٧٠(  )  ٧٠١,٦٢٠(    -    )    ٦٠٣,٥٧٩(    -    )  ٥,٨٦٩,٢٠٠(  حصة املعيدي من احتياطي حوادث مفترضة مل يبلغ عنها يف بداية الفترة

      ٦٢,٨٥١,٠٥٧    -        ٤٣,٤٤٩      ٢٢١      ٩٥,٣٢٩    -      -    عنهاإمجايل التغري يف احتياطي حوادث مفترضة مل يبلغ 
      ٢٦,٥٧٨,٠٤٥    -        ١٧,٢٠٠      ٢٢١      ٠٢٨,٧٣    -      -    صايف التغري من احتياطي حوادث مفترضة مل يبلغ عنها 

      ١٩,٢١٨,١٢٣    -      -      -      -      -      -    الفترةستردادات من مطالبات مدفوعة اية ا
  )    ١,٦٨٦,٠٤٩(    -      -      -      -      -      -    الفترةمطالبات مدفوعة اية  استرداداتحصة املعيدين من 

    -      -      -      -      -      -      -    الفترةاستردادات من مطالبات مدفوعة بداية 
      ١٧,٥٣٢,٠٧٤    -      -      -      -      -      -    صايف التغري يف استردادات من املطالبات املدفوعة

  )    ١٣٥,٤٧٦(    -    )    ١٥,٥٤٠(    -      -      -      -    دفوعة للوكالءاملعموالت ال
  )    ١٢,٨٥٢,١٤٤(    -    )    ٢٨,٠٣١(  )    ٧,٢٦٧(  )    ٤٣,٢٥٥(    -      -     ملندويب املبيعاتدفوعة املعموالت ال
  )    ١٧٣,٥٥٨(  )    ٣٠٠(    -      -      -      -      -    دفوعة للبنكاملعموالت ال

  )    ٣,٩٠٥,٧٨٥(      ٣٠٠  )    ٤,٩٠٠(  )    ٣,٩٤٣(  )    ٨٠,٢٩٥(    -      -    موظفنيللعموالت 
  )    ١,٦٣٦,٨٨٦(    -      -      -      -      -      -    عمولة االحتاد السوري لشركات التأمني إلدارته جتمع اإللزامي

  )    ٣,٧٠٢,٠٢٢(    -        ٤٤١      ١٣٠      ١٥,٦٧١    -      -    استردادات / (مصاريف) تأمينة أخرى
  )    ١١,٠٠٩,١٢٥(    -      -      -      -      -      -    األتعاب اإلدارية املدفوعة لشركات إدارة النفقات الطبية

  )    ١,٨٢٠,٤٨٠(    -    )    ٢,٠٣٧(  )    ٤٤٥(  )    ٥,٦٨٣(    -      -    بدالت اهليئة
  )    ١٦٣,٨٩٥(    -      -      -      -      -      -    حصة صندوق تعويض متضرري حوادث السري جمهولة املسبب

  )    ٨٥٨,٤٥٩(    -      -      -      -      -      -    حصة صندوق الرعاية االجتماعية
  )    ٨٥٠,٨٩١,٧١(    -    )  ٧٢٧,٠٦٢(  )    ١١,٣٠٤(  )    ٢٨٤,٨٣(    -      -    صايف املصاريف

      ٩١٣٣,٢٥٧,٨٧  )    ٦٢,٥٩(  )  ٤٦٣,٢٩٨(      ٦٣,٩٣٦      ٦٦٢,٤٩٤    -      -    صايف أرباح/ (خسائر) فروع التأمني
  



 

 - ٣٧ -

  : يلكالتا هي(غري مدققة)  ٢٠١٩آذار  ٣١ يف املنتهية للفترة التأمني وعرف نتائجو إليرادات القطاعي التحليل إن
      تأمني املركبات            تأمينات احلياة      
    السرقة      احلريق      الصحي      سيارات شامل      سيارات إلزامي      البحري      اإلدخاري      محاية      
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.    ل.س.    ل.س.   ل.س.     ل.س.      

    -        ٨٨٧,٢٩٩    ١٧٩,٨٦٧,٧٤٩    ٢٩,٤٦٤,٧٦٦    ٣٩,٥٦٩,٢٧٦    ٥,٧٦٢,١٣٣    ١,٣٦٨,٤٥٠    ١٦,٠٦٨,٩٧٣  األقساط املكتتبة يف الفترة احلالية
    -    )    ٢,١٠٠(  )  ٥,٥٤٧,٦٠٨(  )  ٣٩٠,٥٦٨(  )    ٢,٠٠٥(  )    ٢٦٠,٨٢٠(    -    )    ٨٠,١٧٣(  إلغاءات األقساط

    -    )    ٦٥٠(  )  ٨,٥٩٢,١١٩(  )  ٣٣٤,١٥٦(    -    )    ٦١,٢١٨(    -    )    ٧,٦٨٠(  احلسومات املمنوحة
    -    )  ٧٧٣,٤٣٥(  )  ١٠٤,٢٣٤,١٠٧(    -      -    )  ١,٦٩٤,٩٥٩(    -        ١٧,٧٢٨  يف الفترة احلالية املكتتب ا (نسيب)حصة معيدي التأمني من األقساط 

    -      -      -    )    ٦٨,٢٩٢(    -    )  ٣,٥٣٨,٩٤٤(  )    ١٢,٩١٠(  )  ٦,٤٨٩,٦٦٤(  يف الفترة احلالية حصة معيدي التأمني من األقساط املكتتب ا (اختياري)
    -      -      -    )  ١,٨٤٦,٧٤٨(  )  ٢,٥١٣,٢٥٢(    -      -      -    يف الفترة احلالية ألقساط املكتتب ا (فائض)حصة معيدي التأمني من ا

    -    )  ٧٧٣,٤٣٥(  )  ١٠٤,٢٣٤,١٠٧(  )  ١,٩١٥,٠٤٠(  )  ٢,٥١٣,٢٥٢(  )  ٥,٢٣٣,٩٠٣(  )    ١٢,٩١٠(  )  ٦,٤٧١,٩٣٦(  إمجايل حصة معيدي التأمني من األقساط املكتتب ا يف الفترة احلالية
      ١٤٧,٥١٠      ١١١,١١٣    ٦١,٤٩٣,٩١٥    ٢٦,٨٢٥,٠٠٢    ٣٧,٠٥٤,٠١٩      ٢٠٦,١٩٢    ١,٣٥٥,٥٤٠    ٩,٥٠٩,١٨٤  يف الفترة احلالية  األقساط املكتتب اصايف

    -      ١١,٢٥٨,٤٢٥    ٣٨٢,٤٢٧,٤٣٧    ١٣٦,٩٦١,٠٤١    ٩٣,٨٢٤,٤٦٧    ٣٣,٤٨٠,٨١٢    ٦,٣٤٢,٠٢٥    ٣١,٩٦١,٤١٢  ٣١/١٢األقساط املكتتب ا عن العام الفائت 
      ١٤٧,٥١٠      ٨٠١,٩٣٣    ٩٢,٥٠١,٢٧٣    ٢٨,٩٥٧,٨٧٧    ٢,٦٧٤,٦٩٩    ١١,١٥١,١٤٩    ١,٥٥٠,٤٥٠    ٢١,٢٤٨,٤٨٠  األقساط املكتتب ا عن الربع املقابل من العام الفائت

    -      ١١١,٣٤١,٦٩    ٥٤٦٤,٢٤٦,٣٠    ١٣٧,٠٧٧,٣٦٢    ١٣٠,٧١٧,٠٣٩    ٢٧,٨٣٠,٩٧٦    ٦,١٦٠,٠٢٥    ٢٢٦,٧٠١,٧٣  شهر) ١٢أقساط سنة فائتة (
      ١٠٣,٢٥٧    ١٠,٢٩٨,٦٣٩    ٢٢٥,٤٥٩,٩٨١    ٢,٧٤٥,١٠٤    -      ٢٥,٩٠٢,١٥٠      ٥٥,٧٤٩    ١٩,٩٤٥,٥٣٣ ٣١/١٢إمجايل حصة املعيدين من األقساط عن العام امليالدي الفائت 

    -        ٦٠٣,٠٤٧    ٥٤,٨٧٦,١٠٥      ١٥٧,٩٨    -      ٦,٩٤٦,٧٨٦      ١٤,٩٥٠    ١٠,٩٥١,٩٤٢  إمجايل حصة املعيدين من األقساط عن الربع املقابل من العام الفائت 
      ١٠٣,٢٥٧    ٧١٠,٤٦٩,٠٢    ٢٧٤,٨١٧,٩٨٣    ٢,٧٥٥,٤١٥    -      ٧٢٤,١٨٩,٢٦      ٥٣,٧٠٩    ١٥,٤٦٥,٥٢٧  شهر) ١٢إمجايل حصة املعيدين من األقساط عن سنة فائتة (

    -    )  ٤,٥٣٦,٦٧٦(  )  ٢٧٨,٥٤٧,٧٨٤(  )  ٥٤,٨٣٠,٩٤٥(  )  ٨٦,٨١٦٥٢,٢(  )  ٦,٩٥٧,٧٤٤(  )  ٥١,١٠٥,٣٢٠(  )  ٢١,٩٣٧,٧٨٢(  إمجايل األقساط غري املكتسبة يف اية الفترة
    -      ٤,١٨٧,٦١١    ١٦٤,٨٩٠,٧٨٩    ١,١٠٢,١٦٦    -      ٦,٠٤٧,٣١٧    -      ٧,٧١٢,٨٩٠  الفترةالتأمني من أقساط غري مكتسبة يف اية  يحصة معيد

    -      ٤,٥٠٣,٣٧٠    ٢٢٩,٤٥٦,٤٦٢    ٥٤,٧٨٤,٤١٦    ٣٧,٥٢٩,٧٨٧    ٨,٣٧٠,٢٠٣    ٤٩,٧٩١,٨٤٧    ١٢,١٤٦,٧٦٤  الفترةإمجايل األقساط غري املكتسبة يف بداية 
    -    )  ٤,١١٩,٤٥٦(  )  ١٣٥,٢٧٥,٩٨٨(  )  ١,٠٩٨,٠٤٢(    -    )  ٦,٤٧٥,٥٣٨(    -    )  ٥,٩٣١,٢٣١(  الفترةحصة معيدي التأمني من أقساط غري مكتسبة يف بداية 

    -    )    ٣٣,٣٠٦(  )  ٤٩,٠٩١,٣٢٢(  )    ٤٦,٥٢٩(  )  ١٤,٧٥٧,٠٢٩(    ٤٥٩,٤١٢١,  )  ١,٣١٣,٤٧٣(  )  ٩١,٠١٨٧,٩(  إمجايل التغيري يف احتياطي أقساط غري مكتسبة
    -        ٣٤,٨٤٩  )  ١٩,٤٧٦,٥٢١(  )    ٤٢,٤٠٥(  )  ١٤,٧٥٧,٠٢٩(      ٩٨٤,٢٣٨  )  ١,٣١٣,٤٧٣(  )  ٩٨,٠٠٩,٣٥(  صايف التغيري يف احتياطي أقساط غري مكتسبة

    -        ١٤٥,٩٦٢    ٤٢,٠١٧,٣٩٤    ٢٦,٧٨٢,٥٩٧    ٢٢,٢٩٦,٩٩٠      ١,١٩٠,٤٣٠      ٤٢,٠٦٧    ١,٤٩٩,٨٢٥  صايف أقساط التأمني املكتسبة
    -        ٢١٧,٤٢٠      ٨٩٧,٣٠٨      ٣,٢٣٠    -        ٩٤٧,١٧٩    -      -    العموالت املقبوضة

    -      -      -      -      -      -      -      -    عمولة أرباح االتفاقيات 
    -        ٣٦٣,٣٨٢    ٤٢,٩١٤,٧٠٢    ٢٦,٧٨٥,٨٢٧    ٢٢,٢٩٦,٩٩٠    ٠٩٢,١٣٧,٦      ٤٢,٠٦٧    ١,٤٩٩,٨٢٥  صايف اإليرادات

    -    )  ٢,٥٠٣,٠٢٥(  )  ٧٣,٤٥٤,٥٢٤(  )  ١٥,٩٩٥,٠٥٠(  )  ١٤,٢٤٠,٥٧٢(    -    )  ٥٦٩,٣٨٢(    -    إمجايل املطالبات املدفوعة
    -      ٢,١٨٧,٠١٣    ٤٠,٠٩٢,٦٤٣    -      -      -      -      -    حصة معيدي التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة (نسيب)

    -      -      -        ٢٩١,٧٣١    -      -      -      -    ت املدفوعة (اختياري)حصة معيدي التأمني من إمجايل املطالبا
    -      -      -      -      -      -      -      -    حصة معيدي التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة (فائض خسارة) 

    -      ٢,١٨٧,٠١٣    ٤٠,٠٩٢,٦٤٣      ٢٩١,٧٣١    -      -      -      -    إمجايل حصة معيدي التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة
    -    )  ٣١٦,٠١٢(  )  ٣٣,٣٦١,٨٨١(  )  ١٥,٧٠٣,٣١٩(  )  ١٤,٢٤٠,٥٧٢(    -    )  ٥٦٩,٣٨٢(    -    صايف املطالب املدفوعة



 

 - ٣٨ -

  / تابع: كالتايل هي(غري مدققة)  ٢٠١٩آذار  ٣١ يف املنتهية للفترة التأمني وعرف نتائجو إليرادات القطاعي التحليل إن
    املجموع      احلوادث العامة      احلوادث الشخصية     سؤولياتامل     السفر      اهلندسي      التغطيات املصرفية      
    ل.س.      ل.س.    ل.س.   ل.س.    ل.س.   ل.س.     ل.س.      

    ٢٧٦,٣٩٤,٧١٤    -        ٩١٨,٨٦٠      ٧٧,٠٠٨    ٢,٤١٠,٢٠٠    -      -    األقساط املكتتبة يف الفترة احلالية
  )    ٦,٤٧٥,٢٧٤(    -      -      -    )    ١٩٢,٠٠٠(    -      -    إلغاءات األقساط

  )    ٩,٠٧٤,٩٠٨(    -    )    ٦٧٥(    -    )    ٧٨,٤١٠(    -      -    احلسومات املمنوحة
  )  ١٠٨,٤٠٥,٦٥٩(    -    )  ١٦٢,٣٣٠(    -    )  ١,٥٥٨,٥٥٦(    -      -    يف الفترة احلالية حصة معيدي التأمني من األقساط املكتتب ا (نسيب)

  )    ١٠,٥٤٥,٨٦٠(    -    )  ٤٣٦,٠٥٠(    -      -      -      -    يةيف الفترة احلال حصة معيدي التأمني من األقساط املكتتب ا (اختياري)
  )    ٤,٣٦٠,٠٠٠(    -      -      -      -      -      -    يف الفترة احلالية حصة معيدي التأمني من األقساط املكتتب ا (فائض)

  )  ١٢٣,٣١١,٥١٩(    -    )  ٥٩٨,٣٨٠(    -    )  ١,٥٥٨,٥٥٦(    -      -    إمجايل حصة معيدي التأمني من األقساط املكتتب ا يف الفترة احلالية
      ٣١٣٧,٥٣٣,٠١    -        ٣١٩,٨٠٥      ٧٧,٠٠٨      ٥٨١,٢٣٥    -      -    يف الفترة احلالية صايف األقساط املكتتب ا

    ٨٢٤,٥٩٧,٦٢٣      ٤٣٣,٣٢٨    ٩,٢٥٧,١٤٥      ٥١٦,٨٧٤    ١٣,٢٩١,٨٢٥          ١٠٤,٦٩٥,٣٢٢  ٣١/١٢األقساط املكتتب ا عن العام الفائت 
      ١٦٢,٧٢٩,٤٨٤      ١١٩,٢٣٥    ١,١٦٩,١٤٢    -      ٢,٥٥٥,٢٤٦    -      -    بع املقابل من العام الفائتاألقساط املكتتب ا عن الر

      ٩٣١,٧٨٧,٥٧٩      ٣١٤,٠٩٣    ٩,٠٠٦,٨٦٣      ٥٩٣,٨٨٢    ١٢,٩٥٤,٧٧٩    -      ١٠٤,٦٩٥,٣٢٢  شهر) ١٢أقساط سنة فائتة (
    ٣٩٩,١٤٤,١٧٦      ٣٣٧,٠٥٦    ٥,٤٤٧,٠٥٨    -      ٩,٣٧٨,٨٤٩    -      ٩٩,٤٧٠,٨٠٠ ٣١/١٢إمجايل حصة املعيدين من األقساط عن العام امليالدي الفائت 

      ٧٦,٠٩٩,٩٢٠      ١٠,٣٥٠      ٨٤٥,٩٥١    -      ٨١,٧٩٢,٨٠    -      -    إمجايل حصة املعيدين من األقساط عن الربع املقابل من العام الفائت 
      ٥٤٤١,٩٩٥,٧٧      ٣٢٦,٧٠٦    ٥,١٩٩,٤٨٧    -      ٥٩٧,٩,١٤٤    -      ٩٩,٤٧٠,٨٠٠  شهر) ١٢إمجايل حصة املعيدين من األقساط عن سنة فائتة (

  )  ٥٢٣,٨٧٠,٧٥٨(    -    )  ٥,٤٠٤,١١٨(  )  ٤٢٢,١٩٤(  )  ٥,٩٦٣,٢٥٠(    -    )  ٤١,٨٧٨,١٢٩(  إمجايل األقساط غري املكتسبة يف اية الفترة
    ٢٣١,٢٥٦,٥٣٨    -      ٣,١١٩,٦٩٢      ١٧١,٩٨٥    ٤,٢٣٥,٧٦٨          ٣٩,٧٨٨,٣٢٠  الفترةحصة معيدي التأمني من أقساط غري مكتسبة يف اية 

    ٤٥١,٥١٧,١٦٠    -      ٥,٥٥٤,٢٨٧      ٤٣٩,٠٨٥    ٧,٠٦٢,٨١٠          ٤١,٨٧٨,١٢٩  الفترةإمجايل األقساط غري املكتسبة يف بداية 
  )  ٢٠١,٣٣٨,٦٥٢(    -    )  ٣,٢٦٨,٢٣٥(  )  ١٧٦,١٢٥(  )  ٥,٢٠٥,٧١٧(    -    )  ٣٩,٧٨٨,٣٢٠(  الفترةحصة معيدي التأمني من أقساط غري مكتسبة يف بداية 

  )    ٧٢,٣٥٣,٥٩٨(    -        ١٥٠,١٦٩      ١٦,٨٩١    ١,٠٩٩,٥٦٠    -      -    ايل التغيري يف احتياطي أقساط غري مكتسبةإمج
  )    ٤٢,٤٣٥,٧١٢(    -        ١,٦٢٦      ١٢,٧٥١      ١٢٩,٦١١    -      -    صايف التغيري يف احتياطي أقساط غري مكتسبة

      ٩٥,٠٩٧,٣٠١    -        ٣٢١,٤٣١      ٨٩,٧٥٩      ٧١٠,٨٤٦    -      -    صايف أقساط التأمني املكتسبة
      ٢,٢٦٦,١٢٢    -        ٤٥,١٢٩    -        ١٥٥,٨٥٦    -      -    العموالت املقبوضة

    -      -      -      -      -      -      -    عمولة أرباح االتفاقيات 
      ٩٧,٣٦٣,٤٢٣    -        ٣٦٦,٥٦٠      ٨٩,٧٥٩      ٨٦٦,٧٠٢    -      -    صايف اإليرادات

  )  ١٠٧,٣٩٦,٤٣٧(    -    )  ٦٣٣,٨٨٤(    -      -      -      -    إمجايل املطالبات املدفوعة
      ٤٢,٤٨٣,٣٩٧    -        ٢٠٣,٧٤١    -      -      -      -    حصة معيدي التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة (نسيب)

      ٢٩١,٧٣١    -      -      -      -      -      -    حصة معيدي التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة (اختياري)
    -      -      -      -      -      -      -    (فائض خسارة) حصة معيدي التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة 

      ٤٢,٧٧٥,١٢٨    -        ١٢٠٣,٧٤    -      -      -      -    إمجايل حصة معيدي التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة
  )    ٩٦٤,٦٢١,٣٠(    -    )  ٣٤٣٠,١٤(    -      -      -      -    صايف املطالب املدفوعة



 

 - ٣٩ -
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    تأمني املركبات            تأمينات احلياة      
    السرقة      احلريق      الصحي      سيارات شامل      سيارات إلزامي      حبري      اإلدخاري      محاية      
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.    ل.س.    ل.س.   ل.س.     ل.س.      

    -    )  ٤,٨٧٩,٠٠٠(  )  ٥٩,٣٠٤,٢٦٥(  )  ٣٨٨,٩٠٦,٠٣٠(  )  ٥٧٩,٢٧٧,٨٤٤(  )  ٢٣,٤١٠,٩٢٥(    -    )  ٦,٢٩٥,٥٥٥(  طي املطالبات قيد التسوية يف اية الفترةإمجايل احتيا
    -      ٣,٤١٥,٣٠٠    ٤١,٥١٢,٩٨٤    ١٢٦,٦١٦,٦١٨    ٣١,٤٠٩,٦٩٠    ١٩,٤٩٠,٥٩٧    -      ٤,٨٣١,٨٩٠  املطالبات قيد التسوية يف اية الفترة من احتياطيحصة معيدي التأمني 

    -      ٧,٠٧٩,٠٠٠    ٥٦,٨١٤,٤٧١    ٣٧٦,٩٩٣,٩١٤    ٦١٦,٧٧٦,١٩٢    ٢٣,٤١٠,٩٢٥    -      ١,٥٤٥,٥٥٥  إمجايل احتياطي املطالبات قيد التسوية يف بداية الفترة
    -    )  ٥,٣٨٩,٦٧٠(  )  ٣٩,٧٧٠,١٢٩(  )  ١٢٧,٠٦٢,١١٨(  )  ١,٤٠٩,٦٩٠٣(  )  ١٩,٤٩٠,٥٩٧(    -    )  ١,٠٨١,٨٨٩(  معيدي التأمني من احتياطي املطالبات قيد التسوية يف بداية الفترةحصة 

    -      ٢,٢٠٠,٠٠٠  )  ٢,٤٨٩,٧٩٤(  )  ١١,٩١٢,١١٦(    ٣٧,٤٩٨,٣٤٨    -      -    )  ٤,٧٥٠,٠٠٠٠(  إمجايل التغري يف احتياطي املطالبات قيد التسوية
    -        ٢٢٥,٦٣٠  )  ٧٤٦,٩٣٩(  )  ١٢,٣٥٧,٦١٦(    ٣٧,٤٩٨,٣٤٨    -      -    )  ٩٩٩,٩٩٩(  صايف التغيري يف احتياطي املطالبات قيد التسوية

    -    )  ٨٥٠,٦٢٧(  )  ٤١,٨١٠,٣٤٦(  )  ٥٨,٣٣٥,٩٠٥(  )  ٣٨,٠٥٦,٠١٠(  )  ٣,٥١١,٦٣٩(    -      -    احتياطي حوادث مفترضة مل يبلغ عنها يف اية الفترة
    -        ٧٨٥,١٧٧    ٢٧,٣٨٠,٠١٠    ١٨,٩٩٢,٤٩٣      ٣١٣,٠٦٩    ٢,٩٢٣,٥٨٩    -      -  حصة املعيدين التأمني من احتياطي حوادث مفترضة مل يبلغ عنها يف اية الفترة 

    -      ١,٠٦١,٨٥٠    ٣٥,٦٦٦,٨٩٣    ٥٦,٥٤٩,٠٨٧    ٤٦,٠٩٢,٥٠٥    ٣,٥١١,٦٣٩    -      -    احتياطي حوادث مفترضة مل يبلغ عنها يف بداية الفترة
    -    )  ٨٠٨,٤٥١(  )  ٢٤,٧٧٠,٧٣٦(  )  ١٩,٠٥٩,٣١٨(  )  ٩٨٠,٩٨٩(  )  ٩٢,٩٢٣,٥٨(    -      -    حصة املعيدي من احتياطي حوادث مفترضة مل يبلغ عنها يف بداية الفترة

    -        ٢١١,٢٢٣  )  ٦,١٤٣,٤٥٣(  )  ١,٧٨٦,٨١٨(    ٨,٠٣٦,٤٩٥    -      -      -    إمجايل التغري يف احتياطي حوادث مفترضة مل يبلغ عنها
    -        ١٨٧,٩٤٩  )  ٣,٥٣٤,١٧٩(  )  ١,٨٥٣,٦٤٣(    ٧,٣٦٨,٥٧٥    -      -      -    صايف التغري من احتياطي حوادث مفترضة مل يبلغ عنها 

    -      -      -      ١,٩٦١,٩٤٠    -      -        ٣,٠٦٠    -    الفترةاستردادات من مطالبات مدفوعة اية 
    -      -      -    )    ٨٣,٥٠٠(    -      -      -      -    الفترةستردادات مطالبات مدفوعة اية حصة املعيدين من ا

    -      -      -      -      -      -      -      -    الفترةاستردادات من مطالبات مدفوعة بداية 
    -      -      -      ١,٨٧٨,٤٤٠    -      -        ٣,٠٦٠    -    صايف التغري يف استردادات من املطالبات املدفوعة

    -      -    )    ٢٩,٥٠٦(  )  ١٨٢,٤٤٠(    -      -      -      -    دفوعة للوكالءاملعموالت ال
    -    )    ٦١,٧٦٢(  )  ٩,٥٢٤,٦٨٨(  )  ١,٠٥٠٩,٥٢٠(    -    )    ٣٩,٥٢٤(    -    )  ٤١٩,٩٢٧(   ملندويب املبيعاتدفوعة املعموالت ال
    -      -    )    ٣٥,٢١١(  )    ٣٣,٧٥٩(    -    )    ٤,٨١٧(    -      -    دفوعة للبنكاملعموالت ال

    -    )    ٢٦,٥١١(  )  ١,١٥٢,٤٢٧(  )  ٦٨٠,٠٨٠(    -    )    ٤٦٦,٩٤٦(  )    ٢٠,٢٦٦(  )  ٢٩٧,٥٠٦(  موظفنيللعموالت 
    -      -      -      -    )  ٢,٠١٣,٠١٥(    -      -      -    إللزاميعمولة االحتاد السوري لشركات التأمني إلدارته جتمع ا

    -    )    ٣٧,٤٦٨(  )    ٥٨,٥٦٥(  )    ٥٩,٤٧١(  )  ١,٤١٢,٢٨٧(      ٢,٢٠١  )  ٣٣٨,٩٧٣(  )    ٢٦,٤٢٨(  تردادات / (مصاريف) تأمينة أخرىاس
    -      -    )  ٩,٩١٨,٠٥٩(    -      -      -      -      -    األتعاب اإلدارية املدفوعة لشركات إدارة النفقات الطبية

    -    )    ٥,٣١١(  )  ١,٠٤٥,٩٢٠(  )  ١٧٤,٤٤٥(  )  ٢٣٧,٤٠٤(  )    ٣٣,٠٠٨(  )    ٨,٢١١(  )    ٩٥,٩٣٣(  بدالت اهليئة
    -      -      -      -    )  ٣٨٦,٠٦٨(    -      -      -    حصة صندوق تعويض متضرري حوادث السري املجهولة املسبب

    -      -      -      -    )  ١,٩٥٧,١٢٢(    -      -      -    حصة صندوق الرعاية االجتماعية
    -    )    ٣٣,٤٨٥(  )  ٥٥٩,٤٠٧,٣٧(  )  ٣٣٠,٦٧٥,٨٥(    ٥٢٤,٦٢٠,٤٥  )    ٥٤٢,٠٩٤(  )  ٢٩٣٣,٧٧(  )  ١,٨٣٩,٧٩٣(  ايف املصاريفص

    -        ٣٢٩,٨٩٧  )  ٣١٦,٤٩٢,٦٧(  )  ٣,٨٩٠,٠٢٦(    ٥٤٦,٩١٧,٤٤    ١,٥٩٥,٥١٥  )  ٥٨٩١,٧٠(  )  ٨٣٣٩,٩٦(  صايف أرباح/ (خسائر) فروع التأمني



 

 - ٤٠ -

  / تابع: كالتايل هي(غري مدققة)  ٢٠١٩آذار  ٣١ يف املنتهية للفترة التأمني وعرف ئجنتاو إليرادات القطاعي التحليل إن
    املجموع      احلوادث العامة      احلوادث الشخصية     املسؤوليات     السفر      اهلندسي      التغطيات املصرفية      
    ل.س.      ل.س.    ل.س.   ل.س.    ل.س.   ل.س.     ل.س.      

  )  ١,٠٩٣,٤٩٩,٥٨٨(  )    ٥٠,٠٠٠(  )  ١٩٨,١٠٥(    -      -    )    ١٥,٢١٤(  )  ٣١,١٦٢,٦٥٠(  التسوية يف اية الفترة إمجايل احتياطي املطالبات قيد
    ٢٥٦,٩٨١,٢٦٥            ٨٦,٠١١    -      -        ١٣,٦٥٧    ٢٩,٦٠٤,٥١٨  املطالبات قيد التسوية يف اية الفترة من احتياطيحصة معيدي التأمني 

    ١,١١٤,٨٤٨,٩٤١    ١,٠٥٠,٠٠٠      ١,٠٢٠    -      -        ١٥,٢١٤    ٣١,١٦٢,٦٥٠   بداية الفترةإمجايل احتياطي املطالبات قيد التسوية يف
  )  ٢٥٤,٥٢٢,٩٨٢(  )  ٧٠٠,٠٠٠(  )    ٧١٤(    -      -    )    ١٣,٦٥٧(  )  ٢٩,٦٠٤,٥١٨(  معيدي التأمني من احتياطي املطالبات قيد التسوية يف بداية الفترةحصة 

      ٢١,٣٤٩,٣٥٣    ١,٠٠٠,٠٠٠  )  ١٩٧,٠٨٥(    -      -      -      -    يةإمجايل التغري يف احتياطي املطالبات قيد التسو
      ٢٣,٨٠٧,٦٣٦      ٣٠٠,٠٠٠  )  ١١١,٧٨٨(    -      -      -      -    صايف التغيري يف احتياطي املطالبات قيد التسوية

  )  ١٥٢,١٤٥,٢٤٢(  )    ٧٩,١٦١(  )  ٦٧٥,٥١٥(   -    )    ٩٧١,٦٠٨(  )    ٢,٢٨٢(  )  ٧,٨٥٢,١٤٩(  احتياطي حوادث مفترضة مل يبلغ عنها يف اية الفترة
      ٥٨,٩٦٤,٧٥١      ٣٢,٢٤٧      ٣٨٩,٩٦٢    -        ٦٨٥,٨٤٥      ٢,٠٤٩    ٧,٤٦٠,٣١٠حصة املعيدين التأمني من احتياطي حوادث مفترضة مل يبلغ عنها يف اية الفترة 

    ١٥٢,٥٨٥,٠٧٨      ١٥٧,٥٠٠      ٦٩٤,٢٨٦    -        ٩٩٦,٨٨٧      ٢,٢٨٢    ٧,٨٥٢,١٤٩  احتياطي حوادث مفترضة مل يبلغ عنها يف بداية الفترة
  )    ٥٧,٢٢٢,٣٨٥(  )  ١٠٥,٠٠٠(  )  ٤٠٨,٥٢٩(    -    )    ٧٠٣,٤١٤(  )    ٢,٠٤٩(  )  ٧,٤٦٠,٣١٠(  حصة املعيدي من احتياطي حوادث مفترضة مل يبلغ عنها يف بداية الفترة

      ٦٤٣٩,٨٣      ٧٨,٣٣٩      ١٨,٧٧١    -        ٢٥,٢٧٩    -      -    إمجايل التغري يف احتياطي حوادث مفترضة مل يبلغ عنها
      ٢,١٨٢,٢٠٢      ٥,٥٨٦      ٢٠٤    -        ٧,٧١٠    -      -    صايف التغري من احتياطي حوادث مفترضة مل يبلغ عنها 

      ١,٩٦٥,٠٠٠    -      -      -      -      -      -    الفترةستردادات من مطالبات مدفوعة اية ا
  )    ٨٣,٥٠٠(    -      -      -      -      -      -    الفترةاستردادات من مطالبات مدفوعة اية حصة املعيدين 

    -      -      -      -      -      -      -    الفترةاستردادات من مطالبات مدفوعة بداية 
      ١,٨٨١,٥٠٠    -      -      -      -      -      -    صايف التغري يف استردادات من املطالبات املدفوعة

  )    ٢٣٦,٣٦٦(    -    )    ٢٤,٤٢٠(    -      -      -      -    دفوعةاملعموالت ال
  )    ١١,٧٣٢,٠٥٣(    -    )    ٩٣,١٧٠(  )    ١٠,٦٩٧(  )    ٧٢,٧٦٥(    -      -     تملندويب املبيعادفوعة املعموالت ال
  )    ٩٨,٦٨٧(    -    )    ٣٠٠(    -    )    ٢٤,٦٠٠(    -      -    دفوعة للبنكاملعموالت ال

  )    ٢,٧٥٨,٥٨٦(    -    )    ٤٠٠(    -    )    ١١٤,٤٥٠(    -      -    وظفنيللمعموالت 
  )    ٢,٠١٣,٠١٥(    -      -      -      -      -      -    عمولة االحتاد السوري لشركات التأمني إلدارته جتمع اإللزامي

  )    ١,٧٩٣,٠٣٩(    -        ٤٠٥      ٢٧٧      ١٣٧,٢٧٠    -      -    استردادات / (مصاريف) تأمينة أخرى
  )    ٩,٩١٨,٠٥٩(    -      -      -      -      -      -    األتعاب اإلدارية املدفوعة لشركات إدارة النفقات الطبية

  )    ١,٦١٩,٥١٦(    -    )    ٥,٥١٣(  )    ٤٦٢(  )    ١٣,٣٠٩(    -      -    بدالت اهليئة
  )    ٣٨٦,٠٦٨(    -      -      -      -      -      -    حصة صندوق تعويض متضرري حوادث السري املجهولة املسبب

  )    ١,٩٥٧,١٢٢(    -      -      -      -      -      -    حصة صندوق الرعاية االجتماعية
  )    ٦٩,٢٦٢,٤٨٢(      ٣٠٥,٥٨٦  )  ٥٦٦٥,١٢(  )    ١٠,٨٨٢(  )    ٨٠,١٤٤(    -      -    صايف املصاريف

      ١٢٨,١٠٠,٩٤      ٣٠٥,٥٨٦  )  ٥٢٩٨,٥٦(      ٧٨,٨٧٧      ٨٧٨٦,٥٥    -      -    صايف أرباح/ (خسائر) فروع التأمني
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  تتوزع األقساط املكتتب ا حتت فرع التأمني اإللزامي على البنود التالية:  *
    (غري مدققة) آذار ٣١أشهر املنتهية يف  ثالثةلفترة ال          
    ٩٢٠١      ٢٠٢٠      البند    
    ل.س.      ل.س.          

    ٣٦,٩٩٨,١٢٣    ١٦,٣٨٩,٤٧٣    التأمني اإللزامي    
    ١,٦٠٨,٦٦٥    -      تأمني حدودي    
      ٩٦٠,٤٨٣      ٥٩٢,٩٣٠    بطاقة برتقالية    

        ٣٩,٥٦٧,٢٧١    ١٦,٩٨٢,٤٠٤    

  إيضاحات خاصة يئة اإلشراف على التأمني:
    (غري مدققة) آذار ٣١أشهر املنتهية يف  ثالثةلفترة ال          

    ٩٢٠١      ٠٢٠٢    
    ل.س.      ل.س.    

    ١,٦١٩,٥١٦    ١,٨٢٠,٤٨٠  حصة هيئة اإلشراف على التأمني
      ٣٨٦,٠٦٨      ١٦٣,٨٩٥  حصة صندوق تعويض متضرري حوادث السري

    ٩,٩١٨,٠٥٩    ١١,٠٠٩,١٢٥  األتعاب اإلدارية لشركات إدارة النفقات الصحية
  

  االلتزامات الطارئة  -٣١
التنظيمية ومن و لعربية السورية فإن الشركة تقوم بعملياا وفق التطبيقات املوضوعة من قبل السلطات املاليةكما هو متعارف عليه يف اجلمهورية ا

ي خالل الفترة، وبرأي اإلدارة فإن أية دراسة ضريبية الحقة لن تؤد تم دراسة أعمال الشركة ضريبيًامل ي .قبل هيئة اإلشراف على التأمني السورية
  إىل أعباء إضافية.

  
  القيمة العادلة وإدارة املخاطر   -٢٣

  :ةالقيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالي  ( أ )
ثناء املوجودات بتاريخ بيان الوضـع املايل، باست املوقوفةال يوجد فرق جوهري بني القيمة الدفترية والقيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية 

  .حقوق املسامهنيخالل  املالية املحددة بالقيمة العادلة من
ة العادلة حبسب ميتضمن اجلدول التايل القيمة الدفترية والقيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية يف البيانات املالية، إضافة إىل طرق قياس القي

يمتها الدفترية موازية ن قأة نظرًا العتبار اإلدارة سجلة على أساس القيمة العادلاملتراتبية اخليارات. مت اسـتثناء املوجودات واملطلوبات املالية وغري 
 :لقيمتها العادلة

     (غري مدققة) ٢٠٢٠آذار  ٣١يف  كما    
  الفرق            القيمة العادلة            القيمة      

  / (نقصان) زيادة      املجموع      املستوى الثالث      املستوى الثاين      املستوى االول      االمسية الصافية    إيضاح  
  ل.س.       ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      

  املوجودات املالية املقيمة بالقيمة العادلة 
  موجودات مالية حمددة على أساس القيمة العادلة 

    ١٩١,٩٣٦,٠٣٢   ٢٨٢,٦١٧,٠٣٤    -      -     ٢٨٢,٦١٧,٠٣٤    ٩٠,٦٨١,٠٠٢  ٧  من خالل الدخل الشامل اآلخر  



 

 - ٤٢ -

     (مدققة) ٩٢٠١كانون األول  ٣١يف  كما    
  الفرق            القيمة العادلة            القيمة      

     زيادة / (نقصان)      املجموع      املستوى الثالث      املستوى الثاين      املستوى االول      االمسية الصافية    إيضاح  
  ل.س.       ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      

  املوجودات املالية املقيمة بالقيمة العادلة 
  أساس القيمة  مالية حمددة علىاستثمارات 

    ٢٠٣,٦٢٤,٢٦٢   ٢٩٤,٣٠٥,٢٦٤    -      -     ٢٩٤,٣٠٥,٢٦٤    ٩٠,٦٨١,٠٠٢  ٧  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  

  .فترةاألول واملستوى الثاين خالل المل يكن هناك أي حتويالت بني املستوى 
 أسس التقييم، معلومات غري منظورة هامة وحساسيتها على القيمة العادلة:

  .ةدول التايل معلومات حول كيفية تضمني القيمة العادلة لألدوات املالية يف البيانات املالية واملعلومات غري املنظورة اهلامة املستخدميظهر اجل
  حساسية املعطيات       تعالقة املعطيا                            
  غري املنظورة على      غري املنظورة      معطيات غري                      
     القيمة العادلة      مع القيمة العادلة      منظورة هامة      سس التقييمأ      اريخ التقييمت  .      املوجودات املالية  
  موجودات مالية حمددة على أساس القيمة  
    ال ينطبق      ال ينطبق      ال ينطبق    القيمة العادلة استنادًا إىل السعر    ٢٠٢٠آذار  ٣١    العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   
        در األسهم صماملقدم من               

  :دارة خماطر التأمنيإ  )ب(

  خماطر التأمني 

الل خ إن خماطر التأمني هي املخاطر اليت يولدها عدم التأكد من حدوث، توقيت أو قيمة املطلوبات التأمينية. ميكن إلدارة خماطر التأمـني مـن
  الفعلية مقابل املطالبات املتوقعة. اجلديد، متابعة صحة التسعري ومتابعة املطالبات نتاجتكوين اإلو متابعة كمية

ما يستتبع ذلك من مطالبات ذات قيم غري مؤكدة نظرًا إىل طبيعة عقد و يعترب اخلطر مبوجب أي عقد تأمني احتمال حتقق حدث مؤمن عليه
  بالتايل ال ميكن توقعه.و يكون حتقق هذا اخلطر مفاجئًا التأمني،

ة املذكورة تسديدات املنافع القيمـو مني مبوجب عقودها التأمينية هو أن تفوق املطالبات الفعليةإن اخلطر األساسي الذي تواجهه شركات التأ
ئة أو غري قابلة االكتتاب بأخطار سيو حتت بند املطلوبات التأمينية إضافة إىل احتمال تسعري غري مالئم لألخطار ووضع األقساط غري املناسبة

املنافع من سنة و املنافع وحدا تتعدى املبالغ اليت كانت مقدرة وختتلف األرقام الفعلية ومبالغ املطالباتو اتبناء عليه فإن تواتر املطالب للتأمني،
  إىل أخرى عن التقديرات املتوقعة.

رت الشركة د طـوأي من تكويناا وق ىأضف إىل ذلك أنه كلما تنوعت املحفظة التأمينية، كلما كانت أقل عرضة للتأثر بالتغريات اليت تطرأ عل
ة األخطار بغية ضمن كل فئة من تلك الفئـات لتوسيـع قاعـدو استراتيجية االكتتاب بعقود التأمني لتنويع األخطار التأمينية اليت تقبل ا

  ختفيض نسبة التغري يف النتيجة املتوقعة.

تضـع و معاجلة احلوادث معـاجلة فعـالةو ة ممتازةمعاهدات إعادة تأمني ذات فئو تدير الشركة أخطارها من خالل استراتيجية اكتتاب سليمة
  الشركة األسس االكتتابية اليت توفر املعايري املالئمة الختيار األخطار.

  ،%٦,٧٢التايل: فرع احلياة  على فروع التأمني بالشكل ٢٠٢٠آذار  ٣١املنتهية يف  أشهر ثالثةالوقد توزعت املحفظة التأمينية لفترة 
  ،%صفراهلندسي  ،%٠,٧٨، احلريق %٦٨,٧٤، الصحي %١٥,٢٥، سيارات شامل %٥,٦٠ت إلزامي سيارا، %٢,٤٦ البحري
، واملسؤوليات %٠,٠١، السرقة %صفرثائق تأمني املصارف الشاملة و، %٠,١١شخصية ال احلوادث، %صفراحلوادث العامة ، %٠,٣١السفر 
٠,٠٢%.  
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  ،%٦,٤٣على فروع التأمني بالشكل التايل: فرع احلياة  ٢٠١٩آذار  ٣١ية يف أشهر املنته ثالثةوقد توزعت املحفظة التأمينية لفترة ال
  ، اهلندسي صفر%،%٠,٣٣، احلريق %٦٤,٥٨، الصحي %١٠,٧٧، سيارات شامل %١٤,٦٦، سيارات إلزامي %٢,٠٤البحري 

، واملسؤوليات ، السرقة صفر%%صفر، ووثائق تأمني املصارف الشاملة %٠,٣٤، احلوادث الشخصية صفر%، احلوادث العامة %٠,٨٢السفر 
٠,٠٣%.  

  التأمني  إعادةخماطر 

ه يف ذلك كما هو معمول بو قامت الشركة بإبرام عقود إعادة تأمني مع شركات أخرى، لتقليص املخاطر املالية النامجة عن املطالبات الكبرية،
  باقي شركات التأمني.

املتعاقدة معها ويتمحور اهتمامها حول األخطار االئتمانية النامجة عن التوزع اجلغرايف تقوم الشركة بتقييم الوضع املايل لشركة إعادة التأمني 
  التأمني.وطبيعة األنشطة والفعاليات لشركات إعادة 

معاهدات إعادة تأمني اليت توفر هلا القدرة على مواجهة األخطار بأسعار منافسة ومتكنها من االحتفاظ باحلد األمثل من  الشركة يفدخلت 
  ألخطار، مع األخذ بعني االعتبار املوارد املالية كرأس املال واالحتياطيات وحجم حمفظة األوراق املالية واألصول اجلاهزة.ا

  .ةإن حجم املخاطر املحتفظ به يتناسب مع القواعد العملية ومقياس املقارنة العام، واألكثر أمهية، هو االحتفاظ بنسبة سيولة عالية للشرك
إعادة التأمني ال حتل الشركة من التزاماا جتاه املؤمن هلم. وتبقى الشركة ملتزمة جتاه املؤمن هلم باحلصة املعاد تأمينها حىت يف  إن عقود أقساط

  حال عدم وفاء شركة إعادة التأمني بالتزاماا.
  السوق خماطر

املخاطر النامجة عن  الفوائد أو أسعار صرف العمالت مبا فيها تنشأ هذه املخاطر من التغريات يف قيمة، أو اإليرادات النامجة عن املوجودات أو
  املطلوبات.و عدم التطابق بني املوجودات

  السيولة خماطر

غاية، فإن لإن إدارة خماطر السيولة تتمثل بالتأكد من توفر سيولة كافية لإليفاء بااللتزامات املترتبة على الشركة عند استحقاق أية دفعة. هلذه ا
  ذلك بشكل دوري.و املطلوبات على حد سواءو م بقياس التدفق النقدي املتوقع بالنسبة للموجوداتالشركة تقو
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  يبني اجلدول التايل حتليل املوجودات واملطلوبات وفقًا للفترة املتوقعة الستردادها أو تسويتها.
    (غري مدققة) ٢٠٢٠آذار  ٣١كما يف      
    املجموع      أكثر من سنة      أقل من سنة      
  ل.س.      ل.س.      ل.س.      

  املوجودات  
    ١,٤٦٦,٩٥٥,١١٥    -      ١,٤٦٦,٩٥٥,١١٥  يوازي النقد ماو النقد
    ١,٨٣٥,٣٣٢,٢٣٩    -      ١,٨٣٥,٣٣٢,٢٣٩  املصارف لدى ألجل ودائع

  موجودات مالية حمددة على أساس القيمة العادلة
    ٢٨٢,٦١٧,٠٣٤    -      ٢٨٢,٦١٧,٠٣٤  من خالل الدخل الشامل اآلخر  

    ١٣٢,٧٣٩,٣٢٠    -      ١٣٢,٧٣٩,٣٢٠  تأمني وكالءو وسطاء ،ونعمالء مدين
    ١٥,١٨٦,٠٧٩    -      ١٥,١٨٦,٠٧٩  التأمني إعادةو التأمني شركات من مدينة حسابات

    ٤٤٩,٣٠٧,٧٥٣    -      ٤٤٩,٣٠٧,٧٥٣  احلسابيةو الفنية االحتياطيات من التأمني معيدي حصة
    ٤,٨٢٣,٣٥٣    -      ٤,٨٢٣,٣٥٣  ذات عالقة أطراف-مدينة ذمم

    ١٢٩,٦٧٤,٦٤٣    -      ١٢٩,٦٧٤,٦٤٣  أخرى موجوداتو مقبوضة غري مستحقة فوائد
    ٢٥,٠٠٠,٠٠٠    ٢٥,٠٠٠,٠٠٠    -    التأمني على اإلشراف هيئة لصاحل جممدة وديعة

    ٤,٣٤١,٦٣٥,٥٣٦    ٢٥,٠٠٠,٠٠٠    ٤,٣١٦,٦٣٥,٥٣٦    
  املطلوبات  

    ٧٧٤,٦٥٩,٧٩٩    -      ٧٧٤,٦٥٩,٧٩٩  التأمني إعادةو التأمني لشركات دائنة حسابات
    ٥٣,٥١٣,٤٧٥    -      ٥٣,٥١٣,٤٧٥  تأمني ووسطاء دائنون عمالء

    ١,٥٢٥,١٧٤,١٠٩    -      ١,٥٢٥,١٧٤,١٠٩  احلسابيةو الفنية حتياطياتاال
    ٣٠٥,٣٧٧,٢٥٩    -      ٣٠٥,٣٧٧,٢٥٩  خمتلفون دائنونو دائنة ذمم
    ١٤٧,٥٥٣,٨٣٠    -      ١٤٧,٥٥٣,٨٣٠  ذات عالقة أطراف- دائنة ذمم

      ٤,١٢٤,٣٩٦    -      ٤,١٢٤,٣٩٦  لدخلمؤونة ضريبة ا

    ٢,٨١٠,٤٠٢,٨٦٨    -      ٢,٨١٠,٤٠٢,٨٦٨    

    ١,٥٣١,٢٣٢,٦٦٨    ٢٥,٠٠٠,٠٠٠    ١,٥٠٦,٢٣٢,٦٦٨  السيولة فجوة
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    (مدققة) ٩٢٠١ول األ كانون ٣١ يف كما      
    املجموع      سنة من أكثر      سنة لغاية      
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      

  املوجودات  
    ٩١٢,٣٤١,٠٧٩    -      ٩١٢,٣٤١,٠٧٩  يوازي النقد ماو النقد
    ١,٩٥٤,٩٨٣,٠١٧    -      ١,٩٥٤,٩٨٣,٠١٧  املصارف لدى ألجل ودائع

  مالية حمددة على أساس استثمارات 
    ٢٩٤,٣٠٥,٢٦٤    -      ٢٩٤,٣٠٥,٢٦٤  القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  

    ١٤٢,٤٠٨,٣٦٤    -      ١٤٢,٤٠٨,٣٦٤  تأمني وكالءو وسطاء، عمالء مدينون
    ٥٠,٢٨٧,٧١١    -      ٥٠,٢٨٧,٧١١  التأمني إعادةو التأمني شركات من مدينة ساباتح

    ٥٣٨,٠٦٩,٨٠٤    -      ٥٣٨,٠٦٩,٨٠٤  احلسابيةو الفنية االحتياطيات من التأمني معيدي حصة
    ١٣,٢٧٢,٤٥٨    -      ١٣,٢٧٢,٤٥٨  ذات عالقة أطراف-مدينة ذمم

    ١٢٢,٢١٧,٧٧٦    -      ١٢٢,٢١٧,٧٧٦  أخرى موجوداتو مقبوضة غري مستحقة فوائد
    ٢٥,٠٠٠,٠٠٠    ٢٥,٠٠٠,٠٠٠    -    التأمني على اإلشراف هيئة لصاحل جممدة وديعة

    ٤,٠٥٢,٨٨٥,٤٧٣    ٢٥,٠٠٠,٠٠٠    ٤,٠٢٧,٨٨٥,٤٧٣    
  املطلوبات  

    ٦٣١,٨٦٥,٣٥٠    -      ٦٣١,٨٦٥,٣٥٠  التأمني إعادةو التأمني لشركات دائنة حسابات
    ٤٤,٤٦١,٣٤٧    -      ٤٤,٤٦١,٣٤٧  تأمني ووسطاء دائنون عمالء

    ١,٦٩٠,٦٤٣,١٦٧    -      ١,٦٩٠,٦٤٣,١٦٧  احلسابيةو الفنية اإلحتياطيات
    ٢٦٧,٧٣٨,١٤٣    -      ٢٦٧,٧٣٨,١٤٣  خمتلفون دائنونو دائنة ذمم
    ٩١,٤٩٧,٠٣٩    -      ٩١,٤٩٧,٠٣٩  ذات عالقة أطراف- دائنة ذمم

      ٤,١٢٤,٣٩٦    -      ٤,١٢٤,٣٩٦  مؤونة ضريبة الدخل

    ٤٤٢,٣٢٩,٧٣٠٢,    -      ٢,٧٣٠,٣٢٩,٤٤٢    

    ١,٣٢٢,٥٥٦,٠٣١    ٢٥,٠٠٠,٠٠٠    ١,٢٩٧,٥٥٦,٠٣١  السيولة فائض

  التسليف خماطر

تبع مبادئ جتاه الشركة. إن متابعة خماطر التسليف هي من مسؤولية الشركة اليت ت متتمثل خماطر التسليف بعدم إمكانية املدينني من الوفاء بالتزاما
 تلك املخاطرالتنويع يف خماطر التسليف يف كافة أقسام الشركة املعرضة لو دل التصنيف األدىن للمقترضنيتوجيهية صارمة تأخذ بعني االعتبار مع

  خاصة قسمي االستثمارات وإعادة التأمني.و

  خماطر العمالت األجنبية

  .صرفل يف أسعار اليف حال حدوث تغري معقو الدخل الشاملتقوم الشركة بإعداد حتليل احلساسية ملراقبة أثر التغريات على صايف 

  تنشأ هذه املخاطر من احتمال أن التقلبات يف أسعار صرف العمالت قد تؤثر على قيمة املوجودات واملطلوبات املالية.
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  تتلخص القيمة الدفترية لألصول املالية كما يلي:
    املطلوبات      املوجودات      
    كانون ٣١يف  كما      آذار ٣١كما يف       كانون ٣١كما يف       آذار ٣١كما يف       
    (مدققة) ٩٢٠١األول       (غري مدققة) ٢٠٢٠      (مدققة) ٩٢٠١ األول      (غري مدققة) ٢٠٢٠      
  ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      

    ٩٨٢,٦٤٦,٨٦٤    ١,٥٨٨,٦٨٢,٥٢٢    ١,٣٨٣,٠٥٨,٣١٦    ٢,٢٣٧,٦٠٦,٨٥٦  دوالر أمريكي  
    ٦٢,٧١٤,٧٦٦    ٩٩,٥٤٠,٠٧٩    ١,٩٢١,٠٧٨    ٢,٩٧١,٠٦٧  يورو  

تدل على زيادة  أدناه. األرقام املذكورة %١٠د هذا التحليل بفرض تراجع صرف سعر اللرية السورية مقابل العمالت األجنبية بنسبة إعدا مت
 %١٠قيمة اللرية السورية بنسبة  سنعند حت ،%١٠الشركة وذلك عند تراجع سعر صرف اللرية السورية مقابل العمالت األجنبية بنسبة  أرباح

  األخرى سيكون هناك نفس التاثري على صايف اخلسارة ولكن ستظهر كمية اآلثر بإشارة معاكسة. مقابل العمالت

الشركة لتغريات أسعار صرف العمالت األجنبية املذكورة أعاله مقابل اللرية السورية. حتليل احلساسية يتضمن  حساسيةيظهر اجلدول التايل حتليل 
  األجنبية:فقط األرصدة ذات الصفة النقدية بالعمالت 

    الربح / (اخلسارة)      
    كانون األول ٣١كما يف          آذار ٣١كما يف       
    (مدققة) ٩٢٠١         (غري مدققة) ٢٠٢٠      
   ل.س.         ل.س.      

    ٤٠,٠٤١,١٤٥        ٦٤,٨٩٢,٤٣٣    دوالر أمريكي  
  )  ٦,٠٧٩,٣٦٩  (  )  ٩,٦٥٦,٩٠١  (  يورو  

  خماطر معدل الفائدة

ات اخلاضعة اليت هلا تأثري مباشر على املوجودات املنتجة للفوائد واملطلوبو ت اليت حتدث يف معدالت الفوائد السوقيةتنشأ هذه املخاطر من التغريا
 للفوائد.

  خماطر العمليات

 ألشخاصاإن خماطر العمليات هي خماطرة اخلسارة أو التأثريات السلبية على العمل الناجتة عن عدم صحة أو فشل اإلجراءات التطبيقية الداخلية و
وطرق تقييمها   األنظمة الداخلية للشركة أو عن أحداث خارجية. تتم إدارة خماطر العمليات من خالل هيكلية تتطلب حتديد املخاطر و

 ةمن خالل طرق تقييم ذاتية ملتابعة فعالية هذه اإلجراءات. إن املخاطر اإلستراتيجية حتدد وتتابع من خالل عمليو نسبة حدوثهاو حبسب تأثريها
  التخطيط السنوية.

  

  رأس املال كفاية  -٣٣
 

  ٢٠٠٨كانون األول  ١١الصادرة يف  ذلك متاشيًا مع تعليمات هيئة اإلشراف على التأمنيو تبع الشركة سياسة إلدارة رأس املالت
  .%١٥٠ركة عن ) حول حتديد كفاية األموال اخلاصة. يشترط هذا القرار أن ال تتدىن نسبة املالءة لدى الش١٠٠\٢١٠رقم  (قرار
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  مت احتساب نسبة املالءة كما يلي:

  كانون  ٣١كما يف        آذار ٣١كما يف     
    (مدققة) ٩٢٠١األول       (غري مدققة) ٢٠٢٠  
 ل.س.      ل.س.    

  رأس املال املتوفر
    ١,٢١٠,٠٠٠,٠٠٠    ١,٢١٠,٠٠٠,٠٠٠ رأس املال املكتتب به

    ١٢٦,٩٧٢,٢٤٨    ١٢٦,٩٧٢,٢٤٨  االحتياطي القانوين
    ٥٤,٦٦٠,٠٣٧    ٥٤,٦٦٠,٠٣٧  ياطي اخلاصاالحت

  املالية املحددةالتغري املتراكم يف القيمة العادلة لالستثمارات 
    ١٧٣,٠٨٠,٦٢٣    ١٦٣,١٤٥,٦٢٧  على أساس القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  

    ٣٩٨,٣٨٧,٢٣٤    ٦٠٧,٧١٨,١٥٢  فروقات أسعار صرف غري حمققة
    ٥٧,٥٤٠٦٣,٨    ٧٤,٣٧٦,٢٣٩  أرباح مدورة

    ٢,٠٢٦,٩٥٧,٦٨٢    ٢,٢٣٦,٨٧٢,٣٠٣  جمموع رأس املال املتوفر

  رأس املال املطلوب
    ٢٣٤,٥٨٠,٥٣٣    ٢٠٨,٠٨١,٢٦٧  رأس املال املطلوب مقابل خماطر املوجودات

    ٢٠٨,١٨٣,٣٥٠    ١٨٢,١٦٧,٢٥٨  كتتابيةال املطلوب مقابل االلتزامات االرأس امل
    ٢,٧٠٥,٠٢٠  )  ١٢,٣٢٧,٥٢٤(  تأمنيرأس املال املطلوب مقابل خماطر معيدي ال

    ٣,٠٧٣,٨٩٧    ٤,٧٦٣,٠٦٩  رأس املال املطلوب مقابل خماطر تأمني احلياة
    ٤٤٨,٥٤٢,٨٠٠    ٣٨٢,٦٨٤,٠٧٠  جمموع رأس املال املطلوب

    %٤٥١,٩٠      %٥٨٤,٥٢    (%) نسبة هامش املالءة
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