
. i lt t r, rth /t'r.,n rf -/yr m n
T- r'1rl'" ry' . ; y'r"o an /ant /t

#)aL/U'---!'
+----,,* I

0VaV;eV

a*r.J:r-.ll 0d.!' . -tt ii.J! Jl

ijr.b! 4.,,j!. Jl r.rJJrJl iljj.

Lb ;lii. i..au.,/ ilJ-r,

i..us d&l

,J l-,li
ils Yl ; t"s JLJI C;.rl dr+ d-S,{3lr ,LtJl atGJt ;...L-lr u"..tjli i,jL, lr i: ,!l aS}I4jl-ll lrulrJr .j.:!+ u.i rij
,6r-.rLijl .:llq 4;6:iJt ::..'lt ,trilr .rbilt or!-.r.d.nrJr 6i, !lql ,dl ut!..J,_Ayl &till ah.)lt 4,$! !F Js., rr. \r cJ3\r

.dJ:l .rr,)l-ii sl-rL-J Lklt a+!"L"lt nL"l+-I i-Jr
Jr)l ,Jits r\ sr t"S iS!] JLJr ;S!r ri,yxJr \r=tCt el._- j^ .:J"ro ;,-,,. ,6tx .-ert UtJl 6LUJI i, .l+iJ #4re!1 .J*^bl ,."!.iij lrjul _!J!i!l rl!) UJ.ll J*J,*!'lisj e.Jjll .4lr lf! 4JdjJt ij*n l.iJt l-.,1i$5j $llll l+lrlJ 3y. ,\ 

1

.L.#t 4r-.!t .{, u{-:lt lpl

", riJl o"L.i
su1-,:ll rg} c.jsl-J}-', ;Jn !r! is;r. P-.t11 .jll:.=.+:"t N- -r!* C-rj a: :i! .,.qi]jjl Ll. Ct JrJt-.! inj ui$q lj"! $
-.lr- ip ;>UJt O"++.lt a'---.L-I !5Driyl .,tjt...\ :ct9.!ij ls;,ilt .,, C;E!-liij .U_.n_rs !. ,4JUt (rljlJl &tuj &sli.jJl ir .lrA .iSJ^ill .{rlut cruld 1i!i. r:r ilkJl s \ss- ,ss qj{J dirlJt !,Ur dB+-ls_ll r,rlJrll j)i!t dllJl JeJL_

tr.lij LL"i ;rrjt i;>-3 rjls ra*lc 1rl.-- !rl1 i:,jJ+i.I 6;isll eJri ;L $i,: .c,r.J!:Ji.a:,E r.s.,=ir .rf\.Vi,.r.r.fr*-

Lt^ ,g.r
!J' JliJl l.i l "/loo JlJill iiir {r cJ-Jr s*i)r brr ir)ur qe} ut;,.uyt g;a r4J;- c,;3t5 ,ti,.i-.y ,ri -Ei-: 63r -
.l' ;u"i:lt .l"ui gr"- .rF %l . 4ir- }ur .! irr*:: yl .3L . -r criltr r. ,A .ju+ rr 41rt ,;*{_:lt + GtJ,i)l i+a

.r. r i cLir iDjls 11 e! tx ,r*.J /r\,rvv,1\ 1/ jJ-a3t hA i-ri , -.:lJ ..sjll!.-

/\ ,Y . 1,vv^,^Y i/ q-_rrJt a+-/t C-Jr-:lr ,J ..:&t ;*J* lrJ is.J.:ilt nLclg ,.,+ .r+i_, ; u;-.r ;r.r _

"l.r'-; 
L.,Ji ,45!l .Lsl! alis.-}. %.t. t:Letr,yl orA (:Jjj-jJ y.\r cJjyl OJjIS r\ d US /1,1.1,1^v,y1y/J

Y . I v IL; I r g-,ri: ;r*i3t lJc. .jl')E::)t i+o ..,, -.r.tJr \ . , /) v/,r y p.) -.i-rdr .:Jr,j!i. .nS,- !e .d!.d /A.tA,Ii . 
, t 1v/

JAlr ,L-r*lijll ;r.lJt as; c,r.rqr ils r.r. o/oy. ir !J:- *r:J.rJr qlJt-Jl Ll. gi (,J c.l-t+),1 r'-Ji yi sjE Lr.l .JJl
. USrJt JtJilt dj:.l,rl.j-)ta !.!: lrj kjlEt!-lejj art") iS_.r,ilt &,,.r:

-,r-J'iJt'ts-
1,.iJ+.411' i "S: 

.r.cr r!.c;ll
otlY .At

LLIL53
(!9/rl



rr+dl (J+b)l Clill J. i-'riJl (:lr q. !l r#6.i 6.rtcl-r I . \ v tlJ _4ntJl rljcVl d {SJ.jJl L:.u[! ,1.4i1 up r:;-r ;r.: -

J,l 6.,"11' !lr, J-l3l ++- JLr.ta+ i-LJl i-lrlrr i.,.'rJI .:,)L.Jl J," LdtrL* ;.r,-.2i o3; r#r. r+,,.Ji '1, \rJ.J

,rL.j 1j' e6 alSJ 4+s d 4.lLJl , '..1 Jlr .ill-)]. i.ii-,tr, *tS- all+- rrir,i.eri t- ,at. ) v fte d ti,ji^ !:;3. cL:tS

:-! t^s ;rrJl Clril
ir^Al .Jl di}- *J r..ll r'jll .JU

qJirJl eaJ- fu3-j ]-G -tL:-r

ruo (.r':t ,:) q'-ls"
i$asi.iii*

-i>- _1,- ,.!-r1s ..:o

tA\ \.\Y \1t IJLJI d,,i\ , 1V (Js 4J" tJl itjilt (J.i uE Lx

Y tv oY\ ll\ Itt !:r^i , \ . '\ v ,_l -x& ..ri .,,- als L"s

{Js.j iJl*Jr

,rjil-ill ,+. lrisYl !.-+1-,',ilLor,(\.C:CL+)l) Y.ll d-c d)-:dEJl 4+F.r.LcltilL J:Yl ln LFS,+ ASJ,i.ll cr,L! $r
ur l01 6rLJl ,,,.,-4r.iJl 4lrLll Cqll (J! J:+ il .jrj.l.i 4n;rlr! JJ.-,:i!ls^ ej_i CJ'Ii J: ,(\t Ct CL+)t) a;.

.rV CJ AJI a-i,,L.Jl Jlr- ljlj dlhp i-i.il \ . \ A iU ij)tlJl crljlrJl u;Jc cifciJ .c1sJ-.:,ll diE

(3lc -ilj"j,Yl i.*-)l-p,,,._rIqCJ."Jl I6'--+-ll rJ] nr-- ca.rl il,jrl"Jl 6yJ'"Jl t^Ji.:jj:: ,L+iJ J r:i-r JJl -

O- .);Jr ) L4...irJl rl r*.1,.11 J)-:6GE-U 3i ";.;;lj *,-!!t.rJl .rrsr;l ,Je."^ dr]rr Y '.v eLJ j,./A t 1 iJ iu.ill
.rJ.Jl s-L,!l ,,,1lJJl Llu.i i.-,JI ri ijx

4i*jJlt &tult JJ'.i

.iL*.J I s Yr ,ro J q$ ,.j r .4JJr dLJl a-i-J AlLJr ,:.l.L"jl l,!,!i j i,,.al sYl .a,..+Jl E rij6 .s,!; ' ,,1 Jl #ill )ri Jl
.,aL- >-i,.ir s- rrl*ri *', 

",s 
o"-.Ss u-u, .r:W r:+s

*) !.]+i"lill ;cLiSJl_9 ,.!;;J.: ,d.,4 
"1" 

drlJLtiil rlj:. L E ! ij
.p.i .i' SJill ,3rrL ee .rllYl jisji aiLiJl Lrl o.ll

.er.r:jt .r-,+ Jl -liKYl eLln u. .:L"JLJ1
ar6sJt Lt J)l e .:l4J rp.e-j. crlJLniL i-:.! ,c!! aL:YL
.+ k' c>Jl aI-,Jl Jl a^ shlr jr^ljll t.rj .r^ L+ rF

.re,ilt or e- JS-+ q.!.; ; S ;;.{:1t .rr:;

*-s i.i "idt a:JJl + .UlL-!! i-lg.;J- 6lJLn=1, l,-! .!i.l

j^ .)sillj iJLJrl.Jl .r. q+' -r.s Dr,i J. JLJ' 5-)Jlg:rt-:
..:rtrltLJl o.ra i,aiJ la..;pi: ,rs i;h)l i{+lc or&l sjll U*Yl

-L ,i. ,i ,.s-."i1 J.JI i,tl .L-l! ,!ar U-!

&.i .ij"jjJl .l-l *ll 'lii 4t1ti er. ,,,1..,' 4JLJI j,UJill

.J^ _}}K -L .:JUC.)9tsj .hi/,)JS iruje il+si ,lsj-l Jli
Llr{s LAls - \JJI ':rl.trjll

\

ryr ijrl D* L.rarr nB^hr .,* ffi.!Y'iii':'l
l.rA Jl.nol, lj,! $i ajsJl !L-GU ,Je r& aslll & -p_e

. j:,rljll 4J.c ; LLi t-"t--at aji ri ji . -J L1J LLr iJ'.i lJl

Lr-,itr +i c,l,r.L^I

;;^Bt .r3iJ 4ij9ll ,:UU"JI are A- ll ,.:l-ljijYl _!$i .):n+

,rp &l:" ljr;jl ctlij isJ,itl 
-4-!r,"Jl 

.:LrJill jsi aji ,riD
iSJ,ill iJqi- dill iljil)l )J$l $o JUo)'L lnr.:i $+l i.rSi
.t; d,L.ll!^ll i. Ej=ncl dllllj ,c-rl-.rjli.ll ou a!,l.L rii-Y 

'+r-,ii
.drlsll 4:Le !:.i 

'L-E Ll"ial r..,1" ,r., ;i ,. Jur:, Lta ir"i L-r"nil

crL3,hrJt A,..Eii .!.JlJ*:
dJ-JLJI i.l!\J C+Jt , :rurrtl (5L, '.r-r Lrl .ll u. +JJl
Jl ,J.l i-!'r!t .lA J.ii O) .4JLJlr i,Li...ijll dis- . Ul )s LJ*

*L- K-:, 4lLJl .:,1. JJI , E -i . L:ill i-.iJ e o c Li



inLL- 4sJ"ill d 4+Ul .j "ll _)u-i ,]i ;. SiSt., u;
!^ lstll, u.! L"< ,,f_s:Jt !_D- .i_r* O' 6,LJt j--x

.4+-LiJt (fLl..,-lt (3.. G Jt .Ety +

' iJ' 11 Jls.,i oLEJJi
r{ lrr^1 t+ irrs,. Yl cDJL i..{- 4Jrii d,t"tj,illj 4"-i asJ"l,ll crr.l

p.u g. J.i dt,A .j Jl JL-i _n'j .=,1,+-r 4: UJI ;.J:llt Jl
;ll Jl a-!.i:-. . Yr cDJ, tu "lJl "fu-^lt 5r+ c!:J

4JUl cul+ilr (J.i i].JA.F rlL-) gj_r ui , s+ u 4+_,dt

d..;rrl .19.1
lirl .cl-rldl d$^ ,!diC. aiilt 4Jtll iljll CJE rJ. griJl HJiill j r-d-:J-;l + Jt crJ;yl d-r,l,ll atr ilrs6Jtr)r al

!_,, gi (,+ ) u.ilr .rsrE)l .:r" JJI ora 4l- LJI ilrill ,J.,. t+ir ,J-4 Yr U ,r Gil ,j-) A.-=i! +;lJt jl,-_d! E+rj e+ .Ji iF
.klr- +i.., ,i :S- i3t ;.

ir ,}.ill A+I-lt (lu]+tr Jr.s,r vi 6rrJlt ,:l+l cj,,,r

i..ro il:F;11:)l ../ .:lls ,4J1Jl -rJ$ll r:lrrlt -xd Gr;.1.r!" ;;r,-., re '1o3 iJ- LJt .l-t+Jl orA rlrel uc il3-!,* 6Jlr)l gl
clj- ,i;yj- ctL:i ,..,p e;lt- iJ$o 6J3- A:l1ll .aljt+Jl .rlul 6" le ::< iii L;rF olJi €!t iJl-ijl ef C-J Jr oJ:,lJt t^i.:11

.iur ;ro ,i Lii aJc, LGlj._-rjls

JjLJI r,)c (J.lL! d+- ctsiYlj r-r.i* ;i.lix Jl *!"yl 
"1" 

isJlll 6Ji! a*':x jD 4!j*;JhYl , 'Jsi 
4J- tJl ol.lrJl itlcl Jc

.J:+ kJ.J 'l_r+ 
Y t"$. Ji ,LdlJ". , l! Ji isJ",ill iri"-i 6JlrYl cs:. ,J u ,oi-t=Jt iJJIJ&)l lu rL"iclj 4rJUnuYL ilLiall

'elJ! tt=;tt Y1 ;'j

.iSJl! 4+lul _.p-)li:Jl rl.r1 4lLc Glc .jlJl)l rt j:jyj* k_dl *L +"td1 a)

ilJ.ilt i+lutt crul+lt d,6i &. cJrt 4.rtl ($r. cLl" JJ,.,,r

-ri .-i; "* 
ii.i,l, .:-r:15 rl.J- ,q-Joj- cturi iF Llc r ,J"-i iJr: LK i-JUt ,:E!Jl .iS lil I ^ri 4iu \jJL GI" dJ-Jt $J1i JJ

sll &!ill ;,jle ,.ri :*.-; Y,]sl-, ,i,s. ij'ir J,. & Lr.is ra LJ,i l ,J<lll ul .l+iJ a!;q #It J! l jlji Jh-J t'1ls_e ri\^r g.
F'jr .[Hl -ro ri u l ] cLL:Yl L; rle .o.re-3 Jt-; g*r+ il.i gi t--tr -i.xii .iJ- j+"il.J]]11 ;.r-r--lJ t!i3;;
.1j" LJI nLUJt .rA.J' it+ ir:.ri:-Jr o. 6\ir.\t L$,-i!yt .lJlJill G.lc t^Jr,lb iiJl u u1S li) L"+ e.- _ei g:_s,-K.! !-*_r

:t4i il.L"s .d:cill 6J$ JlJt sjdl cri'.ll Gle l"rt jJ !r+Jl j$lll u,JLn uiti .41- rJl J:,grilr Jcrl,J ilij jq.!r:]l atLo ..:r I +s

j:,isll 6l'lJ+!.r d=lillj d-.ll .4lrsj ,iLr .)c, ji din dJe ;j,iE d-ds rlj- ,+;lUt crlilJt (J! aJlJ+ll ctliyt J&U,- drlrr r'-1:
o;ll cp eU.f,p_,+ i!: .jL,ii(l d. J!1.^ Jl ljlil Lt-i y3i;-r-:.j i,i" rS J,,tur 4N ,.5lc J.j*-Jt3 ,trr -r1 ell C" i+-,it Lr

.+rJl arr.6jl rtl,i jrt.r,l g).i."Jl er,",!,j^ll li"l.ll .J*rill ,jtljill .JUl J^,j,J e+-,i!Jt ;. ijt11 ,i!i drii

gi_j otr,t Lhi l..,. l..,c LJsl.J ..jj.r'!ll f-iiJ i-E disi glptJ+l tJ.; d-j rJ" Lilii]L i-!,ll Ji qlirJl .rr-ijl aui,rl" t)!y!
.iS liX i+LlJl Ll-ijl 4J- ti JF

.6Jlr)l Ll,! u. ; l 14r iiLiJl 61-L+YIJ i*lsJl crl_lrijll 4+LG-J i,Ji,Jl 4+ulsll 3L-lrJl L')- a+iii

jltia 
-,15 

lll U:s gt-ln-t .r*:lc J ,-.:t er .Jl jpill 4!i .J. .rjf J ..r:-. LJI cJ jr )--yt l 6 )lr)l ,lsj.-r L,)L _cr. zl-tJj-L
:.j1: !.'J'l eijJjlYr rJL-.p-, .tt_f-)r -.1" asJ,ilr 5jri JF Lla isjs.i J,,j: $.jJJ,E Ji 5lr-L i_!Ln .XiLll 3:c a^ reys; iJts
orA d.Js Llt- ,J _li ,+;lUl oL:$l j ;:;l3jl ilJl dJll $sLElYr J E:-p !+ .EYt d.il til' *. . :! ,rdiJl p.rc .1. q;o3;
g.-, .u-x,rd e_rtr -:= t*+.!c, ,!rJl e !5ll jr$ill il]l *.!" l.ni.{ii-l (,i $nr lrA .t+i_., ,}"; t+L ,.".,-. -r+ i-s_ 1s }i gt=L-iyl

.alb 6Lrs jJ":-)r ..r" -ilylr J1 rinalL 4r!6:J1 GrJ.Lll ri .:tsyl d+ li .,jtr

csi-^_r & Jt"+yl LFll ,+x+
.irrJr .;_!l ci in;J- :.!)Jl

nll glr-llj olJLJl r*r: llul c'rjl+Jl c.'15 till *-r cisl iyl dll.! r5J L"l ,u-LJt 6ul+Jt



Jili (,i dlll ,J L+ ,Lkll &lrill ejliir,'!6jr Jrr^ti r"-Jl ) JljJl &+-.L ,-1t! L*, ildr -]' J].rdl 9 &r!! eJoJ

.rr;+$ J)s j. U _,i:J .5lilJ' Lr.! rl eE .l + ]A J+

Gl.+ (FJ,..i er- &l!lt .4J)iil-yi aiLiJl lri{ll ,,l,lJl .rollFl llE:^l 'clij,J!+ i-sdl *l' jj4rll t).Ll, ry. Lx
.cr.L:t,'r- i1*11 .11i Lr .-\ irlcllj J " LK,l, lill)!i!l -J. ta;gi-! rljijc)r J.LJ,riil JijL"Jl j,. UJ*i.J (:tu,lt

33lr ,a",Il.ll :i.,\t {JLJ cij\rCl dpr: d ar.ri -.r.rYl .in F +".+ e_,!, ,l-sdl *.l ar.irll e. 1+Li,r &l-Cl i ('Jr JJ")r u
u::. ,1 ,ta; (5jlJl Ct -rYl ;jr i-J.,)l ri Orilill Jt- lil )i L!6iill .ij-e L:+$ d 13 Yl o.ra , rt ^rrr e:. .!-It ,jjs :y.l s
,-!-* ,ti J.,*" ,5& kn ijq a,J- c,t;:L Ct-i)l .js .i- ,J ,r,rr" ,J .r:" ,)-i L|bf * Y ;i rL,,i;X -".)"rt-i c,Y]'. c+ --r-F

.LrJr i-lJl 1-d.ij.

i--+n3 4,',:rls ;.Ll!n Js.r -u.air

Glr,.iYl iirar Lrll iJlJl Jlr,"ilr JlJrl i:,,A .:,t";l,jj i-lri JE+Lrt isll eljnl d! r. rsill i ',i ;*-:! Ui*s Lilln Ol

.4JLJI JJuu+lL ki" ;iiLjJl r- "--iJ J'l.Hr ,J,

L(+ 43rtJ1+ s-Ji: k* iiA" iii_.:Jt 4:lul i,El+l.ll jlr ,4J- r*i i ,J"-i i-fr" il&-. L- .:i)+-r .rir iSJ-ill r:ii-1

!,r.r -,ji^'
aY.\, ttr,.i Y6



L[e llii* l.r'- is#
.lLll r; .ll ,''t-

O'J43 \ jts
t. tA . ililt

q+, ir''
.cr,'d

\v1Y.r!At1

\ \\. YVr ' 1t

Y  AIA o\.

a\ Y.....
r\' i\1 \\
llYArV\.V

Yo6 41. !11

Al Y1o ' 'A
tYV . Vt 1Ai

Yff Yto lvl

Y,. ,., . r.

" i 14, 'r \,1 Ail

OJ'ils r\ (,.i [.s
&vl

td '' -.1' rlr.

olrls tt si l,.s

&tt

.(}.J

\ \61 1VA 11\

Y Vrl All- 
'r.

Yl o\l rY.

oY61...,

YI\ Al! rV\

\ lY,ri. ftr

t.1 11. Yir

i. 11t YAV

111' 11 . Vit

rYv r1V lV!

Yo .. . . ..

. \4 i . .1 f Yr

.o"'rj

\ 111 I 1., 11\

Y 111 101 A6A

Yr Yll lY 

11 41. .. .

ro. ol  l ot

\1\ Ari .to

1r \11 .{Y

vY vYl t t
t.Y vil rlr
r.6 oYA vl I

Yo....r.
. A, ! 1i\ .1V

c4!

1

\t

81.!,r. J^ll

4x-cit J rill

l,uJr .9:l -)=! gtr,

*J=.Jr j!, J)= i ,i.l.rtJr i-ill, a,JL" j.rrL.I;l

-LL,j']' -liJl ju.i J).i u- LJ" L" i.lrl.;i-'

OJ+.I" e)E

ii.r.. 4-Ut ;rt-t J a*iJl ,:lsJ..X cjl.l*
,.!)i' cjlj .jlj,ti - 4-jJ! -j

6-,2-i ra.r" r:.=-,;ij 4;Jt!" J+ iisi* r,rl3e

i!.1,"J1 J 4lri.ll ,-alULn_ Yl u^ au-ijll 9+* i^

(eslrill ,i\-r-Yl L!JJr )+) qrrLJl 4i,1j]i nlrF. !l
jJll .rt .irJ,.iyl LrA 6JLJ;'-r ^ ia.:,

nlrj+jJl LJ-+-

-ils-il eur _rJl
,-Ut ,.rill .,,c zz

-t'

uilSll !,ltll Jrr^ll

!.+lj. aJ-" J
I

i,iul (ar.Ur g^ \-ul 'rr; Js^l::r r J I 0- 4:&!t gl-L:ryl 
Or



ir.ij! iJj!- Jl LJJJ| i{yrlt

Lle i.jn i.ar* iL.i

ar.E / sirll &.a!l 01+

ilrils I si t.S
r.rAsjtj.tt

'(..,,. .lr.
.o",rJ

r1\ A\1 101

,. . 1  tV1

Y. YAI Aol

Y T11VVI V]1

1iv \vl v^o

tA. \iY AYI

r t tv Yl1 "^V

O$5 r\ si t^s
Y.t &yt

t{.,.:JF ir..
................

r.1,r.1,. r l

rt Aol 1il
)1, A.,.tr

Y, rl,t Yl,\ ov

14,1rt,ofl

Y,.rl,t..
At v1A rv,.

oulr.s f t s.l us
&vl

.rr,.d

Y 11,6. i, ' oV

\1,riY,\rY

\,1Av,. t l,ao\

A1,A. ,VA1

rl)tl

YY

dlL.J'ILnl

irl.r ;-i:lt :rt-t J O:^ilt slsJ,jt &L]*
ii)c cil: qilr.l - tulr ri

g3nlr c)e
.i!"r-"Jtr ili.ill cirt" Ln-yl

.1jili; gsrlr-9 irl.r 6'"!

+L+" 
"_-_r -!rU-

;liill LJ"; ijjr-
f-t Jl-lt ay_
irrll4ll &rr

(+..J t "*aa-to,',,,.'.) JUI o"lr

i13r^ 6!-.ri
J- drJ! r)c i-:1 ixtJL in-. }i (Jrt a) +.,1s-

rfJI (J,]t^,:) C\.r-,i

OL! Jli & i-lL^ d,lrr .li .,) iliJl ilill J rill g3L-
&Lj,Jr LliJr

J,- Jrj uc i+.1j 4j.Jl in* J{; (J;t ,i) als"
JJI

'r}"ALJr jis r e
, ".aLJl , 

-. 
"i= . 6L Jul r .*

qiKJI .ILJI JI

r tr. 1lv f tA Y 1il rlY rvr

Ao. ,., ,..

Ytv o1111Y

oll lrl Ytf

oIV 1l i \,t

/ \Y\ o1. V\1r

I r\. ,\AY l1Y

" tV' 1V1 Atl

( \ f,AAY,Yl o ) l1

I t\r.AlAvo
6,Vti,..l,lrY o A. 

' 
1rl ,1V

Lr.K-ll .ur JllJt

4+iul 6l-iq=Jr u. 1.J-r.i 'lcJ+ Js*iir t J r a- liill crr-L+)l ol



oJ.illl i:jlJt LJIJ ;l.l*tl
Lro i.tii. i.lr- isj
rAll &tiil cliJI i-jri

\ ,v I 1,o AA,VoV

( Yll,,5.r,r l)

\,A1A,Ylr,1oA

( Y11,rYr,.1r)

ijg'il O,Jils f t .l all.ljJl fu",!

..r..J .*J :&hlJrYl
1'e' ' , 

r'< '\l !Ln!l Jt^+l
].{, , 

: 
ri''< .\ !tu!! l Jusr o. O,,.iilr f +- i^

!$' 
"'rr< 

^ll -tL'!Yl i. L-
i!;s," J,i. !t rli +rJl- r cr .}rit ;t-

j*"I-:ll tL,!i srL-
i;J;L l,Y-J,".

ot-t.6Ui

L9Jsi ,g+ij slrtjrJ

a)}"ill (]lrlJ.-t qrlt-l

:r-iJ".rl!...11

a.c J3ll (:u]l-ll qlt6t
tJlJl .:Ju]l.-il rF]\^) d aB"ill ,j+- i*

aclJl 8uf.t-11 jt-
a! J3r"]l .tJ.t-jl U- nlrl!r .,t ; ,*, -

k- CL,*r!.Jl ):ii 6tJl!. 
"lrj-t# _}l,:jl ":L-

.1uuJt jL-
i! Jir" cryjFc

i,,Lll .:JEjJ, ;J,rr JllsJJ lJlrr -u,i
.,J-L:l' .,1' i,J.:Yl L+ ej-_)

;pijlt cJs-J"ll (J'j.;"Jl :L:jyl il_r"o

*Jl al .r- pJl .-irt s . c r ";f i "ri* i.^

c"Li+yl Ll. jl 6ri.. i*
g;tAi 4+ilb , lJr' - ,

ij,"ll .,.JIll (riL"!l) Clir)l

cq!
It
ti

It

It
YI

YT

YT

Yi

Yt

Y{

YT

YI

Yi

Yi

Y{

\ lA. .Ao l\A

( 1l,t Y^,or\)

1 fiV 4"1  rl
\rV o.l lror

\ tf l iro Ail
ot  . \ t1Y i{ 11;\ t\o

(r,,r^,1v,,1vr)
\o\,1lr,lv'

I \ r\Y t\\ ioYr

111 i. o YVI

/ \ \\Y 1\.1vrr
I ),o'11,1YY

Y11,rA t,otl

(

(

(

(

(

(

(

( i 1.t .(\1r

( 11\,AlV,lAV)

( rr1,ri\,1ro)

( , r,r ri,o \ '1)

( 11,\.1,o4.)

( \ lY,ro 1)

( \,11.,YYl)

( \ 1\,ro 1)

( 1,1i1,Arv)

I1\YY lrVlvr A1\,64{,o'\)

v.A t^l 0lA

----@l c',lj1:.Jl aF 1-r-i 't,j+ LE r J \ u- a!_!t rrt=l-;J.)l ul



O#ijll ii!" Jl LrJ-Jt i5.. r

d.b Alii, d..t* ,s#
p.u / JAYI &t ilt clirlt i":t!

&Yl 0,Jfi r t (,.i i*n ll iill
______.,J-________;-

Y\1,V{f,,Vo

111,t.t

( \ t,A r,Y16)

( \,1r1,..1)

( 1,Y\ 1,Y. ')
( ){^,Y1V,1\o)

( \VV,o,.,1{1)

( \ o,1vY,\ 
^\ )

( olr,. \ o)

( \,\vl,.{,)

( 1tl,\oi,rY{) (111,11o,o1^)

JJLJ' .e.)l ilrr J^ rljl

LrJ-i 3lrl.,;4J

Gj"Jl rL"i crlr,dij .c i?iull ii!=Jl re irJt (_r,r"a).=-s-

ari-Jr dll (rL."i).=..s.

.l,l,1l .j+ J)- .r. illul i-,il ilL. .:,lJt i-l .+n CUi
\-$E& JJ+l J -nlJJ

.!-J4cJ 4jllr) ljjJt*
(]ts\j!Yl

k!-,j '+.! d s,j- u.j{r !*i-
L3r- gjr

i,ri.. j'-" 4iI- ,',- iJ li!
, IJL:JI lFlL-t

4+J"!r rL! (tJt Jl) e_,lr dt*
LJ=jll a!."J; ei3 *

4+ J'l.(6j' rll)+Jll.,3L,.

. -Vr Ltll l-Jl ,.n.:,l,&

u\+ J)i u|" UL crlJr .lr..,Y iliul .LCl l.i .(lJil1 ,"ill #L=
J.Lll d:jll

c].Ll:jt J.Jl ar-"_

iiiJlr i+-L-Yl idl (r_rLa) 4r-tr

GISJI !,lt"ll rJJl

?L:^'l

(

(

(

(

(

(

(

(

1

1i1

\1

11Y, o Af)

1Y.,1AY)

,(VA,1V.)

vA .,i \ o)

Y. o,\ .1)

Y,V,rlr)

lol,o\r)

l ( A,t.1)

1 11 '1\ I Vro

( \ i,1A1,. \ o)

6iY \Y.14.

( 
^1,111,r1 

\ )

vlJl Jruilr & Z v-*U e-r

/: ,p__=_
2-'

iJtJl $jlilt dF 1r-Ll 'l,J+ LJs']:jY i JJ r o. ,ij!!l drlsr. :r)r 01



il,.
1ll

qlo

-^.,1'-!,\i35l't 
d

i-,43IJ,.1a.:)'l3

t-I

l+
i ii +

? ii ii3 i1* i T
,

i,iiu*iiiiii,+
ri

i- 
i* 

t"; 
: 

5
11

i 
l=

' 
t,

a l'r 
;"

rl=
iiE

lli

l=

13it l=
 i lill 

i

: 
.. 

-r
d1'ft

i 
,?22:

n- 
' 

'>
 

<

lr 
::;:;ls

I 
r 

' 
t 

L 
, 

' 
l<

- 
r- ; 

-. -. _' -.-.1,..
{ 

li;. 
,i3:. 

1. Ir..
- 

I 
i 

--'iY
;li

l ; 
-'" 

*l:

,

l->>
",'<

t-<

E
.

I

,f|?, 
- 

16

. 
>

 
<

 
t 

? 
dt>

.ot.
L 

o 
l-II

-t>
, 

, 
. 

, 
r 

l 
lL

""1-"
'lr>lL

I

iE
il

i; 
l; l;

: 
l: 

ll ;'

- 
lr

'4 
1--

,J 
I:;

1 
l1:"

'16

illi 
l=

*

lsilad.
13; ell 

1

).?JP
1

1l
,?l

il.l'3I.t.i,V.l.3,dg,J



lJ'jls r I

Lre ilii. i.AL- AsJ* - o+.bt +LJt LJJI isJ.ill
r+ur otiEjstiJr--_

cq!
...-.-..-.__-

l111Yt Vro
1l llA orY

ot \V\ \14
11M,Y

lo lvl \Al

I V\v loor
1 r\ 1 \. .

\ {  At Vlo
/ ol {.\ ilo\

o. \11Atr
/ o. oYl A\lr

i.1v. vY\
\t tAl .o\
1 V1\ oV.

( r,i . \, r1)
r VA oiY Yor\
( \\Y,ri.,1Ar)

V\ Y.I YVi

.*-J

otY \1.14,
\ rV,6. l,l 1o

/ ,.v.11 .1,r
V,oAi,o I \

lo,\.6,1.1
v r.v 11Y

/ \l \o..,.t
\r\j

1 tt.lAY
/ r1\\ Ilor

I o,\ oA, \ Y1

I rl \11111r
Yir,11),Y.\

/ rY.Yl 111r

( Al,A. \,1o r )
( 1 r,vAA,l Y6)

( o,vr y,^1 . )
\1,\Vt,toY

I Yr 1,^1 ,lor

"jrrir 
tiqg aF.-!-t-i 1, f Js.i,y r .,.tr r ;^, ri, Jr ouu.5

' irl,n iill 6uLr.ill u- i?ii.!ll .llii.lll
J:Jl L + Jr! ijJl (JiLa) Cl+ri

i.-;is. .)Ji !u"si .J!l+isl J J:njlr \,lr-
iir-ilJ .Ji cllil. !t- \ri JEnjIl dt-

t*.:" a\ f3 cn - c,ltilJ.^ \:J J+dl \il-
.i.,In-ijll Clu.Lrjll iF Ajlj]l riill dL- Jl Jr-l di\ln

glS\j-Yl
l4 ti -i .l3 J ,S-ilt ;r;Jr i:ry

lc tl ^-.i j j,S.jJl 33;:Jl i:33_.rl,_Lr

Ljr* s3;.r ,-J.-,i

cj-:lt OQ rj)t. i.r^ rJl- 6lJl ^11. .Y ilrtJt i.+ill d Jrnlt
q! Jl JL-i (:l-lr-P aI> l-jrll ic- .}; Jjt"n /qts-

ur+! e)^c j (irLJJl) /e-iill
ij$l OfUl irl' )r ji^i-:tt oS; olL.-; Lj-ilt (tiijD

:.D[c' drti -ilJ]i -4+! e.i C (6rlrjlD /{_l.ill
rgJAi in!;r-ri, ii.r* -nlJ9 .J3 ,_;Xt (irl:jil)

i.nlJr id.iili tulcJr J+.ijlr dJsJ,i 6u-* j iir.jll (d,.iil)
iDlc oll .-!lJAi -ii:t.: 6] os ;-rt5Jl /(4,.!:.11)

oJ,!h e)-.c e+ (cri,i1
,..r:ijii- gjnl:j i-rl.r ,-: -i 1,--iil) 6:!_l1t

4-ojst^ 4+J;
aJn-il.ll ettt Lill ('3L'rr .Jl Jlr.yl jL-

;arlt"iL)l (:]tlLlJl J^ Lriill dJl:irill

-!:l . ^Jl .rJ J+Y el.r3 ,,r (;rt-r_!t) /a'.!:ll
&tilt cjiJtOt+ cD[i cr lJL cJtrt ^rr...t;1;.,Ur1,,

!.:1. ii:l-: 61.15;r (c1..:Sl)

LJt"li-Yl (:ttL:rll ri L \rr ., Jl Jlj.Yl dLa
rJlr)l u.\- Ji-als^ \1, .r

dt-Jt e,i, ;.rt.,; , r,rt -.
6!;i 4+;i ':' I

4ileJ,.ill (:Juuill d L,{r. . .ll qil}4Yl (,.itE
4-S- i t"r ri.ill d )- Jt -i drurj

{^ss \,l L"r $lr i ( -EiJl) 
^rlijll 

;L-
iiJl :.lr -i .rilt a il - L . ..rtiJl

iiJl Lt i.-irlilr ,r x -L. .,:iill

GKJI J, LJI r:l.lr

\t
It

( or l,1\.,r1^)
( 1Y,ri.,.,.)
( \.,rYr,1vo)
( o{1,\.r,Atr)
( Yr,r^\,.1\)

f ft]1.. r

v,fAl,...)
Y,] 1t,A. . )

( r\,r41,,1\)
( \ t,AAY,vlo)
( o.^,.11,ioo)

\ ,v'1t,. t t,A t 1

( i,1ro,^..)
Y111Alo

1\6 ,l\V oV\

\ Y6Y 1VA 11\

alrJr)l oJ- o+_r
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  للتأمین السوریة الوطنیةلشركة ا

  شركة مساھمة مغفلة عامة

   إیضاحات حول البیانات المالیة

   ٩٢٠١ كانون األول ٣١المنتھیة في  للسنة

  

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

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

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

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

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

  .بناء الشركة الوطنیة للتأمین –شارع النھر  –العنوان الروضة 

  تطبیق المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة -٢

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

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

وائم والتي لم تؤثر بشكل جوھري على المبالغ واإلفصاحات الواردة في القفي إعداد القوائم المالیة للشركة،  ٢٠١٩أول كانون الثاني 
ً بأنھ قد یكون لھا تأثیر على المعالجة المحاسبیة    .للمعامالت والترتیبات المستقبلیةالمالیة للسنة والسنوات السابقة، علما

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

  :المالیة الجدیدة والمعدلة الواردة أدناه الصادرة لكن غیر ساریة المفعول بعد بتطبیق المعاییر الدولیة للتقاریر الشركةلم تقم  

  ساریة المفعول للسنوات المالیة التي تبدأ في أو بعد  معاییر التقاریر المالیة الدولیة الجدیدة والمعدلة
  

  ."إندماج األعمال"): ٣(لتقاریر المالیة رقم تعدیالت معیار ا
  

  
  .٢٠٢٠أول كانون الثاني 

  
  ".عقود اإلیجار): "١٦(التعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة  رقم 

  

  
  .٢٠٢١أول كانون الثاني 
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  ".عقود التأمین): "١٧(المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
  

  ).٤(وھو یحل محل المعیار الدولي للتقاریر المالیة  رقم 
  
ت المالئمة التي تعبر بصدق عن عقود ھدف لضمان تقدیم المنشأة للمعلوماوی

التأمین، مما یوفر لمستخدمي القوائم المالیة األساس الالزم لتقویم أثر عقود 
  .التأمین على المركز المالي للمنشأة وأدائھا المالي وتدفقاتھا النقدیة

  
یوضح أنواعھا، تجمیعھا، ومستوى (یحدد المعیار مبادئ إثبات عقود التأمین 

، وقیاس عقود التأمین األولي )ل المكونات عن عقد التأمینتجمیعھا، فص
  .والالحق، وعرضھا، واإلفصاح عنھا

  

بحسب ما اقترحھ مجلس  ٢٠٢٢أول كانون الثاني 
إدارة مجلس معاییر المحاسبة الدولیة في اجتماعھ 

  .م٢٠١٨المنعقد في تشرین الثاني 

  " عرض البیانات المالیة"): ١(رقم  التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي
  حیث أصبحت عناصر التعریف أكثر دقة،یتعلق بتعریف المعلومات المادیة، 

ً للتعریف الجدید تكون المعلومات مادیة إذا كان اإلھمال أو الخطأ أو  وفقا
التعتیم من المتوقع أن یؤثر على المستخدمین الرئیسیین للبیانات المالیة 

البیانات المالیة، التي توفر معلومات مالیة  لألغراض العامة على أساس تلك
  .، إضافة لتغییر تعریف األھمیة النسبیةعن تقریر محدد

  

  .٢٠٢٠أول كانون الثاني 

السیاسات المحاسبیة، ): "٨(التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم 
  ". التغیرات في التقدیرات المحاسبیة واألخطاء

  .دیة، وتعریف األھمیة النسبیةیتعلق بتعریف المعلومات الما
  

  .٢٠٢٠أول كانون الثاني 

إطار مفاھیم إعداد التقاریر المالیة من حیث تحدیث تعریف كل من األصول وااللتزامات، وتحدیث معیار إدراج وحذف التعدیالت على 
من العوامل التي ینبغي النظر فیھا عند  األصول وااللتزامات في البیانات المالیة، إضافة إلدخال مفاھیم وإرشادات جدیدة تتعلق بكل

اختیار أساس القیاس، وتحدید حاالت تصنیف الدخل والمصاریف في بیان الدخل الشامل اآلخر، وإیضاح دور اإلشراف الجید والحیطة 
  .والتشكك في القیاس على إعداد التقاریر المالیة

  
  

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

  .المالیة للشركة

   السیاسات المحاسبیة -٣
  :رالتقید بالمعایی

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

  :أسس إعداد البیانات المالیة

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

  .االقتصاد

ً تم تصنیف الحسابات في الموجودات والمطلوبات حسب طبیعة كل منھا وتم تبویبھا في البیانات المالیة بم وجب ترتیب تقریبي تبعا
  .لسیولتھا النسبیة من األعلى سیولة إلى األقل سیولة

  :إن أھم السیاسات المحاسبیة ملخصة أدناه
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  :تحویل العمالت األجنبیة. أ

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

  .بیان الوضع المالي

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

  .خسائر فروقات الصرف الناتجة من جراء ھذه العملیات في بیان الدخل الشامل اآلخریتم قید أرباح و

   :بلغت أسعار صرف العمالت األجنبیة كما یلي
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  :الموجودات الثابتة المادیة. ب

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

  .إلى حالتھا التشغیلیة

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

  .األصول جاھزة لالستعمال

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

   %  

  ٤  البناء
  ١٠  األثاث والمفروشات

  ٣٣ -١٥  بیةلوازم معلوماتیة ومكت
  ٢٠  السیارات

   

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

  :التأمینات االجتماعیة. ح

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

  .على ھذا التعویض من مؤسسة التأمینات االجتماعیة
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  :ناتالمؤو. د

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

  :ضریبة الدخل. ز

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

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

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

  :عقود التأمین. س

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

  .األقساط على عقود التأمین إیرادات عند إصدار البوالص

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

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

%  
 بضائع-تأمین النقل البحري  ٢٥  

 وتأمینات اآلجال الطویلة تأمین المسافرین  ١٠٠
 التأمینات العامة وباقي فروع التأمین  ٤٠
 تأمین إلزامي للسیارات   ٤٠
  الشخصیة والحوادث التأمین الصحي ٦٠

  

  :التزامات عقود التأمین. ط

 ة ناتج من مطالبات بلغت للشركة وال زالت تحت التسویة بتاریخ بیان الوضع الماليالتزامات عقود التأمین تجاه المطالبات تحت التسوی
ً لتعلیمات ھیئة اإلشراف على التأمین كما یلي. باإلضافة إلى مطالبات حصلت ولم یبلغ عنھا   :ویتم احتسابھا وفقا

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

  ):IBNR(مطالبات حصلت ولم یبلغ عنھا  -

 جمیع فروع التأمین عدا التأمین الصحي
  واإللزامي سیارات

  

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

  التأمین الصحي
  

  .من المطالبات المدفوعة% ١٥
ً من البیانات المالیة الختامیة لعام   مي سیاراتالتأمین اإللزا م، وبناًء على تعمیم ھیئة ٢٠١٥بدءا

تشرین الثاني  ٢٥ص المؤرخ بتاریخ /١٠٩٩اإلشراف على التأمین رقم 
من قیمة التغیر في احتیاطي قید % ١٥، یتم احتساب أیھما أكثر ٢٠١٥
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ً منھ إجمالي احتیاطي قید التسویة محتجز آلخر المدة م(التسویة  طروحا
من قیمة % ٧.٥أو ) إجمالي احتیاطي قید التسویة المفرج عنھ أول المدة

  .األقساط المكتتب بھا
  

یتم احتجاز مطالبات حصلت ولم یبلغ عنھا لجمیع فروع التأمین لمدة سنة واحدة عدا فرع التأمین اإللزامي فیتم احتجازه لمدة ثالثة 
، كما یتم اإلفراج عن احتیاطي مطالبات حصلت ولم یبلغ عنھا لفرع السفر، للعقود م٢٠١٧ني سنوات ابتداًء من األول من كانون الثا

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

  :عملیات إعادة التأمین. ف

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

  .في حسابات ھذه الشركات

  :حصة معیدي التأمین من االحتیاطي الفني والحسابي. ق

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

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

  .من الخسارة المقدرة% ١٠٠:                    دث تحت التسویةمطالبات عن حوا -

  ):IBNR(مطالبات حصلت ولم یبلغ عنھا  -

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

  

  التأمین الصحي
  

  .من حصة معیدي التأمین من المطالبات المدفوعة% ١٥

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

من حصة المعید من قیمة التغیر % ١٥یھما أكثر ، یتم احتساب أ٢٠١٥
إجمالي احتیاطي قید التسویة محتجز آلخر المدة (في احتیاطي قید التسویة 

ً منھ إجمالي احتیاطي قید التسویة المفرج عنھ أول المدة أو ) مطروحا
  .من أقساط إعادة التأمین العائدة لنفس السنة% ٧.٥

  

غ عنھا لجمیع فروع التأمین لمدة سنة واحدة عدا فرع التأمین اإللزامي فیتم احتجازه لمدة ثالثة یتم احتجاز مطالبات حصلت ولم یبل
، كما یتم اإلفراج عن احتیاطي مطالبات حصلت ولم یبلغ عنھا لفرع السفر، للعقود م٢٠١٧سنوات ابتداًء من األول من كانون الثاني 

  .لربع الذي تم االحتجاز فیھالمنتھیة، بشكل ربع سنوي في نھایة الربع التالي ل

  :المطالبات المدفوعة. ك

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

  :إیرادات الفوائد. ل

، وتتضمن الفوائد المكتسبة على الودائع لدى المصارف والتي الدخل الشامل اآلخرتقید إیرادات الفوائد على أساس االستحقاق في بیان 
  .تحتسب على أساس المبلغ ونسبة الفائدة المطبقة
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  :الموجودات والمطلوبات المالیة. م

ً في الشروط التعاقدیة لألدوات المالیةیتم االعتراف بال   .موجودات والمطلوبات المالیة في بیان الوضع المالي عندما تصبح الشركة طرفا

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

  .ئنة وذمم شركات إعادة التأمین بقیمتھا االسمیةتظھر الذمم الدا

  :مالیة من خالل بیان الدخل الشاملاستثمارات . ن

ضمن الموجودات غیر المتداولة ما لم تعرب اإلدارة عن نیتھا بحمل ھذه  استثمارات مالیة من خالل بیان الدخل الشاملتصنف 
  .تصنیفھا في الموجودات المتداولةمن تاریخ بیان الوضع المالي حیث یتم  سنةاالستثمارات ل

وفق القیمة العادلة بحیث تسجل أیة أرباح أو خسائر ضمن حقوق  من خالل بیان الدخل الشاملمالیة یتم االعتراف باستثمارات 
. املالمساھمین، باستثناء خسائر تدني القیمة وفروقات الصرف في حال الموجودات المالیة حیث یتم تسجیلھا ضمن بیان الدخل الش

غیر المدرجة في األسواق المالیة والتي ال یمكن الحصول على قیمتھا العادلة بشكل  المالیة من خالل بیان الدخل الشاملاالستثمارات 
عند التخلي عن ھذه االستثمارات یتم تحویل كافة . موثوق، تسجل وفق كلفتھا التاریخیة بعد تنزیل خسائر التدني في القیمة إن وجدت

ً في حقوق المساھمین إلى بیان الدخل الشاملاألرباح و في حال كانت االستثمارات منتجة للفوائد، . اآلخر الخسائر المعترف بھا سابقا
  .وفق طریقة معدل الفائدة الفعلياآلخر  تسجل الفوائد في بیان الدخل الشامل

في . رجة في األسواق المالیة في تاریخ بیان الوضع الماليھي قیمتھا المد مالیة من خالل بیان الدخل الشاملالستثمارات القیمة العادلة 
مة حال عدم توفر ھذه القیمة في األسواق المالیة، یتم تقدیر القیمة العادلة وفق طرق تقییم مقبولة مثل حسم التدفقات النقدیة أو صافي قی

  .األصول أو القیمة السوقیة الستثمارات مشابھة

  :االستثمارات العقاریة. و

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

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

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

  :كلفة االستدانة -ج

  .التي تحققت فیھا ھذه الكلفة سنةلشامل اآلخر في الیتم تسجیل كلفة االستدانة في بیان الدخل الشامل والدخل ا

  :النقد وما یوازي النقد. ي

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

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

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

 سنةالتقدیرات المحاسبیة في ال تعدیلالناتجة عن  تم إجراء القیودی. الخاصة بھا بصورة مستمرةتتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات 
ً على ھذه ال یؤثر التعدیل ایر وذلك إذا كان ھذالتقدتعدیل فیھا  حصلالتي المالیة  وفترات الحقة إذا كان  التعدیل سنة، أو في سنةحصریا
  .الحالیة وفترات الحقة سنةؤثر على الی التعدیل

  :للتقدیرات واالفتراضاتالمصادر األساسیة 

  :استھالكات األصول الثابتة. أ

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

  :مؤونات الدیون المشكوك بتحصیلھا. ب

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

  :تدني قیمة الموجودات وتكوین المؤونات الالزمة .ج

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

  :تقییم االلتزامات الناتجة عن المطالبات الموقوفة لعقود التأمین. د

حیث ھنالك عوامل غیر . یعتبر تقدیر االلتزامات الناتجة عن المطالبات الموقوفة لعقود التأمین على أنھ أكثر التوقعات الحسابیة للشركة
ً مقابل ھذه المطالباتمؤكدة یجب أخذھا  یتم تقدیر االلتزامات الناشئة . باالعتبار عند تقدیر االلتزام الذي ستقوم الشركة بتسدیده الحقا

إن االلتزام للمطالبات المبلغ عنھا والتي لم یتم سدادھا یتم . المركز الماليلكل من القیمة المتوقعة لتكالیف المطالبات المبلغ عنھا بتاریخ 
ً إلى المعلومات المتعلقةتقدیره استن   .بكل مطالبة على حدة ادا

  :انخفاض قیمة ذمم التأمین المدینة. ـھ

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

ورأي اإلدارة  السنةوكذلك یتم مراجعة نسب التحصیالت بناًء على المعلومات التاریخیة للشركة والدراسات التفصیلیة التي تمت خالل 
یتم إثبات . الدخل الشامل اآلخرحصیلھا والقیمة الدفتریة كمصاریف في بیان یتم إثبات الفرق بین المبالغ المتوقع ت. القانونیة للشركة

ً خالل الفترات المستقبلیة والمبالغ المتوقعة في بیان  التي یتم بھا  سنةفي الالدخل الشامل اآلخر الفرق بین المبالغ التي یتم تحصیلھا فعلیا
  .التحصیل

  :مبدأ االستمراریة. ي

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

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

  



 

١٨ 
 

  في حكمھالنقد وما  - ٥

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

  ٢٠١٩ كانون أول ٣١كما في 
 

 المجموع
 .س.ل

  عمالت أجنبیة بما یعادل 
 .س.ل 

 
 .س.ل

 

   ١٧,٩٥٠,٨٠٢ 

 
- 

 
 النقد في الصندوق    ١٧,٩٥٠,٨٠٢

١٧,٩٥٠,٨٠٢ 

 
- 

 
١٧,٩٥٠,٨٠٢ 

 
  

  النقد لدى المصارف 
 حسابات جاریة   ٣١١,٩٩٤,٢٦٣  ١٥٦,٢٧٧,٥١٢  ٤٦٨,٢٧١,٧٧٥

١,١٨٢,٩٧٣,٣٨٥ 
 

٤٣٦,٧٠١,٨١٢ 
 

  أشھر أو أقل  ٣ودائع ألجل استحقاقھا األصلي خالل   ٧٤٦,٢٧١,٥٧٣
١,٦٥١,٢٤٥,١٦٠ 

 
٥٩٢,٩٧٩,٣٢٤ 

 
١,٠٥٨,٢٦٥,٨٣٦ 

١,٦٦٩,١٩٥,٩٦٢ 
 

٥٩٢,٩٧٩,٣٢٤ 
 

 إجمالي النقد وما یوازي النقد   ١,٠٧٦,٢١٦,٦٣٨

  ٢٠١٨كانون األول  ٣١كما في        
 

 المجموع
 .س.ل

 

  عمالت أجنبیة بما یعادل 
 .س.ل

 
 .س.ل

 ٢٧,١٥٦,٤١٠ 

 
١١٢,١٠٤ 

 

 النقد في الصندوق   ٢٧,٠٤٤,٣٠٦
٢٧,١٥٦,٤١٠ 

 
١١٢,١٠٤ 

 
٢٧,٠٤٤,٣٠٦ 

 
    

  النقد لدى المصارف 
 حسابات جاریة   ٤٧٧,٠٧٩,٧٦٢  ١٨٤,٩٤٠,٨٣٩  ٦٦٢,٠٢٠,٦٠١
٥٦٤,٨٠١,٣٨٠ 

 
- 

 
 أشھر أو أقل  ٣ودائع ألجل استحقاقھا األصلي خالل   ٥٦٤,٨٠١,٣٨٠

١,٢٢٦,٨٢١,٩٨١ 
 

١٨٤,٩٤٠,٨٣٩ 
 

١,٠٤١,٨٨١,١٤٢ 

١,٢٥٣,٩٧٨,٣٩١ 
 

١٨٥,٠٥٢,٩٤٣ 
 

 إجمالي النقد وما یوازي النقد   ١,٠٦٨,٩٢٥,٤٤٨
  
  

  

لدى المصارف ودائع ذات فترات إیداع أصلیة أقل من ثالثة أشھر، تسجل فوائدھا ضمن بیان الدخل تضمن بند حسابات جاریة * 
 ٢٠١٩ كانون أول ٣١المنتھیة في  سنةالخالل  %٢.٣٥بلغ متوسط أسعار الفائدة على الودائع اآلجلة بالعمالت األجنبیة . الشامل

  ).٢٠١٨ كانون أول ٣١المنتھیة في  سنةالخالل % ٢.٤٤(
*  

  

  

  

  

  

  

  



 

١٩ 
 

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

  :الدخل الشامل اآلخر

    ٢٠١٩ كانون أول ٣١كما في 
 المجموع 

 
 عمالت أجنبیة بما یعادل

 .س.ل  .س.ل   .س.ل 
  ٢,٦٦٦,٩٥٦,٨٥٨ 

 

٥٩٤,٩٠٦,٨٥٨ 

 

  ودائع استحقاقھا خالل سنة ٢,٠٧٢,٠٥٠,٠٠٠

- 

 

- 

 

 ودائع استحقاقھا خالل أكثر من سنة   -

٥٩٤,٩٠٦,٨٥٨   ٢,٦٦٦,٩٥٦,٨٥٨ 
 

٢,٠٧٢,٠٥٠,٠٠٠ 
 

  ٢٠١٨كانون أول   ٣١كما في 

 المجموع
 

 عمالت أجنبیة بما یعادل
 

.س.ل  .س.ل  .س.ل   
٢,٧٣٩,٨٩٣,٤٣٠ 

 

١,٠٠٧,٨٤٣,٤٣٠ 

 

  ودائع استحقاقھا خالل سنة ١,٧٣٢,٠٥٠,٠٠٠

- 

 

- 

 

 ودائع استحقاقھا خالل أكثر من سنة   -

٢,٧٣٩,٨٩٣,٤٣٠ 
  

١,٠٠٧,٨٤٣,٤٣٠ 

 

١,٧٣٢,٠٥٠,٠٠٠ 

   

 %٨-%٧( ٢٠١٩ كانون أول ٣١المنتھیة في  سنةالخالل  %٧.٥-%٧.١الودائع اآلجلة باللیرة السوریة  بلغ معدل أسعار الفائدة على
 %٢.٨٩-%٢.٨٥، بینما بلغ معدل أسعار الفائدة على الودائع اآلجلة بالعمالت األجنبیة )٢٠١٨ كانون أول ٣١المنتھیة في  سنةلل
  .)٢٠١٨ كانون أول ٣١المنتھیة في  سنةلل % ٢.٥٤-%٢.٣٥(

  استثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل -٧

  :حلیة مشتراة من سوق دمشق لألوراق المالیة، ویتكون مما یليیمثل ھذا البند أسھم شركات م

 كانون األول ٣١في  كما
 

كانون أول ٣١كما في   
 ٢٠١٨   

 
٢٠١٩   

 .س.ل  .س.ل 
 ٣٨,٨٢٨,٥٢٠ 

 

 الرصید بدایة السنة                ٢٩,٥١٢,٣٢٠

)٩,٣١٦,٢٠٠     ( 

 

 ستثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخلصافي التغیر في القیمة العادلة ال )     ٦,١٢٠,٦٨٢(

٢٩,٥١٢,٣٢٠ 

 

 نھایة السنةالرصید                ٢٣,٣٩١,٦٣٨



 

٢٠ 
 

  

  :تتوزع االستثمارات المالیة كما یلي

   ٢٠١٩ كانون أول ٣١كما في 
 السوقیة لألسھم القیمة

 

القیمة السوقیة 
 للسھم

 

القیمة اإلسمیة 
 للسھم

 

راةعدد األسھم المشت  اسم الشركة  

٣١٦.٠٤  ١٧,٣٩٩,٥٨٢ 

 

 سوریة - بنك قطر الوطني ٥٥,٠٥٥ ١٠٠

٣٦٩  ١,٣٧٨,٢١٥ 

 

 البنك العربي ٣,٧٣٥ ١٠٠

٧٢٩  ٤,٦١٣,٨٤١ 

 

 بنك عودة سوریة ٦,٣٢٩ ١٠٠

٢٣,٣٩١,٦٣٨ 
  

   ٢٠١٨كانون األول  ٣١كما في 

 السوقیة لألسھم القیمة

 

وقیة القیمة الس
 للسھم

 

القیمة اإلسمیة 
 للسھم

 

 اسم الشركة  عدد األسھم المشتراة
٤٢٠.٥٤  ٢٣,١٥٢,٨٣٠ 

 

 سوریة - بنك قطر الوطني ٥٥,٠٥٥ ١٠٠

٣٩١.٧٥  ١,٤٦٣,١٨٦ 

 

 البنك العربي ٣,٧٣٥ ١٠٠

٧٧٣.٦٣  ٤,٨٩٦,٣٠٤ 

 

 بنك عودة سوریة ٦,٣٢٩ ١٠٠

٢٩,٥١٢,٣٢٠ 
     

  لیة من خالل بیان الدخل الشاملاستثمارات ما -٨

ً في شركة محلیة مساھمة قابضة كما في  فیھا  من المساھمین المؤسسینالوطنیة الشركة م، ٢٠١٩ كانون أول ٣١یمثل ھذا البند أسھما
  .٢٠١٧و ٢٠١٦و ٢٠١٥وقد حققت ثالثة میزانیات رابحة ألعوام 

 كانون األول ٣١في  كما
 

كانون أول ٣١كما في   
 ٢٠١٨   

 
٢٠١٩   

  .س.ل  .س.ل 

٤١,٢٠٠,٠٠٠ 

 

 الرصید بدایة السنة                ٥٣,٥٦٠,٠٠٠

-  

 

  من خالل بیان الدخل الشاملمالیة سداد دفعة من قیمة استثمارات   ١٠,٣٠٠,٠٠٠

١٢,٣٦٠,٠٠٠ 

 

 ستثمارات مالیة من خالل بیان الدخل الشاملتغیر في القیمة العادلة ال -

٥٣,٥٦٠,٠٠٠ 

 

 نھایة السنةالرصید                ٦٣,٨٦٠,٠٠٠
  

  

  



 

٢١ 
 

  عمالء مدینون -٩

  :یتكون ھذا البند مما یلي

كانون األول ٣١كما في   
 

كانون أول ٣١كما في   
 ٢٠١٨   

 
٢٠١٩   

.س.ل  .س.ل     

 عمالء مدینون ٣٦٤,٠٠٢,٧٦٠ ٣٧٩,١٦٠,٨٨٦

  امؤونة دیون مشكوك في تحصیلھ )    ١٣,٤٨٤,٦٠٨( )    ١٧,٣٢٦,٦١٥(

٣٥٠,٥١٨,١٥٢ ٣٦١,٨٣٤,٢٧١ 
 

  

كما أعدمت قامت الشركة بتقییم خسائرھا االئتمانیة المتوقعة وكونت مخصص لتغطیة إمكانیة عدم التحصیل في المستقبل القریب، 
   :تتلخص حركة مؤونة دیون مشكوك في تحصیلھا كما یليو. الدیون التي ال یمكن تحصیلھا

  
  

  

  

  

  

   

   إعادة التأمین مدینةحسابات شركات التأمین و - ١٠

  :یتكون ھذا البند مما یلي
كانون األول ٣١كما في   

 
كانون أول ٣١كما في   

 ٢٠١٨   
 

٢٠١٩   
.س.ل  .س.ل     

 شركات إعادة تأمین محلیة ١١١,٨٣٩ ١١٦,٥٣٩

  شركات إعادة تأمین خارجیة ١٦٢,٨١٦,٠٨٣ ١١٣,٥١٧,٧٢٢

 مؤونة دیون مشكوك في تحصیلھا )         ١,٠٩٣,٨٩٧( )         ١,٠٩٣,٨٩٧(

١٦١,٨٣٤,٠٢٥ ١١٢,٥٤٠,٣٦٤ 
 

  

كانون األول ٣١كما في   
 

كانون أول ٣١كما في    
٢٠١٨   

 
٢٠١٩    

 .س.ل  .س.ل
 

 الرصید كما في بدایة السنة ١٧,٣٢٦,٦١٥ ١٧,٤٥١,٢٥٥

 ضافاتاإل ٧,٣٠٧,٩٩٣ ٥٩٣,٠١٥

  االستبعاد )   ١١,١٥٠,٠٠٠( )        ٧١٧,٦٥٥(

   السنةالرصید كما في نھایة   ١٣,٤٨٤,٦٠٨ ١٧,٣٢٦,٦١٥



 

٢٢ 
 

  

  

  

  العملیات مع أطراف ذات عالقة – ١١

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

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

كانون األول ٣١كما في   
 

كانون أول ٣١كما في   
   ٢٠١٨    

 
٢٠١٩    

.س.ل    .س.ل    
   ٤,٥٢٧,١١٥ ٣,٠٦٣,١٢٤ 
  

 أعضاء مجلس اإلدارة وكبار الموظفین
٥٨,٦٤١,٩٢٧ ٣٠٣,٣٦٧,١١٩ 

  
 ت سیطرة مشتركةشركات تح

٦٣,١٦٩,٠٤٢ ٣٠٦,٤٣٠,٢٤٣ 
     

  أطراف ذات عالقة –ذمم دائنة 

  كانون األول ٣١كما في 
 

  كانون أول ٣١كما في 
   ٢٠١٨    

 
٢٠١٩    

 .س.ل  .س.ل   
   ١٠,٤٨٥ ١٤,٧٥٧,٠١٣ 
  

 أعضاء مجلس اإلدارة وكبار الموظفین
٦١,٣٣٩          ١٠٢,٩٣٦  

  
 شتركةشركات تحت سیطرة م

٧١,٨٢٤ ١٤,٨٥٩,٩٤٩ 
     

  

  : بنود بیان الدخل الشامل. ب

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

     كانون أول ٣١المنتھیة في  سنةلل
  ٢٠١٨    

 
٢٠١٩    

 .س.ل  .س.ل  
  ٩٥٦,٠٤٦,٤٩٩ ٦٠٧,٤١٨,١٨٩ 

 

 أقساط التأمین 

)٢٨,٢٧٨,٧٣٠( )     ٣٢,٣٤٣,٠٧٥      ( 

 

 رواتب وأتعاب اإلدارة العلیا

)٩,٨٠٠,٠٠٠( )     ٤٧,٠١٨,٩٠٩         ( 

 

 أتعاب مجلس اإلدارة وتعویضات

)٧,٤٨١,٠٠٠( )     ٢٢,٢٨١,٠٩١         ( 

 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

)١٠٣,٨٠٦,٥٦٥( )     ٥٧,٢٤٦,٩٦٧     ( 

 

 تعویضات مدفوعة



 

٢٣ 
 

  
   فوائد مستحقة غیر مقبوضة وأرصدة مدینة أخرى - ١٢

  :یتكون ھذا البند مما یلي

  كانون األول ٣١كما في 
 

  كانون أول ٣١كما في 
   ٢٠١٨    

 
٢٠١٩    

 .س.ل  .س.ل   
   ٢٢,٦٠٠,٧١٨ ٢٢,٠٧٦,٣٢٣ 
  

  *فوائد مستحقة
٤,٢٦٥,٠٠٣ ٣,٢٨٥,٩٣٤ 

  
 ً   إیجارات مدفوعة مقدما

)١٥,٧٣٨,٨٦٨ )        ٦,٢٩٨,٧٧٨         
  

 **حسابات محجوزة
٣٠,١٢١,٦٩٤ ٢١,٦٣٠,٨٠٨  

  
 حسابات مدینة أخرى ودفعات مقدمة للموظفین

٧٢,٧٢٦,٢٨٣ ٤٠,٦٩٤,٢٨٧ 
     

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

  حصة معیدي التأمین من االحتیاطیات الفنیة والحسابیة - ١٣

     ٢٠١٩ كانون أول ٣١كما في 
حصة معیدي التأمین من    المجموع

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

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

٣٦,٠٥٢,٢٤٠   
- 

 الحیاة   ٢٩,٦٥٢,٢٤٠   ٦,٤٠٠,٠٠٠  

  الحریق   ٤٠,٠٨٨,٣٣٤   ٧٢,٤٤٨,٥٨٧   ١٠,٨٦٧,٢٨٨   ١٢٣,٤٠٤,٢٠٩

 البحري   ١٧,٣٤٧,٥٤٠   ١٢,٧٠٦,٦٨٦   ٣,٧١٤,٣٤٢   ٣٣,٧٦٨,٥٦٨

 شاملالسیارات    ٦,٨٣٧,٧٢٢   -   ١,٢٨٢,٠٧٣   ٨,١١٩,٧٩٥

 السیارات إلزامي   -   ١٥٨,٢٠٥,٣١٩   ٢٢,٧٧١,٤٨٠   ١٨٠,٩٧٦,٧٩٩

 الھندسي   ٧٦١,٣٤٦   ٧٧,٠٠٠   ١٤٢,٧٥٢   ٩٨١,٠٩٨

 الحوادث العامة   ٦,٧٦١,٦٥٨   ٤,٤٣٣,٢٧٠   ١,٣٠٨,١٦٧   ١٢,٥٠٣,٠٩٥

٤,٤٥٣,٧٣٤ 

 

٣٣٣,٤٣٤ 

 

١,١٢٩,٩٧٩ 

 

  الحوادث الشخصیة ٢,٩٩٠,٣٢١

 السفر   ١,٨٧٦,٥٩١   -   ٦٠٥,٢١٤   ٢,٤٨١,٨٠٥

١٠٦,٣١٥,٧٥٢   ٢٥٥,٤٠٠,٨٤١   ٤١,٠٢٤,٧٥٠   ٤٠٢,٧٤١,٣٤٣   

 
  

 
  

 
  

 
  

    



 

٢٤ 
 

   ٢٠١٨ كانون أول ٣١كما في 

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

یرادات إة المعید من حص    مطالبات قید التسویة
   غیر مكتسبة 

   .س.ل  .س.ل  .س.ل  .س.ل
٦٤,٤٣٧,٠٢٦ 

                      -      
٢,٤٠٠,٠٠٠ 

  
 الحیاة   ٦٢,٠٣٧,٠٢٦

١٢٤,٤٨٤,٧١٤ 
  

١٠,١٥٧,٧٦٦ 
  

٦٧,٧١٨,٤٤٠ 
  

 الحریق   ٤٦,٦٠٨,٥٠٨

٤٧,٠٩٣,٣٥١ 
  

٧,٣٧٥,٥٣٤ 
  

١٥,١٣٢,٧٠٢ 
  

 البحري   ٢٤,٥٨٥,١١٥

٦,٨٤٩,٥٥٨ 
  

١,٠٨١,٥٠٩ 
  

- 
  

 شاملالسیارات    ٥,٧٦٨,٠٤٩

٢٣٠,٩٦٨,٨٥٦ 
  

٢٤,٩٧٥,٩٢٥ 
  

٢٠٥,٩٩٢,٩٣١ 
  

 السیارات إلزامي   -

٧٣٥,٥٥٤ 
  

١٠٣,٩٨٢ 
  

٧٧,٠٠٠ 
  

 الھندسي   ٥٥٤,٥٧٢

١١,٩٩٢,٦٠٩ 
  

١,٠٢٣,١٤١ 
  

٤,٧٣٣,٣١٨ 
  

 الحوادث العامة   ٦,٢٣٦,١٥٠

٣,٨١٦,٢١٠ 
  

٣٢٥,٥٧٧ 
  

١,٥٠٦,٢٠٦ 
  

 الحوادث الشخصیة   ١,٩٨٤,٤٢٧

٢,٧٨٢,٨٦٥ 
  

٥٠٠,٦٦٢ 
  

٨٧٢,١٠٠ 
  

 السفر   ١,٤١٠,١٠٣

٤٩٣,١٦٠,٧٤٣ 
  

٤٥,٥٤٤,٠٩٦ 
  

٢٩٨,٤٣٢,٦٩٧ 
  

١٤٩,١٨٣,٩٥٠   



 

٢٥ 
 

 ١٤-  الموجودات الثابتة المادیة (بعد تنزیل االستھالك المتراكم)

 المجموع
 

 أثاث ومفروشات
 

 وسائل نقل
 

أجھزة ومعدات 
أجھزةو  كومبیوتر 

 

المباني وتحسینات 
 علیھا

س.ل   
 

س.ل  
 

س.ل  
 

س.ل  
 

س.ل  
 

         
 :التكلفة التاریخیة

   ٢٠١٨ كانون الثاني  ٣١الرصید كما في  ٤٧٢,٥١٨,٩٦٠   ٨٩,٢٧٩,٣٥٠   ١٣,٤٣٠,٦٢٥   ٤١,٢٣٢,٢٦٣   ٦١٦,٤٦١,١٩٨

١٠,١٢٣,٤٧٥ 
 

١,٥٩٢,٠٠٠ 
 

٤٤٣,٢٠٠ 
 

٢,٥٧١,٣٠٠ 
 

فاتإضا ٥,٥١٦,٩٧٥   

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 استبعادات -

٢٠١٨ كانون أول ٣١الرصید كما في  ٤٧٨,٠٣٥,٩٣٥   ٩١,٨٥٠,٦٥٠   ١٣,٨٧٣,٨٢٥   ٤٢,٨٢٤,٢٦٣   ٦٢٦,٥٨٤,٦٧٣     

٣,٣٤٦,٦٠٠ 
 

٣١٩,٠٠٠ 
 

١٥٠,٠٠٠ 
 

٢,٨٧٧,٦٠٠ 
 

  إضافات -
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 استبعادات -

٢٠١٩ كانون أول ٣١الرصید كما في  ٤٧٨,٠٣٥,٩٣٥   ٩٤,٧٢٨,٢٥٠   ١٤,٠٢٣,٨٢٥   ٤٣,١٤٣,٢٦٣   ٦٢٩,٩٣١,٢٧٣     

 

 

 

 

 

 

 

 

 االستھالكات المتراكمة       
   ٢٠١٨ كانون الثاني  ٣١الرصید كما في  )   ١٥٤,٠٧٩,٨٢٧(  )    ٧٧,٨٣٠,٦٠٧(  )    ١٣,١٣٦,٧٥٢(  )   ٢٨,١٦٨,٠٣١(  )  ٢٧٣,٢١٥,٢١٨(

)٢٥,٩٧٢,١٨١    ( 
 

)٢,٩٣٣,٠٠٠     ( 
 

)٢٣٥,٠٠٠          ( 
 

)٣,٨٤٧,١٩٥      ( 
 

  إضافات )     ١٨,٩٥٦,٩٨٦(

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 استبعادات -

٢٠١٨ كانون أول ٣١الرصید كما في  )   ١٧٣,٠٣٦,٨١٣(   )    ٨١,٦٧٧,٨٠٢(   )    ١٣,٣٧١,٧٥٢(   )   ٣١,١٠١,٠٣١(   )  ٢٩٩,١٨٧,٣٩٩(     

)٢٥,٢٠٥,١١٠    ( 
 

)٢,٣٤٥,٧٤٩     ( 
 

)٥٣,٥٣٢            ( 
 

)٣,٦٨٤,٣٩٠      ( 
 

  إضافات )     ١٩,١٢١,٤٣٩(
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 استبعادات -

٢٠١٩ كانون أول ٣١الرصید كما في  )   ١٩٢,١٥٨,٢٥٢(   )   ٨٥,٣٦٢,١٩٢(   )    ١٣,٤٢٥,٢٨٤(   )   ٣٣,٤٤٦,٧٨٠(   )  ٣٢٤,٣٩٢,٥٠٩(     

 :القیمة الدفتریة الصافیة         
 ٢٠١٩كانون أول    ٣١الرصید كما في  ٢٨٥,٨٧٧,٦٨٣   ٩,٣٦٦,٠٥٨   ٥٩٨,٥٤١   ٩,٦٩٦,٤٨٣   ٣٠٥,٥٣٨,٧٦٤
 ٢٠١٨كانون أول    ٣١الرصید كما في  ٣٠٤,٩٩٩,١٢٢   ١٠,١٧٢,٨٤٨   ٥٠٢,٠٧٣   ١١,٧٢٣,٢٣٢   ٣٢٧,٣٩٧,٢٧٤

 



 

٢٦ 
 

  
   ودیعة مجمدة لصالح ھیئة اإلشراف على التأمین - ١٥

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

  .ى أن تبقى ھذه الودیعة مجمدة طالما تقوم الشركة بعملھاملیون لیرة سوریة، عل ٢٥عن 

  

   دائنةشركات التأمین وإعادة التأمین  حسابات - ١٦
یمثل ھذا البند أرصدة مجمدة على شركات  إعادة التأمین لمقابلة حصة معیدي التأمین من االحتیاطیات الفنیة والحسابیة باإلضافة إلى 

    :ریة والتي تتلخص بما یليحسابات شركات إعادة التأمین الجا

   .مستحقات شركات إعادة التأمین -

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

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

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

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

  :یتكون ھذا البند مما یلي

كانون األول ٣١كما في   
 

كانون أول ٣١كما في   
   ٢٠١٨ 

 
٢٠١٩ 

.س.ل    .س.ل    
   ١,٩٨٤,١٨٧ ١,٨١٠,١٦١ 
  

 شركات إعادة تأمین محلیة
٢١٤,٥١٩,٨٧٠ ٣٠٤,٤٩٥,٨٥٠ 

  
 شركات إعادة تأمین خارجیة

٢١٦,٥٠٤,٠٥٧ ٣٠٦,٣٠٦,٠١١ 
     

  

  

  

  

  

  



 

٢٧ 
 

  االحتیاطیات الفنیة والحسابیة -١٧  

   :مما یليیتكون ھذا البند 

     ٢٠١٩ كانون أول ٣١كما في 
   إیرادات غیر مكتسبة   مطالبات قید التسویة   مطالبات حصلت ولم یبلغ عنھا    المجموع

   .س.ل  .س.ل  .س.ل  .س.ل
  الحیاة   ٨١,٤٥٦,٦٧٦   ٨,٠٠٠,٠٠٠   -   ٨٩,٤٥٦,٦٧٦

 الحریق   ٤٥,٦٤٦,٩٦٧   ٧٧,٥٣٩,٣٥٥   ١١,٦٣٠,٩٠٣   ١٣٤,٨١٧,٢٢٥

 البحري   ٣٨,١٥٥,١٠٨   ٢٥,٠٧٧,٥٩٢   ٩,٧٢٢,٥٣٥   ٧٢,٩٥٥,٢٣٥

 شاملالسیارات    ٧٨,٠٠١,٠٥٤   ٥٣,٢٨٣,٦١٥   ١٤,٦٢٥,١٩٨   ١٤٥,٩٠٩,٨٦٧

 السیارات إلزامي   ١٠٥,١٩٧,٧٩٢   ٩٢٧,٤٢١,٧٥٧   ٨٧,٣٢١,٣٥٩   ١,١١٩,٩٤٠,٩٠٨

 ندسيالھ   ١,٣٨٤,٠١٠   ١٠٠,٠٠٠   ٢٥٩,٥٠٢   ١,٧٤٣,٥١٢

 الحوادث العامة   ٩,٩٦٣,١٠٠   ٤,٨٧٩,٩٦٨   ١,٨٦٨,٠٨١   ١٦,٧١١,١٤٩

  الحوادث الشخصیة ٣,٨٠٩,١٨٤  ١,٢٤٣,٨٣٦  ٤٧٦,١٤٨  ٥,٥٢٩,١٦٨ 

  الصحي ٥٧٧,٥٢٠,١٠٥ ١٩٦,٦٥٠,٩١٩ ١١٩,٣٤٩,٠٨١ ٨٩٣,٥٢٠,١٠٥

 السفر   ٤,٧٨٠,٦٣٦   -   ١,٦٦٤,٩٧١   ٦,٤٤٥,٦٠٧

٩٤٥,٩١٤,٦٣٢   ١,٢٩٤,١٩٧,٠٤٢   ٢٤٦,٩١٧,٧٧٨   ٢,٤٨٧,٠٢٩,٤٥٢   

 
  

 
  

 
  

 
  

     ٢٠١٨كانون األول  ٣١كما في 
   إیرادات غیر مكتسبة   مطالبات قید التسویة   مطالبات حصلت ولم یبلغ عنھا    المجموع

   .س.ل  .س.ل  .س.ل  .س.ل
 الحیاة   ٨٩,٤٦٠,٤٢٧   ٣,٠٠٠,٠٠٠      -                       ٩٢,٤٦٠,٤٢٧

 الحریق   ٥٠,٩٢٦,١٢٨   ٨١,٥٢٢,٦٦٦   ١٢,٢٢٨,٤٠٠   ١٤٤,٦٧٧,١٩٤

 البحري   ٥٠,٨٣٥,٠٩٩   ٢٨,٧٦٧,٢٤٢   ١٥,٢٥٠,٥٣٠   ٩٤,٨٥٢,٨٧١

 شاملالسیارات    ٦٧,٩٧٣,٦١٨   ٧٧,٨٩٣,٥٤٠   ١٢,٧٤٥,٠٥٣   ١٥٨,٦١٢,٢١١

 السیارات إلزامي   ٧٥,٦٤٤,٧١٥   ١,٤٤٧,٢٦٣,٠٧٥   ٩٨,٤٧٦,٨٢٦   ١,٦٢١,٣٨٤,٦١٦

 الھندسي   ١,٠٨٢,٣٩٥   ١٠٠,٠٠٠   ٢٠٢,٩٤٩   ١,٣٨٥,٣٤٤

 الحوادث العامة   ١٠,٨٥١,٣٠١   ٥,٣٢٩,٥٦٥   ٤١٧,٢٢١   ١٦,٥٩٨,٠٨٧

 الحوادث الشخصیة   ٣,٤٥٣,٠٣٠ ١,٦٩٥,٩٣٩ ١,٩٧٥,٩٨٤ ٧,١٢٤,٩٥٣

  الصحي ٤٩٧,٤٥٤,٣٦٩ ٩٧,٧٥٦,٩٣١ ١٠١,٢٤٣,٠٦٩ ٦٩٦,٤٥٤,٣٦٩

 السفر   ٣,٥٩٧,٥٠٤   ٩٦٩,٠٠٠   ١,٣١٢,٥٨١   ٥,٨٧٩,٠٨٥

٨٥١,٢٧٨,٥٨٦   ١,٧٤٤,٢٩٧,٩٥٨   ٢٤٣,٨٥٢,٦١٣   ٢,٨٣٩,٤٢٩,١٥٧   
  



 

٢٨ 
 

  
  ذمم دائنة ودائنون مختلفون - ١٨

   :یتكون ھذا البند مما یلي
  كانون األول ٣١كما في 

 
  كانون أول ٣١كما في 

  ٢٠١٨     
 

٢٠١٩     
 .س.ل  

 
 .س.ل

  ١١,٩٦٢,٦٥٩ ٩,٩٤٩,٣٣٥ 

 

 جور مستحقةأضریبة رواتب و

٩,١٩٥,٠٠٠ ٧,٩٤٥,٠٠٠ 

 

 تأمینات مستردة 

٢,٠٦١,٨١٦ ١,٥٣٩,٠٠٣ 

 

 تأمینات اجتماعیة مستحقة 

١٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ 

 

 مؤونة مواجھة مخاطر

٣,٠١١,٤٤٠ ٢,٩٣٠,٨٠٥ 

 

  طوابع ورسوم تأمین 
١١,٢٧٢,٠٨٠ ١٠,٣٨٠,٠٣٣ 

 

 یئة اإلشراف على التأمینھ 

١٤٩,٤١٠ ٩,١٦٢ 

 

 صندوق متضرري الحوادث 

٤٦٣,٩٨٦ ١,٨٤٤,٠٦٦ 

 

 أتعاب قانونیة 

٢,٤٣٧,٥٠٠ ٢,٨٣١,٥٠٠ 

 

 أتعاب مھنیة 

١,٣٥٠,٢٧٣ ٢٨,٣٥٥ 

 

 موردو خدمات و مستلزمات 

-  ١٠,٤٥٩,٩٩٢  

 

  صحیة موردو خدمات

٩,٥٣٧,٦٤٠ ٧,٩٩٦,٨٢٧ 

 

 مصاریف مستحقة 

١٢,١٨١,٢١١ ١٢,٩٧٥,٥٣١ 

 

 رباح للدفعأنصبة أ 

٧٢٥,٧٧٨ ٢٠٤,٩١٣ 

 

 ذمم موظفون

١ ٣ 

 

 دائنون مختلفون 

٨٤,٨٠٨,٧٨٦ ٦٨,٦٣٤,٥٣٣ 

    

   مؤجلةة یضریب مطلوبات - ١٩
  :یتكون ھذا البند مما یلي

  كانون األول ٣١كما في 
 ٢٠١٨   

  كانون األول ٣١كما في  
 ٢٠١٩   

 .س.ل  .س.ل  
  -  ٢,٠٣٩,٤٠٠ 
 

 الرصید في بدایة السنة

٢,٠٣٩,٤٠٠  - 
 

من خالل بیان مالیة الستثمارات القیمة العادلة الضریبة الناتجة عن التغیر في 
 الدخل الشامل

٢,٠٣٩,٤٠٠  ٢,٠٣٩,٤٠٠ 
  

 
 :ملخالل بیان الدخل الشا من مالیة عن التغیر في القیمة العادلة الستثمارات  تم احتساب الضریبة الناتجةیتكون  

١٢,٣٦٠,٠٠٠  - 

 
)٨إیضاح رقم ( استثمارات مالیة من خالل بیان الدخل الشاملالتغیر في قیمة   

)١,٨٥٤,٠٠٠   (  - 
 

  %١٥ضریبة الدخل 

)١٨٥,٤٠٠      (  - 
 

 %١٠رسم إعادة اإلعمار 

١٠,٣٢٠,٦٠٠  - 
 

ملالیة من خالل بیان الدخل الشافي القیمة العادلة الستثمارات م صافي التغیر  
  



 

٢٩ 
 

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

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

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

  

كانون أول ٣١كما في   
 ٢٠١٨ 

 
٢٠١٩ 

.س.ل   
 

.س.ل  
 ١٤٩,٦٢٤,٧٣٥ 

 
 قبل الضریبة  سنةأرباح  ال ٥٤٢,١٢٠,٩٨٠

   
 یضاف

١٨,٩٥٦,٩٨٦ 
 

 استھالك مباني ١٩,١٢١,٤٣٨
- 

 
  ٦٠ضریبة القانون  ٢,٤٢٢,٣٥٨

٩,٣١٦,٢٠٠ 
 

   ارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخلاستثمإعادة تقییم خسائر  ٦,١٢٠,٦٨٢
- 

 
  محقق غیر صرف سعر مكاسب ٣,٨٠٠,٥٤٤

٥٩٣,٠١٥ 
 

 مؤونة دیون مشكوك فیھا ٨,٢٦١,٥٠٦

   
 ینزل

- 
 

  ٦٠إیرادات القانون  ٢٢,٠٧٤,٤١٦
- 

 
  ٢٠١٩مصاریف زیادة رأس المال  ٢,١٦٤,٨٠٠

- 
 

  *٢٠١٨مصاریف زیادة رأس المال  ٤,٩٢٧,٠٠٠
)١٤,٨٨٢,٧٩٥   ( 

 
 سعر صرف غیر محققة )خسائر/ (مكاسب ٧,٤١٢,٤٣٩

٢٦,٣٩٣,٧٢٢ 
 

  *٢٠١٧عام  استثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخلمكاسب إعادة تقییم  -
١٥,٥٤٩,٦١٦ 

 
 مصاریف سنوات سابقة -

١٥١,٤٣٠,٣٩٣ 
 

 األرباح الخاضعة للضریبة ٥٤٥,٢٦٨,٨٥٣
٢٢,٧١٤,٥٥٩ 

 
 %)١٥(ضریبة الدخل  ٨١,٧٩٠,٣٢٨

٢,٢٧١,٤٥٦ 
 

  % ١٠ إعمارإعادة  ٨,١٧٩,٠٣٣
٢٤,٩٨٦,٠١٥ 

 
  مصروف ضریبة الدخل ٨٩,٩٦٩,٣٦١

-  
 

  مكاسب أسعار صرف محولة من سنوات سابقة ٣٥٠,١٩٦,١٢٥
-  

 
  %)١٥(ضریبة الدخل  ٥٢,٥٢٩,٤١٩

-  
 

  % ١٠ إعمارإعادة   ٥,٢٥٢,٩٤١
-  

 
  ف محولة من سنوات سابقةضریبة مكاسب أسعار صر ٥٧,٧٨٢,٣٦٠

   
 :إن حركة مؤونة ضریبة الدخل ھي كالتالي

 كانون األول ٣١كما في 
 

 كانون أول ٣١كما في 
    معاد عرضھا ٢٠١٨ 

 
٢٠١٩    

 ١٢٢,٣٦٠,٤٨١ 
 

  سنةالرصید في بدایة ال ٢٤,٩٨٦,٠١٥   
)١٢٢,٣٦٠,٤٨١     ( 

 
)٢٤,٩٨٦,٠١٥     (   سنةالمدفوع خالل ال 

٢٤,٩٨٦,٠١٥ 
 

  سنةإضافات خالل ال  ٨٩,٩٦٩,٣٦١
٢٤,٩٨٦,٠١٥ 

 
  ٨٩,٩٦٩,٣٦١   

  ٥٧,٧٨٢,٣٦٠ 
 

  سعر صرف محولة من سنوات سابقة )خسائر( مكاسبإضافات عن  ٥٧,٧٨٢,٣٦٠
٨٢,٧٦٨,٣٧٥ 

 
  سنةفي نھایة ال المعدل الرصید ١٤٧,٧٥١,٧٢١

ً لعدم تنزیلھا  ٢٠١٨من أرباح  ٢٠١٧عام  دلة من خالل بیان الدخلاستثمارات مالیة بالقیمة العاتم تنزیل مكاسب إعادة تقییم ** استدراكا
ً لعدم تنزیلھا في  ٢٠١٩في عام  ٢٠١٨، وتم تنزیل مصاریف زیادة رأس المال الخاصة بعام م في حینھ٢٠١٧من أرباح عام  استدراكا

  .حینھ
  



 

٣٠ 
 

  

  

  المال رأس - ٢١

/ ٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠/س للسھم الواحد، أي ما یعادل .ل/١٠٠/یة سھم بقیمة اسم/ ٨,٥٠٠,٠٠٠/یتكون رأسمال الشركة من 
على زیادة رأس مال الشركة  ٢٠١٨أذار  ١٣صادقت الھیئة العامة للشركة باجتماعھا المنعقد بتاریخ  .مدفوع بالكامل. س.ل

باح س عبر ضم جزء من األر.ل/ ٥١٠,٠٠٠,٠٠٠/بمبلغ قدره س .ل /٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠/من رأسمالھا البالغ % ٦٠بنسبة 
س فقط ملیار وثالثمئة وستون ملیون لیرة سوریة موزعة على .ل/ ١,٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠/المدورة، لیصبح رأسمال الشركة 

ً بقیمة / ١٣,٦٠٠,٠٠٠/   .س للسھم الواحد.ل/ ١٠٠/سھما

ً لما یلي م موافقة ھیئة اإلشراف على التأمین برق: وقد صدرت موافقات الجھات الوصائیة واإلشرافیة على ذلك وفقا
تموز  ١٧تاریخ  ١٩٠٣، موافقة وزارة التجارة الداخلیة وحمایة المستھلك بالقرار رقم ٢٠١٨حزیران  ٧ص تاریخ /٥٤٤

  .م٢٠١٨آب  ١٣م تاریخ /١٠٥، وقرار ھیئة األوراق واألسواق المالیة رقم ٢٠١٨

من % ١٠.٢٩٤باإلجماع على زیادة رأس مال الشركة بنسبة  ٢٠١٩آذار  ٢٧م الثالثاء وافقت الھیئة العامة المنعقدة یو
س عبر ضم جزء من األرباح المحققة في .ل/ ١٤٠,٠٠٠,٠٠٠/س مبلغ قدره .ل/ ١,٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠/رأسمالھا البالغ 

ملیون لیرة  مئةخمسس فقط ملیار و.ل/ ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠/، لیصبح رأسمال الشركة وجزء من األرباح المدورة ٢٠١٨
ً بقیمة / ١٥,٠٠٠,٠٠٠/سوریة موزعة على    .س للسھم الواحد.ل/ ١٠٠/سھما

ً لما یلي موافقة وزارة التجارة الداخلیة وحمایة : صدرت موافقات الجھات الوصائیة واإلشرافیة على زیادة رأس المال وفقا
تموز  ١٤تاریخ / ص/٧٧٦/اف على التأمین برقم ، موافقة ھیئة اإلشر٢٠١٩تموز  ٤تاریخ / ١٩٥٠/المستھلك بالقرار رقم 

  .م٢٠١٩آب  ٥تاریخ / م/١١٧/، وقرار ھیئة األوراق واألسواق المالیة السوریة رقم ٢٠١٩

  .٢٣وقد تم توضیح مصاریف زیادة رأس المال ضمن اإلیضاح رقم 

  

  قانوني احتیاطي - ٢٢

ً إلى من أرباحھا السنویة قبل الضریبة % ١٠على الشركة أن تقتطع  ٢٠١١لعام  ٢٩من قانون الشركات رقم  ١٩٨-١٩٧ المواد استنادا
لیرة سوریة / ٥٣,٩٢٨,٩٣٥/من رأس المال، وقد اقترحت إدارة الشركة حجز مبلغ % ٢٥بلوغھ  قانوني ولغایةلحساب االحتیاطي ال

  .المحققة، في انتظار موافقة الھیئة العامة ٢٠١٩من أرباح عام 
   .لیرة سوریة من األرباح المحولة من مكاسب غیر محققة متراكمة إلى أرباح مدورة / ٣٥,٠١٩,٦١٣/حجزت مبلغ  كما

  :وقد تم حساب االحتیاطي القانوني المقترح حجزه كما یلي
كانون األول  ٣١كما في 

٢٠١٨   
كانون األول  ٣١كما في  

٢٠١٩   
 .س.ل  .س.ل 
 صافي الربح قبل الضریبة ٥٤٢,١٢٠,٩٨٠  ١٤٩,٦٢٤,٧٣٥ 

 خسائر السنة غیر المحققة الناتجة عن تغیرات أسعار الصرف) مكاسب( )        ٣,٦١١,٨٩٥(  ١٤,٨٨٢,٧٩٥

٥٣٨,٥٠٩,٠٨٥  ١٦٤,٥٠٧,٥٣٠ 
 

%١٠اقتطاع االحتیاطي القانوني بمقدار  ٥٣,٨٥٠,٩٠٩  ١٦,٤٥٠,٧٥٣  
  :لیصبح رصید االحتیاطي القانوني بعد حجز االحتیاطي الجدید

 كانون األول ٣١كما في 
  معاد عرضھ ٢٠١٨

كانون األول  ٣١كما في  
  المعدل٢٠١٩

 .س.ل  .س.ل  
  ٢٦٣,٩٧٠,٣٦٦  ٢٤٧,٥١٩,٦١٣ 
 

 معاد عرضھ رصید أول السنة

٥٣,٨٥٠,٩٠٩  ١٦,٤٥٠,٧٥٣ 
 

  رباح األاحتیاطي قانوني عن إضافات 

٣١٧,٨٢١,٢٧٥  ٢٦٣,٩٧٠,٣٦٦ 
كانون األول  ٣١كما في المعدل الرصید    

  



 

٣١ 
 

  

  ورةأرباح مد - ٢٣

% ٥على صرف مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بنسبة باإلجماع  ٢٠١٩ آذار ٢٧ یوم الثالثاء وافقت الھیئة العامة المنعقدة
، وقد صدر قرار كأسھم مجانیة من رأسمال الشركة% ١٠.٢٩٤توزیع أرباح على المساھمین بنسبة من األرباح الصافیة، و

األسھم المجانیة على المساھمین في نھایة یوم  بتوزیع ١٥/٧/٢٠١٩تاریخ  م/١٠١/مجلس مفوضي الھیئة رقم 
  .م٢٩/٧/٢٠١٩

  

كانون األول ٣١كما في   
 معاد عرضھا

 

  :مما یلي بند أرباح مدورة یتكون 
 

٢٠١٨ 
 

 ٢٠١٩  
.س.ل   .س.ل    
  ٣٠٤,٢٣١,٥٦٧      ٥٢٢,٣٣١,٢٤٤  

 

 *أول السنةالمعدل رصید ال

- - 

 

 توزیعات أرباح 

)٧,٤٨١,٠٠٠( )       ٢٢,٢٨١,٠٩١       ( 

 

 مكافآت مجلس اإلدارة 

)١٤٠,٠٠٠,٠٠٠( )     ٥١٠,٠٠٠,٠٠٠   ( 

 

  زیادة رأس المال

)٢,١٦٤,٨٠٠( )         ٤,٩٢٧,٠٠٠       ( 

 

  **مصاریف زیادة رأس المال 

١٢٣,٠٧٠,٧٦٢ ٣٣٤,٦٥٨,٠٣٠ 

 

  سابقأرباح عام 

)١٥,٥٤٩,٦١٦       ( - 

 

  ***ابقةمصاریف سنوات س

٢٧٧,٦٥٦,٥٢٩ ٣٠٤,٢٣١,٥٦٧ 

    

  كانون األول ٣١كما في 

 

  :مما یليأول السنة تألف الرصید المعدل *        
معاد عرضھ ٢٠١٨   ٢٠١٧    معاد عرضھ ٢٠١٩  

 .س.ل  .س.ل  .س.ل
  ٥٢٢,٣٣١,٢٤٤  ٢٦٤,٩٣٧,٠٩٢ 

 
٣٠٤,٢٣١,٥٦٧ 

 
 أول السنةالرصید 

)٥٧,٧٨٢,٣٦٠     (  -  - 
 

 أسعار صرف محولة من سنوات سابقة) خسائر( مكاسبة ضریب

٣١٥,١٧٦,٥١٢  -  - 
 

مدورة غیر محققة إلى أرباح مدورة ) خسائر(تحویل من مكاسب 
 ٣٠٤,٢٣١,٥٦٧  ٥٢٢,٣٣١,٢٤٤  ٥٢٢,٣٣١,٢٤٤  محققة

أول السنة المعدل الرصید   
  

   .م٥/١٢/٢٠١٨لیة بتاریخ الصادر عن ھیئة األوراق واألسواق الما ٢٦حسب مقتضیات التعمیم  **
كانون األول  ٣١كما في 

٢٠١٨   
كانون  ٣١كما في  

   ٢٠١٩األول 
 

:تكون بند مصاریف زیادة رأس المال من  

 .س.ل  .س.ل
  ١,٠٠١,٠٠٠  ١,٠٠٠,٠٠٠ 
 

 الموافقة على زیادة رأس المال

٩٨,٠٠٠  ٣٥٧,٠٠٠ 
 

  إیداع أسھم الزیادة لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي

٤٢٠,٠٠٠  ١,٥٣٠,٠٠٠ 
 

  تسجیل أسھم الزیادة في ھیئة األوراق واألسواق المالیة

٦٤٥,٨٠٠  ٢,٠٤٠,٠٠٠ 
 

  )رسم طابع نسبي(رسوم حكومیة 

٢,١٦٤,٨٠٠  ٤,٩٢٧,٠٠٠ 
كانون األول  ٣١الرصید كما في    

  

وام سابقة على نفقات تقیید أتعاب إداریة مستحقة غیر مدفوعة ألع تصحیح خطأنتجت مصاریف سنوات سابقة  من  ***

  .٢٠١٨النصف األول من 



 

٣٢ 
 

  التحلیل القطاعي - ٢٤
  

  :ھي كالتالي ٢٠١٩كانون أول  ٣١إن التحلیل القطاعي للسنة المنتھیة في 

 المجموع حوادث شخصیة  حوادث عامة مسؤولیات سفر ھندسي الحریق التأمین الصحي تأمین المركبات التأمین البحري تأمینات الحیاة  

               الصحي الداخلي تكمیلي /السیارات  إلزامي/السیارات  أجسام السفن نقل بضائع ةحمای  

 ١,٩٦٥,٠٧٨,٢٠٩ ٦,٣٥٣,٥٥٠ ١٧,٧٣٩,٥٧٠ ٧,٦٥٧,٩٥٠ ٢٣,١٩٧,٦٦٩ ٣,٦٢٠,١٣٠ ١٢٢,٠٢٠,٢٩٠ ١,٠٠١,٤٠٩,٩٥٩ ١٩٧,١٢٦,٢٠٦ ٢٦٣,٠٠٣,٧٦٦ ٣٨,٧٢٩,٨٢٠ ٩٣,٦١٨,٣٨١ ١٩٠,٦٠٠,٩١٨ األقساط المكتتبة في الفترة الحالیة 

 )  ٩٦,٨١٥,٠٥١( )        ٤,٩١٠( )    ٤٢٠,٧٢٣( )     ٦٩,٠٤٨( )    ٩٩٨,٠٦٢( )    ١٦٠,١٠٤( )  ٧,٩٠٢,٨٧٣( )  ٣٨,٨٧٦,٤٥٠( ) ٢,١٢٣,٥٧١( )           ٩,٢٨٥( )     ٤١٨,٧٧٠( )٢,٢٩٥,٦٣٠( )٤٣,٥٣٥,٦٢٥( )من الوثائق الملغاة(إلغاءات األقساط 

 )١٤٧,٩٨٧,٨٧٩( ) ٣,٩٩٣,٦٠٧( ) ٣,٩٣٢,٢٠١( )١,٥١٧,٠٠٤( ) ٨,٠٦٩,٥٢٥( ) ١,٩٠٣,٣٦٤( )٥٩,٩٠٦,٤٧٧( -  -  -  )١٧,٠٨٧,٢٥٧( )٣,١٠٥,٤٩٠( )٤٨,٤٧٢,٩٥٤( في الفترة الحالیة) نسبي(ن من األقساط حصة المعیدی

 )١١٥,٢١٥,١٨٥( )    ٩٩٠,٢٦١( ) ٨,٨٥٣,٦٠٦( )٢,٦٠١,٣٣٢( -  -  )٤٠,٣١٤,٣٥٨( -  )١٧,٠٩٤,٣٠٥( -  )١٦,٠٢٢,٠٧٢( )١٣,٣٠٩,٧٤٥( )١٦,٠٢٩,٥٠٦( في الفترة الحالیة) اختیاري(حصة المعیدین من األقساط 
في الفترة ) فائض خسارة(حصة المعیدین من األقساط 

 )  ٣٣,١٢٠,٠٠٠( -  -  -  -  -  -  -  )١٤,١٠١,٥٨٩( )  ١٩,٠١٨,٤١١( -  -  -  الحالیة

 )٢٩٦,٣٢٣,٠٦٤( ) ٤,٩٨٣,٨٦٨( )١٢,٧٨٥,٨٠٧( )٤,١١٨,٣٣٦( ) ٨,٠٦٩,٥٢٥( ) ١,٩٠٣,٣٦٤( )١٠٠,٢٢٠,٨٣٥( -  )٣١,١٩٥,٨٩٤( )  ١٩,٠١٨,٤١١( )٣٣,١٠٩,٣٢٩( )١٦,٤١٥,٢٣٥( )٦٤,٥٠٢,٤٦٠( لفترة الحالیةإجمالي حصة معیدي التأمین من األقساط في ا

 ١,٥٧١,٩٤٠,٠٩٤ ١,٣٦٤,٧٧٢ ٤,٥٣٣,٠٤٠ ٣,٤٧٠,٥٦٦ ١٤,١٣٠,٠٨٢ ١,٥٥٦,٦٦٢ ١٣,٨٩٦,٥٨٢ ٩٦٢,٥٣٣,٥٠٩ ١٦٣,٨٠٦,٧٤١ ٢٤٣,٩٧٦,٠٧٠ ٥,٢٠١,٧٢١ ٧٤,٩٠٧,٥١٦ ٨٢,٥٦٢,٨٣٣ صافي األقساط المكتتب بھا في الفترة الحالیة

 ١,٩٦٥,٠٧٨,٢٠٩ ٦,٣٥٣,٥٥٠ ) ١٧,٧٣٩,٥٧٠ ٧,٦٥٧,٩٥٠ ٢٣,١٩٧,٦٦٩ ٣,٦٢٠,١٣٠ ١٢٢,٠٢٠,٢٩٠ ١,٠٠١,٤٠٩,٩٥٩ ١٩٧,١٢٦,٢٠٦ ٢٦٣,٠٠٣,٧٦٦ ٣٨,٧٢٩,٨٢٠ ٩٣,٦١٨,٣٨١ ١٩٠,٦٠٠,٩١٨ )شھر ١٢(أقساط سنة فائتة 

 )٢٩٦,٣٢٣,٠٦٤( ) ٤,٩٨٣,٨٦٨( )١٢,٧٨٥,٨٠٧( )٤,١١٨,٣٣٦( ) ٨,٠٦٩,٥٢٥( ) ١,٩٠٣,٣٦٤( )١٠٠,٢٢٠,٨٣٥( -  )٣١,١٩٥,٨٩٤( )  ١٩,٠١٨,٤١١( )٣٣,١٠٩,٣٢٩( )١٦,٤١٥,٢٣٥( )٦٤,٥٠٢,٤٦٠( )شھر ١٢(إجمالي حصة المعیدین عن سنة فائتة 

 )٩٤٥,٩١٤,٦٣٢( ) ٣,٨٠٩,١٨٤( )  ٦,٩٢٧,٥٣٩( )٣,٠٣٥,٥٦١( ) ٤,٧٨٠,٦٣٦( ) ١,٣٨٤,٠١٠( )  ٤٥,٦٤٦,٩٦٧( )٥٧٧,٥٢٠,١٠٥( )٧٨,٠٠١,٠٥٤( )١٠٥,١٩٧,٧٩٢( )١٥,٣٢٤,٤٢٠( )٢٢,٨٣٠,٦٨٨( )٨١,٤٥٦,٦٧٦( كتسبة في نھایة الفترة إجمالي األقساط غیر الم

 ١٠٦,٣١٥,٧٥١ ٢,٩٩٠,٣٢١ ٥,١١٤,٣٢٣ ١,٦٤٧,٣٣٤ ١,٨٧٦,٥٩١ ٧٦١,٣٤٦ ٤٠,٠٨٨,٣٣٤ -  ٦,٨٣٧,٧٢٢ -  ١٣,٢٤٣,٧٣٢ ٤,١٠٣,٨٠٩ ٢٩,٦٥٢,٢٤٠ حصة معید التأمین من أقساط غیر مكتسبة في نھایة الفترة

 ٨٥١,٢٧٨,٥٨٦ ٤,٦٢١,٧١٠ ٦,٧٢٩,٤٢٢ ٢,٩٥٣,١٩٩ ٣,٥٩٧,٥٠٤ ١,٠٨٢,٣٩٥ ٥٠,٩٢٦,١٢٨ ٤٩٧,٤٥٤,٣٦٩ ٦٧,٩٧٣,٦١٨ ٧٥,٦٤٤,٧١٥ ١٥,٠٢٣,٤٤٣ ٣٥,٨١١,٦٥٦ ٨٩,٤٦٠,٤٢٧ )١/١(إجمالي األقساط غیر مكتسبة في بدایة الفترة 
حصة معید التأمین  من أقساط غیر مكتسبة في بدایة الفترة 

)١٤٩,١٨٣,٩٥٠( ) ١,٩٨٤,٤٢٧( ) ٤,٣٣٤,١٢٤( ) ١,٩٠٢,٠٢٦( ) ١,٤١٠,١٠٣( )   ٥٥٤,٥٧٢( ) ٤٦,٦٠٨,٥٠٨( -  )  ٥,٧٦٨,٠٤٩( -  )  ٧,٢٦٥,٧١٠( )١٧,٣١٩,٤٠٥( )٦٢,٠٣٧,٠٢٦( )١/١( 

 )  ٩٤,٦٣٦,٠٤٦( ٨١٢,٥٢٦ )   ١٩٨,١١٧( )      ٨٢,٣٦٢( ) ١,١٨٣,١٣٢( )  ٣٠١,٦١٥( ٥,٢٧٩,١٦١ ) ٨٠,٠٦٥,٧٣٦( )١٠,٠٢٧,٤٣٦( )  ٢٩,٥٥٣,٠٧٧( )     ٣٠٠,٩٧٧( ١٢,٩٨٠,٩٦٨ ٨,٠٠٣,٧٥١ إجمالي التغیر في احتیاطي األقساط غیر المكتسبة

 )١٣٧,٥٠٤,٢٤٥( ١,٨١٨,٤٢٠ ٥٨٢,٠٨٢ )   ٣٣٧,٠٥٣( )   ٧١٦,٦٤٤( )   ٩٤,٨٤٢( )   ١,٢٤١,٠١٣( ) ٨٠,٠٦٥,٧٣٦( )  ٨,٩٥٧,٧٦٣( )  ٢٩,٥٥٣,٠٧٧( ٥,٦٧٧,٠٤٥ )     ٢٣٤,٦٢٨( )٢٤,٣٨١,٠٣٥( صافي التغیر في احتیاطي األقساط غیر المكتسبة

 ١,٤٣٤,٤٣٥,٨٤٩ ٣,١٨٣,١٩٢ ٥,١١٥,١٢٢ ٣,١٣٣,٥١٣ ١٣,٤١٣,٤٣٨ ١,٤٦١,٨٢٠ ١٢,٦٥٥,٥٦٩ ٨٨٢,٤٦٧,٧٧٣ ١٥٤,٨٤٨,٩٧٨ ٢١٤,٤٢٢,٩٩٣ ١٠,٨٧٨,٧٦٦ ٧٤,٦٧٢,٨٨٨ ٥٨,١٨١,٧٩٨ صافي أقساط التأمین المكتسبة

 ٤٤,٦٩٨,٩١٥ ١,٠٥٠,٨٣٨ ٢,٨٦٦,٦٤٦ ١,٢٥٦,١٢٨ -  ٤٧٥,٨٤١ ٢٣,٢٣٨,٠٠٥ -  ١,٩٧٣,٩١٥ -  ٣,٩١٨,٠٠٠ ٩,٣٣٩,٤٠٧ ٥٨٠,١٣٥ العموالت المقبوضة

 ١,٤٦٥,٢٧٢ -  -  -  -  -  -  -  -  -  ٤٣٣,٠٣٦ ١,٠٣٢,٢٣٦ -  عمولة أرباح االتفاقیات 

 ١١٩,٢٧٠,٩٨٤ ٢,٦٨٥,٧٠٧ ٧,٣٢٦,٥٠٦ ٣,٢١٠,٣٨٣ ٥٩٦ ١,٤٦٣,٦٦٢ ٤٨,٨٧٧,٣٢٨ ٨٢١,٦٣٧ ٤٧,٢٧٥ ١٠٠ ١٦,٢٠٦,٣٦٢ ٣٨,٦٣١,٤٠٣ ٢٥ "یتم ذكرھا"إیرادات أخرى 

 ١,٥٩٩,٨٧١,٠٢٠ ٦,٩١٩,٧٣٧ ١٥,٣٠٨,٢٧٤ ٧,٦٠٠,٠٢٤ ١٣,٤١٤,٠٣٤ ٣,٤٠١,٣٢٣ ٨٤,٧٧٠,٩٠٢ ٨٨٣,٢٨٩,٤١٠ ١٥٦,٨٧٠,١٦٨ ٢١٤,٤٢٣,٠٩٣ ٣١,٤٣٦,١٦٤ ١٢٣,٦٧٥,٩٣٤ ٥٨,٧٦١,٩٥٨ صافي اإلیرادات

 )١,٣١٢,٣١٦,٤٥٢( )  ٨٣١,٤٧٥( ) ١,٥٢٠,٨٠٢( )    ٩٦,٨٩٩( -  -  ) ٢٩,٨٩٠,٤٨٠( )٧٩٥,٦٦٠,٥٤١( )١١٤,٩٩١,٥٩٦( )٢٢٤,٤٥١,٦٥٩( )١٢٦,٧٦٣,٠٠٠( )     ١١٠,٠٠٠( )١٨,٠٠٠,٠٠٠( إجمالي المطالبات المدفوعة
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 المجموع حوادث شخصیة  حوادث عامة مسؤولیات سفر ھندسي الحریق التأمین الصحي تأمین المركبات التأمین البحري أمینات الحیاةت

               الصحي الداخلي تكمیلي /السیارات  إلزامي/السیارات  أجسام السفن نقل بضائع حمایة

 ٩١,٤٩٨,٦٩١ ١,٠٧٦,٧٤٥ ٢٣٧,٠٠٠  ١,٢٧٥  -  -  ٢١,٦٠٧,١٢٦ -  -  ٣٥,٣٢١,٢٦٠ ١٧,٣٤٨,٥٣٤ ١٠٦,٧٥١ ١٥,٨٠٠,٠٠٠ )نسبي( حصة معیدي التأمین من إجمالي المطالبات المدفوعة

 ١٠٧,٩٠٧,٠٨٨ ٦٣٥,٠٥٤ -  -  -  -  ٧٩,٣٢٣ -  ١,٠٩٤,٤٠٠ -  ١٠٦,٠٩٨,٣١١ -  -  )اختیاري(حصة معیدي التأمین من إجمالي المطالبات المدفوعة 

 ١٩٩,٤٠٥,٧٧٩ ١,٧١١,٧٩٩ ٢٣٧,٠٠٠ ١,٢٧٥ -  -  ٢١,٦٨٦,٤٤٩ -  ١,٠٩٤,٤٠٠ ٣٥,٣٢١,٢٦٠ ١٢٣,٤٤٦,٨٤٥ ١٠٦,٧٥١ ١٥,٨٠٠,٠٠٠ جمالي المطالبات المدفوعةإجمالي حصة معیدي التأمین من إ

 )١,١١٢,٩١٠,٦٧٣( ٨٨٠,٣٢٤  )١,٢٨٣,٨٠٢( )     ٩٥,٦٢٤( -  -  )  ٨,٢٠٤,٠٣١( )٧٩٥,٦٦٠,٥٤١( )١١٣,٨٩٧,١٩٦( )١٨٩,١٣٠,٣٩٩(  ) ٣,٣١٦,١٥٥( )         ٣,٢٤٩( ) ٢,٢٠٠,٠٠٠( صافي المطالبات المدفوعة

 )١,٢٩٤,١٩٧,٠٤٢( )١,٢٤٣,٨٣٦( )٣,٣٩٣,١٣٨( )١,٤٨٦,٨٣٠( -  )  ١٠٠,٠٠٠( )٧٧,٥٣٩,٣٥٥( )١٩٦,٦٥٠,٩١٩( )٥٣,٢٨٣,٦١٥( )٩٢٧,٤٢١,٧٥٧( ) ٧,٤١١,٢٥٣( )١٧,٦٦٦,٣٣٩( ) ٨,٠٠٠,٠٠٠( إجمالي احتیاطي المطالبات قید التسویة في نھایة الفترة

لتسویة في نھایة الفترة  ٢٥٥,٤٠٠,٨٤١ ١,١٢٩,٩٧٩ ٣,٠٨٢,٥٤٠ ١,٣٥٠,٧٣٠ -  ٧٧,٠٠٠ ٧٢,٤٤٨,٥٨٧ -  -  ١٥٨,٢٠٥,٣١٩ ٣,٧٥٥,٢٤٣ ٨,٩٥١,٤٤٣ ٦,٤٠٠,٠٠٠ حصة معید التأمین من احتیاطي المطالبات قید ا

 ١,٧٤٤,٢٩٧,٩٥٨ ١,٦٩٥,٩٣٩ ٣,٧٠٥,٧٥١ ١,٦٢٣,٨١٤ ٩٦٩,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ ٨١,٥٢٢,٦٦٦ ٩٧,٧٥٦,٩٣١ ٧٧,٨٩٣,٥٤٠ ١,٤٤٧,٢٦٣,٠٧٥ ٢٨,٧٤٢,٣٠١ ٢٤,٩٤١ ٣,٠٠٠,٠٠٠ )١/١(إجمالي احتیاطي المطالبات قید التسویة في بدایة الفترة 
لتسویة في بدایة الفترة  حصة معید التأمین من احتیاطي المطالبات قید ا

)٢٩٨,٤٣٢,٦٩٧( )١,٥٠٦,٢٠٦( )٣,٢٩١,١٦٩( )١,٤٤٢,١٤٩( )   ٨٧٢,١٠٠( )    ٧٧,٠٠٠( )٦٧,٧١٨,٤٤٠( -  -  )٢٠٥,٩٩٢,٩٣١( )١٥,١١٩,٥٨٢( )       ١٣,١٢٠( ) ٢,٤٠٠,٠٠٠( )١/١( 

 ٤٥٠,١٠٠,٩١٦ ٤٥٢,١٠٣ ٣١٢,٦١٣ ١٣٦,٩٨٤ ٩٦٩,٠٠٠ -  ٣,٩٨٣,٣١١ )  ٩٨,٨٩٣,٩٨٨( ٢٤,٦٠٩,٩٢٥ ٥١٩,٨٤١,٣١٨ ٢١,٣٣١,٠٤٨ )١٧,٦٤١,٣٩٨( ) ٥,٠٠٠,٠٠٠( إجمالي التغیر في احتیاطي المطالبات قید التسویة
 ٤٠٧,٠٦٩,٠٦٠ ٧٥,٨٧٦ ١٠٣,٩٨٤ ٤٥,٥٦٥ ٩٦,٩٠٠ -  ٨,٧١٣,٤٥٨ )  ٩٨,٨٩٣,٩٨٨( ٢٤,٦٠٩,٩٢٥ ٤٧٢,٠٥٣,٧٠٦ ٩,٩٦٦,٧٠٩ ) ٨,٧٠٣,٠٧٥( ) ١,٠٠٠,٠٠٠( صافي التغیر في احتیاطي المطالبات قید التسویة

 )٢٤٦,٩١٧,٧٧٨( )   ٤٧٦,١٤٨( )١,٢٩٨,٩١٣( )   ٥٦٩,١٦٨( )١,٦٦٤,٩٧١( )  ٢٥٩,٥٠٢( )١١,٦٣٠,٩٠٣( )١١٩,٣٤٩,٠٨١( )١٤,٦٢٥,١٩٨( ) ٨٧,٣٢١,٣٥٩( ) ٢,٨٧٣,٣٢٩( ) ٦,٨٤٩,٢٠٦( -  احتیاطي حوادث مفترضة لم یبلغ عنھا في نھایة الفترة

 ٤١,٠٢٤,٧٥٠ ٣٣٣,٤٣٤ ٩٠٩,٥٩٤ ٣٩٨,٥٧٣ ٦٠٥,٢١٤ ١٤٢,٧٥٢ ١٠,٨٦٧,٢٨٨ -  ١,٢٨٢,٠٧٣ ٢٢,٧٧١,٤٨٠ ١,٠٩٧,٧١٠ ٢,٦١٦,٦٣٢ -  حصة المعیدین من احتیاطي حوادث مفترضة لم یبلغ عنھا في نھایة الفترة
 ٢٤٣,٨٥٢,٦١٣ ٥٧٧,٧١٤ ١,٢٦٢,٣٤٧ ٥٥٣,١٤٤ ١,٣١٢,٥٨١ ٢٠٢,٩٤٩ ١٢,٢٢٨,٤٠٠ ١٠١,٢٤٣,٠٦٩ ١٢,٧٤٥,٠٥٣ ٩٨,٤٧٦,٨٢٦ ١٥,٢٣٧,٣٠٨ ١٣,٢٢٢ -  )١/١(احتیاطي حوادث مفترضة لم یبلغ عنھا في بدایة الفترة 

الفترة حصة المعیدین من احتیا طي حوادث مفترضة لم یبلغ عنھا في بدایة 
)٤٥,٥٤٤,٠٩٦( )   ٣٢٥,٥٧٧( )   ٧١١,٤١٠( )  ٣١١,٧٣١( )  ٥٠٠,٦٦٢( )  ١٠٣,٩٨٢( )١٠,١٥٧,٧٦٦( -  )  ١,٠٨١,٥٠٩( ) ٢٤,٩٧٥,٩٢٥( ) ٧,٣٦٩,١٣٩( )       ٦,٣٩٥( -  )١/١ ( 

  )   ٣,٠٦٥,١٦٥( ١٠١,٥٦٦ )     ٣٦,٥٦٦( )    ١٦,٠٢٤( )  ٣٥٢,٣٩٠( )    ٥٦,٥٥٣( ٥٩٧,٤٩٧ )١٨,١٠٦,٠١٢( )  ١,٨٨٠,١٤٥( ١١,١٥٥,٤٦٧ ١٢,٣٦٣,٩٧٩ )٦,٨٣٥,٩٨٤( -  إجمالي التغیر في احتیاطي حوادث مفترضة لم یبلغ عنھا
 )   ٧,٥٨٤,٥١١( ١٠٩,٤٢٣ ١٦١,٦١٨ ٧٠,٨١٨ )  ٢٤٧,٨٣٨( )    ١٧,٧٨٣( ١,٣٠٧,٠١٩ )١٨,١٠٦,٠١٢( )  ١,٦٧٩,٥٨١( ٨,٩٥١,٠٢٢ ٦,٠٩٢,٥٥٠ )٤,٢٢٥,٧٤٧( -  صافي التغیر في احتیاطي حوادث مفترضة لم یبلغ عنھا

 ٢١,٥٢٨,٤٣٧ -  ١,٣٠٠,٠٠٠ -  -  -  -  -  ١٠,٤٥٤,٤٩٨ ٩,٧٧٣,٩٣٩ -  -  -  استردادات من مطالبات مدفوعة نھایة الفترة

 ٢١,٥٢٨,٤٣٧ -  ١,٣٠٠,٠٠٠ -  -  -  -  -  ١٠,٤٥٤,٤٩٨ ٩,٧٧٣,٩٣٩ -  -  -  صافي التغیر في استردادات من المطالبات المدفوعة 
 )١١٠,٠١١,٧٨٦( )   ١٨٥,٠٨٧( )  ٥٠٤,٩١١( )   ٢٢١,٢٤٥( )٢,٤٣١,٧٣٠( )  ١٨٨,٥٠٨( ) ٤,٨٤٢,٧١٠( )٣٢,٧١٦,٩٦٠( )  ٨,٠٣٥,٧٦٨( ) ٣٠,١١٥,٢٤٣( ) ٩,٠٦٢,٧٠٦( )٢١,٦٠٢,٩٣٨( )   ١٠٣,٩٨٠( العموالت المدفوعة للوكالء

 )  ٢٦,٣٣٠,١٤٩( )   ١٦٧,٠٧٧( )  ٤٥٥,٧٧٩( )   ١٩٩,٧١٧( )   ٧٢٢,٨٨٤( )    ٥٥,٠٠٥( ) ٥,١٥٦,٨٥٠( )  ٥,٣٧٩,٥٦٦( )  ٤,٠٥١,٧٣٣( )        ٧١,٨٩١( ) ٢,٤٨٣,٦٠٤( )  ٥,٩٢٠,٢١١( )١,٦٦٥,٨٣٢(  العموالت المدفوعة لمندوبي المبیعات

 )       ١٦٢,٣٥٩( -  -  -  -  -  -  -  -  )      ١٦٢,٣٥٩( -  -  -  عمولة االتحاد السوري لشركات التأمین إلدارتھ تجمع اإللزامي
ُذكر بإفصاح(مصاریف تأمینیة أخرى   )    ٦,٩٦٦,٨٣٧( )     ٣١,٧٥١( )    ٨٦,٦١٤( )     ٣٧,٩٥٣( )     ٤١,٧٢٢( )    ١٣,٥٦١( ) ١,٩٦٦,٣٣٠( )       ٨٤,٨٩١( )  ١,٢٣٢,٠١٠( )      ١٤٩,٤٢٢( )      ٨٠,٠٧٧( )    ١٩٠,٨٨٢( )٣,٠٥١,٦٢٤( )ت

 )  ٤٣,٢٣٣,٥١٦( -  -  -  -  -  -  )٤٣,٢٣٣,٥١٦( -  -  -  -  -  األتعاب اإلداریة المدفوعة لشركات إدارة النفقات الطبیة 

 )  ١١,٢٠٩,٥٨٠( )    ٣٨,٠٩٢( )  ١٠٣,٩١٣( )      ٤٥,٥٣٣( )  ١٣٣,١٩٨( )   ٢٠,٧٦٠( )    ٦٨٤,٧٠٥( )  ٥,٧٧٥,٢٠١( )  ١,١٧٠,٠١٦( )   ١,٥٧٧,٩٦٧( ٢٢٩,٨٦٦-  )     ٥٤٧,٩٣٧( ) ٨٨٢,٣٩٢( بدال ت الھیئة 

 )    ١,٦١٠,٢٢٩( -  -  -  -  -  -  -  -  )   ١,٦١٠,٢٢٩( -  -  -  حصة صندوق تعویض متضرري حوادث السیر مجھولة المسبب
 )       ١٦٢,٣٥٩( -  -  -  -  -  -  -  -  )      ١٦٢,٣٥٩( -  -  -  حصة صندوق الرعایة االجتماعیة 

 )٨٩١,٥٨٤,٥٠٢( )   ٦٤٣,٦١٦ )  ٨٦٩,٤١٧( )  ٤٨٣,٦٨٩( )٣,٤٨٠,٤٧٢( )  ٢٩٥,٦١٧( )١٠,٨٣٤,١٤٩(  ) ٩٩٩,٨٥٠,٦٧٥( )٩٥,٠٠١,٨٨١( ٢٦٧,٧٩٨,٧٩٨ ٨٨٦,٨٥١ )٤١,١٩٤,٠٣٩( )٨,٩٠٣,٨٢٨( صافي المصاریف

 ٧٠٨,٢٨٦,٥١٨ ٧,٥٦٣,٣٥٣ ١٤,٤٣٨,٨٥٧ ٧,١١٦,٣٣٥ ٩,٩٣٣,٥٦٢ ٣,١٠٥,٧٠٦ ٧٣,٩٣٦,٧٥٣ )  ١١٦,٥٦١,٢٦٥( ٦١,٨٦٨,٢٨٧ ٤٨٢,٢٢١,٨٩١ ٣٢,٣٢٣,٠١٥ ٨٢,٤٨١,٨٩٥ ٤٩,٨٥٨,١٣٠ صافي أرباح فروع التأمین

)٧٦,٤٣٦,٩٢٤(   ٣٩,١٦٨,٥٥٩ ١٨١,١٠٠,٣٨٦ ٦٩,٧٥٢,٤٤٣ ٦٧,١٣٧,٨٥٨  صافي أرباح فروع التأمین في الفترة المقابلة   )٧,٣١١,٠٢٤ ٥٧٩,٦٥٥ ) ٣,٨٣٩,٨٩٨ 
 

٢٩٨,٧٧٩,٠٥٧ ١,٣٩٩,٣٢٩  ١٢,٦٠٦,٦٢٥ 



 

٣٤ 
 

    

  :ھي كالتالي ٢٠١٨كانون أول  ٣١المنتھیة في  سنةللإن التحلیل القطاعي 
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 ١,٨٢٦,٠٦٨,٤٨٣ ٧,٨٤٢,٧٢٦ ٢٤,٨٣٥,٢٩٩ ١٨,٤٤٧,٦٣٥ ٢,٧٦٧,٠٥٠ ١٤٥,٨٦٥,٢٦٠ ١,٢٨٠,٠٠٠ ٨٩٥,٧٢٦,٦٨٠ ١٧٧,٠٣٠,٨٩٩ ١٨٩,١٢٩,٩٣٧ ٢٠٣,٧٤٠,٣٩٥ ١٥٩,٤٠٢,٦٠٢ المكتتبة في الفترة الحالیة  األقساط

 ) ١٠٦,٤٧٩,٧٢٦( )    ١٣٩,٨٧٦( )    ٦٢٨,٧٤٧( )    ٩٤٦,٥٦٠( )       ٦١,٠٦٢( )١٨,٥٤٩,٩٤٠( -  )٦٧,٩١٦,٠٦٥( ) ٧,٠٩٦,٨٥٤( )       ١٨,١٥٠( )    ٤٠٠,٠٠٠( )١٠,٧٢٢,٤٧٢( )من الوثائق الملغاة(إلغاءات األقساط 

 ) ١٢٥,٧٧٠,٧٥٥( ٠ ) ٦,١٧٣,٩٠٣( ) ٦,٦٧٥,٤٩٦( ) ١,١٤١,٩٨٣( )٤٢,٦٧١,٩٩٥( -  -  -  -  )٢٨,٩٠٢,٢٧٧( )٤٠,٢٠٥,١٠١( في الفترة الحالیة) نسبي(حصة المعیدین من األقساط 

 ) ١٧٧,٢٢١,٥٢٦( ) ٥,١٣٧,٠٧٥( ) ٦,٦٧١,٩٢٨( -  )    ٢٤٤,٤٤٦( )٧٣,٨٤٩,٢٧٥( -  -  )١٤,٤٢٠,١٢٣( -  )٦٩,٤٣٨,١٨٢( ) ٧,٤٦٠,٤٩٧( في الفترة الحالیة) اختیاري(حصة المعیدین من األقساط 
في الفترة ) فائض خسارة(حصة المعیدین من األقساط 

 )   ٣٦,٥١١,١٠٨( -  -  -  -  -  -  -  )١٧,٢٨٠,٤٦٩( )١٩,٢٣٠,٦٣٩( -  -  الحالیة

 ) ٣٣٩,٥٠٣,٣٨٩( ) ٥,١٣٧,٠٧٥( )١٢,٨٤٥,٨٣١( ) ٦,٦٧٥,٤٩٦( )١,٣٨٦,٤٢٩( )١١٦,٥٢١,٢٧٠( -  -  )٣١,٧٠٠,٥٩٢( )١٩,٢٣٠,٦٣٩( )٩٨,٣٤٠,٤٥٩( )٤٧,٦٦٥,٥٩٨( إجمالي حصة معیدي التأمین من األقساط في الفترة الحالیة

 ١,٣٨٠,٠٨٥,٣٦٨ ٢,٥٦٥,٧٧٥ ١١,٣٦٠,٧٢١ ١٠,٨٢٥,٥٧٩ ١,٣١٩,٥٥٩ ١٠,٧٩٤,٠٥٠ ١,٢٨٠,٠٠٠ ٨٢٧,٨١٠,٦١٥ ١٣٨,٢٣٣,٤٥٣ ١٦٩,٨٨١,١٤٨ ١٠٤,٩٩٩,٩٣٦ ١٠١,٠١٤,٥٣٢ ة الحالیةصافي األقساط المكتتب بھا في الفتر

 ١,٨٢٦,٠٦٨,٤٨٣ ٧,٨٤٢,٧٢٦ ٢٤,٨٣٥,٢٩٩ ١٨,٤٤٧,٦٣٥ ٢,٧٦٧,٠٥٠ ١٤٥,٨٦٥,٢٦٠ ١,٢٨٠,٠٠٠ ٨٩٥,٧٢٦,٦٨٠ ١٧٧,٠٣٠,٨٩٩ ١٨٩,١٢٩,٩٣٧ ٢٠٣,٧٤٠,٣٩٥ ١٥٩,٤٠٢,٦٠٢ )شھر ١٢(أقساط سنة فائتة 

 ) ٣٣٩,٥٠٣,٣٨٩( ) ٥,١٣٧,٠٧٥( )١٢,٨٤٥,٨٣١( ) ٦,٦٧٥,٤٩٦( ) ١,٣٨٦,٤٢٩( )١١٦,٥٢١,٢٧٠( -  -  )٣١,٧٠٠,٥٩٢( )١٩,٢٣٠,٦٣٩( )٩٨,٣٤٠,٤٥٩( )٤٧,٦٦٥,٥٩٨( )شھر ١٢(إجمالي حصة المعیدین عن سنة فائتة 

 ) ٨٥١,٢٧٨,٥٨٦( ) ٤,٦٢١,٧١٠( )  ٩,٦٨٢,٦٢١( ) ٣,٥٩٧,٥٠٤( ) ١,٠٨٢,٣٩٥( )  ٥٠,٩٢٦,١٢٨( )   ٧٦٨,٠٠٠( )٤٩٦,٦٨٦,٣٦٩( )٦٧,٩٧٣,٦١٨( )٧٥,٦٤٤,٧١٥( )٥٠,٨٣٥,٠٩٩( )٨٩,٤٦٠,٤٢٧( لمكتسبة في نھایة الفترة إجمالي األقساط غیر ا

 ١٤٩,١٨٣,٩٥٠ ٣,٠٨٢,٢٤٥ ٥,١٣٨,٣٣٢ ١,٤١٠,١٠٣ ٥٥٤,٥٧٢ ٤٦,٦٠٨,٥٠٨ -  -  ٥,٧٦٨,٠٤٩ -  ٢٤,٥٨٥,١١٥ ٦٢,٠٣٧,٠٢٦ حصة معید التأمین من أقساط غیر مكتسبة في نھایة الفترة

 ٧٨٠,٥٦٢,٥٥٦ ٣,١٢٢,٦٦٦ ٨,٦٣٩,٧٨٥ ٣,٧٩٠,٧٦٨ ٦٠,٥٢٤ ٤٩,٢٨١,٥٢٦ ٥٧٤,٨٠٠ ٣٧١,٧٣٨,٧١١ ٦١,٣٥٣,٨٥٤ ٢٢٠,٣٢٨,٧٤٠ ٥٤,٨١٦,٦٨٩ ٦,٨٥٤,٤٩٣ )١/١(إجمالي األقساط غیر مكتسبة في بدایة الفترة 
حصة معید التأمین  من أقساط غیر مكتسبة في بدایة الفترة 

)٩٠,٦٩٦,٤٥٢( ) ٢,٢٢٨,٣٧٨( ) ٤,٣٤٨,٨١٣( ) ١,٤٨٠,٤٩٢( )      ٤٦,١٩٣( ) ٤٤,٣٧٦,٢١٣( -  -  )  ٣,٩٧٦,٠٤٨( -  )٢٨,٧٦٩,١٥٧( )  ٥,٤٧١,١٥٨( )١/١   ( 

 )   ٧٠,٧١٦,٠٣٠( ) ١,٤٩٩,٠٤٤( ) ١,٠٤٢,٨٣٦( ١٩٣,٢٦٤ ) ١,٠٢١,٨٧١( )   ١,٦٤٤,٦٠٢( )  ١٩٣,٢٠٠( )١٢٤,٩٤٧,٦٥٨( )  ٦,٦١٩,٧٦٤( ١٤٤,٦٨٤,٠٢٥ ٣,٩٨١,٥٩٠ )٨٢,٦٠٥,٩٣٤( إجمالي التغیر في احتیاطي األقساط غیر المكتسبة

 )   ١٢,٢٢٨,٥٣٢( )    ٦٤٥,١٧٧( )    ٢٥٣,٣١٦( ١٢٢,٨٧٥ )    ٥١٣,٤٩٣( ٥٨٧,٦٩٣ )  ١٩٣,٢٠٠( )١٢٤,٩٤٧,٦٥٨( )  ٤,٨٢٧,٧٦٣( ١٤٤,٦٨٤,٠٢٥ )    ٢٠٢,٤٥٢( )٢٦,٠٤٠,٠٦٦( صافي التغیر في احتیاطي األقساط غیر المكتسبة

 ١,٣٦٧,٨٥٦,٨٣٦ ١,٩٢٠,٥٩٨ ١١,١٠٧,٤٠٥ ١٠,٩٤٨,٤٥٤ ٨٠٦,٠٦٦ ١١,٣٨١,٧٤٣ ١,٠٨٦,٨٠٠ ٧٠٢,٨٦٢,٩٥٧ ١٣٣,٤٠٥,٦٩٠ ٣١٤,٥٦٥,١٧٣ ١٠٤,٧٩٧,٤٨٤ ٧٤,٩٧٤,٤٦٦ صافي أقساط التأمین المكتسبة

 ٥٤,٨٠١,٤٦٢ ١,٢٠٨,٧٣١ ٣,٧٩٨,٤٩١ -  ٣٤٦,٦٠٨ ٢٣,٥١٥,٩٣٣ -  -  ١,٦٤٤,٢٠١ -  ٢٣,٢٨٩,٥٩٥ ٩٩٧,٩٠٣ بوضةالعموالت المق

 ٣,٩٤٥,٥٢٦ -  -  ١٤,٦٠٠ ٣,١٣١ ٢٩٨,٠٦١ ٣,٢٧٥ ٢,١١٨,١٠٣ ١,٥٠٤,٨٤٢ ٧٥٢ -  ٢,٧٦٢ "یتم ذكرھا"إیرادات أخرى 

 ١,٤٢٦,٦٠٣,٨٢٤ ٣,١٢٩,٣٢٩ ١٤,٩٠٥,٨٩٦ ١٠,٩٦٣,٠٥٤ ١,١٥٥,٨٠٥ ٣٥,١٩٥,٧٣٧ ١,٠٩٠,٠٧٥ ٧٠٤,٩٨١,٠٦٠ ١٣٦,٥٥٤,٧٣٣ ٣١٤,٥٦٥,٩٢٥ ١٢٨,٠٨٧,٠٧٩ ٧٥,٩٧٥,١٣١ صافي اإلیرادات

 )١,٠٣٨,٩٧٠,٤٧٣( ) ١,٦٣٢,١٩٠( )   ٣٤٤,٦٣٠( -  )     ١٥,٠٠٠( ) ٤٥,٢٨٢,٣٥٠( )   ١٤٨,٥٥٠( )٦٧٤,٨٠٥,٢٤٦( )٨٢,٦٢٥,٩٧٦( )١٩٨,٧٥٠,٨٧٨( )  ٩,٣٦٥,٦٥٣( )٢٦,٠٠٠,٠٠٠( إجمالي المطالبات المدفوعة

  
    

 



 

٣٥ 
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 ١٤٨,٢٣٥,٧٦١ ٨٥٣,٤٢٧ ٢٤٠,٩٧٣ -  ١١,٥٥٠ ٣٥,٦٨٥,٠٩٥ -  -  -  ٨٩,١٤٤,٧١٦ -  ٢٢,٣٠٠,٠٠٠ )نسبي(المدفوعة  حصة معیدي التأمین من إجمالي المطالبات

 ٣,٦٧٧,٤٠٩ -  -  -  -  -  -  -  ١,٦٠٦,٤٠٠ -  ٢,٠٧١,٠٠٩ -  )اختیاري(حصة معیدي التأمین من إجمالي المطالبات المدفوعة 

 ١٥١,٩١٣,١٧٠ ٨٥٣,٤٢٧ ٢٤٠,٩٧٣ -  ١١,٥٥٠ ٣٥,٦٨٥,٠٩٥ -  -  ١,٦٠٦,٤٠٠ ٨٩,١٤٤,٧١٦ ٢,٠٧١,٠٠٩ ٢٢,٣٠٠,٠٠٠ إجمالي حصة معیدي التأمین من إجمالي المطالبات المدفوعة

 )٨٨٧,٠٥٧,٣٠٣( )    ٧٧٨,٧٦٣( )    ١٠٣,٦٥٧( -  )        ٣,٤٥٠( )  ٩,٥٩٧,٢٥٥( )    ١٤٨,٥٥٠( )٦٧٤,٨٠٥,٢٤٦( )٨١,٠١٩,٥٧٦( )١٠٩,٦٠٦,١٦٢( )  ٧,٢٩٤,٦٤٤( ) ٣,٧٠٠,٠٠٠( صافي المطالبات المدفوعة

 )١,٧٤٤,٢٩٧,٩٥٨( ) ١,٦٩٥,٩٣٩( ) ٥,٣٢٩,٥٦٥( )    ٩٦٩,٠٠٠( )    ١٠٠,٠٠٠( )٨١,٥٢٢,٦٦٦( )      ٢١,٥١٥( )٩٧,٧٣٥,٤١٦( )٧٧,٨٩٣,٥٤٠( )١,٤٤٧,٢٦٣,٠٧٥( )٢٨,٧٦٧,٢٤٢( ) ٣,٠٠٠,٠٠٠( إجمالي احتیاطي المطالبات قید التسویة في نھایة الفترة

لتسویة في نھایة الفترة حصة معید التأمین  ٢٩٨,٤٣٢,٦٩٧ ١,٥٠٦,٢٠٦ ٤,٧٣٣,٣١٨ ٨٧٢,١٠٠ ٧٧,٠٠٠ ٦٧,٧١٨,٤٤٠ -  -  -  ٢٠٥,٩٩٢,٩٣١ ١٥,١٣٢,٧٠٢ ٢,٤٠٠,٠٠٠ من احتیاطي المطالبات قید ا

 ١,٤٩٣,٥١٦,٨٥٣ -  ٥,٩٤٢,١٦٤ ٩٦٩,٠٠٠ -  ٢٢,٥٢٩,٩٤١ ٢٠,٢٣٥ ٩١,٩١٨,١١٢ ٧٣,٥٨٣,٣٦٠ ١,٢٧٢,٠٢٨,٨٣٩ ٢٦,٥٢٥,٢٠٢ -  )١/١(إجمالي احتیاطي المطالبات قید التسویة في بدایة الفترة 
لتسویة في بدایة الفترة  حصة معید التأمین من احتیاطي المطالبات قید ا

)٩٩,٨٢٢,٧٩٠( -  ) ٥,٤٢٧,٠٢١( )    ٨٧٢,١٠٠( -  )٢٠,٩٣٣,٣٢١( -  -  -  )  ٦٤,٢٤٧,٩٣٩( )  ٨,٣٤٢,٤٠٩( -  )١/١  ( 

 )٢٥٠,٧٨١,١٠٥( ) ١,٦٩٥,٩٣٩( ٦١٢,٥٩٩ -  )    ١٠٠,٠٠٠( )٥٨,٩٩٢,٧٢٥( )        ١,٢٨٠( ) ٥,٨١٧,٣٠٤( )  ٤,٣١٠,١٨٠( )١٧٥,٢٣٤,٢٣٦( )  ٢,٢٤٢,٠٤٠( ) ٣,٠٠٠,٠٠٠( ات قید التسویةإجمالي التغیر في احتیاطي المطالب

 )  ٥٢,١٧١,١٩٨( )    ١٨٩,٧٣٣( )      ٨١,١٠٤( -  )      ٢٣,٠٠٠( )١٢,٢٠٧,٦٠٦( )        ١,٢٨٠( ) ٥,٨١٧,٣٠٤( )  ٤,٣١٠,١٨٠( )  ٣٣,٤٨٩,٢٤٤( ٤,٥٤٨,٢٥٣ )    ٦٠٠,٠٠٠( صافي التغیر في احتیاطي المطالبات قید التسویة

 )٢٤٣,٨٥٢,٦١٣( )    ٥٧٧,٧١٤( ) ١,٨١٥,٤٩١( ) ١,٣١٢,٥٨١( )    ٢٠٢,٩٤٩( )١٢,٢٢٨,٤٠٠( )      ٢٢,٢٨٢( )١٠١,٢٢٠,٧٨٧( )١٢,٧٤٥,٠٥٣( )  ٩٨,٤٧٦,٨٢٦( )١٥,٢٥٠,٥٣٠( -  احتیاطي حوادث مفترضة لم یبلغ عنھا في نھایة الفترة

 ٤٥,٥٤٤,٠٩٦ ٣٢٥,٥٧٧ ١,٠٢٣,١٤١ ٥٠٠,٦٦٢ ١٠٣,٩٨٢ ١٠,١٥٧,٧٦٦ -  -  ١,٠٨١,٥٠٩ ٢٤,٩٧٥,٩٢٥ ٧,٣٧٥,٥٣٤ -  حصة المعیدین من احتیاطي حوادث مفترضة لم یبلغ عنھا في نھایة الفترة

 ٢٢٥,٦٩٣,٣٥٤ ٥٨٥,٢٧٥ ١,٦٢٠,١٨٥ ١,٤٢٢,٢٨٦ ١١,٣٤٨ ٩,٢٤٠,٢٨٦ ١٤,٧٩١ ٦٧,١٨٩,٦٠٧ ١١,٥٠٣,٨٤٨ ١١٧,٦٦٠,٧٢١ ١٦,٤٤٥,٠٠٧ -  )١/١(دایة الفترة احتیاطي حوادث مفترضة لم یبلغ عنھا في ب
الفترة  حصة المعیدین من احتیاطي حوادث مفترضة لم یبلغ عنھا في بدایة 

)٣٦,٥٥٢,٧٤٠( )    ٤١٧,٨٢١( )    ٨١٥,٤٠٢( )    ٥٤٨,٥١٧( )        ٨,٦٦١( )  ٨,٣٢٠,٥٤٠( -  -  )     ٧٤٥,٥٠٩( )  ١٧,٠٦٥,٥٤٣( )  ٨,٦٣٠,٧٤٧( -  )١/١ ( 
 ) ١٨,١٥٩,٢٥٩( ٧,٥٦١ )    ١٩٥,٣٠٦( ١٠٩,٧٠٥ )    ١٩١,٦٠١( )  ٢,٩٨٨,١١٤( )        ٧,٤٩١( )٣٤,٠٣١,١٨٠( )  ١,٢٤١,٢٠٥( ١٩,١٨٣,٨٩٥ ١,١٩٤,٤٧٧ -  إجمالي التغیر في احتیاطي حوادث مفترضة لم یبلغ عنھا

 )    ٩,١٦٧,٩٠٣( )      ٨٤,٦٨٣( ١٢,٤٣٣ ٦١,٨٥٠ )      ٩٦,٢٨٠( )  ١,١٥٠,٨٨٨( )        ٧,٤٩١( )٣٤,٠٣١,١٨٠( )     ٩٠٥,٢٠٥( ٢٧,٠٩٤,٢٧٧ )       ٦٠,٧٣٦( -  صافي التغیر في احتیاطي حوادث مفترضة لم یبلغ عنھا
 )  ٨٠,٧٧٤,٥٣٥( )    ١٤٣,٧٤٨( )    ٤٥١,٧٣٦( ) ٢,٩٧٢,٩٠٧( )      ٩٨,٤٤٠( )  ٢,٧٤٤,٣٤٤( -  )١٢,٠٣٢,٢٦٣( )  ٧,٥٩٨,٩٤٦( )  ١٤,٦٧٥,٨٢٢( )٣٩,٧١٢,٨٣٣( )    ٣٤٣,٤٩٦( العموالت المدفوعة للوكالء

 )  ٣٦,٢٢٦,٨١٨( )    ٤٥٣,٧٢٦( ) ١,٤٢٥,٨٥٥( )    ٥٧٠,٦٨٩( )    ٣٣٧,٣٧٣( )١٠,٢١٧,٢٤١( -  ) ٥,١١٠,٩٦٩( )  ٢,٥٢٤,٤٣٨( )         ٢٧,٨٩٧( )١٤,١١١,٩٢٩( ) ١,٤٤٦,٧٠١( العموالت المدفوعة لمندوبي المبیعات 

 )       ٢٧٠,٥٠٠( -  -  -  -  -  -  -  -  )       ٢٧٠,٥٠٠( -  -  عمولة االتحاد السوري لشركات التأمین إلدارتھ تجمع اإللزامي
ُذكر بإفصاح(مصاریف تأمینیة أخرى   )    ٤,٩٠٤,٢٢٦( )      ٣٣,١٣٠( )    ١٠٤,١١٣( )      ٦٥,٢٧٨( )         ١,٣٧١( ) ٢,٣٥٤,٤٠٩( -    )         ٨,٢٢٥( -  )     ٤٨٢,٧٠٥( ) ١,٨٥٤,٩٩٥( )ت

 )  ٤٥,٥٧٩,٢٣٢( -  -  -  -  -  -  )٤٥,٥٧٩,٢٣٢( -  -  -  -  األتعاب اإلداریة المدفوعة لشركات إدارة النفقات الطبیة 

 )  ١٠,٣١٧,٥٣٢( )      ٤٦,٢١٧( )    ١٤٥,٢٣٩( )    ١٠٥,٠٠٦( )       ١٦,٢٣٦( )    ٧٦٣,٨٩٢( )        ١,٠٩٥( )  ٤,٩٧٣,٤٤٩( )  ١,٠١٩,٦٠٤( ١,١٣٤,٦٧١-  )  ١,٢٢٠,٠٤٢( )    ٨٩٢,٠٨١( بدال ت الھیئة 
 )    ١,٣٤٩,٧١٥( -  -  -  -  -  -  -  -  )    ١,٣٤٩,٧١٥( -  -  حصة صندوق تعویض متضرري حوادث السیر مجھولة المسبب

 )           ٥,٨٠٥( -  -  -  -  -  -  -  -  )           ٥,٨٠٥( -  -  الرعایة االجتماعیة  حصة صندوق

 )١,١٢٧,٨٢٤,٧٦٧( ) ١,٧٣٠,٠٠٠( ) ٢,٢٩٩,٢٧١( ) ٣,٦٥٢,٠٣٠( )    ٥٧٦,١٥٠( )٣٩,٠٣٥,٦٣٥( )    ١٥٨,٤١٦( )٧٨٢,٣٤٩,٦٤٣( )٩٧,٣٨٦,١٧٤( )١٣٣,٤٦٥,٥٣٩( )٥٨,٣٣٤,٦٣٦( ) ٨,٨٣٧,٢٧٣( صافي المصاریف

 ٢٩٨,٧٧٩,٠٥٧ ١,٣٩٩,٣٢٩ ١٢,٦٠٦,٦٢٥ ٧,٣١١,٠٢٤ ٥٧٩,٦٥٥ ) ٣,٨٣٩,٨٩٨( ٩٣١,٦٥٩ )٧٧,٣٦٨,٥٨٣( ٣٩,١٦٨,٥٥٩ ١٨١,١٠٠,٣٨٦ ٦٩,٧٥٢,٤٤٣ ٦٧,١٣٧,٨٥٨ صافي أرباح فروع التأمین

 ٥٢٤,٧٧٨,٤٢٨ ٢,٦٣٤,٣٨٠ ١٧,٠١٠,٣٦٦ ١٤,٨٠٩,٦٢١ ٥٩٤,٧٦٦ ٦٠,٠٥٦,٤١٧ )  ٧٤,٥٧٠,٧٠٩( ٤٢,٣٨٦,٠٠٩ ١٨٩,٥٤٩,٧٣٢ ١٨٤,١٨٠,٨٨٣ ٨٨,١٢٦,٩٦٣ صافي أرباح فروع التأمین في الفترة المقابلة 
  

  حسب مقتضیات ھیئة اإلشراف على التأمین ٢٠١٨تمت إعادة عرض جدول التحلیل القطاعي عام  حسومات مرتاكمة مقدمة وممنوحة من قبل املعيدين، وقد ٢٠١٩تضمن بند إيرادات أخرى * 

 



 

٣٦ 
 

   :توزع أقساط التأمین اإللزامي المكتتب بھا تحت فروع التأمین اإللزامي على النحو التاليت
كانون أول ٣١المنتھیة في  سنةلل  

  ٢٠١٨ 
 

٢٠١٩ 
.س.ل   .س.ل    
  ١٦,٩٤٨,٢١٤ 

 

٥,٣٢٨,٧٨٥ 

 

  دياإللزامي حدو

١١٨,٠٢٣,٣٦٠ 

 

١٥٥,٦٩٤,٢٩٨ 

 

 اإللزامي 

٥٤,١٤٠,٢١٣ 

 

١٠١,٩٧١,٣٩٨ 

 

 بطاقة برتقالیة 

١٨٩,١١١,٧٨٧ 

 

٢٦٢,٩٩٤,٤٨١ 

    

  :إیضاحات خاصة بھیئة اإلشراف على التأمین

    كانون أول ٣١المنتھیة في  سنةلل
  

٢٠١٨ 
 

٢٠١٩ 
.س.ل   .س.ل    

  ١٠,٣١٧,٥٣٢ 

 

١١,٢٠٩,٥٨٠ 

 

 اف على التأمینرسوم ھیئة اإلشر

١,٣٤٩,٧١٥ 

 

١,٦١٠,٢٢٩ 

 

 حصة صندوق تعویض متضرري حوادث السیر

٤٥,٥٧٩,٢٣٢ 

 

٤٣,٢٣٣,٥١٦ 

 

 األتعاب اإلداریة لشركات إدارة النفقات الصحیة
  
  
  

  
  
  
  

  :تضمن بند مصاریف تأمینیة أخرى
كانون أول    ٣١سنة المنتھیة في لل  

  ٢٠١٨ 
 

٢٠١٩ 
.س.ل   .س.ل    
  

 
 

٩٦٧,٢٩٠ 

 

 عموالت إعادة تأمین

 
 

٢,٤١٦,٠٠٠ 

 

 أتعاب خبیر اكتواري

 
 

١,١٢٤,٠٠٠ 

 

 كشف حوادثمصاریف 

 
 

٢,٤٥٩,٥٤٧ 

 

 مصاریف تأمینیة أخرى
  
  

  
  
  
  

  إیرادات أخرى  - ٥٢
  :یتكون ھذا البند مما یلي

   كانون أول    ٣١سنة المنتھیة في لل
  ٢٠١٨ 

 
٢٠١٩ 

 .س.ل  .س.ل  
  ٦٩٩,٤٠٢ 

 
١٧٧,٣٧١ 

 
  ادات متنوعةإیر

- 
 

- 
 

  أرباح استثمارات عقاریة
٦٩٩,٤٠٢ 

 
١٧٧,٣٧١ 

     
  
  
  



 

٣٧ 
 

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

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

   المحققةصرف ال )رخسائ( مكاسب - ٧٢
عند حدوث عملیة مالیة بعملة أجنبیة ینشأ عنھا أصل أو خصـم أو إیراد أو مصروف ولم تسو العملیة وقت نشوئھا تسجل تلك العملیة 

ویعالج الربح أو الخسارة الناتج عن اختالف سعر الصرف وقت تسویتھا . بالعملة المحلیة حسب سعر الصرف السائد فى تاریخ الحدث
 .قائمة الدخل لنفس الفترةضمن 

  رواتب وأجور وملحقاتھا  - ٨٢
  :یتكون ھذا البند مما یلي

   كانون أول ٣١سنة المنتھیة في لل
٢٠١٨  

 
٢٠١٩ 

  .س.ل   .س.ل
  رواتب وأجور ٧٩,٧٤٤,٧٠٦   ٧٥,٣٢٨,٨٢٥
 التأمینات االجتماعیة ١٣,٦٥٩,٩٥٩   ١٢,٣٢٨,٦٥٠

 تعویضات أخرى ١٧,٨٢١,٥٧٣   ٩,٠٥٧,٧٦٢
 مكافآت الموظفین ٧٠,٠٥٢,٤٣٢   ٥١,٥٠٢,٦٧٨

١٨١,٢٧٨,٦٧٠   ١٤٨,٢١٧,٩١٥   
  

  مصاریف إداریة وعمومیة - ٩٢
  :یتكون ھذا البند مما یلي

     كانون أول ٣١سنة المنتھیة في لل
٢٠١٨ 

 
٢٠١٩ 

  .س.ل   .س.ل
  مواد طباعةقرطاسیة و  ٧,٤٢٨,٥٨٩   ٦,٢١٥,٩٣٥
 ھرباء وماء وتدفئةك  ١١,٥٧٤,٤٩٦   ٩,٠١٦,٥٠٤

 صیانة  ١٤,٥٠٩,٩٩٦   ١٧,٨٠٣,٨٩٠
 مصاریف مكتبیة یجارات وإ ١١,٠٧٥,٦٢٦   ١٣,١٤٨,١٥٣

 بوفیھ ضیافة و ٤,٩٧٠,٤٣٥   ٣,٥٤٣,٣٣٥
  تعاب مھنیةأ ٢٣,١١١,٣٧٧   ١٨,٣٥٧,٧٩٥

٢,٥٠٠,٠٠٠ 
 

  تدقیق خارجي تعابأ ٢,٥٠٠,٠٠٠
 تدریب ٣٣٥,٠٠٠   ٧٤٣,٠٠٠

 عالمیة إمصاریف  ١٤,٤٦٦,٨٥٩   ١١,٩٠٨,٠٦٤
 انترنت برید وبرق وھاتف و ٤,١٣١,٠١٠   ٤,٧٠١,٦٧٤

 تنقالت مصاریف سفر و ١٢,١٧٠,٨٢٧   ١٤,٦٦١,٧٣٠
 تنظیف  ٦٨٢,٣٢٠   ٨٣٢,٥٣٥

 اشتراكات  ٦,٦٦٢,١٠٠   ٦,٣٤٣,٥٠٠
 مینأت ٤,٣٢٧,٤١٩   ٢,٧٦٧,٨٦٣

 غراماترسوم حكومیة وو ضرائب  ١٤,٢٣٧,٠١١   ١٧,٦٧١,٠٦١
٢٦٦,٧٠١ 

 
  *مصاریف أخرى ٤,٧٩٧,٣٥٠

  تعویضات أعضاء مجلس اإلدارة ٩,٨٠٠,٠٠٠   ٤٧,٠١٨,٩٠٩
١٤٦,٧٨٠,٤١٥   ١٧٧,٥٠٠,٦٤٩   

  
  
  
  
  
  

  .مصاریف أخرى مصاریف دعوى قضائیة حسمت لصالح الشركة بند تضمن* 



 

٣٨ 
 

  
  

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

      كانون أول ٣١المنتھیة في  سنةلل
 ٢٠١٨ 

 
٢٠١٩ 

 .س.ل  .س.ل 
 ١٢٤,٦٣٨,٧٢٠ 

 

 سنةال )خسارة( صافي ربح ٤٥٢,١٥١,٦١٩

١٥,٠٠٠,٠٠٠ 

 

 س .ل ١٠٠/ المتوسط المرجح لعدد األسھم ١٥,٠٠٠,٠٠٠

٨.٣ 
 

 ربحیة السھم األساسیة و المخفضة ٣٠.١
  

  

  أنصبة األرباح توزیع - ٣١
  :كما یلي كانون أول ٣١المنتھیة في  سنةلت لتتلخص حركة التوزیعا

كانون أول ٣١سنة المنتھیة في لل  
 ٢٠١٩    ٢٠١٨ 
.س.ل  .س.ل   
 كانون الثاني  ١رصید أنصبة أرباح للدفع كما في  ١٢,٩٧٥,٥٣١   ٩٩,٩١٩,٩٤١ 

  توزیعات أنصبة األرباح المقررة -   -
 ت أنصبة األرباح المسددة توزیعا )            ٧٩٤,٣٢٠(   )      ٨٦,٩٤٤,٤١٠(

   كانون أول ٣١رصید أنصبة أرباح للدفع كما في  ١٢,١٨١,٢١١   ١٢,٩٧٥,٥٣١
   

  رأس المال كفایة - ٣٢

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

  
:یتم احتساب نسبة المالءة كما یلي  

  كانون األول ٣١كما في 
 

  كانون أول ٣١كما في 
 المعاد عرضھا ٢٠١٨  

 
٢٠١٩ 

 س.ل  
 

 س.ل
  ١,٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠ 

 
١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ 

 
 رأس المال المكتتب

٢٦٣,٩٧٠,٣٦٦ 
 

٣١٧,٨٢١,٢٧٥ 
 

 حتیاطي قانونيا
٣٠٤,٢٣١,٥٦٧ 

 
٢٧٧,٦٥٦,٥٢٩ 

 
 أرباح مدورة 

٣٦٦,٣٧٣,٣٧٥ 
 

٣٥١,٤٩٠,٥٨٠ 
 

سعار أ متراكمة ناتجة عن فروقات محققة یرغ) خسائر(مكاسب 
 ١٢٣,٠٧٠,٧٦٢  صرف ال

 
٣٩٤,٦٨٨,٨١٥ 

 
  السنة) خسائر(أرباح 

١٠,٣٢٠,٦٠٠ 
 

١٠,٣٢٠,٦٠٠ 
 

  الیة من خالل بیان الدخل الشاملصافي التغیر في القیمة العادلة الستثمارات م
)١٤,٨٨٢,٧٩٥          ( 

 
٣,٦١١,٨٩٥ 

 
  غیر محققة للسنة ناتجة عن فروق سعر الصرف) خسائر(مكاسب 

٢,٤١٣,٠٨٣,٨٧٥ 
 

٢,٨٥٥,٥٨٩,٦٩٤ 
 

 صافي األموال الخاصة األساسیة
٠ 

 
٠ 

 
  صافي رأس المال اإلضافي

٢,٤١٣,٠٨٣,٨٧٥ 
 

٢,٨٥٥,٥٨٩,٦٩٤ 
 

  س المال المتوفرأجمالي رإ
٨٨٩,٩١٧,٢٨٤ 

 
٦٧٤,٨٠٢,٩١٤ 

 
 س المال المطلوب أر  جماليإ

٢٧١.١٥% 
 

٤٢٣.١٧% 
 

  *%نسبة ھامش المالءة 
  .م١٢/٢/٢٠١٩ص تاریخ /١٦٤حسب مقتضیات تعمیم ھیئة اإلشراف على التأمین رقم  ٢٠١٧تم إعادة عرض ھامش مالءة عام * 
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  القیمة العادلة وإدارة المخاطر - ٣٣

  :القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة) أ(

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

  :إدارة مخاطر التأمین) ب(

  مخاطر التأمین

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

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

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

  .تأمینسیئة أو غیر قابلة لل

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

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

  .األخطار بغیة تخفیض نسبة التغیر في النتیجة المتوقعة

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

، %٧.٨٧فرع الحیاة : التاليل على فروع التأمین بالشك ٢٠١٩ كانون أول ٣١المنتھیة في  سنةلالمحفظة التأمینیة ل توزعتوقد 
، %٦.١١، الحریق %٥١.٥٢، الصحي %١٠.٤٤، السیارات شامل %١٤.٠٨، السیارات إلزامي %٢.٠٥البحري 

، النقل البري %٠.٤، المسؤولیات%٠.٩٣، الحوادث العامة % ٠.٣٣، الحوادث الشخصیة %١.١٩، السفر %٠.١٩الھندسي
٤.٨٩.%  

، البحري %٩فرع الحیاة : التاليعلى فروع التأمین بالشكل  ٢٠١٨أول كانون  ٣١ة المنتھیة في سنلوقد توزعت المحفظة التأمینیة ل
، الحوادث %١، السفر %٠.٢، الھندسي%٧، الحریق %٤٨، الصحي %١٠، السیارات شامل %١١، السیارات إلزامي %١٢

  %.١.٣، الحوادث العامة % ٠.٥الشخصیة 

  مخاطر إعادة التأمین

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

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

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

  .المخاطر المحتفظ بھ یتناسب مع القواعد العملیة ومقیاس المقارنة العام، واألكثر أھمیة، ھو االحتفاظ بنسبة سیولة عالیة للشركة
مة تجاه المؤمن لھم بالحصة المعاد وتبقى الشركة ملتز. إن عقود أقساط إعادة التأمین ال تحل الشركة من التزاماتھا تجاه المؤمن لھم

  .تأمینھا حتى في حال عدم وفاء شركة إعادة التأمین بالتزاماتھا
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  مخاطر السوق

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

  مخاطر االئتمان

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

  .المعرضة لتلك المخاطر وخاصة قسمي االكتتاب وإعادة التأمین

  مخاطر معدل الفائدة

تنشأ ھذه المخاطر من التغیرات التي تحدث في معدالت الفوائد السوقیة والتي لھا تأثیر مباشر على الموجودات المنتجة للفوائد 
طر الفائدة في الحسابات المصرفیة المنتجة للفوائد والحسابات المجمدة لمعیدي التأمین تنحصر مخا. والمطلوبات الخاضعة للفوائد

  .الخاضعة للفوائد

  مخاطر العملیات

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

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

  طر العمالت األجنبیةمخا

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

  :یمة الدفتریة لألصول المالیة كما یليتتلخص الق

 المطلوبات 
 

 الموجودات 
 

كانون  ٣١كما في 
        ٢٠١٨األول 

كانون  ٣١كما في 
   أول

٢٠١٩    
 

كانون األول  ٣١كما في 
٢٠١٨    

 

   كانون أول ٣١كما في 
٢٠١٩    

 س.ل 
  

 س.ل
 

 س.ل
 

 س.ل
 ٣٠٤,٤٩٥,٨٥٤ 

  
٢١٦,٥٠٤,٠٥٧ 

 
١,١٠٤,٣٤٦,٥١٤ 

 
 دوالر أمیركي  ١,١٣٢,٤٧٧,٦٧٠

- 
  

- 
 

٧٥,١٢٦,٨١٤ 

 
  یورو ٤١,٦٤٥,٨٤٢

- 
  

- 
 

١٣,٣١٠,٩٤٠ 

 

 جنیھ استرلیني  ١٣,٧٦٢,٦٦٨
  

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

 كانون أول ٣١كما في األثر على األرباح  والخسائر 
 ٢٠١٨    

 
٢٠١٩ 

 س.ل 
 

 س.ل
 ٧٩,٩٨٥,٠٦٦ 

 
 دوالر أمیركي  ٩١,٥٩٧,٣٦١

٧,٥١٢,٦٨١ 

 
  یورو ٤,١٦٤,٥٨٤

١,٣٣١,٠٩٤ 

 

  جنیھ استرلیني ١,٣٧٦,٢٦٦



 

٤١ 
 

  مخاطر السیولة

  

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

ً للیبین الجدول التالي تحلیل الموجودات والمط   :المتوقعة الستردادھا أو تسویتھا سنةلوبات وفقا

 ٢٠١٩ كانون أول ٣١كما في 
 المجموع   

 
 كثر من سنة أ

 
 لغایة سنة 

 
 الموجودات

 س.ل
 

 س.ل
 

 س.ل
  ١,٦٦٩,١٩٥,٩٦٢ 

 
 - 

 

١,٦٦٩,١٩٥,٩٦٢ 

 

 في حكمھالنقد و ما 

٢,٦٦٦,٩٥٦,٨٥٨ 

 
 - 

 

٢,٦٦٦,٩٥٦,٨٥٨ 

 

 ودائع ألجل  لدى المصارف

٢٣,٣٩١,٦٣٨ 

 
 - 

 

٢٣,٣٩١,٦٣٨ 

 

  استثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل

٦٣,٨٦٠,٠٠٠  ٦٣,٨٦٠,٠٠٠ 

 

- 

 

  استثمارات مالیة من خالل بیان الدخل الشامل

٣٥٠,٥١٨,١٥٢ 

 
 - 

 

٣٥٠,٥١٨,١٥٢ 

 

 عمالء مدینون 

١٦١,٨٣٤,٠٢٥ 

 
 - 

 

١٦١,٨٣٤,٠٢٥ 

 

 مدینةلا إعادة التأمینالتأمین و حسابات شركات

٦٣,١٦٩,٠٤٢ 

 
 - 

 

٦٣,١٦٩,٠٤٢ 

 

 ذات عالقةأطراف  - ذمم مدینة 

٧٢,٧٢٦,٢٨٣ 

 
 - 

 

٧٢,٧٢٦,٢٨٣ 

 

 أخرى أرصدة مدینةمستحقة غیر مقبوضة وفوائد 

٤٠٢,٧٤١,٣٤٣ 

 
 - 

 

٤٠٢,٧٤١,٣٤٣ 

 

 حتیاطي الفني والحسابيحصة معیدي التأمین من اال

٢٥,٠٠٠,٠٠٠      

 

٢٥,٠٠٠,٠٠٠ 

 

 - 

 

 صالح ھیئة اإلشراف على التأمینودیعة مجمدة ل

٥,٤٩٩,٣٩٣,٣٠٣ 

 

٨٨,٨٦٠,٠٠٠ 

 

٥,٤١٠,٥٣٣,٣٠٣ 

 

 مجموع الموجودات

    
  المطلوبات

٢١٦,٥٠٤,٠٥٧ 

 
 - 

 

٢١٦,٥٠٤,٠٥٧ 

 

 دائنة عادة التأمینإحسابات شركات التأمین و 

٧١,٨٢٤ 

 
 - 

 

٧١,٨٢٤ 

 

 ذات عالقةأطراف  -ذمم دائنة 

١١,١٣٧,١٣٣ 

 
 - 

 

١١,١٣٧,١٣٣ 

 

 عمالء دائنون

٢,٤٨٧,٠٢٩,٤٥٢ 

 
 - 

 

٢,٤٨٧,٠٢٩,٤٥٢ 

 

 حتیاطات الفنیة و الحسابیةاال

٨٤,٨٠٨,٧٨٥ 

 
 - 

 

٨٤,٨٠٨,٧٨٥ 

 

 ذمم دائنة و دائنون مختلفون

٢,٠٣٩,٤٠٠ 

 
 - 

 

٢,٠٣٩,٤٠٠ 

 

 مطلوبات ضریبیة مؤجلة

١٤٧,٧٥١,٧٢١ 

 
 - 

 

١٤٧,٧٥١,٧٢١ 

 

 مؤونة ضریبة الدخل

٢,٩٤٩,٣٤٢,٣٧٣ 

 
 - 

 

٢,٩٤٩,٣٤٢,٣٧٣ 

 

 مجموع المطلوبات

٢,٥٥٠,٠٥٠,٩٣٠ 

 

٨٨,٨٦٠,٠٠٠ 

 

٢,٤٦١,١٩٠,٩٣٠ 

 

 السیولة ) فجوة / ( فائض 

  



 

٤٢ 
 

 معاد عرضھا ٢٠١٨ كانون أول ٣١كما في 
 المجموع   

 
 كثر من سنة أ

 
 لغایة سنة 

 
 الموجودات

 س.ل
 

 س.ل
 

 س.ل
  ١,٢٥٣,٩٧٨,٣٩١ 

 
 - 

 

١,٢٥٣,٩٧٨,٣٩١ 

 

 في حكمھالنقد و ما 

٢,٧٣٩,٨٩٣,٤٣٠ 

 
 - 

 

٢,٧٣٩,٨٩٣,٤٣٠ 

 

 ودائع ألجل  لدى المصارف

٢٩,٥١٢,٣٢٠ 

 
 - 

 

٢٩,٥١٢,٣٢٠ 

 

  استثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل

٥٣,٥٦٠,٠٠٠  ٥٣,٥٦٠,٠٠٠ 

 

- 

 

  استثمارات مالیة من خالل بیان الدخل الشامل

٣٦١,٨٣٤,٢٧١ 

 
 - 

 

٣٦١,٨٣٤,٢٧١ 

 

 عمالء مدینون 

١١٢,٥٤٠,٣٦٤ 

 
 - 

 

١١٢,٥٤٠,٣٦٤ 

 

 مدینةال إعادة التأمینالتأمین و حسابات شركات

٣٠٦,٤٣٠,٢٤٣ 

 
 - 

 

٣٠٦,٤٣٠,٢٤٣ 

 

 ذات عالقةأطراف  - ذمم مدینة 

٤٠,٦٩٤,٢٨٧ 

 
 - 

 

٤٠,٦٩٤,٢٨٧ 

 

 أخرى أرصدة مدینةمستحقة غیر مقبوضة وفوائد 

٤٩٣,١٦٠,٧٤٣ 

 
 - 

 

٤٩٣,١٦٠,٧٤٣ 

 

 حسابيحتیاطي الفني والحصة معیدي التأمین من اال

٢٥,٠٠٠,٠٠٠      

 

٢٥,٠٠٠,٠٠٠ 

 

 - 

 

 ودیعة مجمدة لصالح ھیئة اإلشراف على التأمین

٥,٤١٦,٦٠٤,٠٤٩ 

 

٧٨,٥٦٠,٠٠٠ 

 

٥,٣٣٨,٠٤٤,٠٤٩ 

 

 مجموع الموجودات

    
  المطلوبات

٣٠٦,٣٠٦,٠١١ 

 
 - 

 

٣٠٦,٣٠٦,٠١١ 

 

 دائنة عادة التأمینإحسابات شركات التأمین و 

١٤,٨٥٩,٩٤٩ 

 
 - 

 

١٤,٨٥٩,٩٤٩ 

 

 ذات عالقةأطراف  -ذمم دائنة 

١٦,٨٨٠,٠٢٣ 

 
 - 

 

١٦,٨٨٠,٠٢٣ 

 

 عمالء دائنون

٢,٨٣٩,٤٢٩,١٥٧ 

 
 - 

 

٢,٨٣٩,٤٢٩,١٥٧ 

 

 حتیاطات الفنیة و الحسابیةاال

٦٨,٦٣٤,٥٣٣ 

 
 - 

 

٦٨,٦٣٤,٥٣٣ 

 

 ذمم دائنة و دائنون مختلفون

٢,٠٣٩,٤٠٠ 

 
 - 

 

٢,٠٣٩,٤٠٠ 

 

 مطلوبات ضریبیة مؤجلة

٨٢,٧٦٨,٣٧٥ 

 
 - 

 

٨٢,٧٦٨,٣٧٥ 

 

 مؤونة ضریبة الدخل

٣,٣٣٠,٩١٧,٤٤٨ 

 
 - 

 

٣,٣٣٠,٩١٧,٤٤٨ 

 

 مجموع المطلوبات

٢,٠٨٥,٦٨٦,٦٠١ 

 

٧٨,٥٦٠,٠٠٠ 

 

٢,٠٠٧,١٢٦,٦٠١ 

 

 السیولة ) فجوة / ( فائض 

  

 الموافقة على البیانات المالیة  - ٤٣

  .م٢٠٢٠ شباط  ٢٥ وافق مجلس اإلدارة على إصدار البیانات المالیة بتاریخ 
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