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-2أتسيس وأعمال الشركة
أتسست شركة االحتاد التعاوين للتأم ني شركة مسامهة مغفلة عامة وفقاً للمرسوم التشريعي رقم /54م.و اتريخ  25حزيران  2116وفقاً ألحكام ادلرسوم
التشريعي رقم  68لعام  2114وألحكام ادلرسوم التشريعي  43لعام  2115وتعليماتو التنفيذية واألنظمة اليت تضعها ىيئة اإلشراف على التأم ني يف سورية
ووفقاً ألحكام قانون التجارة رقم  149لعام  1949م .سجلت الشركة يف السجل التجاري احمافظة دمشق حتت الرقم  15144بتاريخ  24أيلول 2117
م .مت ترخيص الشركة من قبل ىيئة االشراف على التأم ني يف سورية تالقرار رقم  111/141بتاريخ  13شباط  2118م ،سجلت الشركة يف السجل اخلاص
لشركات التأم ني لدى ىيئة اإلشراف على التأم ني حتت الرقم ./11 /
غاية الشركة مزاولة أعمال التأم ني ادلباشرة يف كافة فروع التأم ني ،وقد تاشرت نشاطها بتاريخ  13شباط  2118م.
مت إدراج أسهم الشركة يف سوق دمشق لألوراق ادلالية بتاريخ  22آب  2111م.
العنوان  :دمشق ادلهاجرين  -شارع انظم تاشا
تزاول الشركة نشاطها تادلركز الرئيسي مبدينة دمشق تاإلضافة إذل فروع بكل من مدينة حلب ،محص ،الالذقية ،طرطوس،محاة.
-0تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية واملعدلة
أ -معايي التقارير ادلالية الدولية اجلديدة وادلعدلة التالية واليت ليس ذلا اثر جوىري على القوائم ادلالية:
يف الفًتة احلالية ،قامت الشركة بتطبيق مجيع ادلعايي والتفسيات ادلعدلة واجلديدة الصادرة عن رللس معايي ااحماسبة الدولية ()IASB
وجلنة تفسي إعداد التقارير ادلالية (  (IFRICالتابعة للمجلس واليت ختص وتسري على نشاطات الشركة واليت أصبحت سارية ادلفعول للفًتات ادلالية اليت
تبدأ يف أو بعد أول كانون الثاين عام  2121يف إعداد القوائم ادلالية للشركة.
دل يطرأ أي تعديل على ادلعلومات ادلالية ادلرحلية ،جراء تطبيق ىذه ادلعايي وتفسياهتا .
-0ملخص السياسات احملاسبية اهلامة

إعداد ادلعلومات ادلالية ادلرحلية ادلوجزة والسياسات ااحماسبية
جرى إعداد ادلعلومات ادلالية ادلرحلية ادلرفقة لفًتة التسعة أشهر ادلنتهية يف  31أيلول 2121وفقاً للمعيار ااحماسيب الدورل رقم  "34التقارير ادلالية ادلرحلية"،
وأنظمة التأم ني ادلرعية يف اجلميورية العربية السورية .إن السياسات ااحماسبية ادلتبعة وطرق االحتساب ادلستخدمة يف إعداد ادلعلومات ادلالية ادلرحلية ادلوجزة تتفق
مع تلك ادلستخدمة يف إعداد البياانت ادلالية ادلدققة للسنة ادلالية ادلنتهية يف  31كانون األول  2121م.
جرى إعداد ادلعلومات ادلالية ادلرحلية تاستخدام اللية السورية ) ل.س( ،.العملة التشغيلية للشركة وعملة االقتصاد.
إن ادلعلومات ادلالية ادلرحلية ال تتضمن كافة ادلعلومات واإليضاحات ادلطلوبة للمعلومات ادلالية السنوية وادلعدة وفقاً للمعايي الدولية للتقارير ادلالية ،كما أن
نتائج أعمال الشركة لفًتة تسعة أشهر ادلنتهية يف 31أيلول2121م ال دتثل تالضرورة مؤشراً على النتائج ادلتوقعة للسنة ادلنتهية يف 31كانون األول  2121م.
إن أىم السياسات ااحماسبية ملخصة أدانه:
أ -حتويل العمالت األجنبية:

إن العمليات اجلارية خالل السنة تالعمالت غي اللية السورية يتم حتويلها إذل اللية السورية تاستعمال أسعار الصرف السائدة يف اتريخ العملية .جيري إعادة
حتويل أرصدة ادلوجودات وادلطلوتات ادلالية بتلك العمالت على أساس أسعار الصرف السائدة يف اتريخ بيان الوضع ادلارل .أما أرصدة ادلوجودات وادلطلوتات
غي ادلالية وحقوق الشركاء فيتم حتويلها على أساس سعر الصرف التارخيي .يتم قيد أرتاح وخسائر فروقات الصرف الناجتة من جراء ىذه العمليات يف بيان
األرتاح أو اخلسائر والدخل الشامل اآلخر ادلرحلي.
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بلغت أسعار صرف العمالت األجنبية كما يلي:
كما يف 31أيلول 2121
ل .س
2,512.11
دوالر أمريكي
2,912.16
يورو

كما يف  31كانون األول 2121
ل.س
1,256
1,532.95

ب -املوجودات الثابتة املادية:

جرى إظهار ادلوجودات الثابتة ادلادية على أساس التكلفة التارخيية تاللية السورية بعد تنزيل االستهالكات ادلًتاكمة  ،وخسائر تدين القيمة) إن
وجدت(تتضمن تكلفة ادلوجودات ادلشًتاة كلفة الشراء مضافاً ذلا التكاليف اإلضافية اليت تتكبدىا الشركة إليصال األصول إذل حالتها التشغيلية.
إن تكلفة األصول ادلنشأة أو قيد اإلنشاء وادلنوي استعماذلا لغاايت اإلنتاج أو اإلدارة تتضمن األتعاب ادلهنية ،وتكاليف االقًتاض ادلرمسلة لألصول ادلؤىلة
وفقاً للمعيار ااحماسب الدورل رقم(  ) 23تكاليف االقًتاض  ،إن اىتالك ىذه األصول يبدأ عندما تصبح األصول جاىزة لالستعمال.
جيري استهالك ادلوجودات الثابتة ادلادية تاستعمال طريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية وتاعتماد النسب السنوية التالية :
األصل

ادلباين
األاثث وادلفروشات
لوازم معلوماتية ومكتبية
السيا رات
حتسينات على البناء

نسبة االهتالك
%2
%11
%25
%25
%25-%11

يف اتريخ إعداد البياانت ادلالية تقوم اإلدارة مبراجعة األعمار اإلنتاجية ادلقدرة للموجودات الثابتة وقيمة النفاية يف هناية العمر اإلنتاجي وطريقة االستهالك.
يعًتف تالفروقات الناجتة عن مراجعة التقديرات يف فًتة مراجعة التقديرات الالحقة إذا كانت إعادة التقييم تؤثر على الفًتة احلالية والفًتات الالحقة .يتم
احتساب الربح أو اخلسارة النامجة عن استبعاد ادلوجودات الثابتة ،على أساس الفرق ب ني سعر البيع والقيمة الدفًتية الصافية .ويتم تسجيل الربح أو اخلسارة
يف بيان الدخل الشامل ادلرحلي.
ج -املوجودات الثابتة غري املادية:
تظهر ادلوجودات غي ادلادية بسعر الكلفة بعد تنزيل اإلطفاء ادلًتاكم وخسائر التدين يف القيمة إن وجدت.
جيري إطفاء ادلوجودات غي ادلادية تاستعمال طريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية ادلقدرة كما يلي:
 3سنوات
برامج زلاسبية
 3سنوات
اشًتاكات يف رلمع التأم ني اإللزامي
يف اتريخ إعداد البياانت ادلالية تقوم اإلدارة مبراجعة األعمار اإلنتاجية ادلقدرة للموجودات غي ادلادية وطريقة اإلطفاء.
يعًتف تالفروقات الناجتة عن مراجعة التقديرات ااحماسبية يف الفًتة اليت تراجع فيها التقديرات وذلك إذا كانت ىذه ادلراجعة تؤثر حصرايً على ىذه الفًتة ،أو
يف فًتة ادلراجعة وفًتات الحقة إذا كانت ادلراجعة تؤثر على الفًتة احلالية وفًتات الحقة.

د -التأمينات االجتماعية:

إن الشركة مسجلة يف مؤسسة التأمينات االجتماعية يف اجلمهورية العربية السورية وتسدد بشكل منتظم التأمينات عن موظفيها إذل ادلؤسسة .دتثل ىذه
ادلسامهات واجبات الشركة جتاه موظفيها يف ما خيص تعويض هناية اخلدمة وتالتارل سوف حيصل ادلوظفون على ىذا التعويض من مؤسسة التأمينات
االجتماعية.

ه -املؤوانت:
يتم تكوين مؤوانت االلتزامات ادلالية الناجتة عن أحداث سابقة واليت من ااحمتمل أن يًتتب عنها استعمال موارد اقتصادية ديكن تقديرىا بشكل معقول.
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و -ضربية الدخل:
حتتسب الشركة مؤونة ضربية الدخل وفقاً ألحكام ادلرسوم التشريعي رقم  43للعام  2115والذي حدد الضربية مبعدل  15تادلئة من صايف األرتاح اخلاضعة
للضربية يف حال طرحت شركة التأم ني أكثر من  51تادلئة من أسهمها لالكتتاب ،إضافة لضربية إعادة األعمار بنسبة  % 11من الضرائب على الربح
السنوي وتسدد مع تسديد الضربية.
ختتلف األرتاح اخلاضعة لل ضربية عن األرتاح الصافية يف بيان األرتاح أو اخلسائر والدخل الشامل اآلخر بسبب استبعاد ادلبالغ غي اخلاضعة للضربية واضافة
ادلبالغ غي اجلائز تنزيلها من الوعاء الضرييب.
ز -عقود التامني:
إن عقد التأم ني ىو كناية عن عقد يتعهد مبوجبو الفريق األول( شركة التأم ني ) بتغطية سلاطر زلددة قد تصيب الفريق الثاين )ادلؤمن لو ) وذلك من خالل
التعويض عن حدث مستقبلي زلدد ( احلادث ادلؤمن عليو ) الذي قد يصيب ويؤثر سلباً على ادلؤمن لو  .تعترب األقساط على عقود التأم ني إيرادات عند
إصدار البوالص.
يتم احتساب االحتياطي ادلتعلق تالتأم ني على احلياة بناء على رأي خبي اكتواري مقبول لدى ىيئة اإلشراف على التأم ني ويتم احتساب االحتياطي الفين وفقاً
لتعليمات ىيئة اإلشراف على التأم ني دلقابلة قيمة األقساط غي ادلستحقة وادلسجلة كإيرادات يف بيان األرتاح أو اخلسائر والدخل الشامل اآلخر ادلرحلي.
وىو حيتسب وفقاً للنسب التالية من حجم األقساط ادلكتتب هبا:
نوع التأمني
احلوادث الشخصية
أتم ني النقل البحري – بضائع
أتم ني ادلسافرين
التأمينات العامة وتاقي فروع التأم ني
أتم ني إلزامي للسيارات
التأم ني الصحي
أتم ني آلجال طويلة

النسبة
% 61
% 25
%111
% 41
% 41
% 41
%111

مطالبات عن حوادث حتت التسوية:مطالبات حصمت ودل يبلغ عنها () IBNR-1مجيع فروع التأم ني عدا التأم ني الصحي واإللزامي سيارات

 % 111من اخلسارة ادلقدرة.

ح -التزامات عقود التأمني:
التزامات عقود التأم ني جتاه ادلطالبات حتت التسوية انجتة من مطالبات بلغت للشركة وال زالت حتت التسوية بتاريخ قائمة ادلركز ادلارل ادلرحلي تاإلضافة إذل
مطالبات حصلت ودل يبلغ عنها .ويتم احتساهبا وفقاً لتعليمات ىيئة اإلشراف على التأم ني كما يلي :

-2التأم ني اإللزامي سيارات

أيهما أكثر  % 15من قيمة ادلطالبات حتت التسوية أو  7.5%من قيمة األقساط
ادلكتتب بو لكل فرع من فروع التأم ني.
بدءً من البياانت ادلالية اخلتامية لعام  ، 2115وبناءً على تعميم ىيئة اإلشراف على
لتأم ني رقم / 1199ص ادلؤرخ بتاريخ  25تشرين الثاين  ، 2115يتم احتساب
أيهما أكرب  15%من قيمة التغي يف احتياطي قيد التسوية )إمجارل احتياطي قيد
التسوية زلتجز ألخر ادلدة مطروحاً منو إمجارل احتياطي قيد التسوية ادلفرج عنو أول
ادلدة أو  7.5%من قيمة األقساط ادلكتتب هبا.
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يتم احتجاز مطالبات حصلت ودل يبلغ عنها جلميع فروع التأم ني دلدة سنة واحدة عدا فرع التأم ني اإللزامي فيتم احتجازه دلدة ثالثة سنوات ابتداءً من األول
من دتوز  ، 2117كما يتم اإلفراج عن احتياطي مطالبات حصلت ودل يبلغ عنها لفرع السفر للعقود ادلنتهية بشكل ربع سنوي يف هناية الربع التارل للربع الذي
مت االحتجاز فيو.

ط -عمليات إعادة التأمني:

لقد اعتمدت الشركة احتساب حصة شركات إعادة التأم ني من األقساط والعمولة ادلقبوضة من شركات إعادة التأم ني وحصة شركات إعادة التأم ني من
ادلطالبات ادلدفوعة وحتت التسوية وادلطالبات اليت حصلت ودل يبلغ عنها على أساس اتفاقيات معقودة معها وسجلت يف حساتات ىذه الشركات.
ي -حصة معيدي التأمني من االحتياطي الفين واحلسايب:
يتم احتساب حصة معيدي التأم ني من االحتياطي الفين واحلسايب على أساس اإلسنادات الفعلية ادلقدمة ذلم وامجارل ادلبالغ الفعلية العائدة لالحتياطي الفين
واحلسايب.
يتم إظهار حصة معيدي التأم ني من االحتياطي الفين واحلسايب كذمم مدينة يف بيان الوضع ادلارل ويتم احتساهبا كما يلي:
 % 111من اخلسارة ادلقدرة.
مطالبات عن حوادث حتت التسوية:مطالبات حصلت ودل يبلغ عنها (: ) IBNRأيهما أكثر  % 5من قيمة حصة معيدي التأم ني من مطالبات حتت
 -1مجيع فروع التأم ني عدا التأم ني الصحي واإللزامي سيارات
التسوية أو  % 7.5من قيمة أقساط إعادة التأم ني العائدة لنفس السنة.
بدءً من البياانت ادلالية اخلتامية لعام  ، 2115وبناءً على تعميم ىيئة اإلشراف على
 -2التأم ني اإللزامي سيارات
التأم ني رقم / 1199ص ادلؤرخ بتاريخ  25تشرين الثاين  ، 2115يتم احتساب
أيهما أكرب  % 15من حصة ادلعيد من قيمة التغي يف احتياطي قيد التسوية (
إمجارل احتياطي قيد التسوية زلتجز ألخر ادلدة مطروحاً منو إمجارل احتياطي قيد
التسوية ادلفرج عنو أول ادلدة) أو  % 7.5من أقساط إعادة التأم ني العائدة لنفس
السنة.
يتم احتجاز مطالبات حصلت ودل يبلغ عنها جلميع فروع التأم ني دلدة سنة واحدة عدا فرع التأم ني اإللزامي فيتم احتجازه دلدة ثالثة سنوات ابتداءً من األول
من دتوز  2117م ،كما يتم اإلفراج عن احتياطي مطالبات حصلت ودل يبلغ عنها لفرع السفر للعقود ادلنتهية بشكل ربع سنوي يف هناية الربع التارل للربع
الذي مت االحتجاز فيو .
ك -املطالبات املدفوعة:

تظهر ادلطالبات ادلدفوعة اليت دتثل التعويضات ادلسددة خالل السنة والتعويضات ادلتوجبة حلاملي عقود التأم ني بعد تنزيل االسًتدادات ادلستحقة عنها .تقوم
الشركة بقيد االسًتدادات ادلستحقة عن ادلطالبات ادلدفوعة عند حتصيلها أو استحقاقها.

ل -إيرادات الفوائد:

تقيد إيرادات الفوائد على أساس االستحقاق يف بيان الدخل الشامل اآلخر ادلرحلي ،وتتضمن الفوائد ادلكتسبة على الودائع لدى ادلصارف واليت حتتسب
على أساس ادلبلغ ونسبة الفائدة ادلطبقة.
م -املوجودات واملطلوابت املالية:
يتم االعًتاف تادلوجودات وادلطلوتات ادلالية يف بيان ادلركز ادلارل ادلرحلي عندما تصبح الشركة طرفاً يف الشروط التعاقدية لألدوات ادلالية.
تظهر الذمم ادلدينة وذمم العمالء والوكالء ووسطاء التأم ني بقيمتها االمسية بعد تنزيل مؤوانت مناسبة للقيم غي قابلة للتحصيل ادلتوقعة.
الحقاً لالعًتاف األورل ،يتم تقييم االستثمارات يف أوراق مالية تبعاً لنموذج األعمال إما تالتكلفة ادلطفأة ،أو تالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
األخر ،أو تالقيمة العادلة من الربح واخلسارة.
االستثمارات ادلالية تالتكلفة ادلطفأة:
تقوم الشركة بقياس التكلفة ادلطفأة لالستثمارات ادلالية يف حال حتقق الشرط ني التالي ني معاً:
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االحتفاظ تاالستثمارات ادلالية ضمن منوذج األعمال هبدف حتصيل التدفقات النقدية التعاقدية. الشروط التعاقدية لالستثمارا ت ادلالية حتدد تواريخ التدفقات النقدية اليت تعترب مدفوعات أصل الدين والتدفقات النقدية للفائدة عن ادلبلغ القائم .االستثمارات ادلالية تالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر:
االستثمارات ادلالية تالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر ىي االستثمارات اليت يتم االحتفاظ هبا لغرض حتصيل التدفقات النقدية ادلتعاقد عليها
وبيع االستثمارات ادلالية مستقبال.
يتم قياس االستثمارات ادلالية تالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر تالقيمة العادلة ويتم تسجيل األرتاح واخلسائر من التغي يف القيمة العادلة اليت مت
االعًتاف هبا يف بيان الدخل الشامل .يتم إثبات إيرادات الفوائد والتغي يف سعر العمالت األجنبية يف األرتاح أو اخلسائر بنفس الطريقة ادلتبعة يف
االستثمارات ادلالية اليت يتم قياسيا تالتكلفة ادلطفأة.
االستثمارات ادلالية تالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة:
ويسمى ىذا التصنيف تالتصنيف ادلتبقي لالستثمارات ادلارل ذلك ألهنا االستثمارات اليت ال حتقق متطلبات التصنيف ني السابق ني ،وديكن تصنيف االستثمارات
ضمن ىذا النوع إذا كانت:
االستثمارات ادلالية مقتناة بغرض ادلتاجرة.استثمارات مالية يتم إدارهتا على أساس القيمة العادلة لتعظيم التدفقات النقدية من خالل بيع االستثمارات ادلالية.استثمارات مالية يتم إدارهتا وتقييم أدائها على أساس القيمة العادلة.استثمارات مالية ال يكون حتصيل التدفقات النقدية ادلرتبطة هبا جزء تكاملي لنموذج أعمال ادلنشأة (ولكنو مطابق لو فقط).ن -ادلطلوتات ادلالية:
ادلطلوتات ادلالية اليت ال حيتفظ هبا تالقيمة العادلة من خالل الربح واخلسارة وال يتم حتديدىا تالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر يتم قياسها
الحقاً تالكلفة ادلطفأة تاستعمال طريقة الفائدة الفعلية.
تظهر الذمم الدائنة وذمم شركات إعادة التأم ني بقيمتها األمسية.
س -كلفة االستدانة:
يتم تسجيل كلفة االستدانة يف بيان الدخل الشامل للسنة اليت حتققت فيها ىذه الكلفة.
ع -االستثمارات العقارية:
تظي االستثمارات العقارية بسعر الكلفة بعد تنزيل االستهالكات ادلًتاكمة وخسائر تدين القيمة إن وجدت.
ف -النقد وما يوازي النقد:
يتضمن ى ذا البند النقد واحلساتات اجلارية والودائع ألجل ذات االستحقاقات القصية اليت ال تتعدى استحقاقاهتا األصلية الستة أشهر( ثالثة أشهر فأقل) .
 -4احكام حماسبية مهمة ومصادر أساسية للتقديرات واالفرتاضات
يف سياق تطبيق السياسات ااحماسبية ادلذكورة يف اإليضاح رقم  3أعاله ،تقوم إدارة الشركة تاختاذ قرارات وتقدم تقديرات وافًتاضات بشأن ادلبالغ الدفًتية
للموجودات وادلطلوتات غي ادلتوفرة من مصادر أخرى .تعتمد ىذه التقديرات واالفًتاضات ادلتعلقة هبا على عامل اخلربة السابقة وعلى عوامل أخرى تعترب
ذات صلة .وقد ختتلف النتائج الفعلية عن ىذه التقديرات واالفًتاضات.
تتم مراجعة التقديرات واالفًتاضات اخلاصة هبا بصورة مستمرة .يتم إجراء القيود الناجتة عن تعديل التقديرات ااحماسبية يف الفًتة ادلالية اليت حصل فيها تعديل
التقدير وذلك إذا كان ىذا التعديل يؤثر حصرايً على ىذه الفًتة أو يف فًتة التعديل وفًتات الحقة إذا كان التعديل يؤثر على الفًتة احلالية وفًتات الحقة.
ادلصادر األساسية للتقديرات واالفًتاضات:
أ .استهالكات األصوال الثابتة:
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كما جاء يف اإليضاح رقم  ،3تقوم الشركة مبراجعة األعمار اإلنتاجية ادلقدرة لألصول الثابتة ادلادية وطريقة االستهالك ادلطبقة وقيمة النفاية يف هناية العمر
اإلنتاجي لألصل بتاريخ كل بيان مركز مارل.
ب  .مؤوانت الديون ادلشكوك بتحصيلها:
تسجل مؤونة الديون ادلشكوك فيها عند تواجد شكوك حول إمكانية حتصيل احلساتات ادلدينة لدى الشركة وتقدر إدارايً بناءً على دراسة أعمار الذمم
ادلدينة.
ج .تدين قيمة ادلوجودات وتكوين ادلؤوانت الالزمة:
يف ظل الظروف الراىنة اليت دتر هبا اجلمهورية العربية السورية قامت اإلدارة بتقدير القيمة االسًتدادية لألصول وكنتيجة لذلك قامت اإلدارة بتكوين مؤونة
دلواجهة ادلخاطر واألعباء ادلالية ااحمتملة لتدين قيمة ادلوجودات .تاعتقاد اإلدارة ال توجد مؤشرات لتكوين مؤوانت تدين إضافية.
د .تقييم االلتزامات الناجتة عن ادلطالبات ادلوقوفة لعقود التأم ني:
يعترب تقدير االلتزامات الناجتة عن ادلطالبات ادلوقوفة لعقود التأم ني على أنو أكثر التوقعات احلسابية للشركة .حيث ىنالك عوامل غي مؤكدة جيب أخذىا
تاالعتبار عند تقدير االلتزام الذي ستقوم الشركة بتسديده الحقاً مقابل ىذه ادلطالبات .يتم تقدير االلتزامات الناشئة لكل من القيمة ادلتوقعة لتكاليف
ادلطالبات ادلبلغ عنها بتاريخ ادلركز ادلارل .إن االلتزام للمطالبات ادلبلغ عنها واليت دل يتم سدادىا يتم تقديره استناداً إذل ادلعلومات ادلتعلقة بكل مطالبة على
حدة أبلغت للفرع كما يف اتريخ بيان الوضع ادلارل يتم إعادة تقيم ادلطالبات لكفايتها ويتم تعديل ادلخصص بناءً على ذلك.
قامت الشركة خالل عام  2118بتعديل طريقة التقديرات ااحماسبية للمطالبات حتت التسوية ليصبح التقدير أكثر معقولية وعلى أساس القيمة العظمى ادلتوقع
تسديدىا ،بدالً من القيمة ادلتوقعة لتسوية ادلطالبات وبذلك أصبحت مبالغ االحتياطيات أكثر مالئمة.
ه .اخنفاض قيمة ذمم التأم ني ادلدينة:
يتم تقدير القيمة القابلة للتحصيل من ذمم التأم ني ادلدينة عند وجود إمكانية عدم حتصيل تلك الذمم بشكل كامل .إن حتديد وجود اخنفاض يف قيمة ذمم
التأم ني ادلدينة ،يتطلب من اإلدارة تقييم مستوى ادلالءة والسيولة ادلالية حلاملي بوالص التأم ني وكذلك لشركات التأم ني ،وكذلك يتم مراجعة نسب
التحصيالت بناءً على ادلعلومات التارخيية للشركة والدراسات التفصيلية اليت دتت خالل السنة و رأي اإلدارة القانونية للشركة .يتم إثبات الفرق ب ني ادلبالغ
ادلتوقع حتصيلها والقيمة الدفًتية كمصاريف يف بيان األرتاح أو اخلسائر والدخل الشامل اآلخر .يتم إثبات الفرق ب ني ادلبالغ اليت يتم حتصيلها فعلياً خالل
الفًتات ادلستقبلية وادلبالغ ادلتوقعة يف بيان األرتاح أو اخلسائر والدخل الشامل اآلخر يف الفًتة اليت يتم هبا التحصيل.
ذ .إطفاء األصول غي ادلادية:
كما جاء يف اإليضاح رقم  ،3تقوم الشركة مبراجعة األعمار اإلنتاجية ادلقدرة للموجودات الثابتة غي ادلادية وطريقة اإلطفاء يف هناية كل دورة مالية.
ي .مبدأ االستمرارية:
قامت اإلدارة بتقييم مدى قدرة الشركة على االستمرار يف العمل على أساس مبدأ االستمرارية وذلك حسب متطلبات معيار ااحماسبة الدورل رقم  .1اعتمدت
اإلدارة بتقييمها على رلموعة من ادلؤشرات ادلالية والتشغيلية .تعتقد اإلدارة أنو وتالرغم من حالة عدم االستقرار اليت دتر هبا اجلميورية العربية السورية وحالة
عدم اليق ني ادلستقبلية ،فإن الشركة دتلك ادلوارد الكافية لالستمرار تالعمل يف ادلدى ادلستقبلي ادلنظور .بناءً عليو فقد مت إعداد القوائم ادلالية ادلرحلية على
أساس مبدأ االستمرارية.
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 -5النقد وما يوازي النقد

يتألف ىذا البند من النقد يف الصندوق وحساتات جارية زلفوظة لدى ادلصارف ويقسم كما يلي:
كما يف  31أيلول  ( 2121غي مدقق )
عمالت أجنيية مبا يعادل
ل.س

ل.س

اجملموع
ل.س

النقد يف الصندوق

8,655,646

-

8,655,646

حساتات جارية لدى ادلصارف

()4,356,141

613,161,853

598,814,812

ودائع استحقاقها  3أشهر و أقل
شيكات برسم التحصيل

61,111,111
-

631,563,849
-

691,563,849
-

النقد وما يوازي النقد

64,299,615

1,234,724,712

1,299,124,317

كما يف  31كانون األول 2121
عمالت أجنيية مبا يعادل
ل.س

ل.س

اجملموع
ل.س

النقد يف الصندوق
حساتات جارية لدى ادلصارف
ودائع استحقاقها  3أشهر و أقل
شيكات برسم التحصيل

17,177,462
41,811,632
11,111,111
991,871

422,329,224
315,781,925
-

17,177,462
463,139,856
325,781,925
991,871

النقد وما يوازي النقد

68,979,964

738,111,149

817,191,113

 - 6ودائع ألجل لدى املصارف
يتكون ىذا البند شلا يلي:

ودائع استحقاقها األصلي خالل سنة (نسبة الفائدة تًتاوح ب ني  %2.145و )%11
ودائع استحقاقها األصلي خالل أكثر من سنة (نسبة الفائدة تًتاوح ب ني  %11.5و )%11

كما يف  31أيلول2121
( غي مدقق )

كما يف  31كانون
األول 2121

ل.س

ل.س

1,927,719,969
25,111,111
1,952,719,969

فوائد من ودائع لدى ادلصارف

1,353,163,796

كما يف  31أيلول 2121
(غي مدقق)

كما يف  31أيلول 2121
(غي مدقق)

ل.س

ل.س

66,781,924

54,611,816

66,781,924

54,611,816

وقد سجلت ىذه الفوائد يف بيان الدخل الشامل اآلخر ادلرحلي حتت بند فوائد من ودائع لدى ادلصارف .
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1,294,542,196
58,521,711

 -7استثمارات مالية ابلقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
ديثل ىذا البند قيمة أسهم شركات زللية مشًتاة من سوق دمشق لألوراق ادلالية ويتكون شلا يلي:
كما يف  31أيلول 2121
(غي مدقق)

كما يف  31كانون األول 2121

ل.س

ل.س

الرصيد يف بداية السنة

117,498,151

142,435,873

شراء أسهم خالل الفًتة

-

7,125,826

بيع أسهم خالل الفًتة

()1,684,756

()51,511,552

توزيعات أرتاح على شكل أسهم

772,511

18,546,914

الرصيد يف هناية الفًتة

116,585,794

117,498,151

التغي ادلًتاكم يف القيمة العادلة لالستثمار
الرصيد يف بداية السنة

17,513,322

()34,688,136

التغي تالقيمة العادلة لالستثمار

26,711,536

53,479,437

6,236

()1,288,179

44,221,194

17,513,322

161,815,888

135,111,372

أرتاح (/خسائر ) بيع األسهم خالل الفًتة
الرصيد يف هناية الفًتة

تتوزع ىذه االستثمارات ادلالية كما يف  31أيلول 2121كما يلي:
عدد االسهم

القيمة االمسية

القيمة السوقية للسهم القيمة السوقية للسهم

بنك االئتمان األىلي

776

111

841.11

652,616

بنك سورية الدورل اإلسالمي

75,891

111

852.81

64,719,845

بنك الربكة  -سورية

47,619

111

1,298.79

61,847,181

بنك قطر الوطين  -سورية

7,911

111

829.17

6,551,443

شركة امسنت البادية

5,151

111

5,249.69

27,135,914
161,815,888

توزعت ىذه االستثمارات ادلالية كما يف  31كانون األول  2121كما يلي:
عدد االسهم

القيمة االمسية

القيمة السوقية للسهم

القيمة السوقية للسهم

بنك االئتمان األىلي

776

111

682.51

529,621

بنك سورية الدورل اإلسالمي

77,891

111

839.26

65,371,811

بنك الربكة  -سورية

47,619

111

1,135.19

54,151,851

بنك قطر الوطين  -سورية

7,911

111

717.19

5,665,811

شركة امسنت البادية

5,151

111

1,822.11

9,383,311
135,111,372
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 -8عمالء مدينون ،وسطاء ووكالء أتمني
يظهر رصيد عمالء مدينون ووسطاء أتم ني بقيمتو الصافية بعد استبعاد مؤونة الديون ادلشكوك فيها كما يلي :
كما يف  31أيلول 2121
(غي مدقق)

كما يف  31كانون األول 2121

ل.س

ل.س

عمالء مدينون

665,155,731

246,681,356

وسطاء ووكالء التأم ني

89,129,746

68,629,711

754,185,476

315,311,167

-

-

754,185,476

315,311,167

مؤونة ديون مشكوك يف حتصيلها

 -9حساابت مدينة من شركات التأمني واعادة التأمني

كما يف  31أيلول 2121
(غي مدقق)

كما يف  31كانون األول 2121

ل.س

ل.س

شركات أتم ني و إعادة أتم ني زللية

16,141,579

4,152,158

شركات أتم ني و إعادة أتم ني خارجية

32,563,166

18,151,499

48,614,645

22,212,658

 -23حصة معيدي التأمني من االحتياطيات الفنية واحلسابية
يتكون ىذا البند شلا يلي:
كما يف  31أيلول( 2121غي مدقق)
حصة معيدي التأم ني من
أقساط غي مكتسبة

فرع التأم ني
احلياة
البحري
السيارات  /إلزامي
السيارات /شامل
الصحي الداخلي
الصحي اخلارجي
احلريق
السفر
حوادث شخصية
مصاريف شاملة
حوادث عامة
اذلندسي
موتايل

حصة معيدي التأم ني من
مطالبات حتت التسوية

اسًتادادات من
مطالبات حتت التسوية

حصة معيدي التأم ني من
مطالبات غي مبلغ عنها

اجملموع

31,127,513
1,621,171
28,431,561
1,211,111
43,847,189
19,129,411
28,751
537,364
2,961,531
6,681,116
-

649,711
52,293,494
8,691,275
-

-

486,121
11,931,138
89,753
8,221,348
2,631,532
3,594
111,756
555,199
1,252,513
-

31,127,513
2,116,192
649,711
92,656,192
89,753
1,211,111
61,759,812
21,659,932
32,345
638,121
3,515,629
7,932,519
-

135,462,394

61,634,469

-

25,271,744

222,367,617
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كما يف  31كانون األول 2121
حصة معيدي التأم ني من
مطالبات حتت التسوية

حصة معيدي التأم ني من أقساط
غي مكتسبة

حصة معيدي التأم ني من
مطالبات غي مبلغ عنها

اسًتادادات من
مطالبات حتت التسوية

اجملموع

فرع التأم ني
احلياة

15,519,151

-

-

-

15,519,151

البحري

8,159,453

-

-

2,447,836

11,617,289

السيارات  /إلزامي

-

598,351

-

89,753

688,113

السيارات /شامل

16,217,196

8,526,111

29,316,316

7,436,276

61,485,678

الصحي الداخلي

-

-

-

-

-

الصحي اخلارجي

811,111

-

-

-

811,111

احلريق

21,891,685

2,915,513

-

4,114,513

28,911,691

السفر

11,111,751

-

-

1,162,161

11,273,811

حوادث شخصية

94,111

-

-

11,751

115,751

مصاريف شاملة

-

-

-

-

-

حوادث عامة

472,179

-

-

88,533

561,712

اذلندسي

262,989

-

-

49,311

312,299

موتايل

-

-

-

-

-

73,517,212

12,139,853

29,316,316

15,391,123

131,253,384

 -22ذمم مدينة – أطراف ذات عالقة
تتألف األطراف ذات العالقة من ادلدراء واإلدارة العليا وأعضاء رللس اإلدارة وكبار ادلسامه ني والشركات ذات ادللكية والسيطرة ادلشًتكة ،ملخص أرصدهتم:
أ -بيان ادلركز ادلارل
ذمم مدينة –أطراف ذات عالقة
كما يف  31أيلول2121
(غي مدقق)

كما يف  31كانون األول 2121

ل.س

ل.س

رلموعة بن الدن سورية

2,577,863

268,961

فيدلييت للتأم ني وإعادة التأم ني

97,111,181

47,687,326

أعضاء رللس اإلدارة

2,299,361

1,855,515

111,978,413

49,811,791
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ذمم دائنة – أطراف ذات عالقة

كما يف  31أيلول 2121
(غي مدقق)

كما يف  31كانون األول 2121

ل.س

ل.س

كبار ادلسامه ني

868,359

868,359

أعضاء رللس اإلدارة

58,451,616

53,495,511

59,318,975

54,363,861

ب – بنود بيان األرتاح أو اخلسائر والدخل الشامل اآلخر :
مت تسجيل العمليات التالية مع أطراف ذات عالقة ضمن بيان الدخل الشامل ادلرحلي األخر:

إبرادات أقساط مكتتب هبا
مصاريف رواتب و أتعاب اإلدارة العليا
مصاريف أتعاب رللس اإلدارة

كما يف  31أيلول 2121
(غي مدقق)

كما يف  31أيلول2121
(غي مدقق)

ل.س

ل.س

4,326,836

2,698,333

()89,421,329

()45,916,643

()11,411,111

-

 -12فوائد مستحقة غري مقبوضة وموجودات أخرى :
يتكون ىذا البند شلا يلي :

فوائد مستحقة وغي مقبوضة على ودائع ألجل

كما يف  31أيلول 2121
(غي مدقق)

كما يف  31كانون األول
2121

ل.س

ل.س

21,318,487

23,157,974

عموالت مؤجلة

254,683,612

143,291,234

إجيارت مدفوعة مقدما

1,214,971

9,817,382

سلف للموظف ني

23,981,411

5,752,565

مصاريف أخرى مدفوعة مقدما

29,433,131

29,675,319

ذمم مدينة أخرى

121,576,814

225,764,623

451,197,314

437,448,186

-

-

451,197,314

437,448,186

سلصص ديون مشكوك يف حتصيلها
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 -13املوجودات الثابتة املادية ( بعد تنزيل االستهالك املرتاكم)

ادلباين

أاثث ومفروشات

ل.س

ل.س

لوزام معلوماتية
ومكتبية
ل.س

وسائط نقل
ل.س

حتسينات ادلباين

حتسينات ادلباين

ادلملوكة

ادلستأجرة

ل.س

ل.س

اجملموع
ل.س

التكلفة التارخيية
الرصيد كما يف  31كانون األول 2119

245,711,115

16,389,121

71,633,315

135,936,111

28,678,867

42,338,589

541,675,897

إضافات

151,111,111

221,111

7,453,411

14,556,551

-

-

172,229,951

استبعادات

()17,891,831

()1,162,553

()4,311,671

-

()7,644,654

-

()31,898,718

حتويل*

133,331,611

-

-

()83,616,551

-

-

49,725,151

الرصيد كما يف  31كانون األول 2121

511,141,785

15,546,568

74,786,134

66,886,111

21,134,214

42,338,589

731,732,189

إضافات

-

-

2,911,511

-

-

-

2,911,511

استبعادات

-

()656,486

-

-

()31,111

()129,374

()815,861

511,141,785

14,891,182

77,697,534

66,886,111

21,114,213

42,219,215

733,827,828

الرصيد كما يف  31آيلول 2121
االستهالكات ادلًتاكمة
الرصيد كما يف  31كانون األول 2119

()15,237,512

()13,616,611

()61,191,321

()11,139,125

()19,758,483

()41,881,798

()161,723,829

إضافات ،أعباء السنة

()1,629,541

()878,122

()5,619,768

()13,784,892

()2,128,485

()317,299

()24,348,116

استبعادات

3,548,342

862,133

4,123,617

-

6,521,667

-

15,155,659

حتويل*

()14,931,189

-

-

3,489,584

-

-

()11,441,515

الرصيد كما يف  31كانون األول 2121

()28,249,789

()13,632,591

()61,686,471

()21,334,433

()15,365,311

()42,189,197

()181,457,681

إضافات

()847,816

()147,214

()2,187,896

()9,833,328

()478,756

()23,286

()13,418,286

استبعادات

-

-

-

-

-

3,168

3,168

()29,197,615

()13,779,794

()63,774,367

()31,167,761

()15,844,157

()42,219,215

()194,872,799

الرصيد كما يف  31آيلول 2121
القيمة الدفًتية الصافية
كما يف  31آيلول ( 2121غي مدقق)

482,143,181

1,111,288

13,923,167

36,718,239

5,161,156

-

538,955,131

كما يف  31كانون األول 2121

482,891,996

1,913,978

13,199,563

46,551,567

5,668,913

149,491

551,274,518
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 -14مشاريع حتت التنفيذ :
تتكون شلا يلي بتاريخ  31أيلول : 2121

رسوم ترخيص
وإجراءات حكومية

دفعات مقدمة -
آالت وجتهيزات

دفعات مقدمة دلواد
إكساء (دىان ،أدلنيوم،
رخام... ،إخل)

دفعات ألعمال
ىد ونقل وترحيل

اجملموع

ل.س

ل.س

ل.س

ل.س

ل.س

58,963,433

16,511,111

341,132,775

38,447,125

454,143,333

اضافات مشاريع حتت التنفيذ /رسوم ودفعات مقدمة لتجهيز عقار
اإلدارة العامة ادلهاجرين

85,213,441

134,689,111

622,411,351

15,321,151

857,614,841

الرصيد كما يف  31آيلول  2121عقار اإلدارة العامة  -ادلهاجرين

144,166,873

151,189,111

962,534,125

53,768,175

1,311,658,173

مشاريع حتت التنفيذ  -رسوم ودفعات مقدمة إلكساء وجتهيز عقار
فرع طرطوس كما يف 2121 /12/ 31

-

3,651,111

81,116,511

-

83,657,611

مشاريع حتت التنفيذ /رسوم ودفعات مقدمة لتجهيز اإلدارة العامة
ادلهاجرين كما يف 2121 /12/ 31

اضافات مشاريع حتت التنفيذ  -رسوم ودفعات مقدمة إلكساء
وجتهيز عقار فرع طرطوس

-

32,421,511

12,529,291

-

الرصيد كما يف  31آيلول 2121عقار فرع طرطوس

-

36,172,611

92,535,791

-

128,618,391

288,266,440

244,062,633

2,366,36,,,26

60,464,246

2,883,066,660

رصيد املشروعني كما يف  03آيلول (0302غري مدقق)

44,951,791

يتكون ىذا البند من العقار رقم  1237منطقة عقارية مهاجرين مؤجر جزء منو (ادلقسم  5و  )6مبوجب عقد إجيار من اتريخ  2116/1/12لغاية
 ، 2121/1/11وتالتارل قامت الشركة بتحويل قيمة ىذا العقار واستهالكاتو ادلًتاكمة من االستثمارات العقارية اذل ادلوجودات الثابتة ادلادية .
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 -26املوجودات الثابتة غري املادية ( بعد تنزيل اإلطفاء املرتاكم ) :
برامج زلاسبية

اشًتاكات يف جتمع التأم ني
اإللزامي

اجملموع

ل.س

ل.س

ل.س

التكلفة التارخيية
الرصيد كما يف  31كانون األول 2119
إضافات
الرصيد كما يف  31كانون األول 2121
إضافات

25,582,178
311,111
25,882,178
-

11,644,411
-

الرصيد كما يف  31آيلول 2121

25,882,178

11,644,411

11,644,411

-

37,226,479
311,111
37,526,479
37,526,479

اإلطفاء ادلًتاكم
الرصيد كما يف  31كانون األول 2119
إضافات ،أعباء السنة
الرصيد كما يف  31كانون األول 2121
إضافات

()23,181,579
()866,251
()24,146,829
()698,511

()11,644,411
()11,644,411
-

()34,824,981
()866,251
()35,691,231
()698,511

الرصيد كما يف  31آيلول 2121

()24,745,329

()11,644,411

()36,389,731

كما يف  31آيلول ( 2121غي مدقق )

2,206,48,

-

2,206,48,

كما يف  31كانون األول 2121

1,835,249

-

1,835,249

 -16وديعة جممدة لصاحل هيئة اإلشراف على التأمني
وفقاً للمرسوم التشريعي رقم / 43 /لعام  ، 2115تلتزم شركات التأم ني أبن تودع تاسم اذليئة يف أحد ادلصارف السورية ادلرخصة مبلغ  / 2 /مليون لية
سورية وديعة ضمان يف حساب رلمد تالنسبة لكل فرع من فروع التأم ني الذي ترغب مبزاولتيو  ،على أن ال يزيد رلموع ما تودعو لكل األنواع عن / 25 /
مليون لية سورية ،ويعترب ىذا ادلبلغ من ادلوجودات الثابتة للشركة يعاد ذلا عند تصفية اعماذلا أصوالً.
 -24حساابت دائنة لشركات التأمني واعادة التأمني
ديثل ىذا البند أرصدة رلمدة على شركات إعادة التأم ني دلقابلة حصة معيدي التأم ني من االحتياطيات الفنية واحلسابية تاإلضافة إذل حساتات شركات إعادة
التأم ني اجلارية واليت تتلخص مبا يلي:
مستحقات شركات إعادة التأم ني. حساتات رلمدة دلعيدي التأم ني عن االحتياطيات الفنية واحلسابية (سنة واحدة).حساتات رلمدة دلعيدي التأم ني عن مطالبات قيد التسوية (  3أشهر(حساتات رلمدة دلعيدي التأم ني عن مطالبات حصلت ودل يبلغ عنها (  3أشهر)تقوم الشركة بدفع فائدة مدينة لشركات إعادة التأم ني تتحدد يف االتفاقيات ادلعقودة معها وتبلغ نسبة الفائدة ادلتفق عليها يف الفًتة احلالية  %3من رصيد
ىذه احلساتات تدفع للشركات عند حترير رصيدىا وتسجل يف بيان الدخل الشامل.
25

تتوزع احلساتات الدائنة لشركات التأم ني واعادة التأم ني كما يلي:

كما يف  31أيلول2121
(غي مدقق)

كما يف  31كانون األول 2121

ل.س

ل.س

شركات أتم ني وإعادة أتم ني زللية

261,564,183

23,534,319

شركات أتم ني وإعادة أتام ني خارجية

441,167,331

333,148,687

712,731,413

356,583,115

 -24عمالء دائنون ووسطاء ووكالء أتمني
تتكون ىذه احلركة شلا يلي :
كما يف  31أيلول 2121
(غي مدقق)

كما يف  31كانون األول 2121

ل.س

ل.س

عمالء دائنون

21,642,192

16,947,492

وسطاء ووكالء التأم ني

127,775,425

53,964,438

148,417,617

71,911,931

 -19االحتياطيات الفنية واحلسابية
تتكون ىذه احلركة شلا يلي :
كما يف  31أيلول ( 2121غي مدقق)
احتياطي ايرادات غي مكتسبة

فرع التأم ني
احلياة
البحري
السيارات  /إلزامي
السيارات /شامل
الصحي الداخلي
الصحي اخلارجي
احلريق
السفر
حوادث شخصية
مصاريف شاملة
حوادث عامة
اذلندسي
موتايل

احتياطي مطالبات حتت التسوية

احتياطي مطالبات غي مبلغ
عنها

اجملموع

1,187,158,148
11,484,529
119,935,357
383,836,246
642,242,195
9,385,561
62,341,241
19,129,411
174,489
8,783,458
3,911,246
8,134,479
11,626,517

111,269,688
243,829,561
168,997,542
231,668,938
11,637,511
36,499,826

3,145,359
38,254,347
71,969,296
11,688,795
2,631,532
19,322
1,646,899
731,485
1,525,215
5,474,974

1,288,327,736
13,629,888
412,119,264
624,813,184
872,911,133
9,385,561
84,666,536
21,659,932
193,811
11,431,357
4,632,731
9,659,694
52,611,317

2,465,931,755

791,913,154

137,186,224

3,394,921,133
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كما يف  31كانون األول 2121
احتياطي ايرادات غي مكتسبة

فرع التأم ني
احلياة
البحري
السيارات  /إلزامي
السيارات /شامل
الصحي الداخلي
الصحي اخلارجي
احلريق
السفر
حوادث شخصية
مصاريف شاملة
حوادث عامة
اذلندسي
موتايل

احتياطي مطالبات حتت التسوية

احتياطي مطالبات غي مبلغ
عنها

اجملموع

865,122,515
19,251,151
42,595,991
233,796,112
231,881,362
4,229,161
35,876,116
11,111,751
545,691
6,433,178
2,314,131
312,986
11,548,967

1,194,721
247,113,518
116,469,237
85,749,992
4,164,351
9,984,251

5,775,345
37,152,126
43,836,751
6,726,752
1,162,161
64,787
1,216,212
433,911
56,811
1,977,931

866,217,235
25,126,495
326,661,524
384,111,989
316,631,354
4,229,161
46,767,118
11,273,811
611,478
7,639,281
2,748,131
359,796
22,511,148

1,462,117,788

454,476,157

98,292,565

2,114,776,411

تقوم الشركة بنهاية كل ربع تاحتجاز حصتها من االحتياطيات الفنية واحلسابية ألعمال ذلك الربع ،كذلك تقوم تاإلفراج عن االحتياطيات اليت مت احتجازىا
عن الربع ادلقابل ذلا يف الفًتة السابقة.
 -21ذمم دائنة ودائنون خمتلفون
يتكون ىذه احلركة شلا يلي :

ضريبة الرواتب واألجور
أتمينات اجتماعية
رواتب مستحقة
طوابع ورسوم أتم ني
مصاريف مهينة
عمولة ىيئة اإلشراف على التأم ني
صندوق متضرري حوادث السي
عموالت مستحقة
أرصدة دائنة أخرى

كما يف  31أيلول 2121
(غي مدقق)

كما يف  31كانون األول 2121

ل.س
27,914,333
5,177,233
17,958,511
23,116,631
16,972,961
1,311,238
24,141,951
95,587,153

ل.س
51,226,815
3,992,131
21,976,551
9,199,188
8,643,622
9,678,827
132,559
16,181,411
31,135,965

211,867,899

151,966,958
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 -02رأس املال
يتكون رأس مال الشركة البالغ  1مليار لية سورية من  11مليون سهم بقيمة امسية  111لية سورية للسهم الواحد ،مرخص ومدفوع تالكامل.
 -00االحتياطي القانوين
حددت ادلواد  197/ 198من قانون الشركات رقم  29اتريخ  24شباط  ، 2111االحتياطي القانوين مبعدل  % 11من صايف األرتاح السنوية قبل
الضريبة ،حىت بلوغو  % 25من أ رس ادلال  ،وقد بلغت قيمة االحتياطي القانوين / 26,193,263 /لية سورية كما يف  31أيلول ، 2121وكان ادلبلغ
نفسو يف  31كانون األول . 2121
 -00مكاسب غري حمققة مرتاكمة انجتة عن تغريات أسعار الصرف

بناءً على التعميم رقم  12لعام  2115الصادر عن ىيئة األوراق واألسواق ادلالية يتم االعًتاف تادلكاسب (اخلسائر) الناجتة عن إعادة تقييم البنود النقدية
ادلعًتف هبا تالعمالت األجنبية ببند منفصل يف قائمة الدخل الشامل قبل الدخل اخلاضع للضريبة ويتم فصل ىذه ادلكاسب ( اخلسائر) يف مكوانت حقوق
ادللكية يف قائمة ادلركز ادلارل وقائمة التغيات يف حقوق ادللكية عن األرتاح ااحمتجزة.

 – 08التحليل القطاعي

28

جدول التحليل القطاعي عن الفرتة ادلنتهية يف 2021-09-30

التأمني البحري

أتمينات احلياة

التأمني الصحي

أتمني ادلركبات

محاية

اإلدخاري

نقل بضائع

أجسام السفن

السيارات /إلزامي

السيارات /تكميلي

الصحي الداخلي

الصحي اخلارجي

احلريق

السرقة

التغطيات ادلصرفية
""BBB

هندسي

سفر

مسؤوليات

حوادث عامة

حوادث شخصية

أتمينات أخرى
"ادلوابيل"

اجملموع

األقساط ادلكتتبة يف الفرتة احلالية

136,258,733

319,975

27,384,585

-

285,445,332

700,595,030

1,410,441,319

23,463,900

112,758,895

-

-

17,761,565

26,640,960

5,152,585

9,335,985

212,360

20,487,979

2,776,259,203

أقساط اإلعادة الواردة

-

-

-

-

-

24,905,240

-

-

14,848,166

-

10,238,912

2,574,632

-

-

-

-

-

52,566,950

حصة ادلعيدين من األقساط (نسيب) يف الفرتة احلالية

()1,976,413

()7,104,648

()352,700

-

-

-

-

-

()67,505,870

-

-

()1,370,603

()26,640,960

()731,362

()6,814,489

()26,001

-

()112,523,046

حصة ادلعيدين من األقساط (اختياري) يف الفرتة احلالية

()83,217,282

-

()1,963,895

-

-

()60,819,330

-

()3,000,000

()19,079,413

-

-

()15,329,436

-

-

()250,000

-

-

()183,659,356

حصة ادلعيدين من األقساط (فائض خسارة) يف الفرتة احلالية

-

-

-

-

()3,381,250

()7,868,750

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

()11,250,000

إمجايل حصة معيدي التأمني من األقساط يف الفرتة احلالية

()85,193,695

()7,104,648

()2,316,595

-

()3,381,250

()68,688,080

-

()3,000,000

()86,585,283

-

-

()16,700,039

()26,640,960

()731,362

()7,064,489

()26,001

-

()307,432,402

صايف األقساط ادلكتتب هبا يف الفرتة احلالية

51,065,038

()6,784,673

25,067,990

-

282,064,082

656,812,190

1,410,441,319

20,463,900

41,021,778

-

10,238,912

3,636,158

-

4,421,223

2,271,496

186,359

20,487,979

2,521,393,751

األقساط ادلكتتب هبا عن العام ادليالدي الفائت ()12/31

6,651,777

95,681,485

77,004,600

-

106,489,976

584,490,006

577,200,904

10,572,900

89,690,020

-

16,082,697

757,465

15,494,150

4,127,459

1,657,865

863,820

26,372,418

1,613,137,542

األقساط ادلكتتب هبا عن الربع ادلقابل من العام الفائت

()6,108,855

()75,027,744

()62,451,070

-

()92,096,916

()350,399,659

()382,036,734

()10,572,900

()61,446,479

-

()11,900,217

()757,465

()7,061,350

()1,742,792

()1,240,735

()818,550

()20,294,130

()1,083,955,596

136,801,656

20,973,716

41,938,115

-

299,838,392

959,590,616

1,605,605,489

23,463,900

155,850,602

-

14,421,392

20,336,197

35,073,760

7,537,253

9,753,115

257,630

26,566,267

3,358,008,100

أقساط سنة فائتة ( 12شهر)
إمجايل حصة ادلعيدين من األقساط عن العام ادليالدي الفائت

()31,779,926

()32,637,810

-

()2,918,030

()55,324,106

-

()2,000,000

()54,726,702

-

-

()657,471

()15,494,150

()269,586

()910,858

()156,668

-

()200,046,156

21,723,262

28,474,121

-

2,235,133

25,677,944

-

2,000,000

51,871,274

-

-

657,471

7,061,350

()342,463

1,014,262

149,362

-

143,390,801

()17,161,312

()6,480,284

-

()4,064,147

()98,334,243

-

()3,000,000

()89,440,711

-

-

()16,700,039

()35,073,760

()1,343,411

()6,961,086

()33,307

-

()364,087,755

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19,911

-

19,911

إمجايل األقساط غري ادلكتسبة يف هناية الفرتة

()107,538

()1,186,950,510

()10,484,529

-

()119,935,357

()383,836,246

()642,242,196

()9,385,560

()62,340,241

-

()5,768,557

()8,134,479

()19,029,400

()3,014,901

()3,901,246

()174,489

()10,626,507

()2,465,931,755

حصة معيد التأمني من أقساط غري مكتسبة يف هناية الفرتة

2,358,057

28,769,456

1,620,071

-

-

28,431,560

-

1,200,000

43,847,189

-

-

6,680,016

19,029,400

537,364

2,960,530

28,751

-

135,462,395

إمجايل األقساط غري مكتسبة يف بداية الفرتة ()1/1

5,113,670

860,008,845

19,251,150

-

42,595,990

233,796,002

230,880,362

4,229,160

35,876,008

-

6,433,079

302,986

10,111,750

1,650,984

663,146

545,691

10,548,967

1,462,007,788

()14,461,913

()8,159,453

-

-

()16,207,096

-

()800,000

()21,890,685

-

-

()262,989

()10,111,750

()107,836

()364,343

()94,000

-

()73,507,202

إمجايل التغري يف احتياطي األقساط غري ادلكتسبة

5,006,132

()326,941,665

8,766,621

-

()77,339,366

()150,040,244

()411,361,834

()5,156,400

()26,464,233

-

664,522

()7,831,493

()8,917,650

()1,363,917

()3,238,100

371,202

()77,540

()1,003,923,965

صايف التغري يف احتياطي األقساط غري ادلكتسبة

6,317,052

()312,634,122

2,227,240

-

()77,339,366

()137,815,780

()411,361,834

()4,756,400

()4,507,729

-

664,522

()1,414,466

-

()934,389

()641,913

305,953

()77,540

()941,968,775

صايف أقساط التأمني ادلكتسبة

57,382,090

()319,418,795

27,295,230

-

204,724,716

518,996,409

999,079,485

15,707,500

36,514,049

-

10,903,434

2,221,693

-

3,486,835

1,629,583

492,312

20,410,439

1,579,424,980

العموالت ادلقبوضة

311,432

-

696,707

-

-

5,293,497

-

-

21,201,760

-

-

1,227,653

15,634,381

339,147

562,011

-

-

45,266,587

صايف اإليرادات

57,693,522

()319,418,795

27,991,937

-

204,724,716

524,289,906

999,079,485

15,707,500

57,715,809

-

10,903,434

3,449,346

15,634,381

3,825,981

2,191,593

492,312

20,410,439

1,624,691,567

12/31

()3,170,846

إمجايل حصة ادلعيدين من األقساط عن الربع ادلقابل من العام الفائت 2,869,086

إمجايل حصة ادلعيدين عن سنة فائتة ( 12شهر)

()85,495,456

أقساط عن أخطار طويلة األجل ادلكتتبة يف فرتات سابقة - %100

حصة معيد التأمني من أقساط غري مكتسبة يف بداية الفرتة )1,047,137( 1/1
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جدول التحليل القطاعي عن الفرتة ادلنتهية يف 2021-09-30

التأمني البحري

أتمينات احلياة

التأمني الصحي

أتمني ادلركبات

محاية

اإلدخاري

نقل بضائع

أجسام السفن

السيارات /إلزامي

السيارات /تكميلي

الصحي الداخلي

الصحي اخلارجي

-

()374,301,873

-

احلريق

السرقة

التغطيات ادلصرفية
""BBB

هندسي

سفر

مسؤوليات

حوادث عامة

حوادث شخصية

أتمينات أخرى
"ادلوابيل"

اجملموع

-

()27,634,450

()302,056,247

()507,007,762

-

()1,282,200

-

-

-

-

-

-

-

-

()1,212,282,532

حصة معيدي التأمني من إمجايل ادلطالبات ادلدفوعة (نسيب)

-

-

-

-

14,346,507

-

-

750,099

-

-

-

-

-

-

-

-

15,096,606

حصة معيدي التأمني من إمجايل ادلطالبات ادلدفوعة (اختياري)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14,346,507

-

-

750,099

-

-

-

-

-

-

-

-

15,096,606

()507,007,762

-

()532,101

-

-

-

-

-

-

-

-

()1,197,185,926

()230,668,938

-

()10,637,500

-

-

-

-

-

-

-

()36,499,826

()791,903,054

-

-

8,691,275

-

-

-

-

-

-

-

-

61,634,469

85,749,992

-

4,164,350

-

-

-

-

-

-

-

9,984,250

454,476,057

إمجايل ادلطالبات ادلدفوعة

حصة معيدي التأمني من إمجايل ادلطالبات ادلدفوعة (فائض خسارة)

-

-

-

-

إمجايل حصة معيدي التأمني من إمجايل ادلطالبات ادلدفوعة

-

-

-

-

-

صايف ادلطالبات ادلدفوعة

-

()374,301,873

-

-

()27,634,450

()287,709,740

إمجايل احتياطي ادلطالبات قيد التسوية يف هناية الفرتة

-

()101,269,688

-

-

()243,829,560

()168,997,542

حصة معيد التأمني من احتياطي ادلطالبات قيد التسوية يف هناية الفرتة

-

-

-

-

649,700

52,293,494

إمجايل احتياطي ادلطالبات قيد التسوية يف بداية الفرتة ()1/1

-

1,094,720

-

-

247,013,508

106,469,237

-

-

-

()598,350

()37,842,306

-

-

()2,915,503

-

-

-

-

-

-

-

-

()41,356,159

-

()100,174,968

-

-

3,183,948

()62,528,305

()144,918,946

-

()6,473,150

-

-

-

-

-

-

-

()26,515,576

()337,426,997

حصة معيد التأمني من احتياطي مطالبات قيد تسوية بداية الفرتة - 1/1

صايف التغري يف احتياطي ادلطالبات قيد التسوية

-

()100,174,968

-

-

3,235,298

()48,077,117

()144,918,946

-

()697,378

-

-

-

-

-

-

-

()26,515,576

()317,148,687

احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها يف هناية الفرتة

-

-

()3,145,359

-

()38,254,347

()71,969,296

-

-

()11,688,795

-

()1,081,604

()1,525,215

()2,630,532

()565,295

()731,485

()19,322

()5,474,974

()137,086,224

حصة معيدين من احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها هناية الفرتة

إمجايل التغري يف احتياطي ادلطالبات قيد التسوية

احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها يف بداية الفرتة ()1/1
حصة معيدين من احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها بداية الفرتة

-

-

486,021

-

89,753

11,931,138

-

-

8,221,348

-

-

1,252,503

2,630,532

100,756

555,099

3,594

-

25,270,744

-

-

5,775,345

-

37,052,026

43,836,750

-

-

6,726,752

-

1,206,202

56,810

1,162,061

309,560

124,341

64,787

1,977,931

98,292,565

-

-

()2,447,836

-

()89,753

()7,436,276

-

-

()4,104,503

-

-

()49,310

()1,162,061

()20,219

()68,314

()11,751

-

()15,390,023

إمجايل التغري يف احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها

-

-

2,629,986

-

()1,202,321

()28,132,546

-

-

()4,962,043

-

124,598

()1,468,405

()1,468,471

()255,735

()607,144

45,465

()3,497,043

()38,793,659

صايف التغري يف احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها

-

-

668,171

-

()1,202,321

()23,637,684

-

-

()845,198

-

124,598

()265,212

-

()175,198

()120,359

37,308

()3,497,043

()28,912,938

اسرتدادات من مطالبات مدفوعة هناية الفرتة

-

-

-

-

90,000

5,954,191

7,614,126

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13,658,317

اسرتدادات من مطالبات مدفوعة بداية الفرتة ()1/1

-

-

-

-

()311,000

()6,977,206

()1,313,022

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

()8,601,228

صايف التغري يف اسرتدادات من ادلطالبات ادلدفوعة

-

-

-

-

()221,000

()1,023,015

6,301,104

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,057,089

العموالت ادلدفوعة للوكالء

()7,003

()5,072

-

-

-

()140,549

()750,203

-

()247,989

-

-

-

()321,000

-

-

-

-

()1,471,816

العموالت ادلدفوعة دلندويب ادلبيعات

()99,425

()2,670,703

()3,904,367

-

()135,547,774

()81,132,029

-

()15,351,720

-

-

()392,627

()5,678,385

()878,973

()292,624

()92,726

-

()246,041,353

عموالت مدفوعة جلهات تسويقية أخرى "عموالت إعادة واردة زللياً"

1/1

-

-

-

-

-

()2,786,463

-

-

()1,385,566

()2,772,086

()201,288

-

-

-

()7,145,403

عمول ة االحتاد السوري لشركات التأمني إلدارته جتمع اإللزامي

-

-

-

-

()11,100,939

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

()11,100,939

مصاريف أتمينية أخرى ()card+CRT+Survey+life exam

-

-

-

-

-

()846,640

()8,613,250

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

()9,459,890

األتعاب اإلدارية ادلدفوعة لشركات إدارة النفقات الطبية

-

-

-

-

-

-

()113,273,749

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

()113,273,749

بدال ت اذليئة

()817,552

()1,920

()164,308

-

()1,712,672

()4,353,002

()8,462,648

()140,783

()765,642

-

()61,433

()122,017

()159,846

()30,916

()56,016

()1,275

()122,928

()16,972,958

حصة صندوق تعويض متضرري حوادث السري رلهول ة ادلسبب

-

-

-

-

()2,827,226

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

()2,827,226

حصة صندوق الرعاية االجتماعية

-

-

-

-

()3,677,104

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

()3,677,104

صايف ادلصاريف

()923,981

()477,154,536

()3,400,503

-

()44,829,414

()497,144,778

()856,544,461

()140,783

()19,825,593

-

()2,708,921

()981,145

()6,159,231

()1,085,086

()468,999

()56,693

()30,135,547

()1,941,559,671

صايف أرابح فروع التأمني

56,769,541

()796,573,331

24,591,433

-

159,895,302

27,145,129

142,535,024

15,566,717

37,890,216

-

8,194,513

2,468,201

9,475,150

2,740,895

1,722,594

435,619

()9,725,108

()316,868,110

صايف أرابح فروع التأمني يف الفرتة ادلقابلة

()10,080,939

()567,200,587

22,358,222

-

68,180,849

75,751,889

182,761,309

10,548,289

10,250,305

-

3,699,433

245,632

5,538,113

3,959,274

771,023

219,218

25,014,542

()167,983,427
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 31أيلول 2121
التأمني البحري

أتمينات احلياة

التأمني الصحي

أتمني ادلركبات

التحليل القطاعي للفرتة ادلنتهية يف  30أيلول 2020

محاية

اإلدخاري

نقل بضائع

أجسام السفن

السيارات /إل زامي

السيارات /تكميلي

الصحي الداخلي

الصحي اخلارجي

احلريق

التغطيات ادلصرفية ""BBBهندسي

سفر

مسؤوليات

حوادث عامة

حوادث شخصية

أتمينات أخرى "ادلوابيل" اجملموع

األقساط ادلكتتبة يف الفرتة احلالية

6,108,855

75,027,744

62,451,070

-

92,096,916

349,439,659

382,036,734

10,572,900

60,664,178

-

757,465

7,061,350

1,742,792

1,240,735

818,550

20,294,130

1,070,313,078

أقساط اإلعادة الواردة

-

-

-

-

-

960,000

-

-

782,301

11,900,217

-

-

-

-

-

-

13,642,518

حصة ادلعيدين من األقساط (نسيب) يف الفرتة احلالية

()507,063

()21,723,262

()3,808,194

-

-

-

-

-

()37,584,693

-

()607,471

()7,061,350

-

()950,011

()36,862

-

()72,278,906

حصة ادلعيدين من األقساط (اختياري) يف الفرتة احلالية

()2,362,023

-

()24,665,927

-

-

()14,619,777

-

()2,000,000

()14,286,581

-

()50,000

-

342,463

()64,251

()112,500

-

()57,818,596

حصة ادلعيدين من األقساط (فائض خسارة) يف الفرتة احلالية

-

-

-

-

()2,235,133

()11,058,167

-

-

-

-

-

-

-

-

-

()13,293,300

إمجايل حصة معيدي التأمني من األقساط يف الفرتة احلالية

()2,869,086

()21,723,262

()28,474,121

-

()2,235,133

()25,677,944

-

()2,000,000

()51,871,274

-

()657,471

()7,061,350

342,463

()1,014,262

()149,362

-

()143,390,801

صايف األقساط ادلكتتب هبا يف الفرتة احلالية

3,239,770

53,304,481

33,976,949

-

89,861,783

324,721,715

382,036,734

8,572,900

9,575,206

11,900,217

99,994

-

2,085,255

226,473

669,188

20,294,130

940,564,795

األقساط ادلكتتب هبا عن العام ادليالدي الفائت ()12/31

26,657,019

66,769,537

50,201,255

-

116,444,695

288,744,890

395,514,500

12,771,870

77,972,256

1,046,400

1,638,680

6,101,253

9,960,865

1,017,935

379,815

52,747,524

1,107,968,493

األقساط ادلكتتب هبا عن الربع ادلقابل من العام الفائت

()25,293,434

()50,980,863

()35,339,730

-

()111,452,398

()191,044,475

()321,133,363

()12,771,870

()56,670,502

()1,046,400

()1,638,680

()4,943,798

()6,764,004

()673,445

()330,075

()44,408,925

()864,491,961

أقساط سنة فائتة ( 12شهر)

7,472,440

90,816,417

77,312,595

-

97,089,213

448,100,074

456,417,871

10,572,900

82,748,234

11,900,217

757,465

8,218,805

4,939,653

1,585,225

868,290

28,632,729

1,327,432,129

()13,167,987

()41,396,729

-

()2,027,547

()23,637,734

-

()2,463,000

()57,694,937

-

()1,155,392

()6,101,253

()4,938,957

()679,429

()55,611

()1,160,000

()164,551,075

إمجايل حصة ادلعيدين من األقساط عن الربع ادلقابل من العام الفائت

9,817,928

8,811,548

32,259,921

-

4,055,092

19,548,743

-

2,340,000

50,405,327

-

1,548,264

4,943,798

3,208,957

577,245

48,197

1,160,000

138,725,020

إمجايل حصة ادلعيدين عن سنة فائتة ( 12شهر)

()3,123,657

()26,079,701

()37,610,929

-

()207,588

()29,766,935

-

()2,123,000

()59,160,883

-

()264,599

()8,218,805

()1,387,538

()1,116,446

()156,776

-

()169,216,856

إمجايل حصة ادلعيدين من األقساط عن العام ادليالدي الفائت ()10,072,499( )12/31

أقساط عن أخطار طويلة األجل ادلكتتبة يف فرتات سابقة ()%100

72,198

72,198

إمجايل األقساط غري ادلكتسبة يف هناية الفرتة

()6,739,066

()918,890,782

()19,328,149

-

()38,835,685

()179,240,030

()182,567,149

()4,229,160

()33,099,293

()4,760,087

()302,986

()6,086,450

()1,975,861

()634,090

()593,172

()11,453,092

()1,408,735,052

حصة معيد التأمني من أقساط غري مكتسبة يف هناية الفرتة

1,532,682

14,685,173

9,402,732

-

-

7,083,877

-

849,200

23,664,359

-

105,839

6,086,450

555,015

446,578

94,066

-

64,505,972

إمجايل األقساط غري مكتسبة يف بداية الفرتة ()1/1

15,062,749

363,055,329

12,550,314

-

46,577,878

115,497,956

237,308,700

7,663,122

31,188,902

418,560

655,472

3,733,269

3,984,346

407,174

267,732

21,099,010

859,470,513

حصة معيد التأمني من أقساط غري مكتسبة يف بداية الفرتة ()1/1

()7,900,255

()5,819,188

()10,219,242

-

-

()4,385,660

-

()1,477,800

()20,941,921

-

()402,549

()3,733,269

()1,975,583

()230,712

()33,366

-

()57,119,545

إمجايل التغري يف احتياطي األقساط غري ادلكتسبة

8,323,683

()555,835,453

()6,777,835

-

7,742,193

()63,742,074

54,741,551

3,433,962

()1,910,391

()4,341,527

352,486

()2,353,181

2,008,485

()226,916

()325,440

9,645,918

()549,264,538

صايف التغري يف احتياطي األقساط غري ادلكتسبة

1,956,110

()546,969,468

()7,594,345

-

7,742,193

()61,043,857

54,741,551

2,805,362

812,047

()4,341,527

55,776

-

587,917

()11,050

()264,740

9,645,918

()541,878,112

صايف أقساط التأمني ادلكتسبة

5,195,880

()493,664,987

26,382,604

-

97,603,976

263,677,859

436,778,286

11,378,262

10,387,253

7,558,690

155,770

-

2,673,171

215,423

404,448

29,940,048

398,686,684

العموالت ادلقبوضة

-

-

6,982,228

-

-

475,919

-

-

13,261,801

-

347,420

5,594,328

595,872

331,638

-

-

27,589,207

صايف اإليرادات

5,195,880

()493,664,987

33,364,833

-

97,603,976

264,153,778

436,778,286

11,378,262

23,649,054

7,558,690

503,190

5,594,328

3,269,043

547,061

404,448

29,940,048

426,275,891

31

التأمني البحري

أتم ينات احلياة

التأمني الصحي

أتمني ادلركبات

التحليل القطاعي للفرتة ادلنتهية يف  30أيلول 2020

محاية

اإلدخاري

نقل بضائع

أجسام السفن

السيارات /إل زامي

السيارات /تكميلي

الصحي الداخلي

الصحي اخلارجي

احلريق

سفر

مسؤوليات

حوادث عامة

حوادث شخصية

إمجايل ادلطالبات ادلدفوعة

()10,000,000

()66,791,053

-

-

()45,509,021

()95,408,394

()209,227,668

-

()8,994,960

-

-

-

()15,000

-

()80,205

()2,877,663

()438,903,964

حصة معيدي التأمني من إمجايل ادلطالبات ادلدفوعة (نسيب)

-

-

-

-

-

-

-

5,159,190

-

-

-

-

-

-

-

5,159,190

حصة معيدي التأمني من إمجايل ادلطالبات ادلدفوعة (اختياري)

-

-

-

-

-

-

-

2,617,724

-

-

-

-

-

-

-

2,617,724

1,248,664

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,248,664

1,248,664

-

-

7,776,914

-

-

-

-

-

-

-

9,025,578

()209,227,668

-

()1,218,046

-

-

-

()15,000

-

()80,205

()2,877,663

()429,878,386

()83,491,101

-

()5,500,000

-

-

-

()631,675

-

()90,000

()3,543,998

()418,011,181

-

-

3,628,221

-

-

-

-

-

20,000

-

35,644,377

42,857,143

-

6,090,000

-

-

-

909,175

-

90,000

150,400

341,609,084

-

-

()4,970,330

-

-

-

-

-

()20,000

-

()26,556,212

()40,633,959

-

590,000

-

-

-

277,500

-

-

()3,393,598

()76,402,098

()40,633,959

-

()752,109

-

-

-

277,500

-

-

()3,393,598

()67,313,933

()6,206,118

()892,516

()56,810

()616,410

()370,475

()118,893

()65,122

()2,147,455

()86,293,384

حصة معيدي التأمني من إمجايل ادلطالبات ادلدفوعة (فائض خسارة)

-

-

-

-

إمجايل حصة معيدي التأمني من إمجايل ادلطالبات ادلدفوعة

-

-

-

-

-

صايف ادلطالبات ادلدفوعة

()10,000,000

()66,791,053

-

-

()45,509,021

()94,159,730

إمجايل احتياطي ادلطالبات قيد التسوية يف هناية الفرتة

()5,000,000

()5,594,720

-

-

()242,757,565

()71,402,122

حصة معيد التأمني من احتياطي ادلطالبات قيد التسوية يف هناية الفرتة

-

2,250,000

-

-

598,350

29,147,806

إمجايل احتياطي ادلطالبات قيد التسوية يف بداية الفرتة ()1/1

-

-

-

-

264,676,751

26,835,615

-

-

-

()598,350

()20,967,532

()5,000,000

()5,594,720

-

-

21,919,186

()44,566,507

()5,000,000

()3,344,720

-

-

21,919,186

()36,386,233

احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها يف هناية الفرتة

()5,798,445

-

()36,413,635

()33,607,505

حصة ادلعيدين من احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها يف هناية الفرتة

حصة معيد التأمني من احتياطي ادلطالبات قيد التسوية يف بداية الفرتة (-)1/1
إمجايل التغري يف احتياطي ادلطالبات قيد التسوية
صايف التغري يف احتياطي ادلطالبات قيد التسوية

التغطيات ادلصرفية ""BBBهندسي

أتم ينات أخرى "ادلوابيل" اجملموع

2,820,820

-

89,753

5,700,398

4,437,066

-

19,845

616,410

104,065

83,733

11,759

-

13,883,849

احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها يف بداية الفرتة ()1/1

3,765,094

-

39,701,512

21,655,866

45,425,682

-

5,847,919

78,480

122,901

457,594

747,065

76,345

28,486

3,956,064

121,863,008

حصة ادلعيدين من احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها يف بداية الفرتة ()1/1

()3,065,773

-

()89,753

()3,967,441

-

-

()3,926,610

-

()75,478

()457,594

()370,422

()43,258

()4,171

-

()12,000,500

إمجايل التغري يف احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها

()2,033,351

-

3,287,877

()11,951,639

45,425,682

-

()358,199

()814,036

66,091

()158,816

376,590

()42,548

()36,636

1,808,609

35,569,624

صايف التغري يف احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها

()2,278,304

-

3,287,877

()10,218,682

45,425,682

-

152,257

()814,036

10,458

-

110,233

()2,073

()29,048

1,808,609

37,452,973

اسرتدادات من مطالبات مدفوعة هناية الفرتة

-

-

-

-

309,500

6,720,656

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7,030,156

اسرتدادات من مطالبات مدفوعة بداية الفرتة ()1/1

-

-

()4,360,000

-

()313,252

()4,072,661

()1,282,283

-

-

-

-

-

-

-

-

-

()10,028,196

صايف التغري يف اسرتدادات من ادلطالبات ادلدفوعة

-

-

()4,360,000

-

()3,752

2,647,995

()1,282,283

-

-

-

-

-

-

-

-

-

()2,998,040

العموالت ادلدفوعة للوكالء

()6,816

()15,638

-

-

-

()67,165

()435,219

-

()241,083

-

-

-

-

-

-

()765,921

العموالت ادلدفوعة دلندويب ادلبيعات

()233,349

()2,934,023

()8,132,600

-

-

()51,178,257

()25,611,090

()766,535

()10,766,589

-

()263,472

()13,847

327,954

233,479

()71,066

()341,089

()99,750,485

عموالت مدفوعة جلهات تسويقية أخرى "يتم ذكرها"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

()2,973,820

-

-

-

-

-

-

()2,973,820

عمول ة االحتاد السوري لشركات التأمني إلدارته جتمع اإللزامي

-

-

-

-

()4,057,300

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

()4,057,300

مصاريف أتم ينية أخرى (- )card+CRT+Survey+life exam

-

()221,000

-

-

()1,010,080

12,950

-

()204,500

-

-

-

-

-

-

-

()1,422,630

األتعاب اإلدارية ادلدفوعة لشركات إدارة النفقات الطبية

-

-

-

-

-

-

()21,255,453

-

-

-

-

-

-

-

-

-

()21,255,453

بدال ت اذليئة

()36,653

()450,166

()374,706

-

()552,583

()2,102,398

()2,292,220

()63,437

()368,679

()71,401

()4,545

()42,368

()10,457

()7,444

()4,911

()121,765

()6,503,736

حصة صندوق تعويض متضرري حوادث السري رلهول ة ادلسبب

-

-

-

-

()904,663

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

()904,663

حصة صندوق الرعاية االجتماعية

-

-

-

-

()3,916,123

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

()3,916,123

صايف ادلصاريف

()15,276,818

()73,535,600

()11,006,611

-

()29,423,127

()188,401,889

()254,016,976

()829,973

()13,398,749

()3,859,257

()257,559

()56,215

690,230

223,962

()185,230

()4,925,506

()594,259,319

صايف أرابح فروع التأمني

()10,080,939

()567,200,587

22,358,222

-

68,180,849

75,751,889

182,761,309

10,548,289

10,250,305

3,699,433

245,632

5,538,113

3,959,274

771,023

219,218

25,014,542

()167,983,427

صايف أرابح فروع التأمني يف الفرتة ادلقابلة

12,860,741

460,836

2,059,388

-

35,135,363

44,798,443

()33,252,014

5,373,223

4,604,799

543,082

159,612

585,356

1,516,232

186,575

180,703

4,501,448

79,713,784
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تتوزع أقساط التأم ني اإللزامي ادلكتتب هبا حتت فروع التأم ني اإللزامي على النحو التارل:
كما يف  31أيلول
 ( 2121غي مدقق )
ل.س
282,722,237
إلزامي داخلي
إلزامي حدودي
2,723,195
بطاقة برتقالية
285,445,332
إيضاحات خاصة هبيئة اإلشراف على التأم ني
16,972,958
رسوم ىيئة اإلشراف على التأم ني
2,827,226
113,273,749

حصة اذليئة من متضرري حوادث السي
األتعاب اإلدارية لشركات إدارة النفقات الصحية

كما يف  31أيلول
 ( 2121غي مدقق )
ل.س
91,466,251
1,631,665
92,196,916
6,513,735
914,663
21,255,453

-06خسائر /مكاسب فروقات أسعار صرف غري حمققة
أصدرت ىيئة األوراق واألسواق ادلالية السورية التعميم رقم  / 12 /بتاريخ  15شباط  2115والقاضي بضرورة فصل ادلكاسب أو اخلسائر الناجتة عن إعادة
تقييم البنود النقدية ادلعًتف هبا تالعمالت األجنبية ببند منفصل قبل الدخل اخلاضع للضريبة يف بيان الدخل والدخل الشامل األخر ويف مكوانت حقوق
ادللكية ضمن بيان ادلركز ادلارل ويف بيان التغيات يف حقوق ادلسامه ني.

 -06إيرادات أخرى:
يتكون ىذا البند شلا يلي :
كما يف  31أيلول 2121
(غي مدقق)

كما يف  31أيلول 2121
(غي مدقق)

ل.س

ل.س

عوائد إجيار استثمارات عقارية

-

4,511,111

إيرادات أخرى سلتلفة

291,993

213,451,496

291,993

217,951,496
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 -04رواتب وأجور وملحقاهتا
يتكون ىذا البند شلا يلي :
كما يف  31أيلول 2121
(غي مدقق)
رواتب و أجور
أتمينات اجتماعية
حوافز و مكافئات
بدل سكن
تدريب موظف ني
أتم ني صحي و حياة
تعويض هناية خدمة
أخرى

كما يف  31أيلول2121
(غي مدقق)

ل.س
185,542,354
27,933,711
111,839,933
6,463,196
421,111
581,157
1,311,111
22,765,919

ل.س
144,167,423
21,528,448
31,551,458
1,249,999
142,111
261,287
1,375,111
11,437,313

345,845,261

211,612,918

 -04مصاريف إدارية وعمومية
يتكون ىذا البند شلا يلي :
كما يف  31أيلول 2121
(غي مدقق)
أتعاب رللس اإلدارة
إجيارات
بريد وبرق وىاتف
رسوم اشًتاكات
أتعاب مدققي احلساتات
مصاريف قانونية ومهنية
صيانة
نفقات سفر وانتقاالت
كهرتاء ومياه
دعاية وإعالن
ضيافة
قرطاسية
أتم ني
عموالت مصرفية
مصاريف أخرى

كما يف  31أيلول2121
(غي مدقق)

ل.س
11,411,111
9,592,412
11,668,196
3,175,113
7,111,111
9,748,972
19,315,263
21,236,115
25,194,982
1,511,123
11,193,841
23,816,551
3,416,341
3,132,113
16,633,547

ل.س
8,211,111
23,971,289
6,462,475
4,794,439
1,874,999
2,442,511
18,541,762
3,942,461
7,263,447
2,252,121
6,324,379
14,465,211
1,879,412
1,485,193
31,216,519

174,913,158

134,115,184
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 -0,االستهالكات واإلطفاءات

استهالك االستثمارا العقارية
استهالك ادلوجودات الثابتة ادلادية (ايضاح رقم )13
استهالك ادلوجودات الثابتة غي ادلادية (يضاح رقم )15

كما يف  31أيلول 2121
(غي مدقق)
ل.س

كما يف  31أيلول
( 2121غي مدقق)

14,231,978
698,511

ل.س
1,999,971
21,111,754
618,751

14,929,478

22,631,475

 -03مكاسب (خسائر) فروقات أسعار الصرف

عند حدوث عملية مالية بعملة أجنبية ينشأ عنها أصل أو خصم أو إيراد أو مصروف ودل تسو العملية وقت نشوئيا تسجل تلك العملية تالعملة ااحملية حسب
سعر الصرف السائد يف اتريخ احلدث ،ويعاجل الربح أو اخلسارة الناتج عن اختالف سعر الصرف وقت تسويتها ضمن قائمة الدخل لنفس الفًتة .

 -02مؤونة  /مصروف ضريبة الدخل

كما يف  31أيلول2121
(غي مدقق)
ل.س

كما يف  31أيلول 2121
(غي مدقق)
ل.س

أرتاح (خسائر) السنة قبل الضريبة
يضاف
استهالك ادلباين
استهالك االستثمارات العقارية
خسائر إعادة التقييم استثمارات مالية تالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
خسائر غي زلققة انجتة عن تغيات يف أسعار الصرف
ينزل
أرتاح إعادة التقييم استثمارات مالية تالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
مكاسب غي زلققة انجتة عن تغيات يف أسعار الصرف

763,371,191

717,691,724

847,816
-

4,783,246
1,999,971
-

()28,261,771
()1,521,162,892

()45,181,856
()958,299,387

صايف الربح (اخلسارة) الضريبية

()784,116,756

()289,117,312

ضريبة دخل %15
إعادة إعمار %11

-

-

مصروف ضريبة دخل الفًتة

كما يف  31أيلول 2121
(غي مدقق)
ل.س

كما يف  31كانون األول
2121
ل.س

الرصيد يف بداية الفًتة
ضريبة دخل الفًتة
ضريبة دخل سنوات سابقة
ضريبة الدخل ادلدفوعة خالل الفًتة

1,786,871
()1,786,871

6,923,371
()6,923,371

سلصص ضريبة الدخل يف هنايية الفًتة

-

-

وقررت إدارة الشركة عدم تشكيل موجودات ضريبية مؤجلة".
35

 -00رحبية السهم االساسية و املخففة
يتكون ىذا البند شلا يلي :

كما يف  31أيلول 2121
(غي مدقق)

كما يف  31أيلول 2121
(غي مدقق)

ل.س

ل.س

صايف ربح (خسارة) السنة

761,583,221

711,767,354

ادلتوسط ادلرجح لعدد األسهم 111 /ل.س

11,111,111

11,111,111

رحبية السهم األساسية وادلخففة

76.16

71.18

 -00القيمة العادلة وادارة املخاطر
أ -القيمة العادلة للموجودات وادلطلوتات ادلالية:
ال يوجد فرق جوىري ب ني القيمة الدفًتية والقيمة العادلة للموجودات وادلطلوتات ادلالية ادلوقوفة بتاريخ بيان ادلركز ادلارل.
ب  -إدارة سلاطر التأم ني:
سلاطر التأم ني
إن سلاطر التأم ني ىي ادلخاطر اليت يولدىا عدم التأكد من حدوث ،توقيت أو قيمة ادلطلوتات التأمينية .إن إدارة سلاطر التأم ني شلكنة من خالل متابعة كمية
وتكوين اإلنتاج اجلديد ،ومتابعة صحة التسعي ومتابعة ادلطالبات الفعلية مقابل ادلطالبات ادلتوقعة.
يعترب اخلطر مبوجب أي عقد أتم ني احتمال حتقق حدث مؤمن عليو وما يستتبع ذلك من مطالبات ذات قيم غي مؤكدة ،نظراً إذل طبيعة عقد التأم ني ،يكون
حتقق ىذا اخلطر مفاجئاً وتالتارل ال ديكن توقعو.
إن اخلطر األساسي الذي تواجهو شركات التأم ني مبوجب عقودىا التأمينية ىو أن تفوق ادلطالبات الفعلية وتسديدات ادلنافع القيمة ادلذكورة حتت بند
ادلطلوتات التأمينية إضافة إذل احتمال تسعي غي مالئم لألخطار ووضع األقساط غي ادلناسبة واالكتتاب أبخطار سيئة أو غي قابلة للتأم ني.
بناءً عليو فإن توفر تواتر ادلطالبات وادلنافع وحدهتا تتعدى ادلبالغ اليت كانت مقدرة عند وقوع حوادث التأم ني ،وختتلف األرقام الفعلية ومبالغ ادلطالبات وادلنافع
من سنة إذل أخرى عن التقديرات ادلتوقعة .أضف إذل ذلك أنو كلما تنوعت ااحمفظة التأمينية ،كلما كانت أقل عرضة للتأثر تالتغيات اليت تطرأ على أي من
تكويناهتا ،وقد طورت الشركة اسًتاتيجية االكتتاب بعقود التأم ني لتنويع األخطار التأمينية اليت تقبل هبا وضمن كل فئة من تلك الفئات لتوسيع قاعدة
األخطار بغية ختفيض نسبة التغي يف النتيجة ادلتوقعة.
تدير الشركة أخطارىا من خالل اسًتاتيجية اكتتاب سليمة ومعاىدات إعادة أتم ني ذات فئة شلتازة ،ومعاجلة احلوادث معاجلة فعالة ،وتضع الشركة األسس
االكتتابية اليت توفر ادلعايي ادلالئمة الختيار األخطار.
وقد توزعت ااحمفظة التأمينية لفًتة التسعة أشهر ادلنتهية يف  31أيلول 2121على فروع التأم ني تالشكل التارل :فرع احلياة  ،% 4.92فرع البحري 1.99
 ، %فرع السيارات إلزامي  ، % 11.28فرع السيارات شامل  ، %25.24فرع الصحي  ، % 51.65فرع احلريق  ، % 4.6فرع السفر ، % 1.96
فرع اذلندسي ، % 1.64فرع احلوادث الشخصية  ، % 1.11فرع احلوادث العامة  ، %1.34فرع ادلوتايل . % 1.74
وقد توزعت ااحمفظة التأمينية لفًتة التسعة أشهر ادلنتهية يف  31أيلول 2121على فرع التأم ني تالشكل التارل :فرع احلياة  ،% 7.59فرع البحري % 4,63
 ،فرع السيارات إلزامي  ، % 5.71فرع السيارات شامل  ، % 32.75فرع الصحي  % 39.79فرع احلريق  ، % 5.37فرع السفر  ، % 1.13فرع
اذلندسي  ، % 1.13فرع احلوادث الشخصية  ، % 1.13فرع احلوادث العامة  ، % 1.26فرع ادلوتايل % 3.6
سلاطر إعادة التأم ني
قامت الشركة إببرام عقود إعادة أتم ني مع شركات أخرى ،لتقليص ادلخاطر ادلالية النامجة عن ادلطالبات الكبية ،وذلك كما ىو معمول بو يف تاقي شركات
التأم ني .تقوم الشركة بتقييم الوضع ادلارل لشركة إعادة التأم ني ادلتعاقدة معها ويتمحور اىتمامها حول األخطار االئتمانية النامجة عن التوزع اجلغرايف وطبيعة
األنشطة والفعاليات لشركات إعادة التأم ني.
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دخلت الشركة يف معاىدات إعادة أتم ني توفر ذلا القدرة على مواجهة األخطار أبسعار منافسة ودتكنها من االحتفاظ تاحلد األمثل من األخطار ،مع األخذ
بع ني االعتبار ادلوارد ادلالية كرأس ادلال واالحتياطيات وحجم زلفظة األوراق ادلالية واألصول اجلاىزة .إن حجم ادلخاطر ااحمتفظ بو يتناسب مع القواعد العلمية
ومقياس ادلقارنة العام ،واألكثر أمهية ىو االحتفاظ بنسبة سيولة عالية للشركة.
إن عقود أقساط إعادة التأم ني ال حتل الشركة من التزاماهتا جتاه ادلؤمن ذلم .وتبقى الشركة ملتزمة جتاه ادلؤمن ذلم تاحلصة ادلعاد أتمينيها حىت يف حال عدم وفاء
شركة إعادة التأم ني تالتزاماهتا.
سلاطر السوق
تنشأ ىذه ادلخاطر من التغيات يف قيمة ،أو اإليرادات النامجة عن ادلوجودات أو الفوائد أو أسعار صرف العمالت مبا فيها ادلخاطر النامجة عن عدم التطابق
ب ني ادلوجودات وادلطلوتات.
سلاطر السيولة
إن إدارة سلاطر السيولة تتمثل تالتأكد من توفر سيولة كافية لإلبقاء تااللتزامات ادلًتتبة على الشركة عند استحقاق أية دفعة .ذلذه الغاية ،فإن الشركة تقوم
بقياس التدفق النقدي ادلتوقع تالنسبة للموجودات وادلطلوتات على حد سواء وذلك بشكل دوري.
كما يف  31أيلول ( 2121غي مدقق )
ادلوجودات

لغاية سنة

أكثر من سنة

اجملموع

ل.س

ل.س

ل.س

النقد وما يف حكمو

1,299,124,318

-

1,299,124,318

ودائع ألجل لدى ادلصارف

1,927,719,969

25,111,111

1,952,719,969

استثما ارت مالية تالقية العادلة من خالل بيان الدخل

161,815,888

-

161,815,888

عمالء مدينون

754,185,476

-

754,185,476

حساتات شركات التأم ني وإعادة التأم ني ادلدينة

48,614,646

-

48,614,646

حصة معيدي التأم ني من االحتياطيات الفنية واحلسابية

222,367,617

-

222,367,617

ذمم مدينة  -أطراف ذات عالقة

111,978,413

-

111,978,413

فوائد مستحقة غي مقبوضة وموجودات أخرى

451,197,314

-

451,197,314

أصول ضريبية مؤجلة

11,298,683

-

11,298,683

وديعة رلمدة لصاحل ىيئة اإلش ارف على التأم ني

-

25,111,111

25,111,111

رلموع ادلوجودات

4,977,172,293

51,111,111

5,127,172,293

ادلطلوتات
حساتات دائنة لشركات التأم ني وإعادة التأم ني

712,731,413

-

712,731,413

عمالء دائنون

148,417,617

-

148,417,617

االحتياطيات الفنية واحلسابية

3,394,921,133

-

3,394,921,133

ذمم دائنة  -أطراف ذات عالقة

59,318,975

-

59,318,975

ذمم دائنة ودائنون سلتلفون

211,867,899

-

211,867,899

رلموع ادلطلوتات

4,517,256,937

-

4,517,256,937

فائض ( /فجوة) السيولة

459,915,356

51,111,111

519,915,356
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كما يف 31كانون األول 2121
لغاية سنة

أكثر من سنة

اجملموع

ل.س

ل.س

ل.س

ادلوجودات
النقد وما يف حكمو

817,191,113

-

817,191,113

ودائع ألجل لدى ادلصارف

1,294,542,196

58,521,711

1,353,163,796

استثما ارت مالية تالقية العادلة من خالل بيان الدخل

135,111,372

-

135,111,372

عمالء مدينون

315,311,167

-

315,311,167

حساتات شركات التأم ني وإعادة التأم ني ادلدينة

22,212,658

-

22,212,658

حصة معيدي التأم ني من االحتياطيات الفنية واحلسابية

131,253,384

-

131,253,384

ذمم مدينة  -أطراف ذات عالقة

49,811,791

-

49,811,791

فوائد مستحقة غي مقبوضة وموجودات أخرى

437,448,186

-

437,448,186

أصول ضريبية مؤجلة

11,298,683

-

11,298,683

وديعة رلمدة لصاحل ىيئة اإلشراف على التأم ني

1

25,111,111

25,111,111

رلموع ادلوجودات

3,212,961,251

83,521,711

3,286,481,951

ادلطلوتات

حساتات شركات التأم ني وإعادة التأم ني دائنة

356,583,115

-

356,583,115

عمالء دائنون

71,911,931

-

71,911,931

االحتياطيات الفنية واحلسابية

2,114,776,411

-

2,114,776,411

ذمم دائنة  -أطراف ذات عالقة

54,363,861

-

54,363,861

ذمم دائنة ودائنون سلتلفون

151,966,958

-

151,966,958

رلموع ادلطلوتات

2,647,612,163

-

2,647,612,163

فائض ( /فجوة) السيولة

555,358,187

83,521,711

638,879,787

سلاطر التسليف
تتمثل سلاطر التسليف بعدم دتكن ادلدين ني من الوفاء تالتزاماهتم جتاه الشركة .إن متابعة سلاطر التسليف ىي من مسؤولية الشركة اليت تتبع مبادئ توجيهية
صارمة أتخذ بع ني االعتبار معدل التصنيف األدىن للمقًتض ني والتنويع يف سلاطر التسليف يف كافة أقسام الشركة ادلعرضة لتلك ادلخاطر وخاصة قسمي
االستثمارات واعادة التأم ني.
سلاطر العمالت األجنبية
تقوم الشركة إبعداد حتميل احلساسية دلراقبة أثر التغيات على صايف األرتاح واخلسائر يف حال حدوث تغي معقول يف أسعار الصرف.
تنشأ ىذه ادلخاطر من احتمال أن التقلبات يف أسعار صرف العمالت قد تؤثر على قيمة ادلوجودات وادلطلوتات ادلالية.
تتخلص القيمة الدفًتية لألصول ادلالية كما يلي:
ادلوجودات
كما يف  31أيلول 2121

ادلطلوتات
كما يف  31كانون األول
2121

كما يف  31كانون
األول 2121

كما يف  31أيلول2121

دوالر أميكي

3,217,819,175

1,682,636,158

488,254,652

212,918,464

يورو

9,821,978

21,419,742

-

-
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يظهر اجلدول التارل حتميل حساسية الشركة لتغيات أسعار صرف العمالت األجنبية ادلذكورة أعاله مقابل اللية السورية بنسبة 11%.
حتليل احلساسية يتضمن فقط األرصدة ذات الطبيعة النقدية من العمالت األجنبية.
األثر على األرتاح واخلسائر كما يف  31أيلول
( غي مدققة)
2121

2121
دوالر أميكي

272,955,452

144,768,743

يورو

982,198

1,967,783

سلاطر العمليات
إن سلاطر العمليات ىي سلاطر اخلسارة أو التأثيات السلبية على العمل الناجتة عن عدم صحة أو فشل اإلجراءات التطبيقية الداخلية واألشخاص واألنظمة
الداخلية للشركة أو عن أحداث خارجية .تتم إدارة سلاطر العمليات من خالل ىيكلة تتطلب حتديد ادلخاطر وطرق تقييمها حبسب أتثيىا ونسبة حدوثها
من خالل طرق تقييم ذاتية دلتابعة فعالية ىذه اإلجراءات .إن ادلخاطر االسًتاتيجية حتدد وتتابع من خالل عملية التخطيط السنوية.
 -08هامش املالءة
تتبع الشركة سياسة إلدارة رأس ادلال وذلك دتاشياً مع تعليمات ىيئة اإلشراف على التأم ني الصادرة يف  11كانون األول  ( 2118قرار رقم ( 111 /211
حول حتديد كفاية األموال اخلاصة .يشًتط ىذا القرار أن ال تتدىن نسبة ادلالءة )كفاية رأس ادلال) لدى الشركة عن  % 151من رأس ادلال ادلتوفر.
يتم احتساب نسبة ادلالءة كما يلي:
كما يف  31أيلول 2121
(غي مدقق)

كما يف  31كانون األول
2121

رأس ادلال ادلكتتب
1,111,111,111

رأس ادلال

26,193,263

االحتياطي القانوين

2,519,453,412

مكاسب غي زلققة مًتاكمة انجتة عن تغيات أسعار الصرف

1,111,111,111
26,193,263
1,151,121,113

أرتاح ( خسائر ) مًتاكمة

()1,155,372,978

()447522791

رلموع رأس ادلال ادلتوفر

2,491,273,697

1,728,691,476

إمجارل أرس ادلال ادلطلوب
1,641,114,362

697,212,771

رأس ادلال ادلطلوب مقابل ادلوجودات
رأس ادلال ادلطلوب مقابل التزامات االكتتابية

338,213,927

194,526,295

رأس ادلال ادلطلوب مقابل سلاطر معيدي التأم ني

31,133,291

21,549,616

رأس ادلال ادلطلوب مقابل سلاطر أتم ني احلياة

48,467,732

37,191,131

2,158,919,312

951,478,811

%121

علماً ان نسبة ىامش ادلالءة أدىن من  %151ادلسموح بو حسب القرار .
 -06املوافقة على البياانت املالية .
وافق رللس اإلدارة على إصدار البياانت ادلالية بتاريخ  18تشرين الثاين 2121
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