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  الشركة وغايتها أتسي  -3

، وفقًا لليرسوم 0226شباط  6/م.و. بتاريخ 31عامة، أتسست بقرار رائسة  ل  الوزراء رقم  شركة مسامهة مغفلةللتأمني  الكويتيةالشركة السورية 
 وتعدينته. 3949لعام  349قانون التجارة رقم و  ،0224لعام  68واملرسوم التشريعجل رقم  0225لعام  41التشريعجل رقم 

 . 0226 آب 08بتاريخ  34725سجلت الشركة يف السجل التجاري حملافظة دمشق حتت الرقم 
.وقد 0226 تشرين األول 32الصادر بتاريخ  322/  44لى التأمني السورية ابلقرار رقم قازت الشركة على الرتخيص  زاولة املهنة من ةيئة اإلشراف ع

 ى ةيئة اإلشراف على التأمني.سجلت الشركة يف السجل اخلاع لشركات التأمني لد
النذقية  -محص -يف كل من احملافظات )قلفع و د نشاط الشركة ليشيل فر وميتغاية الشركة مزاولة أعيال التأمني املباشرة يف كافة فروع التأمني، 

 وطرطوس(.

 .0230أاير  08مت إدراج أسهم الشركة يف سو  دمشق لألورا  املالية بتاريخ 

 من أسهم الشركة. %18396الكويت -متتلك شركة اخلليج للتأمني ش.م.ني.

 للتأمني. الكويتية السورية بناء الشركة –تنظيم مشال العسكري –املزةالعنوان 

 
 تطبيق املعايي الدولية إلعداد التقارير املالية ارديدة واملعدلة  -0

 :للشركة املالية القوائم على جوةري أثر عنها ينتج مل تعدينت -أ

 ذلك بعد أو 0202 الثاين كانون يف تبدأ اليت املالية للفرتات املفعول سارية أصبحت واليت التالية واملعدلة ارديدة الدولية املالية التقارير معايي اتباع مت

 علياً  السابقة، والسنوات للسنة املالية القوائم يف الواردة واإلفصاقات املبالغ على جوةري بشكل تلثر مل واليت للشركة، املالية القوائم إعداد يف التاريخ،

 .املستقبلية والرتتيبات لليعامنت احملاسبية املعارة على أتثي هلا يكون قد أبنه

 واملعدلة ارديدة الدولية املالية التقارير معايي على التعدينت واملعدلة ارديدة املعايي
(، واملعيار 9) املالية رقمالتعدينت على املعيار الدويل للتقارير 

(، واملعيار الدويل للتقارير املالية رقم 19احملاسيب الدويل رقم )
 ( املتعلقة إبصني معيار سعر الفائدة7)

حبيث  التحوط  حاسبة تتعلق معينة متطلبات تعديل على تعيل التعدينت ةذه إن
 تستند إليه الذي الفائدة سعر معيار أن افرتاض على املتطلبات تلك املنشآت ُتطبق

نتيجة  يتغي لن التحوط أداة من النقدية والتدفقات املتحوَّطة النقدية التدفقات
 عنقات رييع إلزامية التعدينت ةذه أن كيا الفائدة؛ سعر معيار إلصني
 التعدينت هبذه يُقصد الفائدة؛ ال سعر معيار إبصني مباشرة تتأثر اليت التحوط
 مل إذا(الفائدة  سعر إصني معيار عن انشئة أخرى عواقف أي من إعفاء تقدمي
 احملددة تلك غي أخرى التحوط ألسباب حماسبة  تطلبات تفجل التحوط عنقة َتعد
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 إفصاقات التعدينت ةذه تتطلف ؛)التحوط حماسبة وقف فيجف التعدينت، يف
 التعدينت بتلك اخلاصة ابملنشآت التحوط عنقات أتثر مدى قول حمددة

( 1رقم ) املالية التقارير إلعداد الدويل املعيار على تعديل
 األعيال. بتعريف يتعلق فييا "األعيال "اندماج

 (1رقم ) املالية التقارير إلعداد الدويل املعيار على األعيال تعريف يف التعدينت إن
 احملددة، املصطلحات ،)أ (امللحق على تغييات ةجل

 رقم املالية التقارير إلعداد الدويل لليعيار التوضيحية واألمثلة التطبيق وإرشادات
 .فقط (1)
 :التعدينت ةذه إن
 االستحواذ مت اليت واملوجودات األنشطة  يوعة اعتبار يتم قىت أنه توضح 

 وعيلية ُمدخنت األقل، على تتضين، أن جيف فإنه أعيال، أهنا على عليها
 املخرجات؛ على إنشاء القدرة يف كبي قدٍ  معاً اىل تسامهان جوةرية

 السلع على الرتكيز خنل من واملخرجات األعيال تعريف نطا  ُتَضيق 
 التكاليف؛ خفض على القدرة إىل اإلشارة وإزالة للعينء املقدمة واخلدمات

 كان إذا ما تقييم على املنشآت ملساعدة توضيحية وأمثلة إرشادات تضيف 
 جوةرية؛ عيلية على االستحواذ مت قد

 استبدال على قادرين السو  يف املشاركون كان إذا ما تقييم إىل احلاجة تزيل 
 املخرجات؛ إنتاج يف واالستيرار مفقودة عيليات أو مدخنت أي

 كانت إذا ما قول مبسط تقييم إبجراء اختيارايً يسيحًا تركز  اختبار ُتضيف 
 .أعياالً  تعترب ال عليها املستحوذ واملوجودات األنشطة  يوعة

 معايي يف املفاةييجل اإلطار إىل اإلشارات على تعدينت
 إلعداد الدويل املعيار على تعدينت- الدولية التقارير املالية
 األسهم، أساس على املدفوعات (0) رقم التقارير املالية

 اندماج (1) رقم املالية التقارير الدويل إلعداد واملعيار
 الدويل واملعيار األعيال،
املعدنية  املوارد ( استكشاف6) رقم املالية التقارير إلعداد
( 34) رقم املالية التقارير إلعداد الدويل واملعيار وتقيييها،
( 3) رقم الدويل احملاسبة ومعيار التنظييية، امللجلة احلساابت
( 8) رقم الدويل احملاسبة ومعيار املالية، البياانت عرض

واألخطاء  التقديرات يف لتغيياتوا احملاسبية السياسات
املالية  التقارير (14رقم ) الدويل احملاسبة ومعيار احملاسبية،
املخصصات  (17رقم ) الدويل احملاسبة ومعيار املرقلية،
 احملاسبة الدويل ومعيار احملتيلة، واألصول احملتيلة وااللتزامات

تفسيات  رنة وتفسي املليوسة، غي األصول (18) رقم
 اخلدمة، امتياز ترتيبات (30) رقم الدولية املالية التقارير

( 39املالية رقم ) للتقارير الدولية املعايي تفسيات وتفسي رنة

 (؛35( و)6و) (0) الدولية املالية التقارير معايي على التعدينت اجمليوعة طبَّقت
 اللجنة وتفسيات (؛18( و)17) ( و14( و)8( و)3) الدولية احملاسبة ومعايي
 األرقام ذات التقارير املالية لتفسي الدولية
 ( يف03رقم ) القياسية التفسيات رنة وتفسي (؛00( و)02( و)39( و)30)

 .احلالية السنة
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 رنة وتفسي امللكية، ققو  أبدوات املالية إطفاء االلتزامات
 تكاليف (02) رقم املالية للتقارير الدولية تفسيات املعايي

 رنة وتفسي سطحجل، ملنجم اإلنتاج يف مرقلة التجريد
 معامنت (00رقم ) املالية للتقارير املعايي الدولية تفسيات
 رنة وتفسي املسبقة، األجنبية واالعتبارات العينت
 - املليوسة غي ( األصول10) رقم القياسية التفسيات
 فييا تلك التصرحيات لتحديث اإللكرتوين املوقع تكاليف
 قال أو، يف اإلطار، من واالقتباسات تابإلشارا يتعلق
 املفاةييجل، توضيح اإلطار من خمتلف إصدار إىل اإلشارة
 .ذلك

( ومعيار احملاسبة 3تعدينت على معيار احملاسبة الدولية رقم )
 ( املتعلقة بتعريف "املادية".8الدولية رقم )

 

 :للتعريف ارديد جديدة جوانف ثنثة إىل اخلصوع وجه على اإلشارة جتدر
 أن إال أو حتريفها، املعلومات قذف على فقط احلايل التعريف التعتيم. ركز 

 ميكن  علومات املعلومات اروةرية إلهبام يكون قد أنه إىل َخُلص اجملل 
 التعريف، يف جديد التعتيم أن مصطلح من الرغم وعلى .مماثل أتثي قذفها
 احملاسبة ( معيار3رقم ) الدويل احملاسبة من معيار جزءاً  ابلفعل كان أنه إال

 .أ 3312 الدويل
 احلايل أتثي. أشار التعريف هلا يكون قد أنه – املعقول قدود يف- املتوقع من 

 يتطلف أنه على يُفهم أنه قد اجملل  شعر والذي "أتثي هلا يكون قد" إىل
 قرارات أتثي على له "يكون قد" شجلء تقريًبا أي أن إذ املعلومات، من الكثي
 .بعيدة ذلك اقتيالية كانت وإن قىت القوائم املالية مستخدمجل بعض

 الذين "إىل املستخدمني فقط احلايل التعريف أشار .الرئيسيون املستخدمون 
 مراعاة يتطلف وأنه جداً  نطا  واسع على يُفهم قد أنه أيضا اجملل  خيشى
 جيف اليت املعلومات حتديد عند املاليةللقوائم  احملتيلني املستخدمني  يع

 .عنها اإلفصاي
( 36رقم ) املالية التقارير إلعداد الدويل املعيار على تعدينت
بفايروس   املتعلقة اإلجيار ابمتيازات املتعلقة اإلجيار عقود

 (.COVID-19كوروان )

بفايروس   املتعلقاإلجيار  امتياز كان إذا ما تقييم من إعفاءً  لليستأجرين التعديل يوفر
 .اإلجيار عقد على تعدينً  ( يعدCOVID-19كوروان )

 :بعد املفعول سارية وغي الصادرة واملعدلة ارديدة الدولية املالية التقارير معايي -ب

 كيا وتفاصيلها املالية القوائم بتاريخ كيا بعد املفعول سارية غي لكن الصادرة أدانه الواردة واملعدلة ارديدة املالية للتقارير الدولية املعايي الشركة طبقت مل
 :يلجل

 للفرتات املفعول سارية واملعدلة ارديدة املعايي
 بعد أو يف تبدأ اليت السنوية
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( 9رقم ) املالية التقارير إلعداد الدويل املعيار على ( )تعدينت0املرقلة ) – الفائدة سعر معيار إصني
 الدويل واملعيار والقياس، املالية: االعرتاف ( األدوات19رقم ) الدويل احملاسبة ومعيار املالية، األدوات
 (4رقم ) املالية التقارير إلعداد الدويل واملعيار املالية، األدوات إفصاقات (7) رقم املالية التقارير إلعداد
  اإلجيار ( عقود36رقم ) املالية التقارير إلعداد الدويل واملعيار التأمني، عقود
 التقارير إلعداد الدويل املعيار على ( )تعدينت0املرقلة ) – الفائدة سعر معيار يف التعدينت تُقدم
األرقام  ذات املالية التقارير إلعداد الدولية واملعايي (19رقم ) الدويل احملاسبة ومعيار (9رقم ) املالية
 ُتوقف مل التحوط حماسبة أن وتوضح اإلصني، يتطلبها اليت للتعدينت عيلية ( وسيلة36( و)4(و)7)

 طبيعة بفهم لليستخدمني تسيح اليت اإلفصاقات وإدخال الفائدة سعر معيار إصني بسبف فقط
 املنشأة إدارة وكيفية املنشأة له تتعرض الذي الفائدة سعر معيار إصني عن الناشئة املخاطر ومدى
 معدالت إىل الفائدة سعر معيار إصنقات من التحول يف املنشأة تقدم إىل ابإلضافة املخاطر لتلك
 االنتقال. هلذا املنشأة إدارة وكيفية بديلة، مرجعية

 0203أول كانون الثاين 

 اإلطار إىل ابإلشارة املتعلقة األعيال اندماج (1) رقم املالية التقارير إلعداد الدويل املعيار على تعدينت
 .املفاةييجل
 رقم املالية التقارير إلعداد الدويل املعيار يف املفاةييجل لإلطار قدمي مرجع حتديث على التعدينت تعيل
 كبي قدٍ  إىل املعيار يف املتطلبات تغيي دون (1)

 0200أول كانون الثاين 

 قبل ابملتحصنت املتعلقة واملعدات واآلالت ( امليتلكات36رقم ) الدويل احملاسبة معيار على تعدينت
 .املقصود االستخدام
 بيع من عائدات أي واملعدات واآلالت امليتلكات بنود من بند أي تكلفة من اخلصم التعدينت حتظُر

 التشغيل قادراً على ليكون النزمة حلالته وهتيئته املوقع إىل األصل ذلك إقضار أثناء املنتجة األصناف
 إنتاجها، وتكلفة البنود، ةذه بيع بعائدات املنشأة تعرتف ذلك، من وبدالً  .اإلدارة ارأتهتا اليت ابلطريقة
 اخلسارة أو الربح يف

 0200أول كانون الثاين 

 احملتيلة واألصول احملتيلة وااللتزامات املخصصات (17رقم ) الدويل احملاسبة معيار على تعدينت
 .ابلعقد الوفاء تكلفة- ابلتزامات املثقلة ابلعقود املتعلقة
 تكون أن ميكن ."ابلعقد مباشرة تتعلق اليت التكاليف" تشيل العقد "تنفيذ تكلفة" أن التعدينت حُتدد

 العيالة ذلك على األمثلة من (العقد هبذا للوفاء إضافية تكاليف إما ابلعقد مباشرة تتعلق اليت التكاليف
 ذلك على األمثلة من (العقود بتنفيذ مباشرة تتعلق اليت األخرى التكاليف ختصيص أو) واملواد املباشرة
 ) العقد تنفيذ يف املستخدمة واملعدات واآلالت امليتلكات من لبند االستهنني رسوم ختصيص

 0200أول كانون الثاين 

 0202-0238 املالية التقارير إلعداد الدولية املعايي على السنوية التحسينات
  :التالية املعايي على تعدينت إجراء
 األوىل لليرة املالية للتقارير الدولية املعايي ( تطبيق3رقم ) املالية التقارير إلعداد الدويل املعيار 

 التقارير إلعداد الدويل املعيار )أ( من 36الفقرة د ُتطبق اليت التابعة للشركة التعديل يسيح
بلغ املبالغ استخدام خنل من الرتاكيية الرت ة فرو  بقياس (3رقم ) املالية

ُ
 الشركة من عنها امل

 .الدولية املالية التقارير معايي إىل األم الشركة انتقال اتريخ بناًء على األم،

 0200أول كانون الثاين 
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 اليت الرسوم التعديل يوضح- املالية ( األدوات9رقم ) املالية التقارير إلعداد الدويل املعيار 
 إلعداد الدويل املعيار من 13136ب  الفقرة " يف%32اختبار" تطبق عندما املنشأة تتضينها
 املنشأة تتضين .مايل ابلتزام االعرتاف سُيلغى كان إذا ما تقييم ( يف9رقم ) املالية التقارير
 اليت الرسوم ذلك يف  ا واملقرض، املقرتض( (املنشأة بني املستلية أو املدفوعة الرسوم فقط
 .اآلخر عن نيابة املقرض أو املنشأة تستليها أو يدفعها

 املثال على التعديل يزيل-اإلجيار عقود (36رقم ) املالية التقارير إلعداد الدويل املعيار 
 امللجر سداد توضيح (36رقم ) املالية للتقارير الدويل لليعيار املصاقف (31رقم ) التوضيحجل
 اليت اإلجيار قوافز  عارة يتعلق فييا حمتيل ارتباني أي قل أجل من اإلجيار عقد لتحسينات

 .املثال ةذا يف اإلجيار هبا قوافز توضيح مت اليت الكيفية بسبف تنشأ قد
 من (00الفقرة ) يف الوارد املطلف التعديل يلغجل- الزراعة (43رقم ) الدويل احملاسبة معيار 

 قياس عند الضريبية النقدية التدفقات الستبعاد ( للينشآت43رقم ) الدويل احملاسبة معيار
 احلالية. القيية تقنية ابستخدام احليوي لألصل العادلة القيية

 املطلوابت على بتصنيف املتعلقة املالية البياانت ( عرض3) رقم الدويل احملاسبة معيار على تعدينت
 متداولة غي أو متداولة أهنا

 إذا ما حتديد على املنشأة مساعدة خنل من املتطلبات تطبيق يف االتسا  تعزيز إىل التعدينت هتدف
على  ملكد غي تسوية اتريخ هلا اليت املايل املركز قائية يف األخرى واملطلوابت الديون تصنيف كان جيف

 .متداولة غي واقد( أو عام خنل السداد مستحقة تكون أن حيتيل أو مستحقةمتداولة ) أهنا

 0201أول كانون الثاين 

من  امللقت اإلعفاء متديد التأمني عقود( 4رقم ) املالية التقارير إلعداد الدويل املعيار على تعدينت
 (9) رقم املالية التقارير إلعداد الدويل املعيار تطبيق
 املالية رقم التقارير إلعداد الدويل املعيار يف امللقت لإلعفاء احملدد الصنقية انتهاء اتريخ التعديل يغي
 من الشركات يُطلف حبيث املالية، األدوات (9) رقم املالية التقارير إلعداد الدويل املعيار تطبيق من (9)

الثاين  أول كانون بعد أو يف تبدأ اليت السنوية للفرتات (9) رقم املالية التقارير إلعداد الدويل املعيار تطبيق
0201. 

 0201أول كانون الثاين 

 التأمني ( عقود37رقم ) املالية التقارير إلعداد الدويل املعيار
للوفاء  احلالية ابلقيية التأمني مطلوابت قياس (37) رقم املالية التقارير إلعداد الدويل املعيار يتطلف
تكون  أن ةدف لتحقيق املتطلبات ةذه ُصييت .التأمني عقود رييع وعرضاً موقداً  قياس هنج ويوفر
( 37رقم ) املالية التقارير إلعداد الدويل املعيار حيل .التأمني لعقود املبادئ على وقائية متسقة حملاسبةا

 .0201الثاين  كانون أول من اعتباراً  التأمني ( عقود4رقم ) املالية التقارير إلعداد الدويل املعيار حمل

 0201أول كانون الثاين 

 التأمني عقود (37) رقم املالية التقارير إلعداد الدويل املعيار على تعدينت
حتديدةا  مت اليت التنفيذ وحتدايت املخاوف معارة (37)رقم  املالية التقارير إلعداد الدويل املعيار يُعدل
 وتشيل التغييات 0237عام يف التأمني عقود (37) رقم املالية التقارير إلعداد الدويل املعيار نشر بعد

 :يلجل ما الرئيسية
 الفرتات إىل عامني ( ملدة37) رقم املالية للتقاريريل الدو  لليعيار املبدئجل التطبيق اتريخ أتجيل 

 .0201الثاين  كانون أول بعد أو يف تبدأ اليت السنوية

 0201أول كانون الثاين 
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 تغطية أتمينية توفر واليت املعيار نطا  من املياثلة والعقود االئتيان بطاقات لعقود إضايف استبعاد 
 .أتمني كبية خماطر تنقل اليت القروض لعقود النطا  من اختياري استبعاد إىل ابإلضافة

 ذلك  يف  ا للعقود، املتوقعة ابلتجديدات املتعلقة التأمني الستحواذ النقدية ابلتدفقات االعرتاف
 األعيال املقتناة يف هبا املعرتف التأمني القتناء النقدية للتدفقات والتوجيهات االنتقالية املخصصات

 .األعيال اندماج يف
 يسيح مما املالية املرقليةاملعلومات  ( يف37) رقم املالية التقارير إلعداد الدويل املعيار تطبيق توضيح 

 املنشأة. مستوى على حماسبية سياسة ابختيار
 املتعلقة  واخلدمات االستثيار عائد خدمة إىل املنسوب التعاقدي اخلدمة ةامش تطبيق توضيح

 .املقابلة اإلفصاي متطلبات يف والتغييات ابالستثيار
 املالية غي واملشتقات هبا احملتفظ التأمني إعادة عقود ليشيل املخاطر ختفيف خيار متديد. 
 املثقلة التأمني عقود يسائر األويل االعرتاف عند تعرتف أن املنشأة من للطلف تعدينت 

 .هبا احملتفظ التأمني إعادة عقود  كاسف أيًضا تعرتف لكجل الصادرة اباللتزامات
 عقود والتزامات أصول بعرض املنشأة تقوم حبيث املايل املركز قائية يف التأمني لعقود مبسط عرض 

  يوعات من بدالً  التأمني عقود حمافظ ابستخدام حتديدةا يتم اليت املايل املركز قائية يف التأمني
 .التأمني عقود

 خيار  تطبيق لتاريخ لننتقال إضايف وختفيف األعيال اندماج النقل عيليات من إضايف إعفاء
 .العادلة القيية انتقال هنج واستخدام املخاطر ختفيف
 رقم الدويل ومعيار احملاسبة املالية ( البياانت32) رقم املالية التقارير إلعداد الدويل املعيار على تعدينت

 مسامهة أو بيع  عارة فييا يتعلق (0233) املشرتكة واملشاريع الزميلة الشركات يف االستثيارات (08)
 .املشرتني املشروع أو الزميلة شركته يف واملستثير من األصول

أتجيل اتريخ السراين إىل أجل غي 
 مسيى. ما يزال التب  مسيوقاً به.

ملعايي والتفسيات ا تتوقع اإلدارة تطبيق ةذه املعايي والتفسيات والتعدينت ارديدة يف القوائم املالية للشركة عندما تكون قابلة للتطبيق واعتياد ةذه
 ارديدة قد ال يكون هلا أي أتثي جوةري على القوائم املالية للشركة يف فرتة التطبيق األويل. والتعدينت

 
 ملخص السياسات احملاسبية اهلامة -1

 التقيد ابملعايي: 
 رية.العربية السو إعداد البياانت املالية وفقاً لليعايي الدولية للتقارير املالية وقوانني وأنظية التأمني املرعية يف اريهورية  مت

 أس  إعداد البياانت املالية:

 أو اخلسائر احملددة على أساس القيية العادلة من خنل األرابي املوجودات املاليةابستثناء التكلفة التارخيية  أساسمت حتضي البياانت املالية على 
لسورية واليت تظهر ابلقيية العادلة. تظهر البياانت املالية ابللية ا احملددة على أساس القيية العادلة من خنل الدخل الشامل اآلخر املاليةواملوجودات 

 .قتصادية اليت تعيل هبا الشركة وعيلة االساس)ل.س.( اليت ةجل عيلة إعداد التقارير املالية للشركة وةجل أيضا العيلة األ
عاً لسيولتها النسبية من تبويبها يف البياانت املالية  وجف ترتيف تقرييب تب متو  يف املوجودات واملطلوابت قسف طبيعة كل منهامت تصنيف احلساابت 

 األعلى سيولة إىل األقل سيولة.
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 ةم السياسات احملاسبية ملخصة أدانه:أإن 
 حتويل العينت األجنبية:  -أ

خ العيلية. يتم يإن العيليات ارارية خنل السنة ابلعينت غي اللية السورية يتم حتويلها اىل اللية السورية ابستعيال أسعار الصرف السائدة يف اتر 
 .أسعار الصرف السائدة يف اتريخ بيان الوضع املايل أساسأرصدة املوجودات واملطلوابت املالية بتلك العينت على  حتويلإعادة 
 سعر الصرف التارخيجل. أساسفيتم حتويلها على سامهني املوجودات واملطلوابت غي املالية وققو  امل أرصدةأما 

 .بيان الدخل الشاملخسائر فروقات الصرف الناجتة من جراء ةذه العيليات يف أو  يتم قيد أرابي
 كيا يف هناية السنة املالية ةجل كالتايل:  العينت أسعار

  األولكانون   13  
  2020   9023  
  ل.س.   ل.س.  

  416   33056  دوالر أمريكجل
  488361   95.33510  يورو

 املوجودات الثابتة املادية:  -ب

التكلفة التارخيية انقص اإلستهنكات املرتاكية، وخسارة تدين القيية، إن وجدت. تتضين تكلفة  أساسالثابتة املادية على  املوجوداتتظهر 
 إىل قالتها التشغيلية. وجوداتاملشرتاة، كلفة الشراء والتكاليف اإلضافية اليت تتكبدةا الشركة إليصال امل املوجودات
رمسلة ة تتضين، األتعاب املهنية، وتكاليف اإلقرتاض املدار اإلأو  قيد اإلنشاء واملنوي استعياهلا لغاايت اإلنتاجأو  املنشأة وجوداتإن تكلفة امل

جاةزة  وجوداتيبدأ عندما تصبح امل وجوداتقرتاض(. إن اةتنني ةذه امل)تكاليف اال 01اسيب الدويل رقم امللةلة وفقًا لليعيار احمل يوجوداتلل
 لنستعيال.

 استهنني املوجودات الثابتة املادية ابستعيال طريقة القسط الثابت على مدى األعيار اإلنتاجية وابعتياد النسف السنوية التالية: جيري
    %  

 32 حتسينات على املباين 
 02 فروشاتأاثث وم 
 02 كتفاملمعدات  
  02 السيارات 
 0 املباين 

اية العير االنتاججل وقيية النفاية يف هن املادية نتاجية املقدرة لليوجودات الثابتةة  راجعة األعيار اإلدار يف اتريخ إعداد بيان الوضع املايل تقوم اإل
 املراجعة ةذه كانت إذا وذلك التقديرات تراجع فيها اليت الفرتة يف احملاسبية التقديرات مراجعة عن الناجتة ابلفروقات يعرتف .االستهننيوطريقة 

 .الققة وفرتات احلالية الفرتة على املراجعة تلثر كانت إذا وفرتات الققة املراجعة فرتة يفأو  الفرتة، ةذه على قصرايً  تلثر
ويتم تسجيل الربح  الفر  بني سعر البيع والقيية الدفرتية الصافية. أساساخلسارة النا ة عن استبعاد املوجودات الثابتة، على  يتم اقتساب الربح أو

 .بيان الدخل الشاملاخلسارة يف و أ
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 : املليوسة غي املوجودات -ج

  .وجدت إن القيية يف التدين خسائرو  املرتاكم اإلطفاء تنـزيل بعد كلفةتال بسعر ملليوسةا غي املوجودات تظهر

 :يلجل ابستعيال طريقة القسط الثابت على مدى األعيار اإلنتاجية املقدرة كيا ليوسةاملوجودات غي امل طفاءإ جيري
 سنوات 5  املعلوماتية برامج

 الناجتة ابلفروقات يعرتف .طفاءاإل وطريقة املليوسة غي لليوجودات املقدرة نتاجيةاإل األعيار  راجعة ةدار اإل تقوم املايل الوضع بيان إعداد اتريخ يف

 املراجعة فرتة يفأو  الفرتة، ةذه على قصرايً  تلثر املراجعة ةذه كانت إذا وذلك التقديرات تراجع فيها اليت الفرتة يف احملاسبية التقديرات مراجعة عن

 .الققة وفرتات احلالية الفرتة على املراجعة تلثر كانت إذا وفرتات الققة

 :التأمينات االجتياعية -د

مسجلة يف ملسسة التأمينات االجتياعية يف اريهورية العربية السورية وتسدد بشكل منتظم التأمينات عن موظفيها إىل امللسسة. متثل  الشركةإن  
خيص تعويض هناية اخلدمة وابلتايل سوف حيصل املوظفون على ةذا التعويض من ملسسة  فيياةذه املسامهات واجبات الشركة جتاه موظفيها 

 التأمينات االجتياعية. 
 ات أخرى جتاه موظفيها فييا يتعلق بتعويض هناية اخلدمة.التزامالشركة أية  علىلي  
 امللوانت: -ه
كن تقديرةا بشكل ية مياقتصادن احملتيل أن يرتتف عنها استعيال موارد ات املالية الناجتة عن أقداث سابقة واليت ملتزامملوانت اال تكوينيتم 

 معقول.

 :ضريبة الدخل -و

 ابملئة من صايف األرابي35والذي قدد الضريبة  عدل  0225للعام  41الشركة ملونة ضريبة الدخل وفقاً ألقكام املرسوم التشريعجل رقم  حتتسف
 من أسهيها لنكتتاب. %52اخلاضعة للضريبة يف قال طرقت شركة التأمني أكثر من 

بة وإضافة املبالغ غي بسبف استبعاد املبالغ غي اخلاضعة للضري بيان الدخل الشاملللضريبة عن األرابي الصافية الواردة يف  ةلف األرابي اخلاضعتخت
 ارائز تنـزيلها من الوعاء الضرييب.

 التأمني:عقود  -ز

 من وذلك( له امللمن) اينالث الفريق تصيف قد حمددة خماطر بتغطية( التأمني شركة) األول الفريق  وجبه يتعهد عقد عن كناية ةو التأمني عقد إن
 التأمني عقود لىع األقساط تعترب. له امللمن على سلباً  ويلثر يصيف قد الذي( عليه امللمن احلدث) حمدد مستقبلجل قدث عن التعويض خنل
 .البوالص إصدار عند إيرادات
 ي
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 اقتساب يتمو  التأمني ىعل اإلشراف ةيئة لدى مقبول اكتواري خبي رأي على بناءً  احلياة على ابلتأمني املتعلق احلسايب االقتياطجل اقتساب مت
 وةو. الشامل بيان الدخل يف كإيرادات واملسجلة املستحقة غي األقساط قيية ملقابلة التأمني على اإلشراف ةيئة لتعلييات وفقاً  الف  االقتياطجل
 :هبا املكتتف األقساط قجم من التالية للنسف وفقاً  حيتسف

  كانون األول  13كيا يف    
   0202   0239  
   %   % 
 05   05  البحري النقل أتمني 
 322   322  سفرال أتمني 
 42   42  التأمني فروع ابقجلو  العامة التأمينات 
 42   42  للسيارات إلزامجل أتمني 
 62   42  الصحجل التأمني 
 322   322   طويلة آلجال أتمينات 
 62   62  احلوادث الشخصية 

 :ات عقود التأمنيالتزام -ي
 إىل ابإلضافة املايل الوضع يانب بتاريخ التسوية حتت والزالت للشركة بلغت مطالبات من ةانجت التسوية حتت املطالبات جتاه التأمني عقود التزامات
 :يلجل كيا التأمني على شرافاإل ةيئة لتعلييات وفقاً  اقتساهبا ويتم. عنها يبلغ ومل قدثت مطالبات
  ابملئة من اخلسارة املقدرة  322 مطالبات عن قوادث حتت التسوية -
 :(IBNRمطالبات قدثت ومل يبلغ عنها ) -

ابملئة من قيية  735ابملئـة من قييـة مطـالبـات حتـت التســـــــــــــــويـة أو 35 أكربأيهيـا  واإللزامجل يع فروع التأمني عدا التأمني الصحجل 
 .األقساط املكتتف هبا لكل فرع من فروع التأمني

وبناًء على تعييم ةيئة اإلشـــــــــــــــراف  0235ابتداًء من البياانت املالية اخلتامية لعام  اإللزامجلالتأمني 
، يتم 0235تشـــــــــــــــرين الثـــــاين  05/ع امللرخ بتـــــاريخ 3299على التـــــأمني رقم 

التغي يف اقتياطجل قيد التســـــــوية )إ ايل ابملئة من قيية 35أيهيا أكثر اقتســـــــاب 
اقتياطجل قيد التسـوية حمتجز آلخر املدة مطروقاً منه إ ايل اقتياطجل قيد التسوية 

العائدة لنف   هبا تفابملئة من قيية األقســــــاط املكت 735أو املفرج عنه أول املدة( 
 ة.السن

 ثنثة ملدة قتجازها فيتم للســـــــيارات اإللزامجل التأمني فرع عدا واقدة ســـــــنة ملدة التأمني فروع رييع عنها يبلغ ومل قدثت مطالبات اقتجاز يتم
 .0238 كانون الثاين 3ابتداًء من  سنوات

 :التأمني إعادةعيليات   -ط
ادة التأمني عإعادة التأمني وقصة شركات إقساط والعيولة املقبوضة من شركات عادة التأمني من األإالشركة اقتساب قصة شركات  اعتيدتلقد 

 قساابت ةذه الشركات. وسجلت يفاتفاقيات معقودة معها  أساسعلى ومل يبلغ عنها  دثتاملطالبات اليت قمن املطالبات املدفوعة وحتت التسوية و 
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 الف  واحلسايب: اإلقتياطجل معيدي التأمني من قصة -ي
 لإلقتياطجل العائدة لفعليةا املبالغ وإ ايل هلم املقدمة الفعلية اإلسنادات أساس على احلسايبو  الف  اإلقتياطجل من التأمني معيدي قصة اقتساب يتم
 . احلسايبو  الف 
 :يلجل كيا اقتساهبا ويتم املايل الوضع بيان يف مدينة كذمم احلسايبو  الف  اإلقتياطجل من التأمني معيدي قصة إظهار يتم
   ابملئة من اخلسارة املقدرة  322 مطالبات عن قوادث حتت التسوية -
 (IBNR) عنها يبلغ ومل مطالبات قدثت -

مطالبات حتت التســــــوية قصــــــة معيدي التأمني من  ابملئة من قيية35أيهيا أكثر   يع فروع التأمني عدا التأمني الصحجل واإللزامجل
أقســــــــاط إعادة التأمني العائدة لنف  الســــــــنة لكل فرع من فروع  ابملئة من 735أو 

 التأمني.
وبناًء على تعييم ةيئة اإلشـــــــــــــــراف  0235ابتداًء من البياانت املالية اخلتامية لعام  اإللزامجلالتأمني 

، يتم 0235تشـــــــــــــــرين الثـــــاين  05/ع امللرخ بتـــــاريخ 3299على التـــــأمني رقم 
التغي يف اقتياطجل قيد قيية املعيد من قصــــــة ابملئة من 35أيهيا أكثر اقتســــــاب 

التســـــــــــــــوية )إ ايل اقتياطجل قيد التســـــــــــــــوية حمتجز آلخر املدة مطروقاً منه إ ايل 
أقساط إعادة التأمني  ابملئة من735أو اقتياطجل قيد التسـوية املفرج عنه أول املدة( 

 العائدة لنف  السنة.
 فيتمللسيارات  لزامجلإلا التأمني فرع عدا واقدة سنة ملدة التأمني فروع رييع عنها يبلغ ومل قدثت مطالبات قصة معيدي التأمني من اقتجاز يتم

 .0238 كانون الثاين 3ابتداًء من  سنوات ثنثة ملدة اقتجازه
 :موجودات مالية حمددة على أساس القيية العادلة من خنل الدخل الشامل اآلخر -ني

ة عن ر داضين املوجودات غي املتداولة ما مل تعرب اإل العادلة من خنل الدخل الشامل اآلخرموجودات مالية حمددة على أساس القيية تصنف 
تم االعرتاف ينيتها حبيل ةذه االستثيارات لفرتة ال تتجاوز اث  عشر شهراً من اتريخ بيان الوضع املايل قيث يتم تصنيفها يف املوجودات املتداولة. 

سائر ضين خأو  وفق القيية العادلة حبيث تسجل أية أرابي اس القيية العادلة من خنل الدخل الشامل اآلخرددة على أساحملالية املوجودات ابمل
 .ن الدخل الشاملبيا، قيث يتم تسجيلها ضين املاليةوفروقات الصرف يف قال املوجودات تدين القيية ققو  املسامهني، ابستثناء خسائر 

 لتارخييةااملتوفرة للبيع غي املدرجة يف األسوا  املالية واليت ال ميكن احلصول على قييتها العادلة بشكل موثو ، تسجل وفق كلفتها  املالية االستثيارات
 ققو  بعد تنـزيل خسائر التدين يف القيية إن وجدت. عند التخلجل عن ةذه االستثيارات يتم حتويل كافة األرابي واخلسائر املعرتف هبا سابقاً يف

معدل الفائدة ة يقوفق طر  بيان الدخل الشامل. يف قال كانت االستثيارات منتجة للفوائد، تسجل الفوائد يف الدخل الشاملاملسامهني إىل بيان 
  املالية اةجل قييتها املدرجة يف األسو  ددة على أساس القيية العادلة من خنل الدخل الشامل اآلخراحملالية امليوجودات للالفعلجل. القيية العادلة 

 يف اتريخ بيان الوضع املايل. 
صايف قيية و أ العادلة وفق طر  تقييم مقبولة مثل قسم التدفقات النقدية سوا  املالية، يتم تقدير القييةيف قال عدم توفر ةذه القيية يف األ

 القيية السوقية الستثيارات مشاهبة.أو  املوجودات
 املطالبات املدفوعة: -ل

املدفوعة اليت متثل التعويضات املسددة خنل السنة والتعويضات املتوجبة حلاملجل عقود التأمني بعد تنـزيل اإلسرتدادات املستحقة  املطالباتتظهر 
 تكبدةا.أو  عنها. تقوم الشركة بقيد اإلسرتدادات املستحقة عن املطالبات املدفوعة عند حتصيلها
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 إيرادات الفوائد: -م

اليت حتتسف على و  املصارفوتتضين الفوائد املكتسبة على الودائع لدى  .بيان الدخل الشاملاإلستحقا  يف  أساستقيد إيرادات الفوائد على 
 املبلغ ونسبة الفائدة املطبقة. أساس
 كلفة االستدانة: -ن

 يف الفرتة اليت حتققت فيها ةذه الكلفة. بيان الدخل الشامليف  االستدانةكلفة   تسجيليتم 
 :واملطلوابت املالية املوجودات -س

 واملطلوابت املالية يف بيان الوضع املايل عندما تصبح الشركة طرفاً يف الشروط التعاقدية لألدوات املالية. ابملوجودات االعرتافيتم 
قعة. تظهر بعد تنـزيل ملوانت مناسبة للقيم غي القابلة للتحصيل املتو  مسيةوذمم العينء والوكنء ووسطاء التأمني بقييتها اإل املدينة الذممتظهر 

 .مسيةالذمم الدائنة وذمم شركات إعادة التأمني بقييتها اإل
 :النقد وما يوازي النقد -ع

شهر أةذا البند النقد واحلساابت ارارية والودائع ألجل ذات االستحقاقات القصية اليت التتعدى استحقاقاهتا األصلية الثنثة أشهر )ثنثة  يتضين
  فأقل(.

 :البيعحمتفظ هبا بغرض  موجودات -ف

 بسعر الكلفة بعد تنـزيل االستهنكات املرتاكية وخسارة تدين القيية، إن وجدت.  البيعتفظ هبا بغرض احمل وجوداتاملتظهر 
 

 واالفرتاضات للتقديرات أساسية ومصادر مهية حماسبية أقكام -4

 الدفرتية ابلقيم متعلقة وافرتاضــات تقديرات تســتعيل أن الشــركة إدارة على عنه،أ" 1احملاســبية املذكورة يف االيضــاي رقم " الســياســات تطبيق ســيا  يف

 أخرى تعترب عوامل وعلى اخلربة عامل على ابه املتعلقة واالفرتاضــــات التقديرات ةذه تعتيد  أخرى. مصــــادر من املتوفرة غي لليوجودات واملطلوابت

 واالفرتاضات. التقديرات ةذه عن الفعلية النتائج ختتلف وقد ة.صل ذات
 وذلك التقديرات تراجع فيها اليت الفرتة يف احملاسبية التقديرات مراجعة عن الناجتة ابلفروقات يعرتف دوري. بشـكل واالفرتاضـات التقديرات مراجعة تتم

 الققة. وفرتات احلالية الفرتة على املراجعة تلثر كانت إذا وفرتات الققة املراجعة فرتة يفأو  الفرتة، ةذه على قصرايً  تلثر املراجعة ةذه كانت إذا
 للتقديرات واالفرتاضات: املصادر األساسية

 اض قيية ذمم التأمني املدينة:اخنف -أ
اض يف اخنفجود ن حتديد و عدم حتصـــيل تلك الذمم بشـــكل كامل. إيتم تقدير القيية القابلة للتحصـــيل من ذمم التأمني املدينة عند وجود إمكانية 

كذلك يتم و  ،كذلك لشـــــــــركات التأمنيو  الســـــــــيولة املالية حلاملجل بوالص التأمنيو  ة تقييم مســـــــــتوى املنءةدار قيية ذمم التأمني املدينة، يتطلف من اإل
ة القانونية للشــــركة. يتم دار رأي اإلو  الدراســــات التفصــــيلية اليت متت خنل الفرتةو  مراجعة نســــف التحصــــينت بناًء على املعلومات التارخيية للشــــركة

الغ اليت يتم حتصـــــيلها فعلياً . يتم إثبات الفر  بني املببيان الدخل الشـــــاملالقيية الدفرتية كيصـــــاريف يف و  ثبات الفر  بني املبالغ املتوقع حتصـــــيلهاإ
 يف الفرتة اليت يتم هبا التحصيل. بيان الدخل الشاملاملبالغ املتوقعة يف و  خنل الفرتات املستقبلية

 :تقييم اإللتزامات الناجتة عن املطالبات املوقوفة لعقود التأمني -ب
لكدة جيف م يعترب تقدير اإللتزامات الناجتة عن املطالبات املوقوفة لعقود التأمني على أنه أكثر التوقعات احلسـابية للشركة. قيث ةنالك عوامل غي

كل من القيية املتوقعة لمقابل ةذه املطالبات. يتم تقدير اإللتزامات الناشئة  أخذةا ابالعتبار عند تقدير اإللتزام اليت ستقوم الشركة بتسديده الققاً 
ىل املعلومات إ اداً ن االلتزام لليطالبات املبلغ عنها واليت مل يتم ســـدادةا يتم تقديرةا اســـتنإاملايل.  بيان الوضـــعلتكاليف املطالبات املبلغ عنها بتاريخ 



 

 - 11 - 

املخصص بناًء على  املايل يتم إعادة تقييم املطالبات لكفايتها ويتم تعديل بيان الوضع. كيا يف اتريخ للشركةاملتعلقة بكل مطالبة على قدة أُبلغت 
 ذلك.
 :املادية الثابتة وجوداتاستهنكات امل -ج

صل يف الثابتة املادية وطريقة االستهنني املطبقة وقيية النفاية يف هناية العير اإلنتاججل لأل يوجوداتتقوم الشركة  راجعة األعيار اإلنتاجية املقدرة لل
 هناية كل دورة مالية.

 :ملوانت الديون املشكوني بتحصيلها -د
نة مناسبة للقيم املتوقعة شكل ملو تقوم الشركة بتقييم الوضع االئتياين للذمم املدينة وذمم العينء والوكنء ووسطاء التأمني يف هناية كل دورة مالية وت

 غي القابلة للتحصيل.
 تدين قيية املوجودات وتكوين امللوانت النزمة: -ةـ

الية وذلك من خنل غي امل يوجوداتيف ظل الظروف الراةنة اليت متر هبا اريهورية العربية الســـــــــــورية، قامت اإلدارة بتقدير القيية االســـــــــــرتدادية لل
لتحديد فييا إذا كان ةناني أي ملشــــــر على تدين قييتها. ابعتقاد اإلدارة، ال توجد ملشــــــرات لتكوين  وجوداتإجراء مراجعة للقيم الدفرتية هلذه امل

 ملوانت تدين إضافية.
 :مبدأ االستيرارية -و

 دويل طلبات معيار احملاســــــبة التمبدأ االســــــتيرارية وذلك قســــــف م أســــــاسل على ة بتقييم مدى قدرة الشــــــركة على االســــــتيرار يف العيدار قامت اإل
ر هبا ة أنه وابلرغم من قالة عدم االســـــــــــتقرار اليت متدار ة بتقيييها على  يوعة من امللشـــــــــــرات املالية والتشـــــــــــغيلية. تعتقد اإلدار . اعتيدت اإل3رقم 

ور. بناًء عليه ، فإن الشـــركة متتلك املوارد الكافية لنســـتيرار ابلعيل يف املدى املســـتقبلجل املنظاريهورية العربية الســـورية وقالة عدم اليقني املســـتقبلية
 مبدأ االستيرارية. أساساملالية على  بياانتفقد مت إعداد ال

 
 يوازي النقدما و  النقد -5

ذات منءة  فحمفوظة لدى مصار  أقلأو  فرتة ثنثة أشهرودائع استحقاقها األصلجل خنل و  من النقد يف الصندو  وقساابت جاريةةذا البند يتألف 
 :مالية ويقسم كيا يلجل

  0202كانون األول   13كيا يف   
 اجمليوع   عينت أجنبية  ا      
   ل.س.   يعادل ل.س.   ل.س.   

   9903779   33012   9933549 النقد يف الصندو 
 النقد لدى املصارف:

  4344836073731  1356835293765  88233373948 قساابت جارية 
 استحقاقها األصلجل ودائع ألجل 
  48136523408  01936653775  04139843651 أقلأو  خنل فرتة ثنثة أشهر  

  4391130723902  1382833763772  3330532943352 إ ايل النقد وما يوازي النقد
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  9023كانون األول   13كيا يف   
 اجمليوع   عينت أجنبية  ا      
   ل.س.   يعادل ل.س.   ل.س.   

   9183566   33012   9173116 النقد يف الصندو 
 النقد لدى املصارف:

  97835163094  77632883936  02034473178 قساابت جارية 
 ودائع ألجل استحقاقها األصلجل 
  52938413512  08830193112  00336243022 خنل فرتة ثنثة أشهر أو أقل  

  3348931383192  3326431093476  40439883934 إ ايل النقد وما يوازي النقد

وسط أسعار الفائدة بلغ مت .بيان الدخل الشاملقل من ثنثة أشهر وتسجل إيرادات فوائدةا ضين أيداع أصلية إميثل بند ودائع ألجل ودائع ذات فرتات 
ابللية  %733مقابل ) 0202كانون األول   13 املنتهية يفالسنة خنل  ابلعينت األجنبية %3381و ابللية السورية %7331 اآلجلةعلى الودائع 

 .(0239كانون األول   13ابلعينت األجنبية خنل السنة املنتهية يف  %0394و السورية
 
 ألجل لدى مصارف حمليةودائع  -6

 .بيان الدخل الشامليرادات فوائدةا ضين إتسجل و  أشهرميثل ةذا البند ودائع آجلة ذات فرتات استحقا  أصلية تزيد عن ثنثة 
  0202كانون األول   13كيا يف   
 اجمليوع   عينت أجنبية  ا      
  ل.س.   يعادل ل.س.   ل.س.  

  0319331833255  0316337413966  0936173289 ودائع تستحق خنل سنة
 0936173289  0316337413966  0319331833255  

 
  9023كانون األول   13كيا يف   
 اجمليوع   عينت أجنبية  ا      
  ل.س.   يعادل ل.س.   ل.س.  

  3338831503620  3333238503620  7735223222 ودائع تستحق خنل سنة
 7735223222  3333238503620  3338831503620  

 0202األول  كانون  13 خنل السنة املنتهية يفابلعينت األجنبية  %3354و السوريةابللية  %7388 بلغ متوسط أسعار الفائدة على الودائع اآلجلة
 (.0239كانون األول   13 السنة املنتهية يفخنل  ابلعينت األجنبية %0320ابللية السورية و %7377مقابل )
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 موجودات مالية حمددة على أساس القيية العادلة من خنل الدخل الشامل اآلخر -7
قســف ســعر إغن  ســو  دمشــق لألورا   وجودات املالية احملددة على أســاس القيية العادلة من خنل الدخل الشــامل اآلخرمت تســجيل معظم امللقد 
عدم و يف قني بعض اســـــتثيارات الشـــــركة األخرى مت تســـــجيلها بســـــعر التكلفة لعدم وجود ســـــو  أورا  مالية فعالة  0202كانون األول   13 يفاملالية 
 على تقدير التدفقات النقدية لتحديد القيية العادلة.القدرة 

  كانون األول   13كيا يف    
   0202     0239   
  ل.س.     ل.س.   

   85431963780    82030163658  بداية السنةكيا يف الرصيد  
 شراء موجودات مالية حمددة على أساس القيية العادلة

   33033793792    04131003791  من خنل الدخل الشامل اآلخر  
 بيع موجودات مالية حمددة على أساس القيية العادلة 

 (  7232183665) (  34331863234) من خنل الدخل الشامل اآلخر 
 (  32638123488)   07032783797  التغي يف القيية العادلة 

 حمول من املوجودات املالية احملددة على أساس القيية العادلة
   3035093019    -   من خنل األرابي أو اخلسائر *  

   65838203016    3337630503014  هناية السنةكيا يف الرصيد  
  مت إقرار إعادة تصنيف كافة املوجودات املالية احملددة على أساس القيية العادلة من 0239آذار  00بتاريخ  3بناًء على اجتياع رنة االستثيار رقم ،

 .األرابي أو اخلسائر لتصبح موجودات مالية حمددة على أساس القيية العادلة من خنل الدخل الشامل اآلخرخنل 
 
 موجودات مالية حمددة على أساس القيية العادلة من خنل األرابي أو اخلسائر -8

 يلجل: ميثل ةذا البند أسهم شركات حملية مشرتاة من سو  دمشق لألورا  املالية ويتكون مما
  كانون األول   13كيا يف    
   0202     0239   
  ل.س.     ل.س.   

   3035093019    -   السنة بدايةكيا يف   الرصيد
 حمول ملوجودات مالية حمددة على أساس القيية العادلة

 (  3035093019)   -   (7إيضاي )اآلخر من خنل الدخل الشامل   

   -     -   هناية السنةكيا يف   الرصيد
  



 

 - 11 - 

 عينء مدينون -9
 يتكون ةذا البند مما يلجل:

  كانون األول   13كيا يف    
   0202     0239   
  ل.س.     ل.س.   

   7230453572    31633663344  عينء مدينون 
 (  0134693433) (  0134693433) ملونة ديون مشكوني يف حتصيلها 

   33036963711    4637763359   
 ملونة ديون مشكوني يف حتصيلها كيا يلجل:تتلخص قركة 

  كانون األول   13للسنة املنتهية يف   
    0202     0239   

  ل.س.     ل.س.   
   0134693433    0134693433  السنةالرصيد كيا يف بداية  

   0134693433    0134693433  السنة هنايةالرصيد كيا يف  
 
 املدينة التأمنيعادة إالتأمني و  قساابت شركات -32

 يتكون ةذا البند مما يلجل:
  كانون األول  13كيا يف   
   0202     0239  
 ل.س.     ل.س.   

   6433773457    39534723303  شركات إعادة أتمني حملية 
   04537833777    65633073749  شركات إعادة أتمني خارجية 

   85335973872    12939593014   
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 ذات عنقة التعامنت مع أطراف -33

 ة وكبار املسامهني والشركات ذات امللكية والسيطرة املشرتكة. دار ة العليا وأعضاء  ل  اإلدار من املدراء واإل ذات العنقةتتألف األطراف 
 :ذات العنقةفييا يلجل األرصدة مع األطراف 

  كانون األول   13كيا يف   بيان الوضع املايل: -أ
   0202     0239  

  ل.س.     ل.س.    
 أطراف ذات عنقة –ذمم دائنة  
 (  30232233473) (  18533723504 ) عيليات إعادة أتمني  –شركة اخلليج للتأمني  
  ( 18533723504  ) (30232233473  ) 

 :ذات عنقةطراف فييا يلجل ملخص التعامل مع أ

 :بيان الدخل الشامل -ب 
  كانون األول 13للسنة املنتهية يف   
   0202     0239  
  ل.س.     ل.س.   

    0003795     330553532  أقساط التأمني  
   1733213522    4439063317  ةدار رواتف وأتعاب اإل 
   3636053856    -   ةدار  ل  اإل مصاريف سفر 

 خاضعة لفوائد.أو  غي منتجة ذات عنقة ةجلالدائنة ألطراف رصيد الذمم إن 
 
 فوائد مستحقة وأرصدة مدينة أخرى -03

 يتكون ةذا البند مما يلجل:
  كانون األول   13كيا يف   
   0202     0239  
 . ل.س.     ل.س.   

   3138583562    3838263743  فوائد مستحقة 
   3230283057    436073043  نفقات مدفوعة مسبقاً  
   330983138     334803492  دفعات مقدمة لليوظفني 
   1932533288    0435243693  *مدينة أخرىأرصدة  
  -     9338303486  شركة إدارة النفقات الطبية 
    5413208     5413208  ل املتداولةاسلف ضريبة ريع رؤوس األمو  

   34337763677    6439593053   

  مقابل  0202كانون األول   13سورية كيا يف لية  3835253749  بلغ وقدره رصيد مدين لشركة الوساطة املاليةمدينة أخرى أرصدة يتضين بند(
 (0239كانون األول   13سورية كيا يف لية  1339273664
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 قصة معيدي التأمني من االقتياطيات الفنية واحلسابية -13

 :مما يلجلةذا البند يتكون 
  0202كانون األول   13كيا يف   
     منقصة معيدي التأمني         
  دثتمطالبات ق   قصة معيدي التأمني من   قصة معيدي التأمني  
  اجمليوع   ومل يبلغ عنها   مطالبات قيد التسوية   من أقساط غي مكتسبة  
  ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.  

 فرع التأمني:

  830373512  -   -   830373512 احلياة )اقتياطجل قسايب(
  31235713592  3534863852  32130423779  3338453963 احلريق

  4934063954  431573124  0932483688  3632023960 البحري بضائع
  12931233092  4231413647  06839573641  -  البحري أجسام سفن
  636873762  4553070  136413164  035893304 شامل السيارات
  7132913241  -   7132913241  -  إلزامجل السيارات

   6983052  3323052  -   5883222 اهلندسجل
   653521   323141  -    553362 السرقة

  BBB 336063434  530233883  7823080  736283577التغطيات املصرفية 
   1093396   533977  -   0773039 خيانة األمانة
  3038493391  336293295  3237073122  5303798 نقل األموال 
  1038983599  -   1038983599  -  الصحجل
  330123868   963348  -   333143702 السفر

 4038673888  50638333097  6131233368  61039823151  
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  9023كانون األول   13كيا يف   
     قصة معيدي التأمني من        
 مطالبات قدثت    قصة معيدي التأمني من   قصة معيدي التأمني  
  اجمليوع   ومل يبلغ عنها   مطالبات قيد التسوية   من أقساط غي مكتسبة  
  ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.  

 فرع التأمني:

  434313123  -   -   434313123 احلياة )اقتياطجل قسايب(
  31236523196  3631613907  32932873959  533983532 احلريق

  3934163142  339073175  3332843185  634043582 البحري بضائع
  32731683938  3432243643  9131643077  -  البحري أجسام سفن
  137343665  4843501  130123340  -  شامل السيارات
  9635603902  -   9635603902  -  إلزامجل السيارات

  3883994   093843  -   3593351 اهلندسجل
   343741   03108  -    303435 السرقة

  BBB 336553257  536643554  8493681  833693094التغطيات املصرفية 
  1993273   613233  -   1163262 خيانة األمانة
  833723924  9943295  636073122  5493529 نقل األموال 
  1238313765  3330233371  3936303590  -  الصحجل
  1483948   513793  -   0953357 السفر

 3932413740  14530143309  4539743188  43230503059  
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 املوجودات الثابتة املادية )بعد تنـزيل االستهنني املرتاكم(  -43

 تتلخص قركة املوجودات الثابتة املادية كيا يلجل:
     مشاريع               حتسينات    حتسينات   
  اجمليوع   املباين   قيد التنفيذ   األراضجل   السيارات   معدات املكتف   أاثث ومفروشات   مباين مملوكة   مستأجرة مباين   
  ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س    ل.س    ل.س   ل.س   ل.س   ل.س   

 الكلفة التارخيية:
 3331535193799  59337213672  30832523222  31232223222  3036263005  7636313305  3835593747  37031683478  536183554 0239كانون الثاين   3يف كيا الرصيد  
  30033513594  -   33133633242  -   -   732073554  339653222  -   -  إضافات
  -   -  ( 1330333296)  -   -   1330333296  -   -   -  حتوينت

 3305736913191  59337213672  02939993944  31232223222  3036263005  33438533775  0235043747  37031683478  536183554 0239كانون األول   13الرصيد كيا يف 
  3733833152  -   932353652  -   -   6843922  -   734823822  -  إضافات
  -   02637013495 (03839653596)  -   -   3236263653  335113452  3203222  -  حتوينت

 3307438743741  79834073365  493998  31232223222  3036263005  30633413106  0032583397  37939533078  536183554 0202كانون األول   13الرصيد كيا يف 
 االستهنكات املرتاكية:

 ( 02730823050) ( 1039143648)  -   -  (3234963675) ( 6637553992) (3634073351) ( 7532073010) ( 536183554) 0239كانون الثاين   3يف كيا الرصيد  
 ( 1738003249) ( 3338143271)  -   -  ( 332263622) ( 632863368) ( 336583163) ( 3730163847)  -   السنةإضافات، أعباء 
 ( 04533203123) ( 4437683703)  -   -  (3335213075) ( 7038403358) (3832853534) ( 9030643279) ( 536183554) 0239كانون األول   13الرصيد كيا يف 
 ( 4133333276) ( 3038673693)  -   -  ( 6963622) ( 3239003462) ( 333203251) ( 3735003070)  -   السنةإضافات، أعباء 
 ( 08830313177) ( 5736163430)  -   -  (3033993875) ( 8137643638) (3933873567) ( 32937863153) ( 536183554) 0202كانون األول   13الرصيد كيا يف 
 الصافية: القيية الدفرتية

  98636633166  74237923751  493998  31232223222   4263152  4031783728  038723612  7233643907  -  0202كانون األول   13الرصيد كيا يف 

 3323035933290  54639143949  02939993944  31232223222   333203952  4032293637  034193011  8233243199  -  9023كانون األول   13الرصيد كيا يف 
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 املوجودات غي املليوسة )بعد تنزيل اإلطفاء املرتاكم(   -53

 :مما يلجلةذا البند يتكون 
  جتيعات التأمني     
  اجمليوع   اإللزامجل املوقد   برامج املعلوماتية  
  ل.س.   ل.س.   ل.س.  

 :التكلفة التارخيية
  0735513403    3039883818    3435643581  0239كانون الثاين   3يف  كيا  الرصيد

  232223323    -     232223323  اإلضافات

    0836513403    3039883818    3536643581  0239كانون األول   13الرصيد كيا يف 
   6043522    -      6043522  اإلضافات

  0930773903    3039883818    3630893281  0202كانون األول   13الرصيد كيا يف 

 :االستهنكات املرتاكية

 ( 0733493264) ( 3039883818) ( 3433623006) 0239كانون الثاين   3يف  كيا  الرصيد
 (  1943038)   -   (  1943038) أعباء السنةاإلضافات، 

 ( 0735413080) ( 3039883818) ( 3435543444) 0239كانون األول   13الرصيد كيا يف 
 (  4073961)   -   (  4073961) اإلضافات، أعباء السنة

 ( 0739733045) ( 3039883818) ( 3439803427) 0202كانون األول   13الرصيد كيا يف 

 :صايف القيية الدفرتية

  331263676  -   331263676 0202كانون األول   13الرصيد كيا يف 

  333323319  -   333323319 9023كانون األول   13الرصيد كيا يف 
 
 شراف على التأمنيوديعة  يدة لصاحل ةيئة اإل -63

مليون لية سورية  0، تلتزم شركات التأمني أبن تودع ابسم اهليئة يف أقد املصارف السورية املرخصة مبلغ 0225لعام  41وفقاً لليرسـوم التشريعجل رقم 
ـــواع عن  ن لية سورية على مليو  05وديعة ضيان ابلنسبة لكل نوع من أنواع التأمني الذي ترغف  زاولتها، على أن ال يزيد  يوع ما تودعه لكــــل األنـ

 أن تبقى ةذه الوديعة  يدة طاملا الشركة تقوم بعيلها.
 
 حمتفظ هبا بغرض البيع موجودات -73

قصلت الشركة على قطعة أرض  0233خنل عام  .وجوداتة بيع ةذه املدار احملتفظ هبا بغرض البيع بسبف نية اإل وجوداتيتضين ةذا البند قيية امل
ار ةذه وقد مت إظه الشركة مدي جزء من تسوية الدين املرتتف على أقد ك  الصادر عن احملكية املدنية يف قلف 3060  وجف القرار القضائجل رقم

 األرض ابلقيية احملددة يف األمر القضائجل املشار إليه.

 .ة بيع ةذه األرضدار اإل  نطقة عدرا الصناعية بسبف نيةالواقعة و  ة إعادة تصنيف األرض امليلوكة للشركةدار قررت اإل 0235خنل عام 
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 الدائنة عادة التأمنيإو  التأمني قساابت شركات -83
 قساابت شركات احلسابية ابإلضافة إىلو  ميثل ةذا البند أرصدة  يدة على شركات إعادة التأمني ملقابلة قصة معيدي التأمني من اإلقتياطيات الفنية

 اليت تتلخص  ا يلجل:و  إعادة التأمني ارارية
 مستحقات شركات إعادة التأمني. -
 قساابت  يدة ملعيدي التأمني عن االقتياطجل التق  )سنة واقدة(. -
 أشهر(. 1قساابت  يدة ملعيدي التأمني عن مطالبات حتت التسوية ) -
 أشهر(. 1)مل يبلغ عنها و  دثتقساابت  يدة ملعيدي التأمني عن مطالبات ق -

من رصيد  %4العام احلايل  تبلغ نسبة الفائدة املتفق عليها يفو  ركات إعادة التأمني تتحدد يف االتفاقيات املعقودة معهاتقوم الشركة بدفع فائدة مدينة لش
 .بيان الدخل الشاملتسجل يف و  ةذه احلساابت تدفع للشركات عند حترير رصيدةا

 يتكون ةذا البند مما يلجل:
  كانون األول  13كيا يف   
   0202     0239  
 ل.س.     ل.س.   

   334653047     130493894  شركات إعادة أتمني حملية
   12537033945    67638543571  شركات إعادة أتمني خارجية

  68233243467    12733873390   
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 االقتياطيات الفنية واحلسابية -93
 مما يلجل:ةذا البند يتكون 

  0202كانون األول   13كيا يف   
 ت قدث مطالبات        
  اجمليوع   ومل يبلغ عنها   مطالبات قيد التسوية   إيرادات غي مكتسبة  

  ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.  فرع التأمني:
  3135433128  -   -   3135433128 احلياة
  39239053534  0337943384  34530753229  0138563103 احلريق

  9438943300  837343628  5832973185  0832803309 البحري بضائع
  13433723918  4239783838  07133903302  -  البحري أجسام سفن
  33335163065  838423995  5839193968  4137553120 شامل السيارات
  58231523024  3433723234  51836463060  0735113908 إلزامجل السيارات

  331963522  0023522  -   333763222 اهلندسجل
  3183912   033916  -   3363994 السرقة

  BBB 130503807  736003222  333413122  3032383307التغطيات املصرفية 
  6583193  3213957  -   5543414 خيانة األمانة
   4363638   653781  -   1523815 املسلولية املدنية
  0337943598  037293222  3832623222  332053598 نقل األموال 

  031633269  3613039  8903322  331253752 احلوادث الشخصية
  19336043448  -   33834993216  07133053430 الصحجل
  032563460  3653060  -   338933022 السفر

 43935683218  3303930013882  9932933576  3371738813494  
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  9023كانون األول   13كيا يف   
 مطالبات قدثت         
  اجمليوع   ومل يبلغ عنها   مطالبات قيد التسوية   إيرادات غي مكتسبة  

  ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.  فرع التأمني:
  636723674  -   -   636723674 احلياة
  38233643529  0033083732  34735343955  3235023844 احلريق

  1734543573  135053599  0033763975  3337533997 البحري بضائع
  32932593119  3430053310  9438143027  -  البحري أجسام سفن
  9233073323  830103943  5438863076  0732273884 شامل السيارات
  66930173947  0233983371  60438073177  0430303197 إلزامجل السيارات

  1773988   593680  -   1383126 اهلندسجل
   093486   43656  -    043812 السرقة

   BBB 131323330  736003222  333413122  3032753430التغطيات املصرفية 
   7983318  3063200  -   6703336 خيانة األمانة
  1273836   483620  -   0593034 املسلولية املدنية
  3034183202  334793222  938623222  332993202 نقل األموال 

  030443021  3523014  8903322  330233869 دث الشخصيةاحلوا
  04636093759  1333523511  1332923749  38431883477 الصحجل
  5083587   923087  -   4183122 السفر

 07338763242  99137243619  32035603873  3316833413552  
 
 دائنون آخرون ومبالغ مستحقة الدفع  -02

 مما يلجل:يتكون ةذا البند 
  كانون األول  13كيا يف   
  2020   9023  
 ل.س.   ل.س.  

   02930363691    15535403855  دائنون خمتلفون
   6335673913    3233023960  شركات إدارة النفقات الطبية

    5203883     3113222  فوائد مستحقة الدفع
   0732133986    0535113674  مصاريف مستحقة الدفع

   3036643357    3036643357  ضرائف تكييلية وغرامات مستحقة الدفع

  42139943648    13239813648   
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 ضريبة الدخل -30

لشركات التأمني اليت تطري أكثر والذي قدد ضريبة األرابي  0225لعام  41حتتسف الشركة ملونة ضريبة الدخل وفقاً ألقكام املرسوم التشريعجل رقم 
  .دون أية إضافات ابملئة من صايف األرابي اخلاضعة للضريبة35 عدل من أسهيها على االكتتاب العام  %52من 

املبالغ غي ارائز إضافة بسبف استبعاد املبالغ غي اخلاضعة للضريبة و  بيان الدخل الشاملللضريبة عن األرابي الصافية الواردة يف  ةختتلف األرابي اخلاضع
  ، وةجل كالتايل:تنـزيلها من الوعاء الضرييب

  كانون األول   13للسنة املنتهية يف   
  0202   0239  
  ل.س.   ل.س.  

 (  6737873789)   4358336503356  قبل الضريبة السنة )خسائر( /ي أراب
 :/ )ينزل(يضاف
  3335303145    3034653513  *استهنني املباين 
  3638023051  (  4344432003127) غي حمققة انجتة عن تغيات أسعار الصرف خسائر/  (يأراب) 
 موجودات مالية حمددة على  بيعانجتة عن أرابي  
 (  8534553950) (  37236143860 ) أساس القيية العادلة من خنل الدخل الشامل اآلخر  
 (   438483501) (   534603672) اليةة عن توزيعات أرابي االستثيارات املإيرادات انجت 
 (  30937593666) (  0632203350) اخلاضعة للضريبة اخلسائر 

 (  3934613952) (   139223101) %35ملونة ضريبة الدخل بنسبة 
   -     -   لضريبةامن  %32بنسبة  املسامهة الوطنية إلعادة اإلعيار

  (139223101   ) (3934613952  ) 
 (  0938593496)   -   ضريبة دخل لسنوات سابقةتعدينت 

    930943992    -   0231تكليف ضريبة الدخل عن عام 
 (  4232083456) (   139223101) الدخلضريبة إيراد 

 مت ختفيض مبلغ استهنني املباين ابلقيية التأجيية. *

قيث مت االعرتاف بنتيجة خسارة عن العام  بلغ وقدره  0230عن العام صدر التكليف القطعجل من قبل الدوائر املالية  0239أاير  13بتاريخ 
 .لية سورية 35532223495بقيية  0231لية سورية وعليه تصبح اخلسائر املدورة لعام  35738453195

لية سورية  834493992ضريبة قيث مت تكليف الشركة  بلغ  0231صدر التكليف القطعجل من قبل الدوائر املالية عن العام  0239آب  06بتاريخ 
لية سورية. قدمت الشركة اعرتاض للدوائر املالية على مبلغ التكليف علياً أنه مت تسديد  8453222إضافة إىل املسامهة الوطنية إلعادة اإلعيار  بلغ 

 مبلغ الضريبة كامًن.
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 يلجل: كيااملوجودات الضريبية امللجلة   تتلخص قركة
  ولكانون األ  13كيا يف   
  0202   0239  
 ل.س.   ل.س.  

 (   937213602)   4931013446  يد كيا يف بداية السنة الرص
  4232083456     139223101  ضريبة الدخل إيراد 

   3839983632    -   دفعات ضريبية

   4931013446    5130013769  الرصيد كيا يف هناية السنة
 
  قروض وتسهينت مصرفية -00

  لية ســـــــــــورية ملدة ثنث ســـــــــــنوات ابتداًء من اتريخ 02232223222بند قروض وتســـــــــــهينت مصـــــــــــرفية قرض ممنوي من مصـــــــــــرف حملجل بقيية ميثل 

 36على مبلغ القرض. يتم تســـــديد القرض  وجف دفعات شـــــهرية اثبتة تســـــتحق آخر دفعة بتاريخ  %34و عدل فائدة ســـــنوية  0238 نيســـــان 36
 .0203نيسان 

قام املصـــرف بتأجيل كافة األقســـاط املســـتحقة ملدة  0202آذار  06/م ن بتاريخ 05رقم  والتســـليفبناًء على أقكام القرار الصـــادر عن  ل  النقد 
 .0203متوز  36ثنثة أشهر من استحقاقها األصلجل وملرة واقدة فقط، وعليه أصبحت آخر دفعة تستحق بتاريخ 

 
 رأس املال -10

 ســوريةلية  3326035223222لية سـورية أي ما يعادل  322 يسـهم بقيية إمسية للسـهم الواقد تســاو  3236053222الشـركة من يتكون رأس مال 
لية ســورية أي ما  322 يســهم بقيية إمسية للســهم الواقد تســاو  3236053222 )مقابل 0202كانون األول   13لكامل كيا يف مرخص ومدفوع اب

 (.0239كانون األول   13لكامل كيا يف مرخص ومدفوع اب سوريةلية  3326035223222يعادل 
 
 اقتياطجل قانوين  - 40

من صـــايف األرابي الســـنوية قبل  %32 القانوين  عدل، االقتياطجل 0233شـــباط  04اتريخ 09من قانون الشـــركات رقم  398و 397قددت املواد 
 من رأس املال.  %05الضريبة، قىت بلوغه 

 مت اقتساب االقتياطجل كيا يلجل:ابالستناد ملا سبق، 
  كانون األول  13يف  للسنة املنتهية   

  0202   0239  
 ل.س.   ل.س.  

 (  6737873789)   4358336503356  السنة قبل الضريبة  )خسائر( / أرابي
 :/ )ينزل( يضاف
   3638023051  (  4344432003127) غي حمققة انجتة عن تغيات أسعار الصرف / خسائر (أرابي) 

   31736093849   (5239673516  ) 

    -     3137603985  (%32االقتياطجل القانوين )
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 تتلخص قركة االقتياطجل القانوين كيا يلجل:
  كانون األول  13كيا يف   
  0202   9023  
 ل.س.   ل.س.  

  32332533991    32332533991  الرصيد كيا يف بداية السنة
  -     3137603985  خنل السنةاالقتياطجل املكون 

  32332533991    33438343978  الرصيد كيا يف هناية السنة
 

 صايف أقساط التأمني -50

 يتكون ةذا البند مما يلجل:
  0202كانون األول   13للسنة املنتهية يف     
  صايف   قصة معيدي التأمني   إ ايل    
 ل.س.   ل.س.   ل.س.    

 هبااألقساط املكتتف 
  832683554  ( 0637043407)   1437903983  أتمينات احلياة 
  94434743875  ( 32933203530)   5135773187233  التأمينات العامة 
    3328831723168   (31538063919 )  95035413409  

 صايف التغي يف اقتياطجل أقساط غي مكتسبة
 (  132663425)   138243009  ( 638723614) أتمينات احلياة 
 (  30238233447)   0232393937  ( 34238033164) التأمينات العامة 
   (34736933998 )  0138043346   (30138673850  ) 

    94236783172   (33032203791 )  80836753577  
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  9023كانون األول   13للسنة املنتهية يف     
  صايف   قصة معيدي التأمني   إ ايل    
 ل.س.   ل.س.   ل.س.    

 األقساط املكتتف هبا
  434013141  ( 436963548)   933393893  أتمينات احلياة 
  47938973178  ( 4633913488)   50632923866  التأمينات العامة 
    51530323757   (5238923216 )  48431023703  

 صايف التغي يف اقتياطجل أقساط غي مكتسبة
 (   123483)   331473799  ( 331783082) أتمينات احلياة 
 (  0232913747)   432723774  ( 0433643503) التأمينات العامة 
   (0535403823 )  534383571   (0233043008  ) 

    52936673956   (4534733461 )  46433963491  

 
 مقبوضة عيوالت -60

 يف عقود إعادة التأمني. لنتفاقيات املربمة مع ةذه الشركاتميثل ةذا البند العيوالت املقبوضة من شركات إعادة التأمني وفقاً 
 

 صايف املطالبات -70

 يتكون ةذا البند مما يلجل:
  0202كانون األول   13للسنة املنتهية يف     
  صايف   قصة معيدي التأمني   إ ايل    

 ل.س.   ل.س.   ل.س.  املدفوعةاملطالبات 
  13536333312  ( 9238123961)   42634403291  التأمينات العامة  

    42634403291   (9238123961 )  13536333312  

 صايف التغي يف اقتياطجل املطالبات قيد التسوية
 ومطالبات قدثت ومل يبلغ عنها 
   0133413998  ( 39839213948)   00032473946  التأمينات العامة  

    00032473946   (39839213948 )  0133413998   

   11837553308  ( 08937143933)   60834923219  ات عقود التأمنيالتزامصايف التغي يف   
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  9023كانون األول   13للسنة املنتهية يف     
  صايف   قصة معيدي التأمني   إ ايل    

 ل.س.   ل.س.   ل.س.  املدفوعةاملطالبات 
   473752  (  3413052)    3933222  أتمينات احلياة  
  01636723652  ( 8638863658)   10135573128  التأمينات العامة  

    10137483128   (8732093928 )  01637383422  
 صايف التغي يف اقتياطجل املطالبات قيد التسوية 

 يبلغ عنهاومطالبات قدثت ومل  
 (   373222)    353222  (  103222) أتمينات احلياة  
 (  7738563479)   1232693138  ( 32739053797) التأمينات العامة  

   (32739573797 )  1232843138   (7738713479  ) 

   35838443903  ( 5639453592)   03537923533  صايف التغي يف التزامات عقود التأمني  
 
 ومصاريف إنتاج أخرى عيوالت مدفوعة  -80

 إلنتاج.ومصاريف أخرى متعلقة اب ربمة معهماملتفاقات ة لوكنء ووسطاء أتمني لقاء عيلهم خنل السنة وفقاً لنعيوالت مدفو عميثل ةذا البند 
 
  إيرادات ان ة عن توزيعات أرابي استثيارات مالية -90

  يتكون ةذا البند مما يلجل:
  كانون األول  13للسنة املنتهية يف   
  0202   0239  
  ل.س.   ل.س.  

   330263315    -   بنك الربكة 
   136433782     534603672  الشركة األةلية لصناعة الزيوت النباتية

    628    -   بنك بييو السعودي الفرنسجل

   534603672     438483501    
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 رواتف وأجور وملحقاهتا -12
  يتكون ةذا البند مما يلجل:

  كانون األول  13للسنة املنتهية يف   
  0202   0239  
  ل.س.   ل.س.  

   32835063550    33034703217  رواتف وأجور 
   438623222     439753222  متثيل تعويض

  3234203083    3032573741  التأمينات االجتياعية
   7031553702    8438863961  مكافآت املوظفني

   03431933741    39633443551   
 
 ية وعيوميةإدار مصاريف  -31

  يتكون ةذا البند مما يلجل:
  كانون األول  13للسنة املنتهية يف   
  0202   0239  
  ل.س.   ل.س.  

     030673895     530893752  قرطاسية ومواد طباعة 
    3135843988    3635753646  كهرابء وماء وتدفئة

     830983195    3636473143  صيانة
    3636053856    -   (33)اإليضاي  ةدار مصاريف وتعويضات أعضاء  ل  اإل

     832053222    3339053222  أتعاب مهنية
     843222     1523822  تدريف

     739033652    3335313365  مصاريف إعنمية
     033243855     633573541  بريد وبر  وةاتف

     930383346     033533172  مصاريف سفر وتنقنت
    3333513499     932123008  مصاريف الطبابة

     032793799     034543084  أتمني
    3339663904    3336093042  ضرائف ورسوم قكومية وغرامات

     543557382     639853115  مصاريف أخرى

   32237293720    9738883830    
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 السهم األساسية واملخففة  رحبية -01

 يتكون ةذا البند مما يلجل:
  كانون األول  13للسنة املنتهية يف   
  0202   0239  
  ل.س.   ل.س.  

 (  0737593111)   4358535503479  ةسنال)خسارة( /  ربح صايف
   3236053222    3236053222  سهماملتوسط املرجح لعدد األ

 (  0363 )   413358   فةاملخفو  يةساسرحبية السهم األ

 ويلها.على قصة السهم يف األرابي عند حت تتطابق رحبية السهم األساسية واملخففة يف القيية لعدم وجود أدوات أصدرهتا الشركة ذات أتثي
 
 خرىأرسوم و  التأمنيشراف على سوم ةيئة اإلر  -11

 يلجل:يتكون ةذا البند مما 
  كانون األول  13للسنة املنتهية يف     
    0202   0239  
  ل.س.   ل.س.    

  130333066  635123004  رسوم ةيئة اإلشراف على التأمني
  0533673735  1334013864  اخلدمات الطبية يرسوم إدارية ملزود

  631273598  638653518  رسوم إدارية جمليع أتمني إلزامجل
   5923485   6823365  متضرري قوادث السيرسوم صندو  

   1753322   1113622  أتعاب اخلبي االكتواري
  638003838  3139263329  رسوم فنية أخرى

   5937193522  4034743980  
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 التحليل القطاعجل -41
 ةجل كالتايل: 0202كانون األول   13إليرادات ونتائج فروع التأمني للسنة املنتهية يف إن التحليل القطاعجل 

  الصحجل   أتمني املركبات   البحري      
  السرقة   احلريق   اخلارججل   الداخلجل   سيارات شامل   سيارات إلزامجل   أجسام السفن   نقل بضائع   احلياة   
  ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   

  0903486  0335183731  16236003265  14336193932  30231573575  6838443005  -   6631163602  3437143515 إ ايل األقساط املكتتف هبا
  -  ( 333963083) ( 730603425) ( 3033863243) ( 3239693102) (  93426)  -  (  003145) (  6973689) إلغاءات األقساط
  -   -  ( 3343222) ( 3033442)  -   -   -   -   -  احلسومات املينوقة
  -   1930983173  -   -   -   -   -   4632343019  0237563315 أقساط اإلعادة الواردة

 ( 3173922) ( 0936343926)  -   -   -   -   -  ( 6432843230) ( 139403365) قصة معيدي التأمني من األقساط املكتتف هبا )نسيب(
  -   -   -   -  ( 634703832)  -   -    368 ( 0037803060) قصة معيدي التأمني من األقساط املكتتف هبا )اختياري(
 (  143047) ( 135583046) ( 7730833851) ( 7032513534) ( 336123607)  339903573  -  ( 034123724)  -  قصة معيدي التأمني من األقساط املكتتف هبا )فائض(

 ( 3703347) ( 1133713350) ( 7730833851) ( 7032513534) ( 833213417)  339903573  -  ( 6635343548) ( 0637043407) قصة معيدي التأمني من األقساط املكتتف هبا
  3023119  0634673653  07539613827  05730783935  32330843838  2723807319  -   4538313966  832683554 صايف األقساط املكتتف هبا

  0903486  5936423821  15131593662  10934513869  32931883055  6838143839  -   33031083534  1437903983 شهر( 30فائتة )السنة الأقساط 
 ( 3703347) ( 1133713350) ( 7730833851) ( 7032513534) ( 833213417)  339903573  -  ( 6635343548) ( 0637043407) شهر( 30إ ايل قصة املعيدين عن سنة فائتة )
 ( 3363994) ( 0138563103) ( 34331413864) ( 31337833548) ( 4137553120) ( 0735113908)  -  ( 0832803309) ( 3135433128) سنةإ ايل األقساط غي املكتسبة يف هناية ال

   553362  3338453963  -   -   035893304  -   -   3632023960  830373512 سنةالتأمني من أقساط غي مكتسبة يف هناية ال يقصة معيد
   043812  3235023844  32530213368  7933853129  0732273884  0430303197  -   3337533997  636723674 قصة الشركة من أقساط غي مكتسبة يف بداية السنة

 (  353034) ( 533983532)  -   -   -   -   -  ( 634043582) ( 434313123) قصة معيدي التأمني من أقساط غي مكتسبة يف بداية السنة
 (  903364) ( 3131153477) ( 1633423696) ( 5035963019) ( 3637473438) ( 131033513)  -  ( 3631123310) ( 638723614) إ ايل التغيي يف اقتياطجل أقساط غي مكتسبة
 (  493439) ( 636883206) ( 1633423696) ( 5035963019) ( 3433583094) ( 131033513)  -  ( 637113752) ( 132663425) صايف التغيي يف اقتياطجل أقساط غي مكتسبة

   723902  3937793605  01938013333  02436803676  8733063504  6735253859  -   1932823036  532203349 صايف أقساط التأمني
   523114  838843470  -   -   8583773  -   -   0432133525  435163604 العيوالت املقبوضة

 (  33334) (  3513395)  -   -   -   -   -  ( 1893211)  334363892 عيولة أرابي االتفاقيات
  -   -   -   -   -   -   -   0923099 (  343629)  إيرادات أخرى
  3023342  0835323920  01938013333  02436803676  8739853095  6735253859  -   6132303987  3239433254 صايف اإليرادات
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 ةجل كالتايل/ اتبع: 0202كانون األول   13إن التحليل القطاعجل إليرادات ونتائج فروع التأمني للسنة املنتهية يف 
  اجمليوع   نقل األموال   املسلولية املدنية   احلوادث الشخصية   خيانة األمانة   السفر   اهلندسجل   التغطيات املصرفية   
  ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   

  3322636433647  035613995   8843221  033763052  331863285  031053385  039423222  -  إ ايل األقساط املكتتف هبا
 ( 1038893144)  -  (  63935)  -   -  ( 3033692)  -  ( 4373050) إلغاءات األقساط
 (  0153442)  -   -   -   -   -   -   -  احلسومات املينوقة
  33436383265  -   -   -   -   -   -   835493102 أقساط اإلعادة الواردة

 ( 32635703215) ( 330833998)  -   -  ( 6913241) ( 330833977) ( 334723222) ( 432663214) املكتتف هبا )نسيب(قصة معيدي التأمني من األقساط 
 ( 0930543924)  -   -   -   -   -   -   -  قصة معيدي التأمني من األقساط املكتتف هبا )اختياري(
 ( 35832013585) ( 5573306) (  313924) (  143558) ( 1003664)  -  ( 1793839) ( 337383894) قصة معيدي التأمني من األقساط املكتتف هبا )فائض(

 ( 09138523504) ( 338193304) (  313924) (  143558) ( 372732353) ( 330833977) ( 338493839) ( 537843908) قصة معيدي التأمني من األقساط املكتتف هبا
  79430843424   7043873   8613384  033433690   1723178   9033538  332923383  031473342 صايف األقساط املكتتف هبا

  3328831723168  035613995   8773288  033763052  331863285  030213495  039423222  833103268 شهر( 30فائتة )السنة الأقساط 
 ( 09138523504) ( 338193304) (  313924) (  143558) ( 332353727) ( 330833977) ( 338493839) ( 537843908) شهر( 30إ ايل قصة املعيدين عن سنة فائتة )
 ( 43935683218) ( 332053598) ( 1523815) ( 331253752) ( 5543414) ( 338933022) ( 333763222) ( 130503807) سنةإ ايل األقساط غي املكتسبة يف هناية ال

  4038673888   5303798  -   -    0773039  333143702   5883222  336063434 سنةالتأمني من أقساط غي مكتسبة يف هناية ال يقصة معيد
  07338763242  332993202   0593034  330233869   6703336   4183122   1383126  131323330 قصة الشركة من أقساط غي مكتسبة يف بداية السنة

 ( 3932413740) ( 5493529)  -   -  ( 1163262) ( 0953357) ( 3593351) ( 336553257) معيدي التأمني من أقساط غي مكتسبة يف بداية السنةقصة 
 ( 34736933998)   713400 (  933603) ( 3213883)   3373680 ( 334503922) ( 8573694)   573085 إ ايل التغيي يف اقتياطجل أقساط غي مكتسبة
 ( 30138673850)   163733 (  933603) ( 3213883)   583843 ( 6313117) ( 4083847)   083640 صايف التغيي يف اقتياطجل أقساط غي مكتسبة

  67234363550  7633580  7733561  032173833  4093039   3833128   6633114  031753780 صايف أقساط التأمني
  4332273698  4673909  -   -   0503963  -   4433222  334843320 املقبوضةالعيوالت 

   8763221   483512  -   -  (  53596)  -  (  73538) (  103963) عيولة أرابي االتفاقيات
   0753692  -   -   -   -   -   -   -  إيرادات أخرى
  73035753941  330783243  7733561  032173833  6763584  1283383  332943836  138063901 صايف اإليرادات

  



 

 - 11 - 

 :/ اتبعةجل كالتايل 0202كانون األول   13إن التحليل القطاعجل إليرادات ونتائج فروع التأمني للسنة املنتهية يف 
  الصحجل   أتمني املركبات   البحري      
  السرقة   احلريق   اخلارججل   الداخلجل   سيارات شامل   سيارات إلزامجل   أجسام السفن   نقل بضائع   احلياة   
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  -  ( 535793088) ( 34931713820) ( 37632633921) ( 630233842) ( 6839753222)  -  ( 013622)  -  إ ايل املطالبات املدفوعة
  -   037103644  -   -  ( 0543457)  437183436  -    333822  -  طالبات املدفوعة )نسيب(إ ايل املقصة معيدي التأمني من 

  -   -   4737093052  1538713132  -   -   -   -   - ()فائض اخلسارة قصة معيدي التأمني من إ ايل املطالبات املدفوعة
  -   037103644  4737093052  1538713132 ( 0543457)  437183436  -    333822  -  إ ايل قصة معيدي التأمني من إ ايل املطالبات املدفوعة 

  -  ( 038463644) ( 32336443550) ( 34233883591) ( 634563097) ( 6430163584)  -  ( 333822)  -  صايف املطالبات املدفوعة
  -  ( 34530753229) ( 4935383618) ( 6839823198) ( 5839193968) ( 51836463060) ( 07133903302) ( 5832973185)  -  قيد التسوية يف هناية السنة مطالبات

  -   32130423779  3137473719  3933523862  136413164  7132913241  06839573641  0932483688  -  قصة معيدي التأمني من املطالبات قيد التسوية يف هناية السنة
  -   34735343955  3431293615  3637833334  5438863076  60438073177  9438143027  0033763975  -  مطالبات قيد التسوية يف بداية السنة

  -  ( 32932873959) ( 3131003394) ( 630923198) ( 130123340) ( 9635603902) ( 9131643077) ( 3332843185)  -  قصة معيدي التأمني من املطالبات قيد التسوية يف بداية السنة
  -   030193946 ( 1530293221) ( 5033993084) ( 432513690)  8633833335 ( 37831573931) ( 1539023432)  -  إ ايل التغي يف اقتياطجل املطالبات قيد التسوية

  -  ( 136273014) ( 1437813458) ( 1931183800) ( 721364234)  8603733301 ( 037643547) ( 3739563327)  -  التغي يف اقتياطجل املطالبات قيد التسوية صايف
 ( 033916) ( 0337943384)  -   -  ( 838423995) ( 3433723234) ( 4239783838) ( 837343628)  -  السنةاقتياطجل قوادث مفرتضة ومل يبلغ عنها يف هناية 

 مقرتضة قصة املعيدين من اقتياطجل قوادث
   323141  3534863852  -   -   4553070  -   4231413647  431573124  -  السنةومل يبلغ عنها يف هناية   

   43656  0033083732  3433453100  3732253033  830103943  0233983371  3430053313  135053622  -  السنةاقتياطجل قوادث مفرتضة مل يبلغ عنها يف بداية 
 قصة املعيدين من اقتياطجل قوادث مفرتضة 

 (  03108) ( 3631613907) ( 833643114) ( 132163819) ( 1484350)  -  ( 3432243643) ( 339073175)  -  السنةومل يبلغ عنها يف بداية  
 ( 373082)   1143506  3433453100  3732253033 ( 6283254)  632083359 ( 0637513687) ( 533893228)  -  يبلغ عنهاا ايل التغي يف قوادث مفرتضة ومل 

 (  93065) ( 5403553)  539823988  3139683170 ( 6173125)  632083359 ( 4343683) ( 037593279)  -  صايف التغي يف قوادث مفرتضة ومل يبلغ عنها
 ( 683952) ( 131263693) ( 6439713352) ( 4232163324) ( 3537733281)  -   -  ( 0031413905) ( 338363312) املدفوعة ملندويب املبيعاتالعيوالت 

  -  ( 539633534)  -   -   -   -   -   -  ( 436723312) عيوالت مدفوعة لشركات إلعادة التأمني
  -   -   -   -   -  ( 638653518)  -   -   -  اإللزامجلعيولة االحتاد السوري لشركات التأمني إلدارته جتيع 

 (  003) ( 034983254) ( 339383653) ( 337883849) ( 1263599) ( 434583266)  -  ( 032583970) ( 4973595) مصاريف أتمينية أخرى
  -   -  ( 836173773) ( 0037863291)  -   -   -   -   -  إدارة النفقات الطبيةاألتعاب اإلدارية املدفوعة لشركات 

 (  33755) ( 1573845) ( 033023359) ( 339763701) ( 6563113) ( 4313229)  -  ( 6713973) ( 0283757) بدالت اهليئة
  -   -   -   -   -  ( 6823365)  -   -   -  قصة صندو  تعويض متضرري قوادث السي  هولة السبف

 ( 823393) ( 3933023511) ( 02832963751) ( 01033463830) ( 5073468328) ( 573931396) ( 133793008) ( 4538213854) ( 733903630) صايف املصاريف
   193949  931923169  1337063158 ( 0734643316)  2623537303  4593593389 ( 133793008)  3730293311  137483440 صايف أرابي / )خسائر( فروع التأمني
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 ( 42634403291)  -  ( 3223222) ( 3063662)  -   -   -   -  إ ايل املطالبات املدفوعة
  730083421  -   -   -   -   -   -   -  قصة معيدي التأمني من إ ايل املطالبات املدفوعة )نسيب(

  8136203562  -   -   -   -   -   -   -  (ايل املطالبات املدفوعة )فائض اخلسارةمعيدي التأمني من إ  قصة
  9238123961  -   -   -   -   -   -   -  إ ايل قصة معيدي التأمني من إ ايل املطالبات املدفوعة 

 ( 13536333312)  -  ( 3223222) ( 3063662)  -   -   -   -  صايف املطالبات املدفوعة
 ( 3303930013882) ( 3832623222)  -  ( 8903322)  -   -   -  ( 736003222) مطالبات قيد التسوية يف هناية السنة

  50638333097  3237073122  -   -   -   -   -   530233883 قصة معيدي التأمني من املطالبات قيد التسوية يف هناية السنة
  99137243619  938623222  -    8903322  -   -   -   736003222 التسوية يف بداية السنةمطالبات قيد 

 ( 14530143309) ( 636073122)  -   -   -   -   -  ( 536643554) قصة معيدي التأمني من املطالبات قيد التسوية يف بداية السنة
 ( 00535393043) ( 830223222)  -   -   -   -   -   -  إ ايل التغي يف اقتياطجل املطالبات قيد التسوية

 ( 4139403271) ( 433223222)  -   -   -   -   -  ( 4603671) التغي يف اقتياطجل املطالبات قيد التسوية صايف
 ( 9932933576) ( 037293222) (  653781) ( 3613039) ( 3213957) ( 3653060) ( 0023522) ( 333413122) السنةاقتياطجل قوادث مفرتضة ومل يبلغ عنها يف هناية 

  6131233368  336293295  -   -    533977   963348   3323052   7823080 السنةومل يبلغ عنها يف هناية  مقرتضة قصة املعيدين من اقتياطجل قوادث
  32035603873  334793222   483620   3523014   3063200   923087   593680  333413122 السنةاقتياطجل قوادث مفرتضة مل يبلغ عنها يف بداية 
 قصة املعيدين من اقتياطجل قوادث مفرتضة

 ( 4539743188) ( 9943295)  -   -  (  613233) (  513793) (  093843) ( 8493681) السنةومل يبلغ عنها يف بداية   
  134733095 ( 330123222) (  373383) (  303985)   003265 (  743975) ( 3623838)  -  يف قوادث مفرتضة ومل يبلغ عنها ا ايل التغي

  0237983275 ( 6353222) (  373383) (  303985)   333213 (  103638) (  823429) (  693423) صايف التغي يف قوادث مفرتضة ومل يبلغ عنها
 ( 35231763472) ( 5143591) ( 3163077) ( 1623643) ( 0613180) ( 1043544) ( 4433222)  -  العيوالت املدفوعة ملندويب املبيعات

 ( 3037063922)  -   -   -   -   -   -  ( 032953056) عيوالت مدفوعة لشركات إلعادة التأمني
 ( 638653518)  -   -   -   -   -   -   -  عيولة االحتاد السوري لشركات التأمني إلدارته جتيع اإللزامجل

 ( 3432243069) ( 1043612)  -   -  (  53986)  -  (  03815) ( 3413833) مينية أخرىمصاريف أت
 ( 1334013864)  -   -   -   -   -   -   -  األتعاب اإلدارية املدفوعة لشركات إدارة النفقات الطبية

 ( 635123004) (  353184) (  53061) (  313257) (  83137) (  313003) (  373642) (  483790) بدالت اهليئة
 (  6823365)  -   -   -   -   -   -   -  قصة صندو  تعويض متضرري قوادث السي  هولة السبف

 ( 56331603558) ( 535893627) ( 0583703) ( 5313141) ( 0663654) ( 1723181) ( 5433884) ( 038393911) املصاريفصايف 
  35330313185 ( 431333566)   5303840  335043468   4293912 (  603020)   5503910  332263992 صايف أرابي / )خسائر( فروع التأمني
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   603275  3438513947  37531183635  31532943209  7436283280  6430313133  -   1130563782  931363857 إ ايل األقساط املكتتف هبا
  -  (  463225)  -  ( 133383534) ( 732883170) ( 136803136)  -  ( 8883192) ( 3963966) إلغاءات األقساط
  -   -  ( 0683582) ( 3373262)  -   -   -   -   -  احلسومات املينوقة
  -   3334943367  -   -   -   -   -   3436193597  -  أقساط اإلعادة الواردة

 ( 133218) ( 3132363479)  -   -   -   -   -  ( 0037123972) ( 337563971) قصة معيدي التأمني من األقساط املكتتف هبا )نسيب(
  -    393233  -   -   -   -   -  ( 039673152) ( 039193575) قصة معيدي التأمني من األقساط املكتتف هبا )اختياري(

 (  83078) ( 639263512) ( 4533213866) ( 1437533421) ( 333063374) ( 333033343)  -  ( 631423652)  -  األقساط املكتتف هبا )فائض( قصة معيدي التأمني من
 ( 193136) ( 3939213998) ( 4533213866) ( 1437533421) ( 333063374) ( 333033343)  -  ( 1032183972) ( 436963548) قصة معيدي التأمني من األقساط املكتتف هبا

   003759  631983333  30939663369  9733273250  6631913516  5934293854  -   3439693237  434013141 صايف األقساط املكتتف هبا
   603275  0631203329  37531183635  31339753535  6735393732  6235123995  -   4732273987  933393893 شهر( 30فائتة )السنة الأقساط 

 ( 193136) ( 3939213998) ( 4533213866) ( 1437533421) ( 333063374) ( 333033343)  -  ( 1032183972) ( 436963548) شهر( 30إ ايل قصة املعيدين عن سنة فائتة )
 ( 043812) ( 3235023844) ( 32530213368) ( 7933853129) ( 0732273884) ( 0430303197)  -  ( 3337533997) ( 636723674) سنةإ ايل األقساط غي املكتسبة يف هناية ال

   303435  533983532  -   -   -   -   -   634043582  434313123 سنةالتأمني من أقساط غي مكتسبة يف هناية ال يقصة معيد
   043870  3335323574  7832233888  9230623099  0631173477  0138073287  -   735833433  530903194 قصة الشركة من أقساط غي مكتسبة يف بداية السنة

 ( 303416) ( 537483664)  -   -   -   -   -  ( 135683934) ( 132653520) قصة معيدي التأمني من أقساط غي مكتسبة يف بداية السنة
   40   9893712 ( 0730233082)  3332743992 ( 6723427) ( 1853132)  -  ( 433723586) ( 331783082) إ ايل التغيي يف اقتياطجل أقساط غي مكتسبة
   03   4193576 ( 0730233082)  3332743992 ( 6723427) ( 1853132)  -  ( 331343902) (  123483) صايف التغيي يف اقتياطجل أقساط غي مكتسبة

   003782  638173687  32037643889  32833803240  6537013309  5932043544  -   3136543297  431903860 صايف أقساط التأمني
   323567  139123044  -   -   -   -   -   932363486  -  العيوالت املقبوضة

  -    3473982  -   -   -   -   -   036823525   9713637 عيولة أرابي االتفاقيات
  -   -   -   -    0  0193738  -    87  -   إيرادات أخرى
   113147  3239353933  32037643889  32833803240  6537013313  5930643060  -   0531533366  531663479 صايف اإليرادات
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  53631023896  037473552   6603732  032213335  336833662  330213805  330783142  -  إ ايل األقساط املكتتف هبا
 ( 3535393381)  -  (  343675)  -  (  33172)  -  ( 4803575)  -  إلغاءات األقساط
 (  4263362)  -   -   -   -  (  023502)  -   -  احلسومات املينوقة
  1434293244  -   -   -   -   -   -   830753082 أقساط اإلعادة الواردة

 ( 4439613971) ( 331713776)  -   -  ( 8423346) ( 6793268) ( 1973881) ( 433173642) التأمني من األقساط املكتتف هبا )نسيب(قصة معيدي 
 ( 539063261)  -   -   -   -  (  183349)  -   -  قصة معيدي التأمني من األقساط املكتتف هبا )اختياري(

 ( 9730203433) ( 1663422) (  323829) (  113433) ( 0043276)  -  ( 3263302) ( 333213551) هبا )فائض(قصة معيدي التأمني من األقساط املكتتف 
 ( 34832903447) ( 337423376) (  323829) (  113433) ( 332643000) ( 7373037) ( 5243221) ( 530433391) قصة معيدي التأمني من األقساط املكتتف هبا

  18637303352  332273174   6173006  339693724   6363268   4663288   0933760  132143287 املكتتف هباصايف األقساط 
  51530323757  037473552   6483215  032213335  336823092  330213805   7953765  830753082 شهر( 30فائتة )السنة الأقساط 

 ( 34832903447) ( 337423376) (  323829) (  113433) ( 332643000) ( 7373037) ( 5243221) ( 530433391) شهر( 30إ ايل قصة املعيدين عن سنة فائتة )
 ( 07338763242) ( 332993202) ( 0593034) ( 330233869) ( 6703336) ( 4183122) ( 1383126) ( 131323330) سنةإ ايل األقساط غي املكتسبة يف هناية ال

  3932413740   5493529  -   -    1163262   0953357   3593351  336553257 سنةالتأمني من أقساط غي مكتسبة يف هناية ال يقصة معيد
  04631113019   5443472   0803559   7553176   0753470  -   -   336193162 قصة الشركة من أقساط غي مكتسبة يف بداية السنة

 ( 3136053369) ( 0703014)  -   -  ( 3173718)  -   -  ( 8393683) ساط غي مكتسبة يف بداية السنةقصة معيدي التأمني من أق
 ( 0535403823) ( 5543552)   013145 ( 4463491) ( 1963644) ( 4183122) ( 1383126) ( 336723750) إ ايل التغيي يف اقتياطجل أقساط غي مكتسبة

 ( 0233043008) ( 0773075)   013145 ( 4463491) ( 3983100) ( 3413341) ( 3593351) ( 8153176) أقساط غي مكتسبةصايف التغيي يف اقتياطجل 
  16635873900   7123299   6623573  335013033   4373746   1003945   3103629  033983733 صايف أقساط التأمني
  3534223380   5233408  -   -    1223567  -    3123653  335323019 العيوالت املقبوضة

  139683422   053568  -   -   -   -   -    3423712 عيولة أرابي االتفاقيات
   0193798  -   -   -   -   -   -   -  إيرادات أخرى
  18633963120  330573295   6623573  335013033   7383131   1003945   0613062  138493682 صايف اإليرادات
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  -  ( 3137443983) ( 9431203344) ( 33131683279) ( 0533963857) ( 7631973877)  -  ( 1963722) ( 3933222) إ ايل املطالبات املدفوعة
  -   638133043  -   -   6443679  436603921  -    713152   3413052 قصة معيدي التأمني من إ ايل املطالبات املدفوعة )نسيب(

  -   -   5434083891  0230453590  -   -   -   -   -  قصة معيدي التأمني من إ ايل املطالبات املدفوعة )اختياري(
  -   638133043  5434083891  0230453590  6443679  436603921  -    713152   3413052 إ ايل قصة معيدي التأمني من إ ايل املطالبات املدفوعة 

  -  ( 639313742) ( 1938713053) ( 9133003487) ( 0435503378) ( 7337143974)  -  ( 1013152) (  473752) صايف املطالبات املدفوعة
  -  ( 34735343955) ( 3431293615) ( 3637833334) ( 5438863076) ( 60438073177) ( 9438143027) ( 0033763975)  -  مطالبات قيد التسوية يف هناية السنة

  -   32932873959  3131003394  630923198  130123340  9635603902  9131643077  3332843185  -  قصة معيدي التأمني من املطالبات قيد التسوية يف هناية السنة
  -   35732193728  1334483155  3632673698  6336263607  69330073783  9438143027  0039223669   103222 السنةمطالبات قيد التسوية يف بداية 

  -  ( 30230493358) ( 0438743590) ( 3233413777) ( 138033346) ( 32037313927) ( 9131643077) ( 3334463010) (  353222) قصة معيدي التأمني من املطالبات قيد التسوية يف بداية السنة
  -   935043751  3733183702 ( 7313436)  637023153  6634223424  -   7013694   103222 إ ايل التغي يف اقتياطجل املطالبات قيد التسوية

  -  ( 336163446)  535863100 ( 435663795)  633093147  6230493437  -   1633847   373222 التغي يف اقتياطجل املطالبات قيد التسوية صايف
 (  43656) ( 0033083732) ( 3433453100) ( 3732253033) ( 830103943) ( 0233983371) ( 3430053310) ( 135053599)  -  اقتياطجل قوادث مفرتضة ومل يبلغ عنها يف هناية السنة

 مقرتضة قصة املعيدين من اقتياطجل قوادث 
   03108  3631613907  833643114  132163819  4843501  -   3432243643  339073175  -  ومل يبلغ عنها يف هناية السنة 

   43664  0135573412  3031043952  3130673986  930423994  1337773362  3430053310  134153322  -  اقتياطجل قوادث مفرتضة مل يبلغ عنها يف بداية السنة
 فرتضة قصة املعيدين من اقتياطجل قوادث م

 (  03110) ( 3832183332) ( 430333211) ( 339453834) ( 5713371)  -  ( 3432243643) ( 337083385)  -  ومل يبلغ عنها يف بداية السنة 
   8  334083702 ( 338023170) ( 137173005)  332283251  3335783987  -  ( 923499)  -  ا ايل التغي يف قوادث مفرتضة ومل يبلغ عنها
   4 ( 0453461)  033103909 ( 036463022)  9393421  3335783987  -   3283693  -  صايف التغي يف قوادث مفرتضة ومل يبلغ عنها 

 ( 353538) ( 336583491) ( 0930113794) ( 3137383814) ( 838983360)  -   -  ( 834503221) ( 332993190) العيوالت املدفوعة ملندويب املبيعات
  -  ( 336103810)  -   -   -   -   -  ( 338933106)  -  عيوالت مدفوعة لشركات إلعادة التأمني

  -   -   -   -   -  ( 133513799)  -   -   -  عيولة االحتاد السوري لشركات التأمني إلدارته جتيع اإللزامجل
 (  000) ( 034543967) ( 173629) ( 083976) ( 4573432) ( 034663793)  -  ( 5103416) ( 4113801) مصاريف أتمينية أخرى

  -   -  ( 3135353162) ( 3336503155)  -   -   -   -   -  األتعاب اإلدارية املدفوعة لشركات إدارة النفقات الطبية
 (  170) ( 3573830) ( 332503210) ( 7933851) ( 4253339) ( 1613386)  -  ( 0803248) (  543702) بدالت اهليئة

  -   -   -   -   -  ( 5923485)  -   -   -  قصة صندو  تعويض متضرري قوادث السي  هولة السبف
  -   -   -   -   -  ( 133513799)  -   -   -  قصة صندو  الرعاية االجتياعية

 ( 363328) ( 3436993751) ( 7539903795) ( 30635073522) ( 0730643339) ( 936143612)  -  ( 3332323605) ( 336383685) صايف املصاريف
   373019 ( 137813840)  0637703294 ( 3831453458)  1834593230  4936093610  -   3431423543  137473794 صايف أرابي / )خسائر( فروع التأمني
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  ةجل كالتايل/ اتبع: 0239كانون األول  13إن التحليل القطاعجل إليرادات ونتائج فروع التأمني للسنة املنتهية يف 
  اجمليوع   نقل األموال   املسلولية املدنية   احلوادث الشخصية   خيانة األمانة   السفر   اهلندسجل   التغطيات املصرفية   
  ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   

 ( 10137483128)  -   -  ( 3523672)  -   -   -   -  إ ايل املطالبات املدفوعة
  3031553401  -   -   -   -   -   -   -  قصة معيدي التأمني من إ ايل املطالبات املدفوعة )نسيب(

  7436743485  -   -   -   -   -   -   -  قصة معيدي التأمني من إ ايل املطالبات املدفوعة )اختياري(
  8732093928  -   -   -   -   -   -   -  إ ايل قصة معيدي التأمني من إ ايل املطالبات املدفوعة 

 ( 01637383422)  -   -  ( 3523672)  -   -   -   -  صايف املطالبات املدفوعة
 ( 99137243619) ( 938623222)  -  ( 8903322)  -   -   -  ( 736003222) مطالبات قيد التسوية يف هناية السنة

  14530143309  636073122  -   -   -   -   -   536643554 قصة معيدي التأمني من املطالبات قيد التسوية يف هناية السنة
  3329135133345  938623222  -    8903322  -   -   -   736003222 مطالبات قيد التسوية يف بداية السنة
 ( 17839393941) ( 636073122)  -   -   -   -   -  ( 536643554) ت قيد التسوية يف بداية السنةقصة معيدي التأمني من املطالبا

  9938063526  -   -   -   -   -   -   -  إ ايل التغي يف اقتياطجل املطالبات قيد التسوية
  6633423690  -   -   -   -   -   -   -  التغي يف اقتياطجل املطالبات قيد التسوية صايف

 ( 32035603873) ( 334793222) (  483620) ( 3523014) ( 3063200) (  923087) (  593680) ( 333413122) اقتياطجل قوادث مفرتضة ومل يبلغ عنها يف هناية السنة
  مقرتضة قصة املعيدين من اقتياطجل قوادث

  4539743188   9943295  -   -    613233   513793   093843   8493681 ومل يبلغ عنها يف هناية السنة 
  33236943360  334793222   503982   3113835   533653  -   -   333413122 اقتياطجل قوادث مفرتضة مل يبلغ عنها يف بداية السنة

 قصة املعيدين من اقتياطجل قوادث مفرتضة
 ( 4031703890) ( 9943295)  -   -  (  053806)  -   -  ( 8493681) ومل يبلغ عنها يف بداية السنة  

  833133093  -    43178 (  363439) (  743173) (  923087) (  593680)  -  يف قوادث مفرتضة ومل يبلغ عنها ا ايل التغي
  3337103787  -    43178 (  363439) (  173386) (  163496) (  093843)  -  ضة ومل يبلغ عنهاصايف التغي يف قوادث مفرت 

 ( 6430143709) ( 5323994) (  953816) ( 3693136) ( 1273612) (  743757)  -   -  العيوالت املدفوعة ملندويب املبيعات
 ( 438743886)  -   -   -   -   -   -  ( 331523708) عيوالت مدفوعة لشركات إلعادة التأمني

 ( 133513799)  -   -   -   -   -   -   -  يع اإللزامجلعيولة االحتاد السوري لشركات التأمني إلدارته جت
 ( 637933758) ( 0483343)  -   -  (  03451)  -   -  ( 3083912) مصاريف أتمينية أخرى

 ( 0533673735)  -   -   -   -   -   -   -  األتعاب اإلدارية املدفوعة لشركات إدارة النفقات الطبية
 ( 130333066) (  363485) (  13889) (  303239) (  323280) (  73000) (  43775) (  493650) بدالت اهليئة

 (  5923485)  -   -   -   -   -   -   -  قصة صندو  تعويض متضرري قوادث السي  هولة السبف
 ( 133513799)  -   -   -   -   -   -   -  قصة صندو  الرعاية االجتياعية

 ( 07232013158) ( 7753602) (  953147) ( 1483404) ( 1573153) ( 3383475) (  143636) ( 335093132) صايف املصاريف
  33633703944   4833475   5653004  333743787   1623960   0243472   0083644  031023172 صايف أرابي / )خسائر( فروع التأمني
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  لزامجل على النحو التايل:قساط التأمني اإلأتتوزع 
  كانون األول  13كيا يف   
  0202   0239  
  ل.س.   ل.س.  

   436953322  -  لزامجل قدودياإل
  5431513199  6832363549 لزامجل داخلجلاإل

   334803496   8383072 بطاقة برتقالية

 6838143839  6235123995  
 
 كفاية رأس املال -51

  0228كانون األول   33ذلك متاشيًا مع تعلييات ةيئة اإلشراف على التأمني الصادرة يف و  ة رأس املالدار تبع الشركة سياسة إلت
من  %352تتدىن نسبة املنءة )كفاية رأس املال( لدى الشركة عن  ( قول حتديد كفاية األموال اخلاصة. يشرتط ةذا القرار أن ال032/322)قرار رقم 

 رأس املال املتوفر.
 يتم اقتساب نسبة املنءة كيا يلجل:

  كانون األول  13كيا يف   
  2020   0239  
  ل.س.   ل.س.  

   3326035223222    3326035223222  رأس املال املكتتف به
   32332533991    33438343978  اقتياطجل قانوين

 ددة احملالية امليوجودات للالتغي املرتاكم يف القيية العادلة 
   43034113718    68435303515  على أساس القيية العادلة من خنل الدخل الشامل اآلخر 

   6736813011    39534523402  األرابي املرتاكية احملققة
   3373330213197    6335530053724  أسعار الصرفمكاسف غي حمققة مرتاكية انجتة عن تغيات 

   1315438703163    8303035213617  إ ايل رأس املال املتوفر
   57534833849    35237823962  إ ايل رأس املال املطلوب 

  %580397     %03325   س املال )%(أنسبة كفاية ر 
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 ة املخاطرإدار القيية العادلة و   -61

 القيية العادلة لليوجودات واملطلوابت املالية : ( أ) 

 اخلسائر.أو  العادلة من خنل األرابي احملددة ابلقييةبيان الوضع املايل، ابستثناء املوجودات املالية بتاريخ  املطبقةال يوجد فـر  جوةري بني القيية الدفرتيـة والقيية العادلة لليوجودات واملطلوابت املالية 
املوجودات واملطلوابت  تثناءيية العادلة حبســــف تراتبية اخليارات. مت اســـــيتضــــين اردول التايل، القيية الدفرتية والقيية العادلة لليوجودات واملطلوابت املالية يف البياانت املالية، إضـــــافة إىل طر  قياس الق

 ن قييتها الدفرتية موازية لقييتها العادلة.ة أدار القيية العادلة نظراً العتبار اإل أساسسجلة على امل ياملالية وغ
  0202كانون األول   13للسنة املنتهية يف    
 الفر    القيية العادلة كيا يف هناية السنة   القيية الدفرتية   
  زايدة / )نقصان(   اجمليوع    املستوى الثالث    املستوى الثاين    املستوى األول    عند الشراء  إيضاي 

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

 املوجودات املالية املقيية ابلقيية العادلة

 موجودات مالية حمددة على أساس القيية 
  68435303515  3337630503014  437403522  -   3337335293714  49337193699 7 العادلة من خنل الدخل الشامل اآلخر  
 

  0239كانون األول   13للسنة املنتهية يف    
 الفر    القيية العادلة كيا يف هناية السنة   القيية الدفرتية   
  زايدة / )نقصان(   اجمليوع    املستوى الثالث    املستوى الثاين    املستوى األول    عند الشراء  إيضاي 

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

 املوجودات املالية املقيية ابلقيية العادلة

 موجودات مالية حمددة على أساس القيية 
  43034113718  82030163658  437403522  -   79734943358  18938203902 7 العادلة من خنل الدخل الشامل اآلخر  

 واملستوى الثاين خنل العام.مل يكن ةناني أي حتوينت بني املستوى األول 
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 العادلة:أس  التقييم، معلومات غي منظورة ةامة وقساسيتها على القيية 
 اهلامة املستخدمة. املنظورةيظهر اردول التايل معلومات قول كيفية تضيني القيية العادلة لألدوات املالية يف البياانت املالية واملعلومات غي 

 قساسية املعطيات    الغي تعنقة املعطيا             
 غي املنظورة على   املنظورة مع القيية   معطيات غي           

  القيية العادلة   العادلة    منظورة ةامة    س  التقييم أ   اتريخ التقييم    املوجودات املالية  
 القيية العادلة     أساسموجودات مالية على 

 ال ينطبق   ال ينطبق    ال ينطبق    استناداً إىل السعر  0202كانون األول   13  القيية العادلة من خنل 
           املقدم من صادر األسهم      الدخل الشامل اآلخر  

 :ة خماطر التأمنيإدار  (ب)

 خماطر التأمني:

ل متابعة  ة خماطر التأمـني مـن خنإدار إن خماطر التأمني ةجل املخاطر اليت يولدةا عدم التأكد من قدوث وتوقيت وقيية املطالبات التأمينية. 
 كيية وتكوين اإلنتاج ارديد، متابعة صحة التسعي ومتابعة املطالبات الفعلية مقابل املطالبات املتوقعة.

مني اقتيال حتقق قدث ملمن عليه وما يتبع ذلك من مطالبات ذات قيم غي ملكدة نظرًا إىل طبيعة عقد يعترب اخلطر  وجف أي عقد أت
 التأمني، يكون حتقق ةذا اخلطر مفاجئاً وابلتايل ال ميكن توقعه.

نافع القييـة املذكورة امل جل الذي تواجهه شركات التأمني  وجف عقودةا التأمينية ةو أن تفو  املطالبات الفعلية وتسديداتساسإن اخلطر األ
غي قابلة و أ حتت بند املطلوابت التأمينية إضافة إىل اقتيال تسعي غي منئم لألخطار ووضع األقساط غي املناسبة واالكتتاب أبخطار سيئة

ة ومبالغ املطالبات واملنافع من سنة م الفعليعليه فإن تواتر املطالبات واملنافع وقّدهتا تتعدى املبالغ اليت كانت مقدرة وختتلف األرقا للتأمني، بناءً 
 إىل أخرى عن التقديرات املتوقعة.

الشركة اهتا وقد طورت أي من تكوين ىأضف إىل ذلك أنه كليا تنوعت احملفظة التأمينية، كليا كانت أقل عرضة للتأثر ابلتغيات اليت تطرأ عل
ار بغية ختفيض أمينية اليت تقبل هبا وضين كل فئة من تلك الفئات لتوسيع قاعدة األخطاسرتاتيجية االكتتاب بعقود التأمني لتنويع األخطار الت

 نسبة التغي يف النتيجة املتوقعة.
كة ر تدير الشركة أخطارةا من خنل اسرتاتيجية اكتتاب سليية ومعاةدات إعادة أتمني ذات فئة ممتازة ومعارة احلوادث معارة فعالة وتضع الش

 ة اليت توفر املعايي املنئية الختيار األخطار.األس  االكتتابي
، البحري )نقل %1302على فروع التأمني يف الشكل التايل: فرع احلياة  0202كانون األول   13توزعت احملفظة التأمينية للسنة املنتهية يف 

، الصحجل اخلارججل %12307الصحجل الداخلجل  %32325، السيارات الشامل %6310، سيارات إلزامجل %5348، احلريق %32310بضائع( 
، املسلولية املدنية %2331، خيانة األمانة %2302، السفر %2307، اهلندسجل %2375، التغطيات املصرفية %2321، السرقة 10347%
 .%2304، نقل األموال %2302، احلوادث الشخصية 2328%

، البحري %3372على فروع التأمني يف الشكل التايل: فرع احلياة  0239ن األول كانو   13بينيا توزعت احملفظة التأمينية للسنة املنتهية يف 
، الصحجل %04366الصحجل الداخلجل  %30360، السيارات الشامل %33313، سيارات إلزامجل %4393، احلريق %8378)نقل بضائع( 
، املسلولية %2313، خيانة األمانة %2300، السفر %2335، اهلندسجل %3355، التغطيات املصرفية %2323، السرقة %10376اخلارججل 
 .%2353، نقل األموال %2317، احلوادث الشخصية %2330املدنية 
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 خماطر إعادة التأمني:

معيول به يف  ذلك كيا ةوقامت الشركة إببرام عقود إعادة أتمني مع شركات أخرى، لتقليص املخاطر املالية النا ة عن املطالبات الكبية، و 
 التأمني.ابقجل شركات 

بتقييم الوضع املايل لشركة إعادة التأمني املتعاقدة معها ويتيحور اةتيامها قول األخطار االئتيانية النا ة عن التوزع ارغرايف  الشركةتقوم 
 وطبيعة األنشطة والفعاليات لشركات إعادة التأمني.

ار، ألخطار أبسعار منافسة ومتكنها من االقتفاظ ابحلد األمثل من األخطالشركة يف معاةدات إعادة أتمني اليت توفر هلا القدرة ملواجهة ا دخلت
 اراةزة. وجوداتمع األخذ بعني االعتبار املوارد املالية كرأس املال واالقتياطيات وقجم حمفظة األورا  املالية وامل

 للشركة. كثر أمهية، ةو االقتفاظ بنسبة سيولة عاليةاملخاطر احملتفظ به يتناسف مع القواعد العيلية ومقياس املقارنة العام، واأل قجموإن 

 يف قال اهتا جتاه امللمنني. وتبقى الشركة ملتزمة جتاه امللمنني ابحلصة املعاد أتمينها قىتالتزامأقساط إعادة التأمني ال تعفجل الشركة من  عقودإن 
 اهتا.لتزامعدم وفاء شركة إعادة التأمني اب
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 خماطر السيولة:  )ج(

هلذه الغاية، فإن  ات املرتتبة على الشركة عند استحقا  أية دفعة.لتزامخماطر السيولة تتيثل ابلتأكد من توفر سيولة كافية لإليفاء ابال ةإدار إن 
 الشركة تقوم بقياس التدفق النقدي املتوقع ابلنسبة لليوجودات واملطلوابت على قد سواء وذلك بشكل دوري.

 تسويتها.أو  ملوجودات واملطلوابت وفقاً للفرتة املتوقعة السرتدادةااردول التايل حتليل ا يبني
  0202كانون األول   13كيا يف    
  اجمليوع   أكثر من سنة   لغاية سنة   
 ل.س.   ل.س.   ل.س.   

 املوجودات 
  4391130723902  -   4391130723902  النقد وما يوازي النقد 

  0319331833255  -   0319331833255  ودائع ألجل لدى مصارف حملية
 موجودات مالية حمددة على أساس 

  3337630503014  -   3337630503014 القيية العادلة من خنل الدخل الشامل اآلخر 
 

  35939903964  -   35939903964  البيعحمتفظ هبا بغرض  موجودات
  33036963711  -   33036963711  عينء مدينون
  85335973872  -   85335973872 شركات التأمني وإعادة التأمني املدينةقساابت 

  33631373377  -   33631373377  أرصدة مدينة أخرى
  61039823151  -   61039823151  قصة معيدي التأمني من االقتياطيات الفنية واحلسابية

  0532223222  0532223222  -  وديعة  يدة لصاحل ةيئة اإلشراف على التأمني

  32319934893126  3222322205  32317434893126   يوع املوجودات 
 املطلوابت 

  68233243467  -   68233243467 قساابت شركات التأمني وإعادة التأمني الدائنة
  17831073974  -   17831073974  ذمم دائنة ودائنون خمتلفون

  18533723504  -   18533723504  أطراف ذات عنقة -ذمم دائنة
  3371738813494  -   3371738813494  االقتياطيات الفنية واحلسابية

  4634813847  -   4634813847  مصرفيةقروض وتسهينت 

  1300739723126  -   1300739723126   يوع املطلوابت 

  7337335393222  0532223222  7334635393222  فجوة السيولة
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  0239كانون األول   13كيا يف    
  اجمليوع   أكثر من سنة   لغاية سنة   
 ل.س.   ل.س.   ل.س.   

 املوجودات 
  3348931383192  -   3348931383192  النقد وما يوازي النقد 

  3338831503620  -   3338831503620  ودائع ألجل لدى مصارف حملية
 موجودات مالية حمددة على أساس 

  82030163658  -   82030163658 العادلة من خنل الدخل الشامل اآلخر القيية 
 

  35939903964  -   35939903964  موجودات حمتفظ هبا بغرض البيع
  4637763359  -   4637763359  عينء مدينون

  12939593014  -   12939593014 قساابت شركات التأمني وإعادة التأمني املدينة
  1932533288  -   1932533288  أخرىأرصدة مدينة 

  43230503059  -   43230503059  قصة معيدي التأمني من االقتياطيات الفنية واحلسابية
  0532223222  0532223222  -  وديعة  يدة لصاحل ةيئة اإلشراف على التأمني

  4347239193154  0532223222  4344539193154   يوع املوجودات 
 املطلوابت 

  12733873390  -   12733873390 قساابت شركات التأمني وإعادة التأمني الدائنة
  08134483783  -   08134483783  ذمم دائنة ودائنون خمتلفون

  30232233473  -   30232233473  أطراف ذات عنقة -ذمم دائنة
  3316833413552  -   3316833413552  االقتياطيات الفنية واحلسابية

  9836813970  1935283497  5933753475  مصرفيةقروض وتسهينت 

  0337734643966  1935283497  0331739563469   يوع املطلوابت 

  0309134743188 ( 3435283497)  0312739803885  فجوة السيولة
 خماطر االئتيان: )د( 

ليت تتبع جتاه الشركة. إن متابعة خماطر التسليف ةجل من مسلولية الشركة ا ماهتلتزامتتيثل خماطر االئتيان بعدم إمكانية املدينني من الوفاء اب
عرضة مبادئ توجيهية صارمة أتخذ بعني االعتبار معدل التصنيف األدىن للعينء املدينني والتنويع يف خماطر التسليف يف كافة أقسام الشركة امل

 .لتلك املخاطر وخاصة قسيجل االكتتاب وإعادة التأمني
 خماطر السو : )ةـ(

ا ة أسعار صرف العينت  ا فيها املخاطر النأو  الفوائدأو  ، املوجوداتاإليرادات النا ة عنأو  تنشأ ةذه املخاطر من التغيات يف قيية،
 عن عدم التطابق بني املوجودات واملطلوابت.



 

 - 11 - 

 خماطر معدل الفائدة: )و(
ت حتدث يف معدالت الفوائد السوقية واليت هلا أتثي مباشر على املوجودات املنتجة للفوائد واملطلوابتنشأ ةذه املخاطر من التغيات اليت قد 

 اخلاضعة للفوائد. تنحصر خماطر الفائدة يف احلساابت املصرفية املنتجة للفوائد واحلساابت اجمليدة ملعيدي التأمني اخلاضعة للفوائد.
 خماطر العينت: )ز(
 .حتليل احلساسية ملراقبة أثر التغيات على صايف األرابي أواخلسائر يف قال قدوث تغي معقول يف أسعار الصرف إبعداد الشركة تقوم
 ةذه املخاطر من اقتيال أن التقلبات يف أسعار صرف العينت قد تلثر على قيية املوجودات واملطلوابت املالية. تنشأ

 :القيية الدفرتية لليوجودات املالية كيا يلجل تتلخص
  املطلوابت   املوجودات   
  كانون األول  13كيا يف    كانون األول  13كيا يف    
   0202   9023   0202   9023  
 ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   
  03934163290  88635413183  0339932343245  6315530763502 دوالر أمريكجل 
  332693760  131563322  49036153796  3356137243701 يورو 
  -   -    9423475  038223308 جنيه اسرتلي  
  3137143863  1930943108  -   -  دينار كوييت 
  -   -    33012  -  دينار أردين 

حتليل مقابل اللية السورية.  %32يظهر اردول التايل حتليل قساسية الشركة لتغيات أسعار صرف العينت األجنبية املذكورة أعنه بنسبة 
 احلساسية يتضين فقط األرصدة ذات الصفة النقدية ابلعينت األجنبية:

 واخلسائر األثر على األرابي    
  كانون األول  13للسنة املنتهية يف     
    0202     2390  
  ل.س.     ل.س.    

   39739573795    54638713134  دوالر أمريكجل
   4933563621    35632143860  يورو

    943248     0823231  جنيه اسرتلي 
 (  331713486) (   139093411) دينار كوييت
   301    -   دينار أردين

 خماطر العيليات -)ي(

لية واألشخاع فشل اإلجراءات التطبيقية الداخأو  التأثيات السلبية على العيل الناجتة عن عدم صحةأو  إن خماطر العيليات ةجل خماطر اخلسارة
ة خماطر العيليات من خنل ةيكلية تتطلف حتديد املخاطر وطر  تقيييها حبسف إدار عن أقداث خارجية. تتم أو  الداخلية للشركة واألنظية

ن خنل عيلية سرتاتيجية حتدد وتتابع ممن خنل طر  تقييم ذاتية ملتابعة فعالية ةذه اإلجراءات. إن املخاطر االو  أتثيةا ونسبة قدوثها
 السنوية. التخطيط
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 التدفقات النقدية بيان -71

 تتوزع فروقات أسعار الصرف اليت مت استبعادةا من بيان التدفقات النقدية كيا يلجل:
  كانون األول  13للسنة املنتهية يف    
   0202   0239  
  ل.س.   ل.س.   

 (   734103455)   60836093885  قساابت شركات التأمني وإعادة التأمني املدينة
   122    -   فوائد مستحقة وأرصدة مدينة أخرى
 (   034433566)   0334539343528  ودائع ألجل لدى مصارف حملية

 (   573693) (  06936643197 ) ذات عنقة  أطراف-دائنةذمم 
   1093058  (  40038693936) قساابت شركات التأمني وإعادة التأمني الدائنة 

  -   (   033573220) مستحقة الدفعدائنون آخرون ومبالغ 

  لية  1430173064وةجل الزايدة  بلغ  0239كانون األول   13مت استثناء األنشطة غي النقدية من بيان التدفقات النقدية للسنة املنتهية يف
 الدفع.سورية يف بند أرابي موزعة على املسامهني مقابل نف  الزايدة يف بند دائنون آخرون ومبالغ مستحقة 

  يف بند موجودات مالية وةجل النقص  0239كانون األول   13مت استثناء األنشطة غي النقدية من بيان التدفقات النقدية للسنة املنتهية يف
لية سورية مقابل نف  الزايدة يف بند موجودات مالية  3035093019القيية العادلة من خنل األرابي أو اخلسائر  بلغ حمددة على أساس 

 حمددة على أساس القيية العادلة من خنل الدخل الشامل اآلخر.
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، قيث 0202كانون األول   13 ( مستيرة لغاية اتريخ إعداد البياانت املالية للسنة املنتهية يفCOVID-19يوس كوروان )ما زالت آاثر جائحة ف
 النطا  لألعيال، وانعك  سلباً على النشاط االقتصادي ملعظم الشركات واملنشآت.سّبف ةذا احلدث اضطراابت واسعة 

 امللكدة على تلك يغيف احلالة الراةنة النتشار الفيوس، فإن حتديد املبالغ الدفرتية لبعض األصول وااللتزامات يتطلف تقديراً آلاثر األقداث املستقبلية 
لية خنل الفرتات ااألصول وااللتزامات يف هناية فرتة التقرير واليت قد يسببها ةذا الوابء. من احملتيل أن تتطلف النتائج اليت ختتلف عن االفرتاضات احل

تأثيات يف الفرتات تأثر وسيتم اإلفصاي عن ةذه الالنققة إلعداد البياانت املالية، تعديًن ذا أمهية نسبية على املبلغ الدفرتي لألصل أو االلتزام امل
 تقيييها لتأثي ةذا احلدث على عيليات الشركة واختاذ اإلجراءات املناسبة. أن تستكيل اإلدارةالنققة بعد 
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 .0203نيسان  02 يفالبياانت املالية ة على إصدار دار وافق رئي   ل  اإل


