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معلومات عامة

أتسست الشركة السورية الدولية للتأمني (آروب سورية) وفق ا لل رسو التشريعي رقم  68لعا  2004ووحخا املرسو التشريعي رقم  41لعا 2005
وتعلي اتا التنفيذية واونظ ة ال تضعها يرة اإلشراف على التأمني يف سورية ووفق ا وحخا قانون الت ارة رقم  349لعا  ،3949س لت الشركة يف
الس ل الت اري حملافظة دمشق حت الرقم  34651بتاريخ  20حزيران  ،2006مت ترخيص الشركة من ق ل يرة اإلشراف على التأمني يف سورية لقرار
رقم  300/12بتاريخ  6متوو  ،2006س لت الشركة يف الس ل اخلايف لشركات التأمني لدى يرة اإلشراف على التأمني حت الرقم ،1
غاية الشركة مزاولة أع ال التأمني امل اشرة يف كافة فرو التأمني،
تزاول الشركة ع لها ض ن فروعها يف دمشق وحلب ومحص ومحامل والالذقية وطرطوس إلضافة إىل وجود ممثلني يف فرو بنك سورية
وامله ر ة، ، ،
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تط يق معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة

أ م السياسات احملاس ية
إن السياسات احملاس ية املت عة يف اعداد املعلومات املالية املرحلية املوجزة للفرتة املنتهية يف  13آذار 2023مت اثلة مع السياسات احملاس ية ال مت إت اعها
يف إعداد القواام املالية للسنة املنتهية يف  13كانون اوول  ،2020ومع ذلك ،مت إت ا معايري التقارير املالية الدولية املعدلة التالية وال أص حت سارية
املفعول للفرتات املالية ال ت دأ يف أو بعد أول كانون الثاين  ،2023يف اعداد املعلومات املالية املرحلية املوجزة للشركة ،وال تةثر بشخل جو ري
على امل الغ واالفداحات الواردة يف املعلومات املالية املرحلية املوجزة للفرتة والسنوات السابقة ،عل ا أبنا قد يخون هلا أتثري على املعاجلة احملاس ية
لل عامالت والرتتي ات املستق لية.
اإلصالحات املعيارية لسعر الفاادة – تعديالت املرحلة الثانية
اعت ارا من أول كانون الثاين  ،2023قامت الشركة بتط يق املرحلة الثانية من اإلصالحات املعيارية لسعر الفاادة وال قد تةثر على التقارير املالية نتي ة
إلصال معيار سعر الفاادة ،اا يف ذلك آاثر التغريات على التدفقات النقدية التعاقدية أو عالقات التحوت الناشرة عن است دال معيار سعر الفاادة
بسعر مرجعي بديل .توفر التعديالت إعفات من بعض املتطل ات الواردة يف املعايري الدولية للتقارير املالية رقم  ،9رقم ،7رقم  ،4ورقم  36ومعيار احملاس ة
الدويل رقم  19املتعلقة لتغريات يف أساس حديد التدفقات النقدية التعاقدية لل وجودات واملطلو ت املالية والتزامات اإلاار وحماس ة التحوت.
تتطلب التعديالت أن تقو املنشأة العرتاف لتغري يف أساس حديد التدفقات النقدية التعاقدية لل وجودات أو املطلو ت املالية والذي يتطل ا إصال
معيار معدل الفاادة عن طريق حديث معدل الفاادة الفعلي لل وجودات أو املطلو ت املاليةو إلضافة إىل ذلك ،فإنا يوفر استثناتات حمددة ملتطل ات
حماس ة التحوت.
قامت الشركة إبجرات دراسة أولية في ا يتعلق لتعرض للتدفقات النقدية وحوطات القي ة العادلة واملوجودات واملطلو ت املالية غري املشتقة املتعلقة
لفاادة القياسية بني ال نوك وال تستحق بعد عا  2023وت ني أنا ال يوجد أثر جو ري إلصال سعر الفاادة على نتااج الشركة.
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السياسات احملاس ية

إعداد املعلومات املالية املرحلية املوجزة والسياسات احملاس ية
جرى إعداد املعلومات املالية املرحلية املوجزة املرفقة لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف  13آذار  2023وفق ا لل عيار احملاسيب الدويل رقم " 14التقارير املالية
املرحلية" وقوانني وأنظ ة التأمني املرعية يف اجل هورية العربية السورية ،إن السياسات احملاس ية املت عة وطر االحتساب املستيدمة يف إعداد املعلومات املالية
املرحلية املوجزة تتفق مع تلك املستيدمة يف إعداد ال ياانت املالية املدققة للسنة املنتهية يف 13كانون اوول ،2020
مت إعداد املعلومات املالية على أساس الخلفة التارخيية ستثنات املوجودات املالية على أساس القي ة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وال تظهر
لقي ة العادلة ،تظهر املعلومات املالية املرحلية املوجزة للرية السورية (ل،س ،)،الع لة التشغيلية للشركة وع لة االقتداد،
إن املعلومات املالية املرحلية املوجزة ال تتض ن كافة املعلومات واإليضاحات املطلوبة لل علومات املالية السنوية واملعدة وفقا لل عايري الدولية للتقارير املالية،
ك ا أن نتااج أع ال الشركة لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف  13آذار  2023ال متثل لضرورة مةشرا على النتااج املتوقعة للسنة املنتهية يف 13كانون اوول
،2023
في ا يلي مليص لسياسات احملاس ية اهلامة:
أ -عقود التأمني:
إن عقد التأمني و كناية عن عقد يتعهد اوج ا الفريق اوول (شركة التأمني) بتغطية خماطر حمددة قد تديب الفريق الثاين (املةمن لا) وذلك من
خالل التعويض عن حدث مستق لي حمدد (املادث املةمن عليا) الذي قد يديب ويةثر سل ا على املةمن لا ،تعترب اوقسات على عقود التأمني
إيرادات عند إصدار ال والص،
يتم احتساب االحتياطي املسايب املتعلق لتأمني على املياة بناتا على رأي خ ري اكتواري مق ول لدى يرة اإلشراف على التأمني ويتم احتساب
االحتياطي الفين وفق ا لتعلي ات يرة اإلشراف على التأمني ملقابلة قي ة اوقسات غري املستحقة واملس لة كإيرادات يف بيان الدخل الشامل ،و و
حيتسب وفقا للنسب التالية من ح م اوقسات املختتب قا:

أتمني النقل ال حري-بضااع
أتمني املسافرين
التأمينات العامة و قي فرو التأمني
أتمني إلزامي للسيارات
التأمني الدحي
أتمينات آلجال طويلة
املوادث الشيدية

ك ا يف  13آذار
2023
%

25
300
40
40
40
300
60
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ك ا يف  13كانون اوول
2020
%

25
300
40
40
60
300
60

ب -التزامات عقود التأمني:
التزامات عقود التأمني مامل املطال ات حت التسوية انتج من مطال ات بلغت للشركة والوالت حت التسوية بتاريخ بيان الوضع املايل إلضافة إىل
مطال ات حدثت و ي لغ عنها ،ويتم احتساقا وفقا لتعلي ات يرة االشراف على التأمني ك ا يلي:
 300ملرة من اخلسارة املقدرة
 مطال ات عن حوادث حت التسوية مطال ات حدثت و ي لغ عنها (:)IBNRمجيع فرو التأمني عدا التأمني الدحي واإللزامي واملياة أيه ا أكرب  35ملرة من قي ة مطال ات حت التسوية أو  735ملرة من قي ة اوقسات
املختتب قا لخل فر من فرو التأمني
أيه ا أكثر  35ملرة من قي ة التغري يف احتياطي قيد التس ـ ـ ــوية (إمجايل احتياطي قيد
التأمني اإللزامي
التس ــوية حمت ز آلخر املدة مطروح ا منا إمجايل احتياطي قيد التس ــوية املفره عنا أول
املدة) أو  735ملرة من قي ة اوقسات املختتب قا،
يتم احت او مطال ات حدثت و ي لغ عنها جل يع فرو التأمني ملدة سنة واحدة عدا فر التأمني اإللزامي فيتم احت اومل ملدة ثالثة سنوات ،ك ا يتم
اإلفراه عن احتياطي مطال ات حدثت و ي لغ عنها لفر السفر ،للعقود املنتهية ،بشخل ربع سنوي يف هناية الربع التايل للربع الذي مت االحت او
فيا،
ه -ع ليات إعادة التأمني:
لقد اعت دت الشركة احتساب حدة شركات إعادة التأمني من اوقسات والع ولة املق وضة من شركات إعادة التأمني وحدة شركات إعادة التأمني
من املطال ات املدفوعة وحت التسوية واملطال ات ال حدثت و ي لغ عنها على أساس اتفاقيات معقودة معها وس لت يف حسا ت ذمل الشركات،
د -حدة معيدي التأمني من االحتياطي الفين واملسايب:
يتم احتساب حدة معيدي التأمني من االحتياطي الفين واملسايب على أساس اإلسنادات الفعلية املقدمة هلم وإمجايل امل الغ الفعلية العاادة لإلحتياطي
الفين واملسايب،
يتم إظهار حدة معيدي التأمني من االحتياطي الفين واملسايب كذمم مدينة يف بيان الوضع املايل ويتم احتساقا ك ا يلي:
 300ملرة من اخلسارة املقدرة
 مطال ات عن حوادث حت التسوية مطال ات حدثت و ي لغ عنها ()IBNRمجيع فرو التأمني عدا التأمني الدحي واإللزامي واملياة أيه ا أكثر  35ملرة من قي ة حدـ ــة معيدي التأمني من مطال ات حت التسـ ــوية أو
 735ملرة من أقسات إعادة التأمني العاادة لنفس السنة
أيه ـا أكثر  35ملرـة من حدـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة املعيـد من قي ـة التغري يف احتياطي قيد التسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوية
التأمني اإللزامي
(إمجايل احتياطي قيد التسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوية حمت ز آلخر املدة مطروح ا منا إمجايل احتياطي قيد
التس ـ ــوية املفره عنا أول املدة) أو  735ملرة من أقس ـ ــات إعادة التأمني العاادة لنفس
السنة،
يتم احت او حدة معيدي التأمني من مطال ات حدثت و ي لغ عنها جل يع فرو التأمني ملدة سنة واحدة عدا فر التأمينات اإللزامي فيتم احت اومل
ملدة ثالثة سنوات ،ك ا يتم اإلفراه عن احتياطي مطال ات حدثت و ي لغ عنها لفر السفر ،للعقود املنتهية ،بشخل ربع سنوي يف هناية الربع التايل
للربع الذي مت االحت او فيا،
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ه -املطال ات املدفوعة:
تظهر املطال ات املدفوعة ال متثل التعويضات املسددة خالل السنة والتعويضات املتوج ة ملاملي عقود التأمني لنهاية السنة بعد تنـزيل االسرتدادات
املستحقة عنها ،حيث تقو الشركة بقيد اإلسرتدادات املستحقة عن املطال ات املدفوعة عند حديلها،
و -إيرادات الفوااد:
تقيد إيرادات الفوااد على أساس االستحقا يف بيان الدخل الشامل وتتض ن الفوااد املختس ة على الودااع لدى املدارف وال حتسب على أساس
امل لغ ونس ة الفاادة املط قة،
و -كلفة االستدانة:
يتم تس يل كلفة االستدانة يف بيان الدخل الشامل يف الفرتة ال حققت فيها ذمل الخلفة،
 املوجودات واملطلو ت املالية:يتم االعرتاف ملوجودات واملطلو ت املالية يف بيان الوضع املايل عندما تد ح الشركة طرف ا يف الشروت التعاقدية لألدوات املالية،
تظهر الذمم املدينة وذمم الع الت والوكالت ووسطات التأمني بقي تها االمسية بعد تنـزيل مةوانت مناس ة للقيم غري القابلة للتحديل املتوقعة،
تظهر الذمم الداانة وذمم شركات إعادة التأمني بقي تها االمسية،
ت  -االستث ارات العقارية:
تظهر االستث ارات العقارية بسعر الخلفة بعد تنزيل االستهالكات املرتاك ة وخسارة تدين القي ة إن وجدت ويتم اإلفدا عن قي تها العادلة يف
إيضا االستث ارات العقارية،
ي -النقد وما يوواي النقد:
يتض ن ذا ال ند النقد واملسا ت اجلارية والودااع وجل ذات االستحقاقات القدرية ال ال تتعدى استحقاقاهتا اوصلية الثالثة أشهر (ثالثة أشهر
فأقل)،
ك -حويل الع الت اوجن ية:
إن الع ليات اجلارية خالل السنة لع الت غري اللرية السورية يتم حويلها اىل اللرية السورية ستع ال أسعار الدرف الساادة يف اتريخ الع لية،
اري إعادة حويل أرصدة املوجودات واملطلو ت املالية بتلك الع الت على أساس أسعار الدرف الساادة يف اتريخ ال ياانت املالية،
أما أرصدة املوجودات واملطلو ت غري املالية وحقو الشركات فيتم حويلها على أساس سعر الدرف التارخيي،
يتم قيد أر أو خساار فروقات الدرف النامة من جرات ذمل الع ليات يف بيان الدخل الشامل،
بلغت أسعار صرف الع الت اوجن ية ك ا يلي:

دوالر أمريخي
يورو

ك ا يف  13آذار
2023
ل،س،

ك ا يف  13كانون اوول
2020
ل،س،

33470.73

33512.95

33256
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33256

أحخا حماس ية مه ة ومدادر أساسية للتقديرات واالفرتاضات
-4
يف سـ ــيا تط يق السـ ــياسـ ــات احملاس ـ ـ ية املذكورة يف اإليضـ ــا ( )1أعالمل ،على إدارة الشـ ــركة أن تسـ ــتع ل تقديرات وافرتاضـ ــات متعلقة لقي ة الدفرتية
لل وجودات واملطلو ت غري املتوفرة من مدـادر أخرى ،تعت د ذمل التقديرات واالفرتاضـات املتعلقة بها على عامل اخلربة وعلى عوامل أخرى تعترب ذات
صلة  .وقد ختتلف النتااج الفعلية عن ذمل التقديرات واالفرتاضات.
تتم مراجعة التقديرات واالفرتاضــات بشــخل دوري  .يعرتف لفروقات النامة عن مراجعة التقديرات احملاس ـ ية يف الفرتة ال تراجع فيها التقديرات وذلك
إذا كانت ذمل املراجعة تةثر حدرايا على ذمل الفرتة ،أو يف فرتة املراجعة وفرتات الحقة إذا كانت املراجعة تةثر على الفرتة املالية وفرتات الحقة.
أ-

م دأ االست رارية:

قامت اإلدارة بتقييم مدى قدرة الش ــركة على االس ــت رار يف الع ل على أس ــاس م دأ االس ــت رارية وذلك حس ــب متطل ات معيار احملاسـ ـ ة الدويل رقم ،3
اعت دت االدارة بتقيي ها على جم وعة من املةش ـ ـرات املالية والتش ــغيلية ،تعتقد االدارة أنا و لرغم من حالة عد االسـ ــتقرار ال متر قا اجل هورية العربية
الس ــورية وحالة عد اليقني املس ــتق لية ،فإن الش ــركة متتلك املوارد الخافية لالس ــت رار لع ل يف املدى املس ــتق لي املنظور ،بناتا عليا فقد مت إعداد القواام
املالية على أساس م دأ االست رارية،
ب -إخنفاض قي ة ذمم التأمني املدينة:
يتم تقدير القي ة القابلة للتحدــيل من ذمم التأمني املدينة عند وجود إمخانية عد حدــيل تلك الذمم بش ــخل كامل ،إن حديد وجود إخنفاض يف قي ة
ذمم التأمني املدينة ،يتطلب من اإلدارة تقييم مســتوى املالتة والســيولة املالية ملاملي بوالص التأمني وكذلك لشــركات التأمني ،وكذلك يتم مراجعة نســب
التحديالت بناتا على املعلومات التارخيية للشركة والدراسات التفديلية ال متت خالل الفرتة ورأي اإلدارة القانونية للشركة ،يتم إث ات الفر بني امل الغ
املتوقع حديلها والقي ة الدفرتية ك داريف يف بيان الدخل الشامل ،يتم إث ات الفر بني امل الغ ال يتم حديلها فعليا خالل الفرتات املستق لية وامل الغ
املتوقعة يف بيان الدخل الشامل يف الفرتة ال يتم قا التحديل،
ه -تقييم اإللتزامات النامة عن املطال ات املوقوفة لعقود التأمني:
يعترب تقدير اإللتزامات النامة عن املطال ات املوقوفة لعقود التأمني على أنا أكثر التوقعات املس ـ ـ ـ ـ ـ ــابية للش ـ ـ ـ ـ ـ ــركة ،حيث نالك عوامل غري مةكدة اب
أخذ ا العت ار عند تقدير اإللتزا ال س ـ ــتقو الش ـ ــركة بتس ـ ــديدمل الحقا مقابل ذمل املطال ات ،يتم تقدير اإللتزامات الناش ـ ــرة لخل من القي ة املتوقعة
لتخاليف املطال ات امل لغ عنها بتاريخ املركز املايل ،إن االلتزا ملطال ات امل لغ عنها وال يتم ســداد ا يتم تقدير ا اســتنادا إىل املعلومات املتعلقة بخل
مطال ة على حدة أُبلغت للشركة ،ك ا يف اتريخ املركز املايل يتم إعادة تقييم املطال ات لخفايتها ويتم تعديل امليدص بناتا على ذلك،
دـ-

استهالكات اوصول الثابتة:

تقو الشركة اراجعة اوع ار اإلنتاج ية املقدرة لألصول الثابتة املادية وطريقة االستهالك املط قة وقي ة النفاية يف هناية الع ر اإلنتاجي لألصل يف هناية كل
دورة مالية،
ـ-

اطفات اوصول غري املادية:

تقو الشركة اراجعة االع ار اإلنتاجية املقدرة لألصول غري املادية وطريقة االطفات يف هناية كل دورة مالية،
و-

مةونة الديون املشخوك فيها:

تُسـ ل مةونة الديون املشـخوك فيها عند تواجد شـخوك حول إمخانية حدـيل املسـا ت املدينة لدى الشركة وتقدر إدارايا بناتا على دراسة أع ار الذمم
املدينة،
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و-

تدين قي ة املوجودات وتخوين املةوانت الالومة:

يف ظل الظروف الرا نة ال متر قا اجل هورية العربية السـ ـ ــورية ،قامت اإلدارة بتقدير القي ة االسـ ـ ــرتدادية لألصـ ـ ــول ،عتقاد اإلدارة ،ال توجد مةش ـ ـ ـرات
لتخوين مةوانت تدين إضافية،
-5

النقد وما يواوي النقد

يتخون ذا ال ند مما يلي:

الع لة اوصلية
ل،س

273899
النقد يف الدندو
37631263502
حسا ت جارية لدى املدارف
ودااع استحقاقها اوصلي (خالل فرتة ثالثة أشهر أو أقل)
37631543403

الع لة اوصلية
ل ،س

336663979
النقد يف الدندو
25136143094
حسا ت جارية لدى املدارف
ودااع استحقاقها اوصلي خالل فرتة ثالثة أشهر أو أقل
25531033071

ك ا يف  13آذار ( 2023غري مدققة)
القي ة املقابلة
للع الت اوجن ية
ل،س

اجمل و
ل،س

3139383667
3358530263570

273899
39032453369
3358530263570

3359839453217

3377532993618

ك ا يف  13كانون اوول ( 2020مدققة)
القي ة املقابلة
للع الت اوجن ية
ل ،س

اجمل و
ل ،س

3132103404
3359432273725

336663979
26638643498
3359432273725

3360734583329

3386237593202

بلغ معدل الفاادة على ودااع استحقاقها اوصلي خالل فرتة ثالثة أشهر أو أقل  %135-036للدوالر اومريخي ك ا يف  13آذار  2023وك ا يف
 13كانون اوول ،2020
-6

ودااع وجل لدى املدارف

يتخون ذا ال ند مما يلي:

ودااع تستحق خالل سنة

الع لة اوصلية
ل ،س

ك ا يف  13آذار ( 2023غري مدققة)
القي ة املقابلة
للع الت اوجن ية
ل ،س

اجمل و
ل ،س

2322034533433

20139223153

2342431713762

2322034533433

20139223153

2342431713762
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ك ا يف  13كانون اوول ( 2020مدققة)
القي ة املقابلة

ودااع تستحق خالل سنة

الع لة اوصلية
ل ،س

للع الت اوجن ية
ل ،س

2322034533433

39830513088

2322034533433

39830513088

اجمل و
ل ،س

2343835043499
2343835043499

تراو معدل الفاادة على الودااع وجل لدى املدارف بني  %9-7375للرية السورية و %3للدوالر اومريخي ك ا يف  13آذار ( 2023مقابل بني -735
 %9للرية السورية ومعدل  %23921للدوالر اومريخي ك ا يف  13كانون اوول ،)2020
-7

موجودات مالية حمددة على أساس القي ة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

ميثل ذا ال ند أسهم شركات حملية مشرتاة من سو دمشق لألورا املالية ويتخون مما يلي:
ك ا يف  13آذار
( 2023غري مدققة)
ل،س،

الخلفة:

ك ا يف  13كانون اوول
( 2020مدققة)
ل،س،

الرصيد يف بداية الفرتة  /السنة

9036833002

9036833002

الرصيد يف هناية الفرتة  /السنة

9036833002

9036833002

التغري املرتاكم يف القي ة العادلة لالستث ارات:

الرصيد يف بداية الفرتة  /السنة
التغري يف القي ة العادلة لالستث ارات

23933043032
32034703352

20136243262
3534793750

الرصيد يف هناية الفرتة  /السنة (إيضا )21

11935743364

23933043032

41032553366

10937853034
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-8

ع الت مدينون ،وسطات ووكالت أتمني

يظهر رصيد ع الت مدينون ووسطات ووكالت أتمني لدايف بعد است عاد مةونة الديون املشخوك قا ك ا يلي:
ك ا يف  13آذار
( 2023غري مدققة)
ل،س،

47235563190
639603921
47935373131
(3239133442

ع الت مدينون
وسطات ووكالت أتمني
خمدص ديون مشخوك فيها

46635853873

تتليص حركة مةونة ديون مشخوك فيها كالتايل:

ك ا يف  13آذار
( 2023غري مدققة)
ل،س،

الرصيد يف بداية الفرتة /السنة
اسرتدادات الفرتة /السنة

3239133442
-

الرصيد يف هناية الفرتة /السنة

3239133442

-9

ك ا يف  13كانون اوول
( 2020مدققة)
ل،س،

35734293372
730513227
36434823199
) (3239133442

)

35335503957
ك ا يف  13كانون اوول
( 2020مدققة)
ل،س،

3730003000
(430683558

)

3239133442

حسا ت مدينة من شركات التأمني وإعادة التأمني

ميثل ذا ال ند أرصدة مدينة من شركات التأمني وإعادة التأمني،
إن أع ار ذمل الذمم ال تت اوو  60يو ،
إن  %95من ذمل اورصدة ترتكز يف أربع شركات أتمني من أصل عشر شركات ك ا يف  13آذار ( 2023مقابل  %95من ذمل اورصدة ترتكز يف أربع
شركات أتمني من أصل عشر شركات ك ا يف  13كانون اوول ،)2020
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-30

حدة معيدي التأمني من االحتياطيات الفنية واملسابية

يتخون ذا ال ند مما يلي:

حدة معيدي التأمني
من إيرادات غري مختس ة
ل،س،
فر التأمني:

املياة (احتياطي حسايب)
ال حري
شامل سيارات
إلزامي سيارات
الدحي
اهلندسي
املريق
السفر
السرقة
املسةوليات
املوادث الشيدية
واثاق أتمني املدارف الشاملة
املوادث العامة

ك ا يف  13آذار ( 2023غري مدققة)
حدة معيدي التأمني من
مطال ات حدثت
حدة معيدي التأمني من
و ي لغ عنها
مطال ات حت التسوية
ل،س،
ل،س،

اجمل و
ل،س،

3538343550
2038503987
3331463613
22434043324
839473251
631283160
273442
536173565
1332713530
2733464

636833890
332343239
32534573600
3036043713
7733403884
1330193800
1853000
734
-

632553296
3838383640
436553970
6843261
573750
7043696
538613781
503900

2234963440
2831203502
35536223873
3036043713
10335453008
4436413021
730323621
4703392
631423975
1733173291
1223164

12439033886

25235243818

1730933298

63435383022
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ك ا يف  13كانون اوول ( 2020مدققة)
حدة معيدي التأمني من
حدة معيدي التأمني
من إيرادات غري مختس ة
ل ،س ،

فر التأمني :املياة (احتياطي حسايب) 831323706
3636663054
ال حري
835323273
شامل سيارات
إلزامي سيارات
35233303133
الدحي
933393861
املريق
اهلندسي
235363520
السفر
163616
السرقة
املسةوليات
533303717
املوادث الشيدية
1332713530
واثاق أتمني املدارف الشاملة
2733464
املوادث العامة
21139103072

حدة معيدي التأمني من
مطال ات حت التسوية
ل ،س ،

3932533719
332343239
32738483000
3036043713
6433073440
1032323100
1853000
734
25136243341
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مطال ات حدثت
و ي لغ عنها
ل ،س ،

439993836
3933773200
435133845
2433271
573750
6183842
538613781
503900
1535633409

اجمل و
ل ،س ،

2735643445
2238803089
35535173473
3036043713
23632373753
4138643008
237573791
4793186
537503291
1733173291
1223164
52133353624

-33

أطراف ذات عالقة

تتألف اوطراف ذات العالقة من املدرات واإلدارة العليا وأعضات جملس اإلدارة وك ار املسامهني ،في ا يلي مليص اورصدة مع اوطراف ذات العالقة:
ك ا يف  13آذار
( 2023غري مدققة)
ل،س،

ذمم مدينة -أطراف ذات عالقة
بنك سورية وامله ر ة، ، ،
أعضات جملس اإلدارة

شركة حت سيطرة مشرتكة

ذمم داانة -أطراف ذات عالقة
آروب ل نان ة، ،ل
أعضات جملس اإلدارة

شركة حت سيطرة مشرتكة

ودااع وجل يف مدرف مقرب مقيم (ض ن ودااع وجل لدى املدارف)

ك ا يف  13كانون اوول
( 2020مدققة)
ل،س،

335333042
839393239

430283117
33133

3034103263

430293648

24738863900
-

24738863900
23956

24738863900

24738893856

78635273213

79836673603

في ا يلي مليص التعامل مع اوطراف ذات العالقة:
لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف  13آذار (غري مدققة)
2020
2023
ل،س،
ل،س،

بيان الدخل الشامل
صايف إيرادات أقسات أتمني
مطال ات مدفوعة
إيرادات فوااد من ودااع لدى مدرف مقرب مقيم
مداريف لقات ممارسة أع ال التأمني يف فرو بنك سورية وامله ر
مداريف رواتب وأتعاب وحوافز اإلدارة العليا

2633533285
(2036463197
231023149
(3733967
(2135893173

3337803126
) (3432353712
238493824
) (3713558
) (3430853065

)
)
)

وقعت الشركة اتفاقية مع بنك سورية وامله ر تس ح بوجود مندوبني من ق ل الشركة يف  32من فرو املدرف مل ارسة أع ال التأمني وإصدار
ال والص وذلك لقات  30ملرة من إمجايل اوقسات املختت ة لنس ة جل يع فرو التأمني ( 5ملرة من إمجايل االقسات املختت ة لنس ة للتأمني ال حري
شرت  ،)Cس لت الشركة مداريف لقات ذمل اوع ال لفرتة الثالثة أشهر املنتهية فـي  13آذار  2023مقدار ا 3733967لرية سورية (مقابل
 3713558لرية سورية لفرتة الثالثة أشهر املنتهية فـي  13آذار  )2020قيدت يف حساب الع والت املدفوعة ومداريف اإلنتاه اوخرى،
إن رصيد أعضات جملس اإلدارة املدين و انتج عن بيع بوالص أتمينية و و قدري اوجل وستتم تسوية ذا الرصيد يف الندف اوول من العا املايل،
تعخس مداريف رواتب وأتعاب اإلدارة ،امل الغ املدفوعة لإلدارة العليا لفرتة الثالثة أشهر وال تتألف من املدير العا ومدرات اوقسا والفرو ،
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 -32فوااد مستحقة غري مق وضة وموجودات أخرى
يتخون ذا ال ند مما يلي:
ك ا يف  13آذار
( 2023غري مدققة)
ل،س،

8232543925
6934433351
2039443034
334833927
2837573961

فوااد مستحقة وغري مق وضة على ودااع وجل
نفقات مدفوعة مس قا
دفعات مقدمة لل وظفني
مداريف قانونية مدفوعة مقدم ا
ذمم مدينة أخرى

20238793982

ك ا يف  13كانون اوول
( 2020مدققة)
ل،س،

9834253393
2234633984
3734403745
334783867
2233293499

36339163286

 -31استث ارات عقارية
تتليص حركة االستث ارات العقارية ك ا يلي:
الخلفة التارخيية:

ال نات
ل،س،

حسينات وإكساتات
ل،س،

اجمل و
ل،س،

الرصيد  3كانون الثاين 2020

27137713490

2237443210

29635373720

الرصيد  13كانون اوول 2020

27137713490

2237443210

29635373720

الرصيد  13آذار ( 2023غري مدققة)

27137713490

2237443210

29635373720

االستهالكات املرتاك ة:

الرصيد  3كانون الثاين 2020
اإلضافات ،أع ات السنة

(2435943728

) (731013312

) (1338973860

)

(534903474

) (232803654

) (737733328

)

الرصيد  13كانون اوول 2020
اإلضافات ،أع ات السنة

(1030853202
( 331503336

) (935813786
) (5603836

) (1936683988
) (339303912

)
)

الرصيد  13آذار ( 2023غري مدققة)

(1334153138

) (3033443602

) (4335793920

)

صايف القي ة الدفرتية:

الرصيد  13آذار ( 2023غري مدققة)

24231183372

3235993628

25439173800

الرصيد  13كانون اوول ( 2020مدققة)

24136883288

3133603444

25638483712

تتخون االستث ارات العقارية من عقارين اوول يف يعفور-ال وابة الثامنة والثاين يف حي أبو رمانة-شركسية وبلغت القي ة العادلة هلا م لغ
 8367335003000لرية سورية ك ا يف  13كانون اوول ،2020
بلغت عوااد إاار االستث ارات العقارية لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف  13آذار  2023م لغ  5139053950لرية سورية مت قيد ا ض ن بند إيرادات
أخرى (إيضا ،)25
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-34

املوجودات الثابتة املادية (بعد تنـزيل االستهالك املرتاكم)

تتليص حركة املوجودات الثابتة املادية ك ا يلي:

الخلفة التارخيية:

الرصيد 3 ،كانون الثاين 2020

اواثث واملفروشات
ل،س

ال نات
ل،س

السيارات
ل،س

2132263348

7635683467

536813000

113000

2132973200

-

الرصيد 13 ،كانون اوول ( 2020مدققة)

50230543486

2132593348

9938653667

3137633250

536813000

-

2036823285

الرصيد 13 ،آذار ( 2023غري مدققة)

50230543486

2132593348

33136263937

536813000

2036823285

اإلضافات

اإلضافات

50230543486

لواو معلوماتية
ومخت ية
ل،س

حسينات على
م اين مستأجرة
ل،س

-

-

-

حسينات على م اين
مملوكة بغرض ممارسة
أع ال الشركة
ل،س

اجمل و
ل،س،

3833743285

1931553243

66530633627

235083000

337003000

2735183200

4330553243

69235993827

4330553243

70631633077

-

-

3137633250

االستهالكات املرتاك ة:
الرصيد 3 ،كانون الثاين 2020

(6839943349

)

(3937513620

) (6833143647

اإلضافات -أع ات السنة

(3030683607

)

(335833721

) (632843515

)

الرصيد 13 ،كانون اوول ( 2020مدققة)

(7930623756

)

(2331153141

) (7434393382

) (536813000

) (3833773795

الرصيد 13 ،آذار ( 2023غري مدققة)

(8335183641

) (2337063636

) (7638283542

) (536813000

) (3831813656

اإلضافات -أع ات الفرتة

(234753887

) (1733271

) (234093160

) (536813000

)

-

-

) (3833603325

) (3430303656

) (39437163397

)

(373670

) (430693838

) (2230223151

)

) (3830803474

) (23637583550

)

) (3930933670

) (22132123327

)

(2053863

) (330333396

) (634713577

صايف القي ة الدفرتية:
الرصيد 13 ،آذار ( 2023غري مدققة)

42035353841

335523512

1637983175

-

232983629

2339613573

48133283950

الرصيد 13 ،كانون اوول ( 2020مدققة)

42239933710

339213805

2534463485

-

235043490

2239743767

47538433277
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)

-35

وديعة جم دة لداحل يرة االشراف على التأمني

وفقا لل رسـو التشـريعي رقم  41لعا  ،2005تلتز شـركات التأمني أبن تود سـم اهليرة يف أحد املدـارف السـورية املرخدـة م لغ  2مليون لرية سورية
وديعة ض ان لنس ة لخل نو من أنوا التأمني الذي ترغب ازاولتا ،على أن ال يزيد جم و ما تودعا لخـل اونـوا علـى  25مليون لرية سورية،
-36

حسا ت داانة لشركات التأمني وإعادة التأمني

ميثل ذا ال ند أرصدة جم دة على شركات إعادة التأمني ملقابلة حدة معيدي التأمني من اإلحتياطيات الفنية واملسابية إلضافة إىل حسا ت شركات
إعادة التأمني اجلارية وال تتليص اا يلي:
 مستحقات شركات إعادة التأمني، حسا ت جم دة ملعيدي التأمني عن االحتياطي التقين (سنة واحدة)، حسا ت جم دة ملعيدي التأمني عن مطال ات حت التسوية ( 1أشهر)،حسا ت جم دة ملعيدي التأمني عن مطال ات حدثت و ي لغ عنها (سنة واحدة)،تقو الشركة بدفع فاادة مدينة لشركات إعادة التأمني تتحدد يف االتفاقيات املعقودة معها وت لغ نس ة الفاادة  %135من رصيد ذمل املسا ت تدفع
للشركات عند حرير رصيد ا وتس ل يف قاا ة الدخل والدخل الشامل اوخرى،
-37

ع الت داانون ووسطات أتمني

يتخون ذا ال ند مما يلي:

ع الت داانون
وسطات
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ك ا يف  13آذار
(2023غري مدققة)

ك ا يف  13كانون اوول
( 2020مدققة)

ل،س،

ل،س،

731863663
6537123831

531123098
1730573026

7133393474

4231893324

-38

االحتياطيات الفنية واملسابية

يتخون ذا ال ند مما يلي:
ك ا يف  13آذار ( 2023غري مدققة)

فر التأمني:

املياة (احتياطي حسايب)
ال حري
شامل سيارات
إلزامي سيارات
الدحي
املريق
اهلندسي
السفر
السرقة
املسةوليات
املوادث الشيدية
واثاق أتمني املدارف الشاملة
املوادث العامة

إيرادات غري مختس ة
ل،س،

مطال ات حت التسوية
ل،س،

مطال ات حدلت
و ي لغ عنها
ل،س،

اجمل و
ل،س،

33632613775
2337203446
32936913471
4430913788
18330413612
3031283930
635333750
103493
2853403
731693483
1238623279
6993896

832953555
332783325
14333063612
48335853655
33032033264
1137493000
5503000
33020
503000

635363314
5333653995
3439703799
530623150
6843261
823500
513531
9233385
633633677
3133210

32435593110
2935343705
52339663300
54036503242
49332443896
4933403260
733963031
6623993
1183934
832933686
1930213956
8833326

75039013122

97638373253

8537493646

3383134703239
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ك ا يف  13كانون اوول ( 2020مدققة)

فر التأمني:

املياة (احتياطي حسايب)
ال حري
شامل سيارات
إلزامي سيارات
الدحي
املريق
اهلندسي
السفر
السرقة
املسةوليات
املوادث الشيدية
واثاق أتمني املدارف الشاملة
املوادث العامة

إيرادات غري مختس ة
ل،س،

مطال ات حت التسوية
ل،س،

مطال ات حدثت
و ي لغ عنها
ل،س،

اجمل و
ل،س،

7135083922
3732813774
9737233200
4030583482
25536713021
3032103724
237933650
403707
2723135
634313994
1238623279
4113233

2235833054
332783325
11135943630
48436713707
9335823059
1238993000
5503000
33020
503000

533853312
5030193392
2430463795
439143850
2623036
823500
533059
8033749
633633677
833227

9630893976
2137473013
48331553002
54837783984
14732553082
4830643574
130513666
6713207
1213174
732363761
1930213956
5643418

51732903283

96732093575

9336463397

3359633463051
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 -39ذمم داانة وداانون خمتلفون
يتخون ذا ال ند مما يلي:

ك ا يف  13آذار
( 2023غري مدققة)
ل،س،

4831673467
8938413250
5230893210
2234503305
3632863092
2235233191
438633153

أر مستحقة التوويع
مخافآت مستحقة
إيرادات آجار مق وضة مقدما
نفقات مستحقة
أرصدة داانة أخرى
طوابع ورسو أتمني
ضري ة الرواتب واوجور
التأمينات االجت اعية

25634383888
 -20املطلو ت الضري ية املةجلة
يتخون ذا ال ند ممايلي:
الرصيد يف بداية الفرتة  /السنة

ك ا يف  13كانون اوول
( 2020مدققة)
ل،س،

4835923367
1530823536
34137493200
6835163120
7933353447
3134623516
2834593468
231253381
43931223817

ك ا يف  13آذار

ك ا يف  13كانون اوول

( 2023غري مدققة)
ل،س،

( 2020مدققة)
ل،س،

1238653602

1035413619

الضري ية النامة عن التغري املرتاكم يف القي ة العادلة لإلستث ارات
املالية احملددة على أساس القي ة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

3830703521

231233961

الرصيد يف هناية الفرتة  /السنة

5039163325

1238653602

مت احتساب الضري ية النامة عن التغري املرتاكم يف القي ة العادلة لل وجودات املالية احملددة على أساس القي ة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:

التغري املرتاكم يف القي ة العادلة لالستث ارات املالية احملددة
على أساس القي ة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (إيضا )7
الضري ة ()%35
صايف التغري املرتاكم يف القي ة العادلة لالستث ارات املالية احملددة
على أساس القي ة العادلة من خالل الدخل الشامل
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ك ا يف  13آذار
( 2023غري مدققة)
ل،س،

ك ا يف  13كانون اوول
( 2020مدققة)
ل،س،

32034703352
(3830703521

3534793750
) (231233961

30231993629

3133573787

)

حيث مت احتساب رصيد املطلو ت الضري ية املةجلة ك ايلي:

التغري املرتاكم يف القي ة العادلة لالستث ارات
املالية احملددة على أساس القي ة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
معدل ضري ة الدخل
املطلو ت الضري ية املةجلة النامة عن الزايدة يف القي ة العادلة لالستث ارات
املالية احملددة على أساس القي ة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

ك ا يف  13آذار

ك ا يف  13كانون اوول

( 2023غري مدققة)
ل،س،

( 2020مدققة)
ل،س،

11935743364
%35

23933043032
%35

5039163325

1238653602

 -23مةونة ضري ة الدخل
يتم تشــخيل مةونة ضـري ة الدخل وفق ا وحخا املرســو التشـريعي رقم  41للعا  2005والذي حدد الضـري ة اعدل  35ملرة من صــايف اور
للضري ة ،بدون أية اضافات أخرى،

اخلاضــعة

يتم إخضا نتي ة أع ال الفرتة للتعديالت للوصول إىل الدخل اخلاضع للضري ة وذلك بس ب اختالف املعايري الدولية للتقارير املالية عن اونظ ة الضري ية
السورية وخاصة لنس ة ملداريف التأسيس ومةونة الديون املشخوك بتحديلها و ي كالتايل:
لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف  13آذار (غري مدققة)
2020
2023
ل،س،
ل،س،

أر الفرتة ق ل الضري ة
يضاف:
إستهالك امل اين
ضري ة ريع عقارات
ضري ة أتجري عقار للشركة
ينـزل:
أر الفرتة غري احملققة النامة عن تغريات أسعار الدرف
إيراد القي ة التأجريية للعقار اخلايف لفرتة

4633093643

23938493637

531983035
2433568
634683804

534353632
6283752
130903230

(731423755
(5139053950

) (20931103938
) (2537533250

)
)

اخلساار اخلاضعة للضري ة

(130103677

) (630973977

)

ضري ة الدخل ()%35
مسامهة وطنية إلعادة اإلع ار ()%30

-

-

مةونة ضري ة الدخل

-

-

قررت إدارة الشركة عد تشخيل موجودات ضري ية مةجلة،
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إن حركة مةونة ضري ة الدخل ي كالتايل:
ك ا يف  13آذار

ك ا يف  13كانون اوول

الرصيد يف بدية الفرتة  /السنة
املدفو خالل الفرتة  /السنة

(2023غري مدققة)
ل،س،

-

( 2020مدققة)
ل،س،

الرصيد يف هناية الفرتة  /السنة

-

-

-22

433243196
(433243196

)

رأس املال

 أتسست الشركة برأمسال مقدارمل  3300030003000لرية سورية موو على  230003000سهم بقي ة امسية  500لرية سورية للسهم الواحدمرخص ومدفو لخامل،
 بتاريخ  24نيسان  2032يف اجت ا اهليرة العامة غري العادية قررت الشركة تعديل القي ة اومسية لسهم الشركة لتد ح مااة لرية سورية للسهمالواحد وبذلك يخون العدد اإلمجايل وسهم الشركة 3030003000سهم بقي ة امسية  300لرية سورية للسهم الواحد وذلك متاشي ا مع أحخا
املادة  93من املرسو التشريعي رقم  29لعا ،2033
 وافق جملس مفوضي يرة اوورا واوسوا املالية السورية اوجب القرار رقم ( /)12على تعديل القي ة اإلمسية لسهم الشركة السورية الدوليةللتأمني – آروب سورية لتد ح مااة لرية سورية للسهم الواحد وبذلك يخون العدد اإلمجايل وسهم الشركة عشرة ماليني سهم بقي ة إمجالية مليار
لرية سورية  ،ك ا حدد القرار املذكور اتريخ تنفيذ تعديل القي ة اإلمسية وسهم الشركة يف سو دمشق لألورا املالية يف هناية يو اوربعات 6
حزيران ،2032
 بتاريخ  25نيسان  ، 2038عقدت اهليرة العامة غري العادية وال تقو مقا اهليرة العامة العادية للشركة وقررت وايدة رأس مال الشركة عن طريقضم جزت من اور املرتاك ة ا لغ وقدرمل  30030003000لرية سورية إىل رأس املال ،ليد ح رأمسال الشركة بعد الزايدة م لغ 3330030003000
لرية سورية موو على  3330003000سهم بقي ة مااة لرية سورية للسهم الواحد وتوويع اوسهم النامجة جماانا بواقع سهم منحة واحد لخل عشرة
أسهم حالية ،وبتاريخ  2متوو  ،2038صدر قرار رقم ( /)83من جملس مفوضي يرة اوورا واوسوا املالية السورية ملوافقة على الزايدة
املقرتحة،
 بتاريخ  24نيسان  ،2039عقدت اهليرة العامة غري العادية وال تقو مقا اهليرة العامة العادية للشركة ،وقررت وايدة رأس مال الشركة عن طريقضم كامل رصيد اور املدورة وجزت من االحتياطي اخلايف ا لغ وقدرمل  33030003000لرية سورية إىل رأس املال ،ليد ح رأمسال الشركة بعد
الزايدة م لغ  3323030003000لرية سورية موو على  3233003000سهم بقي ة  300لرية سورية للسهم الواحد وتوويع اوسهم النامجة جماانا
بواقع سهم منحة لخل عشرة أسهم مملوكة حالية ،وبتاريخ  35متوو  2039صدر قرار رقم ( / )301من جملس مفوضي يرة اوورا واوسوا
املالية السورية ملوافقة على الزايدة املقرتحة،
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 بتاريخ  22متوو  ،2020عقدت اهليرة العامة غري العادية وال تقو مقا اهليرة العامة العادية للشركة ،وقررت وايدة رأس املال عن طريق ضم جزتمن اور املدورة ا لغ وقدرمل  6035003000لرية سورية ،ليد ح رأمسال الشركة بعد الزايدة م لغ  3327035003000لرية سورية موو على
 3237053000سهم بقي ة إمسية  300لرية سورية للسهم الواحد وتوويع اوسهم النامجة عن ذمل الزايدة لل سامهني جماانا وبتاريخ  5تشرين اوول
 2020صدر القرار ( ) / 334من جملس مفوضي يرة اوورا واوسوا املالية السورية ملوافقة النهااية على الزايدة املقرتحة ،وبلغت مداريف
وايدة رأس املال املدفوعة  335023530لرية سورية حىت اتريخ  13كانون اوول  ،2020تووعت على رسم طابع بقي ة  2783660وبدل تقدمي
طلب املوافقة على وايدة رأس املال  330003000وبدل تس يل اوورا املالية لدى اهليرة  3833500وتس يل وإيدا لدى مركز املقاضة واملفظ
املركزي ،423150
 بتاريخ  4أاير  ،2023عقدت اهليرة العامة غري العادية وال تقو مقا اهليرة العامة العادية للشركة ،وقررت وايدة رأس املال عن طريق ضم جزتمن اور املدورة يف ال ياانت املالية للسنة املالية املنتهية يف  13كانون اوول  2020ا لغ وقدرمل  6135253000لرية سورية ،ليد ح رأمسال
الشركة بعد الزايدة م لغ  3311430253000لرية سورية موو على  3131403250سهم بقي ة إمسية  300لرية سورية للسهم الواحد وتوويع
اوسهم النامجة عن ذمل الزايدة لل سامهني جماانا وذلك بعد املدول على موافقة اجلهات الرقابية،
-21

التغري املرتاكم يف القي ة العادلة لل وجودات املالية احملددة على أساس القي ة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

يتخون ذا ال ند ممايلي:

التغري املرتاكم يف القي ة العادلة لإلستث ارات املالية احملددة
على أساس القي ة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (إيضا )7
مطلو ت ضري ية انمة عن التغري يف القي ة العادلة لإلستث ارات املالية احملددة
على أساس القي ة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (إيضا )20

ك ا يف  13آذار
( 2023غري مدققة)
ل،س،

11935743364
(5039163325
28836183019
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ك ا يف  13كانون اوول
(2020مدققة)
ل،س،

23933043032
) (1238653602
38632183430

)

-24

فوااد من ودااع لدى املدارف

يتخون ذا ال ند مما يلي:

الع لة اوصلية

ودااع استحقاقاهتا اوصلية لثالثة أشهر
ودااع استحقاقاهتا اوصلية لثالثة أشهر
ودااع تستحق خالل أكثر من سنة
ودااع تستحق خالل سنة

دوالر أمريخي
لرية سورية
لرية سورية
دوالر أمريخي

لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف  13آذار (غري مدققة)

2023
م لغ الفاادة
ل،س،

نس ة الفاادة
%

036-135
9-7375
3

739713190
4139743666
8233199
5237693455

الع لة اوصلية

دوالر أمريخي
لرية سورية
لرية سورية
دوالر أمريخي

2020
م لغ الفاادة
ل،س،

134443970
534393455
1639473228
338193364
4736503837
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نس ة الفاادة
%

2379-3386
7325-7
8-7335
2392

 -25إيرادات أخرى
يتخون ذا ال ند مما يلي:
لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف  13آذار (غري مدققة)
2020
2023
ل،س،
ل،س،

إيرادات إاار
إيرادات أخرى

5139053950
3333344

2537533250
943142

5430373094

2538453592

 -26رواتب وأجور وملحقاهتا
يتخون ذا ال ند مما يلي:
لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف  13آذار (غري مدققة)
2020
2023
ل،س،
ل،س،

رواتب وأجور
أتمينات اجت اعية
حوافز ومخافآت
بدل مواصالت
بدل متثيل
بدالت أخرى
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4232253375
532333170
1537133500
3033433850
132003700
337653996

2932873864
438453032
4737373917
536843085
237213140
6453101

9832763593

9039013543

 -27مداريف إدارية وع ومية
يتخون ذا ال ند مما يلي:
لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف  13آذار (غري مدققة)
2020
2023
ل،س،
ل،س،

قرطاسية ولواو مخت ية
كهر ت و اتف وتدفرة
إعالن
ااار ومداريف مخت ية
دااي وضيافة
أتعاب اخل ري االكتواري
أتعاب مهنية ومداريف تدريب
ضرااب ورسو وطوابع
اشرتاكات
صيانة
فوااد وأع ات مالية لشركات إعادة التأمني
نفقات تنقل ومداريف أخرى
مداريف أتمني

139263750
833753228
2003002
138463000
235573800
2303000
735313999
834613075
334813936
3236983477
135003000
130343936
539303457

136543810
736083856
4643400
234783801
331653875
2303000
2535593103
934713488
332153874
2938763325
531663223
135773193

6335003620

9038733364

 -28رحبية السهم اوساسية وامليففة
يتخون ذا ال ند مما يلي:
لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف  13آذار (غري مدققة)
2020
2023

صايف ربح الفرتة (ل،س)،
املتوسط املرجح لعدد اوسهم
رحبية السهم اوساسية وامليففة (ل،س)،

4633093643
3237053000

23938493637
3237053000

1361

37310

تتطابق رحبية السهم اوساسية وامليففة يف القي ة لعد وجود أدوات أصدرهتا الشركة ذات أتثري على حدة السهم يف اور
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عند حويلها،

 -29بيان التغيريات يف حقو املسامهني
أر

الفرتة
ل،س،

الرصيد ك ا يف  13كانون اوول ( 2039مدقق)
أر الثالثة أشهر املنتهية يف  13آذار 2020

23938493637

الرصيد ك ا يف  13آذار ( 2020غري مدقق)
أر التسعة أشهر املنتهية يف  13كانون اوول 2020
ختديص أر السنة املنتهية يف  13كانون اوول 2020
ختديص احتياطي قانوين عن أر عا 2020
وايدة رأس املال
مداريف وايدة رأس املال
الرصيد ك ا يف  13كانون اوول ( 2020مدقق)
أر الثالثة أشهر املنتهية يف  13آذار 2023

23938493637
46535803448
(68534103065
4633093643

الرصيد ك ا يف  13آذار ( 2023غري مدقق)

4633093643

-10

أر

مرتاك ة
ل،س،

46232443774
46232443774
) 68534103065
(732203126
(6035003000
(335023530
3307834523001
3307834523001

ع والت مدفوعة ومداريف إنتاه أخرى

يتخون ذا ال ند مما يلي:
لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف  13آذار (غري مدققة)
2020
2023
ل ،س ،
ل ،س ،

ع والت
صندو تعويض متضرري حوادث السري
اوتعاب اإلدارية املدفوعة لشركات إدارة النفقات الط ية
حدة صندو الرعاية االجت اعية
ع ولة االحاد السوري لشركات التأمني إلدارتا م ع اإللزامي
مداريف أخرى

- 31 -

4635813101
2653470
4035873213
331753351
238253306
832883367

3730663961
3613895
3330093325
8583459
336163886
532063732

9939243410

1539423040

)
)
)

-13

التحليل القطاعي

إن التحليل القطاعي إليرادات ونتااج فرو التأمني للفرتة املنتهية يف  13آذار ( 2023غري مدققة) ي كالتايل:
محاية
ل،س،

اوقسات املختت ة يف الفرتة املالية
إلغاتات اوقسات

6037443948
(3943996

املسومات امل نوحة
حدة معيدي التأمني من اوقسات املختتب قا (نسيب) يف الفرتة املالية

553250
(3863381

حدة معيدي التأمني من اوقسات املختتب قا (اختياري) يف الفرتة املالية (3934703758
حدة معيدي التأمني من اوقسات املختتب قا (فااض) يف الفرتة املالية

أتمينات املياة

ال حري
ل،س،

اإلدخاري
ل،س،

334353450
)
) (333657

(683233
) (733883597

2735483661
) (4773991
)
)

) (7453582
2631253088

) (3232803410
33232893706

) (10535513439
23138433365

) (335103527
330783450

24431023999

61933823558

2535763830

3033768

) (4632713376
12432113682

) (20835513385
95236093083

) (231613531
2538223274

) (253543
763227

2332803679
(331353335

18032753783
) (32438383887

2237993657
) (339623052

933593
) (223987

)

2831663577
) (32936913471

56330303131
) (18330413612

2231683312
) (3031283930

683604
) (103493

)

3331463613
9737233200

22434043324
25536713021

839473251
3032103724

273442
403707

(835323273

) (35233303133

) (933393861

) (163616

) (32531703609
) (5130763796

) (983386
) (2703796

) 303236
) 33022

36037643169
-

8073654
4473856

إمجايل حدة معيدي التأمني من اوقسات املختتب قا يف الفرتة املالية
صايف اوقسات املختتب قا يف الفرتة املالية
اوقسات املختتب قا عن العا الفاات 32/13

4438683941

535403830

6933153098

30033463205

اوقسات املختتب قا عن الربع املقابل من العا الفاات
أقسات سنة فااتة ( 32شهر)

(3930863626
8631123269

) (331343450
536433830

) (734513746
8638833785

) (3639823404
33032143473

إمجايل حدة املعيدين من اوقسات عن العا امليالدي الفاات 32/13
إمجايل حدة املعيدين من اوقسات عن الربع املقابل من العا الفاات

2531643261
(737393648

113704
) (73063

6636643237
) (733003501

)

إمجايل حدة املعيدين من اوقسات عن سنة فااتة ( 32شهر)
إمجايل اوقسات غري املختس ة يف هناية الفرتة

1731033556
(6536333688

183100
) (5036523087

8134013949
) (2337203446

) (4430913788

حدة معيدي التأمني من أقسات غري مختس ة يف هناية السنة
إمجايل اوقسات غري املختس ة يف بداية السنة

3538343550
3937883804

5137203338

2038503987
3732813774

4030583482

حدة معيدي التأمني من أقسات غري مختس ة يف بداية السنة

(831323706

)

إمجايل التغيري يف احتياطي أقسات غري مختس ة
صايف التغيري يف احتياطي أقسات غري مختس ة

(4538223884
(1831233040

صايف أقسات التأمني املختس ة
الع والت املق وضة

-

(3636663054

)

) 130683013
) 130683013

(434163672
(2533719

) (430153106
) (430153106

) (1339723271
) (2933173931

236273223
313966

434733824
33728

330403248
437003830

2232893782
-

8133533791
333043435

-

-

-

صايف اإليرادات
إمجايل املطال ات املدفوعة
حدة معيدي التأمني من إمجايل املطال ات املدفوعة (نسيب)
حدة معيدي التأمني من إمجايل املطال ات املدفوعة (اختياري)
حدة معيدي التأمني من إمجايل املطال ات املدفوعة (فااض خسارة)
إمجايل حدة معيدي التأمني من إمجايل املطال ات املدفوعة

3335653000

صايف املطال ات املدفوعة

(332853000

) (730753028

)
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)

)
(7453582

(3936563943
4039483263

236433387
(3238503000
3335653000
-

) (235853324
(10535513439

)
) (335103527

(834033031
) (138793437

) (333657
334013791

434713552
) (730753028
-

)

)
)

) (2138403215
332933987

537433058
)
-

51430453234
) (3230653506

236313840
) (43861

-

-

-

-

32830563558
) (338523699

املريق
ل،س،

(336113721
-

(3636533618
-

ع ولة أر االتفاقيات
إيرادات أخرى

)

-

2532573377
(563744

أتمني املرك ات
سيارات شامل
سيارات إلزامي
ل،س،
ل،س،

الدحي
ل،س،

السرقة
ل،س،

-

2232893782
(3136283156
(3136283156

413192

-

-

-

-

23431

8432993600
) (1932153492
239353410

36037643169
) (30737033245
7531923019
-

239353410

7531923019

4263350

) (1231093206

) (683850

) (1631203062

-

)

33022
-

332573921
) (4953000
1843350
423000

)

)

-

)

-

33022

-

)

-

إن التحليل القطاعي إليرادات ونتااج فرو التأمني للفرتة املنتهية يف  13آذار ( 2023غري مدققة) ي كالتايل  /اتبع:
اوقسات املختت ة يف الفرتة املالية

التغطيات املدرفية
ل،س،
-

اهلندسي
ل،س،

إلغاتات اوقسات
املسومات امل نوحة

-

-

(623400
(334093787

حدة معيدي التأمني من اوقسات املختتب قا (نسيب) يف الفرتة املالية
حدة معيدي التأمني من اوقسات املختتب قا (اختياري) يف الفرتة املالية

-

-

(635773300
-

حدة معيدي التأمني من اوقسات املختتب قا (فااض) يف الفرتة املالية
إمجايل حدة معيدي التأمني من اوقسات املختتب قا يف الفرتة املالية

-

-

(635773300

)

-

(334093787
134913550

) 3063776
6803787

صايف اوقسات املختتب قا
اوقسات املختتب قا عن العا الفاات 32/13
اوقسات املختتب قا عن الربع املقابل من العا الفاات

-

8233553697
-

املسةوليات
ل،س،

املوادث الشيدية
ل،س،

السفر
ل،س،

)
)

-

-

)

3063776

636193500

339123022

-

(2083500
(9373918

)
)

-

(333263418

)

-

(436243999
(17331223129

)
)

8053584
3036893990

-

أقسات سنة فااتة ( 32شهر)
إمجايل حدة املعيدين من اوقسات عن العا امليالدي الفاات 32/13

8233553697
7833813776

-

إمجايل حدة املعيدين من اوقسات عن الربع املقابل من العا الفاات
إمجايل حدة املعيدين من اوقسات عن سنة فااتة ( 32شهر)

7833813776

-

(6703576
933213500

)

إمجايل اوقسات غري املختس ة يف هناية الفرتة
حدة معيدي التأمني من أقسات غري مختس ة يف هناية السنة

(1238623279
1332713530

-

(635333750
631283160

) (2853403
-

) (1193544

إمجايل اوقسات غري املختس ة يف بداية السنة
حدة معيدي التأمني من أقسات غري مختس ة يف بداية السنة

1238623279
(1332713530

-

3232823468
835373894

-

(2483190
931953942

2723135

) (731693483
536173565

) (6993896
2733464

) (75039013122
12439033886

)

634313994
(533303717

4113233
) (2733464

51732903283
) (21139103072

)

) (9553487

) (2663685

) (23136313043

)

) (4283659
1763925

) (2663685
1073777

) (32236433227
27436343258

)

-

إمجايل التغيري يف احتياطي أقسات غري مختس ة

-

-

(137203300

صايف التغيري يف احتياطي أقسات غري مختس ة
صايف أقسات التأمني املختس ة

-

-

933740
(331383047

(313086
) 913690

الع والت املق وضة
ع ولة أر االتفاقيات

-

-

236413180
-

إيرادات أخرى
صايف اإليرادات

-

-

483195
331713728

إمجايل املطال ات املدفوعة
حدة معيدي التأمني من إمجايل املطال ات املدفوعة (نسيب)

-

-

-

-

حدة معيدي التأمني من إمجايل املطال ات املدفوعة (اختياري)
حدة معيدي التأمني من إمجايل املطال ات املدفوعة (فااض خسارة)

-

-

-

-

إمجايل حدة معيدي التأمني من إمجايل املطال ات املدفوعة

-

-

-

-

5143334

صايف املطال ات املدفوعة

-

-

-

-

(1323196

259
913949

)

523325

)

3369738563506
60733073399

-

)

-

337493719
6783663

(10134313195

)

(34138653239
82939193130

) (313086

-

5743462
330813027

19732553485
3322639583242

)

237933650
(235363520
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) (3437213489
) (537113845
-

(9473350

)

(83288
(923250

)
)

(12332553981
(4534433147

933213500
132363976

)

6753000

78930153348

)
)

) (743060
7313501

املوادث العامة
ل،س،

اجمل و
ل،س،

6783663

-

345
1073922

33841
4103891

839643280

963447
28136743985

-

(8463530
-

-

-

239573410

-

9038123711

-

(9039983898

5143334

)

-

) (38338133613
8738753101

)

)

إن التحليل القطاعي إليرادات ونتااج فرو التأمني للفرتة املنتهية يف  13آذار ( 2023غري مدققة) ي كالتايل  /اتبع:
محاية
ل،س،

أتمينات املياة
)

اإلدخاري
ل،س،
-

إمجايل احتياطي املطال ات قيد التسوية يف هناية الفرتة

(832953555

حدة معيدي التأمني احتياطي من املطال ات قيد التسوية يف هناية السنة
إمجايل احتياطي املطال ات قيد التسوية يف بداية الفرتة

636833890
2235833054

حدة معيدي التأمني من احتياطي املطال ات قيد التسوية يف بداية الفرتة
إمجايل التغري يف احتياطي املطال ات قيد التسوية

(3932533719
3432853499

صايف التغيري يف احتياطي املطال ات قيد التسوية

337353650

-

)

حبري
ل،س،

(332783325

أتمني املرك ات
سيارات شامل
سيارات إلزامي
ل،س،
ل،س،

الدحي
ل،س،

) (48335853655

) (14333063612

-

332343239
332783325

3036043713
48436713707

32534573600
11135943630

7733403884
9335823059

-

(332343239
-

) (3036043713
130883052

) (32738483000
(735323022

) (6433073440
) (3836393205

) (1032323100
) (8503000

130883052

(939023422

) (535853763

) (223500

-

) (33032033264

احتياطي حوادث مفرتضة ي لغ عنها يف هناية الفرتة
حدة املعيدين التأمني من احتياطي حوادث مفرتضة ي لغ عنها يف هناية الفرتة

-

-

(635363314
632553296

) (3439703799
-

) (5333653995
3838383640

احتياطي حوادث مفرتضة ي لغ عنها يف بداية الفرتة
حدة املعيدي من احتياطي حوادث مفرتضة ي لغ عنها يف بداية الفرتة

-

-

533853312
(439993836

2430463795
)

5030193392
(3933773200

)

إمجايل التغري يف احتياطي حوادث مفرتضة ي لغ عنها
صايف التغري من احتياطي حوادث مفرتضة ي لغ عنها

-

-

(331133002
(753522

) 930753996
) 930753996

(333263801
(334853161

)
)

اسرتدادات من مطال ات مدفوعة هناية الفرتة
حدة املعيدين من اسرتدادات من مطال ات مدفوعة هناية الفرتة

-

-

-

-

3032013857
-

اسرتدادات من مطال ات مدفوعة بداية الفرتة

-

-

-

-

صايف التغري يف اسرتدادات من املطال ات املدفوعة
الع والت املدفوعة للوكالت

-

-

-

3032013857
(2913160

)

-

(831893699
-

13060

13060

الع والت املدفوعة ملندويب امل يعات
الع والت املدفوعة لل نك

(6593522
-

)

ع والت لل وظفني
ع ولة االحاد السوري لشركات التأمني إلدارتا م ع اإللزامي
اسرتدادات ( /مداريف) أتمينة أخرى

(331403792
(6323527

) (203380

اوتعاب اإلدارية املدفوعة لشركات إدارة النفقات الط ية
بدالت اهليرة

(1613100

-

-

1330193800
1238993000

1853000
5503000
) (1853000
)
)

-

(530623150
436553970

) (823500
573750

-

439143850
(435133845

823500
) (573750

-

(3273500
(13175

)
)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

)
-

) (2836073864
(3403019

) (336743114
) (331753602

)
(238253306
) (1043449

(337863252
)
)

) (239563408
(3433746

) (3713378
)

)

-

-

) (3533201

) (3623424

) (7573221

(4035873213
) (133133878

)
) (353654

-

-

)

حدة صندو تعويض متضرري حوادث السري جمهولة املس ب

-

-

-

(2653470

)

-

-

-

-

حدة صندو الرعاية االجت اعية

-

-

-

(331753351

)

-

-

-

-

صايف املداريف

(235453493

صايف أر ( /خساار) فرو التأمني

953696

) (732203643

) (131043690

) (631963930

) (4837103524

(237473089

) 234163168

3538923872

1535693076
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) (33134603311
4731043216

) (4493297
8083626

)

)

) (3623343
) (13599

)

)

-

)
)

(283029

-

)

) (1137493000

) (5503000

-

) (3203000
) (83491

املريق
ل،س،

السرقة
ل،س،

-

)
33022

إن التحليل القطاعي إليرادات ونتااج فرو التأمني للفرتة املنتهية يف  13آذار ( 2023غري مدققة) ي كالتايل  /اتبع:
إمجايل احتياطي املطال ات قيد التسوية يف هناية الفرتة

التغطيات املدرفية
ل،س،
-

اهلندسي
ل،س،

السفر
ل،س،

-

املسةوليات
ل،س،
-

-

املوادث الشيدية
ل،س،

(33020

حدة معيدي التأمني من احتياطي املطال ات قيد التسوية يف هناية الفرتة
إمجايل احتياطي املطال ات قيد التسوية يف بداية الفرتة

-

-

-

-

734
33020

حدة معيدي التأمني من احتياطي املطال ات قيد التسوية يف بداية الفرتة
إمجايل التغري يف احتياطي املطال ات قيد التسوية

-

-

-

-

(734

-

(6843261

-

) (9233385

-

6843261
2623036

-

(2433271

)

إمجايل التغري يف احتياطي حوادث مفرتضة ي لغ عنها
صايف التغري من احتياطي حوادث مفرتضة ي لغ عنها

-

-

(4223247
203741

) (23454
(23454

صايف التغيري يف احتياطي املطال ات قيد التسوية
احتياطي حوادث مفرتضة ي لغ عنها يف هناية الفرتة

(633633677

)

حدة املعيدين التأمني من احتياطي حوادث مفرتضة ي لغ عنها يف هناية الفرتة 538613781
633633677
احتياطي حوادث مفرتضة ي لغ عنها يف بداية الفرتة
حدة املعيدي من احتياطي حوادث مفرتضة ي لغ عنها يف بداية الفرتة

(538613781

)

) (513531

املوادث العامة
ل،س،

) (503000
503000

-

)

-

7043696
8033749

-

(6183842

) (503900

) (3393416
) (513582

) (503001
) (503001

533059

) (97638373253

-

25235243818
96732093575

-

(25136243341
(936073676

) (3133210
503900
833227

اجمل و
ل،س،

(3037063983
) (8537493646

)

)
)
)
)

1730933298
9336463397
) (1535633409
)
)

)

538963553
734263440

اسرتدادات من مطال ات مدفوعة هناية الفرتة
حدة املعيدين من اسرتدادات مطال ات مدفوعة هناية الفرتة

-

-

-

-

-

-

اسرتدادات من مطال ات مدفوعة بداية الفرتة
صايف التغري يف اسرتدادات من املطال ات املدفوعة

-

-

-

-

-

-

3032063937

الع والت املدفوعة للوكالت
الع والت املدفوعة ملندويب امل يعات

-

-

-

-

) (2373647

)

-

(2913160
(1833183603

)
)

الع والت املدفوعة لل نك

-

-

-

(100

)

-

(3733967

)

ع والت لل وظفني
ع ولة االحاد السوري لشركات التأمني إلدارتا م ع اإللزامي

-

-

) (43400

)

-

(739793175
(238253306

)
)

اسرتدادات ( /مداريف) أتمينة أخرى
اوتعاب اإلدارية املدفوعة لشركات إدارة النفقات الط ية

-

-

-

(235543124
(4035873213

)
)

بدالت اهليرة
حدة صندو تعويض متضرري حوادث السري جمهولة املس ب

-

-

حدة صندو الرعاية االجت اعية

-

-

-

صايف املداريف

-

-

(3103931

صايف أر ( /خساار) فرو التأمني

-

-

332423835

) (303955

(903771
(233420

) (23433

-

(193461

-

) (640

-

-

-

-

) (436453870
(2653470

-

(331753351

)

) (363460

) (5993937

) (543001

) (38239083979

)

773489

(3693024

) 2513939

30037663006

-

) (333592

-

) (43000

-

)
)

-
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-

3032063937

-

إن التحليل القطاعي إليرادات ونتااج فرو التأمني للفرتة املنتهية يف  13آذار ( 2020غري مدققة) ي كالتايل:
محاية
ل،س،

اوقسات املختت ة يف الفرتة املالية

3930913892

إلغاتات اوقسات
املسومات امل نوحة

(73266

-

حدة معيدي التأمني من اوقسات املختتب قا (نسيب) يف الفرتة املالية (3513794
حدة معيدي التأمني من اوقسات املختتب قا (اختياري) يف الفرتة املالية (735653854
حدة معيدي التأمني من اوقسات املختتب قا (فااض) يف الفرتة املالية

أتمينات املياة

اإلدخاري
ل،س،

ال حري
ل،س،

-

-

331343450
)

753045

) (73063
)

-

أتمني املرك ات
سيارات شامل
سيارات إلزامي
ل،س،
ل،س،

734513746

) (231393862
(437803643
-

-

3731863299

)
)

(4013895
-

(331353335

(32438383887
)

) (336363260
(1453792

) (223987
)

) (330623302
3539203102

اوقسات املختتب قا عن العا الفاات 32/13
اوقسات املختتب قا عن الربع املقابل من العا الفاات

2436273262
3539883800

535663830
331683450

2532033730
535033131

أقسات سنة فااتة ( 32شهر)
إمجايل حدة املعيدين من اوقسات عن العا امليالدي الفاات 32/13

2737253088
3139033042

535323830
533461

2733543341
2431983160

30430683198
-

إمجايل حدة املعيدين من اوقسات عن الربع املقابل من العا الفاات
إمجايل حدة املعيدين من اوقسات عن سنة فااتة ( 32شهر)

634733916
3533483754

323930
453634

532113901
2632643960

إمجايل اوقسات غري املختس ة يف هناية الفرتة

(2135023964

) (4939203214

حدة معيدي التأمني من أقسات غري مختس ة يف هناية السنة
إمجايل اوقسات غري املختس ة يف بداية السنة

737013307
3330933352

5331333394

حدة معيدي التأمني من أقسات غري مختس ة يف بداية السنة
إمجايل التغيري يف احتياطي أقسات غري مختس ة

(533173544
(3234333832

)
) 331903960

صايف التغيري يف احتياطي أقسات غري مختس ة
صايف أقسات التأمني املختس ة

(938463249
335203729

) 331903960
237713194

الع والت املق وضة
ع ولة أر االتفاقيات

393497

231683745

) (136733314
) (4873277

) (538873031
1936063741

32636513265
1935673273

253543

) (53212
) (2893481

(330623302

إمجايل حدة معيدي التأمني من اوقسات املختتب قا يف الفرتة املالية
صايف اوقسات املختتب قا يف الفرتة املالية

املريق
ل،س،
)
)

) (435733898

(737393648
3331663978

-

-

-

)

-

) (32438383887
8132473022

) (339623052
3333979

) (223987
23554

37232503089
2930743398

48833433487
37431203342

3436603233
8853398

3573515

38934493067
237053950

52231743513
28933803017

3633183526
3433333663

3813076
3433782

683292
139523771

30432143307
10937643837

7713415
3531003278

3643769

) (637883516

) (4336273159

) (7537793627

) (20839493832

) (634553433

) (713213

635663240
631003428

5036633106

335833309
6839003016

32139053926
29238843892

633203333
538643084

653907
613034

(630993590
(4883308

)
) 930113947

(330823180
(638793593

) (37135083023
) 8139153080

) (536443664
(5933127

) (563731
) (303237

)
)

(233458
1133785

) 930113947
2439543249

(631803862
1132253882

) 1431123985
33735803007

(3353880
(13902

) (33021
) 33513

)

-

332433109
-

صايف اإليرادات

335403226

237713615

إمجايل املطال ات املدفوعة
حدة معيدي التأمني من إمجايل املطال ات املدفوعة (نسيب)
حدة معيدي التأمني من إمجايل املطال ات املدفوعة (اختياري)

(730003000
631003000
-

) (335473832
-

حدة معيدي التأمني من إمجايل املطال ات املدفوعة (فااض خسارة)
إمجايل حدة معيدي التأمني من إمجايل املطال ات املدفوعة

631003000

صايف املطال ات املدفوعة

(7003000

)

) (335473832

23232243120

)

) (73063
331823414

-

5131103142

) (730573367
(7793439

) (733003501
1513241

243

الدحي
ل،س،

السرقة
ل،س،

-

733706

-

8703314

-

4713551

335713094

2439543249

1132973588

33834503343

4693653

-

(2338403942
-

) (2836103680
236023478

) (9639423996
6738613878
-

) (453000
133500

)

-

-
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(2338403942

236023478
) (2630283201

6738613878

133500

) (2930793338

) (313500

53747

-

)

-

)

-

73278
)
-

-

)

-

إن التحليل القطاعي إليرادات ونتااج فرو التأمني للفرتة املنتهية يف  13آذار ( 2020غري مدققة) ي كالتايل  /اتبع:
اوقسات املختت ة يف الفرتة املالية

التغطيات املدرفية
ل،س،
-

اهلندسي
ل،س،

إلغاتات اوقسات
املسومات امل نوحة

-

-

(2063400
(203963

حدة معيدي التأمني من اوقسات املختتب قا (نسيب) يف الفرتة املالية
حدة معيدي التأمني من اوقسات املختتب قا (اختياري) يف الفرتة املالية

-

-

(6703576
-

حدة معيدي التأمني من اوقسات املختتب قا (فااض) يف الفرتة املالية
إمجايل حدة معيدي التأمني من اوقسات املختتب قا يف الفرتة املالية

-

-

(6703576

-

2553631
3334153400

صايف اوقسات املختتب قا
اوقسات املختتب قا عن العا الفاات 32/13

-

السفر
ل،س،

)
)

-

-

-

)

743060

333513550

)

-

1193544

(23596

-

(3183095
(3303295

)
)

-

(2483190

)

-

(536143000
(34934993239

)
)

-

232383200

773008

9383860

أقسات سنة فااتة ( 32شهر)
إمجايل حدة املعيدين من اوقسات عن العا امليالدي الفاات 32/13

8538263875
7832563000

-

3033643150
830473723

5733679

-

3237133371
931543929

إمجايل حدة املعيدين من اوقسات عن الربع املقابل من العا الفاات
إمجايل حدة املعيدين من اوقسات عن سنة فااتة ( 32شهر)

7832563000

-

335583556
733593743

-

إمجايل اوقسات غري املختس ة يف هناية الفرتة
حدة معيدي التأمني من أقسات غري مختس ة يف هناية السنة

(1431103750
1331023400

-

(434033200
133103255

) (2283673
-

إمجايل اوقسات غري املختس ة يف بداية السنة
حدة معيدي التأمني من أقسات غري مختس ة يف بداية السنة

1431103750
(1331023400

)

-

538543950
(433593150

743060
5743627

2293853
)

(3331533094
) (335043693

-

8093952
5003928

)

)
)

(32937473522
(3433373697

933354
3131303489

-

13437643489

)
)

(23596
8093952

اوقسات املختتب قا عن الربع املقابل من العا الفاات

8538263875

املسةوليات
ل،س،

املوادث الشيدية
ل،س،

املوادث العامة
ل،س،

اجمل و
ل،س،

-

) 35234093485
96932353732
-

26939393440
3300237093667
44036493871

5983180
930043919

5003928

-

33839533539
46535613571

) (736183704
534023964

) (1213983
2003173

) (46030203480
38539783190

739863291
(536323958

1213983
) (2003173

51538033913
) (21238013993

إمجايل التغيري يف احتياطي أقسات غري مختس ة

-

-

334513750

33380

1473589

-

صايف التغيري يف احتياطي أقسات غري مختس ة
صايف أقسات التأمني املختس ة

-

-

4243655
6803268

33380
753240

3173595
2283749

-

2839553850
) 38331653115

الع والت املق وضة
ع ولة أر االتفاقيات

-

-

673058

-

237843262

صايف اإليرادات
إمجايل املطال ات املدفوعة

-

-

7473126

-

753240

-

-

153037

(23596
-

2613766
(334903600

حدة معيدي التأمني من إمجايل املطال ات املدفوعة (نسيب)
حدة معيدي التأمني من إمجايل املطال ات املدفوعة (اختياري)

-

-

-

-

حدة معيدي التأمني من إمجايل املطال ات املدفوعة (فااض خسارة)
إمجايل حدة معيدي التأمني من إمجايل املطال ات املدفوعة

-

-

-

-

7813055

صايف املطال ات املدفوعة

-

-

-

-

(7073545
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)

7813055
)

(23596

)

)

7537833453

-

-

) 38433493597
(35734983010

-

7439783411
236023478

-

7735803933

-

(7939373339

)

)

إن التحليل القطاعي إليرادات ونتااج فرو التأمني للفرتة املنتهية يف  13آذار ( 2020غري مدققة) ي كالتايل  /اتبع:
محاية
ل،س،

أتمينات املياة
)

إمجايل احتياطي املطال ات قيد التسوية يف هناية الفرتة

(2332833054

حدة معيدي التأمني احتياطي من املطال ات قيد التسوية يف هناية السنة
إمجايل احتياطي املطال ات قيد التسوية يف بداية الفرتة

3830833719
3932833054

حدة معيدي التأمني من احتياطي املطال ات قيد التسوية يف بداية الفرتة
إمجايل التغري يف احتياطي املطال ات قيد التسوية

(3632133719
(230003000

)
)

صايف التغيري يف احتياطي املطال ات قيد التسوية

(3503000

)

اإلدخاري
ل،س،
-

حبري
ل،س،

(230783325

أتمني املرك ات
سيارات شامل
سيارات إلزامي
ل،س،
ل،س،

) (52333953928

) (11734103939

-

337773308
230783325

3632213590
51233313034

32631853916
14737363599

4134063685
6936203516

-

(337773308
-

) (3632213590
3039373086

) (32835653716
3032853680

) (4837103871
736303984

-

833053880

232863796

3039373086

-

احتياطي حوادث مفرتضة ي لغ عنها يف هناية الفرتة
حدة املعيدين التأمني من احتياطي حوادث مفرتضة ي لغ عنها يف هناية الفرتة

-

-

(230163563
339693872

) (2738353380
-

) (5036343618
3839573890

احتياطي حوادث مفرتضة ي لغ عنها يف بداية الفرتة
حدة املعيدي من احتياطي حوادث مفرتضة ي لغ عنها يف بداية الفرتة

-

-

338903328
(338293877

1737333591
)

5233573490
(3932843860

إمجايل التغري يف احتياطي حوادث مفرتضة ي لغ عنها
صايف التغري من احتياطي حوادث مفرتضة ي لغ عنها

-

-

(3463411
(63418

) 938963431
) 938963431

335423852
332353882

اسرتدادات من مطال ات مدفوعة هناية الفرتة
حدة املعيدين من اسرتدادات من مطال ات مدفوعة هناية الفرتة

-

3753000

3839983911
(336573972

اسرتدادات من مطال ات مدفوعة بداية الفرتة

-

صايف التغري يف اسرتدادات من املطال ات املدفوعة
الع والت املدفوعة للوكالت

-

43080

43080

الع والت املدفوعة ملندويب امل يعات
الع والت املدفوعة لل نك

(4663970
-

)

ع والت لل وظفني
ع ولة االحاد السوري لشركات التأمني إلدارتا م ع اإللزامي
اسرتدادات ( /مداريف) أتمينة أخرى

(1603127
33138

) (73020

اوتعاب اإلدارية املدفوعة لشركات إدارة النفقات الط ية
بدالت اهليرة

(3343520

حدة صندو تعويض متضرري حوادث السري جمهولة املس ب

-

-

-

-

-

(131483679
-

(333923
(353584

3753000
)
)

) (6230093552

) (2736093000

) (5503000

2533863050
2736093000

1853000
5503000

) (2533863050
-

)

-

-

5334393226
) (1539913389

(433433150
137773908
433433150
) (137773908

823500
) (573750

-

)
-

-

3731403963
(3393916

)

-

(233503956
(563250

323011

-

-

-

-

-

-

-

) (3030513869
) (953613

) (893875
) (53791

)
(336163886
) (2403573

(330863198
)
) 83636

) (338853227
(923448

) (803600

) (23955

) 33447

-

) (3033894

) (2773619

(3330093325
) (332533139

)
) (343383

-

(3613895

-

)

-

حدة صندو الرعاية االجت اعية
صايف املداريف

(337903499

) (439073138

) (5233216

(8583459
) (138543348

)
) (130483042

) (1537433873

صايف أر ( /خساار) فرو التأمني

(2503271

) (233113681

) 330533858

2333003303

1032493545

8237083270
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)

-

-

-

204
) (351

-

-

-

) (2023502

-

2673349

)

)

-

-

)

) (823500
573750

5334393226
3534263017
403330
) (283077

) (1853000
-

)
)

) (1943420
) (483353
) (443722

-

-

-

) (73887

الدحي
ل،س،

املريق
ل،س،

السرقة
ل،س،

) (23904
43174

)

)

)

إن التحليل القطاعي إليرادات ونتااج فرو التأمني للفرتة املنتهية يف  13آذار ( 2020غري مدققة) ي كالتايل  /اتبع:
إمجايل احتياطي املطال ات قيد التسوية يف هناية الفرتة

التغطيات املدرفية
ل،س،
-

اهلندسي
ل،س،

السفر
ل،س،

-

املسةوليات
ل،س،
-

-

املوادث الشيدية
ل،س،

(33020

حدة معيدي التأمني من احتياطي املطال ات قيد التسوية يف هناية الفرتة
إمجايل احتياطي املطال ات قيد التسوية يف بداية الفرتة

-

-

-

-

734
213820

حدة معيدي التأمني من احتياطي املطال ات قيد التسوية يف بداية الفرتة
إمجايل التغري يف احتياطي املطال ات قيد التسوية

-

-

-

-

(303364
223800

-

(7623126

-

5163980
8573655

-

(6013579

إمجايل التغري يف احتياطي حوادث مفرتضة ي لغ عنها
صايف التغري من احتياطي حوادث مفرتضة ي لغ عنها

-

-

953129
283710

صايف التغيري يف احتياطي املطال ات قيد التسوية
احتياطي حوادث مفرتضة ي لغ عنها يف هناية الفرتة

(634173036

)

حدة املعيدين التأمني من احتياطي حوادث مفرتضة ي لغ عنها يف هناية الفرتة 538693200
634173036
احتياطي حوادث مفرتضة ي لغ عنها يف بداية الفرتة
حدة املعيدي من احتياطي حوادث مفرتضة ي لغ عنها يف بداية الفرتة

(538693200

)

) (423876

) (503000
503000
)

-

313150
) (9543818

) (603746

-

67532173
9983287

173570
603746

-

(7033620

) (173570

413097
)

املوادث العامة
ل،س،

223
223

) (97232053598

-

21334463822
99930423348

-

(21733303260
2638163550

-

2333713332
) (9239483013

اسرتدادات من مطال ات مدفوعة هناية الفرتة
حدة املعيدين من اسرتدادات مطال ات مدفوعة هناية الفرتة

-

-

-

-

-

-

3932383321
(336863049

اسرتدادات من مطال ات مدفوعة بداية الفرتة
صايف التغري يف اسرتدادات من املطال ات املدفوعة

-

-

-

-

-

-

3735123074

الع والت املدفوعة للوكالت
الع والت املدفوعة ملندويب امل يعات

-

-

-

-

-

(3153476
(3238523344

الع والت املدفوعة لل نك

-

-

ع والت لل وظفني
ع ولة االحاد السوري لشركات التأمني إلدارتا م ع اإللزامي

-

-

(803295

اسرتدادات ( /مداريف) أتمينة أخرى
اوتعاب اإلدارية املدفوعة لشركات إدارة النفقات الط ية

-

-

353673

بدالت اهليرة
حدة صندو تعويض متضرري حوادث السري جمهولة املس ب

-

-

(53681

حدة صندو الرعاية االجت اعية
صايف املداريف

-

صايف أر ( /خساار) فرو التأمني

-

) (73267
-

) (13941
310

-

(353540
) (283013

) (445

-

-

(843812

) (333104

-

6623494

613916

-
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) (43900
443
) (23017

-

(100
) 100

-

) (7273062
(4613298

)

)
) (23596

)

)

) (6833553551
-

)
)

)

1338823543
35537993088
6238533057
2635783045

(413255

413449
373200

اجمل و
ل،س،

)

)
-

) (3713558

)
)
)

-

(139053785
(336163886

)
)

-

(137023022
(3330093325

)
)

-

(338203480
(3613895

)
)

-

(8583459
(5038933738

)
)

) 31132573879

* تتوو اوقسات املختتب قا حت فر التأمني اإللزامي على ال نود التالية:
لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف  13آذار (غري مدققة)
ال ند

التأمني اإللزامي
بطاقة برتقالية

2023
ل،س،

2020
ل،س،

2730703670

3639823404

3631893471
5923910

2635473077
5213591

إيضاحات خاصة قيرة اإلشراف على التأمني:
لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف  13آذار (غري مدققة)
2020
2023
ل،س،
ل،س،

حدة يرة اإلشراف على التأمني
حدة صندو تعويض متضرري حوادث السري
اوتعاب اإلدارية لشركات إدارة النفقات الدحية

338203480
3613895
3330093325

436453870
2653470
4035873213

 -12االلتزامات الطاراة
ك ا و متعارف عليا يف اجل هورية العربية السورية فإن الشركة تقو بع لياهتا وفق التط يقات املوضوعة من ق ل السلطات املالية والتنظي ية ومن ق ل
يرة اإلشراف على التأمني السورية ،يتم دراسة أع ال الشركة ضري يا خالل الفرتة ،وبرأي اإلدارة فإن أية دراسة ضري ية الحقة لن تةدي إىل أع ات
إضافية،
 -11القي ة العادلة وإدارة املياطر
( أ ) القي ة العادلة لل وجودات واملطلو ت املالية:
ال يوجد فر جو ري بني القي ة الدفرتية والقي ة العادلة لل وجودات واملطلو ت املالية املوقوفة بتاريخ بيان الوضـ ـ ــع املايل ،س ـ ـ ــتثنات املوجودات املالية
احملددة لقي ة العادلة من خالل حقو املسامهني،
يتضـ ـ ـ ن اجلدول التايل القي ة الدفرتية والقي ة العادلة لل وجودات واملطلو ت املالية يف ال ياانت املالية ،إض ـ ــافة إىل طر قياس القي ة العادلة حبس ـ ــب
ترات ية اخليارات ،مت استثنات املوجودات واملطلو ت املالية وغري املس لة على أساس القي ة العادلة نظرا العت ار اإلدارة أن قي تها الدفرتية مواوية لقي تها
العادلة:
إيضا

ك ا يف  13آذار ( 2023غري مدققة)

القي ة
االمسية الدافية

املستوى االول

ل،س،

ل،س،

القي ة العادلة
املستوى الثالث
املستوى الثاين
ل،س،

ل،س،

اجمل و

الفر
وايدة( /نقدان)

ل،س،

ل،س،

املوجودات املالية املقي ة لقي ة العادلة
موجودات مالية حمددة على أساس القي ة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر

7

9036833002

41032553366
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-

-

41032553366

11935743364

ك ا يف  13كانون اوول ( 2020مدققة)

القي ة
إيضا

القي ة العادلة

االمسية الدافية
ل،س،

املستوى االول
ل،س،

املستوى الثاين
ل،س،

الفر
اجمل و
ل،س،

املستوى الثالث
ل،س،

وايدة ( /نقدان)
ل،س،

املوجودات املالية املقي ة لقي ة العادلة
استث ارات مالية حمددة على أساس القي ة
7

العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

9036833002

10937853034

-

-

10937853034

23933043032

يخن ناك أي حويالت بني املستوى اوول واملستوى الثاين خالل الفرتة،
أسس التقييم ،معلومات غري منظورة امة وحساسيتها على القي ة العادلة:
يظهر اجلدول التايل معلومات حول كيفية تض ني القي ة العادلة لألدوات املالية يف ال ياانت املالية واملعلومات غري املنظورة اهلامة املستيدمة،
عالقة املعطيات

املوجودات املالية
موجودات مالية حمددة على أساس القي ة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

،

اتريخ التقييم
 13آذار 2023

أسس التقييم
القي ة العادلة استنادا إىل السعر
املقد من مددر اوسهم

حساسية املعطيات

معطيات غري

غري املنظورة

غري املنظورة على

منظورة امة

مع القي ة العادلة

القي ة العادلة

ال ينط ق

ال ينط ق

ال ينط ق

(ب) إدارة خماطر التأمني:
خماطر التأمني
إن خماطر التأمني ي املياطر ال يولد ا عد التأكد من حدوث ،توقيت أو قي ة املطلو ت التأمينية ،ميخن إلدارة خماطر التأمـني مـن خالل متابعة
ك ية وتخوين اإلنتاه اجلديد ،متابعة صحة التسعري ومتابعة املطال ات الفعلية مقابل املطال ات املتوقعة،
يعترب اخلطر اوجب أي عقد أتمني احت ال حقق حدث مةمن عليا وما يستت ع ذلك من مطال ات ذات قيم غري مةكدة نظرا إىل ط يعة عقد التأمني،
يخون حقق ذا اخلطر مفاجر ا و لتايل ال ميخن توقعا،
إن اخلطر اوساسي الذي تواجها شركات التأمني اوجب عقود ا التأمينية و أن تفو املطال ات الفعلية وتسديدات املنافع القي ـة املذكورة حت بند
املطلو ت التأمينية إضافة إىل احت ال تسعري غري مالام لألخطار ووضع اوقسات غري املناس ة واالكتتاب أبخطار سيرة أو غري قابلة للتأمني ،بنات
عليا فإن تواتر املطال ات واملنافع وحدهتا تتعدى امل الغ ال كانت مقدرة وختتلف اورقا الفعلية وم الغ املطال ات واملنافع من سنة إىل أخرى عن
التقديرات املتوقعة،
أضف إىل ذلك أنا كل ا تنوعت احملفظة التأمينية ،كل ا كانت أقل عرضة للتأثر لتغريات ال تطرأ على أي من تخويناهتا وقد طـورت الشركة اسرتاتي ية
االكتتاب بعقود التأمني لتنويع اوخطار التأمينية ال تق ل قا وض ن كل فرة من تلك الفرـات لتوسيـع قاعـدة اوخطار بغية ختفيض نس ة التغري يف
النتي ة املتوقعة،
تدير الشركة أخطار ا من خالل اسرتاتي ية اكتتاب سلي ة ومعا دات إعادة أتمني ذات فرة ممتاوة ومعاجلة املوادث معـاجلة فعـالة وتضـع الشركة
اوسس االكتتابية ال توفر املعايري املالا ة الختيار اوخطار،
وقد تووعت احملفظة التأمينية لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف  13آذار  2023على فرو التأمني لشخل التايل :فر املياة  ،%8ال حري ،%1325
سيارات إلزامي  ،%135سيارات شامل  ،%3631الدحي  ،%67343املريق  ،%0314اهلندسي صفر ،%السفر  ،%0385املوادث العامة
 ،%0309املوادث الشيدية  ،%0325واثاق أتمني املدارف الشاملة صفر ،%السرقة صفر ،%واملسةوليات ،%0303
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وقد تووعت احملفظة التأمينية لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف  13آذار  2020على فرو التأمني لشخل التايل :فر املياة  ،%6372ال حري ،%2346
سيارات إلزامي  ،%5360سيارات شامل  ،%35325الدحي  ،%68374املريق  ،%0378اهلندسي صفر ،%السفر  ،%0313املوادث العامة
صفر ،%املوادث الشيدية  ،%0333واثاق أتمني املدارف الشاملة صفر ،%السرقة  ،%0303واملسةوليات ،%0302
خماطر إعادة التأمني
قامت الشركة إببرا عقود إعادة أتمني مع شركات أخرى ،لتقليص املياطر املالية النامجة عن املطال ات الخ رية ،وذلك ك ا و مع ول با يف قي
شركات التأمني،
تقو الشركة بتقييم الوضع املايل لشركة إعادة التأمني املتعاقدة معها ويت حور ا ت امها حول اوخطار االات انية النامجة عن التوو اجلغرايف وط يعة
اونشطة والفعاليات لشركات إعادة التأمني،
دخلت الشركة يف معا دات إعادة أتمني ال توفر هلا القدرة على مواجهة اوخطار أبسعار منافسة ومتخنها من االحتفاظ ملد اومثل من اوخطار،
مع اوخذ بعني االعت ار املوارد املالية كرأس املال واالحتياطيات وح م حمفظة اوورا املالية واوصول اجلا زة،
إن ح م املياطر احملتفظ با يتناسب مع القواعد الع لية ومقياس املقارنة العا  ،واوكثر أمهية ،و االحتفاظ بنس ة سيولة عالية للشركة،
إن عقود أقسات إعادة التأمني ال حل الشركة من التزاماهتا مامل املةمن هلم ،وت قى الشركة ملتزمة مامل املةمن هلم ملدة املعاد أتمينها حىت يف حال
عد وفات شركة إعادة التأمني لتزاماهتا،
خماطر السو
تنشأ ذمل املياطر من التغريات يف قي ة ،أو اإليرادات النامجة عن املوجودات أو الفوااد أو أسعار صرف الع الت اا فيها املياطر النامجة عن عد
التطابق بني املوجودات واملطلو ت،
خماطر السيولة
إن إدارة خماطر السيولة تت ثل لتأكد من توفر سيولة كافية لإليفات اللتزامات املرتت ة على الشركة عند استحقا أية دفعة ،هلذمل الغاية ،فإن الشركة
تقو بقياس التدفق النقدي املتوقع لنس ة لل وجودات واملطلو ت على حد سوات وذلك بشخل دوري،
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0ي ني اجلدول التايل حليل املوجودات واملطلو ت وفق ا للفرتة املتوقعة السرتداد ا أو تسويتها،

ك ا يف  13آذار ( 2023غري مدققة)

أقل من سنة
ل،س،
املوجودات

النقد وما يواوي النقد
ودااع وجل لدى املدارف
موجودات مالية حمددة على أساس القي ة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر
ع الت مدينون ،وسطات ووكالت أتمني
حسا ت مدينة من شركات التأمني وإعادة التأمني
حدة معيدي التأمني من االحتياطيات الفنية واملسابية
ذمم مدينة-أطراف ذات عالقة
فوااد مستحقة غري مق وضة وموجودات أخرى
وديعة جم دة لداحل يرة اإلشراف على التأمني
املطلو ت

حسا ت داانة لشركات التأمني وإعادة التأمني
ع الت داانون ووسطات أتمني
االحتياطيات الفنية واملسابية
ذمم داانة وداانون خمتلفون
ذمم داانة -أطراف ذات عالقة
فااض السيولة

3377532993618
2342431713762

أكثر من سنة
ل،س،

-

اجمل و
ل،س،

3377532993618
2342431713762

41032553366
46635853873
1933153970
63435383022
3034103263
20238793982
-

2530003000

41032553366
46635853873
1933153970
63435383022
3034103263
20238793982
2530003000

5396134783672

2530003000

5398834783672

3343434693467
7133393474
3383134703239
25634383888
24738863900

-

3343434693467
7133393474
3383134703239
25634383888
24738863900

1380531643948

-

1380531643948

2335833313724
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2530003000

2338133313724

املوجودات

النقد وما يواوي النقد
ودااع وجل لدى املدارف
استث ارات مالية حمددة على أساس
القي ة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
ع الت مدينون ،وسطات ووكالت أتمني
حسا ت مدينة من شركات التأمني وإعادة التأمني
حدة معيدي التأمني من االحتياطيات الفنية واملسابية
ذمم مدينة-أطراف ذات عالقة
فوااد مستحقة غري مق وضة وموجودات أخرى
وديعة جم دة لداحل يرة اإلشراف على التأمني
املطلو ت

حسا ت داانة لشركات التأمني وإعادة التأمني
ع الت داانون ووسطات أتمني
االحتياطيات الفنية واملسابية
ذمم داانة وداانون خمتلفون
ذمم داانة -أطراف ذات عالقة
فااض السيولة

لغاية سنة

ك ا يف  13كانون اوول ( 2020مدققة)
أكثر من سنة

اجمل و

ل ،س ،

ل ،س ،

ل ،س ،

3386237593202
2343835043499

-

3386237593202
2343835043499

10937853034
35335503957
1930963502
52133353624
430293648
36338163286
-

2530003000

10937853034
35335503957
1930963502
52133353624
430293648
36338163286
2530003000

5347036773712

2530003000

5349536773712

3336832853629
4231893324
3359633463051
43932223817
24738893856

-

3336832853629
4231893324
3359633463051
43932223817
24738893856

1347139113499

-

1347139113499

3399637443211

2530003000

2302337443211

خماطر التسليف
تت ثل خماطر التسليف بعد إمخانية املدينني من الوفات لتزاماهتم مامل الشركة ،إن متابعة خماطر التسليف ي من مسةولية الشركة ال تت ع م ادئ
توجيهية صارمة أتخذ بعني االعت ار معدل التدنيف اودىن لل قرتضني والتنويع يف خماطر التسليف يف كافة أقسا الشركة املعرضة لتلك املياطر
وخاصة قس ي االستث ارات وإعادة التأمني،
خماطر الع الت اوجن ية
تقو الشركة إبعداد حليل املساسية ملراق ة أثر التغريات على صايف الدخل الشامل يف حال حدوث تغري معقول يف أسعار الدرف،
تنشأ ذمل املياطر من احت ال أن التقل ات يف أسعار صرف الع الت قد تةثر على قي ة املوجودات واملطلو ت املالية،
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تتليص القي ة الدفرتية لألصول املالية ك ا يلي:
املوجودات

دوالر أمريخي
يورو

ك ا يف  13آذار
( 2023غري مدققة)
ل،س،

1340335673690
935213673

املطلو ت

ك ا يف  13كانون
اوول ( 2020مدققة)
ل،س،

2364332253781
939263730

ك ا يف  13آذار
( 2023غري مدققة)
ل،س،

2339331503733
38835963921

ك ا يف  13كانون
اوول ( 2020مدققة)
ل،س،

3345733843530
39635783288

مت إعداد ذا التحليل بفرض تراجع صرف سعر اللرية السورية مقابل الع الت اوجن ية بنس ة  ،%30اورقا املذكورة أدانمل تدل على وايدة أر
الشركة وذلك عند تراجع سعر صرف اللرية السورية مقابل الع الت اوجن ية بنس ة  ،%30عند حسن قي ة اللرية السورية بنس ة  %30مقابل
الع الت اوخرى سيخون ناك نفس التاثري على صايف اخلسارة ولخن ستظهر ك ية اآلثر إبشارة معاكسة،
يظهر اجلدول التايل حليل حساسية الشركة لتغريات أسعار صرف الع الت اوجن ية املذكورة أعالمل مقابل اللرية السورية ،حليل املساسية يتض ن
فقط اورصدة ذات الدفة النقدية لع الت اوجن ية:
الربح ( /اخلسارة)
ك ا يف  13كانون اوول
ك ا يف  13آذار
( 2020مدققة)
( 2023غري مدققة)
ل،س،
ل،س،

32330233698
( 3739073125

دوالر أمريخي
يورو

33834043327
) ( 3836653358

)

خماطر معدل الفاادة
تنشأ ذمل املياطر من التغريات ال حدث يف معدالت الفوااد السوقية وال هلا أتثري م اشر على املوجودات املنت ة للفوااد واملطلو ت اخلاضعة
للفوااد،
خماطر الع ليات
إن خماطر الع ليات ي خماطرة اخلسارة أو التأثريات السل ية على الع ل النامة عن عد صحة أو فشل اإلجراتات التط يقية الداخلية واوشيايف
واونظ ة الداخلية للشركة أو عن أحداث خارجية ،تتم إدارة خماطر الع ليات من خالل يخلية تتطلب حديد املياطر وطر تقيي ها حبسب
أتثري ا ونس ة حدوثها ومن خالل طر تقييم ذاتية ملتابعة فعالية ذمل اإلجراتات ،إن املياطر اإلسرتاتي ية حدد وتتابع من خالل ع لية التيطيط
السنوية،
 -14كفاية رأس املال
تت ع الشركة سياسة إلدارة رأس املال وذلك متاشيا مع تعلي ات يرة اإلشراف على التأمني الدادرة يف  33كانون اوول 2008
(قرار رقم  )300\230حول حديد كفاية اوموال اخلاصة ،يشرتت ذا القرار أن ال تتدىن نس ة املالتة لدى الشركة عن ،%350
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مت احتساب نس ة املالتة ك ا يلي:
ك ا يف  13كانون

ك ا يف  13آذار

اوول ( 2020مدققة)
ل،س،

( 2023غري مدققة)
ل،س،

رأس املال املتوفر
رأس املال املختتب با
االحتياطي القانوين
االحتياطي اخلايف
التغري املرتاكم يف القي ة العادلة لالستث ارات املالية احملددة
على أساس القي ة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
فروقات أسعار صرف غري حمققة
أر مدورة

3327035003000
31433923574
5436603017

3327035003000
31433923574
5436603017

28836183019
3303839563798
30536043846

38632183430
3303336343041
6638173960

جم و رأس املال املتوفر

2387235523294

2372430413024

رأس املال املطلوب
رأس املال املطلوب مقابل خماطر املوجودات
رأس املال املطلوب مقابل االلتزامات اإلكتتابية
رأس املال املطلوب مقابل خماطر معيدي التأمني
رأس املال املطلوب مقابل خماطر أتمني املياة

28731883864
20832173153
(4330923101
835173541

جم و رأس املال املطلوب

46130733455

نس ة امش املالتة ()%
-15

%620311

)

25932003015
23830433658
(4433663616
730223126

)

44030973181
%638396

اوحداث الالحقة

بتاريخ  4أاير  ،2023عقدت اهليرة العامة غري العادية وال تقو مقا اهليرة العامة العادية للشركة ،وقررت وايدة رأس املال عن طريق ضم جزت من
اور املدورة يف ال ياانت املالية للسنة املالية املنتهية يف  13كانون اوول  2020ا لغ وقدرمل  6135253000لرية سورية ،ليد ح رأمسال الشركة بعد
الزايدة م لغ  3311430253000لرية سورية موو على  3131403250سهم بقي ة إمسية  300لرية سورية للسهم الواحد وتوويع اوسهم النامجة عن
ذمل الزايدة لل سامهني جماانا وذلك بعد املدول على موافقة اجلهات الرقابية،
-16

املوافقة على املعلومات املالية املرحلية املوجزة

وافق رايس جملس إدارة الشركة على املعلومات املالية املرحلية املوجزة  26أاير ،2023
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