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 -1تأسيس وأعمال الشركة
تأسست شركة االحتاد التعاوين للتأمني شركة مسامهة مغةلة عامة وفقاً للمرسوم التشريعي رق /54م.و تاريخ  25حزيران  2006وفقاً ألحسام املرسوم
التشريعي رق  68لعام  2004وألحسام املرسوم التشريعي  43لعام  2005وتعليماته التنةيذية واأل امة اليت تضعرا عيئة اإلشراف عل التأمني يف
سورية ووفقاً ألحسام قا ون التدارة رق  149لعام 1949م .سدلت الشركة يف السدل التداري حملافاة دمشق حتت الرق  15044بتاريخ  24أيلول
2007م  .مت ترخيى الشركة من قبل عيئة اإلشراف عل التأمني يف سورية بالقرار رق  100/141بتاريخ  13شباط 2008م ،سدلت الشركة يف
السدل اخلاص لشركات التأمني لدى عيئة اإلشراف عل التأمني حتت الرق ./10/
غاية الشركة مزاولة أعمال التأمني املباشرة يف كافة فروي التأمني ،وقد باشرت شاطرا بتاريخ  13شباط 2008م.
مت إدرا أسر الشركة يف سوق دمشق لألوراق املالية بتاريخ  22آب 2011م.
تزاول الشركة شاطرا باملركز الرنيسي مبدينة دمشق باإلضافة إىل فروي بسل من مدينة حلب ،محى ،الالذقية ،طرطوس ،محاة.

 -2تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة
أ -معايري التقارير املالية الدولية اعديدة واملعدلة التالية واليت ليس هلا أثر جوعري عل القوان املالية:
يف الة ة احلالية ،قامت الشركة بتطبيق مجيع املعايري والتةسريات املعدلة واعديدة الصادرة عن ولس معايري احملاسبة الدولية ( )IASBوعنة تةسري إعداد
التقارير املالية ( ) IFRICالتابعة للمدلس واليت ختى وتسري عل شاطات الشركة واليت أصبات سارية املةعول للة ات املالية اليت تبدأ يف أو بعد
أول كا ون الثاين  2019يف إعداد القوان املالية للشركة.
مل يطرأ أي تعديل عل املعلومات املالية املرحلية املوجزة ،جراو تطبيق عذا املعايري وتةسرياهتا.
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 -3ملخص السياسات المحاسبية الهامة
إعداد املعلومات املالية املرحلية املوجزة والسياسات احملاسبية
جرى إعداد املعلومات املالية املرحلية املوجزة املرفقة لة ة الثالثة أشرر املنترية يف  30حزيران 2019م وفقاً للمعيار احملاسيب الدويل رق " 34التقارير املالية
املرحلية" ،وأ امة التأمني املرعية يف اعمرورية العربية السورية .إن السياسات احملاسبية املتبعة وطرق االحتساب املستخدمة يف إعداد املعلومات املالية
املرحلي ة املوجزة تتةق مع تلك املستخدمة يف إعداد البيا ات املالية املدققة للسنة املالية املنترية يف  31كا ون األول 2018م.
جرى إعداد املعلومات املالية املرحلية املوجزة عل أساس السلةة التارخيية .تارر املعلومات املالية املرحلية املوجزة باللرية السورية (ل.س ،).العملة التشغيلية
للشركة وعملة االقتصاد.
إن املعلومات املالية املرحلية املوجزة ال تتضمن كافة املعلومات واإليضاحات املطلوبة للمعلومات املالية السنوية واملعدة وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية،
كما أن تانج أعمال الشركة لة ة الستة أشرر املنترية يف  30حزيران 2019م ال متثل بالضرورة ملشراً عل النتانج املتوقعة للسنة املنترية يف  31كا ون
األول 2019م.
إن أع السياسات احملاسبية ملخصة أد اا:
أ .حتويل العمالت األجنبية:
إن العمليات اعارية خالل السنة بالعمالت غري اللرية السورية يت حتويلرا إىل اللرية السورية باستعمال أسعار الصرف الساندة يف تاريخ العملية .جيري
إعادة حتويل أرصدة املوجودات واملطلوبات املالية بتلك العمالت عل أساس أسعار الصرف الساندة يف تاريخ بيان الوضع املايل .
أما أرصدة املوجودات واملطلوبات غري املالية وحقوق الشركاو فيت حتويلرا عل أساس سعر الصرف التارخيي.
يت قيد أرباح وخسانر فروقات الصرف الناجتة من جراو عذا العمليات يف بيان األرباح أو اخلسانر والدخل الشامل اآلخر املرحلي املوجز.
بلغت أسعار صرف العمالت األجنبية كما يلي:
كما في  30حزيران

دوالر أمريسي
يورو

كما في  31كانون األول

2019

2018

ل.س.
436
495.80

ل.س.
436
498.24

ب .املوجودات الثابتة املادية:
جرى إظرار املوجودات الثابتة املادية عل أساس التسلةة التارخيية باللرية السورية بعد تنزيل االسترالكات امل اكمة ،وخسانر تدين القيمة ،إن وجدت.
تتضمن تسلةة املوجودات املش اة كلةة الشراو مضافاً هلا التساليف اإلضافية اليت تتسبدعا الشركة إليصال األصول إىل حالترا التشغيلية.
إن تسلةة األصول املنشأة أو قيد اإل شاو واملنوي استعماهلا لغايات اإل تا أو اإلدارة تتضمن األتعاب املرنية ،وتساليف االق اض املرمسلة لألصول امللعلة
وفقاً للمعيار احملاسيب الدويل رق (" )23تساليف االق اض" .إن اعتالك عذا األصول يبدأ عندما تصبح األصول جاعزة لالستعمال.
جيري استرالك املوجودات الثابتة املادية باستعمال طريقة القسط الثابت عل مدى األعمار اإل تاجية وباعتماد النسب السنوية التالية:
%
2
10
25
25
25-10

املباين
األثاث واملةروشات
لوازم معلوماتية ومستبية
السيارات
حتسينات عل البناو
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يف تاريخ إعداد البيا ات املالية تقوم اإلدارة مبراجعة األعمار اإل تاجية املقدرة للموجودات الثابتة وقيمة النةاية يف هناية العمر اإل تاجي وطريقة االسترالك.
يع ف بالةروقات الناجتة عن مراجعة التق ديرات يف ف ة مراجعة التقديرات الالحقة إذا كا ت إعادة التقيي تلثر عل الة ة احلالية والة ات الالحقة.
يت احتساب الربح أو اخلسارة النامجة عن استبعاد املوجودات الثابتة ،عل أساس الةرق بني سعر البيع والقيمة الدف ية الصافية .ويت تسديل الربح أو
اخلسارة يف بيان الدخل الشامل املرحلي املوجز.
 .املوجودات الثابتة غري املادية:
تارر املوجودات غري املادية بسعر السلةة بعد تنزيل اإلطةاو امل اك وخسانر التدين يف القيمة إن وجدت.
جيري إطةاو املوجودات غري املادية باستعمال طريقة القسط الثابت عل مدى األعمار اإل تاجية املقدرة كا يلي:
 3سنوات

برامج حماسبية

 3سنوات
اش اكات يف ومع التأمني اإللزامي
يف تاريخ إعداد بيان الوضع املايل تقوم اإلدارة مبراجعة األعمار اإل تاجية املقدرة للموجودات غري املادية وطريقة اإلطةاو .يع ف بالةروقات الناجتة عن
مراجعة التقديرات احملاسبية يف الة ة اليت تراجع فيرا التقديرات وذلك إذا كا ت عذا املراجعة تلثر حصرياً عل عذا الة ة ،أو يف ف ة املراجعة وف ات
الحقة إذا كا ت املراجعة تلثر عل الة ة احلالية وف ات الحقة.
ح .التأمينات االجتماعية:
إن الشركة مسدلة يف ملسسة التأمينات االجتماعية يف ا عمرورية العربية السورية وتسدد بشسل منتا التأمينات عن موظةيرا إىل امللسسة .متثل عذا
املسامهات واجبات الشركة جتاا موظةيرا يف ما خيى تعويض هناية اخلدمة وبالتايل سوف حيصل املوظةون عل عذا التعويض من ملسسة التأمينات
االجتماعية.
د .امللو ات:
يت تسوين ملو ات االلتزامات املالية الناجتة عن أحداث سابقة واليت من احملتمل أن ي تب عنرا استعمال موارد اقتصادية ميسن تقديرعا بشسل معقول.
ز .ضريبة الدخل:
حتتسب الشركة ملو ة ضريبة الدخل وفقاً ألحسام املرسوم التشريعي رق  43للعام  2005والذي حدد الضريبة مبعدل  15باملئة من صايف األرباح
اخلاضعة للضريبة يف حال طرحت شركة التأمني أكثر من  50باملئة من أسرمرا لالكتتاب ،إضافة لضريبة إعادة اإلعمار بنسبة  %10من الضرانب عل
الربح السنوي وتسدد مع تسديد الضريبة.
ختتلف األرباح اخلاضعة للضريبة عن األرباح الصافية يف بيان األرباح أو اخلسانر والدخل الشامل اآلخر بسبب استبعاد املبالغ غري اخلاضعة للضريبة
وإضافة املبالغ غري اعانز تنزيلرا من الوعاو الضرييب.
س .عقود التأمني:
إن عقد التأمني عو كناية عن عقد يتعرد مبوجبه الةريق األول (شركة التأمني) بتغطية خماطر حمددة قد تصيب الةريق الثاين (امللمن له) وذلك من خالل
التعويض عن حدث مستقبلي حمدد (احلادث امللمن عليه) الذي قد يصيب ويلثر سلباً عل امللمن له .تعترب األقساط عل عقود التأمني إيرادات عند
إصدار البوالى.
يت احتساب االحتياطي املتعلق بالتأمني عل احلياة بناو عل رأي خبري اكتواري مقبول لدى عيئة اإلشراف عل التأمني و يت احتساب االحتياطي الةين
وفقاً لتعليمات عيئة اإلشراف عل التأمني ملقابلة قيمة األقساط غري املستاقة واملسدلة كريرادات يف بيان األرباح أو اخلسانر والدخل الشامل اآلخر
املرحلي املوجز.
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وعو حيتسب وفقاً للنسب التالية من حد األقساط املستتب هبا:
%
60
25
100
40
40
60
100

حوادث الشخصية
تأمني النقل الباري-بضانع
تأمني املسافرين
التأمينات العامة وباقي فروي التأمني
تأمني إلزامي للسيارات
التأمني الصاي
تأمينات آلجال طويلة
ط .التزامات عقود التأمني:

التزامات عقود التأمني جتاا املطالبات حتت التسوية اجتة من مطالبات بلغت للشركة وال زالت حتت التسوية بتاريخ بيان الوضع املايل املرحلي املوجز
باإلضافة إىل مطالبات حصلت ومل يبلغ عنرا .ويت احتساهبا وفقاً لتعليمات عيئة اإلشراف عل التأمني كما يلي:
 -مطالبات عن حوادث حتت التسوية:

 %100من اخلسارة املقدرة.

 مطالبات حصلت ومل يبلغ عنرا (:)IBNRمجيع فروي التأمني عدا التأمني الصاي واإللزامي سيارات
التأمني الصاي
التأمني اإللزامي سيارات

أيرما أكثر  %15من قيمة املطالبات حتت التسوية أو  %7.5من قيمة األقساط
املستتب هبا لسل فري من فروي التأمني.
 %15من املطالبات املدفوعة.
بدواً من البيا ات املالية اخلتامية لعام 2015م ،وبناوً عل تعمي عيئة اإلشراف
عل التأمني رق /1099ص امللرخ بتاريخ  25تشرين الثاين  ،2015يت
احتساب أيرما أكثر  %15من قيمة التغري يف احتياطي قيد التسوية (إمجايل
احتياطي قيد التسوية حمتدز آلخر املدة مطروحاً منه إمجايل احتياطي قيد التسوية
املةر عنه أول املدة) أو  %7.5من قيمة األقساط املستتب هبا.

يت احتداز مطالبات حصلت ومل يبلغ عنرا عميع فروي التأمني ملدة سنة واحدة عدا فري التأمني اإللزامي فيت احتدازا ملدة ثالثة سنوات ابتداوً
من األول من متوز 2016م ،كما يت اإلفرا عن احتياطي مطالبات حصلت ومل يبلغ عنرا لةري السةر ،للعقود املنترية ،بشسل ربع سنوي يف هناية الربع
التايل للربع الذي مت االحتداز فيه.
ف .عمليات إعادة التأمني:
لقد اعتمدت الشركة احتساب حصة شركات إعادة التأمني من األقساط والعمولة املقبوضة من شركات إعادة التأمني وحصة شركات إعادة التأمني من
املطالبات املدفوعة وحتت التسوية واملطالبات اليت حصلت ومل يبلغ عنرا عل أساس اتةاقيات معقودة معرا وسدلت يف حسابات عذا الشركات.
ق .حصة معيدي التأمني من االحتياطي الةين واحلسايب:
يت احتساب حصة معيدي التأمني من االحتياطي الةين واحلسايب عل أساس اإلسنادات الةعلية املقدمة هل وإمجايل املبالغ الةعلية العاندة لالحتياطي
الةين واحلسايب.
يت إظرار حصة معيدي التأمني من االحتياطي الةين واحلسايب كذم مدينة يف بيان الوضع املايل ويت احتساهبا كما يلي:
 -مطالبات عن حوادث حتت التسوية:

 %100من اخلسارة املقدرة.
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 مطالبات حصلت ومل يبلغ عنرا (:)IBNRأيرما أكثر  %15من قيمة حصة معيدي التأمني من مطالبات حتت التسوية أو
مجيع فروي التأمني عدا التأمني الصاي واإللزامي سيارات
 %7.5من قيمة أقساط إعادة التأمني العاندة لنةس السنة.
 %15من حصة معيدي التأمني من املطالبات املدفوعة.
التأمني الصاي
بدواً من البيا ات املالية اخلتامية لعام 2015م ،وبناوً عل تعمي عيئة اإلشراف
التأمني اإللزامي سيارات
عل التأمني رق /1099ص امللرخ بتاريخ  25تشرين الثاين  ،2015يت
احتساب أيرما أكثر  %15من حصة املعيد من قيمة التغري يف احتياطي قيد
التسوية (إمجايل احتياطي قيد التسوية حمتدز آلخر املدة مطروحاً منه إمجايل
احتياطي قيد التسوية املةر عنه أول املدة) أو  %7.5من أقساط إعادة التأمني
العاندة لنةس السنة.
يت احت داز مطالبات حصلت ومل يبلغ عنرا عميع فروي التأمني ملدة سنة واحدة عدا فري التأمني اإللزامي فيت احتدازا ملدة ثالثة سنوات ابتداوً من

األول من متوز 2016م ،كما يت اإلفرا عن احتياطي مطالبات حصلت ومل يبلغ عنرا لةري السةر ،للعقود املنترية ،بشسل ربع سنوي يف هناية الربع
التايل للربع الذي مت االحتداز فيه.
ك .املطالبات املدفوعة:
تارر املطالبات املدفوعة اليت متثل التعويضات املسددة خالل السنة والتعويضات املتوجبة حلاملي عقود التأمني بعد تنزيل االس دادات املستاقة عنرا.
تقوم الشركة بقيد االس دادات املستاقة عن املطالبات املدفوعة عند حتصيلرا أو استاقاقرا.
ل .إيرادات الةواند:
تقيد إيرادات الةواند عل أساس االستاقاق يف بيان الدخل الشامل اآلخر املرحلي املوجز ،وتتضمن الةواند املستسبة عل الودانع لدى املصارف واليت
حتتسب عل أساس املبلغ و سبة الةاندة املطبقة.
م .املوجودات واملطلوبات املالية:
يت االع اف باملوجودات واملطلوبات املالية يف بيان الوضع املايل املرحلي املوجز عندما تصبح الشركة طرفاً يف الشروط التعاقدية لألدوات املالية.
تارر الذم املدينة وذم العمالو والوكالو ووسطاو التأمني بقيمترا االمسية بعد تنزيل ملو ات مناسبة للقي غري القابلة للتاصيل املتوقعة.
الحقاً لالع اف األويل ،يت تقيي االستثمارات يف أوراق مالية تبعاً لتصنيةرا إما كأداة مستبقاة لتاريخ االستاقاق ،قروض وتسليةات ،متوفرة للبيع ،أو
بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسانر.
استثمارات يف أوراق مالية مستبقاة لتاريخ االستاقاق:
االستثمارات املستبقاة لتاريخ االستاقاق عي موجودات غري مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتاديد وتاريخ استاقاق ثابت وإن الشركة لديرا النية
اإلجيابية والقدرة عل االحتةاظ هبا حلني االستاقاق ،واليت ال تسون حمددة عل أساس القيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسانر أو كمتوفرة للبيع.
يت قياس االستثمارات املستبقاة لتاريخ االستاقاق عل أساس السلةة املطةأة باستعمال طريقة الةاندة الةعلية.
استثمارات يف أوراق مالية كقروض وتسليةات:
االستثمارات يف أوراق مالية كقروض وتسليةاهتي موجودات غري مشتقة ذات دفعات ثا بتة أو قابلة للتاديد وتاريخ استاقاق ثابت وإن الشركة لديرا
القدرة عل االحتةاظ هبا حلني االستاقاق.
يت قياس االستثمارات يف أوراق مالية كقروض وتسليةات عل أساس السلةة املطةأة بطريقة الةاندة الةعلية.
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ن .استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل :
االستثمارات املالية عي موجودات غري مشتقة مل يت حتديدعا ضمن فئات املوجودات املالية األخرى .إن سندات املسامهة غري املدرجة يف األسواق املالية
واليت ال ميسن احلصول عل قيمترا العادلة بشسل موثوق ،تسدل وفق كلةترا التارخيية بعد تنزيل خسانر التدين يف القيمة إن وجدت.
عند التخلي عن عذا االستثمارات يت حتويل كافة األرباح واخلسانر املع ف هبا سابقاً يف حقوق املسامهني إىل بيان الدخل الشامل اآلخر املرحلي املوجز.
يف حال كا ت االستثمارات منتدة للةواند ،تسدل الةواند يف بيان الدخل الشامل اآلخر املرحلي املوجز وفق طريقة معدل الةاندة الةعلي.
القيمة العادلة لالستثمارات املالية عي قيمترا املدرجة يف األسواق املالية يف تاريخ بيان الوضع املايل.
يف حال عدم توفر عذا القيمة يف األسواق املالية ،يت تقدير القيمة العادلة وفق طرق تقيي مقبولة مثل حس التدفقات النقدية أو صايف قيمة األصول أو
القيمة السوقية الستثمارات مشاهبة.
التاديد عل أساس القيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسانر:
تقوم الشركة بتاديد موجودات ومطلوبات مالية عل أساس القيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسانر يف أي من احلاالت التالية:


يت إدارة وتقيي املوجودات أو املطلوبات وإعداد التقارير الداخلية عنرا عل أساس القيمة العادلة؛ أو



إن التاديد يلغي أو يقلل إىل حد كبري عدم تناسب حماسيب قد ينشأ خالفاً لذلك؛ أو



إن املوجودات أو املطلوبات تتضمن مشتقات مدوة تعدل بصورة عامة التدفقات النقدية املطلوبة يف العقد خالفاً لذلك.

ن .املطلوبات املالية:
املطلوبات املالية اليت ال حيتةظ هبا لغرض املتاجرة وال يت حتديدعا بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسانر ،يت قياسرا الحقاً بالسلةة املطةأة
باستعمال طريقة الةاندة الةعلية.
تارر الذم الداننة وذم شركات إعادة التأمني بقيمترا االمسية.
عد .كلةة االستدا ة:
يت تسديل كلةة االستدا ة يف بيان الدخل الشامل للسنة اليت حتققت فيرا عذا السلةة.
و .االستثمارات العقارية:
تارر االستثمارات العقارية بسعر السلةة بعد تنزيل االسترالكات امل اكمة وخسانر تدين القيمة إن وجدت.
ي .النقد وما يوازي النقد:
يتضمن عذا البند ال نقد واحلسابات اعارية والودانع ألجل ذات االستاقاقات القصرية اليت ال تتعدى استاقاقاهتا األصلية الثالثة أشرر (ثالثة أشرر فأقل).

 -4أحكام محاسبية مهمة ومصادر أساسية للتقديرات واالفتراضات
يف سياق تطبيق السياسات احملاسبية املذكورة يف اإليضاح رق  3أعالا ،تقوم إدارة الشركة باختاذ قرارات وتقدم تقديرات واف اضات بشأن املبالغ الدف ية
للموجودات واملطلوبات غري املتوفرة من مصادر أخرى .تعتمد عذا التقديرات واالف اضات املتعلقة هبا عل عامل اخلربة السابقة وعل عوامل أخرى تعترب
ذات صلة .وقد ختتلف النتانج الةعلية عن عذا التقديرات واالف اضات.
تت مراجعة التقديرات واالف اضات اخلاصة هبا بصورة مستمرة .يت إجراو القيود الناجتة عن تعديل التقديرات احملاسبية يف الة ة املالية اليت حصل فيرا
تعديل التقدير وذلك إذا كان عذا التعديل يلثر حصرياً عل عذا الة ة ،أو يف ف ة التعديل وف ات الحقة إذا كان التعديل يلثر عل الة ة احلالية وف ات
الحقة.
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املصادر األساسية للتقديرات واالف اضات:
أ .استرالكات األصول الثابتة:
كما جاو يف اإليضاح رق  ،3تقوم الشركة مبراجعة األعمار اإل تاجية املقدرة لألصول الثابتة املادية وطريقة االسترالك املطبقة وقيمة النةاية يف هناية العمر
اإل تاجي لألصل بتاريخ كل بيان وضع مايل.
ب .ملو ات الديون املشسوك بتاصيلرا:
تسدل ملو ة الديون املشسوك فيرا عند تواجد شسوك حول إمسا ية حتصيل احلسابات املدينة لدى الشركة وتقدر إدارياً بناوً عل دراسة أعمار الذم
املدينة.
 .تدين قيمة املوجودات وتسوين امللو ات الالزمة:
يف ظل الاروف الراعنة اليت متر هبا اعمرورية العربية السورية ،قامت اإلدارة بتقدير القيمة االس دادية لألصول وكنتيدة لذلك قامت اإلدارة بتسوين ملو ة
ملواجرة املخاطر واألعباو املالية احملتملة لتدين قيمة املوجودات .باعتقاد اإلدارة ،ال توجد ملشرات لتسوين ملو ات تدين إضافية.
د .تقيي االلتزامات الناجتة عن املطالبات املوقوفة لعقود التأمني:
يعترب تقدير االلتزامات الناجتة عن املطالبات املوقوفة لعقود التأمني عل أ ه أكثر التوقعات احلسابية للشركة .حيث عنالك عوامل غري ملكدة جيب أخذعا
باالعتبار عند تقدير االلتزام الذي ستقوم الشركة بتسديدا الحقاً مقابل عذا املطالبات .يت تقدير االلتزامات الناشئة لسل من القيمة املتوقعة لتساليف
املطالبات املبلغ عنرا بتاريخ املركز املايل  .إن االلتزام للمطالبات املبلغ عنرا واليت مل يت سدادعا يت تقديرا استناداً إىل املعلومات املتعلقة بسل مطالبة عل
حدة أبلغت للةري كما يف تاريخ بيان الوضع املايل يت إعادة تقيي املطالبات لسةايترا ويت تعديل املخصى بناوً عل ذلك.
قامت الشركة خالل عام  2018بتعديل طريقة التقديرات احملاسبية للمطالبات حتت التسوية ليصبح التقدير أكثر معقولية وعل أساس القيمة العام
املتوقع تسديدعا ،بدالً من القيمة املتوقعة لتسوية املطالبات وبذلك أصبات مبالغ االحتياطيات أكثر مالومة.
ه .اخنةاض قيمة ذم التأمني املدينة:
يت تقدير القيمة القابلة للتاصيل من ذم التأمني املدينة عند وجود إمسا ية عدم حتصيل تلك الذم بشسل كامل .إن حتديد وجود اخنةاض يف قيمة
ذم التأمني املدينة ،يتطلب من اإلدارة تقيي مستوى املالوة والسيولة املالية حلاملي بوالى التأمني وكذلك لشركات التأمني ،وكذلك يت مراجعة سب
التاصيالت بناوً عل املعلومات التارخيية للشركة والدراسات التةصيلية اليت متت خالل السنة ورأي اإلدارة القا و ية للشركة .يت إثبات الةرق بني املبالغ
املتوقع حتصيلرا والقيمة الدف ية كمصاريف يف بيان األرباح أو اخلسانر والدخل الشامل اآلخر .يت إثبات الةرق بني املبالغ اليت يت حتصيلرا فعلياً خالل
الة ات املستقبلية واملبالغ املتوقعة يف بيان األرباح أو اخلسانر والدخل الشامل اآلخر يف الة ة اليت يت هبا التاصيل.
د .إطةاو األصول غري املادية:
كما جاو يف اإليضاح رق  ، 3تقوم الشركة مبراجعة األعمار اإل تاجية املقدرة للموجودات الثابتة غري املادية وطريقة اإلطةاو يف هناية كل دورة مالية.
و .املوجودات الضريبية:
ال ترى الشركة وجوباً لالستدراك ألي موجودات ضريبية عل اخلسانر الضريبية امل اكمة للشركة ،بسبب توقع عدم إمسا ية االستةادة من تلك املوجودات
الضريبية جزنياً أو كلياً.
ي .مبدأ االستمرارية:
قامت اإلدارة بتقيي مدى قدرة الشركة عل االستمرا ر يف العمل عل أساس مبدأ االستمرارية وذلك حسب متطلبات معيار احملاسبة الدويل رق .1
اعتمدت اإلدارة بتقييمرا عل وموعة من امللشرات املالية والتشغيلية .تعتقد اإلدارة أ ه وبالرغ من حالة عدم االستقرار اليت متر هبا اعمرورية العربية
السورية وحالة عدم اليقني املستقبلية ،فرن الشركة متلك املوارد السافية لالستمرار بالعمل يف املدى املستقبلي املناور .بناوً عليه فقد مت إعداد القوان املالية

عل أساس مبدأ االستمرارية.
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 -5النقد وما يوازي النقد
يتألف عذا البند من النقد يف الصندوق وحسابات جارية حمةوظة لدى املصارف ويقس كما يلي:
كما في  30حزيران ( 209غير مدققة)
عمالت أجنبية بما يعادل

المجموع

ل.س

ل.س

ل.س
النقد يف الصندوق

10،698،289

11،142،852

21،841،141

حسابات جارية لدى املصارف

107،350،505

49،447،778

156،798،283

ودانع استاقاقاهتا  3أشرر أو أقل

118،000،000

107،438،566

225،438،566

شيسات قيد التاصيل
النقد ومايوازي النقد

-

-

236،048،794

404،077،990

168،029،196

كما في  31كانون األول 2018
عمالت أجنبية بما يعادل

المجموع

ل.س

ل.س

ل.س
النقد يف الصندوق

5،764،466

4،832،624

10،597،090

حسابات جارية لدى املصارف

71،262،170

86،921،728

158،183،898

ودانع استاقاقاهتا  3أشرر أو أقل

58،000،000

26،160،000

84،160،000

شيسات قيد التاصيل

95،452

النقد ومايوازي النقد

135،122،088

95،452

-

253،036،440

117،914،352

* يتضمن بند حسابات جارية لدى املصارف ودانع استاقاقرا  3أشرر أو أقل قيمترا  / 225،438،566 /ل.س بةاندة بني  % 2.40إىل.%7
2
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 -6ودائع ألجل لدى المصارف
يتسون عذا البند مما يلي:
كما في  30حزيران

ودانع استاقاقرا االصلي خالل سنة ( سبة الةاندة ت اوح بني )% 10 %2.145
ودانع استاقاقرا االصلي خالل اكثر سنة ( سبة الةاندة ت اوح بني % 10.5و )%11

كما في  31كانون

( 2019غير مدققة)

االول 2018

ل.س.

ل.س.

1،057،556،222
140،198،591

911،142،688
399،357،567

1،197،754،813

1،310،500،256

فواند من ودانع ألجل لدى املصارف
للفترة المنتهية في  30حزيران ( 2018غير مدققة)

للفترة المنتهية في  30حزيران ( 2019غير مدققة)

ل.س.

ل.س.

50,935,876

49,514,935

وقد سدلت عذا الةواند يف بيان الدخل الشامل اآلخر املرحلي املوجز حتت بند فواند من ودانع لدى املصارف.

 -7استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
ميثل عذا البند قيمة أسر شركات حملية مش اة من سوق دمشق لألوراق املالية ويتسون مما يلي:
كما في 31كانون

كما في  30حزيران

( 2019غير مدققة)
الكلفة
الرصيد يف بداية السنة
صايف التغري بالقيمة العادلة هلذا االستثمارات

107،464،380
(18،705،482

الرصيد في نهاية السنة

88،758،898

االول 2018

)

101،110،257
6،354،123
107،464،380

تتوزي عذا االستثمارات املالية كما يف  30حزيران ( 2019غري مدقق) كما يلي:
اسم الشركة

بنك عودة – سورية
بنك سورية الدويل االسالمي

عدد األسهم المشتراة

القيمة االسمية للسهم

100
100

16،050
104،967

القيمة السوقية للسهم

القيمة السوقية لالسهم

758،50
729،61

12،173،925
76،584،973

88،758،898
تتوزي عذا االستثمارات املالية كما يف  31كا ون األول  2018كما يلي:
اسم الشركة

بنك عودة – سورية
بنك سورية الدويل االسالمي

عدد األسهم المشتراة

القيمة االسمية للسهم

100
100

16،050
104،967

القيمة السوقية للسهم

القيمة السوقية لالسهم

773.63
905.50

12،416،762
95،047،619
107،464،380
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 -8عمالء مدينون ,وسطاء ووكالء تأمين
يارر رصيد عمالو مدينون ووسطاو ووكالو تأمني بقيمته الصافية بعد استبعاد ملو ة الديون املشسوك هبا كما يلي:
كما في  30حزيران

( 2019غير مدققة)

كما في 31كانون االول
2018

عمالو مدينون
وسطاو ووكالو التأمني

25،095،011
37،960،916

28،163،083
40،939،939

ملو ة ديون مشسوك يف حتصيلرا

63،055،926
-

69،103،022
-

63،055،926

69،103،022

تتلخى حركة ملو ة ديون مشسوك يف حتصيلرا كما يلي:
للفترة المنتهية في  30حزيران (غير مدققة)
2019
ل.س.

2018
ل.س.

الرصيد كما يف بداية الة ة
إضافات خالل الة ة

-

681،616
-

الرصيد كما يف هناية الة ة

-

681،616

 -9حسابات مدينة من شركات التأمين وإعادة التأمين
يتسون عذا البند مما يلي :
كما في  30حزيران

( 2019غير مدققة)
شركات تأمني وإعادة تأمني حملية
شركات تأمني وإعادة تأمني خارجية
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كما في 31كانون
االول 2018

1،314،060
175،131،085

1،113،976
181،152،246

176،445،145

182،266،222

 -10حصة معيدي التأمين من االحتياطيات الفنية والحسابية
كما في  30حزيران ( 2019غير مدققة)

فري التأمني
احلياة
الباري
السيارات/إلزامي
السيارات/شامل
الصاي خارجي
احلريق
السةر
حوادث شخصية
مصارف شاملة
حوادث عامة
اهلندسي

حصة معيدي التأمين من

حصة معيدي التأمين من

استردادات من

حصة معيدي التامين من

أقساط غير مكتسبة

مطالبات تحت التسوية

مطالبات تحت التسوية

مطالبات غير مبلغ عنها

ل.س

ل.س

ل.س

ل.س

6،847،683
3،617،887

ل.س

4،183،440
1،026،000
15،425،844
3،369،408
25،457
932،497
971،498

7،353،150
20،000
144،814،784
-

17،679،136
-

1،085،366
88،725
3،436،265
2،892،346
343،914
3،105
21،722،218
174،843
182،156

6،847،683
4،703،253
680،225
25،298،841
1،026،000
25،671،340
3،713،322
48،562
166،537،002
1،107،340
1،153،654

36,399,714

152,779,434

17،679،136

29,928,938

236,787,222

591،500

-

المجموع

كما في  31كانون األول 2018

فري التأمني
احلياة
الباري
السيارات/إلزامي
السيارات/شامل
الصاي خارجي
احلريق
السةر
حوادث شخصية
مصارف شاملة
حوادث عامة
اهلندسي

حصة معيدي التأمين من

حصة معيدي التأمين من

استردادات من

حصة معيدي التامين من

أقساط غير مكتسبة

مطالبات تحت التسوية

مطالبات تحت التسوية

مطالبات غير مبلغ عنها

ل.س

ل.س

ل.س

ل.س

ل.س

7،006،824
738،241
2،442،679
1،026،000
10،399،383
2،973،893
21،045
182،994
381،000

5،438،300
20،000
144،814،784
-

13،076،644
-

221،472
88،725
2،419،499
1،949،884
371،295
3،000
21،722،218
34،311
71،438

7،006،824
959،713
680،225
17،938،822
1،026،000
17،787،567
3،345،188
44،045
166،537،002
217،305
452،438

25,172,059

150,864,584

13,076,644

26,881,842

215,995,129

591،500

-

المجموع
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 -11ذمم مدينة -أطراف ذات عالقة
تتألف األطراف ذات العالقة من املدراو واإلدارة العليا وأعضاو ولس اإلدارة وكبار املسامهني والشركات ذات امللسية والسيطرة املش كة ،ملخى أرصدهت :
ا .بيان الوضع املايل:
ذم مدينة – أطراف ذات عالقة
كما في  30حزيران

كما في  31كانون

( 2019غير مدققة)

االول 2018

ل.س.

ل.س.

وموعة بن الدن سورية

حتت سيطرة مش كة

3،163،163

249،757

شركة الواصل املسامهة املغةلة
فيدلييت للتأمني وإعادة التأمني
شركة بروميديا املسامهة املغةلة
مستب قرواين للمااماة
ادارة عليا
أعضاو ولس اإلدارة

حتت سيطرة مش كة
كبار املسامهني

338،198
15،426،690
13،175
1،521،971

58،012
15،426،690
1،869،937
315،000
1،214،116

20،463،197

19،133،512

ادارة عليا
ولس اإلدارة

ذم داننة – أطراف ذات عالقة
كما في  30حزيران

( 2019غير مدققة)
اإلدارة العليا
كبار املسامهني
ولس اإلدارة

اإلدارة العليا
كبار املسامهني
أعضاو ولس اإلدارة

كما في  31كانون
االول 2018

ل.س.
868،359
80،795،630

ل.س.
868،359
77،345،630

81،663،989

78،213،989

ب .بنود بيان األرباح أو اخلسانر والدخل الشامل اآلخر:
مت تسديل العمليات التالية مع أطراف ذات عالقة ضمن بيان الدخل الشامل املرحلي املوجز:
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30حزيران (غير مدققة)
2019

2018

ل.س.

ل.س.

إيرادات أقساط مستتب هبا

23،534،839

22،484،051

مصاريف رواتب وأتعاب اإلدارة

(32،068،404

)

(21،798،028

)

مصاريف أتعاب ولس اإلدارة

(3،450،000

)

(13،080،000

)
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 -12فوائد مستحقة غير مقبوضة وموجودات أخرى
يتسون عذا البند مما يلي:
كما في  30حزيران

كما في  31كانون

( 2019غير مدققة)

االول 2018

ل.س.

ل.س.

فواند مستاقة وغري مقبوضة عل ودانع ألجل

48،554،312

43،401،134

عموالت ملجلة

69،100،956

48،633،310

إجيارات مدفوعة مقدماً
سلف للموظةني

45،973،332

2،350،000

2،312،113

1،279،263

3،045،885

931،495

6،271،551

2،318،759

175،258،149

98،913،960

175،258،149

98،913،960

مصاريف أخرى مدفوعة مقدماً
ذم مدينة أخرى
خمصى ديون مشسوك يف حتصيلرا*

 -13استثمارات عقارية
يتسون عذا البند من العقار رق  1237منطقة عقارية مراجرين ملجر جزو منه (املقس 5و )6مبوجب عقد إجيار من تاريخ  2016/1/12ولغاية ،2021/1/11
وبالتايل قامت الشركة بتاويل قيمة عذا العقار واسترالكاته امل اكمة كما يف  31كا ون األول  2015من املوجودات الثابتة املادية إىل االستثمارات العقارية،
السلةة التارخيية هلذا العقار /133،331،600/ل.س ،وقد بلغ ومع اعتالكه لغاية  30حزيران 2019م /11،597،804/ل.س ،أي أن صايف قيمته الدف ية يف
هناية الربع الثاين لعام  2019تبلغ /121،733،796/ل.س ( ،وقد بلغ ومع اعتالكه لغاية  31كا ون األول  /10،264،490/ 2018ل.س أي أن صايف
قيمته الدف ية يف هناية عام  2018بلغت  /123،067،110/ل.س) .
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 -14الموجودات الثابتة المادية (بعد تنزيل االستهالك المتراكم)
التسلةة التارخيية

املباين

أثاث

245،700،015

15،440،621

65،563،955

االضافات

-

-

3،590،350

االستبعادات

-

-

(295،000

245،700،015

15،440،621

الرصيد كما يف  31كا ون االول 2018

الرصيد كما يف  30حزيران (2019غري مدققة)

لوازم معلوماتية ومستبية

السيارات
7،886،000

)

68،859،305

حتسينات املباين
اململوكة
28،678،867

-

-

-

-

7،886،000

حتسينات املباين املستاجرة

اجملموي

42،132،413

405،401،871

(825

28،678،867

3،590،350
)

42،131،589

(295،825

)

408،696،397

االسترالكات امل اكمة
الرصيد كما يف  31كا ون االول 2018
اإلضافات وأعباو السنة
االستبعادات
الرصيد كما يف  30حزيران (2019غري مدققة)

()13،607،962

()12،870،128

() 54،740،430

()5،636،000

() 17،400،183

)

() 359،484

)

() 675،000

)

(814،770
-

-

()14،422،732

()13،229،612

(2،878،594
295،000

() 57،324،024

(1،179،150

-

-

()6،311،000

() 18،579،333

(41،359،663

)

()145،614،366

(255،012

)

() 6،162،010

825
(41،613،851

295،825
)

()151،480،552

القيمة الصافية

الرصيد كما يف  30حزيران ( 2019غري مدققة)

231،277،283

2،211،009

11،535،281

1،575،000

10،099،534

517،738

257،215،846

الرصيد كما يف  31كا ون االول 2018

232،092،053

2،570،493

10،823،525

2،250،000

11،278،684

772،750

259،787،506
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 -15الموجودات الثابتة غير المادية (بعد تنزيل اإلطفاء المتراكم)
اش اكات يف جتمع
التأمني اإللزامي
ل.س

برامج حماسبية
ل.س

اجملموي
ل.س

التسلةة التارخيية
الرصيد كما يف 31كا ون االول 2018

24،032،078

االضافات

650،000

الرصيد كما يف  30حزيران ( 2019غري مدققة)

24،682،078

11،644،401
11،644،401

35،676،479
650،000
36،326،479

اإلطةاو امل اك
الرصيد كما يف  31كا ون االول 2018

() 22،504،079
)

االضافات

(275،000

الرصيد كما يف  30حزيران ( 2019غري مدققة)

() 22،779،079

() 11،644،401
() 11،644،401

() 34،148،480
(275،000

() 34،423،480

رصيد  30حزيران ( 2019غري مدققة)

1،902،999

-

1،902،999

رصيد  31كا ون االول 2018

1،527،999

-

1،527،999

 -16وديعة مجمدة لصالح هيئة اإلشراف على التأمين
وفقاً للمرسوم التشريعي رق  43لعام  ،2005تلتزم شركات التأمني بأن تودي باس اهليئة يف أحد املصارف السورية املرخصة مبلغ  /2/مليون لرية سورية
وديعة ضمان يف حساب ومد بالنسبة لسل فري من فروي التأمني الذي ترغب مبزاولترا ،عل أن ال يزيد وموي ما تودعه لسدل األ دواي عن  /25/مليون
لرية سورية ،ويعترب عذا املبلغ من املوجودات الثابتة للشركة يعاد هلا عند تصةية أعماهلا أصوالً.
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 -17حسابات دائنة لشركات التأمين وإعادة التأمين
ميثل عذا البند أرصدة ومدة عل شركات إعادة التأمني ملقابلة حصة معيدي التأمني من االحتياطيات الةنية واحلسابية باإلضافة إىل حسابات شركات
إعادة التأمني اعارية واليت تتلخى مبا يلي:
-

مستاقات شركات إعادة التأمني.

-

حسابات ومدة ملعيدي التأمني عن االحتياطيات الةنية واحلسابية (سنة واحدة).

-

حسابات ومدة ملعيدي التأمني عن مطالبات قيد التسوية ( 3أشرر ).

-

حسابات ومدة ملعيدي التأمني عن مطالبات حصلت ومل يبلغ عنرا (  3أشرر ).

تقوم الشركة بدفع فاندة مدينة لشركات إعادة التأمني تتادد يف االتةاقيات املعقودة معرا وتبلغ سبة الةاندة املتةق عليرا يف العام احلايل  %3من رصيد
عذا احلسابات تدفع للشركات عند حترير رصيدعا وتسدل يف بيان الدخل الشامل.
تتوزي احلسابات الداننة لشركات التأمني وإعادة التأمني كما يلي:

كما في  30حزيران

شركات تأمني وإعادة تأمني حملية
شركات تأمني وإعادة تأمني خارجية

كما في  31كانون

( 2019غير مدققة)

األول 2018

ل.س

ل.س

1،823،639
297،583،155

5،623،990
270،989،652

299،406،795

276،613،641

 -18عمالء دائنون ووسطاء ووكالء تأمين
تتسون عذا احلركة مما يلي:
كما في  30حزيران

عمالو داننون
وسطاو ووكالو تأمني

28

كما في  31كانون

( 2019غير مدققة)

األول 2018

ل.س

ل.س

18،421،068
5،627،982

16،951،940
3،725،800

24،049،050

20،677،740

 -19االحتياطيات الفنية والحسابية
يتكون هذا البند مما يلي:
كما في 30حزيران ( 2019غير مدققة)

احلياة
البحري
السيارات  /شامل
السيارات  /إلزامي
الصحي داخلي
الصحي خارجي
احلريق
السفر
احلوادث الشخصية
املصارف الشاملة
احلوادث العامة
اهلندسي
موبايل

احتياطي إيرادات

احتياطي مطالبات تحت

احتياطي مطالبات غير

غير مكتسبة

التسوية

مبلغ عنها

ل.س

ل.س

ل.س

المجموع
ل.س

336,962,518
4,165,193
84,983,302
40,613,651
253,770,400
3,419,788
18,489,838
3,369,408
175,386
2,325,086
1,018,062
18,564,954

26,341,734
294,665,848
62,998,966
9,804,200
90,000
144,814,784
909,175
2,241,260

1,249,558
15,934,369
30,619,561
32,466,730
3,466,845
343,914
15,387
21,722,218
435,953
190,887
3,480,929

336,962,518
5,414,751
127,259,405
365,899,060
349,236,096
3,419,788
31,760,883
3,713,322
280,773
166,537,002
3,670,214
1,208,949
24,287,143

767,857,586

541,865,967

109,926,351

1,419,649,904

كما في  31كانون األول 2018
احتياطي إيرادات غير

احتياطي مطالبات تحت

احتياطي مطالبات غير

ل.س

ل.س

ل.س

مكتسبة

احلياة
البحري
السيارات  /شامل
السيارات  /إلزامي
الصحي داخلي
الصحي خارجي
احلريق
السفر
احلوادث الشخصية
املصارف الشاملة
احلوادث العامة
اهلندسي
موبايل

التسوية

مبلغ عنها

المجموع
ل.س

321,484,436
1,140,189
56,251,810
26,167,742
180,569,837
3,419,788
12,708,054
2,973,893
216,675
672,192
401,000
6,180,887

21,130,415
309,650,668
25,467,086
6,284,506
90,000
144,814,784
909,175
-

342,057
10,547,214
46,989,274
20,490,435
2,382,760
371,295
20,069
21,722,218
136,376
75,188
1,158,916

321,484,436
1,482,246
87,929,439
382,807,684
226,527,358
3,419,788
21,375,320
3,345,188
326,744
166,537,002
1,717,743
476,188
7,339,803

612,186,503

508,346,634

104,235,802

1,224,768,939

تقوم الشركة بنهاية كل ربع باحتجاز حصتها من االحتياطيات الفنية واحلسابية ألعمال ذلك الربع ,كذلك تقوم باإلفراج عن االحتياطيات اليت مت احتجازها عن
الربع املقابل هلا يف الفرتة السابقة.
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 -20ذمم دائنة ودائنون مختلفون
يتسون عذا البند مما يلي:
كما في  30حزيران

ضريبة الرواتب واألجور
تأمينات اجتماعية
رواتب مستاقة
طوابع ورسوم تأمني
مصاريف مرنية
عمولة عيئة اإلشراف عل التأمني
صندوق متضرري حوادث السري
ةقات مستاقة
عموالت مستاقة
أرصدة داننة أخرى

كما في  31كانون

( 2019غير مدققة)

االول 2018

ل.س.

ل.س.

21،736،810
2،187،364
4،579،219
2،083،977
7،668،624
3،351،153
460،239
11،787،651
13،011،681

16،574،000
2،029،154
4،262،118
1،451،097
7،251،333
3،918،765
2
2،455،314
6،356،270
6،771،881

66،866،718

51،069،934

* يتضمن بند أرصدة داننة أخرى عام  2019مبلغ  /6،500،000/ل.س ميثل عذا املبلغ إيرادات إجيار املقس 5و 6من العقار  1372مراجرين
املستثمر واملبلغ إجيار مقبوض مقدماً ،كما يتضمن أيضاً مبلغ  /2،666،451/ل.س ميثل ذم داننة خاصة بشركات إدارة النةقات الطبية.

 -21رأس المال
يتسون رأس مال الشركة البالغ  1مليار لرية سورية من  10مليون سر بقيمة امسية  100لرية سورية للسر الواحد ،مرخى ومدفوي بالسامل.

 -22االحتياطي القانوني
حددت املواد  197/198من قا ون الشركات رق  29تاريخ  24شباط  ،2011االحتياطي القا وين مبعدل  %10من صايف األرباح السنوية قبل
الضريبة ،حىت بلوغه  %25من رأس املال ،وقد بلغت قيمة االحتياطي القا وين /11،905،021/لرية سورية كما يف  30حزيران  ،2019وكما يف 31
كا ون االول 2018

.

 -23مكاسب غير محققة متراكمة ناتجة عن تغيرات أسعار الصرف
بناو عل التعمي رق  12لعام  2015الصادر عن عيئة األوراق واألسواق املالية يت االع اف باملساسب ( اخلسانر) الناجتة عن إعادة تقيي البنود النقدية
املع ف هبا بالعمالت األجنبية ببند منةصل يف قانمة الدخل الشامل قبل الدخل اخلاضع للضريبة ويت فصل عذا املساسب (اخلسانر) يف مسو ات
حقوق امللسية يف قانمة املركز املايل وقانمة التغيريات يف حقوق امللسية عن األرباح احملتدزة.
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 -24التحليل القطاعي  :إن التحليل القطاعي لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  30حزيران ( 2019غري مدققة) هي كالتايل:
الحياة
إجمالي األقساط المكتتب بها

حصة معيدي التأمين من إجمالي األقساط المكتتب بها

البحري

42,358,078

(10,305,235

)

صافي األقساط المكتتب بها

32,052,843

إجمالي أقساط غير مكتسبة في نهاية الفترة

(336,962,518

)

حصة معيدي التأمين من أقساط غير مكتسبة في نهاية الفترة

6,847,683

إجمالي أقساط غير مكتسبة في بداية الفترة

السيارات الشامل

13,765,970

() 13,133,448
632,523

321,484,436

(4,165,193
3,617,887

السيارات الزامي

121,404,890

)

(6,758,503

114,646,388
)

1,140,189

)

4,183,440

56,251,810

حصة معيدي التأمين من أقساط غير مكتسبة في بداية الفترة

(7,006,824

)

(738,241

)

(2,442,679

)

صافي التغير في احتياطي أقساط غير مكتسبة

(15,637,223

)

(145,358

)

(26,990,731

صافي أقساط التأمين المكتسبة

16,415,620
-

عموالت مقبوضة
صافي اإليرادات

16,415,620

إجمالي المطالبات المدفوعة

حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات المدفوعة

صافي المطالبات المدفوعة

950,117

1,430,838

1,437,282

89,086,494

-

(40,613,651
-

)

)

(11,509,632

)

(1,679,635

)

(25,890,633

)

(11,509,632

)

(707,294

)

(24,890,633

)

(71,762,275

)

-

-

(26,341,734

)

(294,665,848

)

-

-

21,130,415

-

إجمالي مطالبات تحت التسوية في نهاية الفترة

حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية في نهاية الفترة

-

حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية في بداية الفترة

-

-

إجمالي مطالبات تحت التسوية في بداية الفترة

-

-

(591,500

-

صافي التغير في مطالبات تحت التسوية

-

-

(5,211,319

إستردادات على مطالبات تحت التسوية في نهاية الفترة

-

-

17,679,136

إستردادات على مطالبات تحت التسوية في بداية الفترة

-

-

(13,076,644

)

صافي التغير في استردادات على مطالبات تحت التسوية

-

(15,934,369

)

إجمالي مطالبات حدثت ولم يبلغ عنها في نهاية الفترة

-

342,057

حصة معيدي التأمين من مطالبات حدثت ولم يبلغ عنها في نهاية الفترة

إجمالي مطالبات حدثت ولم يبلغ عنها في بداية الفترة

(1,249,558

-

)

)

10,547,214

(30,619,561
88,725

)

صافي التغير في مطالبات حدثت ولم يبلغ عنها

-

(43,607

)

(4,370,389

(838,736

)

(22,465,266

)

(3,568,301

)

(690,314

)

رسوم صندوق متضرري حوادث السير
مصاريف اتفاقيات فائض الخسارة

رسوم هيئة االشراف على التأمين

(254,150

صافي المصاريف

(14,916,062

صافي(خسائر)أرباح فروع التأمين

1,499,558

)

(82,595

)

(1,672,232

)

(234,950

)

)

)

(728,429

(58,900,798
30,185,696

31

)

(2,027,546

)

(47,123,017

)

(429,114
)

)

-

(5,438,300

)

-

(1,604,844

)

9,950,183

(32,466,730

-

)

-

-

(3,466,845

-

2,382,760

-

(1,949,884

)

(11,976,295

)

-

(141,623

)

(45,107,879

)

-

(4,347,019

)

-

)

)

)

20,490,435

)

-

-

-

16,369,713

-

-

-

-

حصة معيدي التأمين من مطالبات حدثت ولم يبلغ عنها في بداية الفترة

(5,837,254

-

6,284,506

7,353,150

-

46,989,274

)

(62,998,966

)

-

(9,804,200

-

-

عموالت مدفوعة ومصاريف تأمينية أخرى

(125,241,110

)

-

(473,634

)
)

-

-

4,016,686

-

(221,472

-

(125,241,110

)

-

(4,490,320

-

)

(3,152,280

-

8,068,179

-

(2,419,499

)

-

5,846,544

(37,531,880

)

-

-

2,221,636

-

(88,725

-

-

)

)

-

-

3,436,265

12,708,054
(755,323

(73,200,563

(1,026,000

15,425,844

(10,399,383

25,467,086

14,984,820

4,602,492
)

1,085,366

591,500

309,650,668

)

)

169,288,012
)

1,026,000

(18,489,838

)

)

-

57,073,200

(3,419,788

(24,807,465

)

2,976,959

3,419,788

169,288,012

(71,762,275

972,341

-

)

-

-

1,000,000

(253,770,400

-

180,569,837

57,073,200

-

-

242,488,575

(14,445,909

-

-

26,167,742
)

487,165

71,519,109

الصحي خارجي

242,488,575

71,519,109

(84,983,302

87,655,657

الصحي داخلي

الحريق
27,784,424

-

-

-

2,892,346

-

-

(1,454,932

)

-

(166,705

(221,312,096

)

-

(6,733,825

(52,024,084

)

-

1,334,354

-

-

-

)
)

تابع التاليل القطاعي لة ة الستة أشرر املنترية يف  30حزيران ( 2019غري مدققة):
الهندسي

الحوادث الشخصية

السفر

إجمالي األقساط المكتتب بها

1,542,655

1,988,481

146,460

حصة معيدي التأمين من إجمالي األقساط المكتتب بها

() 1,476,246

() 1,988,481

(33,587

صافي األقساط المكتتب بها

66,409

-

112,873

إجمالي أقساط غير مكتسبة في نهاية الفترة

() 1,018,062

() 3,369,408

(175,386

حصة معيدي التأمين من أقساط غير مكتسبة في نهاية الفترة

971,498

3,369,408

25,457

حصة معيدي التأمين من أقساط غير مكتسبة في بداية الفترة

(381,000

)

() 2,973,893

(21,045

صافي التغير في احتياطي أقساط غير مكتسبة

(26,564

)

صافي أقساط التأمين المكتسبة

39,845

إجمالي أقساط غير مكتسبة في بداية الفترة

2,973,893

401,000

المصارف الشاملة
)
)

216,675

الحوادث العامة

-

4,567,114

-

(2,076,129

-

2,490,986

-

(2,325,086

-

932,497

-

(182,994

)

-

45,701

-

(903,391

-

158,574

-

عموالت مقبوضة

175,655

636,319

-

-

335,059

صافي اإليرادات

215,500

636,319

158,574

-

1,922,654

إجمالي المطالبات المدفوعة

-

-

-

-

-

حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات المدفوعة

-

-

-

-

-

-

صافي المطالبات المدفوعة

-

-

إجمالي مطالبات تحت التسوية في نهاية الفترة

-

-

(90,000

)

(144,814,784

موبايل
30,960,167
)
)

)

(60,579,091

30,960,167

497,946,831

() 18,564,954

(767,857,586
612,186,503

6,180,887
)

-

(25,172,059

)

() 12,384,067

(144,443,428

)

18,576,100

353,503,403
9,374,532

18,576,100
(4,389,143

362,877,935
)

)

(244,962,748

(4,389,143

)

(238,973,722

)

(2,241,260

)

(541,865,967

)

حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية في نهاية الفترة

-

-

20,000

144,814,784

-

-

إجمالي مطالبات تحت التسوية في بداية الفترة

-

-

90,000

144,814,784

909,175

-

(20,000

-

-

حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية في بداية الفترة

-

-

صافي التغير في مطالبات تحت التسوية

-

-

-

-

-

إستردادات على مطالبات تحت التسوية في نهاية الفترة

-

-

-

-

-

-

إستردادات على مطالبات تحت التسوية في بداية الفترة

-

-

-

-

-

-

صافي التغير في استردادات على مطالبات تحت التسوية

-

إجمالي مطالبات حدثت ولم يبلغ عنها في نهاية الفترة

(190,887

)

(343,914

)

)

(15,387

)

(21,722,218

)

(435,953

حصة معيدي التأمين من مطالبات حدثت ولم يبلغ عنها في نهاية الفترة

182,156

343,914

3,105

21,722,218

174,843

إجمالي مطالبات حدثت ولم يبلغ عنها في بداية الفترة

75,188

371,295

20,069

21,722,218

136,376

حصة معيدي التأمين من مطالبات حدثت ولم يبلغ عنها في بداية الفترة

(71,438

)

صافي التغير في مطالبات حدثت ولم يبلغ عنها

(4,981

)

عموالت مدفوعة ومصاريف تأمينية أخرى

(113,951

)

رسوم صندوق متضرري حوادث السير

-

مصاريف اتفاقيات فائض الخسارة

-

رسوم هيئة االشراف على التأمين

(9,256

صافي المصاريف

(128,188

صافي(خسائر)أرباح فروع التأمين

87,312

(371,295

)

(444,342

(3,000

)

(24,362

)

(11,932

)

(878

)

(456,274

)

(20,453

180,045

(109,926,351

)

)

29,928,938

-

104,235,802

1,158,916

(34,311

)

(26,881,842

-

(159,045

)

(2,322,013

)

(2,643,453

-

(603,704

)

(747,586

)

(81,413,426

)

-

-

(690,314

)

)

-

-

(9,024,800

)

)

-

(790,151

)

-

1,132,503

)

-

17,679,136

(13,076,644

)

4,602,492

(3,480,929

(31,604,483

)

)

)

138,121

32

)

)

(150,864,584

)

)

4,787

-

)

(21,722,218

(2,241,260

)

)

5,989,026

508,346,634

(144,814,784

)

36,399,714

152,779,434

)

)

)

(909,175

558,525,922

-

672,192

1,587,595

المجموع

(27,402

-

(1,160,000

)

)

(3,351,153

)

(185,760

)

() 11,045,762

(363,098,859

7,530,338

(220,924

)

إن التاليل القطاعي لة ة الستة أشرر املنترية يف  30حزيران ( 2018غري مدققة) عي كالتايل:
الحياة
إجمالي األقساط المكتتب بها

حصة معيدي التأمين من إجمالي األقساط المكتتب بها

ل.س

43,349,041
(7,415,417

ل.س

ل.س

ل.س

ل.س

ل.س

ل.س

1,665,955

(1,614,863

)

صافي األقساط المكتتب بها

35,933,624

51,093

حصة الشركة من أقساط غير مكتسبة في نهاية الفترة

() 280,394,156

(459,214

)

266,380,008

116,188

حصة معيدي التأمين من أقساط غير مكتسبة في نهاية الفترة

4,321,277

حصة الشركة من أقساط غير مكتسبة في بداية الفترة

)

البحري

السيارات شامل

السيارات إلزامي

صحي داخلي

صحي خارجي

الحريق

49,576,160
(2,406,599

)

47,169,562

435,280

حصة معيدي التأمين من أقساط غير مكتسبة في بداية الفترة

(3,948,120

)

(97,527

)

(5,273

(34,899,718

1,316,565

)

32,001,152
)

)

(948,469

)

(2,530,470

35,404,335
-

-

-

35,404,335

120,487,637

() 42,390,450

(106,923,001

57,542,818

70,895,847

-

-

-

)

(3,419,788

170,989

-

)

8,690,665

10,100,343

)

(8,557,634

)

صافي التغير في احتياطي أقساط غير مكتسبة

(13,640,991

15,152,368

(36,027,154

-

16,627

صافي أقساط التأمين المكتسبة

22,292,633

45,820

44,639,092

50,556,703

84,460,483

-

صافي اإليرادات

22,292,633

115,500

44,917,517

50,556,703

84,460,483

-

4,419,770

-

(6,904,460

() 73,579,985

(45,399,140

)

-

(4,090,950

(6,904,460

)

() 73,579,985

(45,399,140

)

-

(459,270

)

(13,174,540

)

() 255,280,778

(28,613,524

)

-

(5,615,000

)

-

18,403,410

275,331,847

10,090,342

-

5,615,000

عموالت مقبوضة

إجمالي المطالبات المدفوعة

-

278,426

(1,018,052

)

صافي المطالبات المدفوعة

(1,018,052

)

-

إجمالي مطالبات تحت التسوية في نهاية الفترة

(6,178,499

)

-

حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات المدفوعة

-

حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية في نهاية الفترة

1,089,250

حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية في بداية الفترة

(1,089,250

إجمالي مطالبات تحت التسوية في بداية الفترة

-

-

-

6,178,499
)

-

-

-

-

)

صافي التغير في مطالبات تحت التسوية

-

-

5,228,870

استردادات على مطالبات تحت التسوية في نهاية الفترة

استردادات على مطالبات تحت التسوية في بداية الفترة

-

-

(16,579,693

)

صافي التغير في استردادات على مطالبات تحت التسوية

-

-

(4,494,954

)

إجمالي مطالبات حدثت ولم يبلغ عنها في نهاية الفترة

-

(137,764

(6,543,697

)

حصة معيدي التأمين من مطالبات حدثت ولم يبلغ عنها في نهاية الفترة

-

130,584

حصة معيدي التأمين من مطالبات حدثت ولم يبلغ عنها في بداية الفترة

-

صافي التغير في مطالبات حدثت ولم يبلغ عنها

-

إجمالي مطالبات حدثت ولم يبلغ عنها في بداية الفترة

عموالت مدفوعة ومصاريف تأمينية أخرى

رسوم صندوق متضرري حوادث السير
مصاريف اتفاقيات فائض الخسارة

رسوم هيئة اإلشراف على التأمين

-

-

(2,422,421
-

34,856

)

)

-

-

13,803,500

20,051,069

2,059,567
6,000,216

(18,523,182

-

-

-

-

() 54,082,923
61,052,776

(1,582

)

(1,148,706

)

صافي المصاريف

(3,700,568

)

(46,448

صافي (خسائر) أرباح فروع التأمين

18,592,065

69,052

(14,012,925

(18,708,802

)

(282,640

(8,265,548

)

)

(2,250,000
(297,457

)

(5,614,800

)

-

)

(18,132,255

)

() 55,381,876

26,785,262

33

(4,825,173

-

(1,604,556

(1,285,596

(2,657,696

)

-

1,629,500

)

)

)

-

(1,915,640

-

(722,926

-

1,893,814

)

)

)

)

3,118
)

-

)

-

-

-

)

(212,425

)

12,727,329

-

(337,892

-

-

)

(260,095

)

(4,221,010

-

6,969,853

)

-

-

(29,258

(9,996

4,221,010

-

2,070,525

)

-

-

)

-

-

3,631,680

-

(2,664,792

-

-

-

)

(34,870

-

3,314,494

-

() 2,070,525

-

-

() 13,803,500

12,084,739

)

(10,216,747

)

1,088,649

3,419,788
(170,989

(12,241,314

)

1,105,276

69,681

)

120,487,637

13,329,963

(2,490,001
-

(79,979

-

(84,639,646

)

(282,640

)

(3,026,132

(179,163

)

(282,640

)

1,393,638

)

)
)

تابع التاليل القطاعي لة ة الستة أشرر املنترية يف  30حزيران ( 2018غري مدققة):
إجمالي األقساط المكتتب بها

حصة معيدي التأمين من إجمالي األقساط المكتتب بها

الهندسي

السفر

الحوادث الشخصية

المصارف الشاملة

الحوادث العامة

المجموع

ل.س

ل.س

ل.س

ل.س

ل.س

ل.س

-

2,353,570

(2,353,570

صافي األقساط المكتتب بها

-

-

حصة الشركة من أقساط غير مكتسبة في نهاية الفترة

-

(2,354,961

-

1,435,420

حصة معيدي التأمين من أقساط غير مكتسبة في نهاية الفترة

-

حصة معيدي التأمين من أقساط غير مكتسبة في بداية الفترة

-

(1,435,420

حصة الشركة من أقساط غير مكتسبة في بداية الفترة

2,354,961

)

208,880

)

(26,233

182,647
)

)

(266,313

19,317

369,250

)

)

(24,880

434,879

-

(202,372

)

-

232,507

-

(484,120

)

-

421,160

-

(26,260,367

(481,808,468

17,445,545

)

(15,282,130

)

(36,963,079

صافي التغير في احتياطي أقساط غير مكتسبة

-

-

97,374

-

(25,560

صافي أقساط التأمين المكتسبة

-

-

280,021

-

206,947

صافي اإليرادات

-

-

254,964

207,867,003

عموالت مقبوضة

إجمالي المطالبات المدفوعة

حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات المدفوعة

-

569,412
569,412

-

280,021

-

-

-

-

-

-

صافي المطالبات المدفوعة

-

-

-

إجمالي مطالبات تحت التسوية في نهاية الفترة

-

-

(1,153,400

-

-

1,153,400

حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية في نهاية الفترة

-

حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية في بداية الفترة

-

-

إجمالي مطالبات تحت التسوية في بداية الفترة

20,000

-

(20,000

48,017

-

-

(144,814,784

)

144,814,784
144,814,784

)

(144,814,784

(2,109,175

1,020,000

)

2,109,175
)

)

(1,020,000

(130,992,587

)

(127,360,907

)

(456,939,700

)

3,631,680

)

)

4,280,029
-

-

)

442,681,974

203,586,974

-

)

240,550,053

136,491
(99,091

266,810,420

164,968,544
463,696,457

)

(164,968,544

)

صافي التغير في مطالبات تحت التسوية

-

-

-

-

-

6,756,757

استردادات على مطالبات تحت التسوية في نهاية الفترة

استردادات على مطالبات تحت التسوية في بداية الفترة

-

-

-

-

-

12,084,739

(16,579,693

)

صافي التغير في استردادات على مطالبات تحت التسوية

-

-

-

-

-

(4,494,954

)

(99,220,768

)

إجمالي مطالبات حدثت ولم يبلغ عنها في نهاية الفترة

-

(316,215

-

(226,705

226,705

)

حصة معيدي التأمين من مطالبات حدثت ولم يبلغ عنها في نهاية الفترة
حصة معيدي التأمين من مطالبات حدثت ولم يبلغ عنها في بداية الفترة

-

صافي التغير في مطالبات حدثت ولم يبلغ عنها

-

عموالت مدفوعة ومصاريف تأمينية أخرى

-

رسوم صندوق متضرري حوادث السير

-

رسوم هيئة اإلشراف على التأمين

-

مصاريف اتفاقيات فائض الخسارة

)

-

إجمالي مطالبات حدثت ولم يبلغ عنها في بداية الفترة

-

-

316,215

(270,651

(173,010

3,000

173,010
(3,067

(48,284

(14,121

صافي المصاريف

-

(284,772

صافي (خسائر) أرباح فروع التأمين

-

284,640

-

)

(67
)

)

)

(1,254

)

(49,605
230,416
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-

(21,722,218

)

(21,722,218

)

21,722,218
21,722,218

)

-

)

-

-

(316,376

)

(153,000

)

153,000
316,376

(68,603

-

(2,610

)

-

)

-

(71,213

-

183,751

104,147,300
(28,474,121

)

4,537,020
)

-

28,084,609

(35,249,515

)

(337,892

)

)

(7,864,800
(1,600,863

)

)

(165,615,154

)

42,251,849

)

تتوزي أقساط التأمني اإللزامي املستتب هبا حتت فروي التأمني اإللزامي عل الناو التايل:
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30حزيران (غير مدققة)
2019

2018

ل.س.

ل.س.

إلزامي داخلي

67،155،224

29،218،207

إلزامي حدودي

1،876،200

4،570،986

بطاقة برتقالية

2،487،685

1،615،142

71،519،109

35،404،335

إيضاحات خاصة هبيئة االشراف عل التأمني:
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30حزيران (غير مدققة)
2019

2018

ل.س.

ل.س.

رسوم عيئة اإلشراف عل التأمني

3,351,153

حصة صندوق تعويض متضرري حوادث السري

1،600،863

690,314

األتعاب اإلدارية لشركات إدارة النةقات الصاية

337،892

19،896،268

7،667،791

 -25مكاسب فروقات أسعار صرف غير محققة
أصدرت عيئة األوراق واألسواق املالية السورية التعمي رق  /12/بتاريخ  15شباط  2015والقاضي بضرورة فصل املساسب أو اخلسانر الناجتة عن إعادة
تقيي البنود النقدية املع ف هبا بالعمالت األجنبية ببند منةصل قبل الدخل اخلاضع للضريبة يف بيان الدخل والدخل الشامل اآلخر ويف مسو ات حقوق
امللسية ضمن بيان الوضع املايل ويف بيان التغريات يف حقوق املسامهني.

 -26إيرادات أخرى:
يتسون عذا البند مما يلي :
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30حزيران (غير مدققة)

عواند إجيار استثمارات عقارية
إيرادت أخرى خمتلةة

2019

2018

ل.س.

ل.س.

5,916,670
239,835
6,156,505
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4,958,332
30,891
4,989,223

 -27رواتب وأجور وملحقاتها
يتسون عذا البند مما يلي:
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30حزيران (غير مدققة)

رواتب وأجور
تأمينات اجتماعية
حوافز ومسافآت
بدل سسن
تدريب موظةني
تأمني حياة
تعويض هناية خدمة
أخرى

2019

2018

ل.س.

ل.س.

70،069،664

53،957،492

8،699،133

8،160،847

11،649،313

9،429،887

384،618

102،564

45،000

348،000

273،656

103،307

700،000

175،000

5،032،635

2،185،816

96،854،019

74،462،913

 -28مصاريف إدارية وعمومية
يتسون عذا البند مما يلي:
فترة الستة أشهر المنتهية في  30حزيران (غير مدققة)
2019

2018

ل.س.

ل.س.

3،450،000
11،951،666
4،933،809
2،725،800
1،600،000
16،084،998
5،529،935
3،315،497
3،139،618
2،747،200
2،148،249
3،278،350
594،382
639،223
7،591،176
69،729،903

أتعاب ولس اإلدارة
إجيارات
بريد وبرق وعاتف
رسوم اش اكات
أتعاب مدققي احلسابات
مصاريف قا و ية ومرنية
صيا ة
ةقات سةر وا تقاالت
كررباو ومياا
دعاية وإعالن
ضيافة
قرطاسية
تأمني
عموالت مصرفية
مصاريف أخرى
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13،080،000
6،754،998
3،422،621
2،725،801
4،401،500
6،473،401
1،664،016
2،545،903
705،000
1،325،888
1،586،595
538،463
777،440
916،708
46،918،334

 -29االستهالكات واإلطفاءات
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30حزيران (غير مدققة)

استرالك االستثمارات العقارية (إيضاح رق )13
استرالك املوجودات الثابتة املادية (إيضاح رق )14
استرالك املوجودات الثابتة غري املادية (إيضاح رق )15

2019

2018

ل.س.

ل.س.
1،333،314
5،914،737
53،208
7،301،259

1،333،314
6،162،010
275،000
7،770،324

 -30مكاسب (خسائر) فروقات أسعار الصرف

عند حدوث عمل ية مالية بعملة أجنبية ينشأ عنرا أصل أو خص أو إيراد أو مصروف ومل تسو العملية وقت شونرا تسدل تلك العملية بالعملية احمللية حسب سعر
الصرف الساند يف تاريخ احلدث .ويعاجل الربح أو اخلسارة الناتج عن اختالف سعر الصرف وقت تسويترا ضمن قانمة الدخل لنةس الة ة.

 -31مؤونة  /مصروف ضريبة الدخل:
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30حزيران (غير مدققة)

أرباح (خسانر) الة ة قبل الضريبة
يضاف:
استرالك املباين
استرالك استثمارات عقارية
خسانر (أرباح)إعادة تقيي استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
خسانر غري حمققة اجتة عن تغريات أسعار الصرف
صايف اخلسارة الضريبية
سبة الضريبة
ضريبة دخل الة ة
إعادة إعمار %10
مصروف ضريبة دخل الة ة

2019

2018

ل.س.

ل.س.

()137،633،767

() 48،949،772

1،993،920
1،333،314
18،705،482
24،490
()115،576،561
%15
-

814،770
1،333،314
18،244،025
162،337
(28،395،32
%15
-

كما في  30حزيران

كما في  31كانون األول

ل.س.

ل.س.

2019

الرصيد يف بداية الة ة
ضريبة دخل للة ة
ضريبة دخل سنوات سابقة
ضريبة الدخل املدفوعة خالل الة ة
خمصى ضريبة الدخل يف هناية الة ة

-

مل تق إدارة الشركة باحتساب ملو ة ضريبة دخل عن السنة بسبب عدم وجود أرباح خاضعة للضريبة.
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)

2018

3،005،910
(3،005،910
-

)

 -32ربحية السهم األساسية والمخففة:
يتسون عذا البند مما يلي :
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30حزيران (غير مدققة)

صايف ربح (خسارة) السنة
املتوسط املرجح لعدد األسر  100 /ل.س
رحبية السر األساسية واملخةضة

2019

2018

ل.س.

ل.س.

(137،633،767
10،000،000

)

(48،842،930
10،000،000

()13.76

)

()4.88

 -33القيمة العادلة وإدارة المخاطر:
(أ) القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية:
ال يوجد فرق جوعري بني القيمة الدف ية والقيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية املوقوفة بتاريخ بيان الوضع املايل.

(ب) إدارة مخاطر التأمين:
مخاطر التأمين
إن خماطر التأمني عي املخاطر اليت يولدعا عدم التأكد من حدوث ،توقيت أو قيمة املطلوبات التأمينية .إن إدارة خماطر التأمني ممسنة من خالل متابعة
كمية وتسوين اإل تا اعديد ،ومتابعة صاة التسعري ومتابعة املطالبات الةعلية مقابل املطالبات املتوقعة.
يعترب اخلطر مبوجب أي عقد تأمني احتمال حتقق حدث ملمن عليه وما يستتبع ذلك من مطالبات ذات قي غري ملكدة ،اراً إىل طبيعة عقد التأمني،
يسون حتقق عذا اخلطر مةاجئاً وبالتايل ال ميسن توقعه.
إن اخلطر األساسي الذي تواجره شركات التأمني مبوجب عقودعا التأمينية عو أن تةوق املطالبات الةعلية وتسديدات املنافع القيمة املذكورة حتت بند
املطلوبات التأمينية إضافة إىل احتمال تسعري غري مالن لألخطار ووضع األقساط غري املناسبة واالكتتاب بأخطار سيئة أو غري قابلة للتأمني.
بناوً عليه فرن تواتر املطالبات واملنافع وحدهتا تتعدى املبالغ اليت كا ت مقدرة عند وقوي حوادث التأمني ،وختتلف األرقام الةعلية ومبالغ املطالبات واملنافع
من سنة إىل أخرى عن التقديرات املتوقعة.

أضف إىل ذلك أ ه كلما تنوعت احملةاة التأمينية ،كلما كا ت أقل عرضة للتأثر بالتغريات اليت تطرأ عل أي من تسويناهتا ،وقد طورت الشركة اس اتيدية
االك تتاب بعقود التأمني لتنويع األخطار التأمينية اليت تقبل هبا وضمن كل فئة من تلك الةئات لتوسيع قاعدة األخطار بغية ختةيض سبة التغري يف النتيدة
املتوقعة.
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تدير الشركة أخطارعا من خالل اس اتيدية اكتتاب سليمة ومعاعدات إعادة تأمني ذات فئة ممتازة ،ومعاعة احلوادث معاعة فعالة ،وتضع الشركة األسس
االكتتابية اليت توفر املعايري املالنمة الختيار األخطار.
وقد توزعت احملةاة التأمينية لة ة الستة أشرر املنترية يف  30حزيران  2019عل فروي التأمني بالشسل التايل :فري احلياة  ،%7.58فري الباري
 ،%2.46فري السيارات إلزامي ،%12.80فري السيارات شامل  ،%21.74فري الصاي  ،%43.42فري احلريق  ،%4.97فري السةر  ،%0.36فري
اهلندسي  ، %0.28فري احلوادث الشخصية  ، %0.03فري احلوادث العامة  ،%0.82فري املوبايل .%5.54
وقد توزعت احملةاة التأمينية لة ة الستة أشرر املنترية يف  30حزيران  2018عل فروي التأمني بالشسل التايل :فري احلياة  ،%16فري الباري  ،%1فري
السيارات إلزامي  ،%13فري السيارات شامل  ،%19فري الصاي  ،%45فري احلريق  ،%5فري السةر  ،%1فري احلوادث الشخصية  ، %0فري
احلوادث العامة .%0

مخاطر إعادة التأمين
قامت الشركة بربرام عقود إعادة تأمني مع شركات أ خرى ،لتقليى املخاطر املالية النامجة عن املطالبات السبرية ،وذلك كما عو معمول به يف باقي شركات
التأمني.
تقوم الشركة بتقيي الوضع املايل لشركة إعادة التأمني املتعاقدة معرا ويتماور اعتمامرا حول األخطار االنتما ية النامجة عن التوزي اعغرايف وطبيعة األ شطة
والةعاليات لشركات إعادة التأمني.
دخلت الشركة يف معاعدات إعادة تأمني توفر هلا القدرة عل مواجرة األخطار بأسعار منافسة ومتسنرا من االحتةاظ باحلد األمثل من األخطار ،مع األخذ
بعني االعتبار املوارد املالية كرأس املال واالحتياطيات وحد حمةاة األوراق املالية واألصول اعاعزة .إن حد املخاطر احملتةظ به يتناسب مع القواعد
العملية ومقياس املقار ة العام ،واألكثر أمهية ،عو االحتةاظ بنسبة سيولة عالية للشركة.
إن عقود أقساط إعادة التأمني ال حتل الشركة من التزاماهتا جتاا امللمن هل  .وتبق الشركة ملتزمة جتاا امللمن هل باحلصة املعاد تأمينرا حىت يف حال عدم
وفاو شركة إعادة التأمني بالتزاماهتا.

مخاطر السوق
تنشأ عذا املخاطر من التغريات يف قيمة ،أو اإليرادات النامجة عن املوجودات أو الةواند أو أسعار صرف العمالت مبا فيرا املخاطر النامجة عن عدم التطابق
بني املوجودات واملطلوبات.

39

مخاطر السيولة
إن إدارة خماطر السيولة تتمثل بالتأكد من توفر سيولة كافية لإليةاو بااللتزامات امل تبة عل الشركة عند استاقاق أية دفعة .هلذا الغاية ،فرن الشركة تقوم
بقياس التدفق النقدي املتوقع بالنسبة للموجودات واملطلوبات عل حد سواو وذلك بشسل دوري.
كما في  30حزيران ( 2019غير مدققة)

املوجودات

لغاية سنة

أكثر من سنة

المجموع

ل.س

ل.س

ل.س

النقد ومايوازي النقد

404،077،990

ودانع ألجل لدى املصارف

1،057،556،222

140،198،591

404،077،990
1،197،754،813

عمالو مدينون ،وسطاو ووكالو تأمني

63،055،926

-

63،055،926

حسابات مدينة من شركات التأمني وإعادة التأمني

176،445،145

-

176،445،145

حصة معيدي التأمني من االحتياطي الةين واحلسايب

236،787،222

-

236،787،222

ذم مدينة  -أطراف ذات عالقة

20،463،197

-

20،463،197

فواند مستاقة غري مقبوضة وموجودات أخرى

175،258،149

-

175،258،149

استثمارات مالية بغرض املتاجرة

88،758،898

-

88،758،898

وديعة ومدة لصاحل عيئة اإلشراف عل التأمني
وموي املوجودات

2،222،402،750

25،000،000

25،000،000

165،198،591

2،387،601،340

املطلوبات
حسابات داننة لشركات التأمني وإعادة التأمني

299،406،795

-

299،406،795

عمالو داننون ووسطاو ووكالو تأمني

24،049،050

-

24،049،050

ذم داننة  -أطراف ذات عالقة

81،663،989

-

81،663،989

االحتياطيات الةنية واحلسابية

1،419،649،904

-

1،419،649،904

ذم داننة وداننون خمتلةون

66،866،718

-

66،866،718

وموي املطلوبات

1،891،636،455

-

1،891،636،455

فانض ( /فدوة) السيولة

330،766،294
40

165،198،591

495،964،885

كما في  31كانون االول 2018

املوجودات

لغاية سنة

أكثر من سنة

المجموع

ل.س

ل.س

ل.س

النقد ومايوازي النقد

253،036،440

ودانع ألجل لدى املصارف

911،142،688

399،357،567

253،036،440
1،310،500،256

عمالو مدينون ،وسطاو ووكالو تأمني

69،103،022

-

69،103،022

حسابات مدينة من شركات التأمني وإعادة التأمني

182،266،222

-

182،266،222

حصة معيدي التأمني من االحتياطي الةين واحلسايب

215،995،129

-

215،995،129

ذم مدينة  -أطراف ذات عالقة

19،133،512

-

19،133،512

فواند مستاقة غري مقبوضة وموجودات أخرى

98،913،960

-

98،913،960

استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

107،464،380

-

107،464،380

وديعة ومدة لصاحل عيئة اإلشراف عل التأمني
وموي املوجودات

1،857،055،353

25،000،000

25،000،000

424،357،567

2،281،412،921

املطلوبات
حسابات داننة لشركات التأمني وإعادة التأمني

276،613،641

-

276،613،641

عمالو داننون ووسطاو ووكالو تأمني

20،677،740

-

20،677،740

ذم داننة  -أطراف ذات عالقة

78،213،989

-

78،213،989

االحتياطيات الةنية واحلسابية

1،224،768،939

-

1،224،768،939

ذم داننة وداننون خمتلةون

51،069،934

-

51،069،934

وموي املطلوبات

1،651،344،243

-

1،651،344،243

فانض ( /فدوة) السيولة

205،711،110

424،357،567

630،068،678

مخاطر التسليف
تتمثل خماطر التسليف بعدم متسن املدينني من الوفاو بالتزاماهت جتاا الشركة .إن متابعة خماطر التسليف عي من مسلولية الشركة اليت تتبع مبادئ توجيرية
صارمة تأخذ بعني االعتبار معدل التصنيف األدىن لل مق ضني والتنويع يف خماطر التسليف يف كافة أقسام الشركة املعرضة لتلك املخاطر وخاصة قسمي
االستثمارات وإعادة التأمني.
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مخاطر العمالت األجنبية
تقوم الشركة برعداد حتليل احلساسية ملراقبة أثر التغريات عل صايف األرباح واخلسانر يف حال حدوث تغري معقول يف أسعار الصرف.
تنشأ عذا املخاطر من احتمال أن التقلبات يف أسعار صرف العمالت قد تلثر عل قيمة املوجودات واملطلوبات املالية.
تتلخى القيمة الدف ية لألصول املالية كما يلي:
الموجودات
كما في  30حزيران

المطلوبات

( 2019غير مدققة)

كما في  31كانون األول
2018

كما في  30حزيران

( 2019غير مدققة)

2018

ل.س

ل.س

ل.س

ل.س

دوالر أمريكي

673،490،783

657،090،856

يورو

5،000،835

5،021،761

كما في  31كانون األول

199،521،666

205،510،313

1،146

-

يارر اعدول التايل حتليل حساسية الشركة لتغريات أسعار صرف العمالت األجنبية املذكورة أعالا مقابل اللرية السورية بنسبة  .%10حتليل احلساسية
يتضمن فقط األرصدة ذات الصةة النقدية بالعمالت األجنبية.

األثر على األرباح والخسائر

كما في  30حزيران (غير مدققة)

دوالر أمريكي
يورو

2019

2018

ل.س

ل.س

46،798،047
500،083

47،041،413
510،506

مخاطر العمليات
إن خماطر العمليات عي خماطر اخلسارة أو التأثريات السلبية عل العمل الناجتة عن عدم صاة أو فشل اإلجراوات التطبيقية الداخلية واألشخاص
واأل امة الداخلية للشركة أو عن أحداث خارجية .تت إدارة خماطر العمليات من خالل عيسلة تتطلب حتديد املخاطر وطرق تقييمرا حبسب تأثريعا و سبة
حدوثرا ومن خالل طرق تقيي ذاتية ملتابعة فعالية عذا اإلجراوات .إن املخاطر االس اتيدية حتدد وتتابع من خالل عملية التخطيط السنوية.
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تتبع الشركة سياسة إلدارة رأس املال وذلك متاشياً مع تعليمات عيئة اإلشراف عل التأمني الصادرة يف  11كا ون األول ( 2008قرار رق )100/210
حول حتديد كةاية األموال اخلاصة .يش ط عذا القرار أن ال تتدىن سبة املالوة (كةاية رأس املال) لدى الشركة عن  %150من رأس املال املتوفر.
يت احتساب سبة املالوة كما يلي:
كما في  30حزيران

( 2019غير مدققة)

كما في  31كانون االول
2018

رأس املال املستتب
إحتياطي قا وين
مساسب غري حمققة م اكمة اجتة عن تغيريات اسعار الصرف
أرباح (خسانر) م اكمة

1،000،000،000
11،905،021
319،540،580
() 454،628،076

1،000،000،000
11،905،021
319،565،070
() 317،018،799

مجموع راس المال المتوفر

876،817،525

1،014،451،292

اجمالي راس المال المطلوب
رأس املال املطلوب مقابل خماطر املوجودات
رأس املال املطلوب مقابل التزامات االكتتابية
رأس املال املطلوب مقابل خماطر معيدي التامني
رأس املال املطلوب مقابل خماطر تامني احلياة

118،177،043
139،995،024
82،709،211
16،288،160

130،181،501
126،395،012
79،493،276
16،314،791

وموي رأس املال املطلوب

357،169،439

352،384،580

%245

%288

نسبة هامش المالءة
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