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(سورية آروب) للتأمني الدولية السورية الشركة
 عامة مغفلة مسامهة شركة

 اامايل الوضع بيان

األو  كانون 13 يف كما 
20202390إيضـاح 

.س.    .س. 
ااموجودا ت 

93061436279 3686067596020 5يوازي النردما و  النرد
3695469816237 0643865246499 6 لدى اامصارف ألج ودائع 

 مالية حمددة على أساس الريمةاستثمارا ت 
09461256064  12967856234 7 العادلة من خال  الدخ  الشام  اآلخر 

34064286164  35365526957 8  أتمني وسطاء ووكالء، مدينون عمالء
5260876733  1962966520 9 إعادة التأمنيو  التأمني حساتا ت مدينة من شركا ت
51862696824  50163356604 32 اسحسابيةو  الفنية االحتياطيا ت حصة معيدي التأمني من

3160706458 462096648 33 ذا ت عالقة أطراف -ذمم مدينة 
30060376776  36369166086 30  موجودا ت أخرىو  مربوضة فوائد مستحرة غري
06466396862 05668486710 31 استثمارا ت عرارية
47261056412  47568436077 34 اامرتاكم( ستهالكاالاامادية )بعد قنـزي   ااموجودا ت الثابتة
-   064746184 35 اامرتاكم( ستهالكاالاامادية )بعد قنـزي   غري ااموجودا ت الثابتة

0562226222  0562226222 63 هيئة اإلشراف على التأمني وديعة جممدة لصاحل

4678768126761 4063059666012 موع ااموجودا تجم
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(سورية آروب) للتأمني الدولية السورية الشركة
 عامة مغفلة مسامهة شركة
 اتبع/  اامايل الوضع بيان

األو  كانون 13 يف كما 
20200239إيضـاح 

.س.    .س. 
 اامطلوتا ت 

61368656152  3636860856609 37  دة التأمنيعاوإ التأمني حساتا ت دائنة لشركا ت
4464636147 4061896304 38 أتمني عمالء دائنون ووسطاء

3669266416367 3659663466251 39 اسحسابيةو  الفنية االحتياطيا ت
06767186341 43961006817 02 خمتلفون دائنونو  ذمم دائنة
9364976219 04768896856 33 أطراف ذا ت عالقة –ذمم دائنة 

1265416619 1068656620 03 الضريبية اامؤجلةطلوتا ت اام
463046196 - 00 مؤونة ضريبة الدخ 

0676268716283 1652668996323 جمموع اامطلوتا ت
حروق اامسامهني 

3603262226222 3607265226222 01 رأس ااما 
30669706048 31463906574 04 حتياطي قانوينا
5466626217 5466626217 04 حتياطي خاصا

 اامالية احملددةستثمارا ت التغري اامرتاكم يف الريمة العادلة لال
37162826601  38660186432 05 على أساس الريمة العادلة من خال  الدخ  الشام  اآلخر 

19861876014  3623366346241  مكاسب غري حمررة مرتاكمة انجتة عن قغريا ت أسعار الصرف
6168576542 6668176962 أرتاح مدورة

0620669576680 6204624167040 جمموع حروق اامسامهني

4678768126761 4063059666012 حروق اامسامهنيو  اامطلوتا ت جمموع
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(سورية آروب) للتأمني الدولية السورية الشركة
 عامة مغفلة مسامهة شركة

 الدخ  الشام  بيان 

األو  كانون 13 يف اامنتهية للسنة 
02023902إيضـاح 

 .س.    .س.
:ا تيراداإل

96960356730 3600669586040  06، 15 إمجايل األقساط اامكتتب هبا
(  44266496871 ) (  62763276399) 06، 15 حصة معيدي التأمني من إمجايل األقساط اامكتتب هبا

50865656819 63968536241 06 ألقساط اامكتتب هباصايف ا 
(  5068396410 ) (   1606069 ) 60، 51 االحتياطي الترين واسحسايبصايف التغري يف 

47567466427 63964886774 06 اامكتسبة صايف أقساط التأمني 
3669466243 0966216630 15 عموال ت مربوضة

-     601469321  51 الرطاع التأميينإيرادا ت أخرى من 
49066906448 65162206602 ا تيرادإمجايل اإل 

:اامصاريف
(  47566096101 ) (  59967386758 ) 08 إمجايل اامطالبا ت اامدفوعة

04467446682    13964786479  80 حصة معيدي التأمني من اامطالبا ت اامدفوعة
(  01268846641 ) (  08260426079 ) 08 فوعةصايف اامطالبا ت اامد 

32663316009    7969256021  80 التزاما ت عرود التأمنيصايف التغري يف 
(  30467736434 ) (  02261156276 ) 08 صايف اامطالبا ت 

(  33767386506 ) (  34462136118 ) 09 أخرى إنتاجومصاريف  عموال ت مدفوعة
(  568356090 ) (  761636752) 15 على التأمنيعمولة هيئة اإلشراف 

(  0060786319) (  0461366316 ) 15 مصاريف اقفاقيا ت فائض اخلسارة
(  3367126222 ) (  3066226222) 01 فوائد وأعباء مالية لشركا ت إعادة التأمني

(  08061316173) (  18866446122 ) التأمني مصاريف إمجايل 
03261796277 06461586102 الدخ  التشغيلي
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(سورية آروب) للتأمني الدولية السورية الشركة
 عامة مغفلة مسامهة شركة
 / اتبعالدخ  الشام  بيان 

األو  كانون 13 يف اامنتهية للسنة 
02022390إيضـاح 

 .س.    .س.

38861986880 03567026052 07 فوائد من ودائع لدى اامصارف
32561006687 34161756280 16 ا ت أخرىإيراد

 السنة الغري حمررة الناجتة  مكاسب
 7756618    63160066829 عن قغريا ت أسعار الصرف 

(  766786353 ) (   8086104 ) حمررة صرفأسعار فروقا ت 
(  05168186019 ) (  07666316728 ) 12 رواقب وأجور وملحراهتا

(  31568716341) (  04763306014 ) 13 دارية وعموميةإمصاريف 
(  0860916205 ) (  1262396297 ) 31،34،35 ا تطفاءاالستهالكا ت واإل
(   7566717 ) (   7456593 ) فوائد وأعباء مالية

- 462686558 خمصص ديون مشكوك فيهااسرتداد 

 40362736745 (31369406288  )
7864166989  68564126265 تاح السنة قب  ضريبة الدخ أر 

(  463046196 ) - 00 مؤونة ضريبة الدخ 

7461306591 68564126265 صايف أرتاح السنة

 مكوان ت بنود الدخ  الشام  اآلخر:
 اامالية احملددة ري اامرتاكم يف الريمة العادلة لالستثمارا تصايف التغ

(  3266596038)   7876316357  30 لريمة العادلة من خال  الدخ  الشام  اآلخرعلى أساس ا  

6166516175 69865876850 جمموع الدخ  الشام  للسنة
5685 51695 11 رحبية السهم األساسية واامخففة
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(سورية آروب) للتأمني الدولية السورية الشركة
 عامة مغفلة مسامهة شركة

 اامسامهني حروق يف التغيريا ت بيان

  التغري اامرتاكم   
  يف الريمة العادلة   
  مكاسب غري   لالستثمارا ت اامالية   
  حمررة مرتاكمة   احملددة على أساس   
  انجتة عن قغريا ت   من العادلةالريمة    

اجملموع   أرتاح مدورة    أسعار الصرف   الشام  اآلخرخال     احتياطي خاص   احتياطي قانوين   رأس ااما   إيضاح 
 .س.    .س.    .س.    .س.    .س.    .س.    .س. 

3696560376587 1464146964 65966633197 38167196843  31260056271 33960266331 3632262226222 9023كانون الثاين   3الرصيد كما يف 
- ( 1464146964) - - ( 7565656216) - 33262226222 01 رأس ااما زايدة 

( 369316082) ( 369316082) - - - - - 01 مصاريف زايدة رأس ااما 
-  ( 767666315)  -   -   -   767666315  -  04 0239ختصيص احتياطي قانوين عن أرتاح 

6166516175 7165166955 7756618 ( 3266596038) - - - الدخ  الشام  للسنة

0620669576680 6168576542 19861876014 37162826601 5466626217 30669706048 3603262226222 0239كانون األو    13الرصيد كما يف 
- ( 6265226222) - - - - 6265226222 01 رأس ااما زايدة 

( 365206532) ( 365206532) - - - - - 01 مصاريف زايدة رأس ااما 
-  ( 760026106)  -   -   -   760026106  -  04 0202ختصيص احتياطي قانوين عن أرتاح 

76850698658 7060216056 63160066829 3163576787 - - - الدخ  الشام  للسنة

0670462416204 6668176962 3623366346241 38660186432 5466626217 31463906574 3607265226222 0202كانون األو    13الرصيد كما يف 
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 (سورية آروب) للتأمني يةالدول السورية الشركة
 عامة مغفلة مسامهة شركة
 النردية التدفرا ت بيان

  

  األو  كانون 13 يف اامنتهية للسنة     
  0239   0202  إيضـاح   
  .س.    .س.     

 التدفرا ت النردية من النشاطا ت التشغيلية:
   7864166989    68564126265   قب  ضريبة الدخ  سنةأرتاح ال 
 النشاطا ت التشغيلية: عن ت للوصو  إىل صايف النرد الناق  قعديال 
   0860916205    1262396297  31،34،35 ا تطفاءاالستهالكا ت واإل 
   -   ( 462686558)  خمصص ديون مشكوك فيها 
 (  7756618) ( 63160066829 )  خسائر السنة غري احملررة الناجتة عن قغريا ت أسعار الصرف 

     9863516795    32569546176  
 (  4868046296 ) (  562746215 )  أتمني وكالءو  وسطاء، مدينون عمالء يف الزايدة 
 (   9916037 )   3363936029  التأمني وإعادة التأمني شركا ت من مدينة حساتا ت يف (الزايدة) / النرص 
 (  0469856785 )   3469546382  سحسابيةوا الفنية االحتياطا ت من التأمني معيدي حصة يف (الزايدة) / النرص 
 (  360496697 )   960406832   ذا ت عالقة أطراف-مدينة ذمم يف (الزايدة) / النرص 
  0365876696  (  1966386532)  أخرى وموجودا ت مربوضة غري مستحرة فوائد يف النرص ( /الزايدة) 
  8869326342    51664026079   نيالتأم وإعادة التأمني لشركا ت دائنة حساتا ت يف الزايدة 
  969906813  (  062706001)  أتمني ووسطاء دائنون عمالء يف الزايدة)النرص( /  
 (  0861286230 ) (  9464976334 )  اسحسابيةو  الفنية اإلحتياطيا ت يف النرص 
  865866536    35364846694   خمتلفون ودائنون دائنة ذمم يف الزايدة 
 (   979 )   35661906837   ذا ت عالقة أطراف-دائنة ذمم يف)النرص( /  الزايدة 
 (  564126544 ) (  463046196 ) 00 مدفوعة ضريبة 

  30560196009    81064516526   التشغيلية النشاطا ت عن الناجتة األموا  صايف  
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 (سورية آروب) للتأمني الدولية السورية الشركة
 عامة مغفلة مسامهة شركة

 / اتبع النردية التدفرا ت يانب
  

  األو  كانون 13 يف اامنتهية للسنة     
  0239   2020  إيضـاح   
  .س.    .س.     

 :االستثمارية النشاطا ت من النردية التدفرا ت
   30964656115  (  46165036480)  اامصارف لدى ألج  ودائع 
 (  766206722 ) (  0765186022 ) 34 مادية اثبتة موجودا ت شراء 
  -   (  067226222) 35 ماديةغري  اثبتة موجودا ت شراء 
 شراء استثمارا ت مالية حمددة على أساس الريمة 
 (  969486169 )   -    العادلة من خال  الدخ  الشام  اآلخر  

   33369346066  (  49167596680 )  االستثمارية النشاطا تالناجتة عن  األموا  صايف 
 :التمويلية النشاطا ت من لنرديةا التدفرا ت

 (  369316082) (  365206532 ) 10 مصاريف زايدة رأس ااما  

 (  369316082 ) (  365206532 )  التمويلية النشاطا ت يف اامستعملة األموا  صايف
   7756618    92631600668   أتثري فروقا ت أسعار الصرف على النرد وما يوازي النرد

   01662356851    95264386301   يوزاي النرد وما النرد يف الزايدة صايف
   67661056006    93061436279  5 السنة بداية يف يوزاي النرد وما النرد

   93061436279    3686067596020  5 السنة هناية يف يوزاي النرد وما النرد
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 (سورية آروب) للتأمني الدولية السورية الشركة
 عامة مغفلة مسامهة شركة

 اامالية البياان ت حو  إيضاحا ت
 0202و  األ كانون 13 يف اامنتهية للسنة

    

  الشركة أعما و  أتسيس -3

 لعام 41 رقم التشريعي اامرسوم وألحكام 0224 لعام 68 رقم التشريعي للمرسوم وفراً  (سورية آروب) للتأمني الدولية السورية الشركة أتسست
 سجلت .3949 لعام 349 مرق التجارة قانون ألحكام ووفراً  سورية يف التأمني على اإلشراف هيئة قضعها اليت واألنظمة التنفياية وقعليماقه 0225
 التأمني على اإلشراف هيئة قب  من الشركة قرخيص مت .0226 حزيران 02 بتاريخ 34651 الرقم حتت دمش  حملافظة التجاري السج  يف الشركة

 تحت التأمني على اإلشراف هيئة لدى التأمني لشركا ت اخلاص السج  يف الشركة سجلت، 0226 متو  6 بتاريخ 10/322 رقم تالررار سورية يف
 .1 الرقم
 .التأمني فروع كافة يف اامباشرة التأمني أعما  مزاولة الشركة غاية
 امهجر ش.م.م.إىل وجود ممثلني يف فروع بن  سورية وا ضافةالشركة عملها ضمن فروعها يف دمش  وحلا ومحص ومحاه والالذقية وطرطوس تاإلو  اقز 
 
 قطبي  اامعايري الدولية إلعداد الترارير اامالية اجلديدة واامعدلة  -0

 :شركةلل اامالية الروائم على جوهري أثر عنها ينتج مل قعديال ت -أ

 بعد أو 0202 الثاين كانون يف قبدأ اليت اامالية للفرتا ت اامفعو  سارية أصبحت واليت التالية واامعدلة اجلديدة الدولية اامالية الترارير معايري اقباع مت

 والسنوا ت للسنة اامالية الروائم يف الواردة واإلفصاحا ت اامبالغ على جوهري بشك  قنثر مل واليت ،شركةلل اامالية الروائم إعداد يف التاريخ، ذل 

 .اامستربلية والرتقيبا ت للمعامال ت احملاسبية اامعاجلة على أتثري هلا يكون قد أبنه علماً  السابرة،

 واامعدلة اجلديدة الدولية اامالية الترارير معايري على التعديال ت واامعدلة اجلديدة اامعايري
(، واامعيار 9التعديال ت على اامعيار الدويل للترارير اامالية رقم )

قم ر (، واامعيار الدويل للترارير اامالية 19احملاسيب الدويل رقم )
 ( اامتعلرة إبصالس معيار سعر الفائدة7)

حبيث  التحوط لحاسبة قتعل  معينة متطلبا ت قعدي  على قعم  التعديال ت هاه إن
 قستند إليه الاي الفائدة سعر معيار أن افرتاض على اامتطلبا ت قل  اامنشآ ت ُقطب 

نتيجة  غرييت لن التحوط أداة من النردية والتدفرا ت اامتحوَّطة النردية التدفرا ت
 عالقا ت جلميع إلزامية التعديال ت هاه أن كما الفائدة؛ سعر معيار إلصالس
 التعديال ت هباه يُرصد الفائدة؛ ال سعر معيار إبصالس مباشرة قتأثر اليت التحوط
 مل إذا(الفائدة  سعر إصالس معيار عن انشئة أخرى عواقا أي من إعفاء قردمي
 احملددة قل  غري أخرى التحوط ألسباب حماسبة لتطلبا ت قفي التحوط عالقة َقعد
 إفصاحا ت التعديال ت هاه قتطلا ؛)التحوط حماسبة وقف فيجا التعديال ت، يف

 التعديال ت بتل  اخلاصة تاامنشآ ت التحوط عالقا ت أتثر مدى حو  حمددة
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( 1رقم ) اامالية الترارير إلعداد الدويل اامعيار على قعدي 
 األعما . بتعريف يتعل  فيما "األعما  "اندماج

 (1رقم ) اامالية الترارير إلعداد الدويل اامعيار على األعما  قعريف يف التعديال ت إن
 احملددة، اامصطلحا ت ،)أ (ااملح  على قغيريا ت هي

 رقم اامالية الترارير إلعداد الدويل للمعيار التوضيحية واألمثلة التطبي  وإرشادا ت
 .فرط (1)
 :التعديال ت هاه إن
 االستحواذ مت اليت وااموجودا ت األنشطة جمموعة اعتبار يتم حىت أنه قوضح 

 وعملية ُمدخال ت األق ، على قتضمن، أن جيا فإنه أعما ، أهنا على عليها
 اامخرجا ت؛ على إنشاء الردرة يف كبري حدٍ  معاً اىل قسامهان جوهرية

  السلع على الرتكيز خال  من واامخرجا ت األعما  قعريف نطاق ُقَضي 
 التكاليف؛ خفض على الردرة إىل اإلشارة وإ الة للعمالء اامردمة واخلدما ت

 كان إذا ما قرييم على اامنشآ ت امساعدة قوضيحية وأمثلة إرشادا ت قضيف 
 جوهرية؛ عملية على االستحواذ مت قد

  استبدا  على قادرين السوق يف اامشاركون كان إذا ما قرييم إىل اسحاجة قزي 
 اامخرجا ت؛ إنتاج يف واالستمرار مفرودة عمليا ت أو مدخال ت أي

 كانت إذا ما حو  مبسط قرييم إبجراء اختياراًي يسمح قركز اختبار ُقضيف 
 .أعماالً  قعترب ال عليها اامستحوذ وااموجودا ت األنشطة جمموعة

 معايري يف اامفاهيمي اإلطار إىل اإلشارا ت على قعديال ت
 إلعداد الدويل اامعيار على قعديال ت- الدولية الترارير اامالية
 األسهم، أساس على اامدفوعا ت (0) رقم الترارير اامالية

 اندماج (1) رقم اامالية الترارير الدويل إلعداد واامعيار
 الدويل واامعيار األعما ،
اامعدنية  ااموارد ( استكشاف6) رقم اامالية الترارير إلعداد

( 34) رقم اامالية الترارير إلعداد الدويل واامعيار وقرييمها،
( 3) رقم الدويل احملاسبة ومعيار التنظيمية، اامنجلة اسحساتا ت

( 8) رقم الدويل احملاسبة ومعيار اامالية، البياان ت عرض
واألخطاء  الترديرا ت يف والتغيريا ت احملاسبية السياسا ت
اامالية  الترارير (14رقم ) الدويل احملاسبة ومعيار احملاسبية،
اامخصصا ت  (17رقم ) الدويل احملاسبة ومعيار اامرحلية،

 احملاسبة الدويل ومعيار احملتملة، واألصو  احملتملة وااللتزاما ت
قفسريا ت  جلنة وقفسري ااملموسة، غري األصو  (18) رقم

 اخلدمة، امتيا  قرقيبا ت (30) رقم الدولية اامالية الترارير
( 39اامالية رقم ) للترارير الدولية اامعايري قفسريا ت وقفسري جلنة

 جلنة وقفسري ااملكية، حروق أبدوا ت اامالية إطفاء االلتزاما ت
 قكاليف (02) رقم اامالية للترارير الدولية قفسريا ت اامعايري

 (؛35( و)6و) (0) الدولية اامالية الترارير معايري على التعديال ت اجملموعة طبَّرت
 اللجنة وقفسريا ت (؛18( و)17) ( و14( و)8( و)3) الدولية احملاسبة ومعايري
 األرقام ذا ت الترارير اامالية لتفسري الدولية

 يف (03رقم ) الرياسية التفسريا ت جلنة وقفسري (؛00( و)02( و)39( و)30)
 .اسحالية السنة
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 جلنة وقفسري سطحي، امنجم اإلنتاج يف مرحلة التجريد
 معامال ت (00رقم ) اامالية للترارير اامعايري الدولية قفسريا ت
 جلنة وقفسري اامسبرة، األجنبية واالعتبارا ت العمال ت
 - ااملموسة غري ( األصو 10) رقم الرياسية التفسريا ت
 فيما قل  التصرحيا ت لتحديث اإللكرتوين ااموقع قكاليف
 حا  أو، يف اإلطار، من واالقتباسا ت تاإلشارا ت يتعل 
 اامفاهيمي، قوضيح اإلطار من خمتلف إصدار إىل اإلشارة
 .ذل 

( ومعيار احملاسبة 3قعديال ت على معيار احملاسبة الدولية رقم )
 ( اامتعلرة بتعريف "اامادية".8الدولية رقم )

 

 :للتعريف اجلديد جديدة جوانا ثالثة إىل اخلصوص وجه على اإلشارة جتدر
 نأ إال أو حتريفها، اامعلوما ت حاف على فرط اسحايل التعريف التعتيم. ركز 

 ميكن لعلوما ت اامعلوما ت اجلوهرية إلهبام يكون قد أنه إىل َخُلص اجمللس
 التعريف، يف جديد التعتيم أن مصطلح من الرغم وعلى .مماث  أتثري حافها

 احملاسبة ( معيار3رقم ) الدويل احملاسبة من معيار جزءاً  تالفع  كان أنه إال
 .أ 3612 الدويل

 اسحايل أتثري. أشار التعريف هلا يكون قد أنه – اامعرو  حدود يف- اامتوقع من 
 يتطلا أنه على يُفهم أنه قد اجمللس شعر والاي "أتثري هلا يكون قد" إىل

 قرارا ت أتثري على له "يكون قد" شيء قرريًبا أي أن إذ اامعلوما ت، من الكثري
 .بعيدة ذل  احتمالية كانت وإن حىت الروائم اامالية مستخدمي بعض

 الاين "إىل اامستخدمني فرط اسحايل التعريف أشار .الرئيسيون اامستخدمون 
 مراعاة يتطلا وأنه جداً  نطاق واسع على يُفهم قد أنه أيضا اجمللس خيشى
 جيا اليت اامعلوما ت حتديد عند للروائم اامالية احملتملني اامستخدمني مجيع

 .عنها اإلفصاس
( 36رقم ) اامالية الترارير إلعداد الدويل اامعيار على قعديال ت

بفايروس   اامتعلرة اإلجيار تامتيا ا ت اامتعلرة اإلجيار عرود
 (.COVID-19كوروان )

بفايروس   اإلجيار اامتعل  امتيا  كان إذا ما قرييم من إعفاءً  للمستأجرين التعدي  يوفر
 .اإلجيار عرد على قعديالً  ( يعدCOVID-19كوروان )
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 :بعد اامفعو  سارية وغري الصادرة واامعدلة اجلديدة الدولية اامالية الترارير معايري -ب

 وقفاصيلها اامالية الروائم بتاريخ كما بعد اامفعو  سارية غري لكن الصادرة أدانه الواردة واامعدلة اجلديدة اامالية للترارير الدولية اامعايري شركةال طب ق مل
 :يلي كما

 للفرتا ت اامفعو  سارية واامعدلة اجلديدة اامعايري
 بعد أو يف قبدأ اليت السنوية

( 9رقم ) اامالية الترارير إلعداد الدويل اامعيار على ( )قعديال ت0اامرحلة ) – الفائدة سعر معيار إصالس
 الدويل واامعيار والرياس، اامالية: االعرتاف ( األدوا ت19رقم ) الدويل احملاسبة ومعيار اامالية، األدوا ت
 (4رقم ) اامالية الترارير إلعداد الدويل واامعيار اامالية، األدوا ت إفصاحا ت (7) رقم اامالية الترارير إلعداد
  اإلجيار ( عرود36رقم ) اامالية الترارير إلعداد الدويل واامعيار التأمني، عرود
 الترارير إلعداد الدويل اامعيار على ( )قعديال ت0اامرحلة ) – الفائدة سعر معيار يف التعديال ت قُردم
األرقام  ذا ت اامالية الترارير إلعداد الدولية واامعايري (19رقم ) الدويل احملاسبة ومعيار (9رقم ) اامالية

 ُقوقف مل التحوط حماسبة أن وقوضح اإلصالس، يتطلبها اليت للتعديال ت عملية ( وسيلة36( و)4(و)7)
 طبيعة بفهم للمستخدمني قسمح اليت اإلفصاحا ت وإدخا  الفائدة سعر معيار إصالس بسبا فرط

 لتل  اامنشأة إدارة وكيفية اامنشأة له قتعرض الاي الفائدة سعر معيار إصالس عن الناشئة اامخاطر ومدى
 مرجعية معدال ت إىل الفائدة سعر معيار إصالحا ت من التحو  يف اامنشأة قردم إىل تاإلضافة اامخاطر
 االنترا . هلاا اامنشأة إدارة وكيفية بديلة،

 0203أو  كانون الثاين 

 اإلطار إىل تاإلشارة اامتعلرة األعما  اندماج (1) رقم اامالية الترارير إلعداد الدويل اامعيار على قعديال ت
 .اامفاهيمي

 رقم اامالية الترارير إلعداد الدويل اامعيار يف اامفاهيمي لإلطار قدمي مرجع حتديث على التعديال ت قعم 
 كبري حدٍ  إىل اامعيار يف اامتطلبا ت قغيري دون (1)

 0200أو  كانون الثاين 

 قب  تاامتحصال ت اامتعلرة واامعدا ت واآلال ت ( ااممتلكا ت36رقم ) الدويل احملاسبة معيار على قعديال ت
 .اامرصود االستخدام

 بيع من عائدا ت أي واامعدا ت واآلال ت ااممتلكا ت بنود من بند أي قكلفة من اخلصم التعديال ت حتظُر
 التشغي  قادراً على ليكون الال مة سحالته وهتيئته ااموقع إىل األص  ذل  إحضار أثناء اامنتجة األصناف
 إنتاجها، وقكلفة البنود، هاه بيع بعائدا ت اامنشأة قعرتف ذل ، من وبدالً  .اإلدارة ارأتهتا اليت تالطريرة

 اخلسارة أو الربح يف
 

 0200أو  كانون الثاين 

 احملتملة واألصو  احملتملة وااللتزاما ت اامخصصا ت (17رقم ) الدويل احملاسبة معيار على قعديال ت
 .تالعرد الوفاء قكلفة- تالتزاما ت اامثرلة تالعرود اامتعلرة
 قكون أن ميكن ."تالعرد مباشرة قتعل  اليت التكاليف" قشم  العرد "قنفيا قكلفة" أن التعديال ت حُتدد

 العمالة ذل  على األمثلة من (العرد هباا للوفاء إضافية قكاليف إما تالعرد مباشرة قتعل  اليت التكاليف
 ذل  على األمثلة من (العرود بتنفيا مباشرة قتعل  اليت األخرى التكاليف ختصيص أو) واامواد اامباشرة
 ) العرد قنفيا يف اامستخدمة واامعدا ت واآلال ت ااممتلكا ت من لبند االستهالك رسوم ختصيص

 0200كانون الثاين أو   
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 0202-0238 اامالية الترارير إلعداد الدولية اامعايري على السنوية التحسينا ت
  :التالية اامعايري على قعديال ت إجراء
 األوىل للمرة اامالية للترارير الدولية اامعايري ( قطبي 3رقم ) اامالية الترارير إلعداد الدويل اامعيار 

 الترارير إلعداد الدويل اامعيار )أ( من 36الفررة د ُقطب  اليت التابعة للشركة التعدي  يسمح
بلغ اامبالغ استخدام خال  من الرتاكمية الرتمجة فروق برياس (3رقم ) اامالية

ُ
 الشركة من عنها اام

 .الدولية اامالية الترارير معايري إىل األم الشركة انترا  اتريخ بناًء على األم،
 اليت الرسوم التعدي  يوضح- اامالية ( األدوا ت9رقم ) اامالية الترارير إلعداد الدويل اامعيار 

 إلعداد الدويل اامعيار من 16166ب  الفررة " يف%32اختبار" قطب  عندما اامنشأة قتضمنها
 اامنشأة قتضمن .مايل تالتزام االعرتاف سُيلغى كان إذا ما قرييم ( يف9رقم ) اامالية الترارير
 اليت الرسوم ذل  يف لا واامررض، اامررتض( (اامنشأة بني اامستلمة أو اامدفوعة الرسوم فرط

 .اآلخر عن نيابة اامررض أو اامنشأة قستلمها أو يدفعها
 اامثا  على التعدي  يزي -اإلجيار عرود (36رقم ) اامالية الترارير إلعداد الدويل اامعيار 

 اامنجر سداد قوضيح (36رقم ) اامالية للترارير الدويل للمعيار اامصاحا (31رقم ) التوضيحي
 اليت اإلجيار حوافز لعاجلة يتعل  فيما حمتم  ارقباك أي ح  أج  من اإلجيار عرد لتحسينا ت

 .اامثا  هاا يف اإلجيار هبا حوافز قوضيح مت اليت الكيفية بسبا قنشأ قد
 من (00الفررة ) يف الوارد اامطلا التعدي  يلغي- الزراعة (43رقم ) الدويل احملاسبة معيار 

 قياس عند الضريبية النردية التدفرا ت الستبعاد ( للمنشآ ت43رقم ) الدويل احملاسبة معيار
 اسحالية. الريمة قرنية تاستخدام اسحيوي لألص  العادلة الريمة

 0200أو  كانون الثاين 

 اامطلوتا ت على بتصنيف اامتعلرة اامالية البياان ت ( عرض3) رقم الدويل احملاسبة معيار على قعديال ت
 متداولة غري أو متداولة أهنا

 إذا ما حتديد على اامنشأة مساعدة خال  من اامتطلبا ت قطبي  يف االقساق قعزيز إىل التعديال ت هتدف
على  منكد غري قسوية اتريخ هلا اليت اامايل اامركز قائمة يف األخرى واامطلوتا ت الديون قصنيف كان جيا

 .متداولة غري واحد( أو عام خال  السداد مستحرة قكون أن حيتم  أو مستحرةمتداولة ) أهنا

 0201أو  كانون الثاين 

من  اامنقت اإلعفاء متديد التأمني ( عرود4رقم ) اامالية الترارير إلعداد الدويل اامعيار على قعديال ت
 (9) رقم اامالية الترارير إلعداد الدويل اامعيار قطبي 
 اامالية رقم الترارير إلعداد الدويل اامعيار يف اامنقت لإلعفاء احملدد الصالحية انتهاء اتريخ التعدي  يغري
 من الشركا ت يُطلا حبيث اامالية، األدوا ت (9) رقم اامالية الترارير إلعداد الدويل اامعيار قطبي  من (9)

الثاين  أو  كانون بعد أو يف قبدأ اليت السنوية للفرتا ت (9) رقم اامالية الترارير إلعداد الدويل اامعيار قطبي 
0201. 

 0201أو  كانون الثاين 

 التأمني ( عرود37رقم ) اامالية الترارير إلعداد الدويل اامعيار
 للوفاء ويوفر اسحالية تالريمة التأمني مطلوتا ت قياس (37) رقم اامالية الترارير إلعداد الدويل اامعيار يتطلا
 قكون حملاسبة أن هدف لتحري  اامتطلبا ت هاه ُصممت .التأمني عرود جلميع وعرضاً موحداً  قياس هنج

 اامعيار ( حم 37رقم ) اامالية الترارير إلعداد الدويل اامعيار حي  .التأمني لعرود اامبادئ على وقائمة متسرة
 .0201الثاين  كانون أو  من اعتباراً  التأمني ( عرود4رقم ) اامالية الترارير إلعداد الدويل

 0201أو  كانون الثاين 
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 التأمني عرود (37) رقم اامالية الترارير إلعداد الدويل اامعيار على قعديال ت
حتديدها  مت اليت التنفيا وحتداي ت اامخاوف معاجلة (37رقم ) اامالية الترارير إلعداد الدويل اامعيار يُعد 
 وقشم  التغيريا ت 0237عام يف التأمني عرود (37) رقم اامالية الترارير إلعداد الدويل اامعيار نشر بعد

 :يلي ما الرئيسية
  الفرتا ت  إىل عامني ( امدة37) رقم اامالية للترارير ي الدو  للمعيار اامبدئي التطبي  اتريخ أتجي

 .0201الثاين  كانون أو  بعد أو يف قبدأ اليت السنوية
 قغطية أتمينية قوفر واليت اامعيار نطاق من اامماثلة لعرودوا االئتمان بطاقا ت لعرود إضايف استبعاد 

 .أتمني كبرية خماطر قنر  اليت الرروض لعرود النطاق من اختياري استبعاد إىل تاإلضافة
 ذل   يف لا للعرود، اامتوقعة تالتجديدا ت اامتعلرة التأمني الستحواذ النردية تالتدفرا ت االعرتاف

 األعما  اامرتناة يف هبا اامعرتف التأمني القتناء النردية للتدفرا ت والتوجيها ت االنترالية اامخصصا ت
 .األعما  اندماج يف

 يسمح مما اامعلوما ت اامالية اامرحلية ( يف37) رقم اامالية الترارير إلعداد الدويل اامعيار قطبي  قوضيح 
 اامنشأة. مستوى على حماسبية سياسة تاختيار

 اامتعلرة  واخلدما ت االستثمار عائد خدمة إىل اامنسوب التعاقدي اخلدمة هامش قطبي  قوضيح
 .اامرابلة اإلفصاس متطلبا ت يف والتغيريا ت تاالستثمار

 اامالية غري واامشترا ت هبا احملتفظ التأمني إعادة عرود ليشم  اامخاطر ختفيف خيار متديد. 
 اامثرلة التأمني عرود خبسائر األويل االعرتاف عند قعرتف أن اامنشأة من للطلا قعديال ت 

 .هبا احملتفظ التأمني إعادة عرود لكاسا أيًضا قعرتف لكي الصادرة تااللتزاما ت
 عرود والتزاما ت أصو  بعرض اامنشأة قروم حبيث اامايل اامركز قائمة يف التأمني لعرود مبسط عرض 

 جمموعا ت من بدالً  التأمني عرود حمافظ تاستخدام حتديدها يتم اليت اامايل اامركز قائمة يف التأمني
 .التأمني عرود

 خيار  قطبي  لتاريخ لالنترا  إضايف وختفيف األعما  اندماج النر  عمليا ت من إضايف إعفاء
 .العادلة الريمة انترا  هنج واستخدام اامخاطر ختفيف

 0201أو  كانون الثاين 

 رقم الدويل ومعيار احملاسبة اامالية ( البياان ت32) رقم اامالية الترارير إلعداد الدويل اامعيار على قعديال ت
 مسامهة أو بيع لعاجلة فيما يتعل  (0233) اامشرتكة واامشاريع الزميلة الشركا ت يف االستثمارا ت (08)

 .اامشرتك اامشروع أو الزميلة شركته يف واامستثمر من األصو 

أتجي  اتريخ السراين إىل أج  غري 
 .مسموحاً بهمسمى. ما يزا  التبة 

واعتماد هاه اامعايري والتفسريا ت  عندما قكون قابلة للتطبي  شركةلل ااماليةقتوقع اإلدارة قطبي  هاه اامعايري والتفسريا ت والتعديال ت اجلديدة يف الروائم 
 .يف فرتة التطبي  األويل شركةلل ااماليةوالتعديال ت اجلديدة قد ال يكون هلا أي أتثري جوهري على الروائم 

 
 اامطبرة احملاسبية السياسا ت ملخص -1

 : تاامعايري التريد -أ

 ورية.ساجلمهورية العربية ال التأمني اامرعية يف إعداد البياان ت اامالية وفراً للمعايري الدولية للترارير اامالية وقوانني جرى
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 :اامالية البياان ت إعداد أسس -ب

 الشام  اآلخر مالية حمددة على أساس الريمة العادلة من خال  الدخ تاستثناء استثمارا ت  التكلفة التارخييةمت حتضري البياان ت اامالية على أساس 
عداد الترارير عملة إاليت هي . قظهر البياان ت اامالية تاللرية السورية ) .س.( اآلخر الدخ  الشام احملددة على أساس الريمة العادلة من خال  

 .التشغيلية العملة األساسية اليت قعم  هبا الشركة وعملة االقتصاد اامالية للشركة وهي أيضا

ا قصنيف اسحساتا ت يف ااموجودا ت واامطلوتا ت حسا طبيعة ك  منها وجرى قبويبها يف البياان ت اامالية لوجا قرقيا قررييب قبعًا لسيولته جرى
 النسبية من األعلى سيولة إىل األدىن سيولة. 

 :األجنبية العمال ت حتوي  -ج

ريخ العملية. اللرية السورية تاستعما  أسعار الصرف السائدة يف ات إىلإن العمليا ت اجلارية خال  السنة تالعمال ت غري اللرية السورية يتم حتويلها 
وضع اامايل ويتم قيد لبيان ااامالية بتل  العمال ت على أساس أسعار الصرف السائدة يف اتريخ  جيري إعادة حتوي  أرصدة ااموجودا ت واامطلوتا ت

 .الدخ  الشام السلبية يف بيان أو  فروقا ت الصرف اإلجيابية

 ااموجودا ت واامطلوتا ت غري اامالية فيتم حتويلها على أساس سعر الصرف التارخيي. أرصدةأما 

و  كانون األ  13كما يف   لرية سورية 36056 مراب  اللرية السورية حسا النشرة الصادرة عن مصرف سورية اامركزي األمريكيالدوالر  سعرإن 
 .(0239كانون األو    13لرية سورية كما يف  416)مراب   0202

يتم فص  فروقا ت أسعار الصرف غري احملررة يف بند منفص  ضمن ، 0235شباط  35اتريخ  30على قعميم هيئة األوراق اامالية السورية رقم  بناءً 
 حروق اامسامهني.

 :اامالية دوا تاأل -د

 تالكلفة اامالية وا تداأل هاه إظهار يتم األويل لالعـرتاف الحراً . الكلفة أساس على االستحراق حىت اامستبراة اامالية دوا تتاأل االعرتاف يتم
بيان  ضمن يدهق يتم الشراء على عالوةأو  خصم ألي السنوي طفاءاإل إن. وجد ت نإ اامنقت غري الطابع ذا ت االخنفاضا ت قنـزي  بعد اامطفأة

 .الدخ  الشام 

 :مالية حمددة على أساس الريمة العادلة من خال  الدخ  الشام  اآلخر استثمارا ت -ه

 سج  أية أرتاسحبيث ق العادلةوف  الريمة ددة على أساس الريمة العادلة من خال  الدخ  الشام  اآلخر احملالية اام يتم االعرتاف تاالستثمارا ت
بيان لها ضمن حيث يتم قسجي، اامالية وفروقا ت الصرف يف حا  ااموجودا ت قدين الريمة تاستثناء خسائر، خسائر ضمن حروق اامسامهنيأو 

 .الدخ  الشام 
يف حا    .الدخ  الشام  بيانعند التخلي عن هاه االستثمارا ت يتم حتوي  كافة األرتاس واخلسائر اامعرتف هبا سابرًا يف حروق اامسامهني إىل 

اامالية  الستثمارا تلوف  طريره معد  الفائدة الفعلي. الريمة العادلة  بيان الدخ  الشام قسج  الفوائد يف ، كانت االستثمارا ت منتجة للفوائد
 امايل.اهي قيمتها اامدرجة يف األسواق اامالية يف اتريخ بيان الوضع  احملددة على أساس الريمة العادلة من خال  الدخ  الشام  اآلخر

صايف قيمة و أ يتم قردير الريمة العادلة وف  طرق قرييم مربولة مث  حسم التدفرا ت النردية، يف حا  عدم قوفر هاه الريمة يف األسواق اامالية
 الريمة السوقية الستثمارا ت مشاهبة.أو  ااموجودا ت
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 :اامادية الثابتة ااموجودا ت -و

. وجد ت إن، الريمة قدين رئساوخ، اامرتاكمة االستهالكا ت تاللرية السورية بعد قنـــزي  التارخيية التكلفة أساس على اامادية الثابتة ااموجودا ت قظهر
 .التشغيلية حالتها إىلصو  األ إليصا  الشركة قتكبدها اليت اإلضافية التكاليفو  الشراء كلفة،  اامشرتاة ااموجودا ت قكلفة قتضمن

صو  لأل اامرمسلة قرتاضاال وقكاليف، اامهنية األقعاب، قتضمن اإلدارةأو  نتاجاإل لغااي ت استعماهلا واامنوي اإلنشاء قيدأو  اامنشأةصو  األ قكلفة إن
 .لالستعما  جاهزةصو  األ قصبح عندما يبدأصو  األ هاه هالكستا إن(. االقرتاض قكاليف) 01 رقم الدويل احملاسيب للمعيار وفراً  اامنهلة

 التالية: ية وتاعتماد النسا السنويةنتاجااموجودا ت الثابتة اامادية تاستعما  طريرة الرسط الثابت على مدى األعمار اإل استهالكجيري 
    %  
 0  اامباين  
 32  اامفروشا تو  األاثث  
 05  مكتبيةو  لوا م معلوماقية  
 32  السيارا ت  
 05 -37  مباين مستأجرةحتسينا ت على   
 05-37  مباين مملوكة بغرض ممارسة أعما  الشركةحتسينا ت على   

 

 وطريرة ينتاجاإل العمر ايةهن يف النفاية وقيمة الثابتة للموجودا ت اامردرة يةنتاجاإل األعمار لراجعة اإلدارة قروم اامايل الوضع بيان إعداد اتريخ يف
 قنثر اامراجعة هاه كانت إذا وذل  الترديرا ت قراجع فيها اليت الفرتة يف احملاسبية الترديرا ت مراجعة عن الناجتة تالفروقا ت يعرتف .االستهالك

 .الحرة وفرتا ت اسحالية الفرتة على اامراجعة قنثر كانت إذا وفرتا ت الحرة اامراجعة فرتة يفأو ، الفرتة هاه على حصرايً 
 قسجي  ويتم .الصافية ةالدفرتي والريمة البيع سعر بني الفرق أساس على، الثابتة ااموجودا ت استبدا  عن النامجة ةأو اخلسار  الربح احتساب يتم

 .الدخ  بيان يف ةأو اخلسار  الربح

 :واالستثمارا ت العرارية االخنفاض يف قيمة ااموجودا ت الثابتة اامادية - 
منشر أي  فيما إذا كان يوجد لتحديد العراريةواالستثمارا ت موجودا ت الثابتة للقروم الشركة لراجعة الريم الدفرتية ، يف اتريخ ك  بيان وضع مايل

سارة قدين الريمة لتحديد مدى خ ص يتم قردير الريمة االسرتدادية لأل، وجد هكاا منشر إنقد أصاهبا خسارة قدين يف قيمتها صو  األأبن قل  
 .)إن وجد ت(

 حسميتم  ،هي الريمة األعلى ما بني الريمة العادلة انقص كلفة البيع والريمة االستعمالية. عند حتديد الريمة االستعمالية الريمة االسرتدادية
للنرد  ةالتدفرا ت النردية اامستربلية اامردرة إىل قيمتها اسحالية تاستعما  نسبة حسم قب  الضريبة قعكس قرديرا ت السوق اسحالية للريمة الزمني

 ة.يرا ت التدفرا ت النردية اامستربليالاي مل يتم بشأنه قعدي  قرد ص اامال مة لأل واامخاطر
ادية. قريد خسارة قدنـي لتوا ي الريمة االسرتد ص يتم إنراص الريمة الدفرتية لأل، أقـ  من قيمته الدفرتية ص قردير الريمـة االسرتدادية لأل كانإذا  

دين الريمة  ويف هاه اسحالة قعام  خسارة ق، اامختص مسج  دفرتايً بريمة إعادة الترييم ص إذا كان األ إال، اخلسائرأو  الريمة حااًل يف األرتاس
 كتخفيض لوفر إعادة الترييم.

لكن ، ها االسرتداديةلريمت إىل أن قص  إىل التردير اامعّد  ص يتم  ايدة الريمة الدفرتية لأل، يف حا  أن خسارة قدين الريمة انعكست الحراً 
يف سنوا ت  ص ن الريمة الدفرتية بعد الزايدة ال قفوق الريمة الدفرتية اليت كان ميكن أن حتدد فيما لو مل يتم قيد خسارة قدين قيمة لألأحبيث 

ويف هاه ، يمياامختص مسج  دفرتايً بريمة إعادة التر ص إال إذا كان األ، اخلسائرأو  سابرة. يتم قيد عكس خسارة قدين الريمة حاالً يف األرتاس
  اسحالة يعام  عكس خسارة قدين الريمة كزايدة لوفر إعادة الترييم.
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 :التأمينا ت االجتماعية -س
امنسسة. متث  قسدد بشك  منتظم التأمينا ت عن موظفيها إىل او  مسجلة يف منسسة التأمينا ت االجتماعية يف اجلمهورية العربية السورية الشركةإن 

ن منسسة تالتايل سوف حيص  ااموظفون على هاا التعويض مو  الشركة جتاه موظفيها يف ما خيص قعويض هناية اخلدمة واجبا تهاه اامسامها ت 
 التأمينا ت االجتماعية. 

 أية التزاما ت أخرى جتاه موظفيها فيما يتعل  بتعويض هناية اخلدمة. الشركة علىليس 

 :اامنوان ت -ط
كن قرديرها بشك  مي اقتصاديةاليت من احملتم  أن يرتقا عنها استعما  موارد و  اامالية الناجتة عن أحداث سابرة  تلتزاماااليتم قكوين منوان ت 

 معرو .

 :ضريبة الدخ  -ي
تاامئة من صايف األرتاس 35والاي حدد الضريبة لعد   0225للعام  41حتتسا الشركة منونة ضريبة الدخ  وفراً ألحكام اامرسوم التشريعي رقم 

 افيةالصختتلف األرتاس اخلاضعة للضريبة عن األرتاس و لالكتتاب من أسهمها  %52يف حا  طرحت شركة التأمني أكثر من  خلاضعة للضريبةا
 ييب.اامبالغ غري اجلائز قنـزيلها من الوعاء الضر  إضافةاامبالغ غري اخلاضعة للضريبة و  استبدا بسبا  الدخ  الشام بيان الواردة يف 

طلوتا ت يف البياان ت اامالية اامأو  اسرتدادها نتيجة الفروقا ت الزمنية اامنقتة بني قيمة ااموجودا تأو  اامنجلة هي الضرائا اامتوقع دفعها الضرائاإن 
زام اليت يتم احتساب الربح الضرييب على أساسها. وحتتسا الضرائا اامنجلة وفرًا للنسا الضريبية اليت يتوقع قطبيرها عند قسوية االلت والريمة
 حتري  ااموجودا ت الضريبية اامنجلة.أو  الضرييب

. بينما يتم ضرييب مستربالً خ  يف احتساب الربح التاامطلوتا ت الضريبية اامنجلة للفروقا ت الزمنية اليت سينتج عنها مبالغ سوف قد االعرتافيتم 
 .االعرتاف تااموجودا ت الضريبية اامنجلة للفروقا ت الزمنية اليت سينتج عنها مبالغ سوف قنز  مسترباًل عند احتساب الربح الضرييب

ستفادة من قل  ااموجودا ت مكانية االإقوقع عدم  رصيد ااموجودا ت الضريبية اامنجلة يف اتريخ البياان ت اامالية ويتم ختفيضها يف حالة مراجعةيتم 
 كلياً.أو   الضريبية جزئياً 

 :التأمني عرود -ك

 من وذل ( له اامنمن) لثاينا الفري  قصيا قد حمددة خماطر بتغطية( التأمني شركة)و  األ الفري  لوجبه يتعهد عرد عن كناية هو التأمني عرد إن
 التأمني عرود على اطاألقس قعترب. له اامنمن على سلباً  وينثر يصيا قد الاي( عليه اامنمن اسحادث) حمدد مستربلي حدث عن التعويض خال 
 .البوالص إصدار عند ا تإيراد
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 احتساب يتمو  التأمني لىع اإلشراف هيئة لدى مربو  اكتواري خبري رأي على بناءً  اسحياة على تالتأمني اامتعل  اسحسايب االحتياطي احتساب يتم
 وهو. الدخ  الشام بيان  يف ا تإيرادك واامسجلة اامستحرة غري األقساط قيمة امرابلة التأمني على اإلشراف هيئة لتعليما ت وفراً  الفة االحتياطي
 :هبا اامكتتا األقساط حجم من التالية للنسا وفراً  حيتسا

   %  
  05  بضائع-البحري النر  أتمني 
  322  اامسافرين أتمني 
  42  التأمني فروع تاقيو  العامة التأمينا ت 
  42  للسيارا ت إلزامي أتمني 
  42  الصحي التأمني 
  322   طويلة آلجا  أتمينا ت 
  62  اسحوادث الشخصية 

 :التأمني عرود التزاما ت - 

 تاإلضافة اامايل الوضع بيان خبتاري التسوية حتت وال الت للشركة بلغت مطالبا ت من انقج التسوية حتت اامطالبا ت جتاه التأمني عرود التزاما ت
 :يلي كما التأمني على االشراف هيئة لتعليما ت وفراً  احتساهبا ويتم. عنها يبلغ ومل حدثت مطالبا ت إىل
  تاامئة من اخلسارة اامردرة  322 مطالبا ت عن حوادث حتت التسوية -
 :(IBNRومل يبلغ عنها ) حدثتمطالبا ت  -

تاامئة من قيمة 765تاامئة من قيمة مطالبا ت حتت التســـــوية أو 35 أكربأيهما  واسحياة عدا التأمني الصحي واإللزاميمجيع فروع التأمني 
 األقساط اامكتتا هبا لك  فرع من فروع التأمني 

التغري يف احتيـــاطي قيـــد التســـــــــــــــويـــة )إمجـــايل تاامئـــة من قيمـــة 35أيهمـــا أكثر  اإللزاميالتأمني 
جز آلخر اامدة مطروحاً منه إمجايل احتياطي قيد احتيـاطي قيد التســـــــــــــــوية حمت

 .هبا تاتاامئة من قيمة األقساط اامكت765أو التسوية اامفرج عنه أو  اامدة( 
.  سنوا ت ةثالث امدة جا هاحت فيتم اإللزامي التأمني فرع عدا واحدة سنة امدة التأمني فروع جلميع عنها يبلغ ومل حدثت مطالبا ت احتجا  يتم

 اإلفراج عن احتياطي مطالبا ت حدثت ومل يبلغ عنها لفرع السفر، للعرود اامنتهية، بشك  ربع سنوي يف هناية الربع التايل للربع الايكما يتم 
 مت االحتجا  فيه.

 :التأمني إعادة عمليا ت -م

 التأمني عادةإ شركا ت وحصة التأمني إعادة شركا ت من اامربوضة والعمولة األقساط من التأمني إعادة شركا ت حصة احتساب الشركة اعتمد ت لرد
 هاه حساتا ت يف وسجلت معها معرودة اقفاقيا ت أساس على عنها يبلغ ومل حدثت اليت اامطالبا تو  التسوية وحتت اامدفوعة اامطالبا ت من

  .الشركا ت
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 اسحسايب:الفة و  االحتياطيمعيدي التأمني من  حصة  -ن

 العائدة الفعلية بالغاام وإمجايل هلم اامردمة الفعلية اإلسنادا ت أساس على اسحسايبو  الفة حتياطياال من التأمني معيدي حصة احتساب يتم
 . اسحسايبو  الفة لإلحتياطي

 :يلي اكم احتساهبا ويتم اامايل الوضع بيان يف مدينة كامم اسحسايبو  الفة حتياطياال من التأمني معيدي حصة إظهار يتم
   تاامئة من اخلسارة اامردرة  322 مطالبا ت عن حوادث حتت التسوية -
 (IBNR) عنها يبلغ ومل حدثتمطالبا ت  -

مطــالبــا ت حتــت حصـــــــــــــــة معيــدي التــأمني من  تاامئــة من قيمــة35أيهمــا أكثر  واسحياة مجيع فروع التأمني عدا التأمني الصحي واإللزامي
 أقساط إعادة التأمني العائدة لنفس السنة تاامئة من765التسوية أو 

التغري يف احتياطي قيد التسوية قيمة حصة اامعيد من تاامئة من 35أيهما أكثر  اإللزاميالتأمني 
)إمجايل احتياطي قيد التسوية حمتجز آلخر اامدة مطروحاً منه إمجايل احتياطي 

أقســــــــــــاط إعادة التأمني  منتاامئة 765أو قيد التســــــــــــوية اامفرج عنه أو  اامدة( 
 العائدة لنفس السنة.

 فيتم إللزاميا ت امينالتأ فرع عدا واحدة سنة امدة التأمني فروع جلميع عنها يبلغ ومل حدثت مطالبا ت ة معيدي التأمني منحص احتجا  يتم
كما يتم اإلفراج عن احتياطي مطالبا ت حدثت ومل يبلغ عنها لفرع السفر، للعرود اامنتهية، بشك  ربع سنوي  .سنوا ت ةثالث امدة احتجا ه

 للربع الاي مت االحتجا  فيه. يف هناية الربع التايل

 :اامدفوعة اامطالبا ت -س

 االسرتدادا تبعد قنـزي   اية السنةلنه اامتوجبة سحاملي عرود التأمني والتعويضا تقظهر اامطالبا ت اامدفوعة اليت متث  التعويضا ت اامسددة خال  السنة 
 اامطالبا ت اامدفوعة عند حتصيلها. اامستحرة عن االسرتدادا تقروم الشركة بريد حيث  .اامستحرة عنها

 :الفوائد ا تإيراد -ع

 على حتتسا واليت اامصارف لدى الودائع على اامكتسبة الفوائد وقتضمن الدخ  الشام بيان  يف االستحراق أساس على الفوائد ا تإيراد قريد
 .اامطبرة الفائدة ونسبة اامبلغ أساس
 :ااموجودا ت واامطلوتا ت اامالية -ف
 اامالية. دوا تاالعرتاف تااموجودا ت واامطلوتا ت اامالية يف بيان الوضع اامايل عندما قصبح الشركة طرفاً يف الشروط التعاقدية لأل يتم

 حصي  اامتوقعة.م غري الرابلة للتالامم اامدينة وذمم العمالء والوكالء ووسطاء التأمني بريمتها االمسية بعد قنـزي  منوان ت مناسبة للري قظهر
 إعادة التأمني بريمتها االمسية. شركا تظهر الامم الدائنة وذمم ق

 :االستثمارا ت العرارية - ص
يف  العادلةس عن قيمتها صا يتم اإلفرة قدين الريمة إن وجد ت و اكمة وخسابسعر الكلفة بعد قنزي  االستهالكا ت اامرت  االستثمارا ت العراريةقظهر 

 .إيضاس االستثمارا ت العرارية
 :يو اي النرد وما النرد -ق

ثالثة )الثالثة أشهر ية صلاستحراقاهتا األقتعدى  هاا البند النرد واسحساتا ت اجلارية والودائع ألج  ذا ت االستحراقا ت الرصرية اليت ال يتضمن
 أشهر فأق (.
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 واالفرتاضا ت للترديرا ت أساسية ومصادر مهمة حماسبية أحكام -4

 تالريم متعلرة وافرتاضــــا ت قرديرا ت قســــتعم  أن الشــــركة إدارة على، عالهأ" 1يضــــاس رقم "ااماكورة يف اإل احملاســــبية الســــياســــا ت قطبي  ســــياق يف

 عوام  وعلى اخلربة عام  على ابه اامتعلرة واالفرتاضـــا ت الترديرا ت هاه قعتمد  .أخرى مصـــادر من اامتوفرة غري للموجودا ت واامطلوتا ت الدفرتية

 .واالفرتاضا ت الترديرا ت هاه عن الفعلية النتائج ختتلف وقد، ةصل ذا ت أخرى قعترب
 الترديرا ت قراجع فيها اليت الفرتة يف احملاســـبية الترديرا ت مراجعة عن الناجتة تالفروقا ت يعرتف .دوري بشـــك  واالفرتاضـــا ت الترديرا ت مراجعة قتم

 وفرتا ت اسحالية الفرتة على اامراجعة قنثر كانت إذا وفرتا ت الحرة اامراجعة فرتة يفأو ، الفرتة هاه على حصــرايً  قنثر اامراجعة هاه كانت إذا وذل 

 .الحرة
 :االفرتاضا تو اامصادر األساسية للترديرا ت 

 :مبدأ االستمرارية -أ

رقم ة الدويل طلبا ت معيار احملاسبتقامت اإلدارة بترييم مدى قدرة الشركة على االستمرار يف العم  على أساس مبدأ االستمرارية وذل  حسا م
ر هبا دارة أنه وتالرغم من حالة عدم االســـــــــــــتررار اليت متدارة بترييمها على جمموعة من اامنشـــــــــــــرا ت اامالية والتشـــــــــــــغيلية. قعترد اإل. اعتمد ت اإل3

ي اامنظور. بناًء عليه لفإن الشركة متتل  ااموارد الكافية لالستمرار تالعم  يف اامدى اامسترب، اجلمهورية العربية السورية وحالة عدم اليرني اامستربلية
 فرد مت إعداد الروائم اامالية على أساس مبدأ االستمرارية.

 :ذمم التأمني اامدينة قيمة اخنفاض -ب

يف  خنفاضاد وجود ن حتديإيتم قردير الريمة الرابلة للتحصي  من ذمم التأمني اامدينة عند وجود إمكانية عدم حتصي  قل  الامم بشك  كام . 
كال  يتم و ، أمنيكال  لشـــــركا ت التو  الســـــيولة اامالية سحاملي بوالص التأمنيو  يتطلا من اإلدارة قرييم مســــتوى اامالءة، قيمة ذمم التأمني اامدينة

لرانونية للشــركة. يتم اإلدارة ا رأيو  العام ســا ت التفصــيلية اليت متت خال الدراو  على اامعلوما ت التارخيية للشــركة مراجعة نســا التحصــيال ت بناءً 
 امبالغ اليت يتم حتصــيلها فعلياً . يتم إثبا ت الفرق بني االدخ  الشــام بيان الريمة الدفرتية كمصــاريف يف و  ثبا ت الفرق بني اامبالغ اامتوقع حتصــيلهاإ

 التحصي .يف الفرتة اليت يتم هبا  الدخ  الشام بيان اامبالغ اامتوقعة يف و  خال  الفرتا ت اامستربلية

 :الناجتة عن اامطالبا ت ااموقوفة لعرود التأمني االلتزاما تقرييم  -ج

الناجتة عن اامطالبا ت ااموقوفة لعرود التأمني على أنه أكثر التوقعا ت اسحســــــــابية للشـــــــــركة. حيث هنال  عوام  غري منكدة  االلتزاما تيعترب قردير 
الناشئة لك  من الريمة  زاما تلتاالقردير اليت ستروم الشركة بتسديده الحرا مراب  هاه اامطالبا ت. يتم  لتزاماالا أخاها تاالعتبار عند قردير جي

ىل إ تم قرديرها اســـــــــــــــتناداً اليت مل يتم ســـــــــــــــدادها يو  ن االلتزام للمطالبا ت اامبلغ عنهاإ. اامركز اامـايلاامتوقعـة لتكـاليف اامطـالبـا ت اامبلغ عنهـا بتـاريخ 
يتم قعدي  اامخصـــــــص و  يتم إعادة قرييم اامطالبا ت لكفايتها اامركز اامايل. كما يف اتريخ للشـــــــركةبلغت أُ بك  مطالبة على حدة اامعلوما ت اامتعلرة 
 بناًء على ذل .

 :الثابتةصو  األ استهالكا ت -ـد

نفاية يف وطريرة االســـتهالك اامطبرة وقيمة الالثابتة اامادية صـــو  ية اامردرة لألنتاجعمار اإلقروم الشـــركة لراجعة األ، 1س رقم يضـــا كما جاء يف اإل
 يف هناية ك  دورة مالية. ص ي لألنتاجهناية العمر اإل

 :الديون اامشكوك فيها منونة -ه

سة أعمار ة لدى الشركة وقردر إدارايً بناًء على دراو  إمكانية حتصي  اسحساتا ت اامدينُقسج  منونة الديون اامشكوك فيها عند قواجد شكوك ح
  أشهر. 4الامم اامدينة. وقروم الشركة أبخا منونة قعاد  كام  اامبلغ اامستح  لك  الامم اليت قتعدى آجا  استحراقها 



 

 - 23 - 

 :قدين قيمة ااموجودا ت وقكوين اامنوان ت الال مة -و
ال قوجد ، رةاالســــــــــــرتدادية لألصــــــــــــو . تاعتراد اإلداقامت اإلدارة بتردير الريمة ، يف ظ  الظروف الراهنة اليت متر هبا اجلمهورية العربية الســــــــــــورية

 منشرا ت لتكوين منوان ت قدين إضافية.
 مستواي ت الريمة العادلة:  - 

  قياســا ت الريمة العادلة فصــالعادلة كاملة و  الريمةه مراييس الريمة العادلة اليت قصــنف في إلفصــاس عن اامســتوى يف قســلســ ايتوجا التحديد و 
امراييس الريمة العادلة قرييم ما إذا كانت  1اامســــــــتوى و  0لية. يعة الفرق بني اامســـــــتوى احملددة يف اامعايري الدولية للترارير ااماوفراً للمســـــــتواي ت 

خال ت حتلي  دقي  للمدحكام و مما يتطلا وضـــــــــــــــع أ اامعلوما ت اليت ال ميكن مالحظتهامـدى أمهيـة اامـدخال ت ميكن مالحظتهـا و أو  اامعلومـا ت
 االلتزام.أو  ص اس الريمة العادلة لا يف ذل  األخا بعني االعتبار كافة العوام  اليت ختص األاامستخدمة لري

 اامالية احملددة على أساس الريمة العادلة من خال  الدخ  الشام  اآلخر ااموجودا ت قيمة يف التدين -س

 ك  اتريخ يف أساس الريمة العادلة من خال  الدخ  الشام  اآلخرمالية حمددة على  كموجودا ت اامصنفة اامالية دوا تاأل لراجعة الشركة قروم

اامالية احملددة على أســاس  ااموجودا ت قيمة يف التدين خسـائر بتحمي  الشـركة قروم االريمة. كم يف قدين ناكه كان إذا ما مايل لتردير مركز بيان
 ما العادلة الريمة يف مســتمرأو  يهر جو  اخنفاض ناكه يكون عندماملكية  حروق شــك  على الريمة العادلة من خال  الدخ  الشــام  اآلخر

 من جمموعة لراجعة الشــركة قروم الترديرا ت اههب الريام عند .الترديرا ت اســتخدام يتطلا "مســتمر"أو  "امه" وه ما حتديد إن .التكلفة دون

 .التكلفة من أق  االستثمارا ت اهه أسعار اخالهل كانت اليت الزمنية للفرتا ت األسعار ا قغريا تهضمن ومن اامعطيا ت

 

 يوا ي النرد ماو  النرد -5

 يتكون هاا البند مما يلي:
  0202و  كانون األ  13كما يف   
     الريمة اامرابلة     
  اجملموع   للعمال ت األجنبية   يةصلالعملة األ  
 س.    س.    س.   

  366666979  -   366666979 النرد يف الصندوق
  06668646498  3160126424  05166146294 لدى اامصارفحساتا ت جارية 

  3659460076705  3659460076705  -  أق أو  فرتة ثالثة أشهري خال  صلودائع استحراقها األ

 05561236271  3662764586309  3686067596020  
 

  0239و  كانون األ  13كما يف   
     الريمة اامرابلة     
  اجملموع   للعمال ت األجنبية   يةصلاأل العملة  
 س.    س.    س.   

  468406775  -   468406775 النرد يف الصندوق
  35064466365  7460596474  7863866693 لدى اامصارفحساتا ت جارية 

  75562506319  51867906026  03660596911 أق أو  فرتة ثالثة أشهري خال  صلودائع استحراقها األ

 09960896199  63162536682  93061436279   
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للدوالر األمريكي  %165-266ة ثالثة أشهر أو أق  على ودائع استحراقها األصلي خال  فرت  0202و  كانون األ  13بلغ معد  الفائدة كما يف 
 (.0239و  كانون األ  13للدوالر األمريكي كما يف  %0679-0670للرية السورية و %7605-7)مراب  

 
 اامصارف لدى ألج  ودائع -6

 يتكون هاا البند مما يلي:
  0202و  كانون األ  13كما يف   
     الريمة اامرابلة     
  اجملموع   للعمال ت األجنبية   يةصلالعملة األ  
 س.    س.    س.   

  0643865246499  39862516288  0600264536433 ودائع قستح  خال  سنة

 0600264536433  39862516288  0643865246499  
 

  0239و  كانون األ  13كما يف   
     الريمة اامرابلة     
  اجملموع   للعمال ت األجنبية   يةصلالعملة األ  
 س.    س.    س.   

  3695469816237  -   3695469816237 ودائع قستح  خال  سنة
  -   -   -  ودائع قستح  خال  أكثر من سنة

 3695469816237   -  3695469816237  

و  كانون األ  13كما يف  للدوالر األمريكي %06901للرية السورية ومعد   %9-765لدى اامصارف بني  قراوس معد  الفائدة على الودائع ألج 
 (.0239و  كانون األ  13يف للرية السورية كما  %8-7635بني )مراب   0202
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 أساس الريمة العادلة من خال  الدخ  الشام  اآلخر مالية حمددة علىاستثمارا ت  -7
 يتكون مما يلي:و لألوراق اامالية ميث  هاا البند قيمة أسهم شركا ت حملية مشرتاة من سوق دمش  

  األو  كانون 13 يف كما   
   0202   0239  

 .س.    .س.   كلفة:ال
  8267106611    9266836220  الرصيد يف بداية السنة 
 استثمارا ت مالية حمددة على أساس الريمة العادلة 
  969486169    -   من خال  الدخ  الشام  اآلخر مشرتاة   
   9266836220    9266836220  الرصيد يف هناية السنة 

 :التغري اامرتاكم يف الريمة العادلة لالستثمارا ت
   03663646539    02166046060  الرصيد يف بداية السنة 
 ( 3065426057)   3564796752  التغري يف الريمة العادلة لالستثمارا ت 
   02166046060    03963246230  (50)إيضاس  الرصيد يف هناية السنة 
   12967856234    09461256064   

 
 أتمني ووكالء وسطاء، مدينون عمالء -8

 ما يلي:ها كقنزيـ  منونة الديون اامشكوك فييظهر رصيد عمالء مدينون ووسطاء ووكالء أتمني تالصايف بعد 
  األو  كانون 13 يف كما   
   0202   0239  
 .س.    .س.    

   35266196842    35764096370  عمالء مدينون 
   867686504    762516007  وكالء أتمنيو  وسطاء 
   36464806199    35964286164   
 ( 3762226222) ( 3069136440) فيهامشكوك ديون  خمصص 
   35365526957    34064286164   

 نونة ديون مشكوك فيها كالتايل:قتلخص حركة م
   0202   0239  
 .س.    .س.    

   3762226222    3762226222  الرصيد يف بداية السنة 
   -   ( 462686558) اسرتدادا ت السنة 
   3762226222    3069136440  الرصيد يف هناية السنة 

 
 حساتا ت مدينة من شركا ت التأمني وإعادة التأمني -9

 ميث  هاا البند أرصدة مدينة من شركا ت التأمني وإعادة التأمني.
 يوم.  62إن أعمار هاه الامم ال قتجاو  

من هاه األرصدة  %93)مراب   0202كانون األو    13كما يف شركا ت   عشرأتمني من أص  شركا ت  أربعقرتكز يف من هاه األرصدة  %95إن 
  (.0239كانون األو    13يف شركا ت  عشرأتمني من أص  ثالث شركا ت قرتكز يف 
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 ةواسحسابي الفنية ا تاالحتياطي من التأمني معيدي حصة -32

 مما يلي:هاا البند  يتكون

  0202و  كانون األ  13كما يف   
   حصة معيدي التأمني   حصة معيدي التأمني   التأمني معيديحصة   
    دثتمن مطالبا ت ح  من مطالبا ت   من إيرادا ت  
  اجملموع   ومل يبلغ عنها   حتت التسوية   غري مكتسبة  

  .س.    .س.    .س.    .س.   فرع التأمني:
  0765646445  -   3960536719  861306726 اسحياة )احتياطي حسايب(

  0068826289  469996836  360346039  3666666254 البحري
  35565176473  3963776022  30768486222  865306073 شام  سيارا ت 
  3266246713  -   3266246713  -  إلزامي سيارا ت

  03660376753  -   6463276442  35063326133 الصحي
  4168646228  465136845  1260306122  963396861 اسحري 

  -   -   -   -  اهلندسي
   067576791   0436071  -   065366502 السفر
   4796186   576752   1856222   166616 السرقة 

  -   -   -   -  اامسنوليا ت
  567526091   6186840   734  563326717 اسحوادث الشخصية

  1763176091  568616781  -   1360716532 واثئ  أتمني اامصارف الشاملة
   1006164   526922  -    0736464 اسحوادث العامة

 01169126270  05166046341  1565636429  50163356604  
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  0239و  كانون األ  13كما يف   
   حصة معيدي التأمني   حصة معيدي التأمني   التأمني حصة معيدي  
    دثتمطالبا ت حمن   من مطالبا ت   من إيرادا ت  
  اجملموع   ومل يبلغ عنها   حتت التسوية   غري مكتسبة  

  .س.    .س.    .س.    .س.   فرع التأمني:
  0361696081  -   3660136719  563176544 اسحياة )احتياطي حسايب(

  967266575  368096877  367776328  662996592 البحري
  34869106976  3960846862  30865656716  362806182 شام  سيارا ت 
  3660016592  -   3660016592  -  إلزامي سيارا ت

  05860106281  1569916389  4867126871  37165286203 الصحي
  1466286600  167776928  0563866252  566446664 اسحري 

  -   -   -   -  اهلندسي
  467606909   6216579  -   463596152 السفر
   4996461   576752   1856222   566731 السرقة 

  -   -   -   -  اامسنوليا ت
  661046740   7236602   326364  566306958 اسحوادث الشخصية

  1763736622  568696022  -   1361206422 واثئ  أتمني اامصارف الشاملة
   0176943   176572  -    0226173 اسحوادث العامة

 01068216993  01763326062  6863556551  51862696824  
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 ذا ت عالقة أطراف مع وعمليا ت ودائنة مدينة أرصدة -33

 .رتكةاامشالسيطرة والشركا ت ذا ت ااملكية و  اامسامهني من اامدراء واإلدارة العليا وأعضاء جملس اإلدارة وكبار ذا ت العالقةقتألف األطراف 
 :األطراف ذا ت العالقة مع األرصدة اامدينة والدائنةفيما يلي ملخص 
  األو  كانون 13 يف كما   
   0202   0239  

  .س.    .س.    
 ذا ت عالقة أطراف -مدينة ذمم
  3163716730  462086117 شركة حتت سيطرة مشرتكة .م.م.ش واامهجر سورية بن  
   986746   36133  اإلدارة جملس أعضاء 
   462096648  3160706458  
 ذا ت عالقة أطراف -دائنة ذمم
  9364976219  04768866922 شركة حتت سيطرة مشرتكة آروب لبنان ش.م.  
  -    06956  اإلدارة جملس أعضاء 
   04768896856  9364976219  

  00267716926  79866676623 ودائع ألج  لدى اامصارف(ضمن ) مريم مررب مصرف يف ألج  ودائع

 :ذا ت العالقة األطراف مع التعام  ملخص يلي فيما
  األو  كانون 13 يف اامنتهية للسنة  
  0202   0239  

 .س.    .س.   الدخ  بيان
   37161336874    39466496901  أتمني أقساط ا تإيراد صايف 
 ( 1269976439)   4363006815  مطالبا ت مدفوعة 
   -     -   إجيار مكتا يعفور ا تإيراد 
   767996338    3566006507  مريم مررب مصرف لدى ودائع من فوائد ا تإيراد 
 ( 061556975) ( 368996468) واامهجر سورية بن  فروع يف التأمني أعما  ممارسة لراء مصاريف 
 ( 5463916918)   7767756715  العليا اإلدارة وحوافز وأقعاب رواقا مصاريف 

 من فروع اامصرف اممارسة أعما  التأمني وإصدار 30وقعت الشركة اقفاقية مع بن  سورية واامهجر قسمح بوجود مندوبني من قب  الشركة يف 
 وقدره مبلغاً وبلغت هاه اامصاريف  .تاامئة على التأمني البحري 5ما عدا التأمني البحري و مجايل األقساط اامكتتبةإتاامئة من  32البوالص وذل  لراء 

 للسنة اامنتهية يف لرية سورية 061556975مراب  ) 0202و  كانون األ  13 خال  السنة اامنتهية فـي لرية سورية 368996468
 .عموال ت اامدفوعة ومصاريف اإلنتاج األخرى( قيد ت يف حساب ال0239و  كانون األ  13

 واليت قتألف من اامدير العام  0202و  كانون األ  13لإلدارة العليا حىت اتريخ اامبالغ اامدفوعة ، دارةقعكس مصاريف رواقا وأقعاب اإل
 ومدراء األقسام والفروع.
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 أخرى وموجودا ت مربوضة غري مستحرة فوائد -30
 يتكون هاا البند مما يلي:

  األو  كانون 13 يف كما   
   0202   0239  
 .س.    .س.    

   6667466942    9864056393  ألج  ودائع على مربوضة وغري مستحرة فوائد 
   0260216098    0064636984  مسبراً  مدفوعة نفرا ت 
   3767196094    3764426745  للموظفني مردمة دفعا ت 
    7286858    364786867  مردماً  مدفوعة قانونية مصاريف 
   3668396186    0063096499  أخرى مدينة ذمم 
   16608696363    30060376776   
 

 عراريةاستثمارا ت  -31
 يلي: قتلخص حركة االستثمارا ت العرارية كما

  اجملموع     حتسينا ت وإكساءا ت     البناء    
   .س.      .س.      .س.    

 :التارخيية الكلفة
  09665376702    0067446012    07167716492  9023ثاين ال كانون 3 رصيدال
  09665376702    0067446012    07167716492  9023 األو  كانون 13 رصيدال
  09665376702    0067446012    07167716492  0202 األو  كانون 13 رصيدال
 :اامرتاكمة ستهالكا تاال
 ( 0463476966) ( 562086732) (  3963396056) 0239ثاين ال كانون 3 رصيدال

 ( 767496894) ( 060746400) (   564756470) سنةال أعباء، اإلضافا ت
 ( 1368976862) ( 761216310) (  0465946708) 0239األو   كانون 13 رصيدال

 ( 767736308) ( 060826654) (   564926474) سنةال أعباء، اإلضافا ت
 ( 1966686988) ( 965816786) (  1262856020) 0202األو   كانون 13 رصيدال

 :الدفرتية الريمة صايف
   05668486710    3163626444    04166886088  0202األو   كانون 13 رصيدال
  06466396862    3564436298    04963786760  9023األو   كانون 13 رصيدال

 ة العادلة هلا مبلغوبلغت الريم شركسية -الثاين يف حي أبو رمانةو  البوابة الثامنة -قتكون االستثمارا ت العرارية من عرارين األو  يف يعفور
 (.0239كانون األو    13لرية سورية كما يف  0621960226222)مراب  مبلغ  0202كانون األو    13لرية سورية كما يف  8667365226222

ا ت إيرادمت قيدها ضمن بند  0202كانون األو    13لرية سورية للسنة اامنتهية يف  34265446622العرارية مبلغ  االستثمارا تبلغت عوائد إجيار 
 (.16أخرى )إيضاس رقم 
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 (اامرتاكم االستهالك قنـزي  بعد) اامادية الثابتة ااموجودا ت -43

  يلي: يتكون هاا البند مما
 على مباين  حتسينا ت                  
  ممارسة مملوكة بغرض   حتسينا ت      وا مل         
  اجملموع   الشركةأعما      مباين مستأجرةعلى    السيارا ت   ومكتبيةمعلوماقية    األاثث واامفروشا ت   اامباين   
   .س.   . .س   .س .   . .س   . .س   . .س   . .س   

 الكلفة التارخيية:
  65764586907    1869156043    3863746085    566816222    7368856767    0267066348    52062546486  0239الثاين كانون   3، الرصيد

    766206722     4026222    -     -     466806722    065226222    -   اإلضافا ت
  66562636607    1961556043    3863746085    566816222    7665686467    0160066348    52062546486  0239كانون األو    13الرصيد، 
   0765186022    367226222    065286222    -     0160976022     116222    -   اإلضافا ت
  69065996807    4362556043    0266806085    566816222    9968656667    0160596348    52062546486  0202كانون األو    13، الرصيد

 ستهالكا ت اامرتاكمة:اال
 ( 37463916266) ( 3262926246) (  3863526080) ( 566816222) ( 6162746576) ( 3860406332) ( 5869516250) 0239كانون الثاين   3، الرصيد

 ( 0265416313) ( 169026632) (   96841 )   -   ( 562626273) ( 365336532) ( 3262436297) أعباء السنة -اإلضافا ت
 ( 39467166397) ( 3462326656) (  3863626305) ( 566816222) ( 6863146647) ( 3967516602) ( 6869946349) 0239كانون األو    13الرصيد، 
 ( 0062006151) ( 462696838) (   376672 )   -   ( 660846515) ( 365836701) ( 3262686627) أعباء السنة -اإلضافا ت
 ( 03667586552) ( 3862826474) (  3863776795) ( 566816222) ( 7464396380) ( 0361156141) ( 7962606756) 0202كانون األو    13، الرصيد

 :صايف الريمة الدفرتية

  47568436077    0069746767   065246492    -     0564466485    369016825    40069936712  0202كانون األو    13، الرصيد

  47261056412    0561446585    346362    -     864116802    164706508    41162626117  9023كانون األو    13، الرصيد
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 ااموجودا ت الثابتة غري مادية -35
 يتكون هاا البند مما يلي:

  برامج معلوماقية   
   .س.   الكلفة التارخيية:

  0365136041 0239األو   كانون 13الرصيد، 
  067226222 اإلضافا ت
  0460136041 0202كانون األو    13الرصيد، 

 ستهالكا ت اامرتاكمة:اال
 ( 0365136041) 0239األو   كانون 13الرصيد، 
 (  0056636) اإلضافا ت
 ( 0367566859) 0202كانون األو    13الرصيد، 

 :صايف الريمة الدفرتية
  184606474 0202كانون األو    13الرصيد، 
  -  0239كانون األو    13الرصيد، 

 
 التأمني على شرافاإل هيئة لصاحل جممدة وديعة -63

مليون لرية سورية  0 قلتزم شركا ت التأمني أبن قودع تاسم اهليئة يف أحد اامصارف السورية اامرخصة مبلغ، 0225لعام  41وفراً للمرسوم التشريعي رقم 
 .مليون لرية سورية 05يزيد جمموع ما قودعه لكـ  األنـواع علـى  أالعلى ، وديعة ضمان تالنسبة لك  نوع من أنواع التأمني الاي قرغا لزاولته

 
  عادة التأمنيإو  التأمني شركا تل دائنة حساتا ت -73

تا ت شركا ت إىل حسا ةضافاسحسابية تاإلالفنية و  االحتياطيا تميث  هاا البند أرصدة جممدة على شركا ت إعادة التأمني امرابلة حصة معيدي التأمني من 
 اليت قتلخص لا يلي:إعادة التأمني اجلارية و 

 مستحرا ت شركا ت إعادة التأمني. -
 الترة )سنة واحدة(.حساتا ت جممدة امعيدي التأمني عن االحتياطي  -
 أشهر(. 1لتأمني عن مطالبا ت حتت التسوية )حساتا ت جممدة امعيدي ا -
 ومل يبلغ عنها )سنة واحدة(. حدثتحساتا ت جممدة امعيدي التأمني عن مطالبا ت -

من  %165ا يف العام اسحايل ة اامتف  عليهقروم الشركة بدفع فائدة مدينة لشركا ت إعادة التأمني قتحدد يف االقفاقيا ت اامعرودة معها وقبلغ نسبة الفائد
 .الدخ  الشام رصيد هاه اسحساتا ت قدفع للشركا ت عند حترير رصيدها وقسج  يف بيان 

 
 وسطاء أتمنيو  عمالء دائنون -83

 يتكون هاا البند مما يلي:
  األو  كانون 13 يف كما   
   0202   0239  
 .س.    .س.    

  165216936  561106298 دائنون عمالء 
  4269576413  1762576206 وسطاء 
  4061896304  4464636147  
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 اسحسابيةو  الفنية االحتياطيا ت -93

 يتكون هاا البند مما يلي:
  0202و  كانون األ  13كما يف   
    حدثتمطالبا ت         
  اجملموع   ومل يبلغ عنها   مطالبا ت حتت التسوية   مكتسبة ا ت غريإيراد  
 .س.     .س.   .س.    .س.   

 فرع التأمني:
  9662896976  -   0065836254  7165286900 اسحياة )احتياطي حسايب(

  0167476213  563856310  360786305  3760816774 البحري
  48361556220  5262196390  11165946632  9767036022 شام  سيارا ت
  54867786984  0462466795  48466716727  4262586480 إلزامي سيارا ت

  14760556280  -   9365806259  05566716201 لصحيا
  4862646574  469146852  1068996222  3260126704 اسحري 

  -   -   -   -  اهلندسي
  162516666   0606236  -   067936652 السفر
   6716027   806522   5526222   426727 السرقة

   1016174   536259  -    0706135 اامسنوليا ت
  760366761   8236749   36202  664316994 اسحوادث الشخصية

  1962016956  663636677  -   1068606079 واثئ  أتمني اامصارف الشاملة
   5646418   836007   526222   4116033 ةاسحوادث العام

 51760926083  96760296575  9366466397  3659663466251  
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  0239كانون األو    13كما يف   
    حدثتمطالبا ت         
  اجملموع   ومل يبلغ عنها   مطالبا ت حتت التسوية   ا ت غري مكتسبةإيراد  
 .س.     .س.   .س.    .س.   

 فرع التأمني:
  8366816422  -   3960836254  6064206146 اسحياة )احتياطي حسايب(

  3260686683  368926308  062786305  661226408 البحري
  46867746305  5063576492  14767366599  6869226216 شام  سيارا ت
  60264856931  1767336591  51063316234  5266636126 إلزامي سيارا ت

  43169046654  5364396006  6966026516  09068846890 لصحيا
  1766346414  463436152  0766296222  568646284 اسحري 

  -   -   -   -  اهلندسي
  667306625   8576655  -   568546952 السفر
   6956534   806522   5526222   616234 السرقة

   0706948   416297  -    0096853 اامسنوليا ت
  962286422   9986087   016802  769866091 اسحوادث الشخصية

  4267676766  664176236  -   1461126752 واثئ  أتمني اامصارف الشاملة
   4146707   626746   526222   1016983 ةاسحوادث العام

 51568236913  99962406348  35567996288  3669266416367  
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 خمتلفون ودائنون دائنة ذمم -02

 يتكون هاا البند مما يلي:
  األو  كانون 13 يف كما   
   2020   0239  
 .س.    .س.    

  5463036442  4865906367 أرتاس مستحرة التو يع
  1565366105  1562806536 مكافآ ت مستحرة

  6866726222  34167496022  إيرادا ت آجار مربوضة مردماً 
  364006222  -  خمصص دعاوى قضائية 

  3369806739  6865166102 نفرا ت مستحرة
  6069396148  7963356447 أرصدة دائنة أخرى
  868406074  3164606516 طوابع ورسوم أتمني

  0063536965  0864596468 ضريبة الرواقا واألجور
  -   -  *الرانونني حصة اهليئة من بدال ت أقعاب احملاسبني

  063306270  061056381 التأمينا ت االجتماعية
  00681716439  06767186341  

 0202 و كانون األ  00بتاريخ لرية سورية  3226222 0202أقعاب احملاسبني الرانونيني عن عام  وقد بلغت قيمة. 

 
 اامطلوتا ت الضريبية اامنجلة -30

 يلي: يتكون هاا البند مما
  األو  كانون 13 يف كما   
   0202   0239  
 .س.    .س.    
  1064046678  1265416619 السنةالرصيد يف بداية 

 لالستثمارا تيف الريمة العادلة اامرتاكم ناجتة عن التغري الة ضريبال
 ( 368836219)  061036961 اامالية احملددة على أساس الريمة العادلة من خال  الدخ  الشام  اآلخر  

  1265416619  1068656620 الرصيد يف هناية السنة
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 يلي: الضريبية اامنجلة كما اامطلوتا تحيث مت احتساب رصيد 
  األو  كانون 13 يف كما   
   0202   0239  
 .س.    .س.    

 لالستثمارا تيف الريمة العادلة اامرتاكم التغري 
   02166046060    03963246230  اامالية احملددة على أساس الريمة العادلة من خال  الدخ  الشام  اآلخر  

   %35     %35   معد  ضريبة الدخ 
 لالستثمارا ت يف الريمة العادلة زايدةاامطلوتا ت الضريبية اامنجلة الناجتة عن ال

   1265416619    1068656620  اامالية احملددة على أساس الريمة العادلة من خال  الدخ  الشام  اآلخر  

 
 الدخ  ضريبةمنونة  -00

رتاس اخلاضعة تاامئة من صايف األ35والاي حدد الضريبة لعد   0225للعام  41يتم قشكي  منونة ضريبة الدخ  وفراً ألحكام اامرسوم التشريعي رقم 
 .ضافا ت أخرىإبدون أية ، للضريبة

اامالية عن األنظمة  اامعايري الدولية للترارير يتم إخضاع نتيجة أعما  السنة للتعديال ت للوصو  إىل الدخ  اخلاضع للضريبة وذل  بسبا اختالف
   الضريبية السورية وخاصة تالنسبة امصاريف التأسيس ومنونة الديون اامشكوك بتحصيلها وهي كالتايل:

 

   0202   0239  
 .س.    .س.    

   7864166989    68564126265  أرتاس السنة قب  الضريبة
 يضاف 

    5556589     6836798  ضريبة ريع عرارا ت 
   3260386124    3668656750  ضريبة أتجري عرار للشركة 
   0367336623    0369296551  ستهالك اامباينا 

 ينـز  
 ( 8563526524) ( 34265446622) مة التأجريية للعرار اخلاص تالسنةالري إيراد 
 (  7756618) ( 63160066829) أرتاس السنة الغري حمررة الناجتة عن قغريا ت أسعار الصرف 

  -   ( 365206532) مصاريف  ايدة رأس ااما  

  -   ( 462686558) منونة ديون مشكوك فيها 

   0469966143  ( 1464556129) رتاس اخلاضعة للضريبةاأل)اخلسائر( /  
   167496453    -   (%35ضريبة الدخ  )

    1746945    -   (%32) مسامهة وطنية إلعادة اإلعمار

   463046196    -   وإعادة اإلعمار منونة ضريبة الدخ 

  قرر ت إدارة الشركة عدم قشكي  موجودا ت ضريبية منجلة خاصة بضريبة الدخ .
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 إن حركة منونة ضريبة الدخ  هي كالتايل:

   0202   0239  
 .س.    .س.    
   564126544    463046196  الفرتة / السنةالرصيد يف بدية 
 ( 564126544) ( 463046196) الفرتة / السنةاامدفوع خال  
   463046196    -   الفرتة / السنةإضافا ت خال  
   463046196    -   الفرتة / السنةالرصيد يف هناية 

 
 ااما  رأس -10
 م الواحدسهة سورية لللري  522ية مسة امبريم هس 062226222ع على   ة سورية مو لري  3622262226222 ها  مردار مست الشركة برأسأتس -

 .تالكام  مدفوعو  مرخص
سهم قعدي  الريمة األمسية لسهم الشركة لتصبح مائة لرية سورية لليف اجتماع اهليئة العامة غري العادية قرر ت الشركة  0230 نيسان 04بتاريخ  -

وذل  متاشياً مع أحكام  لرية سورية للسهم الواحد 322سهم بريمة امسية 3262226222 الشركةالواحد وبال  يكون العدد اإلمجايل ألسهم 
 .0233لعام  09من اامرسوم التشريعي رقم  93اامادة 

 م على قعدي  الريمة اإلمسية لسهم الشركة السورية الدولية /(10واف  جملس مفوضي هيئة األوراق واألسواق اامالية السورية لوجا الررار رقم ) -
آروب سورية لتصبح مائة لرية سورية للسهم الواحد وبال  يكون العدد اإلمجايل ألسهم الشركة عشرة ماليني سهم بريمة إمجالية مليار  –للتأمني 

 6ربعاء أللرية سورية . كما حدد الررار ااماكور اتريخ قنفيا قعدي  الريمة اإلمسية ألسهم الشركة يف سوق دمش  لألوراق اامالية يف هناية يوم ا
 .0230حزيران 

عن طري   ركةشوقرر ت  ايدة رأس ما  الشركة ، عرد ت اهليئة العامة غري العادية واليت قروم مرام اهليئة العامة العادية لل0238نيسان  05بتاريخ  -
 3632262226222د الزايدة مبلغ ليصبح رأمسا  الشركة بعلرية سورية إىل رأس ااما ،  32262226222األرتاس اامرتاكمة لبلغ وقدره جزء من ضم 
شرة بواقع سهم منحة واحد لك  ع سهم بريمة مائة لرية سورية للسهم الواحد وقو يع األسهم النامجة جماانً  3362226222مو ع على سورية لرية 
السورية تااموافرة على الزايدة (/م من جملس مفوضي هيئة األوراق واألسواق اامالية 83، صدر قرار رقم )0238متو   0بتاريخ و ، سهم حاليةأ

 اامررتحة.
، عرد ت اهليئة العامة غري العادية واليت قروم مرام اهليئة العامة العادية للشركة، وقرر ت  ايدة رأس ما  الشركة عن طري  0239نيسان  04بتاريخ  -

سورية إىل رأس ااما ، ليصبح رأمسا  الشركة بعد لرية  33262226222ضم كام  رصيد األرتاس اامدورة وجزء من االحتياطي اخلاص لبلغ وقدره 
لرية سورية للسهم الواحد وقو يع األسهم النامجة جماانً  322سهم بريمة  3063226222لرية سورية مو ع على  3603262226222الزايدة مبلغ 

من جملس مفوضي هيئة األوراق واألسواق  ( / م321صدر قرار رقم ) 0239متو   35بواقع سهم منحة لك  عشرة أسهم مملوكة حالية، وبتاريخ 
 اامالية السورية تااموافرة على الزايدة اامررتحة.
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ن طري  ضم ا  عااموقرر ت  ايدة رأس  ،عرد ت اهليئة العامة غري العادية واليت قروم مرام اهليئة العامة العادية للشركة، 0202متو   00بتاريخ  -
لرية سورية مو ع  3607265226222لرية سورية، ليصبح رأمسا  الشركة بعد الزايدة مبلغ  6265226222جزء من األرتاس اامدورة لبلغ وقدره 

قشرين  5خ بتاريلرية سورية للسهم الواحد وقو يع األسهم النامجة عن هاه الزايدة للمسامهني جماانً و  322ية إمسسهم بريمة  3067256222على 
جملس مفوضي هيئة األوراق واألسواق اامالية السورية تااموافرة النهائية على الزايدة اامررتحة. وبلغت  ن/م( م334صدر الررار ) 0202األو  

 0786662قو عت على رسم طابع بريمة  ،0202كانون األو    13لرية سورية حىت اتريخ  365206532مصاريف  ايدة رأس ااما  اامدفوعة 
وقسجي  وإيداع لدى مركز  3836522وبد  قسجي  األوراق اامالية لدى اهليئة  362226222  ة رأس ااماوبد  قردمي طلا ااموافرة على  ايد

 .406152 اامراضة واسحفظ اامركزي
 

 واخلاص الرانوين االحتياطي - 40

قب   من صـايف األرتاس السنوية %32لعد   االحتياطي الرانوين، 0233شـباط  04اتريخ 09من قانون الشـركا ت رقم  398و 397 ااموادحدد ت 
اع يمة االقتطلسابرة على أن القزيد ق. ويتمث  االحتياطي االختياري لبلغ يتم اقتطاعه من أرتاس السنوا ت امن رأ س ااما  %05حىت بلوغه ، الضريبة
 من أرتاحها الصافية عن قل  السنة بناًء على قرار اجلمعية العمومية للمسامهني. %02عن 

أرتاس  عاداستببعد  0202و  كانون األ  13مت ختصيص احتياطي قانوين عن أرتاس السنة اامنتهية يف  0202و  كانون األ  13يف السنة اامنتهية يف 
  لرية سورية. 31463906574 عن السنة ليكون مبلغ االحتياطيالصرف غري احملررة  أسعارفروقا ت 

 
 اامالية احملددة على أساس الريمة العادلة من خال  الدخ  الشام  اآلخر لالستثمارا تالتغري اامرتاكم يف الريمة العادلة  -50

 يلي: البند ممايتكون هاا 
  األو  كانون 13 يف كما   
   0202   0239  
 .س.    .س.    

 اامالية احملددة لالستثمارا تالتغري اامرتاكم يف الريمة العادلة 
   02166046060    03963246230  (7على أساس الريمة العادلة من خال  الدخ  الشام  اآلخر )إيضاس   

 اامالية احملددة  تتغري يف الريمة العادلة لالستثمارامطلوتا ت ضريبية منجلة انجتة عن ال
 ( 1265416619) ( 1068656620) (30على أساس الريمة العادلة من خال  الدخ  الشام  اآلخر )إيضاس  

   38660186432    37162826601  
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 التأمني أقساط صايف -60

 يتكون هاا البند مما يلي:
  0202و  األ كانون 13 يف اامنتهية للسنة    
  صايف   التأمني معيدي حصة   إمجايل     
  .س.    .س.    .س.     

 هبا اامكتتا األقساط
  0562336786  ( 0561976967)   5264296751  حياة أتمينا ت 
  59468196057  ( 58367296010)   3637665486489  عامة أتمينا ت 

    3600669586040   (62763276399 )  63968536241   
 مكتسبة غري أقساط احتياطي يف التغري صايف
 ( 769136434)   163756360  ( 3363266576) حياة أتمينا ت 
   765696345  ( 062496283)   966386006  عامة أتمينا ت 

   (364886152 )  363066283   (1606069  ) 

    3600564696890   (62569836338 )  63964886774   
 
  9023األو   كانون 13 يف اامنتهية للسنة    
  صايف   التأمني معيدي حصة   إمجايل     
  .س.    .س.    .س.     

 هبا اامكتتا األقساط
  3660436566  ( 3169506526)   1263946270  حياة أتمينا ت 
  53061046071  ( 40666976167)   91962036642  عامة أتمينا ت 

    96960356730   (44266496871 )  50865656819   
 مكتسبة غري أقساط احتياطي يف التغري صايف
 ( 360576400) (  7916687) (  4616715) حياة أتمينا ت 
 ( 5365606232)   1060596206  ( 8168036216) عامة أتمينا ت 

   (8460846773 )  1364656119   (5068396410 ) 

    88469126943   (42963846514 )  47567466427   
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 فوائد من ودائع لدى اامصارف -70
 البند مما يلي:يتكون هاا 

  كانون األو   13للسنة اامنتهية يف   
  0202   0239  
  نسبة الفائدة    مبلغ الفائدة   يةصلالعملة األ   نسبة الفائدة    مبلغ الفائدة   يةصلالعملة األ  
 %    .س.      %    .س.     

  7605-7   3260976447  لرية سورية   7605-7   0167906945   لرية سورية ية لثالثة أشهرصلودائع استحراقاهتا األ
  0679-0670   3660496805  دوالر أمريكي   0679-36861   1465526469  دوالر أمريكي ية لثالثة أشهرصلودائع استحراقاهتا األ

  8-7635   35968856409  لرية سورية   8-7635   35064496510   لرية سورية ودائع قستح  خال  سنة
  1631   369666383  دوالر أمريكي   0690   465606902  دوالر أمريكي قستح  خال  سنةودائع 

     -   لرية سورية      1646184   لرية سورية سنة أكثر من ودائع قستح  خال 

    03567026052        38861986880    
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 اامطالبا ت صايف -80

 يتكون هاا البند مما يلي:
  0202و  األ كانون 13 يف اامنتهية للسنة    
  صايف   التأمني معيدي حصة   إمجايل     
  .س.    .س.    .س.     
 اامدفوعة اامطالبا ت 
 ( 064006370)   661226222  ( 867006370) حياة أتمينا ت 
 ( 07768386327)   13163786479  ( 59269966586) عامة أتمينا ت 

   (59967386758 )  13964786479   (08260426079 ) 
 التأمني عرود التزاما ت يف التغري
 (  0826222)   162026222  ( 161226222) حياة أتمينا ت 
  8263856021  ( 3963226063)   9960856464  عامة أتمينا ت 

    9569856464   (3662826063 )  7969256021  

   (52167116094 )  12161986038   (02261156276 ) 
 
  0239و  األ كانون 13 يف اامنتهية للسنة    
  صايف   التأمني معيدي حصة   إمجايل     
  .س.    .س.    .س.     
 اامدفوعة اامطالبا ت 
 ( 365356727)   -   ( 365356727) حياة أتمينا ت 
 ( 00961686916)   04467446682  ( 47463316636) عامة أتمينا ت 

   (47566096101 )  04467446682   (01268846641 ) 
 التأمني عرود التزاما ت يف التغري
 ( 065856649)   3563496852  ( 3767156499) حياة أتمينا ت 
  32866986878  ( 0366096424)   31261086080  عامة أتمينا ت 

    33065906781   (664796554 )  32663316009  

   (16162166542 )  01860656306   (30467736434 ) 



 

 - 40 - 

 أخرى إنتاج ومصاريف مدفوعة عموال ت -90

 يتكون هاا البند مما يلي:
  و  األ كانون 13 يف اامنتهية للسنة   
   2020   0239  
  .س.    .س.    

  6262586857  7767796358 عموال ت
  360036377   9906681 ريصندوق قعويض متضرري حوادث الس

  5664186490  6560596497 مصاريف أخرى
 34462136118  33767386506  

 
 وملحراهتا وأجور رواقا -12

  يتكون هاا البند مما يلي:
  و  األ كانون 13 يف اامنتهية للسنة   
   0202   0239  
  .س.    .س.    

  32666696189  30763076946 وأجور رواقا
  3660376373  0265586961 أتمينا ت اجتماعية
  8663836556  8562536697 حوافز ومكافآ ت

  0061156197  0962496552  تصالابد  مو 
  3261886332  3368896142 بد  متثي 

  3062466636  069166030 بدال ت أخرى

 07666316728  05168186019  
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 عموميةو  إدارية مصاريف -31

 يتكون هاا البند مما يلي:
  و  األ كانون 13 يف اامنتهية للسنة   
   0202   0239  
  .س.    .س.    

  869996895  3765526225 لوا م مكتبيةو  قرطاسية
  0368456265  0760656277 كهرتاء وهاقف وقدفئة

  165656312  560746197  إعالن
  0069486100  0663446219 مصاريف مكتبيةو  جيارإ

  467486352  664666812  هدااي وضيافة
   8426222   8426222 أقعاب اخلبري االكتواري

  0060336336  4665006575  أقعاب مهنية

  3160646184  1262106932 ضرائا ورسوم وطوابع
  663006097  469566035  اشرتاكا ت

  0069916154  1168056656  صيانة
  861156412  4860146512 أخرىنفرا ت قنر  ومصاريف 

  04763306014  31568716341  
 
 أعباء مالية لشركا ت إعادة التأمنيو  فوائد -01

 اسحايل العام يف ليهاع اامتف  الفائدة نســبة وكانت، اجملمدة الشــركا ت هاه حســاتا ت لراء وذل  التأمني إعادة لشــركا ت مدينة فوائد البند هاا ميث 
الدخ  بيان  يف ســـج  وقد. رصـــيدها حترير عند للشـــركا ت وقدفع الدخ  الشـــام بيان  يف قســـج  اسحســـاتا ت هاه رصـــيد منســـنوايً تاامئة  165

مراب  ) 0202و  األ كانون 13 يف اامنتهية للســـــــنةاسحســـــــاتا ت  هاه عن ســـــــورية لرية 3066226222 وقدره مســـــــتحرة فائدة مبلغ الشـــــــام 
 (.0239و  األ كانون 13 يف اامنتهية للسنة سورية لرية 3367126222

 

 ةفاامخفو  رحبية السهم األساسية -11

 يتكون هاا البند مما يلي:
  و  األ كانون 13 يف اامنتهية للسنة   
   0202   0239  
  .س.    .س.    
  7461306591  68564126265 صايف ربح السنة

  3067256222  3067256222 *سهماامتوسط اامرجح لعدد األ

  5685   51695  ةفاامخفو  األساسيةرحبية السهم 
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 اامتوسط اامرجح لعدد األسهم كما يلي: احتساب مت *
 اامتوسط اامرجح لعدد األسهم       
  كانون األو     13للسنة اامنتهية يف        

  9023     2020    عدد األسهم   الفرتة  
  3063226222  3063226222  3063226222 0239كانون األو    13
   6256222   6256222   6256222 0202كانون األو    13
      3067256222  3067256222  

بناًء على اامعيار ، بعدد األسهم اجملانية 0202كانون األو    13مت قعدي  اامتوسط اامرجح لعدد األسهم كما يف ، 01قبعاً اما جاء يف اإليضاس رقم 
مسلة وذل  إذا ارقفع عدد األسهم العادية نتيجة ر ، ة مرارنةفرت الاي يرضي بتعدي  عدد األسهم أبثر رجعي من بداية أو   11احملاسيب الدويل رقم 

 أو إصدار أسهم منحة أو جتزئة األسهم.
 لها.الشركة ذا ت أتثري على حصة السهم يف األرتاس عند حتوي أصدرهتاقتطاب  رحبية السهم األساسية واامخففة يف الريمة لعدم وجود أدوا ت 

 
 االلتزاما ت الطارئة -41

التنظيمية ومن و  كما هو متعارف عليه يف اجلمهورية العربية السورية فإن الشركة قروم بعملياهتا وف  التطبيرا ت ااموضوعة من قب  السلطا ت اامالية
الحرة لن قندي  ، وبرأي اإلدارة فإن أية دراسة ضريبية0238األعما  الضريبية اخلاضعة لسنة  دراسة متت .يةقب  هيئة اإلشراف على التأمني السور 

 .0237و 0236و 0235و 0234إىل أعباء إضافية ومت سداد فروقا ت التكليف الضرييب عن أعوام 
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 الرطاعي التحلي  -51
 هي كالتايل: 0202كانون األو    13إن التحلي  الرطاعي إليرادا ت ونتائج فروع التأمني للسنة اامنتهية يف 

   أتمني اامركبا ت      أتمينا ت اسحياة   
  السرقة   اسحري    الصحي   سيارا ت شام    سيارا ت إلزامي   البحري   االدخاري   محاية   
   .س.    .س.    .س.    .س.    .س.    .س.    .س.    .س.   

   3486026  0567586697  65462516504  05561346269  32365196635  6966366334  565426832  4661686038 إمجايل األقساط اامكتتا هبا
 (  466418) ( 3836887) ( 3468726965) ( 3362336269) ( 361916432) ( 4836236)  -  ( 364996075) إلغاءا ت األقساط

  -  ( 0896481) ( 764476945) ( 566456847)  -  ( 1246375)   756245 ( 8086462) اسحسوما ت ااممنوحة
 (  936593) ( 3363386882) ( 18260756783)  -   -  ( 3468686642) (  116724) ( 962046982) حصة معيدي التأمني من األقساط اامكتتا هبا )نسيب(

  -  ( 3366826777)  -  ( 0360826679)  -  ( 5367956577)  -  ( 3661196081) التأمني من األقساط اامكتتا هبا )اختياري(حصة معيدي 
  -   -   -  ( 3967366032) ( 465996906)  -   -   -  حصة معيدي التأمني من األقساط اامكتتا هبا )فائض(

 (  936593) ( 0067996657) ( 18260756783) ( 4269966889) ( 465996906) ( 6666646037) (  116724) ( 0561646061) هباحصة معيدي التأمني من األقساط اامكتتا إمجايل 
   732637  064876672  00536458681  43976662606  9565466079  063666726  565806353  3386676600 صايف األقساط اامكتتا هبا

   3236768  0565766832  61963806558  04461206999  32263466025  6963156298  565426832  4468686941 شهر( 30فائتة )السنة الأقساط 
   936593  0067996657  18260756783  0360826679  -   6666646037   116724  0561646061 شهر( 30إمجايل حصة اامعيدين عن سنة فائتة )

 (  426727) ( 3260126704) ( 05566716201) ( 9767036022) ( 4262586480) ( 3760816774) ( 5167026338) ( 3967886824) سنةهناية الإمجايل األقساط غري اامكتسبة يف 
   166616  963396861  35063326133  865306073  -   3666666254  -   861306726 سنةالتأمني من أقساط غري مكتسبة يف هناية ال يحصة معيد

   616234  568646284  09068846890  6869226216  5266636126  661226408  5361336394  3362936350 قساط غري مكتسبة يف بداية السنةاأل إمجايل
 (  566731) ( 566446664) ( 37165286203) ( 362806182)  -  ( 662996592)  -  ( 563176544) حصة معيدي التأمني من أقساط غري مكتسبة يف بداية السنة

   006127 ( 461666642)  1760336869 ( 0868036364)  3266206804 ( 3269816146) ( 064286904) ( 866976650) إمجايل التغيري يف احتياطي أقساط غري مكتسبة
   06012 ( 8936443)  3568346359 ( 0361936071)  3266206804 ( 4366880) ( 064286904) ( 565006492) صايف التغيري يف احتياطي أقساط غري مكتسبة

   306427  365966009  06760706993  37660686993  32663496321  367496804  163716007  3163516713 صايف أقساط التأمني
   006898  168306988  -   069176702  -   3263366290   632  068446856 العموال ت اامربوضة

   180  -   -   -   167916980  -   -   -   إيرادا ت أخرى
   715668  564296037  30676070699  33379602667  32969416285  3368656936  163716817  7356998658 صايف اإليرادا ت

  -  ( 3226222) ( 44462936614) ( 32769656924) ( 6461696289)  -  ( 367156410) ( 762226222) إمجايل اامطالبا ت اامدفوعة
  -    636081  13268106324  -   -   -   -   661226222 حصة معيدي التأمني من إمجايل اامطالبا ت اامدفوعة )نسيب(

  -    016652  -   161396092  -   -   -   -  حصة معيدي التأمني من إمجايل اامطالبا ت اامدفوعة )اختياري(
  -   -   -   -   -   -   -   -  حصة معيدي التأمني من إمجايل اامطالبا ت اامدفوعة )فائض خسارة( 

  -    846911  13268106324  161396092  -   -   -   661226222 إمجايل حصة معيدي التأمني من إمجايل اامطالبا ت اامدفوعة
  -  (  356267) ( 33116059651) ( 32466466634) ( 6461696289)  -  ( 367156410) ( 7226222) صايف اامطالبا ت اامدفوعة

 (  5526222) ( 1068996222) ( 9365806259) ( 11165946632) ( 48466716727) ( 360786305)  -  ( 0065836254) مطالبا ت قيد التسوية يف هناية السنة
   1856222  1260306122  6463276442  30768486222  3266246713  360346039  -   3960536719 حصة معيدي التأمني من اامطالبا ت قيد التسوية يف هناية السنة

   5526222  0766296222  6966026516  14767366599  51063316234  062786305  -   3960836254 مطالبا ت قيد التسوية يف بداية السنة
 (  1856222) ( 0563866252) ( 6871671284) ( 30865656716) ( 3660016592) ( 367776328)  -  ( 3660136719) بداية السنةحصة معيدي التأمني من اامطالبا ت قيد التسوية يف 

  -  ( 560926222) ( 0369636501)  3463036989  4764196127   8226222  -  ( 161226222) إمجايل التغري يف احتياطي اامطالبا ت قيد التسوية
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 هي كالتايل/ اتبع: 0202كانون األو    13الرطاعي إليرادا ت ونتائج فروع التأمني للسنة اامنتهية يف إن التحلي  
  اجملموع   اسحوادث العامة   اسحوادث الشخصية   اامسنوليا ت   السفر   اهلندسي   التغطيا ت اامصرفية   
   .س.    .س.    .س.    .س.    .س.    .س.    .س.   

  3605762916296  362816207  3266896992   6886179  463166752  -   8063556697 اامكتتا هبا إمجايل األقساط
 (  1263146854)  -   -  (  76594) ( 6416022)  -   -  إلغاءا ت األقساط

 (  3468086353) (  06596) ( 0076422)  -  ( 3576092)  -   -  اسحسوما ت ااممنوحة
 ( 40567526897) ( 1466746) ( 667716599)  -  ( 160366976)  -   -  األقساط اامكتتا هبا )نسيب(حصة معيدي التأمني من 

 ( 38361566120) ( 1136935) ( 367446095)  -   -   -  ( 7863816776) حصة معيدي التأمني من األقساط اامكتتا هبا )اختياري(
 (  0461366316)  -   -   -   -   -   -  حصة معيدي التأمني من األقساط اامكتتا هبا )فائض(

 ( 61364016115) ( 6786663) ( 865376894)  -  ( 160366976)  -  ( 7863816776) حصة معيدي التأمني من األقساط اامكتتا هباإمجايل 
   58267266756   3423677  536944669   7682678   0339608  -   169736903 صايف األقساط اامكتتا هبا

  3600669586040  362816207  3266896992   6826787  164916552     8063556697 شهر( 30فائتة )السنة الأقساط 
   62763276399   6786663  865376894  -   160366976  -   7863816776 شهر( 30إمجايل حصة اامعيدين عن سنة فائتة )

 ( 51760926083) ( 4116033) ( 664316994) ( 0706135) ( 067936652)  -  ( 1068606079) سنةإمجايل األقساط غري اامكتسبة يف هناية ال
   01169126270   0736464  563326717  -   065366502     1360716532 سنةالتأمني من أقساط غري مكتسبة يف هناية ال يحصة معيد

   51568236913   1016983  769866091   0096853  568546952     1461126752 غري مكتسبة يف بداية السنة إمجايل األقساط
 ( 01068216993) ( 0226173) ( 566306958)  -  ( 463596152)  -  ( 1361206422) حصة معيدي التأمني من أقساط غري مكتسبة يف بداية السنة

 (  364886152) ( 3296012)  365706099 (  406464)  162616122  -   364686473 إمجايل التغيري يف احتياطي أقساط غري مكتسبة
 (  1606069) (  186317)  362726278 (  406464)  364026472  -   364196583 صايف التغيري يف احتياطي أقساط غري مكتسبة

   58261446487   1616614  162346771   6186101  365196750  -   564336520 صايف أقساط التأمني
   0966216630   3436027  366916890  -   362986578  -   669146773 اامربوضة العموال ت

   169326014   368   16036   36651   856166  -    056467 إيرادا ت أخرى
   46316858611   9525622  346733688   6619697  706701669  -   3061736742 صايف اإليرادا ت

 ( 60768006521)  -  ( 065626444)  -   -   -   -  إمجايل اامطالبا ت اامدفوعة
   13865936349  -   361976760  -   -   -   -  حصة معيدي التأمني من إمجايل اامطالبا ت اامدفوعة )نسيب(

   161406942  -   -   -   -   -   -  حصة معيدي التأمني من إمجايل اامطالبا ت اامدفوعة )اختياري(
  -   -   -   -   -   -   -  حصة معيدي التأمني من إمجايل اامطالبا ت اامدفوعة )فائض خسارة( 

   10369146289  -   361976760  -   -   -   -  إمجايل حصة معيدي التأمني من إمجايل اامطالبا ت اامدفوعة
 ( 12568886434)  -  ( 336360668)  -   -   -   -  صايف اامطالبا ت اامدفوعة

 ( 96760296575) (  526222) (  36202)  -   -   -   -  مطالبا ت قيد التسوية يف هناية السنة
   05166046341  -    734  -   -   -   -  حصة معيدي التأمني من اامطالبا ت قيد التسوية يف هناية السنة

  99962406348   526222   016802  -   -   -   -  مطالبا ت قيد التسوية يف بداية السنة
 ( 01763326062)  -  (  326364)  -   -   -   -  حصة معيدي التأمني من اامطالبا ت قيد التسوية يف بداية السنة

   1368106571  -    006822  -   -   -   -  إمجايل التغري يف احتياطي اامطالبا ت قيد التسوية
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 هي كالتايل/ اتبع: 0202كانون األو    13فروع التأمني للسنة اامنتهية يف إن التحلي  الرطاعي إليرادا ت ونتائج 
  أتمني اامركبا ت      أتمينا ت اسحياة   
  السرقة   اسحري    الصحي   سيارا ت شام    سيارا ت إلزامي   حبري   االدخاري   محاية   
   .س.    .س.    .س.    .س.    .س.    .س.    .س.    .س.   

  -  ( 0616752) ( 665846956)  0516316424  4368026448   0176333  -  ( 0826222) التغيري يف اامطالبا ت قيد التسويةصايف 
 (  806522) ( 469146852)  -  ( 5262196390) ( 0462466795) ( 563856310)  -   -  مطالبا ت حدثت ومل يبلغ عنها يف هناية السنة 

   576752  465136845  -   3963776022  -   469996836  -   -  مطالبا ت حدثت ومل يبلغ عنها يف هناية السنةحصة معيدي التأمني من 
   806522  463436152  5364396006  5063576492  1767336591  368926308  -   -  مطالبا ت حدثت ومل يبلغ عنها يف بداية السنة
 (  576752) ( 167776928) ( 1569916389) ( 3960846862)  -  ( 368096877)  -   -  غ عنها يف بداية السنةحصة معيدي التأمني مطالبا ت حدثت ومل يبل

  -  ( 7916522)  6053643960  063386098  3166646798 ( 160956224)  -   -  إمجايل التغري يف احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها
  -  (  196561)  3564066217  062326618  3166646798 ( 3056265)  -   -  يبلغ عنهاصايف التغيري يف مطالبا ت حدثت ومل 

  -   -    586542  0666766945  361556222  -    316062  -  سنةاسرتدادا ت من مطالبا ت مدفوعة هناية ال
  -   -  (  426978) ( 064346610)  -   -   -   -  سنةاسرتدادا ت من مطالبا ت مدفوعة هناية الحصة اامعيدين من 

  -   -   -   -   -   -   -   -  السنةاسرتدادا ت من مطالبا ت مدفوعة بداية 
  -   -    376560  0460606131  361556222  -    316062  -  صايف التغري يف اسرتدادا ت من اامطالبا ت اامدفوعة

  -  (  96148) (  076540) ( 5686776)  -   -   -   -  عموال ت مدفوعة للوكالء
  -  ( 0156164) ( 0962396909) ( 3369746111)  -  ( 5636706)  -  ( 4646050)  امندويب اامبيعا تعموال ت مدفوعة 

  -  ( 0606795) ( 364326056) (  786752)  -  (  626963)  -  (  086526) عموال ت مدفوعة للبن 
 (  306451) ( 0646065) ( 666746438) ( 662256114)  -  ( 162556703) (  176422) ( 4196072) عموال ت موظفني

  -   -   -   -  ( 968266036)  -   -   -  عمولة االحتاد السوري لشركا ت التأمني إلدارقه جتمع اإللزامي
  -  (  16545) ( 562866100) ( 7246403)  -  ( 369476930) ( 465056473) ( 3696456) أتمينة أخرى مصاريف

  -   -  ( 1769946038)  -   -   -   -   -  األقعاب اإلدارية اامدفوعة لشركا ت إدارة النفرا ت الطبية
 (  633) ( 3516463) ( 168156296) ( 364656838) ( 6226877) ( 4346833) (  116045) ( 0696034) بدال ت اهليئة

  -   -   -   -  ( 9906681)  -   -   -  حصة صندوق قعويض متضرري حوادث السري جمهولة اامسبا
  -   -   -   -  ( 563236149)  -   -   -  حصة صندوق الرعاية االجتماعية

 (  316264) ( 360476358) ( 72028644866) ( 8567666840) ( 9046209696) ( 456909628) ( 661386089) ( 706152669) صايف اامصاريف
   100660  463606259  0586804610  9164196869  6856931633  056916681 ( 163446450)  9316647688 التأمنيصايف أرتاس/ )خسائر( فروع 
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 هي كالتايل/ اتبع: 0202كانون األو    13إن التحلي  الرطاعي إليرادا ت ونتائج فروع التأمني للسنة اامنتهية يف 
  اجملموع   اسحوادث العامة   اسحوادث الشخصية   اامسنوليا ت   السفر   اهلندسي   التغطيا ت اامصرفية   
   .س.    .س.    .س.    .س.    .س.    .س.    .س.   

   4861466456  -    316152  -   -   -   -  صايف التغيري يف اامطالبا ت قيد التسوية
 (  9366466397) (  836007) ( 8236749) (  536259) ( 0606236)  -  ( 663636677) مطالبا ت حدثت ومل يبلغ عنها يف هناية السنة 

   1565636429   526922   6186840  -    0436071  -   568616781 حصة معيدي التأمني من مطالبا ت حدثت ومل يبلغ عنها يف هناية السنة
  35567996288   626746   9986087   416297   8576655  -   664176236 مطالبا ت حدثت ومل يبلغ عنها يف بداية السنة

 (  6863556551) (  176572)  ( 7236602)  -  ( 6216579)  -  ( 568696022) حصة معيدي التأمني مطالبا ت حدثت ومل يبلغ عنها يف بداية السنة
   6463506893 (  026483)   3966518 (  76960)   5956619  -    0756119 إمجايل التغري يف احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها

   1365586747 (  76353)   3116762 (  76960)   0116111  -    0696900 صايف التغيري يف مطالبا ت حدثت ومل يبلغ عنها
   0863216745  -   -   -   -   -   -  سنةسرتدادا ت من مطالبا ت مدفوعة هناية الا

 (  064556632)  -   -   -   -   -   -  سنةاسرتدادا ت مطالبا ت مدفوعة هناية الحصة اامعيدين من 
  -   -   -   -   -   -   -  السنةاسرتدادا ت من مطالبا ت مدفوعة بداية 

   0566486315  -   -   -   -   -   -  صايف التغري يف اسرتدادا ت من اامطالبا ت اامدفوعة
 (  6486737)  -  (  356542) (  076533)  -   -   -  عموال ت مدفوعة للوكالء

 (  4164446081) (  146142) ( 9116861) (  386243) ( 0206415)  -   -   امندويب اامبيعا تعموال ت مدفوعة 
  (  369216699) (  146142) (  36652) (  386243) (  86422)  -   -  عموال ت مدفوعة للبن 

 (  3668746894) (  476963) ( 3436405)   06528 ( 3996355)  -   -  عموال ت موظفني
 (  968266036)  -   -   -   -   -   -  عمولة االحتاد السوري لشركا ت التأمني إلدارقه جتمع اإللزامي

  (  3064176307)  -   -   -   -   -   -  أتمينة أخرى مصاريف
  (  1769946038)  -   -   -   -   -   -  األقعاب اإلدارية اامدفوعة لشركا ت إدارة النفرا ت الطبية

 (  761636752) (  66498) (  646319) (  46285) (  026963)  -  ( 4906914) بدال ت اهليئة
 (  9906681)  -   -   -   -   -   -  حصة صندوق قعويض متضرري حوادث السري جمهولة اامسبا

 (  563236149)  -   -   -   -   -   -  حصة صندوق الرعاية االجتماعية
 ( 11669226236) ( 3126092)  ( 063706392) (  371631) ( 9397663)  -  ( 0016230) اامصاريفصايف 

   07669586138   1746738  206519669   5566684  790650662  -   3063486708 صايف أرتاس/ )خسائر( فروع التأمني
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 هي كالتايل: 9023كانون األو    13ونتائج فروع التأمني للسنة اامنتهية يف إن التحلي  الرطاعي إليرادا ت 
   أتمني اامركبا ت      أتمينا ت اسحياة   
  السرقة   اسحري    الصحي   شام سيارا ت    سيارا ت إلزامي   البحري   اإلدخاري   محاية   
   .س.    .س.    .س.    .س.    .س.    .س.    .س.    .س.   

   3576515  3467966312  52164316924  37560096852  30666886117  0564996780  565666832  0560456989 إمجايل األقساط اامكتتا هبا
  -  ( 3156939) ( 3560706437) ( 069796763) (  156270) ( 0986273)  -  ( 6386707) إلغاءا ت األقساط

  -  (  652) ( 964826368) ( 168306229)  -  ( 0056003)  -  (  76682) اسحسوما ت ااممنوحة
 (  3436780) ( 962766948) ( 08963826217)  -   -  ( 869646855)  -  ( 460286855) حصة معيدي التأمني من األقساط اامكتتا هبا )نسيب(

  -  ( 562146731)  -  ( 067256952)  -  ( 3564116525) (  536461) ( 966906387) حصة معيدي التأمني من األقساط اامكتتا هبا )اختياري(
  -   -   -  ( 3462716381) ( 860246956)  -   -   -  (فائضحصة معيدي التأمني من األقساط اامكتتا هبا )
 (  3436780) ( 3463336663) ( 08963826217) ( 3667796311) ( 860246956) ( 0461986162) (  536461) ( 3169236240) حصة معيدي التأمني من األقساط اامكتتا هبا

   356751   5476922  38964836080  35366586947  33864486129   5786312  565356147  3267386542 صايف األقساط اامكتتا هبا
   3576515  3466626033  48863436487  37060526289  30666516065  0560236733  565666832  0466076060 شهر( 30فائتة )السنة الأقساط 

 (  3678034) ( 3463336663) ( 08963826217) ( 067256952)  -  ( 6204619861) (  536461) ( 3169236240) شهر( 30إمجايل حصة اامعيدين عن سنة فائتة )
 (  616234) ( 568646284) ( 09068846890) ( 6869226216) ( 5266636126) ( 661226408) ( 5361336394) ( 3362936350) سنةإمجايل األقساط غري اامكتسبة يف هناية ال

   566731  566446664  37165286203  362806182  -   662996592  -   563176544 سنةالتأمني من أقساط غري مكتسبة يف هناية ال يحصة معيد
   596224  465216172  00964566460  5467846436  1765096787  861726021  4967936847  3063466764 حصة الشركة من أقساط غري مكتسبة يف بداية السنة

 (  436121) ( 463396456) ( 31560756988) ( 362986240)  -  ( 664756518)  -  ( 569136013) التأمني من أقساط غري مكتسبة يف بداية السنة يحصة معيد
 (  46232) ( 361626734) ( 6164086412) ( 3463356602) ( 3163136539)  062696775 ( 365396147)  362556630 مكتسبةإمجايل التغيري يف احتياطي أقساط غري 

   336422   3646494 ( 0563966197) ( 3463136080) ( 3163136539)  366916807 ( 365396147)   0636905 صايف التغيري يف احتياطي أقساط غري مكتسبة
   076351   7306194  36460846885  31765076665  32561366792  060736957  169966222  3269826465 التأمنيصايف أقساط 

   186992  160566277  565996897   0736877  -   464726626   805  363936460 العموال ت اامربوضة
   666341  169686473  36968846780  31767996540  32561366792  667406561  169966805  3063736907 صايف اإليرادا ت

  -  ( 161666205) ( 14167286017) ( 8166206470) ( 6463196879)  -  ( 365066907)  -  إمجايل اامطالبا ت اامدفوعة
  -   067486928  04265916976  -   -   -   -   -  التأمني من إمجايل اامطالبا ت اامدفوعة )نسيب( يحصة معيد
  -    3716922  -   360856088  -   -   -   -  التأمني من إمجايل اامطالبا ت اامدفوعة )اختياري( يحصة معيد

  -   -   -   -   -   -   -   -  حصة معيدي التأمني من إمجايل اامطالبا ت اامدفوعة )فائض خسارة( 
  -   069006828  04265916976  360856088  -   -   -   -  إمجايل حصة معيدي التأمني من إمجايل اامطالبا ت اامدفوعة

  -  ( 4416037) ( 32163346063) ( 8061376384) ( 6463196879)  -  ( 365066907)  -  اامدفوعة ا تصايف اامطالب
 (  5526222) ( 0766296222) ( 6966026516) ( 14767366599) ( 51063316234) ( 062786305)  -  ( 3960836254) مطالبا ت قيد التسوية يف هناية السنة

   1856222  0563866252  4867126871  30865656716  3660016592  367776328  -   3660136719 التأمني من اامطالبا ت قيد التسوية يف هناية السنة يحصة معيد
  362226222  762796222  5668346473  17669916934  63667766390  0164326905  -   365456555 مطالبا ت قيد التسوية يف بداية السنة

 (  7226222) ( 561896672) ( 1967726309) ( 30762606338) ( 1364296692) ( 3964926597)  -  ( 362836889) التأمني من اامطالبا ت قيد التسوية يف بداية السنة يحصة معيد
   4526222 ( 0265126222) ( 3068266265)  0960776135  8466616378  0361106822  -  ( 3767156499) إمجايل التغري يف احتياطي اامطالبا ت قيد التسوية
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 هي كالتايل/ اتبع: 0239كانون األو    13إن التحلي  الرطاعي إليرادا ت ونتائج فروع التأمني للسنة اامنتهية يف 
  اجملموع   اسحوادث العامة   اسحوادث الشخصية   اامسنوليا ت   السفر   اهلندسي   التغطيا ت اامصرفية   
   .س.    .س.    .س.    .س.    .س.    .س.    .س.   

  3629063306283   8296951  3161326487   5806971  3367836222  -   38962096113 إمجايل األقساط اامكتتا هبا
 ( 30068966169)  -   -  (  86146) ( 1456622)  -  ( 32160206456) إلغاءا ت األقساط

 (  3466666293)  -  ( 7116788)  -  ( 4266575)  -   -  اسحسوما ت ااممنوحة
 ( 10460896310) ( 1506947) ( 461356987)  -  ( 862476703)  -   -  حصة معيدي التأمني من األقساط اامكتتا هبا )نسيب(

 ( 33661626743) ( 3476983) ( 562186940)  -   -   -  ( 7860566222) حصة معيدي التأمني من األقساط اامكتتا هبا )اختياري(
 (  0060786319)  -   -   -   -   -   -  (فائضحصة معيدي التأمني من األقساط اامكتتا هبا )
 ( 46069086230) ( 5226908) ( 961546909)  -  ( 862476703)  -  ( 7860566222) حصة معيدي التأمني من األقساط اامكتتا هبا

   49366036629   1296205  160036772   5746607  069836324  -   765726875 صايف األقساط اامكتتا هبا
  96960356730   8296951  3161326487   5746607  3364156422     8568066875 شهر( 30فائتة )السنة الأقساط 

 ( 44266496871) ( 8522690) ( 099615469)  -  ( 862476703)  -  ( 7860566222) شهر( 30إمجايل حصة اامعيدين عن سنة فائتة )
 ( 51568236913) ( 1016983) ( 769866091) ( 0096853) ( 568546952)  -  ( 1461126752) سنةإمجايل األقساط غري اامكتسبة يف هناية ال

   01068216993   0226173  566306958  -   463596152     1361206422 سنةالتأمني من أقساط غري مكتسبة يف هناية ال يحصة معيد
   45365376362   3716113  565546087   0266752  762606832     4368786309 حصة الشركة من أقساط غري مكتسبة يف بداية السنة

 ( 02361186650) ( 3146800) ( 160686015)  -  ( 560256737)  -  ( 1967886102) التأمني من أقساط غري مكتسبة يف بداية السنة يحصة معيد
 (  8460846773) ( 3526652) ( 064106226) (  016323)  360276862  -   765476179 إمجايل التغيري يف احتياطي أقساط غري مكتسبة
 (  5068396410) (  856323) (  876081) (  016323)   3636491  -  ( 9186543) صايف التغيري يف احتياطي أقساط غري مكتسبة

   41868206377   0016904  163146487   5536506  163406597  -   666106114 صايف أقساط التأمني
   3669466243   3016990  363876541  -    8246770  -   -  العموال ت اامربوضة
   45567486038   1476935  461006212   5536506  169476172  -   666106114 صايف اإليرادا ت

 ( 49869226469)  -  ( 065566909)  -   -   -   -  إمجايل اامطالبا ت اامدفوعة
  04465376899  -   363756235  -   -   -   -  التأمني من إمجايل اامطالبا ت اامدفوعة )نسيب( يحصة معيد
   364596388  -   -   -   -   -   -  التأمني من إمجايل اامطالبا ت اامدفوعة )اختياري( يحصة معيد

  -   -   -   -   -   -   -  حصة معيدي التأمني من إمجايل اامطالبا ت اامدفوعة )فائض خسارة( 
   04569776287  -   363756235  -   -   -   -  إمجايل حصة معيدي التأمني من إمجايل اامطالبا ت اامدفوعة

 ( 05069016180)  -  ( 361836934)  -   -   -   -  اامدفوعة ا تصايف اامطالب
 ( 99962406348) (  526222) (  016802)  -   -   -   -  مطالبا ت قيد التسوية يف هناية السنة

   01763326062  -    326364  -   -   -   -  التأمني من اامطالبا ت قيد التسوية يف هناية السنة يحصة معيد
  3633468486943   526222   36202  -   -    356034  1363606652 مطالبا ت قيد التسوية يف بداية السنة

 ( 05465006980)  -  (  734)  -   -  (  316657) ( 0966246538) التأمني من اامطالبا ت قيد التسوية يف بداية السنة يحصة معيد
   33568266791  -  (  006822)  -   -    356034  1363606652 احتياطي اامطالبا ت قيد التسويةإمجايل التغري يف 
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 هي كالتايل/ اتبع: 0239كانون األو    13إن التحلي  الرطاعي إليرادا ت ونتائج فروع التأمني للسنة اامنتهية يف 
  أتمني اامركبا ت      أتمينا ت اسحياة   
  السرقة   اسحري    الصحي   شام سيارا ت    سيارا ت إلزامي   حبري   االدخاري   محاية   
   .س.    .س.    .س.    .س.    .س.    .س.    .س.    .س.   

   3156222 ( 7716602) ( 168456103)  1267826911  6964776278  166396133  -  ( 065856649) صايف التغيري يف اامطالبا ت قيد التسوية
 (  806522) ( 463436152) ( 5364396006) ( 5063576492) ( 1767336591) ( 368926308)  -   -  مطالبا ت حدثت ومل يبلغ عنها يف هناية السنة 

   576752  167776928  1569916389  3960846862  -   368096877  -   -  التأمني من مطالبا ت حدثت ومل يبلغ عنها يف هناية السنة يحصة معيد
   3526222  362636852  1566666891  5665496287  4662906525  165336619  -   -  مطالبا ت حدثت ومل يبلغ عنها يف بداية السنة

 (  3256222) ( 8286453) ( 0467726716) ( 3962596138) ( 9826989) ( 069016589)  -   -  التأمني مطالبا ت حدثت ومل يبلغ عنها يف بداية السنة يحصة معيد
   676522 ( 162796522) ( 3567506111)  461936597  861826930  366036533  -   -  إمجايل التغري يف احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها

   026052 ( 3326241) ( 465096882)  466376319  761996901   5076799  -   -  صايف التغيري يف مطالبا ت حدثت ومل يبلغ عنها
  -   -    9316422  0367886206   5546222  -    336002  -  سنةاسرتدادا ت من مطالبا ت مدفوعة هناية ال

  -   -  ( 6196182) ( 5916207)  -   -   -   -  سنةاسرتدادا ت من مطالبا ت مدفوعة هناية الحصة اامعيدين من 
  -   -   -   -   -   -   -   -  السنةاسرتدادا ت من مطالبا ت مدفوعة بداية 

  -   -    0746202  0363946999   5546222  -    336002  -  صايف التغري يف اسرتدادا ت من اامطالبا ت اامدفوعة
  -  (  96148) ( 1056409) ( 5986005)  -   -   -   -  للوكالء عموال ت مدفوعة
 (  306007) ( 3446340) ( 0363516932) ( 767076490) (  776686) (  666387) (  326182) ( 4356690)  امندويب اامبيعا تعموال ت مدفوعة 

  -  (  036178) ( 368876958) (  456759)  -   (0746950) (  66022) (  546571) عموال ت مدفوعة للبن 
 (  336522) (  566509) ( 568726783) ( 461496873)  -  ( 362376414) (  676347) ( 1516848) عموال ت موظفني

  -   -   -   -  ( 862006684)  -   -   -  عمولة االحتاد السوري لشركا ت التأمني إلدارقه جتمع اإللزامي
   002 ( 3056704) ( 060276445) (  556675) ( 7306303) ( 360976318) ( 664446626)   96176 أتمينة أخرى (مصاريفاسرتدادا ت / )

  -   -  ( 1361086008)  -   -   -   -   -  إدارة النفرا ت الطبيةاألقعاب اإلدارية اامدفوعة لشركا ت 
 (  945) (  876963) ( 069086848) ( 362116522) ( 7596939) ( 3536032) (  116423) ( 3476764) بدال ت اهليئة

  -   -   -   -  ( 469026592)  -   -   -  جمهولة اامسباندوق قعويض متضرري حوادث السري حصة ص
  -   -   -   -  ( 360036377)  -   -   -  حصة صندوق الرعاية االجتماعية

   3126798 ( 367136960) ( 37669386243) ( 1965146615) ( 506401625)  361426389 ( 764437862) ( 165486352) صايف اامصاريف
  3966943  060166529 ( 762116059)  9860646927  53206891671  862806750 ( 462826636)  786601677 صايف أرتاس/ )خسائر( فروع التأمني
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 هي كالتايل/ اتبع: 0239كانون األو    13إن التحلي  الرطاعي إليرادا ت ونتائج فروع التأمني للسنة اامنتهية يف 
  اجملموع   اسحوادث العامة   اسحوادث الشخصية   اامسنوليا ت   السفر   اهلندسي   التغطيا ت اامصرفية   
   .س.    .س.    .س.    .س.    .س.    .س.    .س.   

   9861946273  -  (  316152)  -   -    36557  365586310 صايف التغيري يف اامطالبا ت قيد التسوية
 ( 35567996288) (  626746) ( 9986087) (  416297) ( 8576655)  -  ( 664176236) مطالبا ت حدثت ومل يبلغ عنها يف هناية السنة 

   6863556551   176572   7236602  -    6216579  -   568696022 التأمني من مطالبا ت حدثت ومل يبلغ عنها يف هناية السنة معيديحصة 
   35065856278 (  136066)   6946086   186766   9966887   06080  768506349 مطالبا ت حدثت ومل يبلغ عنها يف بداية السنة

 (  5760006185)  -  ( 4286509)  -  ( 7216434) (  06249) ( 764626132) التأمني مطالبا ت حدثت ومل يبلغ عنها يف بداية السنة معيديحصة 
 (  160346232) (  906230) ( 1246223) (  46113)   3196010   06080  364356311 إمجايل التغري يف احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها

   767396358 (  546440) (  326932) (  46113)   196197   011 ( 3756977) صايف التغيري يف مطالبا ت حدثت ومل يبلغ عنها
   0160736346  -    46522  -   -   -   -  سنةسرتدادا ت من مطالبا ت مدفوعة هناية الا

 (  360106427)  -   -   -   -   -   -  سنةاسرتدادا ت مطالبا ت مدفوعة هناية الحصة اامعيدين من 
  -   -   -   -   -   -   -  السنةاسرتدادا ت من مطالبا ت مدفوعة بداية 

   0062186719  -    46522  -   -   -   -  صايف التغري يف اسرتدادا ت من اامطالبا ت اامدفوعة
 (  9846911)  -  (  046402) (  076533)  -   -   -  للوكالء عموال ت مدفوعة
 (  1364906790) (  116737) ( 364296256) (  356035) ( 4076288)  -   -   امندويب اامبيعا تعموال ت مدفوعة 

  (  061636106) (  036696) (  36952)  -  (  466862)  -   -  عموال ت مدفوعة للبن 
  (  3060766510) (  396536) (  006588) (  16328) ( 5246032)  -   -  عموال ت موظفني

 (  862006684)  -   -   -   -   -   -  عمولة االحتاد السوري لشركا ت التأمني إلدارقه جتمع اإللزامي
  (  3264446374)   361   46808   06941   1836993  -  (  986) أتمينة أخرى (مصاريفاسرتدادا ت / )

  (  1361086008)  -   -   -   -   -   -  الطبيةاألقعاب اإلدارية اامدفوعة لشركا ت إدارة النفرا ت 
 (  568356090) (  46862) (  796861) (  16448) (  686630)  -  ( 5346963) بدال ت اهليئة

 (  469026592)  -   -   -   -   -   -  جمهولة اامسباندوق قعويض متضرري حوادث السري حصة ص
 (  360036377)  -   -   -   -   -   -  حصة صندوق الرعاية االجتماعية

 ( 01166196340) ( 3146268) ( 069146701) (  526672) ( 6056180)   36792   8666028 صايف اامصاريف
   00063296276   0316847  361876127   5226856  161036988   36792  764986540 صايف أرتاس/ )خسائر( فروع التأمني

 



 

 - 52 - 

 
 قتو ع األقساط اامكتتا هبا حتت فرع التأمني اإللزامي على البنود التالية: *

  كانون األو   13للسنة اامنتهية يف      
  0239   0202   البند  
   .س.    .س.     
  33762316185  9960686054  التأمني اإللزامي  
  563246132  -   أتمني حدودي  
  465156572   8776953  بطاقة برقرالية  

    32263466025  30666516065  
 إيضاحا ت خاصة هبيئة اإلشراف على التأمني:

  كانون األو   13للسنة اامنتهية يف      
  0239   0202   البند  

   .س.    .س.  
  568356090  761636752 حصة هيئة اإلشراف على التأمني

  360036377   9906681 صندوق قعويض متضرري حوادث السريحصة 
  1361086008  1769946038 األقعاب اإلدارية لشركا ت إدارة النفرا ت الصحية

 
 ا ت أخرىإيراد  -61

 مما يلي:هاا البند  يتكون
  كانون األو   13للسنة اامنتهية يف      

  0202   0239  
   .س.    .س.  

  8563526524  34265446622 ا ت إجيارإيراد
  0263706381  068126480 ا ت أخرىإيراد

 34161756280  66873256100  
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 اامخاطر وإدارة العادلة الريمة -71

 :ةالريمة العادلة للموجودا ت واامطلوتا ت اامالي )أ(

ــــة والريمة العادلة للموجودا ت واامطلوتا ت اامالية  ــــرق جوهري بني الريمة الدفرتيـ اامالية  االستثمارا تتاستثناء  ،بتاريخ بيان الوضع اامايل ااموقوفةال يوجد فـ
 .احملددة على أساس الريمة العادلة من خال  الدخ  الشام  اآلخر

الريمة العادلة حبســــــــا  إىل طرق قياس إضــــــــافة، ادلة للموجودا ت واامطلوتا ت اامالية يف البياان ت ااماليةيتضــــــــمن اجلدو  التايل الريمة الدفرتية والريمة الع
متها الدفرتية موا ية لريمتها ن قيأسـجلة على أساس الريمة العادلة نظراً العتبار اإلدارة اامقراقبية اخليارا ت. مت اسـتثناء ااموجودا ت واامطلوتا ت اامالية وغري 

 :العادلة
   0202و  كانون األ  13يف  كما  

 الفرق      الريمة العادلة      الريمة   
    ايدة / )نرصان(   اجملموع   اامستوى الثالث   اامستوى الثاين   األو اامستوى    االمسية الصافية  إيضاس 

  .س.     .س.    .س.    .س.    .س.    .س.   

 ااموجودا ت اامالية اامريمة تالريمة العادلة 
 مالية حمددة على أساس الريمة استثمارا ت 

  03963246230  12967856234  -   -   12967856234  9266836220 7 العادلة من خال  الدخ  الشام  اآلخر 
 

   9023كانون األو    13يف  كما  
 الفرق      الريمة العادلة      الريمة   
    ايدة / )نرصان(   اجملموع   اامستوى الثالث   اامستوى الثاين   األو اامستوى    االمسية الصافية  إيضاس 

  .س.     .س.    .س.    .س.    .س.    .س.   

 ااموجودا ت اامالية اامريمة تالريمة العادلة 
 مالية حمددة على أساس الريمة استثمارا ت 

  02166046060  09461256064  -   -   09461256064  9266836220 7 الشام  اآلخرالعادلة من خال  الدخ   

 واامستوى الثاين خال  العام.و  حتويال ت بني اامستوى األأي   يكن هناكمل

 معلوما ت غري منظورة هامة وحساسيتها على الريمة العادلة:، أسس الترييم
 اامالية يف البياان ت اامالية واامعلوما ت غري اامنظورة اهلامة اامستخدمة. دوا تالريمة العادلة لأليظهر اجلدو  التايل معلوما ت حو  كيفية قضمني 

 حساسية اامعطيا ت     تعالقة اامعطيا              
 غري اامنظورة على   غري اامنظورة   معطيا ت غري           
   الريمة العادلة   مع الريمة العادلة   هامةمنظورة    سس الترييمأ   اتريخ الترييم    ااموجودا ت اامالية 

 مالية حمددة على أساس الريمة استثمارا ت 
  ال ينطب    ال ينطب    ال ينطب   الريمة العادلة استناداً إىل السعر  0202و  كانون األ  13  العادلة من خال  الدخ  الشام  اآلخر 
      صدر األسهمماامردم من         

 خماطر التأمني:إدارة  )ب(

 خماطر التأمني 

خال  متابعة   دارة خماطر التأمـني مـنإلميكن  .قيمة اامطلوتا ت التأمينيةأو  قوقيت، إن خماطر التأمني هي اامخاطر اليت يولدها عدم التأكد من حدوث
 .اامتوقعة متابعة صحة التسعري ومتابعة اامطالبا ت الفعلية مراب  اامطالبا ت، اجلديد نتاجقكوين اإلو  كمية
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، أمنيما يستتبع ذل  من مطالبا ت ذا ت قيم غري منكدة نظراً إىل طبيعة عرد التو  عرد أتمني احتما  حتر  حدث منمن عليهأي  يعترب اخلطر لوجا
 .تالتايل ال ميكن قوقعهو  يكون حتر  هاا اخلطر مفاجئاً 

ـة ااماكورة حتت بند قسديدا ت اامنافع الريمو  ينية هو أن قفوق اامطالبا ت الفعليةإن اخلطر األساسي الاي قواجهه شركا ت التأمني لوجا عرودها التأم
بناء عليه ، ري قابلة للتأمنيغأو  االكتتاب أبخطار سيئةو  إىل احتما  قسعري غري مالئم لألخطار ووضع األقساط غري اامناسبة إضافةاامطلوتا ت التأمينية 
ع من سنة إىل أخرى عن الترديرا ت اامنافو  مبالغ اامطالبا تو  دى اامبالغ اليت كانت مردرة وختتلف األرقام الفعليةاامنافع وحدهتا قتعو  فإن قواقر اامطالبا ت

 .اامتوقعة

د طـور ت الشركة اسرتاقيجية من قكويناهتا وقأي  كلما كانت أق  عرضة للتأثر تالتغريا ت اليت قطرأ على،  أضف إىل ذل  أنه كلما قنوعت احملفظة التأمينية
نسبة التغري يف  ضمن ك  فئة من قل  الفئـا ت لتوسيـع قاعـدة األخطار بغية ختفيضو  االكتتاب بعرود التأمني لتنويع األخطار التأمينية اليت قرب  هبا

 .النتيجة اامتوقعة

قضـع الشركة األسس و  ادث معـاجلة فعـالةمعاجلة اسحو و  معاهدا ت إعادة أتمني ذا ت فئة ممتا ةو  قدير الشركة أخطارها من خال  اسرتاقيجية اكتتاب سليمة
 االكتتابية اليت قوفر اامعايري اامالئمة الختيار األخطار.

، %5661البحري ، %4633فرع اسحياة  على فروع التأمني تالشك  التايل: 0202كانون األو    13وقد قو عت احملفظة التأمينية للسنة اامنتهية يف 
اسحوادث الشخصية ، %2608السفر ، %اهلندسي صفر، %0628اسحري  ، %50629الصحي ، %39693 سيارا ت شام ، %8636سيارا ت إلزامي 

 .%2626واامسنوليا ت ، %2623السرقة ، %2629اسحوادث العامة ، %667واثئ  أتمني اامصارف ، 2687%

، %066البحري ، %1630فرع اسحياة  على فروع التأمني تالشك  التايل: 0239كانون األو    13وقد قو عت احملفظة التأمينية للسنة اامنتهية يف 
اسحوادث الشخصية ، %3638السفر ، %اهلندسي صفر، %3653اسحري  ، %52617الصحي ، %37677سيارا ت شام  ، %31627سيارا ت إلزامي 

 .%2626ا ت ، واامسنولي%2620، السرقة %2628اسحوادث العامة ، %8685واثئ  أتمني اامصارف ، 3617%

 خماطر إعادة التأمني 
ه يف تاقي ذل  كما هو معمو  بو ، لترليص اامخاطر اامالية النامجة عن اامطالبا ت الكبرية، قامت الشركة إببرام عرود إعادة أتمني مع شركا ت أخرى

 .شركا ت التأمني

جلغرايف وطبيعة اقروم الشركة بترييم الوضع اامايل لشركة إعادة التأمني اامتعاقدة معها ويتمحور اهتمامها حو  األخطار االئتمانية النامجة عن التو ع 
 .والفعاليا ت لشركا ت إعادة التأمني األنشطة

، ارأبسعار منافسة ومتكنها من االحتفاظ تاسحد األمث  من األخط دخلت الشركة يف معاهدا ت إعادة أتمني اليت قوفر هلا الردرة على مواجهة األخطار
 .اجلاهزةصو  مع األخا بعني االعتبار ااموارد اامالية كرأس ااما  واالحتياطيا ت وحجم حمفظة األوراق اامالية واأل

 .كةهو االحتفاظ بنسبة سيولة عالية للشر  ،واألكثر أمهية، احملتفظ به يتناسا مع الرواعد العملية ومرياس اامرارنة العام اامخاطر حجمإن 

يف حا  عدم  وقبرى الشركة ملتزمة جتاه اامنمن هلم تاسحصة اامعاد أتمينها حىت .إن عرود أقساط إعادة التأمني ال حت  الشركة من التزاماهتا جتاه اامنمن هلم
 .وفاء شركة التأمني تالتزاماهتا

 السوق خماطر

دم أسعار صرف العمال ت لا فيها اامخاطر النامجة عن عأو  الفوائدأو  ا ت النامجة عن ااموجودا تيراداإلأو ، يف قيمة قنشأ هاه اامخاطر من التغريا ت
 .اامطلوتا تو  بني ااموجودا ت التطاب 
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 السيولة خماطر

فإن الشركة ، هلاه الغاية .د استحراق أية دفعةإن إدارة خماطر السيولة قتمث  تالتأكد من قوفر سيولة كافية لإليفاء تااللتزاما ت اامرتقبة على الشركة عن
 .ذل  بشك  دوريو  اامطلوتا ت على حد سواءو  قروم برياس التدف  النردي اامتوقع تالنسبة للموجودا ت

 
 .قسويتهاأو  اامطلوتا ت وفراً للفرتة اامتوقعة السرتدادهاو  التايل حتلي  ااموجودا ت اجلدو يبني 
  0202و  األ كانون 13 يف كما   
  اجملموع   سنة من أكثر   سنة لغاية   
  .س.    .س.    .س.   

 ااموجودا ت 
  3686067596020  -   3686067596020 يوا ي النرد ماو  النرد
  0643865246499  -   0643865246499 اامصارف لدى ألج  ودائع

 مالية حمددة على أساس استثمارا ت 
  12967856234  -   12967856234 اآلخرالريمة العادلة من خال  الدخ  الشام   

  35365526957  -   35365526957 أتمني وكالءو  وسطاء، عمالء مدينون
  1962966520  -   1962966520 التأمني إعادةو  التأمني شركا ت من مدينة حساتا ت

  50163356604  -   50163356604 اسحسابيةو  الفنية االحتياطيا ت من التأمني معيدي حصة
   462096648  -   462096648 ذا ت عالقة أطراف-مدينة ذمم
  36368166086  -   36368166086 أخرى موجودا تو  مربوضة غري مستحرة فوائد
  0562226222  0562226222  -  التأمني على اإلشراف هيئة لصاحل جممدة وديعة

  5647266776710  0562226222  5649566776710  
 اامطلوتا ت 

  3636860856609  -   3636860856609 التأمني إعادةو  التأمني لشركا ت دائنة حساتا ت
  4061896304  -   4061896304 أتمني ووسطاء دائنون عمالء

  3659663466251  -   3659663466251 اسحسابيةو  الفنية االحتياطيا ت
  43960006817  -   43960006817 خمتلفون دائنونو  دائنة ذمم
  04768896856  -   04768896856 ذا ت عالقة أطراف- دائنة ذمم

  1647169116499   -  1647169116499  

  0620367446011  0562226222  3699667446011 السيولة فائض
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 .قسويتهاأو  اامطلوتا ت وفراً للفرتة اامتوقعة السرتدادهاو  يبني اجلدو  التايل حتلي  ااموجودا ت
  0239و  األ كانون 13 يف كما   
  اجملموع   سنة من أكثر   سنة لغاية   
 .س.    .س.    .س.    

 ااموجودا ت 
  93061436279  -   93061436279 يوا ي النرد ماو  النرد
  3695469816237  -   3695469816237 اامصارف لدى ألج  ودائع

 مالية حمددة على أساس استثمارا ت 
  09461256064  -   09461256064 الريمة العادلة من خال  الدخ  الشام  اآلخر 

  34064286164  -   34064286164 أتمني وكالءو  وسطاء، عمالء مدينون
  5260876733  -   5260876733 التأمني إعادةو  التأمني شركا ت من مدينة حساتا ت

  51862696824  -   51862696824 اسحسابيةو  الفنية االحتياطيا ت من التأمني معيدي حصة
  3160706458  -   3160706458 ذا ت عالقة أطراف-مدينة ذمم
  30060376776  -   30060376776 أخرى موجودا تو  مربوضة غري مستحرة فوائد
  0562226222  0562226222  -  التأمني على اإلشراف هيئة لصاحل جممدة وديعة

  4620768856471  0562226222  4625068856471  
 اامطلوتا ت 

  61368656152  -   61368656152 التأمني إعادةو  التأمني لشركا ت دائنة حساتا ت
  4464636147  -   4464636147 أتمني ووسطاء دائنون عمالء

  3669266416367  -   3669266416367 اسحسابيةو  الفنية االحتياطيا ت
  06767186341  -   06767186341 خمتلفون دائنونو  دائنة ذمم
  9364976219  -   9364976219 عالقةذا ت  أطراف- دائنة ذمم

   463046196  -   463046196 منونة ضريبة الدخ 

  0671261096440   -  0671261096440  

  3610065566213  0562226222  3609765566213 السيولة فائض

 التسليفخماطر 

يت قتبع مبادئ إن متابعة خماطر التسليف هي من مسنولية الشركة ال .الشركةقتمث  خماطر التسليف بعدم إمكانية اامدينني من الوفاء تالتزاماهتم جتاه 
خاصة و  اامخاطرتل  التنويع يف خماطر التسليف يف كافة أقسام الشركة اامعرضة لو  قوجيهية صارمة أتخا بعني االعتبار معد  التصنيف األدىن للمررتضني

 .قسمي االستثمارا ت وإعادة التأمني
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 دةمعد  الفائ خماطر

 ت اخلاضعة اليت هلا أتثري مباشر على ااموجودا ت اامنتجة للفوائد واامطلوتاو  قنشأ هاه اامخاطر من التغريا ت اليت حتدث يف معدال ت الفوائد السوقية
 .للفوائد

 قنحصر خماطر الفائدة يف اسحساتا ت اامصرفية اامنتجة للفوائد واسحساتا ت اجملمدة امعيدي التأمني اخلاضعة للفوائد.

 خماطر العمليا ت

 شخاصفش  اإلجراءا ت التطبيرية الداخلية واألأو  التأثريا ت السلبية على العم  الناجتة عن عدم صحةأو  إن خماطر العمليا ت هي خماطرة اخلسارة
 حبسا أتثريها قرييمهاقتم إدارة خماطر العمليا ت من خال  هيكلية قتطلا حتديد اامخاطر وطرق  .عن أحداث خارجيةأو  األنظمة الداخلية للشركةو 
 .تخطيط السنويةحتدد وقتابع من خال  عملية ال االسرتاقيجيةإن اامخاطر  .من خال  طرق قرييم ذاقية امتابعة فعالية هاه اإلجراءا تو  نسبة حدوثهاو 

 األجنبية العمال تخماطر 

 .ائر يف حا  حدوث قغري معرو  يف أسعار الصرفقروم الشركة إبعداد حتلي  اسحساسية امراقبة أثر التغريا ت على صايف األرتاس واخلس
 

عار الصرف اسحساسة ألس نثر على قيمة ااموجودا ت واامطلوتا ت ااماليةققنشأ هاه اامخاطر من احتما  أن الترلبا ت يف أسعار صرف العمال ت قد 
 :كانون األو   13كما يف  اامالية كما يليصو  الدفرتية لألقتلخص الريمة 

  اامطلوتا ت   ااموجودا ت   
   0202   0239   0202   0239  
  .س.    .س.    .س.    .س.   
  98066466864  3645763846532  3618162586136  0664360056781 دوالر أمريكي 
  6067346766  39665786088  369036278  969066732 يورو 

 

 أرتاسقد  على  ايدة  أدانه. األرقام ااماكورة %32مت إعداد هاا التحلي  بفرض قراجع صرف سعر اللرية السورية مراب  العمال ت األجنبية بنسبة 
عمال ت المراب   %32قيمة اللرية السورية بنسبة  سنعند حت، %32الشركة وذل  عند قراجع سعر صرف اللرية السورية مراب  العمال ت األجنبية بنسبة 

 ثر إبشارة معاكسة.صايف اخلسارة ولكن ستظهر كمية األثري على أاألخرى سيكون هناك نفس الت

فرط  ناجلدو  التايل حتلي  حساسية الشركة لتغريا ت أسعار صرف العمال ت األجنبية ااماكورة أعاله مراب  اللرية السورية. حتلي  اسحساسية يتضم يظهر
 لعمال ت األجنبية:األرصدة ذا ت الصفة النردية تا

 
  الربح/ )اخلسارة(  
  0202   0239  
   .س.    .س.  

  4262436345    33864246307  دوالر أمريكي 
 ( 662796169 ) ( 3866656358 ) يورو 
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 اامالءة هامش  -81

( 322\032رقم  )قرار 0228و  كانون األ  33الصادرة يف تبع الشركة سياسة إلدارة رأس ااما  وذل  متاشياً مع قعليما ت هيئة اإلشراف على التأمني ق
 .%352قتدىن نسبة اامالءة لدى الشركة عن  أاليشرتط هاا الررار  .حو  حتديد كفاية األموا  اخلاصة

 مت احتساب نسبة اامالءة كما يلي:
  و  كانون األ  13للسنة اامنتهية يف   
  2020   9023  
  .س.    .س.  

 اامتوفررأس ااما  
  3603262226222  3607265226222 رأس ااما  اامكتتا به
  30669706048  31463906574 االحتياطي الرانوين
  5466626217  5466626217 االحتياطي اخلاص

 اامالية احملددة التغري اامرتاكم يف الريمة العادلة لالستثمارا ت
  37162826601  38660186432 اآلخرعلى أساس الريمة العادلة من خال  الدخ  الشام   

  19861876014  3623366346241 صرف غري حمررة أسعار فروقا ت
  6168576542  6668176962 أرتاس مدورة

  0620669576680  0670462416204 جمموع رأس ااما  اامتوفر

 رأس ااما  اامطلوب
  01465826511  05960226215 رأس ااما  اامطلوب مراب  خماطر ااموجودا ت

  02863816152  03862436658 رأس ااما  اامطلوب مراب  االلتزاما ت اإلكتتابية
  067256202 ( 4463666616) رأس ااما  اامطلوب مراب  خماطر معيدي التأمني
  162716897  762006106 رأس ااما  اامطلوب مراب  خماطر أتمني اسحياة

  44865406822  44262976181 جمموع رأس ااما  اامطلوب

  %453692   %638696  )%( نسبة هامش اامالءة
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 COVID)-(19 أثر انتشار فريوس كوروان -19

 على البياان ت اامالية ااموقوفة بتاريخ ( ومل يكن له أي أثرCOVID-19البياان ت اامالية، اجتاحت العامل جائحة فريوس كوروان ) إعدادالحرًا لتاريخ 
اامتعل  بتردير أثر انتشار فريوس   0202نيسان  6/ بتاريخ 38. كما صدر قعميم هيئة األوراق واألسواق اامالية السورية رقم /0202كانون األو    13

صو  احملتم  على نشاط الشركة وبياانهتا اامالية اامستربلية. يف اسحالة الراهنة النتشار الفريوس، فإن حتديد اامبالغ الدفرتية لبعض األ( COVID-19)كوروان 
 ا هاا الوتاء.هوااللتزاما ت يتطلا قرديراً آلاثر األحداث اامستربلية غري اامنكدة على قل  األصو  وااللتزاما ت يف هناية فرتة التررير واليت قد يسبب

رتي ا أمهية نسبية على اامبلغ الدفالً ذمن احملتم  أن قتطلا النتائج اليت ختتلف عن االفرتاضا ت اسحالية خال  الفرتا ت الالحرة إلعداد البياان ت اامالية، قعدي
 سيتم اإلفصاس عن هاه التأثريا ت يف الفرتا ت الالحرة.لألص  أو االلتزام اامتأثر و 

 
 ااموافرة على البياان ت اامالية -42

 .0203آذار  8 يفالبياان ت اامالية  على اامدير العامو  جملس إدارة الشركة رئيس واف 


