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 الشركة السورية الوطنية للتأمني
 شركة مسامهة مغفلة عامة

 املوجزةإيضاحات حول البياانت املالية املرحلية 
 )غري مدققة( 0302 حزيران  03أشهر املنتهية يف  ستةلفرتة ال

 
 معلومات عامة -2

م،  وفقاً 2116شباط  6/م.و. بتاريخ 9أتسست الشركة السورية الوطنية للتأمُت شركة مسامهة مغفلة عامة بقرار رائسة غتلس الوزراء رقم 
وتعليماتو التنفيذية واألنظمة  اليت تضعها ىيئة  2115لعام  43شريعي رقم وألحكام اظترسوم الت 2114لعام  68للمرسوم التشريعي رقم 

. سجلت الشركة يف السجل التجاري حملافظة دمشق 1949لعام  149اإلشراف على التأمُت يف سورية ووفقاً ألحكام قانون التجارة رقم 
 35/111إلشراف على التأمُت يف سورية ابلقرار رقم م. مت ترخيص الشركة من قبل ىيئة ا2116حزيران  18بتاريخ  14652حتت الرقم 

 /.4م،  وقد سجلت الشركة يف السجل اطتاص لشركات التأمُت لدى ىيئة اإلشراف على التأمُت حتت الرقم /2116آب  6بتاريخ 
فرعاً  13اط الشركة ليشمل امتد نش 2117كانون األول   31غاية الشركة مزاولة أعمال التأمُت اظتباشرة يف كافة فروع التأمُت، وبتاريخ 

 م.2111حزيران  2مت إدراج أسهم الشركة يف سوق دمشق لألوراق اظتالية بتاريخ و موزعة بُت رتيع احملافظات السورية. 
 بناء الشركة الوطنية للتأمُت. -شارع النهر -العنوان الروضة 

 ,/ انئب رئيس غتلس اإلدارة / غسان العلي السيد   ,رئيس غتلس اإلدارة/   / سان العليح يدالسمن : أعضاء غتلس االدارة يتألف  
 ,  السيد إدمحم دمحم الاليف ,  السيد وليد زعرب  و السيد دمحم زوار طيبا .  رىيف االاتسي السيد  ,  سامر بكداشالسيد 

 رعا والسويداء و اضتسكة ودير الزور والقامشلي .ودتزاول الشركة عملها ضمن فروعها يف دمشق وحلب وزتص وزتاه والالذقية وطرطوس  
 تطبيق معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة -0

( IASBيف الفًتة اضتالية، قامت الشركة بتطبيق رتيع اظتعايَت والتفسَتات اظتعدلة واصتديدة الصادرة عن غتلس معايَت احملاسبة الدولية )
  1( التابعة للمجلس  واليت ختص وتسري على نشاطات الشركة للفًتات احملاسبية اليت تبدأ من IFRICوصتنة إعداد التقارير اظتالية ) 

 . مل يطرأ أي تعديل على اظتعلومات اظتالية اظترحلية اظتوجزة جراء تطبيق ىذه اظتعايَت وتفسَتاهتا. 2121كانون الثاين 

 السياسات احملاسبية -0

 داد اظتعلومات اظتالية اظترحلية اظتوجزة والسياسات احملاسبيةإع
 34وفقاً للمعيار احملاسيب الدويل   2121 حزيران 31أشهر اظتنتهية يف  ستةإعداد اظتعلومات اظتالية اظترحلية اظتوجزة اظترفقة لفًتة الجرى 

الحتساب "التقارير اظتالية اظترحلية" وقوانُت وأنظمة التأمُت اظترعية يف اصتمهورية العربية السورية. إن السياسات احملاسبية اظتتبعة وطرق ا
كانون   31اانت اظتالية اظتدققة للسنة اظتنتهية يف اظتستخدمة يف إعداد اظتعلومات اظتالية اظترحلية اظتوجزة تتفق مع تلك اظتستخدمة يف إعداد البي

. مت إعداد اظتعلومات اظتالية على أساس الكلفة التارخيية ابستثناء اظتوجودات اظتالية على أساس القيمة العادلة من خالل الدخل 2121األول 
زة ابللَتة السورية )ل.س.(، العملة التشغيلية للشركة وعملة الشامل اآلخر واليت تظهر ابلقيمة العادلة. تظهر اظتعلومات اظتالية اظترحلية اظتوج

 االقتصاد.
عايَت الدولية إن اظتعلومات اظتالية اظترحلية اظتوجزة ال تتضمن كافة اظتعلومات واإليضاحات اظتطلوبة للمعلومات اظتالية السنوية واظتعدة وفقاً للم

ال دتثل ابلضرورة مؤشراً على النتائج اظتتوقعة  2121 حزيران31ة أشهر اظتنتهية يف ستالاظتالية، كما أن نتائج أعمال الشركة لفًتة  رللتقاري
 . 2121كانون األول   31للسنة اظتنتهية يف 

   فيما يلي ملخص ابلسياسات احملاسبية اعتامة:
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 عقود التأمُت: - أ

بتغطية ؼتاطر ػتددة قد تصيب الفريق الثاين )اظتؤمن لو(  إن عقد التأمُت ىو كناية عن عقد يتعهد مبوجبو الفريق األول ) شركة التأمُت (
قد يصيب ويؤثر سلباً على اظتؤمن لو. تعترب األقساط على  يوذلك من خالل التعويض عن حدث مستقبلي ػتدد )اضتادث اظتؤمن لو( الذ

 عقود التأمُت إيرادات عند إصدار البوالص.
 على اضتياة بناًء على رأي خبَت اكتواري مقبول لدى ىيئة اإلشراف على التأمُت ويتم يتم احتساب االحتياطي اضتسايب اظتتعلق ابلتأمُت

احتساب االحتياطي الفٍت وفقاً لتعليمات ىيئة اإلشراف على التأمُت ظتقابلة قيمة األقساط غَت اظتستحقة واظتسجلة  كإيرادات يف بيان 
 حيتسب وفقاً للنسب التالية من حجم األقساط اظتكتتب هبا: وىو ر والدخل الشامل اظترحلي اظتوجز.األرابح أو اطتسائ

        31/6/2121  31/12/2121 
 %25  % 25   بضائع  –أتمُت نقل حبري 

 %111  % 111    أتمُت اظتسافرين

 %41  % 41   أتمينات العامة وابقي فروع الـامُت 

 %41  % 41    أتمُت إلزامي للسيارات 

 %41  %41    أتمُت الصحي 

 %111  % 111    أتمينات آلجال طويلة 

 %61  % 61    اضتوادث الشخصية 

 التزامات عقود التأمُت: -ب 

التزامات عقود التأمُت جتاه اظتطالبات حتت التسوية انتج من مطالبات بلغت للشركة وال زالت حتت التسوية بتاريخ بيان الوضع اظتايل 
 يلي:ابإلضافة إىل مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها. ويتم احتساهبا وفقاً لتعليمات ىيئة اإلشراف على التأمُت كما 

 من اطتسارة اظتقدرة  % 111  مطالبات عن حوادث حتت التسوية   -
 (:IBNRمطالبات حدثت ومل يبلغ عنها )  -

 % 7,5 من قيمة مطالبات حتت التسوية أو % 15أيهما أكرب  رتيع فروع التأمُت عدا التأمُت الصحي واإللزامي 
 التأمُتكتتب هبا لكل فرع من فروع ظتمن قيمة األقساط ا      

 من اظتطالبات اظتدفوعة  % 15     التأمُت الصحي 
 من قيمة التغَت يف احتياطي قيد التسوية  % 15أيهما أكثر     التأمُت اإللزامي 

 
يـــــتم احتجـــــاز مطالبـــــات حـــــدثت ومل يبلـــــغ عنهـــــا صتميـــــع فـــــروع التـــــأمُت ظتـــــدة ســـــنة واحـــــدة عـــــدا فـــــرع التـــــأمُت اإللزامـــــي فيـــــتم احتجـــــازه ظتـــــدة 

ات. كمـــــا يـــــتم اإلفـــــراج عـــــن احتيـــــاطي مطالبـــــات حـــــدثت ومل يبلـــــغ عنهـــــا لفـــــرع الســـــفر، للعقـــــود اظتنتهيـــــة، بشـــــكل ربـــــع ســـــنوي ثالثـــــة ســـــنو 
 يف هناية الربع التايل للربع الذي مت االحتجاز فيو.

 عمليات إعادة التأمُت: -ت 
ن شركات إعادة التأمُت وحصة شركات إعادة لقد اعتمدت الشركة احتساب حصة شركات إعادة التأمُت من األقساط والعمولة اظتقبوضة م

التأمُت من اظتطالبات اظتدفوعة وحتت التسوية واظتطالبات اليت حدثت ومل يبلغ عنها على أساس اتفاقيات معقودة معها وسجلت يف 
 .اتحساابت ىذه الشرك
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 حصة معيدي التأمُت من االحتياطي الفٍت واضتسايب: -ث 
دة يتم احتساب حصة معيدي التأمُت من االحتياطي الفٍت واضتسايب على أساس اإلسنادات الفعلية اظتقدمة عتم وإرتايل اظتبالغ الفعلية العائ

 الفٍت واضتسايب. لالحتياطي
 كما يلي:كذمم مدينة يف بيان الوضع اظتايل ويتم احتساهبا  يتم إظهار حصة معيدي التأمُت من االحتياطي الفٍت واضتسايب  

 من اطتسارة اظتقدرة % 111  مطالبات عن حوادث حتت التسوية -
 (:IBNRمطالبات حدثت ومل يبلغ عنها )  -
   من قيمة حصة معيدي التأمُت من مطالبات حتت  % 15أيهما أكثر  رتيع فروع التأمُت عدا التأمُت الصحي واإللزامي -1

 .من أقساط إعادة التأمُت العائدة لنفس السنة % 7,5التسوية أو                                                              
 .من حصة معيدي التأمُت من اظتطالبات اظتدفوعة % 15    التأمُت الصحي -2

           من حصة اظتعيد من قيمة التغَت يف احتياطي قيد التسوية  % 15أيهما أكثر     التأمُت اإللزامي -0
  اظتدة مطروحاً منو إرتايل احتياطي قيد  خرإرتايل احتياطي قيد التسوية ػتتجز آل                                                      

            من أقساط إعادة التأمُت العائدة  % 7,5ية اظتفرج عنو أول اظتدة( أو التسو                                                         
 لنفس السنة.                                                        

اإللزامي فيتم يتم احتجاز حصة معيدي التأمُت من مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها صتميع فروع التأمُت ظتدة سنة واحدة عدا فرع التأمينات 
احتجازه ظتدة ثالثة سنوات. كما يتم اإلفراج عن احتياطي مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها لفرع السفر، للعقود اظتنتهية، بشكل ربع سنوي 

 يف هناية الربع التايل للربع الذي مت االحتجاز فيو.
 اظتطالبات اظتدفوعة: -ج 

بعد تنزيل ظتسددة خالل السنة والتعويضات اظتتوجبة ضتاملي عقود التأمُت لنهاية السنة تظهر اظتطالبات اظتدفوعة اليت دتثل التعويضات ا
 . أو استحقاقها  اظتستحقة عن اظتطالبات اظتدفوعة عند حتصيلها االسًتداداتها. حيث تقوم الشركة بقيد االسًتدادات اظتستحقة عن

 إيرادات الفوائد: -ح  
وتتضمن الفوائد اظتكتسبة على الودائع لدى اظتصارف واليت اآلخر تقيد إيرادات الفوائد على أساس االستحقاق يف بيان الدخل الشامل 

 حتتسب على أساس اظتبلغ ونسبة الفائدة اظتطبقة.
 كلفة االستدانة:  -ط

 ىذه الكلفة. يتم تسجيل كلفة االستدانة يف بيان الدخل الشامل يف الفًتة اليت حتققت فيها
 اظتوجودات واظتطلوابت اظتالية: -ظ

 يتم االعًتاف ابظتوجودات واظتطلوابت اظتالية يف بيان الوضع اظتايل عندما تصبح الشركة طرفاً يف الشروط التعاقدية لألدوات اظتالية. 
وانت مناسبة للقيم غَت القابلة للتحصيل اظتتوقعة. تظهر الذمم اظتدينة وذمم العمالء والوكالء ووسطاء التأمُت بقيمتها االشتية بعد تنزيل مؤ 

 تظهر الذمم الدائنة وذمم شركات إعادة التأمُت بقيمتها االشتية.
 االستثمارات العقارية: -س

تظهر االستثمارات العقارية بسعر الكلفة بعد تنزيل االستهالكات اظتًتاكمة وخسارة تدين القيمة إن وجدت ويتم اإلفصاح عن قيمتها 
يتم االعًتاف ابلربح أو اطتسارة الناتج عن استبعاد االستثمارات العقارية إما عند البيع أو التخلي  العادلة يف إيضاح االستثمارات العقارية.

 عنها، ) ػتسوابً على أساس الفرق بُت صايف اظتتحصالت البيعية والقيمة الدفًتية لألصول( يف بيان الدخل الشامل للفًتة اليت مت فيها
 استبعاد األصول.

 النقد وما يوازي النقد: -ه
تحقاقاهتا األصلية الثالثة أشهر االستحقاقات القصَتة اليت ال تتعدى اس يتضمن ىذا البند النقد واضتساابت اصتارية والودائع ألجل ذات

 فأقل.
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 حتويل العمالت األجنبية: -ك
يخ إن العمليات اصتارية خالل السنة ابلعمالت غَت اللَتة السورية يتم حتويلها إىل اللَتة السورية ابستعمال أسعار الصرف السائدة يف اتر 

بتلك العمالت على أساس أسعار الصرف السائدة يف اتريخ البياانت العملية. جيري إعادة حتويل أرصدة اظتوجودات واظتطلوابت اظتالية 
 . اظتالية

 أما أرصدة اظتوجودات واظتطلوابت غَت اظتالية وحقوق شركاء فيتم حتويلها على أساس سعر الصرف التارخيي. 
 يتم قيد أرابح أو خسائر فروقات الصرف الناجتة من جراء ىذه العمليات يف بيان الدخل الشامل. 

 بلغت أسعار صرف العمالت األجنبية كما يلي:

  
 حزيران 31كما يف 

2121  
كانون   31ما يف ك

 2121األول 

 
 ل.س.

 
 ل.س.

 2512.11 دوالر أمريكي
 

1256.11 
 2994.31 يورو

 
1532,95 

 1712,63  3481.11 جنيو إسًتليٍت 
 اظتوجودات الثابتة اظتادية:  -ل 

لقيمة، جرى إظهار اظتوجودات الثابتة اظتادية على أساس التكلفة التارخيية ابللَتة السورية بعد تنزيل االستهالكات اظتًتاكمة، وخسائر تدين ا
ا كلفة الشراء مضافاً عتا التكاليف اإلضافية اليت تتكبدىا الشركة إليصال األصول إىل حالته  اظتشًتاتإن وجدت. تتضمن تكلفة اظتوجودات 

 التشغيلية.
رشتلة إن تكلفة األصول اظتنشأة أو قيد اإلنشاء واظتنوي استعماعتا لغاايت اإلنتاج أو اإلدارة تتضمن األتعاب اظتهنية، وتكاليف االقًتاض اظت

األصول جاىزة ( " تكاليف االقًتاض". إن اىتالك ىذه األصول يبدأ عندما تصبح 23لألصول اظتؤىلة وفقاً للمعيار احملاسيب الدويل رقم )
جيري استهالك اظتوجودات الثابتة اظتادية ابستعمال طريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية وابعتماد النسب السنوية  لالستعمال.

 التالية:
 4 %   البناء

 األاثث واظتفروشات
 

 % 11 

 لوازم معلوماتية ومكتبية 
 

  % 33 -  % 15 

 21 %   وسائل نقل 
 
احتساب الربح أو اطتسارة النارتة عن استبعاد اظتوجودات الثابتة، على أساس الفرق بُت سعر البيع والقيمة الدفًتية الصافية. ويتم يتم 

 تسجيل الربح أو اطتسارة يف بيان الدخل الشامل اظترحلي اظتوجز.
 التأمينات االجتماعية: -م 

اصتمهورية العربية السورية وتسدد بشكل منتظم التأمينات عن موظفيها إىل اظتؤسسة.  سسة التأمينات االجتماعية يفإن الشركة مسجلة يف مؤ 
دتثل ىذه اظتسامهات واجبات الشركة جتاه موظفيها يف ما خيص تعويض هناية اطتدمة وابلتايل سوف حيصل اظتوظفون على ىذا التعويض من 

 مؤسسة التأمينات االجتماعية.
 اظتؤوانت: -ن 

ت االلتزامات اظتالية الناجتة عن أحداث سابقة واليت من احملتمل أن يًتتب عنها استعمال موارد اقتصادية ديكن تقديرىا يتم تكوين مؤوان
 بشكل معقول.
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 ضريبة الدخل: -و
صايف ابظتئة من  15والذي حدد الضريبة مبعدل  2115للعام  43حتتسب الشركة مؤونة ضريبة الدخل وفقاً ألحكام اظترسوم التشريعي رقم 

ابظتئة من أسهمها لالكتتاب، إضافة لضريبة إعادة اإلعمار بنسبة  51األرابح اطتاضعة للضريبة يف حال طرحت شركة التأمُت أكثر من 
 % من الضرائب على الربح السنوي وتسدد مع تسديد الضريبة.11

لي اظتوجز بسبب استبعاد اظتبالغ غَت اطتاضعة للضريبة ختتلف األرابح اطتاضعة للضريبة عن األرابح الصافية يف بيان الدخل الشامل اظترح
 وإضافة اظتبالغ غَت اصتائز تنزيلها من الوعاء الضرييب.

 استثمارات مالية من خالل بيان الدخل الشامل: -ى 
مل ىذه االستثمارات تصنف استثمارات مالية من خالل بيان الدخل الشامل ضمن اظتوجودات غَت اظتتداولة ما مل تعرب اإلدارة عن نيتها حب

 لسنة من اتريخ بيان الوضع اظتايل حيث يتم تصنيفها يف اظتوجودات اظتتداولة.
يتم االعًتاف ابستثمارات مالية من خالل بيان الدخل الشامل وفق القيمة العادلة حبيث تسجل أية أرابح أو خسائر ضمن حقوق 

 يف حال اظتوجودات اظتالية حيث يتم تسجيلها ضمن بيان الدخل الشامل.اظتسامهُت، ابستثناء خسائر تدين القيمة وفروقات الصرف 
وق، االستثمارات اظتالية من خالل بيان الدخل الشامل غَت اظتدرجة يف األسواق اظتالية واليت ال ديكن اضتصول على قيمتها العادلة بشكل موث

جدت. عند التخلي عن ىذه االستثمارات يتم حتويل كافة األرابح تسجل وفق كلفتها التارخيية بعد تنزيل خسائر التدين يف القيمة إن و 
د واطتسائر اظتعًتف هبا سابقاً يف حقوق اظتسامهُت إىل بيان الدخل الشامل اآلخر. يف حال كانت االستثمارات منتجة للفوائد، تسجل الفوائ

 يف بيان الدخل الشامل اآلخر وفق طريقة معدل الفائدة الفعلي.
ة الستثمارات مالية من خالل بيان الدخل الشامل ىي قيمتها اظتدرجة يف األسواق اظتالية يف اتريخ بيان الوضع اظتايل. يف حال القيمة العادل

عدم توفر ىذه القيمة يف األسواق اظتالية، يتم تقدير القيمة العادلة وفق طرق تقييم مقبولة مثل حسم التدفقات النقدية أو صايف قيمة 
 ة السوقية الستثمارات مشاهبة.األصول أو القيم

  أحكام حماسبية مهمة ومصادر أساسية للتقديرات واالفرتاضات  -5 
( أعاله، على إدارة الشركة أن تستعمل تقديرات وافًتاضات متعلقة ابلقيمة 3يف سياق تطبيق السياسات احملاسبية اظتذكورة يف اإليضاح )

من مصادر أخرى. تعتمد ىذه التقديرات واالفًتاضات اظتتعلقة هبا على عامل اطتربة وعلى  الدفًتية للموجودات واظتطلوابت غَت اظتتوفرة
 عوامل أخرى تعترب ذات صلة . وقد ختتلف النتائج الفعلية عن ىذه التقديرات واالفًتاضات.

لفًتة اليت تراجع فيها ااسبية يف تتم مراجعة التقديرات واالفًتاضات بشكل دوري. يعًتف ابلفروقات الناجتة عن مراجعة التقديرات احمل
اظتراجعة تؤثر حصرايً على ىذه الفًتة، أو يف اظتراجعة وفًتات الحقة إذا كانت اظتراجعة تؤثر على الفًتة إذا كانت ىذه  التقديرات وذلك

 اضتالية وفًتات الحقة.
 مبدأ االستمرارية: -أ

ك حسب متطلبات معيار احملاسبة الدويل ل على أساس مبدأ االستمرارية وذلالعم قامت اإلدارة بتقييم مدى قدرة الشركة على االستمرار يف
ر هبا دت. اعتمدت اإلدارة بتقييمها على غتموعة من اظتؤشرات اظتالية والتشغيلية. تعتقد اإلدارة أنو وابلرغم من حالة عدم االستقرار اليت 1رقم 

بناًء  دتتلك اظتوارد الكافية لالستمرار ابلعمل يف اظتدى اظتستقبلي اظتنظور.  بلية، فإن الشركةاصتمهورية العربية السورية وحالة عدم اليقُت اظتستق
 عليو فقد مت إعداد القوائم اظتالية على أساس مبدأ االستمرارية.

 قيمة ذمم التأمُت اظتدينة: اخنفاض -ب
القابلة للتحصيل من ذمم التأمُت اظتدينة عند وجود إمكانية عدم حتصيل تلك الذمم بشكل كامل. إن حتديد وجود  ةتقدير القيميتم 

ذلك لشركات اظتالية ضتاملي بوالص التأمُت وكيف قيمة ذمم التأمُت اظتدينة، يتطلب من اإلدارة تقييم مستوى اظتالءة والسيولة  اخنفاض
التحصيالت بناًء على اظتعلومات التارخيية للشركة والدراسات التفصيلية اليت دتت خالل الفًتة ورأي  نسب  التأمُت، وكذلك يتم مراجعة

ت الفرق اإلدارة القانونية للشركة. يتم إثبات الفرق بُت اظتبالغ اظتتوقع حتصيلها والقيمة الدفًتية كمصاريف يف بيان الدخل الشامل. يتم إثبا
 فعلياً خالل الفًتات اظتستقبلية واظتبالغ اظتتوقعة يف بيان الدخل الشامل يف الفًتة اليت يتم هبا التحصيل.بُت اظتبالغ اليت يتم حتصيلها 
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 لعقود التأمُت: تقييم اإللتزامات الناجتة عن اظتطالبات اظتوقوفة  -ج
اضتسابية للشركة. حيث ىنالك عوامل غَت  يعترب تقدير اإللتزامات الناجتة عن اظتطالبات اظتوقوفة لعقود التأمُت على أنو أكثر التوقعات

ئة مؤكدة جيب أخذىا ابالعتبار عند تقدير اإللتزام اليت ستقوم الشركة بتسديده الحقاً مقابل ىذه اظتطالبات. يتم تقدير اإللتزامات الناش
طالبات اظتبلغ عنها واليت مل يتم سدادىا يتم لكل من القيمة اظتتوقعة لتكاليف اظتطالبات اظتبلغ عنها بتاريخ اظتركز اظتايل. إن االلتزام ابظت

على حدة. كما يف اتريخ اظتركز اظتايل يتم إعادة تقييم اظتطالبات  أُبلغت للشركة تقديرىا استناداً إىل اظتعلومات اظتتعلقة بكل مطالبة
 لكفايتها ويتم تعديل اظتخصص بناًء على ذلك.

 استهالكات األصول الثابتة: -د
الثابتة اظتادية وطريقة االستهالك اظتطبقة وقيمة النفاية يف هناية العمر اإلنتاجي تقوم الشركة مبراجعة األعمار اإلنتاجية اظتقدرة لألصول 

 لألصل يف هناية كل دورة مالية. 
 مؤونة الديون اظتشكوك فيها: -ه

اضتساابت اظتدينة لدى الشركة وتقدر إدارايً بناًء على  تسجل مؤونة الديون اظتشكوك فيها عند تواجد شكوك حول إمكانية حتصيل
 دراسة ألعمار الذمم اظتدينة.

 اظتؤوانت الالزمة:تدين قيمة اظتوجودات وتكوين  -و
 ال يف ظل الظروف الراىنة اليت دتر هبا اصتمهورية العربية السورية ، قامت اإلدارة بتقدير القيمة االسًتدادية لألصول. ابعتقاد اإلدارة،

 توجد مؤشرات لتكوين مؤوانت تدين إضافية.
 يف حكمه النقد وما  -4

  يتكون ىذا البند ؽتا يلي:

 )غري مدقق(0302 حزيران 03كما يف    

عمالت أجنبية مبا  العملة األصلية   
 اجملموع  يعادل

 ل.س  ل.س ل.س   
 النقد يف الصندوق 

  
19,153,911   19,153,911 

       النقد لدى املصارف
 حساابت جارية  

  
251,115,386 857,112,675  1,118,118,161 

 1,371,841,322  813,841,111 567,111,322   ودائع ألجل استحقاقها األصلي خالل فًتة ثالثة أشهر أو أقل

   
818,115,718 1,661,842,675  2,478,858,383 

 0051,032000,0  207730,500764 ,060271073,   إمجايل النقد وما يوازي النقد

 0303كانون األول   02كما يف    

عمالت أجنبية مبا  العملة األصلية   
 اجملموع  يعادل

  
 

 ل.س ل.س
 

 ل.س
 النقد يف الصندوق 

  
15,155,161 _ 

 
15,155,161 

   النقد لدى املصارف
 حساابت جارية      

  
696,968,317 432,379,117 

 
1,129,347,324 

 1,211,446,483  411,921,111 819,526,483   ودائع ألجل استحقاقها األصلي خالل فًتة ثالثة أشهر أو أقل

   1,516,494,811 834,299,117  2,341,793,817 
 000440,5,0176  0500110336, 2040204510173   إمجايل النقد وما يوازي النقد
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 ودائع ألجل لدى املصارف  - 7

البند ؽتا يلي:يتكون ىذا   )غري مدقق(0302 حزيران 03كما يف    

    
  عمالت أجنبية مبا يعادل

 
 اجملموع

 ل.س ل.س   
 

 ل.س
 6,734,722,161  5,414,722,161 1,331,111,111   ودائع استحقاقها خالل سنة

 ودائع استحقاقها خالل أكثر من سنة 
  

- -  - 

   1,331,111,111 5,414,722,161  6,734,722,161 

       
 0303كانون األول   02كما يف    

 عمالت أجنبية مبا يعادل    

  ل.س
 

 اجملموع

  
 ل.س  ل.س 

 ودائع استحقاقها خالل سنة
  

1,535,111,111 2,656,392,599 
 

4,191,392,599 
 ودائع استحقاقها خالل أكثر من سنة 

  
- - 

 
- 

   
1,535,111,111 2,656,392,599 

 
4,191,392,599 

 على ودائع استحقاقها األصلي خالل فًتة ثالثة أشهر أو أقل 2121لعام   حزيران 31% كما يف  7.75 -%  7بلغ معدل الفائدة 
 .على ودائع استحقاقها األصلي خالل فًتة ثالثة أشهر أو أقل  2121لعام  األولكانون   31% كما يف  7.5 -%  7.1بلغ معدل الفائدة 

 
 الدخل  بيان موجودات مالية حمددة على أساس القيمة العادلة من خالل -6

 ديثل ىذا البند أسهم شركات ػتلية مشًتاة من سوق دمشق لألوراق اظتالية ويتكون ؽتا يلي: 
 )غري مدقق( 0302 حزيران  03كما يف 

 اسم الشركة
 

عدد األسهم 
  املشرتاة 

القيمة اإلمسية 
  للسهم 

القيمة السوقية 
  للسهم 

القيمة السوقية 
 لألسهم 

 سورية  -بنك قطر الوطٍت 
 

55,155 
 

111 
 

915.75 
 

51,416,615  
  2,182,519  584.34  111  3,735  البنك العريب

 االئتمان األىليبنك 
 

6,329 
 

111 
 

841 
 

5,322,689  
 7,141,351  952.18  111  7,511  الشامبنك 

 5,925,751  1,185.15  111  5,111  بنك الربكة

        71,988,913  
 0303كانون األول   02كما يف 

 اسم الشركة
 

عدد األسهم 
  املشرتاة 

القيمة اإلمسية 
  للسهم 

القيمة السوقية 
  للسهم 

القيمة السوقية 
 لألسهم 

 سورية  -بنك قطر الوطٍت 
 

55,155 
 

111 
 

717.19 
 

39,484,895  
  1,564,131  418.75  111  3,735  البنك العريب

 االئتمان األىليبنك 
 

6,329 
 

111 
 

682.5 
 

4,319,543  

        45,368,469  
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 عمالء مدينون-,

البند ؽتا يلي :يتكون ىذا   
  0303كانون األول   02كما يف   )غري مدققة(0302 حزيران03كما يف  

  
 ل.س.

 
 ل.س.

 539,891,232  841,118,584  عمالء مدينون
 (13,484,618)  (14,578,513)  مؤونة ديون مشكوك يف حتصيلها 

  826,441,181  526,416,624 
 

 حساابت شركات التأمني وإعادة التأمني -1

الفنية واضتسابية ابإلضافة إىل  االحتياطياتديثل ىذا البند أرصدة غتمدة على شركات إعادة التأمُت ظتقابلة حصة معيدي التأمُت من 
 حساابت شركات إعادة التأمُت اصتارية واليت تتلخص مبا يلي:

 آ – احلساابت املدينة
 )غري مدققة(0302 حزيران 03كما يف   

 
  0303كانون األول   02كما يف 

 ل.س.  
 

 ل.س.
 شركات إعادة أتمُت ػتلية

 
71,298 

 
1,143,699  

 شركات إعادة أتمُت خارجية 
 

664,338,992 
 

341,828,394  
 -  4,174,121  شركات اتمُت ػتلية

 (1,193,897)  -  مؤونة ديون مشكوك يف حتصيلها 

  77,05,50023 
 

053066,0217  
 احلساابت الدائنة -ب

 )غري مدققة(0302 حزيران 03كما يف  
 

  0303كانون األول   02كما يف 

 ل.س.  
 

 ل.س.
 -  81,331,125  شركات إعادة أتمُت ػتلية

 شركات إعادة أتمُت خارجية 
 

987,311,563 
 

619,615,663  

  
1,167,631,688 

 
619,615,663 

 أطراف ذات عالقة -23

 عالقة :تتألف األطراف ذات العالقة من اظتدراء واإلدارة العليا وأعضاء غتلس اإلدارة وكبار اظتسامهُت , فيما خيص األرصدة مع األطراف ذات ال

 أطراف مقربة مدينة  -آ
 

  
)غري 0302حزيران 03كما يف 

  مدققة(
كانون األول   02كما يف 

0303  

 ل.س.  ل.س.  
 وكبار اظتوظفُتأعضاء غتلس اإلدارة 

 
18,364,632 

 
1,172,188  

 شركات حتت سيطرة مشًتكة
 

411,327,135 
 

94,517,411  

  
429,691,767 

 
95,679,499  
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 أطراف مقربة دائنة -ب 
 

  
  0302 حزيران 03كما يف 

  )غري مدققة(
كانون األول   02كما يف 

0303  

 ل.س.  ل.س.  
  2,175,863   5,218,451  اظتوظفُتأعضاء غتلس اإلدارة وكبار 
  29,248   366,748  شركات حتت سيطرة مشًتكة

  5,575,198   2,215,111  
 
 بنود بيان الدخل  -ج

 حزيران )غري حمققة( 03لفرتة الستة  أشهر املنتهية يف   

  
0302 

 
0303 

  
 ل.س.

 
 ل.س.

 أقساط التأمُت
 

511,143,226 
 

48,625,589 
 وأتعاب اإلدارة العليارواتب 

 
(13,796,261) 

 
(16,341,996) 

 أتعاب غتلس اإلدارة وتعويضات 
 

(4,311,111) 
 

(4,611,111) 
 مكافآت أعضاء غتلس اإلدارة 

 
(4,674,423) 

 
(26,925,454) 

 تعويضات مدفوعة 
 

(37,174,229)  
 

(19,721,825) 
 

 

 فوائد مستحقة غري مقبوضة و موجودات أخرى -22
 

 يتكون ىذا البند ؽتا يلي : 

   0303كانون االول   02كما يف   
          0302حزيران  03كما يف 

     ) غري مدققة (
     ل.س.   ل.س.

 فوائد مستحقة    56,115,953   47,637,612

 اجيارات مدفوعة مقدما     29,171,147   5,321,956

 حساابت ػتجوزة     2,871,267    12,923,147

 حساابت مدينة أخرى    36,448,141   24,866,551

1306510247   20505340436      
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 حصة معيدي التأمني من االحتياطيات الفنية واحلسابية-20

   يتكون ىذا البند ؽتا يلي:  

 )غري مدقق( 0302 حزيران 03كما يف  

 
حصة املعيد من إيرادات غري 

  مكتسبة
حصة معيدي التأمني من 

  مطالبات حتت التسوية

حصة معيدي التأمني من 
مطالبات حصلت ومل يبلغ 

 عنها
 اجملموع 

 ل.س.  ل.س.  ل.س.  ل.س. 
 فرع التأمني:

 
 

 
 

 
 

  43,473,533  -   14,811,111   28,673,533 اضتياة 
  119,195,924   12,871,174   37,685,454   68,641,396 اضتريق

  22,262,154   3,454,171   7,294,178   11,513,915 البحري
  22,916,395   3,616,799  -   19,289,596 السيارات شامل 
  626,316,852   79,545,331   546,771,522  - السيارات إلزامي 

  6,111,917   492,872   2,879,395   2,628,651 اعتندسي
  16,513,116   1,851,979   4,791,148   9,871,889 اضتوادث العامة

  6,559,934   728,882  -   5,831,152 اضتوادث الشخصية
  1,915,263   291,568   75,111   1,549,695 اظتسؤوليات

  9,214,291   1,932,168  -    7,282,222 السفر 

 
155,281,938   614,295,597   114,781,743   874,358,278  

        
  0303 األولكانون   02كما يف  

 
حصة املعيد من إيرادات غري 

  مكتسبة
حصة معيدي التأمني من 

  مطالبات حتت التسوية

حصة معيدي التأمني من 
مطالبات حصلت ومل يبلغ 

 عنها
 

 اجملموع

 ل.س. 
 

 ل.س.
 

 ل.س.
 

 ل.س.
 فرع التأمني:

 
 

 
 

 
 

 69,615,621  -  13,211,111  56,415,621 اضتياة 
 63,763,821 اضتريق

 
48,675,134 

 
11955716 

 
124,394,571 

 19,495,116  2,815,598  7,294,181  9,385,328 البحري
 13,221,136 السيارات شامل 

 
- 

 
2,478,757 

 
15,698,793 

  - السيارات إلزامي 
314,185,619 

 
44,657,443 

 
358,843,152 

 2,934,554 اعتندسي
 

2,879,394 
 

551,229 
 

6,364,177 
 11,673,161 اضتوادث العامة

 
4,945,848 

 
2,111,199 

 
17,621,118 

 5,749,841 اضتوادث الشخصية
 

- 
 

718,731 
 

6,468,571 
 4,179,718 السفر 

 
271,968 

 
932,826 

 
5,284,512 

 166,211,968  391,451,933  66,111,498  623,774,399 
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 املوجودات الثابتة املادية )بعد تنزيل االستهالك املرتاكم(-20

 تتلخص حركة اظتوجودات الثابتة اظتادية كما يلي:
 

 اجملموع مفروشات وسائل نقل  كمبيوترات وأجهزة و معدات املباين  التكلفة التارخيية

  629,931,273  43,143,263  14,123,825  94,728,251  478,135,935 1/1/2121الرصيد يف 

  116,757,265  9,462,511  -  27,962,111  79,332,765 إضافات

  746,688,538  52,615,763  14,123,825  122,691,251  557,368,711 31/12/2121الرصيد يف 

 417,218,431 - 311,411,111 54,639,731 42,178,711  إضافات

 (46,141,211) - (11,962,511) - (35,178,711) استبعادات 
 1,117,765,768 52,615,763 313,461,325 177,329,981 564,368,711 30/7/0302الرصيد يف 

      

 اجملموع مفروشات وسائل نقل  كمبيوترات و أجهزة و معدات املباين  املرتاكمةاالستهالكات 
 (324,392,519) (33,446,781) (13,425,284) (85,362,192) (192,158,252) 1/1/2121الرصيد يف 

 (26,916,196) (1,559,692) - (6,182,578) (19,173,827) إضافات

 (351,318,615) (35,116,472) (13,425,284) (91,544,771) (211,332,179) 31/12/2121الرصيد يف 

 (22,681,996) (751,154) (1,681,632) (9,195,557) (11,155,752) إضافات

 11,962,511 - 11,962,511 - - استبعادات

 (363,128,111) (35,756,526) (4,143,416) (111,741,327) (222,387,831) 30/7/0302الرصيد يف 

      
 65506060776 270,510006 03100260131 6704,10740 05201,30,71 03/7/0302الرصيد كما يف
  01400610100  2604110012  41,0452  02025405,3  05703070702 31/12/2121الرصيد كما يف 

 .لَتة سورية 462,224,995سيارات من سيارات الشركة بربح راشتايل يبلغ  11قد مت بيع و 

 

 وديعة جممدة لصاحل هيئة اإلشراف على التأمني-14

مليون  2، تلتزم شركات التأمُت أبن تودع ابسم اعتيئة يف أحد اظتصارف السورية اظترخصة مبلغ 2115لعام  43وفقاً للمرسوم التشريعي رقم 
 25لَتة سورية وديعة ضمان ابلنسبة لكل نوع من أنواع التأمُت الذي ترغب مبزاولتو، على أن ال يزيد غتموع ما تودعو لكل األنواع على 

 مليون لَتة سورية.
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 الفنية واحلسابيةاالحتياطيات -24
 يتكون ىذا البند ؽتا يلي:

03/7/0302 
   غري مكتسبة إيرادات  مطالبات حتت التسوية  مطالبات حصلت و مل يبلغ عنها  اجملموع 

 ل.س.
 

 ل.س.
 

 ل.س.
 

 ل.س.
  63,464,429   -  17,511,111   45,964,429  
 

 اضتياة
129,871,274  14,234,112   39,722,593   75,914,679  

 
 اضتريق

66,745,115  11,296,955   17,791,644   37,656,516  
 

 البحري

437,147,816  61,946,521   51,153,185   325,148,111  
 

 السيارات تكميلي

1,445,184,148  65,159,846   1,292,311,998   87,823,314  
 

 السيارات إلزامي

7,171,631  617,994   3,221,111   3,242,636  
 

 اعتندسي

32,414,946  3,895,177   5,153,669   23,356,211  
 

 اضتوادث العامة

1,614,163,184  -  811,932,586   813,231,598  
 

 الصحي

19,983,675  4,316,837   -  15,666,838  
 

 السفر

3,815,935,217  161,357,232   2,227,674,675   1,427,913,311  
  

  
20,7703000,41.33 

 
20,7703000,41.33 

 
1,149,288857 

  

    
02/20/0303 

  غري مكتسبة إيرادات  مطالبات قيد التسوية  مطالبات حصلت و مل يبلغ عنها  اجملموع    
 ل.س. 

 
 ل.س.

 
 ل.س.

 
 ل.س.

  116,588,295 
 

- 
 

15,511,111 
 

91,188,295 
 

 اضتياة
139,163,428 

 
12,835,974 

 
57,868,928 

 
68,458,526 

 
 اضتريق

63,389,117 
 

11,214,322 
 

19,127,144 
 

34,147,741 
 

 البحري
214,926,181 

 
22,377,881 

 
63,199,511 

 
119,348,691 

 
 السيارات تكميلي

1,179,363,868 
 

55,435,683 
 

973,656,381 
 

51,271,814 
 

 السيارات إلزامي
7,524,118 

 
679,596 

 
3,221,111 

 
3,624,512 

 
 اعتندسي

21,942,826 
 

2,626,288 
 

5,319,669 
 

14,116,869 
 

 اضتوادث العامة
 اضتوادث الشخصية  7,476,684  -  934,586  8,411,271

 الصحي  751,742,112  783,511,111  -  1,534,242,112
14,275,891 

 
2,412,781 

 
543,936 

 
11,319,175 

 
 السفر

002610,070,64 
 

23604260231 
 

201020104057, 
 

2024300,5001, 
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 ذمم دائنة ودائنون خمتلفون -27
 يتكون ىذا البند ؽتا يلي:

 كما يف
 

     كما يف
02/20/0303 

 
     )غري مدقق(03/7/0302

     ل.س.  ل.س.
 ضريبة رواتب و اجور مستحقة       17,887,483       16,233,873
 أتمينات مسًتدة     11,651,111       9,811,111
 أتمينات اجتماعية مستحقة     2,797,389          2,573,856

 مؤونة مواجهة ؼتاطر    11,111,111    11,111,111
 طوابع ورسوم أتمُت    19,566,975    5,719,426

 ىيئة اإلشراف على التأمُت    8,181,871    17,112,795
 متضرري اضتوادثصندوق     1,115,388    18,252

 أتعاب ػتامُت      (844,124)    898,842
 أتعاب مهنية      9,152,111    2,511,111
 موردو خدمات و مستلزمات     129,552,538    1,944,178

 موردو خدمات صحية     66,117    99,319,318
 مصاريف مستحقة     15,922,568    48,433,852

 للدفع أرابحانصبة      276,332,116    176,729,811
 ذمم موظفُت      5,218,449    2,581,691

0100,45,6,0    434006,0651      
 

 املطلوابت الضريبية املؤجلة :-26

  
 حزيران 31كما يف 
  (مدقق )غَت2121

 كانون األول  31كما يف 
2121  

  
 ل.س.

 
 ل.س.

  2,139,411   1,169,836  الرصيد يف بداية السنة
الضريبة الناجتة عن التغَت يف القيمة العادلة الستثمارات مالية من خالل بيان الدخل 

 (969,564)  _  الشامل 

  
1,169,836  

 
1,169,836  

 مت احتساب الضريبة الناجتة عن التغَت يف القيمة العادلة لالستثمارات اظتالية من خالل بيان الدخل الشامل 
 (8قيمة استثمارات مالية من خالل بيان الدخل الشامل  ايضاح رقم )التغَت يف 

 
- 

 
(5,876,151) 

 % 15الضريبة 
 

- 
 

881,422  
 % 11رسم إعادة إعمار 

 
- 

 
88,142  

  
- 

 
(4,916,586) 
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 مؤونة ضريبة الدخل  -,2
% من 51م، والذي حدد الضريبة لشركات التأمُت اليت تطرح أكثر من 2115للعام  43حتتسب الشركة مؤونة ضريبة الدخل وفقاً ألحكام اظترسوم التشريعي رقم 

% من الضريبة على الربح 11% من صايف األرابح اطتاضعة للضريبة، ابإلضافة للمسامهة الوطنية إلعادة اإلعمار مبعدل 15أسهمها على االكتتاب العام مبعدل 
قارير اظتالية عن ختتلف األرابح اطتاضعة للضريبة عن األرابح الصافية الواردة يف بيان الدخل الشامل اظترحلي اظتوجز بسبب اختالف اظتعايَت الدولية للت, السنوي

 األنظمة الضريبية السورية، فتضاف اظتبالغ غَت اصتائز تنزيلها من الوعاء الضرييب:

  
  حزيران 03كما يف 

)غري مدقق(    0302  0303 

  
 ل.س.

 
 ل.س.

  2,272,897,892  3,212,556,748  السنة قبل الضريبة /خسائر  أرابح
     يضاف

 استهالك مباين 
 

11,155,752 
 

9,534,528  
 61ضريبة القانون 

 
- 

 
-  

 بيان الدخلخسائر إعادة تقييم استثمارات مالية ابلقيمة العادلة من خالل 
 

- 
 

-  
 ة مكاسب /)خسائر( سعر صرف غَت ػتقق

 
124,181,875 

 
-  

  1,154,855  -  مؤونة ديون مشكوك فيها 
     ينزل

  -  -  61إيرادات القانون 
  -  -  2119مصاريف زايدة رأس اظتال 
  -  -  *2118مصاريف زايدة رأس اظتال 

 2,266,711,411  3,533,281,296  مكاسب سعر صرف غَت ػتققة
 17,413,813  11,512,391  مكاسب إعادة تقييم استثمارات مالية ابلقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 

 -  -  مصاريف سنوات سابقة
  (616,928)   (216,199,312)  األرابح اطتاضعة للضريبة

 -  -  %(15ضريبة الدخل )
 -  -  % 11إعادة إعمار 

  -   -  مصروف ضريبة الدخل 
  -  _  مكاسب أسعار صرف ػتولة من سنوات سابقة

 %(15ضريبة الدخل )
 

_ 
 

-  
  -  _  % 11إعادة إعمار 

  -  _  ضريبة مكاسب أسعار صرف ػتولة من سنوات سابقة
 إن حركة مؤونة ضريبة الدخل ىي كالتايل:

    

  
حزيران  31كما يف 
  ()غَت مدقق2121

كانون األول   31كما يف 
2121  

 الرصيد يف بداية الفًتة/ السنة
 

15,137,149 
 

147,751,721  
 اظتدفوع خالل الفًتة

 
(13,951,729) 

 
(147,751,721) 

 إضافات خالل الفًتة
 -  

15,137,149  

  1,186,421   15,137,149  
       إضافات عن مكاسب )خسائر( سعر صرف ػتولة من سنوات سابقة

 الرصيد اظتعدل يف هناية الفًتة/ السنة
 

  
 

  
 قررت إدارة الشركة عدم تشكيل موجودات ضريبية مؤجلة .و 
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 رأس املال -21

/ ل.س. 851,111,111/ ل.س للسهم الواحد، أي ما يعادل /111/ سهم بقيمة اشتية /8,511,111يتكون رأشتال الشركة من /
% من 61على زايدة رأس مال الشركة بنسبة  2118آذار  13للشركة ابجتماعها اظتنعقد بتاريخ مدفوع ابلكامل. صادقت اعتيئة العامة 

/ ل.س عرب ضم جزء من األرابح اظتدورة، ليصبح رأشتال الشركة 511,111,111/ ل.س. مببلغ قدره /851,111,111رأشتاعتا البالغ /
/ ل.س 111/ سهماً بقيمة /13,611,111رية موزعة على // ل.س فقط مليار وثالذتئة وستون مليون لَتة سو 1,361,111,111/

 للسهم الواحد.
 7/ص اتريخ 544اإلشرافية على ذلك وفقاً ظتا يلي: موافقة ىيئة اإلشراف على التأمُت برقم  وقد صدرت موافقات اصتهات الوصائية و

، وقرار ىيئة األوراق واألسواق 2118دتوز  17اتريخ  1913، موافقة وزارة التجارة الداخلية وزتاية اظتستهلك ابلقرار رقم 2118حزيران 
 م. 2118آب  13/م اتريخ 115اظتالية رقم 

     % من رأشتاعتا البالغ 11.294ابإلرتاع على زايدة رأس مال الشركة بنسبة  2119آذار  27وافقت اعتيئة العامة اظتنعقدة يوم الثالاثء             
  وجزء من األرابح  2118/ ل.س عرب ضم جزء من األرابح احملققة يف 141,111,111/ ل.س مبلغ قدره /1,361,111,111/            
 / سهماً 15,111,111/ ل.س فقط مليار وستسمئة مليون لَتة سورية موزعة على /1,511,111,111اظتدورة، ليصبح رأشتال الشركة /           
 للسهم الواحد./ ل.س 111بقيمة /           
 رار رقم صدرت موافقات اصتهات الوصائية واإلشرافية على زايدة رأس اظتال وفقاً ظتا يلي: موافقة وزارة التجارة الداخلية وزتاية اظتستهلك ابلق           
 ، وقرار ىيئة األوراق واألسواق 2119دتوز  14/ص/اتريخ 776، موافقة ىيئة اإلشراف على التأمُت برقم /2119دتوز  4/ اتريخ 1951/          

 .2119آب  5/م/ اتريخ 117/اظتالية السورية رقم           
 احتياطي قانوين  -03

 
% من أرابحها السنوية قبل 11على الشركة أن تقتطع  2111لعام  29من قانون الشركات رقم  198 -197استناداً إىل اظتواد 

 % من رأس اظتال،25ولغاية بلوغو الضريبية ضتساب االحتياطي القانوين 
 وقد مت حساب االحتياطي القانوين اظتقًتح حجزه كما يلي:

 

  
)غري 0302 حزيران 03كما يف 

  مدققة(
كانون األول   02كما يف 

0303  

 ل.س.  
 

 ل.س.
 رصيد أول الفًتة/ السنة 

 
327,171,121 

 
317,821,275 

 9,348,845  -  إضافات احتياطي قانوين عن األرابح 

 الرصيد اظتعدل كما يف هناية الفًتة/ السنة
 

327,171,121 
 

327,171,121 

 

 
 التحليل القطاعي -20

 )غَت مدققة( ىي كالتايل: 2121 حزيران 31إن التحليل القطاعي ونتائج فروع التأمُت للفًتة اظتنتهية يف 
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 2121/6/31اظتالية جدول التحليل القطاعي "يظهر يف البياانت 
 حوادث شخصية  حوادث عامة مسؤوليات سفر ىندسي اضتريق التأمُت الصحي أتمُت اظتركبات التأمُت البحري أتمينات اضتياة

 اجملموع
             الصحي الداخلي السيارات /تكميلي  السيارات /إلزامي نقل بضائع زتاية

  1,359,585,167  3,159,185 4,141,175  5,668,641  31,557,151  3,154,981  57,691,947  379,292,866  658,217,955  136,836,346  68,453,891  11,422,232 اظتكتتبة يف الفًتة اضتالية األقساط 
 ( 45,941,219)  (129,215)  -  -  (1,551,247)  -  (936,741)  (37,813,153)  (3,149,161)  -  - ( 2,361,814) إلغاءات األقساط )من الواثئق اظتلغاة(

  (31,147,827)  -  (21,591)  -  (1,954,448)  - ( 94,826)  (11,147,355) ( 771,512) ( 751,291)  (16,399,766) ( 117,141) اضتسومات اظتمنوحة
 ( 54,796,732)  -  (44,145)  -  -  (2,522,154)  (31,978,211) -  -  -  (15,597,833) ( 5,654,499) حصة اظتعيدين من األقساط )نسيب( يف الفًتة اضتالية

 (68,155.612) (2,111,418)  (3,673,724) ) (1,753,178  (14,811,813)  -  (16,981,171)  -  (24,269,711)  - ( 4,411,111) ( 165,719) حصة اظتعيدين من األقساط )اختياري( يف الفًتة اضتالية
 ( 14,111,111)  -  -  -  -  -  -  -  (11,581,855)  (2,419,145)  -  - حصة اظتعيدين من األقساط )فائض خسارة( يف الفًتة اضتالية

  (136,952,333)  - ( 7,582,454)  -  (14,811,813)  (2,522,154)  (47,958,271)  -  (35,851,555)  (2,419,145)  (19,997,833) ( 5,821,218) إرتايل حصة معيدي التأمُت من األقساط يف الفًتة اضتالية
  1,146,544,787  2,792,565  (2,659,544)  5,112,531  13,249,653  632,926  8,711,111  331,432,458  618,436,728  133,665,911  32,156,291  3,134,161 صايف األقساط اظتكتتب هبا يف الفًتة اضتالية

  2,841,715,894  12,461,141  28,866,672  6,151,511  32,171,416  9,161,281  171,146,314  1,876,855,114  298,371,727  125,679,511  136,191,965  144,762,375 ( 12/31األقساط اظتكتتب هبا عن العام اظتيالدي الفائت )
  (495,983,114)  (2,578,741)  (2,425,777)  (3,379,131)  (4,618,485)  (4,119,671)  (38,113,824)  (185,258,323)  (141,811,248)  (42,957,593)  (54,118,791)  (17,712,534) اظتقابل من العام الفائتاألقساط اظتكتتب هبا عن الربع 

  3,659,377,828  12,912,281 31,581,971  8,441,111  57,557,825  8,116,591  189,786,697  2,133,176,494  812,621,274  219,558,263  151,626,165  136,111,259 شهر( 12أقساط سنة فائتة )
  374,714,381  9,583,168  22,675,481  4,117,172  12,437,679  7,336,386  159,419,551 -  33,151,191  -  37,541,312  88,663,644 (12/31إرتايل حصة اظتعيدين من األقساط عن العام اظتيالدي الفائت )

  (97,983,532)  (1,976,156)  (1,713,627)  (1,886,113)  (1,478,583) ( 3,286,816)  (35,766,832)  -  (24,355,276)  (4,655,274)  (11,483,525) (11,381,431) إرتايل حصة اظتعيدين من األقساط عن الربع اظتقابل من العام الفائت
 ( 399,673,182) (9,718,421)  (24,679,722)  (3,874,237)  (25,761,899) ( 6,571,624)  (171,611,989)  - ( 32,964,514)  4,655,274  (46,155,621)  (83,112,432) شهر( 12إرتايل حصة اظتعيدين عن سنة فائتة )

  (1,427,913,311) ( 7,747,368)  (12,232,788) ( 3,376,144)  (15,666,838) ( 3,242,636) ( 75,914,679)  (813,231,598) (325,148,111)  (87,823,314)  (37,656,516)  (45,964,429) إرتايل األقساط غَت اظتكتسبة يف هناية الفًتة 
  155,281,938  5,831,152  9,871,889  1,549,695  7,282,222  2,628,651  68,641,396  -  19,289,596  -  11,513,915  28,673,533 حصة معيد التأمُت من أقساط غَت مكتسبة يف هناية الفًتة

  1,144,637,641  7,619,173  11,177,836  2,686,644  11,319,175  3,624,512  68,458,526  751,742,112  119,348,691  51,271,814  28,311,183  91,188,295 (1/1إرتايل األقساط غَت مكتسبة يف بداية الفًتة )
 ( 166,211,968) ( 5,749,841)  (9,171,192)  (1,612,869)  (4,179,718)  (2,934,554)  (63,763,821)  -  (13,221,136)  -  (9,385,328)  (56,415,621) (1/1حصة معيد التأمُت  من أقساط غَت مكتسبة يف بداية الفًتة )

 ( 283,265,669) ( 128,295)  (1,154,952) ( 689,411) ( 4,347,663)  381,876 ( 7,456,153)  (62,488,596)  (215,699,419)  (37,551,511)  (9,355,433)  45,123,866 يف احتياطي األقساط غَت اظتكتسبةإرتايل التغَت 
  (294,196,699) ( 47,184)  (253,255) ( 742,574)  (1,145,149)  75,972  (2,579,577)  (62,488,596)  (199,629,859)  (37,551,511)  (7,226,856)  17,391,779 صايف التغَت يف احتياطي األقساط غَت اظتكتسبة

  852,348,189  2,745,481 ( 2,912,799)  4,359,956  12,114,514  718,898  6,121,533  268,943,862  418,816,869  96,114,411  24,829,435  21,525,939 صايف أقساط التأمُت اظتكتسبة
  26,169,766  -  2,651,418  -  2,648,363  631,514  11,918,668  -  2,494,115  -  5,864,242  963,546 العموالت اظتقبوضة

  1,154,435  -  111  -  16,182  -  21,611  1,112,653  -  4,111  -  - إيرادات أخرى "يتم ذكرىا"
  879,572,291  2,745,481  (262,281)  4,359,956  14,768,949  1,339,412  17,161,811  269,956,515  421,311,884  96,118,411  31,693,677  21,489,485 اإليراداتصايف 
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 2121/6/31جدول التحليل القطاعي "يظهر يف البياانت اظتالية 
 حوادث شخصية  حوادث عامة مسؤوليات سفر ىندسي اضتريق التأمُت الصحي اظتركباتأتمُت  التأمُت البحري أتمينات اضتياة

 اجملموع
             الصحي الداخلي السيارات /تكميلي  السيارات /إلزامي نقل بضائع زتاية

  (1,221,146,693)  (2,466,575)  (6,111)  -  (543,936)  -  (6,116,335)  (1,137,179,641)  (114,744,327)  (62,195,881) ( 1,994,111)  (5,111,111) رتايل اظتطالبات اظتدفوعةإ
  11,487,389  1,313,111  -  -  271,978  -  -  -  9,251,651  545,511  116,251  - حصة معيدي التأمُت من إرتايل اظتطالبات اظتدفوعة )نسيب(

  11,166,268  712,785  -  -  -  -  5,453,483  -  -  -  -  4,111,111 حصة معيدي التأمُت من إرتايل اظتطالبات اظتدفوعة )اختياري(
  21,653,657  2,115,796  -  -  271,978  -  5,453,483  -  9,251,651  545,511  116,251  4,111,111 حصة معيدي التأمُت من إرتايل اظتطالبات اظتدفوعةإرتايل 

  (1,198,393,136)  (451,779)  (6,111)  -  (271,958)  -  (662,852)  (1,137,179,641)  (95,493,677) ( 61,551,381)  (1,877,751)  (1,111,111) صايف اظتطالبات اظتدفوعة
  (2,227,674,675)  -  (5,153,669) ( 111,111)  - ( 3,221,111)  (39,722,593) ( 811,932,586) ( 51,153,185)  (1,292,311,998)  (17,791,644)  (17,511,111) إرتايل احتياطي اظتطالبات قيد التسوية يف هناية الفًتة

  614,295,597  -  4,791,148  75,111  -  2,879,395  37,685,454  -  -  546,771,522  7,294,178  14,811,111 معيد التأمُت من احتياطي اظتطالبات قيد التسوية يف هناية الفًتة حصة
  1,921,925,467  -  5,159,669  251,111  543,936  3,221,111  57,868,928  783,511,111  63,199,511  973,656,381  19,127,144  15,511,111 (1/1احتياطي اظتطالبات قيد التسوية يف بداية الفًتة )إرتايل 

  (391,451,933)  -  (4,795,848)  (151,111)  (271,968)  (2,879,394)  (48,675,134)  -  - ( 314,185,619) ( 7,294,181)  (13,211,111) 1/1حصة معيد التأمُت من احتياطي اظتطالبات قيد التسوية يف بداية الفًتة 
  (315,749,218)  -  6,111  151,111  543,936  -  18,146,335 ( 17,432,586)  12,146,325 ( 318,644,618)  1,335,411  (2,111,111) إرتايل التغَت يف احتياطي اظتطالبات قيد التسوية
  (82,915,544)  -  311  75,111  271,968  1  7,156,755 ( 17,432,586)  12,146,325 ( 86,158,715)  1,335,398 ( 411,111) صايف التغَت يف احتياطي اظتطالبات قيد التسوية

  (161,357,232)  (968,421) ( 2,293,648) ( 633,118)  (4,316,837)  (617,994)  (14,234,112)  -  (61,946,521) ( 65,159,846)  (11,296,955)  - احتياطي حوادث مفًتضة مل يبلغ عنها يف هناية الفًتة
  114,781,743  728,882  1,851,979  291,568  1,932,168  492,872  12,871,174  -  3,616,799  79,545,331  3,454,171  - حصة اظتعيدين من احتياطي حوادث مفًتضة مل يبلغ عنها يف هناية الفًتة

  117,517,119  952,384  2,114,744  513,746  2,412,781  679,596  12,835,974  -  22,377,881  55,435,683  11,214,322  - (1/1حوادث مفًتضة مل يبلغ عنها يف بداية الفًتة ) احتياطي
  (66,111,497)  (718,731)  (1,711,661)  (311,538)  (932,826) ( 551,229)  (11,955,716)  - ( 2,478,757) ( 44,657,442) ( 2,815,598)  - 1/1عيدين من احتياطي حوادث مفًتضة مل يبلغ عنها يف بداية الفًتةحصة اظت

 ( 52,841,123) ( 16,137)  (188,914)  (129,262)  (1,914,157)  71,612  (1,398,128)  - ( 38,568,641) ( 9,624,163)  (1,182,633)  - إرتايل التغَت يف احتياطي حوادث مفًتضة مل يبلغ عنها
  (14,168,877) ( 5,885)  (38,586) ( 139,232)  (914,815)  14,245  (483,671)  - ( 37,431,599)  25,263,725  (444,161)  - صايف التغَت يف احتياطي حوادث مفًتضة مل يبلغ عنها

  14,795,356  -  -  -  -  -  -  -  2,557,251  12,238,116  -  - اسًتدادات من مطالبات مدفوعة هناية الفًتة
  14,795,356  -  -  -  -  -  -  -  2,557,251  12,238,116  -  - تغَت يف اسًتدادات من اظتطالبات اظتدفوعة صايف ال

 (514,391) - (211,967) - - - (11,111) - - - (283,424) - العموالت اظتدفوعة للوكالء
  (48,239,719) ( 248,571)  (711,952) ( 287,471)  (2,277,493)  (111,571)  (4,155,144)  (17,449,221)  (14,464,371) ( 688,465) (7,887,951) ( 69,614) العموالت اظتدفوعة ظتندويب اظتبيعات 

  (474,134)  -  (48,752)  - ( 9,241) ( 18,415) ( 322,973) -  -  - ( 74,653) -  عموالت مدفوعة صتهات تسويقية أخرى "يتم ذكرىا"
 ( 12,515,585)  -  -  -  -  -  -  -  - ( 12,515,585)  -  - لشركات التأمُت إلدارتو جتمع اإللزامي عمولة االحتاد السوري

  (1,911,111)  - -  -  -  - ( 781,111)  - ( 493,111)  -  -  (638,111) مصاريف أتمينية أخرى )تُذكر إبفصاح(
  (23,695,855)  -  -  -  -  - - ( 23,695,855)  -  -  -  - األتعاب اإلدارية اظتدفوعة لشركات إدارة النفقات الطبية 

  (7,881,871)  (16,756)  (29,667)  (31,615)  (181,135) ( 18,931)  (341,525) ( 2,148,879) ( 3,931,353) ( 821,118)  (411,723) ( 54,369) بدال ت اعتيئة 
  (1,271,313) -  -  -  -  -  -   -  -  (1,271,313) -  - حصة صندوق تعويض متضرري حوادث السَت غتهولة اظتسبب

  (111,611)  - -  -   - -  -   -  - ( 111,611)  -  - حصة صندوق الرعاية االجتماعية 
  (1,377,266,469) ( 721,991)  (1,134,624)  (382,317)  (3,371,574)  (133,669)  511,691  (1,197,716,181)  (137,118,424)  (125,514,246) ( 9,643,163) ( 2,161,973) صايف اظتصاريف

  (497,694,179)  2,123,491  1,296,915-  3,977,639  11,397,375  1,215,743  17,563,492  (827,749,665)  284,192,461  (29,385,835)  21,151,514  19,327,512 صايف أرابح فروع التأمُت
  74,449,131  878,978  2,343,432  2,161,118  5,193,728  1,191,353  4,961,468 ( 111,944,566)  63,361,652  45,364,365  24,583,728  26,555,974 صايف أرابح فروع التأمُت يف الفًتة اظتقابلة 
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 )غري مدققة( هي كالتايل: 0303 حزيران  03إن التحليل القطاعي ونتائج فروع التأمني للفرتة املنتهية يف 
جدول التحليل القطاعي "يظهر يف البياانت اظتالية" 

2121/6/31 
 التأمُت الصحي أتمُت اظتركبات التأمُت البحري أتمينات اضتياة

 اجملموع حوادث شخصية    حوادث عامة   مسؤوليات   سفر   ىندسي   اضتريق
 الصحي الداخلي السيارات /تكميلي  السيارات /إلزامي أجسام السفن نقل بضائع زتاية

  583,171,691  2,578,741  2,431,215  3,891,891  5,214,149  4,318,721  45,686,575  237,174,531  142,737,174  42,963,851  13,426,481  41,757,111  42,113,456 األقساط اظتكتتبة يف الفًتة اضتالية   
 (87,188,677)  - (4,438) (511,861) (585,664) (199,151) (7,572,751) (51,916,218) (1,926,826) (6,258) (151,251) (13,451) (24,311,922) إلغاءات األقساط )من الواثئق اظتلغاة(  

 (48,175,889) (1,619,156) (1,627,947) (858,435) (1,478,583) (1,588,918) (27,197,732)  -  -  - (6,442,849) (2,745,136) (4,517,243) حصة اظتعيدين من األقساط )نسيب( يف الفًتة اضتالية  
حصة اظتعيدين من األقساط )اختياري( يف الفًتة  

 (29,992,893) (357,111) (85,681) (1,127,678) - (1,697,918) (8,569,111) - (9,195,811)  - (993,311) (1,312,241) (6,864,187) اضتالية 

حصة اظتعيدين من األقساط )فائض خسارة( يف الفًتة  
 (19,914,751)  -  -  - -  - - - (15,259,476) (4,655,274)  -  -  - اضتالية 

إرتايل حصة معيدي التأمُت من األقساط يف الفًتة  
 (97,983,532) (1,976,156) (1,713,627) (1,886,113) (1,478,583) (3,286,816) (35,766,832)  - (24,355,276) (4,655,274) (7,436,149) (4,147,376) (11,381,431) اضتالية 

  397,999,482  612,684  712,151  1,492,917  3,139,912  822,854  2,346,992  185,258,323  116,454,972  38,312,319  5,839,181  36,696,184  6,331,114 صايف األقساط اظتكتتب هبا يف الفًتة اضتالية  
األقساط اظتكتتب هبا عن العام اظتيالدي الفائت  

(12/31  ) 147,165,293  91,322,751  38,311,151  262,994,481  195,112,635  962,533,519  114,117,417  3,461,126  22,199,617  7,588,912  17,318,847  6,348,641  1,868,263,158  

(11,884,311) (2,739,155) (11,187,882) (1,213,175) (63,472,753) (171,737,688) (121,711,138) (174,697,961) (23,865,411) (38,821,221) (11,686,571) ألقساط اظتكتتب هبا عن الربع اظتقابل من العام الفائت ا   (2,162,175) (632,167,216) 
  1,819,267,633  6,765,315  8,864,762  8,741,637  17,215,874  6,555,671  96,331,239  1,128,971,352  216,139,571  131,261,372  27,872,131  93,259,541  177,392,179 شهر(  12أقساط سنة فائتة ) 

إرتايل حصة اظتعيدين من األقساط عن العام اظتيالدي  
 ( 12/31الفائت )

64,512,461  16,415,235  33,119,329  19,118,411  17,194,315  -  111,221,835  1,913,364  8,169,525  4,118,336  12,785,817  4,983,868  282,221,475  

إرتايل حصة اظتعيدين من األقساط عن الربع اظتقابل  
 (115,851,327) (1,621,556) (7,733,523) (551,511) (3,449,154) (681,916) (58,865,811)  - (11,718,951)  - (21,396,284) (6,378,892) (4,453,741) من العام الفائت 

 (249,195,214) (5,338,368) (6,765,911) (5,452,948) (6,198,954) (4,519,264) (77,121,856) - (15,471,155) (23,673,685) (19,149,194) (14,183,719) (71,431,151) شهر(  12إرتايل حصة اظتعيدين عن سنة فائتة ) 
 (649,318,739) (4,159,183) (3,544,131) (3,291,511) (447,139) (2,542,648) (35,513,395) (391,821,658) (85,645,198) (52,511,646) (11,188,352) (23,311,523) (36,552,457) إرتايل األقساط غَت اظتكتسبة يف هناية الفًتة   

حصة معيد التأمُت من أقساط غَت مكتسبة يف هناية  
  74,383,861  3,213,121  2,716,364  2,181,179  195,264  1,813,716  31,848,742  -  6,188,462  -  7,659,678  3,521,931  16,176,514 الفًتة 

  945,914,632  3,819,184  6,927,539  3,135,561  4,781,636  1,384,111  45,646,967  577,521,115  78,111,154  115,197,792  15,324,421  22,831,688  81,456,676 ( 1/1إرتايل األقساط غَت مكتسبة يف بداية الفًتة ) 
 (116,315,752) (2,991,321) (5,114,323) (1,647,334) (1,876,591) (761,346) (41,188,334) - (6,837,722)  - (13,243,732) (4,113,819) (29,652,241) حصة معيد التأمُت  من أقساط غَت مكتسبة يف بداية الفًتة  

  296,615,893 (249,999)  3,383,419 (255,951)  4,333,497 (1,158,638)  11,143,572  186,698,447 (7,644,144)  52,696,146  4,236,168 (481,835)  44,914,219 إرتايل التغَت يف احتياطي األقساط غَت اظتكتسبة  
  264,674,111 (37,299)  975,451  277,895  2,652,171 (116,279)  913,981  186,698,447 (8,293,314)  52,696,146 (1,347,986) (1,163,714)  31,328,493 صايف التغَت يف احتياطي األقساط غَت اظتكتسبة  

  662,673,483  565,385  1,687,611  1,771,812  5,792,172  716,575  3,251,972  371,956,771  118,161,668  91,998,465  4,491,195  35,632,471  37,659,597 صايف أقساط التأمُت اظتكتسبة  
  15,586,199  518,892  377,695  767,834  -  618,742  8,961,412  -  785,619  -  881,214  2,661,152  35,539 العموالت اظتقبوضة  

  826,133  -  - -  - -  86,212  722,848 -  -  -  -  17,173 إيرادات أخرى "يتم ذكرىا"  
  679,185,715  1,174,277  2,165,296  2,538,646  5,792,172  1,315,317  12,297,596  372,679,618  118,947,287  91,998,465  5,371,319  38,293,622  37,712,219 ايف اإليرادات ص 
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جدول التحليل القطاعي "يظهر يف البياانت اظتالية" 

2121/6/31 
 التأمُت الصحي أتمُت اظتركبات البحريالتأمُت  أتمينات اضتياة

حوادث   حوادث عامة   مسؤوليات   سفر   ىندسي   اضتريق
 اجملموع شخصية  

 الصحي الداخلي السيارات /تكميلي  السيارات /إلزامي أجسام السفن نقل بضائع زتاية
 (722,459,943) (321,245) (31,111) - (216,275)  - (23,877,151) (613,111,111) (34,321,841) (48,613,338)  - (3,981,184) (8,111,111) إرتايل اظتطالبات اظتدفوعة  

  13,525,126  63,241  -  - -  -  5,493,858  -  1  -  -  1,567,928  6,411,111 حصة معيدي التأمُت من إرتايل اظتطالبات اظتدفوعة )نسيب(  
  17,123,676  229,383  -  -  - -  16,166,243  -  728,151  - -  - - حصة معيدي التأمُت من إرتايل اظتطالبات اظتدفوعة )اختياري(  

  31,548,712  292,623  -  -  -  -  21,561,111  -  728,151  -  -  1,567,928  6,411,111  حصة معيدي التأمُت من إرتايل اظتطالبات اظتدفوعة إرتايل 
 (691,911,241) (28,622) (31,111)  - (216,275)  - (2,317,149) (613,111,111) (33,592,791) (48,613,338)  - (2,413,156) (1,611,111) صايف اظتطالبات اظتدفوعة  

 (1,385,561,393) (1,874,426) (1,391,181) (2,828,197)  - (111,111) (49,172,215) (141,243,463) (53,212,661) (1,176,838,115) (6,371,671) (19,263,486) (33,375,111) إرتايل احتياطي اظتطالبات قيد التسوية يف هناية الفًتة  
  377,561,767  1,712,463  1,263,552  2,568,734  -  77,111  44,638,723  - -  287,138,545  3,273,865  9,897,885  27,111,111 حصة معيد التأمُت من احتياطي اظتطالبات قيد التسوية يف هناية الفًتة  
  1,294,197,142  1,243,836  3,393,138  1,486,831  -  111,111  77,539,355  196,651,919  53,283,615  927,421,757  7,411,253  17,666,339  8,111,111 ( 1/1إرتايل احتياطي اظتطالبات قيد التسوية يف بداية الفًتة ) 

 (255,411,841) (1,129,979) (3,182,541) (1,351,731)  - (77,111) (72,448,587)  -  - (158,215,319) (3,755,243) (8,951,443) (6,411,111) ( 1/1حصة معيد التأمُت من احتياطي اظتطالبات قيد التسوية يف بداية الفًتة ) 
 (91,363,351) (631,591)  2,111,957 (1,341,367)  -  -  28,467,151  55,417,456  81,955 (149,416,348)  1,139,583 (1,597,147) (25,375,111) إرتايل التغَت يف احتياطي اظتطالبات قيد التسوية  
  31,796,575 (58,116)  182,969 (123,363)  -  -  657,286  55,417,456  81,955 (21,483,122)  558,215 (651,715) (4,775,111) صايف التغَت يف احتياطي اظتطالبات قيد التسوية  

 (58,417,355) (517,398) (664,524) (617,158) (1,247,266) (476,747) (7,361,831)  - (16,158,456) (22,412,452) (2,179,166) (6,993,457)  - احتياطي حوادث مفًتضة مل يبلغ عنها يف هناية الفًتة  
حصة اظتعيدين من احتياطي حوادث مفًتضة مل يبلغ عنها يف هناية  

  32,229,411  411,378  517,443  418,971  457,421  338,195  6,695,818  -  1,161,337  19,339,984  1,436,191  1,484,683  - الفًتة 

  187,541,169  476,148  1,298,913  569,168  1,664,971  259,512  11,631,913  119,349,181  14,625,198  27,943,751  2,873,329  6,849,216 - ( 1/1احتياطي حوادث مفًتضة مل يبلغ عنها يف بداية الفًتة ) 
 (18,253,271) (333,434) (919,594) (398,573) (615,214) (142,752) (11,867,288)  - (1,282,173)  - (1,197,711) (2,616,632) - ( 1/1ظتعيدين من احتياطي حوادث مفًتضة مل يبلغ عنها يف بداية الفًتة )حصة ا 

  129,122,814 (31,251)  634,389 (47,991)  417,715 (217,245)  4,271,172  119,349,181 (1,433,258)  5,531,298  794,263 (144,251)  - إرتايل التغَت يف احتياطي حوادث مفًتضة مل يبلغ عنها  
  143,198,954  35,694  232,238 (37,592)  269,912 (21,812)  98,592  119,349,181 (1,554,994)  24,871,282  1,132,743 (1,276,211)  - صايف التغَت يف احتياطي حوادث مفًتضة مل يبلغ عنها  

  5,481,851 -  -  -   - -  -   -  631,111  4,851,851  -  -  - اسًتدادات من مطالبات مدفوعة هناية الفًتة  
  5,481,851 - -  - -  -  -  -  631,111  4,851,851  -  -  - التغَت يف اسًتدادات من اظتطالبات اظتدفوعة  صايف  

 (41,652,752) (89,262) (66,249) (134,682) (515,135) (31,881) (3,145,634) (13,154,895) (3,287,155) (5,668,178) (3,212,114) (9,681,656) (1,787,212) العموالت اظتدفوعة للوكالء  
 (12,678,738) (25,573) (18,981) (38,586) (197,678) (138,823) (1,213,824) (3,877,153) (3,998,232) (4,942) (781,141) (2,361,325) (32,581) العموالت اظتدفوعة ظتندويب اظتبيعات   

 (86,621)  -  -  -  -  -  -  -  - (86,621)  - -  - عمولة االحتاد السوري لشركات التأمُت إلدارتو جتمع اإللزامي  
 (18,911,514) (13,958) (11,359) (21,161) (21,557) (6,811) (1,296,816) (11,583,296) (3,119,558)  - (21,615) (62,326) (2,855,168) مصاريف أتمينية أخرى )تُذكر إبفصاح(  

 (16,543,816)  - -  -  - -  - (16,543,816)  -  -  -  -  - األتعاب اإلدارية اظتدفوعة لشركات إدارة النفقات الطبية   
 (2,975,896) (15,472) (11,483) (23,345) (27,711) (24,658) (228,683) (1,111,551) (844,861) (257,746) (81,559) (243,554) (116,274) بدال ت اعتيئة   

 (216,851)  -  -  -  -  - -  -  - (216,851) -  -  - حصة صندوق تعويض متضرري حوادث السَت غتهولة اظتسبب  
 (36,535)  -  -  -  -  -  - -  - (36,535)  -  - - حصة صندوق الرعاية االجتماعية   

 (614,636,584) (195,299)  278,136 (378,628) (698,344) (223,964) (7,336,128) (474,624,184) (45,586,635) (45,634,111) (2,393,281) (16,687,922) (11,156,235) صايف اظتصاريف  
  74,449,131  878,978  2,343,432  2,161,118  5,193,728  1,191,353  4,961,468 (111,944,566)  63,361,652  45,364,365  2,978,128  21,615,711  26,555,974 صايف أرابح فروع التأمُت  

 17,145,419 2,135,892 8,728,956   3,336,184 769,278 14,833,971 (312,364,336) 59,645,255 213,251,876   12,153,412  14,754,942 صايف أرابح فروع التأمُت يف الفًتة اظتقابلة 
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 فوائد من ودائع لدى املصارف - 00
 يتكون ىذا البند ؽتا يلي:

  
 حزيران  )غري مدققة( 03املنتهية يف  الستة أشهرلفرتة 

  
0302 

 

0303 

  
 العملة األصلية

 
 مبلغ الفائدة 

 
 نسبة الفائدة

 

العملة 
  األصلية

 مبلغ الفائدة 
 

 نسبة الفائدة

    
 ل.س.

 
% 

 
  

 ل.س.
 

% 
ودائع استحقاقاهتا األصلية لثالثة 

  أشهر 
 دوالر أمريكي 

 
61,497,274 

 
3,5 - 1,51 

 

 دوالر أمريكي 
 

32,813,447 
 

3,5 - 1,51 

ودائع استحقاقاهتا األصلية لثالثة 
   7 - 7.75  85,959,884  لَتة سورية  أشهر 

 

 7,1- 7.51  113,444,125  لَتة سورية

    
146,457,158      136,247,572 

  
 
 إيرادات أخرى -00

 يتكون ىذا البند ؽتا يلي:

 )غري مدقق( حزيران  03املنتهية يف  الستة أشهر لفرتة   

  0302  0303 

  
 ل.س

 
 ل.س

 21,255  1,418,236  إيرادات متنوعة

  2052,0007  020044 
 

 أرابح بيع موجودات رأمسالية-05
 ما يلي :سيارات ك 11صايف ارابح اظتبيعات للموجودات الثابتة لقيمة وىو ديثل 

     11,962,511    اظتباعةالقيمة الدفًتية للموجودات الثابتة 
 (  11,962,511)   اظتباعةللموجودات الثابتة االستهالك اظتًتاكم 

  462,224,995   للموجودات الثابتة اظتباعة  القيمة البيعية
  57000050114   بيع موجودات رأمسالية صايف ارابح 

 
 رواتب وأجور وملحقاهتا -40

 يتكون ىذا البند ؽتا يلي:
     كما يف

     ) غري مدقق(03/7/0302   03/7/0303
     ل.س.   ل.س.
 رواتب وأجور    73,126,428   62,981,748
 التأمينات االجتماعية    11,592,746   11,564,715
 تعويضات أخرى    1,566,111   2,711,111

 مكافآت اظتوظفُت    61,518,615   26,789,336
230030506,1   25607100661      
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 مصاريف إدارية وعمومية -70
 يتكون ىذا البند ؽتا يلي:

     كما يف
     )غري مدقق ( 03/7/0302   03/7/0303

     ل.س.   ل.س.
 قرطاسية و مواد طباعة     17,415,525   2,152,111
 كهرابء وماء وتدفئة      11,192,574   2,915,117

 صيانة     35,876,915   14,964,831
 و مصاريف مكتبية  إجيارات    8,178,667   5,127,566
 ضيافة و بوفيو     8,679,816   4,544,815

 أتعاب مهنية  ) رواتب االستشاريُت (     16,632,511   16,956,571
 تدقيق خارجي أتعاب    8,111,111   2,511,111

 و تربعات  و ىدااي ومتفرقة إكراميات    4,666,811   -
  أنًتنتبريد و برق و ىاتف و     2,367,889   1,412,391
 مصاريف اعالمية   1,662,758  3,384,411
 زين و صيانة سيارات و مصاريف سفر و تنقالت نب   13,421,111   6,324,143
 تنظيف       1,191,925   1,262,211
 اشًتاكات     7,258,611   5,952,511

 مصاريف أتمُت خاصة ابلشركة     4,766,831   586,391
 ضرائب, رسوم حكومية و غرامات    12,263,268   5,624,873
  إدارةو تنقالت و بدالت حضور غتلس  أتعاب      4,311,111   4,611,111

 جتهيز مكتب    325,111   -
 مصاريف أخرى     369,111   651,111

6,0,0606,4   246057,036,      
 
 رحبية السهم األساسية واملخففة -60

 يتكون ىذا البند ؽتا يلي:

 )غري مدقق( حزيران 03أشهر املنتهية يف  الستةلفرتة   

  0302 
 

0303 

 ل.س.  ل.س.  
 صايف ربح الفًتة 

 3,212,556,748  
2,272,897,892  

 ل.س 111اظتتوسط اظترجح لعدد األسهم/ 
 

15,111,111 
 

15,111,111  
 رحبية السهم األساسية واظتخفضة 

 020.43 
 

242.40 
 

 على حصة السهم يف األرابح عند حتويلها. أتثَتتتطابق رحبية السهم األساسية واظتخففة يف القيمة لعدم وجود أدوات أصدرهتا الشركة ذات 
% من رأشتال 7، توزيع أرابح نقدية على اظتسامهُت بقيمة مبا يعادل نسبة   2121حزيران  13اظتنعقد بتاريخ   ايف اجتماعه ت اعتيئة العامة قرر  -

 الشركة .
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/ لَتة  4,674,423، توزيع مكافأة  نقدية على أعضاء غتلس اإلدارة بقيمة /  2121حزيران  13اظتنعقد بتاريخ  ايف اجتماعه ت اعتيئة العامة قرر  -
 .  2121الضريبة  لعام  لما قبرابح األ% من 5سورية و  مبا يعادل نسبة 

 
 االلتزامات الطارئة -0,

بعملياهتا وفق التطبيقات اظتوضوعة من قبل السلطات اظتالية والتنظيمية ومن قبل ىيئة اإلشراف كما ىو متعارف عليو يف اصتمهورية العربية السورية فإن الشركة تقوم 
 ء إضافية.على التأمُت السورية. مل يتم دراسة أعمال الشركة ضريبياً خالل الفًتة، وبرأي اإلدارة فإن أية دراسة ضريبية الحقة لن تؤدي إىل أعبا

 
 كفاية رأس املال    - 01
( حول حتديد 211/111)قرار رقم  2118كانون األول   11الشركة سياسة إلدارة رأس اظتال وذلك دتاشياً مع تعليمات ىيئة اإلشراف على التأمُت الصادرة يف تتبع 

 توفر.% من رأس اظتال اظت151كفاية األموال اطتاصة. يشًتط ىذا القرار أن ال تتدىن نسبة اظتالءة )كفاية رأس اظتال( لدى الشركة عن 
 يتم احتساب نسبة اظتالءة كما يلي:

 

 2121/6/31)غَت مدقق(
 

2121/12/31 

  1,511,111,111 رأس اظتال اظتكتتب
 

1,511,111,111  
  327,171,121 احتياطي قانوين

 
327,171,121  

 4,747,925 مدورة أرابح
 

45,419,891  
 2,586,913,814 غَت ػتققة أسعارمكاسب )خسائر( مًتاكمة انجتة عن فروقات 

 
355,112,475  

(216,642,673) )خسائر( السنة أرابح  
 

69,112,457  
 5,414,114 صايف التغَت يف القيمة العادلة الستثمارات مالية من خالل بيان الدخل الشامل

 
5,414,114  

 3,419,199,421 غَت ػتققة صرف أسعارمكاسب )خسائر( للسنة انجتة عن فروق 
 

2,231,811,339  

 7,626,812,621 األساسيةاطتاصة  األموالصايف 
 

4,533,921,295  

 - اإلضايفصايف راس اظتال 
 

-  
 7,626,812,621 راس اظتال اظتتوفر إرتايل

 
4,533,921,295  

 1,424,153,458 راس اظتال اظتطلوب إرتايل
 

919,836,354  

%535.57  نسبة ىامش اظتالءة %  
 

493%  
 

 العادلة وإدارة املخاطرالقيمة  -03
 

 )أ( القيمة العادلة للموجودات واظتطلوابت اظتالية:
ء اظتوجودات اظتالية احملددة ابلقيمة ال يوجد فرق جوىري بُت القيمة الدفًتية والقيمة العادلة للموجودات واظتطلوابت اظتالية اظتوقوفة بتاريخ بيان الوضع اظتايل، ابستثنا

 ظتسامهُت.العادلة من خالل حقوق ا
 مل يكن ىناك أي حتويالت بُت اظتستوى األول واظتستوى الثاين خالل الفًتة.

 
 )ب(إدارة ؼتاطر التأمُت:

 خماطر التأمني

متابعة  ن خالل إن ؼتاطر التأمُت ىي اظتخاطر اليت يولدىا عدم التأكد من حدوث، توقيت أو قيمة اظتطلوابت التأمينية. إن إدارة ؼتاطر التأمُت ؽتكنة م
 كمية وتكوين اإلنتاج اصتديد، ومتابعة صحة التسعَت ومتابعة اظتطالبات الفعلية مقابل اظتطالبات اظتتوقعة.

مُت، يعترب اطتطر مبوجب أي عقد أتمُت احتمال حتقق حدث مؤمن عليو وما يستتبع ذلك من مطالبات ذات قيم غَت مؤكدة نظراً إىل طبيعة عقد التأ
 مفاجئاً وابلتايل ال ديكن توقعو. يكون حتقق ىذا اطتطر
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رة حتت بند إن اطتطر األساسي الذي تواجهو شركات التأمُت مبوجب عقودىا التأمينية ىو أن تفوق اظتطالبات الفعلية وتسديدات اظتنافع القيمة اظتذكو 
 واالكتتاب أبخطار سيئة أو غَت قابلة للتأمُت.اظتطلوابت التأمينية إضافة إىل احتمال تسعَت غَت مالئم لألخطار ووضع األقساط غَت اظتناسبة 

بالغ اظتطالبات بناء عليو فإن تواتر اظتطالبات واظتنافع وحدهتا تتعدى اظتبالغ اليت كانت مقدرة عند وقوع حوادث التأمُت، وختتلف األرقام الفعلية وم 
 واظتنافع من سنة إىل أخرى عن التقديرات اظتتوقعة.

وعت احملفظة التأمينية، كلما كانت أقل عرضة للتأثر ابلتغَتات اليت تطرأ على أي من تكويناهتا، وقد طورت الشركة أضف إىل ذلك أنو كلما تن
ختفيض نسبة اسًتاتيجية االكتتاب بعقود التأمُت لتنويع األخطار التأمينية اليت تقبل هبا وضمن كل فئة من تلك الفئات لتوسيع قاعدة األخطار بغية 

 يجة اظتتوقعة.التغَت يف النت
ركة األسس تدير الشركة أخطارىا من خالل اسًتاتيجية اكتتاب سليمة ومعاىدات إعادة أتمُت ذات فئة ؽتتازة ومعاصتة اضتوادث معاصتة فعالة وتضع الش

 االكتتابية اليت توفر اظتعايَت اظتالئمة الختيار األخطار.
 على فروع التأمُت ابلشكل التايل: 2121 حزيران  31ية يف أشهر اظتنته ستةوقد توزعت احملفظة التأمينية لفًتة ال

 4.24 %،  اضتريق  27.91%، الصحي   48.41%، السيارات شامل   11.16%، السيارات إلزامي  5.13 %، البحري   1.84فرع اضتياة  
  % 1.59%، اضتوادث الشخصية 1.36%، اضتوادث العامة   2.32%، السفر   1.23 ، اعتندسي  %

 على فروع التأمُت ابلشكل التايل: 2121حزيران  31أشهر اظتنتهية يف  ستةتوزعت احملفظة التأمينية لفًتة ال بينما
، % 7.68 %، اضتريق 37.35%، الصحي  28.39%، السيارات شامل  8.66%، السيارات إلزامي  11.89 %، البحري  3.57فرع اضتياة  

  % 1.52%، اضتوادث الشخصية 1.17%، اضتوادث العامة  1.93%، السفر  1.84 اعتندسي 
 

 ؼتاطر إعادة التامُت
يف ابقي قامت الشركة إببرام عقود إعادة أتمُت مع شركات أخرى، لتقليص اظتخاطر اظتالية النارتة عن اظتطالبات الكبَتة، وذلك كما ىو معمول بو 

 شركات التأمُت.
االئتمانية النارتة عن التوزع اصتغرايف وطبيعة تقوم الشركة بتقييم الوضع اظتايل لشركة إعادة التأمُت اظتتعاقدة معها ويتمحور اىتمامها حول األخطار 

 األنشطة والفعاليات لشركات إعادة التأمُت. 
ر أبسعار منافسة ودتكنها من االحتفاظ  ابضتد األمثل من األخطار، دخلت الشركة يف معاىدات إعادة أتمُت اليت توفر عتا القدرة على مواجهة األخطا

 بعُت االعتبار اظتوارد اظتالية كرأس اظتال واالحتياطيات وحجم ػتفظة األوراق اظتالية واألصول اصتاىزة.مع األخذ 
 ة، ىو االحتفاظ بنسبة سيولة عالية للشركة.إن حجم اظتخاطر احملتفظ بو يتناسب مع القواعد العملية ومقياس اظتقارنة العام، واألكثر أمهي

مينها حىت يف حال عدم إن عقود أقساط إعادة التأمُت ال حتل الشركة من التزاماهتا جتاه اظتؤمن عتم. وتبقى الشركة ملتزمة جتاه اظتؤمن عتم ابضتصة اظتعاد أت
 وفاء شركة إعادة التأمُت ابلتزاماهتا.

 
 ؼتاطر السوق

التغَتات يف قيمة، أو اإليرادات النارتة عن اظتوجودات أو الفوائد أو أسعار صرف العمالت مبا فيها اظتخاطر النارتة عن عدم  تنشأ ىذه اظتخاطر من
 التطابق بُت اظتوجودات واظتطلوابت.

 
 ؼتاطر التسليف

طر التسليف ىي من مسؤولية الشركة اليت تتبع مبادئ توجيهية صارمة تتمثل ؼتاطر التسليف بعدم إمكانية اظتدينُت من الوفاء ابلتزاماهتم جتاه الشركة. إن متابعة ؼتا
مي االستثمارات وإعادة أتخذ بعُت االعتبار معدل التصنيف األدىن للمقًتضُت والتنويع يف ؼتاطر التسليف يف كافة أقسام الشركة اظتعرضة لتلك اظتخاطر وخاصة قس

 التأمُت. 
 

 ؼتاطر معدل الفائدة
 د.من التغَتات اليت حتدث يف معدالت الفوائد السوقية واليت عتا أتثَت مباشر على اظتوجودات اظتنتجة للفوائد واظتطلوابت اطتاضعة للفوائتنشأ ىذه اظتخاطر 
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  ؼتاطر السيولة
دفعة. عتذه الغاية، فإن الشركة  من توفر سيولة كافية لإليفاء اباللتزامات اظتًتتبة على الشركة عند استحقاق أيةإن إدارة ؼتاطر السيولة تتمثل ابلتأكد 

 تقوم بقياس التدفق النقدي اظتتوقع ابلنسبة للموجودات واظتطلوابت على حد سواء وذلك بشكل دوري.
 يبُت اصتدول التايل حتليل اظتوجودات واظتطلوابت وفقاً للفًتة اظتتوقعة السًتدادىا أو تسويتها.

 

  
 )غري مدققة(0302 حزيران  03كما يف 

 اجملموع   أكثر من سنة   لغاية سنة   

  
 ل.س.

 
 ل.س.

 
 ل.س.

 اظتوجودات
      

 النقد وما يف حكمو
 

2,498,112,282  -  2,498,112,282 
 ودائع ألجل لدى اظتصارف 

 
6,734,722,161  -  6,734,722,161 

 57,983,851  57,983,851  -  مالية من خالل بيان الدخل الشامل موجودات
 71,988,913  71,988,913  -  مالية من خالل بيان الدخل  موجودات

 عمالء مدينون
 

826,441,181  -  826,441,181 
 حساابت شركات التأمُت وإعادة التأمُت اظتدينة

 
668,484,311  -  668,484,311 

 أطراف ذات عالقة  -ذمم مدينة 
 

429,994,194  -  429,994,194 
 فوائد مستحقة غَت مقبوضة وأرصدة مدينة أخرى 

 
124,415,517  -  124,415,517 

 حصة معيدي التأمُت من االحتياطي الفٍت واضتسايب 
 

874,358,278  -  874,358,278 
 وديعة غتمدة لصاحل ىيئة اإلشراف على التأمُت 

 
-  25,111,111  25,111,111 

  غتموع اظتوجودات 
12,156,416,713  153,972,763  12,311,389,476 

       اظتطلوابت 
 حساابت شركات التأمُت وإعادة التأمُت دائنة

 
1,167,631,688  -  1,167,631,688 

  أطراف ذات عالقة  -ذمم دائنة 
5,575,198  -  5,575,198 

 عمالء دائنون
 

31,345,191  -  31,345,191 
 االحتياطيات الفنية واضتسابية

 
3,815,935,217  -  3,815,935,217 

  ذمم دائنة ودائنون ؼتتلفون
515278749  -  515,278,749 

 مطلوابت ضريبية مؤجلة 
 

1,169,836  -  1,169,836 
 مؤونة ضريبة الدخل 

 
1,186,421  -  1,186,421 

 غتموع اظتطلوابت 
 

5,428,122,198  -  5,428,122,198 
 فائض / )فجوة( السيولة 

 
7060,00150424  24001600670  70,,00076006, 
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 0303كانون األول   02كما يف 

  
 لغاية سنة 

 
 أكثر من سنة 

 
 اجملموع 

  
 ل.س.

 
 ل.س.

 
 ل.س.

 اظتوجودات
      

 النقد وما يف حكمو
 

2,355,848,967  
 

-  
 

2,355,848,967  
  4,191,392,599   -   4,191,392,599  ودائع ألجل لدى اظتصارف 

 استثمارات مالية ابلقيمة العادلة من خالل بيان الدخل 
 

45,368,469  
 

-  
 

45,368,469  
  57,983,851   57,983,851   -  استثمارات مالية من خالل بيان الدخل الشامل 

 عمالء مدينون
 

526,416,624  
 

-  
 

526,416,624  
  341,778,196   -   341,778,196  اظتدينةحساابت شركات التأمُت وإعادة التأمُت 

 أطراف ذات عالقة  -ذمم مدينة 
 

95,679,499  
 

-  
 

95,679,499  
  91,749,156   -   91,749,156  فوائد مستحقة غَت مقبوضة وأرصدة مدينة أخرى 

 حصة معيدي التأمُت من االحتياطي الفٍت واضتسايب 
 

623,774,399  
 

-  
 

623,774,399  
  25,111,111   25,111,111  -  وديعة غتمدة لصاحل ىيئة اإلشراف على التأمُت 

 غتموع اظتوجودات 
 

8,269,997,919  
 

82,983,851  
 

8,352,981,759  
       اظتطلوابت 

 حساابت شركات التأمُت وإعادة التأمُت دائنة
 

619,615,663  
 

-  
 

619,615,663  
 أطراف ذات عالقة  -ذمم دائنة 

 
2,215,111  

 
-  

 
2,215,111  

 عمالء دائنون
 

2,731,981  
 

-  
 

2,731,981  
 االحتياطيات الفنية واضتسابية

 
3,179,826,875  

 
-  

 
3,179,826,875  

 ذمم دائنة ودائنون ؼتتلفون
 

393,854,783  
 

-  
 

393,854,783  
 مطلوابت ضريبية مؤجلة 

 
1,169,836  

 
-  

 
1,169,836  

 مؤونة ضريبة الدخل 
 

15,137,149  
 

-  
 

15,137,149  
 غتموع اظتطلوابت 

 
4,214,441,397  

 
-  

 
4,214,441,397  

 فائض / )فجوة( السيولة 
 

4,155,556,512  
 

82,983,851  
 

4,138,541,362  
 
 
 
 

   ؼتاطر العمالت األجنبية
اضتساسية ظتراقبة أثر التغَتات على صايف الدخل الشامل يف حال حدوث تغَت معقول يف أسعار الصرف. تنشأ ىذه اظتخاطر من احتمال تقوم الشركة إبعداد حتليل 

 ان التقلبات يف أسعار صرف العمالت قد تؤثر على قيمة اظتوجودات واظتطلوابت اظتالية.
 تتلخص القيمة الدفًتية لألصول اظتالية كما يلي:
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 املطلوابت   املوجودات   

  
 حزيران  31كما يف 
  )غَت مدققة( 2121

كانون   31كما يف 
  2121األول 

 حزيران 31كما يف 
  )غَت مدققة( 2121

كانون األول   31كما يف 
2121  

 
 

 ل.س.
 

 ل.س.
 

 ل.س.
 

 ل.س.

 دوالر أمريكي 
 

6,726,933,181 
 

3,319,171,296  
 

322,891,273 
 

619,615,663  
 يورو 

 
254,881,236 

 
131,544,964  

 
 

 
_ 

 جنيو اسًتليٍت 
 

83,751,421 
 

41,976,344  
 

 
 

_ 
األرقام اظتذكورة أدانه تدل على زايدة أرابح الشركة وذلك عند تراجع سعر ,مت إعداد ىذا التحليل بفرض تراجع صرف سعر اللَتة السورية مقابل العمالت األجنبية 

خرى سيكون ىناك نفس التأثَت على لعمالت األ% مقابل ا11%، عند حتسن قيمة اللَتة السورية بنسبة 11األجنبية بنسبة صرف اللَتة السورية مقابل العمالت 
 صايف اطتسارة ولكن ستظهر كمية األثر إبشارة معاكسة. 

يتضمن فقط األرصدة ذات  يظهر اصتدول التايل حتليل حساسية الشركة لتغَتات أسعار صرف العمالت األجنبية اظتذكورة أعاله مقابل اللَتة السورية. حتليل اضتساسية
 جنبية:الصفة النقدية ابلعمالت األ

 

 
 واطتسائر كما يف  األرابحعلى  األثر

 
31/6/2121  

 
31/12/2121  

  269,955,463 641,414,191 أمَتكيدوالر 
  13,154,496 25,488,124 يورو

  4,197,634 8,375,142 إسًتليٍتجنيو 
 

 ؼتاطر العمليات 
واألشخاص واألنظمة الداخلية إن ؼتاطر العمليات ىي ؼتاطرة اطتسارة أو التأثَتات السلبية على العمل الناجتة عن عدم صحة أو فشل اإلجراءات التطبيقية الداخلية 

ومن خالل طرق  للشركة أو عن أحداث خارجية. تتم إدارة ؼتاطر العمليات من خالل ىيكلية تتطلب حتديد اظتخاطر وطرق تقييمها حبسب أتثَتىا ونسبة حدوثها
 ية التخطيط السنوية.حتدد وتتابع من خالل عمل االسًتاتيجيةتقييم ذاتية ظتتابعة فعالية ىذه اإلجراءات . إن اظتخاطر 
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