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  ينالحسابات المستقل يمدققتقرير                      

 الشركة المتحدة للتامين )ش.م.م( عامةإلى السادة مساهمي                 
 

 الرأي    

 قائمةوةل .ن  ،2222األول ةانون  13 املايل ةما يف املرةز قائمة تأكون .نواليت عا.ة، للشرررررررررةة املأمد  للأم.         املرفقة  القوائم املاليةلقد دققنا 
ا يف ذلك .لص  ألمم مب القوائم املاليةوإيضرراحات حول  الأاريخ،ذلك يف للسررنة املنأةية  النقدية والأدفقات املسرررا  ،الأغريات يف حقوق و  الشررا.ل،الدخل 

 السياسات احملاسبية 

وأدائةا املايل وتدفقاهتا النقدية  2222ةانون األول  13املايل للشررررةة ةما يف  املرةزالنواحي اجلومرية، ةافة ، .ن  بعدالةاملرفقة تظةر  القوائم املاليةإن  يف رأينا
 للسنة املنأةية بذلك الأاريخ وفقاً للمعايري الدولية للأقارير املالية 

 أساس الرأي

املالية" .ن القوائم تدقيق  فقر  ".سررررتولية .دقق ااسررررابات حولوفقاً لألك املعايري .وضررررمة يف  إن .سررررتوليأنا وفقاً للمعايري الدولية للأدقيق بأدقيقنا لقد قمنا 

وقواعد  لمماسررررررب ،لالدولية  ةاألخمقيعايري املالصرررررررادر  عن  ل   قواعد السررررررلوق األخمقي للمماسررررررب  املةني لنا  إننا .سررررررأقلون عن الشرررررررةة وفق تقرير 

يف قاً هلذه املأطلبات  مبسرررررررررتولياتنا األخمقية األخر  وف قمنا بااللأزا  وقد يف اجلمةورية العربية السرررررررررورية املالية للقوائمقنا بأدقيذات الصرررررررررلة السرررررررررلوق املة  

 إن أدلة الأدقيق اليت حصلنا عليةا ةافية و.مئمة وتوفر أساساً إلبداء رأينا اعأقادنا 

 التركيز على نقاط مهمة

 االنأباه إىل .ا يلي:نلفت  رأينا،من دون التحفظ في 

غلر مكيارررررررررثب ل   ا    واتأساس  اقارررررررران من  قارررررررران الأ ملح     ا  سا  %06قامت الشررررررررساب ااتيارررررررراع اتأساس  تاررررررررا         رررررررررا   -

ال،رررا ر  ن ةساب اافرررساا     الأ ملح اتياررراع اتأساس  تارررا   يأم ةق يس  ا  س ب   /م.153/366في تلح يأطلب القسار رقم  الشرررة،رررسب 

 لأل س الفنسب التي ي أ  ةا مجلس اإل ار .خثلر اا
ً
 أ اري و قا
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 األقصرررر   ا     رررر ر ب للر /  3155315685/  مثلغ 2622 األول  كان ح  13 في ا ا رصررررس   والثالغ ال القب ذات األسساا  ت  م ي نسب ةجاوزت -

  اه املارر   
ً
 األقصرر   ا    ت   والذي 2623 تز ساح 35 اأار خ الأ ملح     اإلفررساا ةساب  ن ال،ررا ر.  .م/  366/ 58/23 رقم للقسار و قا

 تلح في م ألكاتهم     الأ ملح ا   ال القسام لقاء  ليهم املارررأ قب األقارررران مج  ع من %56 يأجاوز  ا ا ا ال القب ذات األسساا مل ي نسب

 . اه املا    األقص   ا     ن %15 اأجاوز   ي  %15 امل ي نسب ناثب الغت

 املالية للشركةالقوائم إعداد  حول واملكلفين بالحوكمة مسؤوليات اإلدارة 

قابة الداخلي الضرررور  إىل حتديد نظا  الر  املالية، باإلضرافة للمعايري الدولية للأقاريرفقاً و و  عادل بشركلاملالية القوائم سرتولة عن إعداد وعر  امل مي إن اإلدار 

املالية تكون اإلدار  .سررررررررررتولة عن تقييم قدر  القوائم عند إعداد  ومرية سرررررررررواء ةانت ناأررررررررر ة عن    أو عن خطم اجلخطاء األ.الية خالية .ن  قوائمإلعداد 

 تنو  اإلدار  واعأماد .بدأ االسررأمرارية احملاسرررل، .امعند.ا يأطلب األ.ر ذلك واإلفصررران عن املسررائل املأعلقة باالسررأمرارية يف العمل  الشرررةة علا االسررأمرار

ة إعداد القيم  علا ااوةمة .سرررتولون عن اإلأرررررام علا عملي بذلك  إن يا وفر لديةا بديل واقعي إال القتصرررفية الشررررةة أو وقا عملياهتا، أو عند.ا ال يأ

 الأقارير املالية للشرةة 

 الماليةالقوائم مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق 

إصدار و املالية خالية بصرور  عا.ة .ن أخطاء وومرية، سرواء ةانت ناأر ة عن    أو عن خطم، القوائم إن مدفنا ااصرول علا تمةيد .عقول فيما إذا ةانت 

لدولية للأدقيق سررررررروم ا ، ولكن ال يضرررررررمن أن عملية الأدقيق اليت ًت وفقاً للمعايريتمةيد عايل املسرررررررأو  رأينا  إن الأمةيد املعقول موتدقيق يأضرررررررمن تقرير 

ذا ةان .ن يما إف مبجموعةا تنشرررررم األخطاء عن الغ  أو عن اوطم، وتعأر وومرية بشررررركل فرد  أو تكشرررررا دائماً أ  خطم وومر  يف حال وووده  وقد

 املأوقع تمثريما علا القرارات االقأصادية املأصذ  .ن املسأصد.  بناًء علا مذه القوائم املالية 

 أيضاً: يث قمناح الأدقيق وفقا ملعايري الأدقيق الدولية فإننا منارس الأقدير املة  وحنافظ علا الشك املة  طوال فرت  الأدقيق   ةجزء .ن عملية

ك املمئمة لألق إوراءات الأدقي وتصرررررررميم وتنفيذبأمديد وتقييم خماطر األخطاء اجلومرية يف القوائم املالية، سرررررررواء ةانت ناأررررررر ة عن    أو عن خطم،  -

 رأينا  إن خماطر عد  اةأشررررام خطم وومر  نات  عن الغ  تفوق تلكإلبداء توفر أسرررراسرررراً  واليت لة تدقيق ةافية و.ناسرررربةدوااصررررول علا أ املصاطر،

 سوء الأمثيل أو جتاوز نظا  الرقابة الداخلي  املأعمد،الناجتة عن اوطم، حيث يشمل الغ  الأواطت، الأزوير، ااذم 

فعالية الرقابة  إبداء رأ  حولهبدم للظروم، ولي   .مئمة.ن أول تصررررررررميم إوراءات تدقيق إلوراءات الرقابية املمئمة للأدقيق ااصرررررررول علا فةم ل -

 الداخلية للشرةة 

 تقييم .مء.ة السياسات احملاسبية املأبعة و.عقولية الأقديرات احملاسبية واإليضاحات املأعلقة هبا املعد  .ن قبل اإلدار   -
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 ن.مء.ة اسررررأصدا  اإلدار  ملبدأ االسرررررأمرارية احملاسررررل، وبناًء علا أدلة الأدقيق اليت ، ااصررررول عليةا، اسرررررأنأا  عما إذا ةاالأوصررررل اىل اسررررأنأا  حول  -

ال االسرررأنأا  ح   ويفيف العمل مناق حالة وومرية .ن عد  اليق  .أعلقة بمحداث أو ظروم قد تثري أررركوةاً ما.ة حول قدر  الشررررةة علا االسرررأمرار

ن نعدل يف رأينا أ بووود حالة وومرية .ن عد  اليق ، يأووب علينا لفت االنأباه يف تقريرنا إىل اإلفصررررررراحات ذات الصرررررررلة الوارد  يف القوائم املالية، أو

فإن أحداثاً وظروفاً لك، يخ تقريرنا  و.ع ذعلا أدلة الأدقيق اليت ، ااصرررول عليةا حا تار  .بنية اسرررأنأاواتناإن إلفصررراحات  ري ةافية  امذه إذا ةانت 

 .سأقبلية قد تتد  إىل توقا الشرةة عن االسأمرار يف العمل 

القوائم املالية، مبا يف ذلك اإلفصررررررررررررراحات، وفيما إذا ةانت القوائم املالية تظةر العمليات واألحداث ذات العمقة  وميكل وحمأو قييم العر  اإلمجايل ت -

  دالً عرضاً عابطريقة حتقق 

يف نظا  الرقابة  ةوومري نقاط ضررعاونأائ  الأدقيق اهلا.ة، مبا يف ذلك أ   الأدقيق طاق وتوقيتخبصررون ننقو  بالأواصررل .ع القيم  علا ااوةمة  -

 ة حنددما خمل عملية الأدقيق الداخلي

 إفصاح حول متطلبات قانونية وتنظيمية

د  الأمةد .ن .يأضررررمن  السرررورية ةماالقوان  واألنظمة املعمول هبا باجلمةورية العربية  الأزا  الشررررةة بأطبيقإن نطاق تدقيقنا يأضرررمن أيضررراً الأمةد .ن .د  

 ائم املالية  وخصوصاً املأعلقة .نةا بالقو مي ة األوراق واألسواق املالية السورية و  مي ة اإلأرام علا الأم.  الأزا  الشرةة بأطبيق أنظمة وتعليمات

 بقيود وسجمت حماسبية .نظمة بصور  أصولية وأن القوائم املالية .أفقة .عةا ونوصي باملصادقة عليةا الشرةة حتأفظ 

 

 

  28/22/2221د.شق يف     

  واالستشاراتشركة الدار للتدقيق 

 الشريك هاني أبو عويضة           
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ن - سورية(ش.م.م.ع) الشركة املتحدة للتأم
الجمهورية العربية السورية

إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتھية في ٣١ كانون األول ٢٠٢٢ 

تأسيس وأعمال الشركة:1-

-2

أ- معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة التالية والتي ليس لھا أثر جوھري على القوائم المالية:

تأسست الشركة المتحدة للتأمين شركة مساھمة مغفلة عامة وفقاً للمرسوم التشريعي رقم ٦٨ لعام ٢٠٠٤ وألحكام المرسوم التشريعي رقم ٤٣ لعام ٢٠٠٥ 
وتعليماته التنفيذية واألنظمة التي تضعھا ھيئة اإلشراف على التأمين في سورية ووفقاً ألحكام قانون التجارة رقم ١٤٩ لعام ١٩٤٩م. سجلت الشركة في 

السجل التجاري لمحافظة دمشق تحت الرقم ١٤٦٣١ بتاريخ ١٨ أيار ٢٠٠٦م. تم ترخيص الشركة من قبل ھيئة اإلشراف على التأمين في سورية بالقرار 
رقم ٢٧/١٠٠ بتاريخ ٤ حزيران ٢٠٠٦م، سجلت الشركة في السجل الخاص لشركات التأمين لدى ھيئة اإلشراف على التأمين تحت الرقم /١/.

غاية الشركة مزاولة أعمال التأمين المباشرة في كافة فروع التأمين.
تزاول الشركة نشاطھا بالمركز الرئيسي بمدينة دمشق باإلضافة إلى فروع بكل من مدينة حلب، حمص، الالذقية، طرطوس، حماة، السويداء.

ب- معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة الصادرة وغير السارية المفعول بعد:

تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة:

تم اتباع جميع المعايير والتفسيرات المعدلة الجديدة والمعدلة الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) ولجنة تفسير إعداد التقارير المالية 
(IFRIC) التابعة للمجلس والتي أصبحت سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد أول كانون الثاني ٢٠٢٢ في إعداد القوائم المالية للشركة، والتي 

لم تؤثر بشكل جوھري على المبالغ واإلفصاحات الواردة في القوائم المالية للسنة والسنوات السابقة، علماً بأنه قد يكون لھا تأثير على المعالجة المحاسبية 
للمعامالت والترتيبات المستقبلية.

تتوقع إدارة الشركة أن يتم تطبيق المعايير الدولية والمعدلة الصادرة وغير السارية المفعول بعد في إعداد القوائم المالية عند تاريخ سريان كل منھا، إال أنه من 
غير العملي أن يتم تقدير أثر تطبيق ذلك في الوقت الحالي بشكل معقول لحين قيام اإلدارة باستكمال الدراسة التفصيلية لتطبيق تلك المعايير على القوائم المالية 

للشركة.

ى ٤٦ جزءاً  من هذه البيانات وتقرأ معها تشكل ٕالايضاحات املرفقة من ١ إ
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-3
التقيد بالمعايير:

أسس اعداد البيانات المالية :

تحويل العمالت األجنبية: أ- 

كما في ٣١ كانون األول
٢٠٢٢ 

كما في ٣١ كانون األول
٢٠٢١ 

3,015.002,512.00دوالر امريكي
3,209.472,845.34يورو

 ب- الموجودات الثابتة المادية:

%10 األثاث والمفروشات
%10اإلكساءات األساسية

%20 لوازم معلوماتية ومكتبية
%20السيارات

%20 تحسينات على المأجور
%3المباني

جرى إعداد البيانات المالية المرحلية الموجزة  على أساس الكلفة التاريخية. تظھر البيانات المالية بالليرة السورية (ل.س)، عملة إعداد التقارير المالية للشركة 
وھي العملة التشغيلية للشركة وعملة االقتصاد.

تم تصنيف الحسابات في الموجودات والمطلوبات حسب طبيعة كل منھا وتم تبويبھا في البيانات المالية بموجب ترتيب تقريبي تبعاً لسيولتھا النسبية من األعلى 
سيولة إلى األقل سيولة.

إن العمليات الجارية خالل السنة بالعمالت غير الليرة السورية يتم تحويلھا إلى الليرة السورية باستعمال أسعار الصرف السائدة في تاريخ العملية. يجري 
إعادة تحويل أرصدة الموجودات والمطلوبات المالية بتلك العمالت على أساس أسعار الصرف السائدة في تاريخ بيان الوضع المالي.

أما أرصدة الموجودات والمطلوبات غير المالية وحقوق الشركاء فيتم تحويلھا على أساس سعر الصرف التاريخي.
يتم قيد أرباح وخسائر فروقات الصرف الناتجة من جراء ھذه العمليات في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر.

بلغت أسعار صرف العمالت األجنبية كما يلي:

جرى إظھار الموجودات الثابتة المادية على أساس التكلفة التاريخية بالليرة السورية بعد تنزيل االستھالكات المتراكمة، وخسائر تدني القيمة، إن وجدت. 
تتضمن تكلفة الموجودات المشتراة كلفة الشراء مضافاً لھا التكاليف اإلضافية التي تتكبدھا الشركة إليصال األصول إلى حالتھا التشغيلية.

إن تكلفة األصول المنشأة أو قيد اإلنشاء والمنوي استعمالھا لغايات اإلنتاج أو اإلدارة تتضمن األتعاب المھنية، وتكاليف االقتراض المرسملة لألصول المؤھلة 
وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم (٢٣) "تكاليف االقتراض". إن اھتالك ھذه األصول يبدأ عندما تصبح األصول جاھزة لالستعمال.
يجري استھالك الموجودات الثابتة المادية باستعمال طريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية وباعتماد النسب السنوية التالية:

أھم السياسات المحاسبية ملخصة أدناه:

 ملخص السياسات المحاسبية الھامة:

تم إعداد البيانات المالية المرحلية الموجزة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية وقوانين وأنظمة التأمين المرعية في الجمھورية العربية السورية.

ى ٤٦ جزءاً  من هذه البيانات وتقرأ معها تشكل ٕالايضاحات املرفقة من ١ إ
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ج  -  الموجودات الثابتة غير المادية:

                   ٥ سنوات                                    برامج المعلوماتية

ح-  التأمينات االجتماعية:

د-  المؤونات:

ز- ضريبة الدخل:

تظھر الموجودات غير المادية بسعر الكلفة بعد تنزيل اإلطفاء المتراكم وخسائر التدني في القيمة إن وجدت.

يجري إطفاء الموجودات غير المادية باستعمال طريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة كما يلي:

يتم تكوين مؤونات االلتزامات المالية الناتجة عن أحداث سابقة والتي من المحتمل أن يترتب عنھا استعمال موارد اقتصادية يمكن تقديرھا بشكل معقول.

تحتسب الشركة مؤونة ضريبة الدخل وفقاً ألحكام المرسوم التشريعي رقم ٤٣ للعام ٢٠٠٥ والذي حدد الضريبة بمعدل ١٥ بالمئة من صافي األرباح 
الخاضعة للضريبة في حال طرحت شركة التأمين أكثر من ٥٠ بالمئة من أسھمھا لالكتتاب، إضافة لضريبة إعادة اإلعمار بنسبة ١٠% من الضرائب على 

الربح السنوي وتسدد مع تسديد الضريبة.
تختلف األرباح الخاضعة للضريبة عن األرباح الصافية في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر بسبب استبعاد المبالغ غير الخاضعة للضريبة 

وإضافة المبالغ غير الجائز تنزيلھا من الوعاء الضريبي.

في تاريخ إعداد بيان الوضع المالي تقوم اإلدارة بمراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات الثابتة وقيمة النفاية في نھاية العمر اإلنتاجي وطريقة 
االستھالك. يعترف بالفروقات الناتجة عن مراجعة التقديرات المحاسبية في الفترة التي تراجع فيھا التقديرات وذلك إذا كانت ھذه المراجعة تؤثر حصرياً على 

ھذه الفترة، أو في فترة المراجعة وفترات الحقة إذا كانت المراجعة تؤثر على الفترة الحالية وفترات الحقة.
يتم احتساب الربح أو الخسارة الناجمة عن استبعاد الموجودات الثابتة، على أساس الفرق بين سعر البيع والقيمة الدفترية الصافية. ويتم تسجيل الربح أو 

الخسارة في بيان األرباح والخسائر والدخل الشامل اآلخر.

في تاريخ إعداد بيان الوضع المالي تقوم اإلدارة بمراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات غير المادية وطريقة اإلطفاء. يعترف بالفروقات الناتجة عن 
مراجعة التقديرات المحاسبية في الفترة التي تراجع فيھا التقديرات وذلك إذا كانت ھذه المراجعة تؤثر حصرياً على ھذه الفترة، أو في فترة المراجعة وفترات 

الحقة إذا كانت المراجعة تؤثر على الفترة الحالية وفترات الحقة.

إن الشركة مسجلة في مؤسسة التأمينات االجتماعية في الجمھورية العربية السورية وتسدد بشكل منتظم التأمينات عن موظفيھا إلى المؤسسة. تمثل ھذه 
المساھمات واجبات الشركة تجاه موظفيھا في ما يخص تعويض نھاية الخدمة وبالتالي سوف يحصل الموظفون على ھذا التعويض من مؤسسة التأمينات 

االجتماعية.

ى ٤٦ جزءاً  من هذه البيانات وتقرأ معها تشكل ٕالايضاحات املرفقة من ١ إ
Page 7 of 44



ن - سورية(ش.م.م.ع) الشركة املتحدة للتأم
الجمهورية العربية السورية

س- عقود التأمين:

%60تأمين الحياة والحوادث الشخصية

%25تأمين النقل البحري- بضائع

%100تأمين المسافرين

%40التأمينات العامة وباقي فروع التأمين

%40تأمين إلزامي للسيارات

%40التأمين الصحي

%100تأمينات آلجال طويلة

ظ- التزامات عقود التأمين:

جميع فروع التأمين عدا التأمين الصحي والحياة 
واإللزامي سيارات

التأمين اإللزامي سيارات

أيھما أكثر ١٥% من قيمة المطالبات تحت التسوية أو ٧٫٥% من قيمةاألقساط  المكتتب بھا لكل فرع 
من فروع التأمين.

إن عقد التأمين ھو كناية عن عقد يتعھد بموجبه الفريق األول (شركة التأمين) بتغطية مخاطر محددة قد تصيب الفريق الثاني (المؤمن له) وذلك من خالل 
التعويض عن حدث مستقبلي محدد (الحادث المؤمن عليه) الذي قد يصيب ويؤثر سلباً على المؤمن له. تعتبر األقساط على عقود التأمين إيرادات عند إصدار 

البوالص.
يتم احتساب االحتياطي الفني وفقاً لتعليمات ھيئة اإلشراف على التأمين لمقابلة قيمة األقساط غير المستحقة والمسجلة كإيرادات في بيان األرباح أو الخسائر 

والدخل الشامل اآلخر المرحلي الموجز. وھو يحتسب وفقاً للنسب التالية من حجم األقساط المكتتب بھا:

التزامات عقود التأمين تجاه المطالبات تحت التسوية ناتجة من مطالبات بلغت للشركة وال زالت تحت التسوية بتاريخ بيان الوضع المالي باإلضافة إلى 
مطالبات حصلت ولم يبلغ عنھا. ويتم احتسابھا وفقاً لتعليمات ھيئة اإلشراف على التأمين كما يلي:

- مطالبات عن حوادث تحت التسوية:  ١٠٠% من الخسارة المقدرة.
:(IBNR) مطالبات حصلت ولم يبلغ عنھا -

بدءاً من البيانات المالية الختامية لعام ٢٠١٥م، وبناًء على تعميم ھيئة اإلشراف على التأمين رقم 
١٠٩٩/ص المؤرخ بتاريخ ٢٥ تشرين الثاني ٢٠١٥، يتم احتساب أيھما أكثر ١٥% من قيمة التغير في 

احتياطي قيد التسوية (إجمالي احتياطي قيد التسوية محتجز آلخر المدة مطروحاً منه إجمالي احتياطي 
قيد التسوية المفرج عنه أول المدة) أو ٧٫٥% من قيمة األقساط المكتتب بھا.

ى ٤٦ جزءاً  من هذه البيانات وتقرأ معها تشكل ٕالايضاحات املرفقة من ١ إ
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ف - عمليات إعادة التأمين:

  :(IBNR) مطالبات حصلت ولم يبلغ عنھا  -

جميع فروع التأمين عدا التأمين الصحي والحياة 
واإللزامي سيارات

التأمين اإللزامي سيارات

ك- المطالبات المدفوعة:

ل- اإلستردادات من المطالبات المدفوعة:

-  مطالبات عن حوادث تحت التسوية:                    ١٠٠% من الخسارة المقدرة.  

تقوم الشركة بقيد االستردادات المستحقة عن المطالبات المدفوعة عند تحصيلھا .

يتم احتجاز مطالبات حصلت ولم يبلغ عنھا لجميع فروع التأمين لمدة سنة واحدة عدا فرع التأمين اإللزامي فيتم احتجازه لمدة ثالثة سنوات ابتداًء من األول من 
كانون الثاني ٢٠١٥م، كما يتم اإلفراج عن احتياطي مطالبات حصلت ولم يبلغ عنھا لفرع السفر، للعقود المنتھية، بشكل ربع سنوي في نھاية الربع التالي 

للربع الذي تم االحتجاز فيه.

لقد اعتمدت الشركة احتساب حصة شركات إعادة التأمين من األقساط والعمولة المقبوضة من شركات إعادة التأمين وحصة شركات إعادة التأمين من 
المطالبات المدفوعة وتحت التسوية والمطالبات التي حصلت ولم يبلغ عنھا على أساس اتفاقيات معقودة معھا وسجلت في حسابات ھذه الشركات.

يتم احتساب حصة معيدي التأمين من االحتياطي الفني والحسابي على أساس اإلسنادات الفعلية المقدمة لھم وإجمالي المبالغ الفعلية العائدة لالحتياطي الفني 
والحسابي.

يتم إظھار حصة معيدي التأمين من االحتياطي الفني والحسابي كذمم مدينة في بيان الوضع المالي ويتم احتسابھا كما يلي:

ق- حصة معيدي التأمين من االحتياطي الفني والحسابي:

أيھما أكثر ١٥% من قيمة حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية أو٧٫٥% من قيمة أقساط 
إعادة التأمين العائدة لنفس السنة.

بدءاً من البيانات المالية الختامية لعام ٢٠١٥م، وبناًء على تعميم ھيئة اإلشراف على التأمين رقم 
١٠٩٩/ص المؤرخ بتاريخ ٢٥ تشرين الثاني ٢٠١٥، يتم احتساب أيھما أكثر ١٥% من حصة المعيد 

من قيمة التغير في احتياطي قيد التسوية (إجمالي احتياطي قيد التسوية محتجز آلخر المدة مطروحاً منه 
إجمالي احتياطي قيد التسوية المفرج عنه أول المدة) أو ٧٫٥% من أقساط إعادة التأمين العائدة لنفس 

السنة.

يتم احتجاز مطالبات حصلت ولم يبلغ عنھا لجميع فروع التأمين لمدة سنة واحدة عدا فرع التأمين اإللزامي فيتم احتجازه لمدة ثالثة سنوات ابتداًء من األول من 
كانون الثاني ٢٠١٥م، كما يتم اإلفراج عن احتياطي مطالبات حصلت ولم يبلغ عنھا لفرع السفر، للعقود المنتھية، بشكل ربع سنوي في نھاية الربع التالي 

للربع الذي تم االحتجاز فيه.

تظھر المطالبات المدفوعة التي تمثل التعويضات المسددة خالل السنة والتعويضات المتوجبة لحاملي عقود التأمين بعد تنزيل االستردادات المقبوضة.

ى ٤٦ جزءاً  من هذه البيانات وتقرأ معها تشكل ٕالايضاحات املرفقة من ١ إ
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م- إيرادات الفوائد:

ن- الموجودات والمطلوبات المالية:

ھـ- استثمارات مالية من خالل بيان الدخل الشامل:

ي- النقد وما يوازي النقد:

-4

  

يتضمن ھذا البند النقد والحسابات الجارية والودائع ألجل ذات االستحقاقات القصيرة التي ال تتعدى استحقاقاتھا األصلية الثالثة أشھر (ثالثة أشھر فأقل).

االستثمارات المالية غير المدرجة في األسواق المالية والتي ال يمكن الحصول على قيمتھا العادلة بشكل موثوق، تسجل وفق كلفتھا التاريخية بعد تنزيل 
خسائر التدني في القيمة إن وجدت.

عند التخلي عن ھذه االستثمارات يتم تحويل كافة األرباح والخسائر المعترف بھا سابقاً في حقوق المساھمين إلى بيان الدخل الشامل. في حال كانت 
االستثمارات منتجة للفوائد، تسجل الفوائد في بيان الدخل الشامل وفق طريقة معدل الفائدة الفعلي.

القيمة العادلة لالستثمارات المالية ھي قيمتھا المدرجة في األسواق المالية في تاريخ بيان الوضع المالي. في حال عدم توفر ھذه القيمة في األسواق المالية، يتم 
تقدير القيمة العادلة وفق طرق تقييم مقبولة مثل حسم التدفقات النقدية أوصاف يقيمة األصول أوالقيمة السوقية الستثمارات مشابھة.

تقيد إيرادات الفوائد على أساس االستحقاق في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر، وتتضمن الفوائد المكتسبة على الودائع لدى المصارف والتي 
تحتسب على أساس المبلغ ونسبة الفائدة المطبقة.

يتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية في بيان الوضع المالي عندما تصبح الشركة طرفاً في الشروط التعاقدية لألدوات المالية.
تظھر الذمم المدينة وذمم العمالء والوكالء ووسطاء التأمين بقيمتھا االسمية بعد تنزيل مؤونات مناسبة للقيم غير القابلة للتحصيل المتوقعة.

تظھر الذمم الدائنة وذمم شركات إعادة التأمين بقيمتھا االسمية.

أحكام  محاسبية مھمة  ومصادر أساسية للتقديرات واالفتراضات:

في سياق تطبيق السياسات المحاسبية المذكورة في اإليضاح رقم ٣ أعاله، تقوم إدارة الشركة باتخاذ قرارات وتقدم تقديرات وافتراضات بشأن المبالغ الدفترية 
للموجودات والمطلوبات غير المتوفرة من مصادر أخرى. تعتمد ھذه التقديرات واالفتراضات المتعلقة بھا على عامل الخبرة السابقة وعلى عوامل أخرى 

تعتبر ذات صلة. وقد تختلف النتائج الفعلية عن ھذه التقديرات واالفتراضات.
تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات الخاصة بھا بصورة مستمرة. 

يتم إجراء القيود الناتجة عن تعديل التقديرات المحاسبية في الفترة المالية التي حصل فيھا تعديل التقدير وذلك إذا كان ھذا التعديل يؤثر حصرياً على ھذه 
الفترة، أو في فترة التعديل وفترات الحقة إذا كان التعديل يؤثر على الفترة الحالية وفترات الحقة.

ى ٤٦ جزءاً  من هذه البيانات وتقرأ معها تشكل ٕالايضاحات املرفقة من ١ إ
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المصادر األساسية للتقديرات واالفتراضات:  

 أ- استھالكات األصول الثابتة:

ب- مؤونات الديون المشكوك بتحصيلھا:

ھـ- انخفاض قيمة ذمم التأمين المدينة:

ي- مبدأ االستمرارية:

يتم تقدير القيمة القابلة للتحصيل من ذمم التأمين المدينة عند وجود إمكانية عدم تحصيل تلك الذمم بشكل كامل. إن تحديد وجود انخفاض في قيمة ذمم التأمين 
المدينة، يتطلب من اإلدارة تقييم مستوى المالءة والسيولة المالية لحاملي بوالص التأمين وكذلك لشركات التأمين، وكذلك يتم مراجعة نسب التحصيالت بناًء 
على المعلومات التاريخية للشركة والدراسات التفصيلية التي تمت خالل السنة ورأي اإلدارة القانونية للشركة، يتم إثبات الفرق بين المبالغ المتوقع تحصيلھا 
والقيمة الدفترية كمصاريف في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر، يتم إثبات الفرق بين المبالغ التي يتم تحصيلھا فعلياً خالل الفترات المستقبلية 

والمبالغ المتوقعة في بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر في الفترة التي يتم بھا التحصيل.

قامت اإلدارة بتقييم مدى قدرة الشركة على االستمرار في العمل على أساس مبدأ االستمرارية وذلك حسب متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم ١. اعتمدت 
اإلدارة بتقييمھا على مجموعة من المؤشرات المالية والتشغيلية. تعتقد اإلدارة أنه وبالرغم من حالة عدم االستقرار التي تمر بھا الجمھورية العربية السورية 

وحالة عدم اليقين المستقبلية، فإن الشركة تملك الموارد الكافية لالستمرار بالعمل في المدى المستقبلي المنظور. بناًء عليه فقد تم إعداد القوائم المالية على 
أساس مبدأ االستمرارية.

د- تقييم االلتزامات الناتجة عن المطالبات الموقوفة لعقود التأمين:

يعتبر تقدير االلتزامات الناتجة عن المطالبات الموقوفة لعقود التأمين على أنه أكثر التوقعات الحسابية للشركة، حيث ھنالك عوامل غير مؤكدة يجب أخذھا 
باالعتبار عند تقدير االلتزام الذي ستقوم الشركة بتسديده الحقاً مقابل ھذه المطالبات. يتم تقدير االلتزامات الناشئة لكل من القيمة المتوقعة لتكاليف المطالبات 

المبلغ عنھا بتاريخ المركز المالي. إن االلتزام للمطالبات المبلغ عنھا والتي لم يتم سدادھا يتم تقديره استناداً إلى المعلومات المتعلقة بكل مطالبة على حدى 
أبلغت للفرع كما في تاريخ بيان الوضع المالي يتم إعادة تقييم المطالبات لكفايتھا ويتم تعديل المخصص بناًء على ذلك.

كما جاء في اإليضاح رقم ٣، تقوم الشركة بمراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة لألصول الثابتة المادية وطريقة االستھالك المطبقة وقيمة النفاية في نھاية العمر 
اإلنتاجي لألصل بتاريخ كل بيان وضع مالي

كما جاء في اإليضاح رقم ٣، تقوم الشركة بتقييم الوضع االئتماني للذمم المدينة وذمم العمالء والوكالء ووسطاء التأمين في نھاية كل دورة مالية وتشكل 
مؤونة مناسبة للقيم المتوقعة غير القابلة للتحصيل المتوقعة

في ظل الظروف الراھنة التي تمر بھا الجمھورية العربية السورية، قامت اإلدارة بتقدير القيمة االستردادية لألصول وكنتيجة لذلك قامت اإلدارة بتكوين 
مؤونة لمواجھة المخاطر واألعباء المالية المحتملة لتدني قيمة الموجودات باعتقاد اإلدارة، ال توجد مؤشرات لتكوين مؤونات تدني إضافية.

ج- تدني قيمة الموجودات وتكوين المؤونات الالزمة:

ى ٤٦ جزءاً  من هذه البيانات وتقرأ معها تشكل ٕالايضاحات املرفقة من ١ إ
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ن - سورية(ش.م.م.ع) الشركة املتحدة للتأم
الجمهورية العربية السورية

النقد وما يعادل النقد5-

اجماليعمالت أجنبية بما يعادلھاليرة سورية

72,470,276         -                                    72,470,276                 
226,039,820       49,213,401                   275,253,221               

3,550,000,000    -                                    3,550,000,000            

3,848,510,09649,213,4013,897,723,497

اجماليعمالت أجنبية بما يعادلھاليرة سورية

48,330,540         -                                    48,330,540                 
485,621,792       393,841,527                 879,463,319               

1,775,000,000    200,960,000                 1,975,960,000            

2,308,952,332594,801,5272,903,753,859

-6

ليرة سورية
  العمالت األجنبية بمايعادلھا 

بالليرة السورية
اجمالي

2,010,000,000    9,390,820,404              11,400,820,404          

655,424,658       -                                    655,424,658               

2,665,424,6589,390,820,40412,056,245,062

ودائع ألجل استحقاقھا األصلي خالل فترة ثالثة أشھر أو أقل

النقد ومايعادل النقد

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٢

يمثل ھذا البند ودائع آجلة ذات فترات استحقاق أصلية تزيد عن ثالثة أشھر وتسجل إيرادات فوائدھا ضمن بيان الدخل الشامل :

يمثل بند ودائع ألجل، ودائع ذات فترات إيداع أصلية أقل من ثالثة أشھر وتسجل إيرادات فوائدھا ضمن بيان الدخل الشامل ،  تترواح أسعار الفائدة على الودائع 
ألجل١١%-١١٫٥% بالليرة السورية ، ( مقابل٧%-٨% بالليرة السورية و ٠٫٢٥%   للعمالت األجنبية كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢١ )

يتألف ھذا البند من النقد في الصندوق وحسابات جارية محفوظة لدى المصارف ويقسم كمايلي:  

ودائع ألجل استحقاقھا األصلي خالل فترة ثالثة أشھر أو أقل

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٢

النقد في الصندوق 
حسابات جارية لدى المصارف

النقد و ما يعادل النقد 

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢١

النقد في الصندوق 
حسابات جارية لدى المصارف

ودائع استحقاقھا االصلي  خالل سنة  (نسبة الفائدة تتراوح بين ٩%-
١٢٫٥ % لليرة السورية ، ٠٫٢٥% - ١% عمالت أجنبية )

ودائع استحقاقھا االصلي  خالل أكثر سنة  (نسبة الفائدة تتراوح بين 
١٠%- ١٣ % لليرة السورية )

ودائع ألجل لدى المصارف:

المجموع

ى ٤٦ جزءاً  من هذه البيانات وتقرأ معها تشكل ٕالايضاحات املرفقة من ١ إ
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ن - سورية(ش.م.م.ع) الشركة املتحدة للتأم
الجمهورية العربية السورية

تتمة ودائع ألجل لدى المصارف:

ليرة سورية
  العمالت األجنبية بمايعادلھا 

بالليرة السورية
اجمالي

2,285,000,000    7,272,320,895              9,557,320,895            

513,583,216       -                                    513,583,216               

2,798,583,2167,272,320,89510,070,904,111

-7

كما في ٣١ كانون األول 
٢٠٢٢

كما في ٣١ كانون األول 
٢٠٢١

ل.سل.سالكلفة

               222,272,730                 504,347,262الرصيد في بداية السنة

2,694,935,727              326,689,944               

                (44,615,412)                                    -بيع استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل

3,199,282,989504,347,262

414,185,655                 41,599,352                 

3,652,918,053              372,586,303               

4,067,103,708414,185,655

7,266,386,697918,532,917

التغير المتراكم في القيمة العادلة لالستثمارات

الرصيد في بداية السنة

التغير في القيمة العادلة لالستثمارات

الرصيد في نھاية السنة

الرصيد في نھاية السنة

ودائع استحقاقھا األصلي  خالل أكثر من سنة  (نسبة الفائدة تتراوح 
بين ٨٫٥ %-  ١٠٫٥ % لليرة السورية )

ودائع استحقاقھا األصلي  خالل سنة  (نسبة الفائدة تتراوح بين 
٧٫٧٥%-  ٩ % لليرة السورية ، ٠٫٢٥% -  ١٫٥% عمالت أجنبية )

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢١

أ- قيمة أسھم شركات محلية مشتراة من سوق دمشق لألوراق المالية تم تسجيلھا حسب سعر إغالق سوق دمشق لألوراق المالية كما في تاريخ ھذه البيانات كما يلي:

استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل:

شراء استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل

ى ٤٦ جزءاً  من هذه البيانات وتقرأ معها تشكل ٕالايضاحات املرفقة من ١ إ
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ن - سورية(ش.م.م.ع) الشركة املتحدة للتأم
الجمهورية العربية السورية

كما في ٣١ كانون األول 
٢٠٢٢

كما في ٣١ كانون األول 
٢٠٢١

ل.سل.سالكلفة

                      949,876                        949,876أدوات حقوق الملكية 

949,876949,876

كما في ٣١ كانون األول 
٢٠٢٢

كما في ٣١ كانون األول 
٢٠٢١

7,267,336,573919,482,793

ب- موجودات مالية غير متوفر لھا أسعار سوقية حيث يمثل المبلغ استثمار الشركة في معھد التأمين العربي والذي يمثل مانسبته ٠٫٢% من راسمال المعھد، حيث 
تم تقييم ھذا االستثمار بالتكلفة لعدم وجود سوق أوراق مالية فعالة وعدم القدرة على تقدير التدفقات النقدية لتحديد القيمة العادلة.

مجموع االستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل

ى ٤٦ جزءاً  من هذه البيانات وتقرأ معها تشكل ٕالايضاحات املرفقة من ١ إ
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ن - سورية(ش.م.م.ع) الشركة املتحدة للتأم
الجمهورية العربية السورية

عمالء مدينون ووسطاء وكالء تأمين8-

يظھر رصيد عمالء مدينون ووسطاء ووكالء تأمين بقيمته الصافية بعد استبعاد مؤونة الديون المشكوك بھا كما يلي:  

كما في ٣١ كانون األول 
٢٠٢٢

كما في ٣١ كانون األول 
٢٠٢١

ل.سل.س
1,082,537,348             971,684,804               

(43,188,683)                 (37,534,963)                

1,039,348,665              934,149,841               

تتلخص حركة مؤونة ديون مشكوك في تحصيلھا كما يلي: 
كما في ٣١ كانون األول 

٢٠٢٢
كما في ٣١ كانون األول 

٢٠٢١
ل.سل.س

37,534,963                   26,501,088                 

-                                    -                                  

                 14,117,440                     5,653,720اعادة تقييم مؤونة ديون العملة االجنبية 

                  (3,083,565)                                    -ديون معدومة

43,188,68337,534,963

-9

عمالء مدينون ووسطاء وكالء تأمين

مؤونة ديون مشكوك في تحصيلھا 

حسابات مدينة من شركات التأمين وإعادة التأمين:

يمثل ھذا البند أرصدة مستحقة على شركات التامين المحلية وشركات إعادة التأمين الناتجة عن قبول حصص من عمليات اعادة التامين المحلية ونتيجة االتفاقيات مع 
شركات اعادة التامين.

المجموع

الرصيد كما في بداية السنة

اضافات خالل السنة

الرصيد في نھاية السنة

ى ٤٦ جزءاً  من هذه البيانات وتقرأ معها تشكل ٕالايضاحات املرفقة من ١ إ
Page 15 of 44



ن - سورية(ش.م.م.ع) الشركة املتحدة للتأم
الجمهورية العربية السورية

حصة معيدي التأمين من االحتياطيات الفنية والحسابية  10-

حصة معيدي التأمين من 
أقساط غير مكتسبة

حصة معيدي التأمين من 
مطالبات تحت التسوية

حصة معيدي التأمين من 
مطالبات غير مبلغ عنھا

استردادات مطالبات 
تحت التسوية

المجموع

ل.سل.سل.سل.سل.س
فرع التأمين:

          256,171,581                        -                                 -           43,875,539                212,296,042فرع الحياة ( احتياطي حسابي)

            68,865,876                        -                15,230,122              2,868,681                  50,767,073البحري

            35,348,473                        -                                 -           35,348,473                                   -السيارات/الزامي

            15,439,314                        -                  1,959,760              3,027,500                  10,452,054السيارات/شامل

                 467,000                        -                                 -                 141,115                       325,885الصحي داخلي

              6,193,506                        -                                 -                             -                    6,193,506الصحي خارجي

          600,781,794                        -                79,736,067           95,784,579                425,261,148الحريق

              1,075,005                        -                     140,218                 934,787                                   -سرقة

          178,874,598                        -                28,243,358                             -                150,631,240التغطيات المصرفية

            29,327,042                        -                  4,493,039                 375,000                  24,459,003ھندسي

            92,031,858                        -                14,810,262                             -                  77,221,596سفر

          260,247,728                        -                33,945,356         226,302,372                                   -مسؤوليات

            12,212,189                        -                  1,625,872              1,915,000                    8,671,317الحوادث العامة

              5,224,780                        -                     485,054                 859,297                    3,880,429الحوادث الشخصية

970,159,293                411,432,343          180,669,108              -                        1,562,260,744       

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٢ 

يمثل ھذا البند أرصدة مستحقة على شركات التامين المحلية وشركات إعادة التأمين الناتجة عن قبول حصص من عمليات اعادة التامين المحلية ونتيجة االتفاقيات مع شركات اعادة التامين.

ى ٤٦ جزءاً  من هذه البيانات وتقرأ معها تشكل ٕالايضاحات املرفقة من ١ إ
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ن - سورية(ش.م.م.ع) الشركة املتحدة للتأم
الجمهورية العربية السورية

حصة معيدي التأمين من االحتياطيات الفنية والحسابية  (تتمة)

حصة معيدي التأمين من 
أقساط غير مكتسبة

حصة معيدي التأمين من 
مطالبات تحت التسوية

حصة معيدي التأمين من 
مطالبات غير مبلغ عنھا

استردادات من 
مطالبات مدفوعة

المجموع

ل.سل.سل.سل.سل.س

فرع التأمين:
            57,866,673                        -                                 -              3,869,270                  53,997,403فرع الحياة ( احتياطي حسابي)

            51,950,408                        -                11,327,336              2,865,283                  37,757,789البحري

            71,522,119                        -                                 -            71,522,119                                   -السيارات/الزامي

            17,433,596                        -                  2,438,226              1,991,500                  13,003,870السيارات/شامل

                 123,435                        -                                 -                 123,435                                   -الصحي داخلي

              8,735,456                        -                                 -                             -                    8,735,456الصحي خارجي

          484,126,290                        -                65,313,446           70,471,037                348,341,807الحريق

              1,075,005                        -                     140,218                 934,787                                   -سرقة

          155,377,195                        -                24,533,241                             -                130,843,954التغطيات المصرفية

            34,520,790                        -                   4,362,611                 375,000                  29,783,179ھندسي

            47,704,033                        -                10,658,603                             -                  37,045,430سفر

          216,829,948                        -                28,282,167         188,547,781                                   -مسؤوليات

            10,437,100                        -                  1,345,594              1,915,000                    7,176,506الحوادث العامة

              9,607,756                        -                     929,632              1,241,064                    7,437,060الحوادث الشخصية

674,122,454                343,856,276         149,331,074              -                        1,167,309,804       

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢١ 

ى ٤٦ جزءاً  من هذه البيانات وتقرأ معها تشكل ٕالايضاحات املرفقة من ١ إ
Page 17 of 44



ن - سورية(ش.م.م.ع) الشركة املتحدة للتأم
الجمهورية العربية السورية

ذمم مدينة-  أطراف ذات عالقة  11-

كما في ٣١ كانون األول 
٢٠٢٢

كما في ٣١ كانون األول 
٢٠٢١

ل.سل.س
272,858,765        327,495,692         سيرياميكا

10,891,575          18,518,075           جود جويد 

         -                                  -                         شركة ليد الدولية المحدودة المسؤولية

346,013,767283,750,340

       (327,495,692)      (272,858,765)

18,518,07510,891,575

كما في ٣١ كانون األول 
٢٠٢٢

كما في ٣١ كانون األول 
٢٠٢١

ل.سل.س
                         -                     1,800,000

         497,057,667        354,328,656

             1,342,874            1,421,129

498,400,541357,549,785

شركات ذات سيطرة مشتركة /مساھمين 

الشركة التجارية المتحدة - شركة لبنانية 

بنك بيمو السعودي الفرنسي 

  شركات ذات سيطرة مشتركة /مساھمين 

ذمم دائنة - أطراف ذات عالقة

أعضاء مجلس االدارة 

يخصم مؤونة ديون مشكوك بتحصيلھا -  أطراف ذات عالقة 

صافي الذمم المدينة ــ أطراف ذات عالقة 

تتألف األطراف ذات العالقة من المدراء واإلدارة العليا وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار المساھمين والشركات ذات الملكية والسيطرة المشتركة، ملخص أرصدتھم

شركات سابقة ذات سيطرة مشتركة  

  شركات ذات سيطرة مشتركة /مساھمين 

ذمم مدينة – أطراف ذات عالقة

أ. بيان الوضع المالي:

  شركات ذات سيطرة مشتركة /مساھمين 

ى ٤٦ جزءاً  من هذه البيانات وتقرأ معها تشكل ٕالايضاحات املرفقة من ١ إ
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ن - سورية(ش.م.م.ع) الشركة املتحدة للتأم
الجمهورية العربية السورية

ب. بنود بيان الدخل الشامل اآلخر: 

٢٠٢٢٢٠٢١
ل.سل.س

76,280,610                       82,802,585                    
114,545,568                     67,418,744                    
(25,618,720)                     (19,442,335)                   

(239,857,669)                   (139,515,576)                 
(330,956,128)                   (64,791,893)                   
(21,064,422)                     (10,930,212)                   
(52,000,000)                     (15,500,000)                   
(7,683,196)                       (403,376)                       

فوائد مستحقة غير مقبوضة وموجودات أخرى  12-

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢١كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٢

ل.سل.س
167,914,006                     91,628,813                    
501,247,011                     32,469,908                    

2,448,816,710                  1,245,246,960               
70,495,134                       149,124,171                  

3,188,472,861                   1,518,469,852

 ً نفقات مدفوعة مسبقا
دفعات مقدمة - شراء موجودات ثابتة

ذمم مدينة أخرى

فوائد مستحقة وغير مقبوضة على ودائع ألجل

يتكون ھذا البند مما يلي:

لفترة السنة المنتھية في ٣١ كانون األول

أقساط مكتتبة
إيرادات فوائد دائنة
مطالبات مدفوعة

مكافآت ادارة عليا

تم تسجيل العمليات التالية مع أطراف ذات عالقة ضمن بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر:

مكافآت مجلس اإلدارة
بدل حضور جلسات مجلس االدارة

مصاريف سفر وتنقالت مجلس االدارة

رواتب  وتعويضات ادارة عليا

ى ٤٦ جزءاً  من هذه البيانات وتقرأ معها تشكل ٕالايضاحات املرفقة من ١ إ
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ن - سورية(ش.م.م.ع) الشركة املتحدة للتأم
الجمهورية العربية السورية

الموجودات الثابتة المادية (بعد تنزيل االستھالك المتراكم)13-

أثاث ومفروشاتالسياراتالمبانياألراضي
تجھيزات و معدات 

الكترونية
اكساءات أساسية

ديكورات مقامة 
على مباني الغير 
و مباني الشركة

اإلجماليمشاريع قيد التنفيذ

ل.سل.سل.سل.سل.سل.سل.سل.سل.س

التكلفة 

4,951,000198,942,59354,478,50037,912,360293,563,390125,916,20889,138,3361,516,249,4612,321,151,848كما في ١ كانون الثاني ٢٠٢٢

59,150,951300,545,951                   -                    -199,145,000       400,000    41,850,000                   -                 -اضافات

      (2,526,375)-                   -                    -     (1,616,500)                   -       (909,875)                   -                 -استبعادات

الرصيد كما  في ٣١ كانون األول 
٢٠٢٢

4,951,000198,942,59395,418,62538,312,360491,091,890125,916,20889,138,3361,575,400,4122,619,171,424

االھتالك

   335,366,315                     -   79,787,631   30,416,385   121,425,356   23,777,119    39,190,575  40,769,249                 -كما في ١ كانون الثاني ٢٠٢٢

   112,536,209                     -     6,083,373   12,591,792     72,973,359    2,004,299    13,516,678    5,366,708                 -اضافات

      (2,526,375)                     -                   -                    -     (1,616,500)                   -       (909,875)                   -                 -استبعادات

٣١ كانون األول الرصيد كما  في
٢٠٢٢-                 46,135,957  51,797,378    25,781,418  192,782,215   43,008,177   85,871,004   -                     445,376,149   

صافي القيمة الدفترية كما في 
٣١4,951,000152,806,63643,621,24712,530,942298,309,67582,908,0313,267,3321,575,400,4122,173,795,275 كانون األول ٢٠٢٢

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٢

بلغت تكاليف االقتراض المرسملة تحت بند مشاريع قيد التنفيذ كما في ٣١ ؛ كانون األول  ٢٠٢٢  مبلغاً وقدره / ٢١٦،٠٢٢،٣٣٤/ ل.س  مقارنة بمبلغ / ١٥٦،٨٧١،٣٨٣/ ل.س كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢١ 
وقد تم خالل الفترة من العام ٢٠٢٢  بيع  سيارة من سيارات الشركة بربح رأسمالي يبلغ/ ٢٩،٦٥٠،٠٠٠ / ليرة سورية ( بعد سداد ضريبة األرباح الرأسمالية بمبلغ / ٦،٦٠٠،٠٠٠ / ليرة سورية بموجب إيصال رقم / ٩٠٧٦٨٣ / 

تاريخ 
٢٠٢٢/٧/٤ لدى الدوائر المالية)

ى ٤٦ جزءاً  من هذه البيانات وتقرأ معها تشكل ٕالايضاحات املرفقة من ١ إ
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الموجودات الثابتة المادية (تتمة)13-

أثاث ومفروشاتالسياراتالمبانياألراضي
تجھيزات و معدات 

الكترونية
اكساءات أساسية

ديكورات مقامة 
على مباني الغير 
و مباني الشركة

اإلجماليمشاريع قيد التنفيذ

ل.سل.سل.سل.سل.سل.سل.سل.سل.س
التكلفة

4,951,000198,942,59354,478,50034,760,360158,915,890125,916,20889,138,3361,371,854,2572,038,957,144كما في ١ كانون الثاني ٢٠٢١

144,395,204283,594,704                   -                    -3,152,000136,047,500                    -                   -                 -اضافات

      (1,400,000)                     -                   -                    -     (1,400,000)                   -                    -                   -                 -استبعادات

الرصيد كما  في ٣١ كانون األول 
٢٠٢١

4,951,000198,942,59354,478,50037,912,360293,563,390125,916,20889,138,3361,516,249,4612,321,151,848

االھتالك

272,846,941                     -35,402,54130,853,70421,999,17995,435,20417,824,59371,331,720                 -كما في ١ كانون الثاني ٢٠٢١

63,919,374                     -5,366,7088,336,8711,777,94027,390,15212,591,7928,455,911                 -اضافات

      (1,400,000)                     -                   -                    -     (1,400,000)                   -                    -                   -                 -استبعادات

الرصيد كما  في ٣١ كانون األول 
٢٠٢١

-                 40,769,24939,190,57523,777,119121,425,35630,416,38579,787,631-                     335,366,315

صافي القيمة الدفترية كما في 
٣١4,951,000158,173,34415,287,92514,135,241172,138,03495,499,8239,350,7051,516,249,4611,985,785,533 كانون األول ٢٠٢١

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢١

ى ٤٦ جزءاً  من هذه البيانات وتقرأ معها تشكل ٕالايضاحات املرفقة من ١ إ
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الموجودات الثابتة غير المادية ( بعد تنزيل االطفاء المتراكم)14-
كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٢

برامج كمبيوتر

ل.س 

التكلفة

                              23,477,326كما في ١ كانون الثاني ٢٠٢٢

اضافات

                              23,477,326الرصيد كما  في ٣١ كانون األول ٢٠٢٢

اإلطفاء

                             (13,940,777)كما في ١ كانون الثاني ٢٠٢٢

                               (2,878,924)اضافات

                             (16,819,701)الرصيد كما  في ٣١ كانون األول ٢٠٢٢

صافي القيمة الدفترية كما في 
                                ٣٠6,657,625 أيلول ٢٠٢٢

كما في
٣١ كانون األول ٢٠٢١

برامج كمبيوتر

ل.س 

التكلفة

                              23,477,326كما في ١ كانون الثاني ٢٠٢١

اضافات

                              23,477,326كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢١

اإلطفاء

                             (11,037,418)كما في ١ كانون الثاني ٢٠٢١

                               (2,903,359)اضافات

                             (13,940,777)كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢١

صافي القيمة الدفترية كما في 
                                ٣١9,536,549 كانون األول ٢٠٢١

وديعة مجمدة لصالح ھيئة اإلشراف على التأمين  15-

ووفقاً للمرسوم التشريعي رقم ٤٣ لعام ٢٠٠٥، تلتزم شركات التأمين بأن تودع باسم الھيئة في أحد المصارف السورية المرخصة مبلغ ٢ مليون ليرة 
سورية وديعة ضمان بالنسبة لكل فرع من فروع التأمين الذي ترغب بمزاولتھا، على أن ال يزيد مجموع ما تودعه لكـل األنـواع عن ٢٥ مليون ليرة 

سورية على أن تبقى ھذه الوديعة مجمدة طالما الشركة تقوم بعملھا، ويعتبر ھذا المبلغ من الموجودات الثابتة للشركة يعاد لھا عند تصفية أعمالھا أصوالً .

ى ٤٦ جزءاً  من هذه البيانات وتقرأ معها تشكل ٕالايضاحات املرفقة من ١ إ
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حسابات دائنة لشركات التأمين وإعادة التأمين16-

قروض وتسھيالت مصرفية :  17-

-18

كما في ٣١ كانون األول 
٢٠٢٢

كما في ٣١ كانون 
األول ٢٠٢١

ل.سل.س
16,606,66872,838,994عمالء دائنون 

148,680,293116,750,261مندوبي مبيعات و وسطاء و وكالء تأمين 
165,286,961189,589,255المجموع

االحتياطيات الفنية والحسابية:19-

ھذا البند مما يلي :

احتياطي اقساط غير 
مكتسبة

احتياطي مطالبات 
تحت التسوية

احتياطي مطالبات غير 
مبلغ عنھا

المجموع

ل.سل.سل.سل.س
        665,351,605                            -       58,044,065           607,307,540فرع الحياة ( احتياطي حسابي)

        103,018,268            22,515,986         5,448,995             75,053,287البحري 

        883,610,967          109,548,873     501,424,866           272,637,228السيارات/ الزامي 

        480,982,322            59,706,162     102,843,300           318,432,860السيارات/شامل 

     2,716,214,106                            -     696,165,766        2,020,048,340الصحي داخلي 

            9,903,670                            -                       -               9,903,670الصحي خارجي  

        701,857,075            86,300,541     155,282,886           460,273,648الحريق 

            1,587,472                 207,062         1,380,410                              -سرقة 

        219,991,425            34,735,488                       -           185,255,937التغطيات المصرفية 

          39,591,800              6,034,219            500,000             33,057,581ھندسي  

     2,086,721,609          373,761,408     200,000,000        1,512,960,201سفر 

        268,636,813            34,393,238     229,288,255               4,955,320مسؤوليات  

          20,365,369              2,773,479         2,800,000             14,791,890الحوادث العامة 

          10,231,051                 990,829         1,313,595               7,926,627حوادث شخصية 

5,522,604,1291,954,492,138730,967,2858,208,063,552المجموع 

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٢

يمثل ھذا البند أرصدة مجمدة على شركات إعادة التأمين لمقابلة حصة معيدي التأمين من االحتياطيات الفنية والحسابية باإلضافة إلى حسابات شركات 
إعادة التأمين الجارية.

يمثل ھذا البند قروض مصرفية ممنوحة من مصارف محلية:  قرض مصرفي ٥٠٠ مليون ليرة سورية،  لغاية شراء عقار بضمان رھن العقار 

للمصرف، على أن تسدد قيمة القرض مع فوائده خالل ست سنوات من تاريخ ١٨-١٢-٢٠١٨.

عمالء دائنون و وسطاء و وكالء تأمين:

يتكون ھذا البند مما يلي :

 قرض مصرفي ٤٠٠  مليون ليرة سورية، لغاية استكمال عملية المرحلة األولى من بناء العقار الجديد،على أن تسدد قيمة القرض مع فوائده خالل ست 

سنوات من تاريخ ٣٠-٠٣-٢٠٢١  .

ى ٤٦ جزءاً  من هذه البيانات وتقرأ معها تشكل ٕالايضاحات املرفقة من ١ إ
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تتمة االحتياطيات الفنية والحسابية:

احتياطي اقساط غير 
مكتسبة

احتياطي مطالبات 
تحت التسوية

احتياطي مطالبات غير 
مبلغ عنھا

المجموع

ل.سل.سل.سل.س
        285,499,883                            -         6,159,027           279,340,856فرع الحياة ( احتياطي حسابي)

          85,162,716            18,397,043         5,442,200             61,323,473البحري 
        788,907,538            81,988,032     452,177,069           254,742,437السيارات/ الزامي 

        440,403,831            54,675,238       94,127,325           291,601,268السيارات/شامل 
        904,615,437                            -     227,217,807           677,397,630الصحي داخلي 

            9,226,844                            -                       -               9,226,844الصحي خارجي  
        519,660,472            68,506,987       85,776,172           365,377,313الحريق 
            1,587,472                 207,062         1,380,410                              -سرقة

        191,878,933            30,296,673                       -           161,582,260التغطيات المصرفية 
          46,224,441              6,117,464            500,000             39,606,977ھندسي  

     3,286,280,718          465,849,623     200,000,000        2,620,431,095سفر
        223,553,584            28,672,846     191,152,304               3,728,434مسؤوليات  

          14,026,981              1,772,683         2,800,000               9,454,298الحوادث العامة 
          16,744,538              1,650,215         1,892,595             13,201,728حوادث شخصية 

4,787,014,6131,268,624,909758,133,8666,813,773,388المجموع 

ذمم دائنة ودائنون مختلفون 20-

كما في ٣١ كانون األول 
٢٠٢٢

كما في ٣١ كانون 
األول ٢٠٢١

          92,045,862          161,555,769طوابع ورسوم تأمين 

          49,470,621            79,212,033ضريبة الرواتب واألجور

            1,536,995              2,932,595مصاريف أخرى مستحقة 

          10,156,093              8,187,541فوائد قرض مصرفي مستحقة غير مدفوعة

            5,105,860            16,406,827شركات إدارة الخدمات الطبية 

            2,276,413              3,812,747التأمينات االجتماعية 

          36,161,398            36,161,398مؤونة تعويض نھاية خدمة 

          15,812,722            17,115,764أرصدة دائنة أخرى 

325,384,674212,565,964

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢١

تقوم الشركة بنھاية كل ربع باحتجاز حصتھا من االحتياطيات الفنية والحسابية ألعمال ذلك الربع، كذلك تقوم باإلفراج عن االحتياطيات التي تم 
احتجازھا عن الربع المقابل لھا في الفترة السابقة.

ى ٤٦ جزءاً  من هذه البيانات وتقرأ معها تشكل ٕالايضاحات املرفقة من ١ إ
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-21

٢٠٢٢٢٠٢١
ل.سل.س

     4,304,369,575       6,326,600,504أرباح الفترة قبل الضريبة

يضاف:
            5,366,708              5,366,708إھتالك المباني و عقارات استثمارية

          26,022,709                            -مخصص  تعويض نھاية خدمة 
                           -            46,965,329ضرائب ورسوم مالية ومخالفات عن سنوات سابقة 

            6,448,000                   78,000المصاريف التشغيلية  الخاصة بالبوالص الخاضعة للقانون ٦٠

29,397,300            262,788,812        

ينزل

           (8,201,970)            (8,981,160)مصاريف ورسوم متعلقة بزيادة رأس المال 

(261,927)               (737)                     

-                            (32,075,773)         

         (93,130,450)               (582,130)إيراد البوالص الخاضعة للقانون ٦٠

    (3,756,965,761)     (1,395,041,412)فروقات الصرف غير المحققة (اعادة تقييم نھاية السنة)

                           -          (29,650,000)أرباح رأسمالية تم سداد ضريبتھا مباشرةً  

4,973,891,212714,621,113األرباح الخاضعة للضريبة 

        746,084,000107,194,000ضريبة الدخل (١٥ %)
          74,608,40010,719,400اعادة اعمار (١٠% الضريبة)

         820,692,400117,913,400مؤونة ضريبة الدخل

إن حركة مؤونة ضريبة الدخل ھي  كالتالي:  

كما في ٣١ كانون األول 
٢٠٢٢

كما في ٣١ كانون 
األول ٢٠٢١

        101,434,300          117,913,400الرصيد في بداية الفترة / السنة

       (101,434,300)        (117,913,400)المدفوع خالل العام 
         820,692,400117,913,400إضافات خالل العام

820,692,400117,913,400الرصيد في نھاية الفترة / السنة

مؤونة ضريبة الدخل:  
 

    كما في ٣١ كانون األول

ايرادات ناجمة عن توزيعات أرباح استثمارات مالية  بالقيمة العادلة  من خالل بيان الدخل 
الشامل

أرباح  فروقات الصرف المحققة والمحولة من فروقات الصرف غير المحققة

أرباح محققة من بيع استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل

ى ٤٦ جزءاً  من هذه البيانات وتقرأ معها تشكل ٕالايضاحات املرفقة من ١ إ
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-22

-23

موافقة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستھلك -  قرار رقم ١٦٢٢ -  تاريخ : ١٩/٠٦/٢٠٢٢ ،موافقة ھيئة  اإلشراف على التأمين - رقم : ٥٥٣/ ص 
- تاريخ : ١٨/٠٥/٢٠٢١،  موافقة ھيئة األوراق واألسواق المالية – رقم :  ١٢٨/ م - تاريخ : ٢٦/٠٧/٢٠٢٢

رأس المال 

٥- كما تم أيضاً وفقاً الجتماع الھيئة العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٧ نيسان ٢٠٢٢ مصادقة الھيئة العامة باالجماع على زيادة رأس مال الشركة 
ليصبح /٢٫٧٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠/ ل.س

مقسماً على ٢٧٫٠٠٠٫٠٠٠ سھم بالقيمة االسمية ١٠٠ ل.س وتمت موافقة ومصادقات الجھات الوصائية واإلشرافية التالية :

قامت الشركة بتخصيص مبلغ ٢٥٫٣٢٥٫٤٦٢ ليرة سورية كمؤونة لمواجھة أضرار محتملة ألصولھا الثابتة الموجودة في فروع الشركة في باقي 
المحافظات.  وذلك منذ السنة المنتھية في ٣١ كانون األول ٢٠١٢ م ، وقد بلغت ھذه المؤونة كما في ٣١ كانون األول  ٢٠٢٢ / ١٤٫٥٢٩٫٠٧٦ / ليرة  

سورية،  بعد استخدام جزء منھا خالل السنوات السابقة بقيمة / ١٠٫٧٩٦٫٣٨٦ / ليرة سورية .

مؤونة مواجھة مخاطر وأعباء مالية محتملة:  

موافقة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستھلك -  قرار رقم ١٨٠٨  -  تاريخ : ٠٦/٠٧/٢٠٢١ ،موافقة ھيئة  اإلشراف على التأمين -رقم : ٥١٧/ ص 
- تاريخ : ٣١/٠٥/٢٠٢١،موافقة ھيئة األوراق واألسواق المالية – رقم :  ١٢٩/ م - تاريخ : ١٦/٠٨/٢٠٢١

١- تعديل النظام االساسي وتخفيض قيمة السھم : بتاريخ ٩ أيار ٢٠١٣ انعقدت الجمعية العمومية غير العادية وتم إقرار النظام األساسي وتعديل القيمة 
اإلسمية للسھم لتصبح ١٠٠ ليرة سورية بدالً من ٥٠٠ ليرة سورية عمالً بأحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٢٩ الصادر في ١٤ 

شباط ٢٠١١ وبالتالي يكون رأس المال البالغ ٨٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ليرة سورية مؤلفا من ٨،٥٠٠،٠٠٠ سھم بقيمة اسمية ١٠٠ ليرة سورية للسھم .

٢- ووفقاً الجتماع الھيئة العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٩ نيسان ٢٠١٨ صادقت الھيئة العامة باالجماع على زيادة رأس مال الشركة ليصبح 
/١٫٠٦٢٫٥٠٠٫٠٠٠/ ل.س

مقسماً على ١٠٫٦٢٥٫٠٠٠ سھم بالقيمة االسمية ١٠٠ ل.س وتمت موافقة ومصادقات الجھات الوصائية واإلشرافية التالية :

موافقة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستھلك -  قرار رقم ١٥٦١  -  تاريخ : ٠٤/٠٦/٢٠١٨،موافقة ھيئة اإلشراف على التأمين - رقم : ٥٢٣/ ص -
 تاريخ : ٣٠/٠٥/٢٠١٨ ، موافقة ھيئة األوراق واألسواق المالية – رقم :  ٨٥ - تاريخ : ١٦/٠٧/٢٠١٨

٣- كما تم أيضاً وفقاً الجتماع الھيئة العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٣٠ نيسان ٢٠١٩ مصادقة الھيئة العامة باالجماع على زيادة رأس مال الشركة 
ليصبح /١٫٥٩٣٫٧٥٠٫٠٠٠/ ل.س

مقسماً على ١٥٫٩٣٧٫٥٠٠ سھم بالقيمة االسمية ١٠٠ ل.س وتمت موافقة ومصادقات الجھات الوصائية واإلشرافية التالية :

موافقة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستھلك -  قرار رقم ٢٠٢٦ - تاريخ : ٠٩/٠٧/٢٠١٩ ، موافقة ھيئة  اإلشراف على التأمين - رقم : ٧٨٢/ ص 
- تاريخ : ١٥/٠٧/٢٠١٩، موافقة ھيئة األوراق واألسواق المالية – رقم :  ١٢٣/ م - تاريخ : ١٩/٠٨/٢٠١٩

٤- كما تم أيضاً وفقاً الجتماع الھيئة العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٨ نيسان ٢٠٢١ مصادقة الھيئة العامة باالجماع على زيادة رأس مال الشركة 
ليصبح /٢٫١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠/ ل.س

مقسماً على ٢١٫٠٠٠٫٠٠٠ سھم بالقيمة االسمية ١٠٠ ل.س وتمت موافقة ومصادقات الجھات الوصائية واإلشرافية التالية :

ى ٤٦ جزءاً  من هذه البيانات وتقرأ معها تشكل ٕالايضاحات املرفقة من ١ إ
Page 26 of 44



ن - سورية(ش.م.م.ع) الشركة املتحدة للتأم
الجمهورية العربية السورية

-24

-25

وعطفاً على اجتماع الھيئة العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ ٢٧ نيسان ٢٠٢٢ حيث تمت المصادقة باإلجماع على زيادة رأس مال الشركة ليصبح      
   /٢،٧٠٠،٠٠٠،٠٠٠/ ل.س واستخدام جزء من االحتياطي االختياري بقيمة ( ١٨،٠٠٦،٤٢٩) ل.س لھذه الزيادة، ليكون رصيد االحتياطي 
االختياري كما في ٣١ كانون األول  ٢٠٢٢ مبلغاً وقدره / ٢١،٩١٢،٤٧٣/ ل.س، مقارنة بالرصيد كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢١ والبالغ / 

٣٩،٩١٨،٩٠٢/ ل.س.

في السنة المنتھية في ٣١ كانون األول ٢٠٢٢  تم تخصيص احتياطي قانوني عن ارباح السنة المنتھية في ٣١ كانون األول ٢٠٢٢ بمبلغ                   
   /٣١٢،٧٦٩،٨٠٠ / ليرة سورية ( بنسبة أقل من ١٠%  من األرباح السنوية نظراً لبلوغ االحتياطي القانوني كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٢  لنسبة 

٢٥% من رأس مال الشركة)، مقابل / ٨١٫٠١٩٫٢٦٣/ ليرة سورية لالحتياطي القانوني المخصص نھاية العام ٢٠٢١.

بناء على التعميم رقم ١٢ لعام ٢٠١٥ الصادر عن ھيئة األوراق واألسواق المالية يتم االعتراف بالمكاسب ( الخسائر) الناتجة عن اعادة تقييم البنود 
النقدية المعترف بھا بالعمالت األجنبية ببند منفصل في قائمة الدخل الشامل قبل الدخل الخاضع للضريبة ويتم فصل ھذه المكاسب (الخسائر)  في 

مكونات حقوق الملكية في قائمة المركز المالي وقائمة التغييرات في حقوق الملكية عن االرباح المحتجزة .

االحتياطي القانوني واالحتياطي االختياري: 

حددت المادة ١٩٧ من قانون الشركات رقم ٢٩ تاريخ ٢٤ شباط ٢٠١١، االحتياطي القانوني  بمعدل ١٠% من صافي األرباح السنوية قبل الضريبة، 
حتى بلوغه ٢٥% من رأ س المال، ويمثل االحتياطي االختياري مبلغ يتم اقتطاعه من أرباح السنوات السابقة بناًء على قرار الجمعية العمومية 

للمساھمين.

مكاسب غير محققة متراكمة ناتجة عن تغيرات أسعار الصرف:

ى ٤٦ جزءاً  من هذه البيانات وتقرأ معها تشكل ٕالايضاحات املرفقة من ١ إ
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 صافي أقساط التأمين:  26-

  يتكون ھذا البند مما يلي:  

اجمالي
الحسومات الممنوحة 

على االقساط
حصة معيدي التأمين

مصاريف اتفاقيات 
فائض الخسارة

صافي

ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س 

األقساط المكتتب بھا

        330,535,627                         -         (287,731,408)                          -           618,267,035تأمينات حياة

    11,584,440,446       (27,146,743)      (1,970,745,585)         (10,770,073)      13,593,102,847تأمينات عامة

14,211,369,882      (10,770,073)         (2,258,476,993)      (27,146,743)       11,914,976,073    

       (169,668,045)                         -          158,298,639                          -          (327,966,684)تأمينات حياة

       (269,884,632)                         -          137,738,200                          -          (407,622,832)تأمينات عامة

(735,589,516)          -                          296,036,839          -                         (439,552,677)       

13,475,780,366      (10,770,073)         (1,962,440,154)      (27,146,743)       11,475,423,396    

اجمالي
الحسومات الممنوحة 

على االقساط
حصة معيدي التأمين

مصاريف اتفاقيات 
فائض الخسارة

صافي

ل.س ل.س ل.س ل.س 

األقساط المكتتب بھا  

        256,565,883                     -           (60,198,426)               (18,240)           316,782,549تأمينات حياة 

     9,312,390,797       (28,933,020)      (1,633,954,524)         (17,672,322)      10,992,950,663تأمينات عامة  

11,309,733,212      (17,690,562)         (1,694,152,950)      (28,933,020)       9,568,956,680     

       (193,039,753)                     -            32,243,239                      -          (225,282,992)تأمينات حياة

    (3,226,037,111)                     -          208,761,488                      -       (3,434,798,599)تأمينات عامة  

(3,660,081,591)       -                      241,004,727          -                     (3,419,076,864)    

7,649,651,621        (17,690,562)         (1,453,148,223)      (28,933,020)       6,149,879,816     

 لفترة السنة المنتھية في ٣١ كانون األول  ٢٠٢٢

صافي التغير في إحتياطي أقساط غير مكتسبة   

 لفترة السنة المنتھية في ٣١ كانون األول  ٢٠٢١ 

صافي التغير في إحتياطي أقساط غير مكتسبة   

ى ٤٦ جزءاً  من هذه البيانات وتقرأ معها تشكل ٕالايضاحات املرفقة من ١ إ
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عموالت مقبوضة وعموالت أرباح المعاھدات:27-

صافي المطالبات:  28-

صافيحصة معيدي التأميناجمالي

ل.س ل.س ل.س 
المطالبات المدفوعة  

          (38,590,022)        46,859,546          (85,449,568)تأمينات حياة

      (4,368,592,876)           33,105,111       (4,401,697,987)تأمينات عامة  

(4,487,147,555)       79,964,657          (4,407,182,898)      

           (11,878,769)          40,006,269           (51,885,038)تأمينات حياة

         (547,907,778)          58,907,832          (606,815,610)تأمينات عامة  

(658,700,648)          98,914,101          (559,786,547)         

(5,145,848,203)       178,878,758        (4,966,969,445)      

صافيحصة معيدي التأميناجمالي

ل.س ل.س ل.س 

المطالبات المدفوعة  
            (8,640,329)          4,163,089          (12,803,418)تأمينات حياة

      (2,727,789,976)          47,253,315       (2,775,043,291)تأمينات عامة  

(2,787,846,709)       51,416,404          (2,736,430,305)      

صافي التغير في مطالبات قيد التسوية و مطالبات حدثت و لم يبلغ عنھا 

             (1,600,000)           1,800,000             (3,400,000)تأمينات حياة

         (668,150,567)        222,818,655          (890,969,222)تأمينات عامة  

(894,369,222)          224,618,655        (669,750,567)         

(3,682,215,931)       276,035,059        (3,406,180,872)      

يمثل ھذا البند العموالت المقبوضة من شركات إعادة التأمين وفقاً لالتفاقيات المبرمة مع ھذه الشركات في عقود إعادة التأمين معھا.

صافي التغير في مطالبات قيد التسوية و مطالبات حدثت و لم يبلغ عنھا 

 لفترة السنة المنتھية في ٣١ كانون األول  ٢٠٢٢

 لفترة السنة المنتھية في ٣١ كانون األول  ٢٠٢١ 

ى ٤٦ جزءاً  من هذه البيانات وتقرأ معها تشكل ٕالايضاحات املرفقة من ١ إ
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-29

  

٢٠٢٢٢٠٢١

ل.سل.س

20,000                290,250                 
3,623,515           3,306,570              
4,500,000           23,000,000            
2,153,120           968,440                 

123,695              125,975                 
3,030,345           4,276,153              

13,450,67531,967,388

-30

حصة صندوق التعويض لمتضرري حوادث السير مجھولة المسبب: 31-

-32

مصاريف تأمينية أخرى:  

بدالت ھيئة اإلشراف على التأمين:  

خدمات تأمينية مابعد إصدار العقود

CRT بطاقات انقاذ السيارات

مصاريف طبية قبل التأمين
مصاريف كشف قبل التأمين
كلفة اصدار بطاقات التأمين

رسوم لالتحاد عن البطاقات البرتقالية

 حصة صندوق الرعاية االجتماعية:  

لفترة السنة المنتھية في ٣١ كانون األول

استنادا الى نص الفقرة ١ من المادة ١١ من المرسوم التشريعي ٦٨ لعام ٢٠٠٤ المتضمن " تستوفي الھيئة بدل سنوي على الجھات العاملة بنسبة ستة بااللف من 
اجمالي األقساط السنوية الصافية المتحققة لكل جھة "

استنادا الى الفقرة أ من  المادة السادسة من  القرار رقم ١٠٠/٩٨ / م أ  الصادر عن ھيئة االشراف على التامين المتضمن " تكون موارد الصندوق من واحد بالمئة 
من اجمالي أقساط التأمين االلزامي التي تحققھا كل شركة من شركات التأمين "

استنادا الى الفقرة أ من  المادة الخامسة من  القرار رقم ١٠٠/١٨/٥٩ / م أ  الصادر عن ھيئة االشراف على التامين المتضمن " تكون موارد الصندوق من خمسة 
بالمئة من اجمالي أقساط التأمين االلزامي التي تحققھا كل شركة من شركات التأمين "

ى ٤٦ جزءاً  من هذه البيانات وتقرأ معها تشكل ٕالايضاحات املرفقة من ١ إ
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رواتب و أجور و ملحقاتھا 33-

يتكون ھذا البند مما يلي :

٢٠٢٢٢٠٢١

 ل.س ل.س
200,988,759                      116,982,789                

623,811,891                      125,788,184                

94,259,783                        23,254,865                  

31,985,899                        18,465,769                  

7,504,000                          7,677,000                    

76,727,779                        57,531,199                  

4,380,352                          13,274,377                  

33,161,217                        17,540,402                  

                                   -                          3,504,186تعويض نھاية خدمة

27,600,000                        23,230,000                  

52,000,000                        15,500,000                  

1,155,923,866                   419,244,585                

مصاريف ادارية و عموعية34-

يتكون ھذا البند مما يلي :

٢٠٢٢٢٠٢١

 ل.س ل.س
                  34,597,476                        33,813,420دعاية واعالن

                  26,276,438                        85,970,979أيجار و مصاريف مكتبية

                  35,110,970                        46,140,000أتعاب مھنية

                    2,400,000                          7,000,000أتعاب تدقيق الخارجي

                  69,058,182                      121,248,307كھرباء وھاتف وتدفئة

                  24,625,582                        32,109,710قرطاسية ولوازم مكتبية

                  26,641,780                        82,110,724ضرائب ورسوم وطوابع

                    9,883,475                        23,249,830نفقات سفر و انتقاالت

                  25,506,588                      199,251,450ھدايا وضيافة

                  72,154,400                        47,754,375صيانة

                    8,779,378                          8,055,000اشتراكات

                  28,750,143                        54,724,291مصاريف متنوعة

741,428,086                      363,784,412                

لفترة السنة المنتھية في ٣١ كانون األول

لفترة السنة المنتھية في ٣١ كانون األول

بدل حضور جلسات مجلس االدارة

رواتب وأجور

حوافز ومكافآت

بدل مواصالت

تأمينات اجتماعية

بدل تمثيل

بدل غالء معيشة

تأمين صحي وحياة

أخرى

بدل ادارة ومسؤولية

ى ٤٦ جزءاً  من هذه البيانات وتقرأ معها تشكل ٕالايضاحات املرفقة من ١ إ
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-35

-36

-37

٢٠٢٢٢٠٢١

 ل.س ل.س

4,000,000                          4,000,000                    

1,800,000                          1,518,750                    

2,761,160                          2,328,845                    

420,000                             354,375                       

8,981,160                          8,201,970                    

-38

٢٠٢٢٢٠٢١

 ل.س ل.س
5,505,908,1044,186,456,175             

27,000,00027,000,000                  

                         155.05                               203.92ربحية السھم األساسية و المخفضة 

فروقات أسعار الصرف 

عند حدوث عملية مالية بعملة أجنبية ينشأ عنھا أصل أو خصـم أو إيراد أو مصروف ولم تسو العملية وقت نشوئھا تسجل تلك العملية بالعملة المحلية 
حسب سعر الصرف السائد فى تاريخ الحدث. ويعالج الربح أو الخسارة الناتج عن اختالف سعر الصرف وقت تسويتھا ضمن قائمة الدخل لنفس الفترة .

ربحية السھم األساسية و المخففة 

لفترة السنة المنتھية في ٣١ كانون األول

المتوسط المرجح لعدد األسھم/١٠٠ ل.س

بناء على التعميم رقم ٢٦ لعام ٢٠١٨ الصادر عن ھيئة األوراق واألاسواق المالية يتم االعتراف بجميع المصاريف والرسوم المتعلقة بزيادة رأس 
المال في حقوق الملكية بشكل مباشر، وتتضمن ھذه المصاريف والرسوم مايلي :

لفترة السنة المنتھية في ٣١ كانون األول

 بدل تقديم طلب الموافقة على اصدار اسھم زيادة راس المال لدى ھيئة 
االوراق و االسواق  المالية

 بدل التسجيل لالوراق المالية الخاصة بزيادة راس المال لدى ھيئة االوراق و 
االسواق  المالية

  رسم الطابع النسبي لدى مالية دمشق

 رسم تسجيل وايداع اسھم زيادة رأس المال لدى مركز المقاصة والحفظ 
المركزي

فوائد و أعباء مالية 

يتكون ھذا البند من فوائد مدينة لشركات إعادة التأمين وذلك لقاء حسابات ھذه الشركات المجمدة، باإلضافة إلى نفقات مصرفية أخرى

صافي ربح الفترة

مصاريف ورسوم متعلقة بزيادة راس المال

ى ٤٦ جزءاً  من هذه البيانات وتقرأ معها تشكل ٕالايضاحات املرفقة من ١ إ
Page 32 of 44



ن - سورية(ش.م.م.ع) الشركة املتحدة للتأم
الجمهورية العربية السورية
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االلتزامات الطارئة 40-

كما ھو متعارف عليه في الجمھورية العربية السورية فإن الشركة تقوم بعملياتھا وفقاً لمتطلبات السلطات المالية والتنظيمية وھيئة اإلشراف على 
التأمين في سورية، لم يتم دراسة أعمال الشركة ضريبياً  للعام ٢٠١٩ و ٢٠٢٠ و ٢٠٢١  وبرأي اإلدارة فإن أي دراسة ضريبية الحقة لن تؤدي إلى 

أعباء ضريبية إضافية

أقرت الھيئة العامة المنعقدة بتاريخ ٢٧ نيسان ٢٠٢٢ بتوزيع األرباح المحققة على شكل أسھم مجانية توزع على المساھمين بواقع ٢٨٫٥٧١٤% من 
رأس المال القائم في تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١ ، حيث تبلغ قيمة المبالغ الموزعة/٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠ / ليرة سورية، مقارنة مع العام ٢٠٢١ حيث أقرت 

الھيئة العامة المنعقدة بتاريخ ٢٨ نيسان ٢٠٢١ بتوزيع األرباح المحققة على شكل أسھم مجانية توزع على المساھمين بواقع ٣١٫٧٦٤٧% من رأس 
المال القائم في تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠ ، وتبلغ قيمة المبالغ الموزعة/٥٠٦،٢٥٠،٠٠٠  / ليرة سورية.

توزيعات أنصبة أرباح 

ى ٤٦ جزءاً  من هذه البيانات وتقرأ معها تشكل ٕالايضاحات املرفقة من ١ إ
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ن - سورية(ش.م.م.ع) الشركة املتحدة للتأم
الجمهورية العربية السورية

بيانات القطاعات41-

السرقةالحريق
التغطيات المصرفية 

"BBB"
حوادث شخصية حوادث عامةمسؤولياتسفرھندسي

تأمينات أخرى 
"يُذكر اسم 
المحفظة"

المجموع

الصحي الخارجيالصحي الداخليالسيارات /تكميلي السيارات /إلزاميأجسام السفننقل بضائعاإلدخاريحماية

     14,179,804,731   13,211,045     36,979,725        12,389,630     5,009,288,972     81,927,000   407,556,425                  -   1,142,080,978        24,759,175     5,050,382,431      803,113,290    691,934,140     298,355,735    607,826,185األقساط المكتتبة في الفترة الحالية

           (46,272,871)                    -                      -                (1,330)         (25,803,538)     (1,470,760)                      -                  -              (61,006)              (261,580)         (7,031,140)    (10,341,072)                        -       (1,302,445)إلغاءات األقساط (من الوثائق الملغاة)

           (10,770,073)                    -         (111,500)              (18,000)           (1,060,380)        (894,000)                      -                  -            (386,693)                        -           (1,286,100)         (7,011,230)                       -               (2,170)                        -الحسومات الممنوحة

            13,595,772          1,218,642                         -            633,835       11,743,295أقساط اإلعادة الواردة

            64,242,250     55,583,418          7,435,255         1,223,577أقساط اإلعادة الواردة / مجمعات / اتفاقيات

      (1,310,781,938)   (6,467,382)    (19,878,293)                         -      (197,470,152)   (37,422,799)     (766,283,588)   (201,185,566)     (82,074,159)حصة المعيدين من األقساط (نسبي) في الفترة الحالية

(107,715,250)     (296,863,977)      (15,483,764)              (814,712)      (26,130,136)        (1,882,724)   (205,657,249)حصة المعيدين من األقساط (اختياري) في الفترة الحالية  (22,484,393)   -                           -                         (1,800,000)      -                    (678,832,205)         

           (27,146,743)            (200,000)                      -                          -      (14,375,000)    (12,571,743)                        -                        -حصة المعيدين من األقساط (فائض خسارة) في الفترة الحالية

(268,862,850)حصة المعيدين من األقساط (مجمعات/ اتفاقيات)  في الفترة الحالية  (268,862,850)         

(376,578,100)                  -  (1,063,147,565)      (15,483,764)              (814,712)      (40,505,136)    (12,571,743)             -   (203,068,290)            -   (287,731,408)إجمالي حصة معيدي التأمين من األقساط في الفترة الحالية  (59,907,192)   (197,470,152)      (200,000)            (21,678,293)    (6,467,382)   -                (2,285,623,736)      

     11,914,976,073                -     6,743,663     15,189,932        12,170,300     4,784,954,902     19,655,048     86,561,743                  -        87,139,612          9,275,411     5,048,020,039      748,565,785    669,021,325             -       97,142,687            -    330,535,627صافي األقساط المكتتب بھا في الفترة الحالية

     11,309,733,212   22,002,880     23,635,745          9,321,085     6,211,328,295     81,566,175   403,955,649                  -      913,426,497        23,067,109     1,693,494,075      729,003,170    636,856,091     245,293,892    316,782,549األقساط المكتتب بھا عن العام الميالدي الفائت (١٢/٣١)

(403,955,649)                  -     (913,426,497)      (23,067,109)   (1,693,494,075)    (729,003,170)  (636,856,091)   (245,293,892)   (316,782,549)األقساط المكتتب بھا عن الربع المقابل من العام الفائت  (81,566,175)   (6,211,328,295)    (9,321,085)         (23,635,745)    (22,002,880)  (11,309,733,212)    

     14,211,369,882                -   13,211,045     36,979,725        12,388,300     4,983,485,434     80,456,240   463,139,843                  -   1,150,673,869        24,759,175     5,050,120,851      796,082,150    681,593,068             -     300,213,147            -    618,267,035أقساط سنة فائتة (١٢ شھر)

(327,109,884)                  -     (870,845,962)      (21,838,641)                           -      (32,509,675)                       -   (151,031,154)     (60,198,426)إجمالي حصة المعيدين من األقساط عن العام الميالدي الفائت (١٢/٣١)  (58,168,146)   (142,114,699)       -                         (17,941,264)    (12,395,099)  (1,694,152,950)      

       1,694,152,950   12,395,099     17,941,264                         -        142,114,699     58,168,146   327,109,884                  -      870,845,962        21,838,641                           -        32,509,675                       -     151,031,154       60,198,426إجمالي حصة المعيدين من األقساط عن الربع المقابل من العام الفائت

(376,578,100)                  -  (1,063,147,565)      (15,483,764)              (814,712)      (26,130,136)                       -             -   (203,068,290)            -   (287,731,408)إجمالي حصة المعيدين عن سنة فائتة (١٢ شھر)  (59,907,192)   (197,470,152)      -                         (21,678,293)    (6,467,382)   -                (2,258,476,993)      

          133,060,104                    -                         -                      -                  -                  3,053                         -    133,057,051أقساط عن أخطار طويلة األجل المكتتبة في فترات سابقة (١٠٠%)

          157,984,842                      -       1,419,350                          -    156,565,492أقساط عن أخطار طويلة األجل مكتتبة في الفترة الحالية (١٠٠%)

            67,834,758                    -                      -                         -            58,687                  2,618                         -       67,773,452أقساط عن أخطار طويلة مكتتبة في فترات سابقة وتنتھي في الفترة الحالية

(185,255,937)                  -     (460,273,648)         (9,903,670)   (2,020,048,340)    (318,432,860)  (272,637,228)             -     (75,053,287)            -   (607,307,540)إجمالي األقساط غير المكتسبة في نھاية الفترة  (33,057,581)   (1,512,960,201)   (4,955,320)         (14,791,890)    (7,926,627)   -                (5,522,604,129)      

حصة المعيدين من أقساط عن أخطار طويلة األجل مكتتبة في فترات سابقة 
(%١٠٠)

(22,670,964)     (1,602)                -                      -                      (22,672,566)           

حصة المعيدين من أقساط عن أخطار طويلة األجل مكتتبة في الفترة الحالية 
(%١٠٠)

(27,219,498)     -                          (826,943)        -                      (28,046,441)           

حصة المعيدين من أقساط عن أخطار طويلة مكتتبة في فترات سابقة 
وصارت مستحقة في الفترة الحالية

(10,164,055)     (1,302)                97                   -                      (10,165,260)           

          970,159,293                -     3,880,429       8,671,317                         -          77,221,596     24,459,003   150,631,240                  -      425,261,148          6,193,506               325,885        10,452,054                       -             -       50,767,073            -    212,296,042حصة معيد التأمين من أقساط غير مكتسبة في نھاية الفترة

       4,787,014,613   13,201,728       9,454,298          3,728,434     2,620,431,095     39,606,977   161,582,260                  -      365,377,313          9,226,844        677,397,630      291,601,268    254,742,437       61,323,473    279,340,856إجمالي األقساط غير مكتسبة في بداية الفترة (١/١)

(130,843,954)                  -     (348,341,807)         (8,735,456)                           -      (13,003,870)                       -     (37,757,789)     (53,997,403)حصة معيد التأمين  من أقساط غير مكتسبة في بداية الفترة (١/١)  (29,783,179)   (37,045,430)         -                         (7,176,506)      (7,437,060)   (674,122,454)         

         (735,589,516)                -     5,275,101      (5,337,592)         (1,226,886)     1,107,470,894       6,549,396    (23,673,677)                  -       (94,896,335)            (676,826)   (1,342,650,710)      (26,831,592)    (17,894,791)             -     (13,729,814)            -   (327,966,684)إجمالي التغير في احتياطي األقساط غير المكتسبة

         (439,552,677)                -     1,718,470      (3,842,781)         (1,226,886)     1,147,647,060       1,225,220      (3,886,391)                  -       (17,976,994)         (3,218,776)   (1,342,324,825)      (29,383,408)    (17,894,791)             -           (720,530)            -   (169,668,045)صافي التغير في احتياطي األقساط غير المكتسبة

     11,475,423,396                -     8,462,133     11,347,151        10,943,414     5,932,601,962     20,880,268     82,675,352                  -        69,162,618          6,056,635     3,705,695,214      719,182,377    651,126,534             -       96,422,157            -    160,867,582صافي أقساط التأمين المكتسبة

          499,898,794     2,198,954       6,447,976                         -          60,050,154     16,734,273     29,919,240                  -      296,588,411          2,787,078               146,648          2,877,775                       -       73,971,303         8,176,982العموالت المقبوضة

               7,141,116                    -                      -                         -                           -                      -                      -                  -                          -                        -                           -                         -                       -         5,918,947         1,222,169عمولة أرباح االتفاقيات

                              -                        -إيرادات أخرى

     11,982,463,306                -   10,661,087     17,795,127        10,943,414     5,992,652,116     37,614,541   112,594,592                  -      365,751,029          8,843,712     3,705,841,863      722,060,152    651,126,534             -     176,312,407            -    170,266,733صافي اإليرادات

التأمين الصحيتأمين المركباتالتأمين البحريتأمينات الحياة

ان التحليل القطاعي لفترة السنة المنتھية  في ٣١ كانون األول ٢٠٢٢ ھي كالتالي:

جدول التحليل القطاعي ٣١ كانون األول ٢٠٢٢

تشكل اإليضاحات المرفقة من ١ إلى ٤٦ جزءاً من ھذه البيانات وتقرأ معھا
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ن - سورية(ش.م.م.ع) الشركة املتحدة للتأم
الجمهورية العربية السورية

بيانات القطاعات (تتمة)41-

السرقةالحريق
التغطيات المصرفية 

"BBB"
حوادث شخصية حوادث عامةمسؤولياتسفرھندسي

تأمينات أخرى 
"يُذكر اسم 
المحفظة"

المجموع

الصحي الخارجيالصحي الداخليالسيارات /تكميلي السيارات /إلزاميأجسام السفننقل بضائعاإلدخاريحماية

      (4,487,009,324)   (3,167,690)           (74,000)                         -   (1,552,636,485)        (750,000)                      -                  -       (31,131,060)                        -   (2,635,808,075)    (108,748,032)    (68,824,414)           (420,000)     (85,449,568)إجمالي المطالبات المدفوعة

                (138,231)            (138,231)إجمالي المطالبات المدفوعة للمجمعات واالتفاقيات

            52,213,225     1,800,829                      -                         -          567,875                      -                  -        27,015,869                        -                           -                         -                        -       22,828,652حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات المدفوعة (نسبي)

            27,751,432        299,092                      -                         -          1,088,746                           -          2,332,700                        -       24,030,894حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات المدفوعة (اختياري)

                              -                       -حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات المدفوعة (فائض خسارة)

حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات المدفوعة مجمعات  واالتفاقيات

            79,964,657                -     2,099,921                      -                         -                           -          567,875                      -                  -        28,104,615                        -                           -          2,332,700                       -             -                        -            -       46,859,546إجمالي حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات المدفوعة

      (4,407,182,898)                -   (1,067,769)           (74,000)                         -   (1,552,636,485)        (182,125)                      -                  -         (3,164,676)                        -   (2,635,808,075)    (106,415,332)    (68,824,414)             -           (420,000)            -     (38,590,022)صافي المطالبات المدفوعة

(1,380,410)     (155,282,886)                        -      (696,165,766)    (102,843,300)  (501,424,866)        (5,448,995)     (58,044,065)إجمالي احتياطي المطالبات قيد التسوية في نھاية الفترة  -                      (500,000)        (200,000,000)      (229,288,255)    (2,800,000)      (1,313,595)   (1,954,492,138)      

           411,432,343        859,297       1,915,000      226,302,372                           -          375,000                      -      934,787        95,784,579                        -               141,115          3,027,500      35,348,473         2,868,681       43,875,539حصة معيد التأمين من احتياطي المطالبات قيد التسوية في نھاية الفترة

       1,268,624,909     1,892,595       2,800,000      191,152,304        200,000,000          500,000                      -   1,380,410        85,776,172                        -        227,217,807        94,127,325    452,177,069         5,442,200         6,159,027إجمالي احتياطي المطالبات قيد التسوية في بداية الفترة (١/١)

حصة معيد التأمين من احتياطي المطالبات قيد التسوية في بداية الفترة 
(١/١)

(3,869,270)       (2,865,283)        (71,522,119)     (1,991,500)         (123,435)              -                        (70,471,037)       (934,787)     -                      (375,000)        -                           (188,547,781)    (1,915,000)      (1,241,064)   (343,856,276)         

         (685,867,229)                -        579,000                      -      (38,135,951)                           -                      -                      -                  -       (69,506,714)                        -      (468,947,959)         (8,715,975)    (49,247,797)             -               (6,795)            -     (51,885,038)إجمالي التغير في احتياطي المطالبات قيد التسوية

         (618,291,162)                -        197,233                      -            (381,360)                           -                      -                      -                  -       (44,193,172)                        -      (468,930,279)         (7,679,975)    (85,421,443)             -               (3,397)            -     (11,878,769)صافي التغير في احتياطي المطالبات قيد التسوية

         (730,967,285)      (990,829)      (2,773,479)      (34,393,238)      (373,761,408)     (6,034,219)    (34,735,488)     (207,062)       (86,300,541)                        -                           -      (59,706,162)  (109,548,873)     (22,515,986)احتياطي حوادث مفترضة لم يبلغ عنھا في نھاية الفترة

          180,669,108        485,054       1,625,872        33,945,356          14,810,262       4,493,039     28,243,358      140,218        79,736,067                        -                           -          1,959,760                       -       15,230,122حصة المعيدين من احتياطي حوادث مفترضة لم يبلغ عنھا في نھاية الفترة

          758,133,866     1,650,215       1,772,683        28,672,846        465,849,623       6,117,464     30,296,673      207,062        68,506,987                        -                           -        54,675,238      81,988,032       18,397,043احتياطي حوادث مفترضة لم يبلغ عنھا في بداية الفترة (١/١)

حصة المعيدين من احتياطي حوادث مفترضة لم يبلغ عنھا في بداية الفترة 
(١/١)

(11,327,336)      -                       (2,438,226)         -                           -                        (65,313,446)       (140,218)     (24,533,241)    (4,362,611)      (10,658,603)         (28,282,167)      (1,345,594)      (929,632)      (149,331,074)         

            27,166,581                -        659,386      (1,000,796)         (5,720,392)          92,088,215            83,245      (4,438,815)                  -       (17,793,554)                        -                           -         (5,030,924)    (27,560,841)             -        (4,118,943)إجمالي التغير في احتياطي حوادث مفترضة لم يبلغ عنھا

            58,504,615                -        214,808         (720,518)              (57,203)          96,239,874          213,673         (728,698)                  -         (3,370,933)                        -                           -         (5,509,390)    (27,560,841)             -           (216,157)صافي التغير في احتياطي حوادث مفترضة لم يبلغ عنھا

                              -                         -استردادات من مطالبات مدفوعة نھاية الفترة

                              -                         -استردادات من مطالبات مدفوعة بداية الفترة (١/١)

                              -                -                    -                      -                         -                           -                      -                      -                  -                          -                        -                           -                         -                       -             -                        -            -                        -صافي التغير في استردادات من المطالبات المدفوعة

             (3,853,445)      (567,135)                      -                (5,636)                           -                      -         (1,472,730)              (662,680)         (1,143,140)                       -                        -               (2,125)العموالت المدفوعة للوكالء

           (53,226,388)      (456,574)         (429,367)              (48,884)           (2,950,531)                      -         (5,138,374)                        -         (20,782,307)      (19,246,533)                       -        (3,766,886)          (406,931)العموالت المدفوعة لمندوبي المبيعات

         (209,588,521)           (4,635)         (879,918)            (389,257)         (31,741,843)     (5,392,253)    (17,595,756)       (46,964,064)         (2,341,839)         (50,847,844)      (23,798,872)                       -        (4,917,796)     (24,714,444)عموالت مدفوعة لجھات تسويقية أخرى

           (34,875,381)    (34,875,381)عمولة االتحاد السوري لشركات التأمين إلدارته تجمع اإللزامي

               8,068,959       5,904,251          1,858,814            305,894عموالت مدفوعة عن اإلعادة الواردة / مجمعات / اتفاقيات

           (13,450,675)                    -                      -                         -                           -     (1,204,530)      (2,223,336)         (3,043,136)                        -           (4,520,000)         (2,187,620)          (129,695)           (142,358)                        -مصاريف تأمينية أخرى

         (339,356,580)         (89,860,000)                        -      (249,496,580)األتعاب اإلدارية المدفوعة لشركات إدارة النفقات الطبية

           (85,268,243)                -        (79,266)         (221,878)              (74,329)         (29,900,912)        (482,738)      (2,778,838)                  -         (6,904,068)            (148,555)         (30,300,725)         (4,776,493)      (4,089,559)             -        (1,801,279)            -       (3,709,603)بدال ت الھيئة

             (6,794,900)      (6,794,900)حصة صندوق تعويض متضرري حوادث السير مجھولة المسبب

           (33,974,510)    (33,974,510)حصة صندوق الرعاية االجتماعية

      (5,739,289,129)                -   (1,763,338)      (2,325,681)            (956,669)   (1,610,849,897)     (7,047,973)    (17,422,377)                  -     (112,392,339)         (2,490,394)   (3,461,348,490)    (170,757,356)  (261,670,743)             -     (10,961,979)            -     (79,301,893)صافي المصاريف

       6,243,174,177                -     8,897,749     15,469,446          9,986,745     4,381,802,219     30,566,568     95,172,215                  -      253,358,690          6,353,319        244,493,372      551,302,796    389,455,791             -     165,350,428            -       90,964,840صافي أرباح فروع التأمين

       2,366,424,909     7,022,233       9,741,065          5,743,221     1,018,229,360     21,430,539   114,352,362                  -      215,196,192          4,041,097        249,481,458      272,139,090    297,014,173     126,816,555       25,217,564صافي أرباح فروع التأمين في الفترة المقابلة

التأمين الصحيتأمين المركباتالتأمين البحريتأمينات الحياة

جدول التحليل القطاعي ٣١ كانون األول ٢٠٢٢
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ن - سورية(ش.م.م.ع) الشركة املتحدة للتأم
الجمهورية العربية السورية

بيانات القطاعات (تتمة)41-

السرقةالحريق
التغطيات المصرفية 

"BBB"
حوادث شخصية حوادث عامةمسؤولياتسفرھندسي

تأمينات أخرى 
"يُذكر اسم 
المحفظة"

المجموع

الصحي الخارجيالصحي الداخليالسيارات /تكميلي السيارات /إلزاميأجسام السفننقل بضائعاإلدخاريحماية

      11,306,516,666   22,002,880      23,635,745           9,333,750     6,212,510,515     81,566,175    367,051,804              -       913,162,167         23,067,109     1,693,677,180       718,098,365    646,594,778      245,073,804     350,742,394األقساط المكتتبة في الفترة الحالية

            (52,785,777)                -                  -               (12,665)           (1,182,220)                  -                  -              -             (215,670)               (183,105)         (4,733,585)       (9,738,687)                    -      (36,719,845)إلغاءات األقساط (من الوثائق الملغاة)

            (17,690,562)       (169,618)            (19,517)             (119,739)           (5,240,070)      (1,346,000)                  -              -          (1,052,288)                    -           (5,717,100)         (4,007,990)                   -                    -             (18,240)الحسومات الممنوحة

             19,098,478              480,000         15,638,390             220,088         2,760,000أقساط اإلعادة الواردة

             36,903,845      36,903,845أقساط اإلعادة الواردة / مجمعات

       (1,006,231,695)  (13,209,972)    (15,585,891)                     -       (142,114,699)    (47,987,407)      (578,775,409)                        (0)    (148,494,061)      (60,064,256)حصة المعيدين من األقساط (نسبي) في الفترة الحالية

          (591,029,755)        814,873      (2,355,373)                     -                       -    (10,180,739)  (230,218,384)      (292,070,553)       (21,838,641)                       -       (32,509,675)        (2,537,093)           (134,170)حصة المعيدين من األقساط (اختياري) في الفترة الحالية

            (28,933,020)             (190,095)                  -                     -       (14,601,500)     (14,141,425)                    -                    -حصة المعيدين من األقساط (فائض خسارة) في الفترة الحالية

            (96,891,500)    (96,891,500)حصة المعيدين من األقساط (مجمعات) في الفترة الحالية

(12,395,099)    (17,941,264)            (190,095)       (142,114,699)   (58,168,146)  (327,109,884)              -     (870,845,962)       (21,838,641)                       -       (47,111,175)     (14,141,425)        -    (151,031,154)        -     (60,198,426)إجمالي حصة معيدي التأمين من األقساط في الفترة الحالية  -            (1,723,085,970)       

        9,568,956,680            -     9,438,163       5,674,964          9,011,251     6,063,973,526     22,052,029     76,845,765              -        41,528,247          1,228,468     1,687,776,975      677,884,005    622,714,666        -       94,262,738        -    256,565,883صافي األقساط المكتتب بھا في الفترة الحالية

        2,760,870,367   14,177,434      18,752,825           6,046,280           63,587,730     53,100,201    317,560,214              -       555,119,099         19,871,285         988,764,314       317,285,761    142,202,479      195,034,385       69,368,360األقساط المكتتب بھا عن العام الميالدي الفائت (١٢/٣١)

       (2,760,870,367)  (14,177,434)    (18,752,825)         (6,046,280)         (63,587,730)    (53,100,201)  (317,560,214)              -      (555,119,099)       (19,871,285)       (988,764,314)     (317,285,761)   (142,202,479)    (195,034,385)      (69,368,360)األقساط المكتتب بھا عن الربع المقابل من العام الفائت

      11,309,733,212            -   22,002,880      23,635,745           9,321,085     6,211,328,295     81,566,175    403,955,649              -       913,426,497         23,067,109     1,693,494,075       729,003,170    636,856,091        -      245,293,892        -     316,782,549أقساط سنة فائتة (١٢ شھر)

       (1,037,930,087)    (9,519,069)    (12,620,477)                     -         (61,697,325)    (38,887,438)  (244,957,059)              -      (493,469,805)       (19,871,285)               (185,003)       (10,494,717)                   -    (121,318,266)      (24,909,643)إجمالي حصة المعيدين من األقساط عن العام الميالدي الفائت (١٢/٣١)

        1,037,930,087     9,519,069      12,620,477                     -           61,697,325     38,887,438    244,957,059              -       493,469,805         19,871,285                185,003         10,494,717                   -      121,318,266       24,909,643إجمالي حصة المعيدين من األقساط عن الربع المقابل من العام الفائت

       (1,694,152,950)            -  (12,395,099)    (17,941,264)                     -       (142,114,699)    (58,168,146)  (327,109,884)              -      (870,845,962)       (21,838,641)                       -       (32,509,675)                   -        -    (151,031,154)        -      (60,198,426)إجمالي حصة المعيدين عن سنة فائتة (١٢ شھر)

               9,856,359                -                     -                  -              -                  5,664                     -         9,850,695أقساط عن أخطار طويلة األجل المكتتبة في فترات سابقة (١٠٠%)

           191,026,571                  -             58,792                     -     190,967,778أقساط عن أخطار طويلة األجل مكتتبة في الفترة الحالية (١٠٠%)

             22,421,572                -                  -                     -     17,363,081                  2,625                     -         5,055,865أقساط عن أخطار طويلة مكتتبة في فترات سابقة وتنتھي في الفترة الحالية

       (4,787,014,613)            -  (13,201,728)      (9,454,298)         (3,728,434)    (2,620,431,095)    (39,606,977)  (161,582,260)              -      (365,377,313)         (9,226,844)       (677,397,630)     (291,601,268)   (254,742,437)        -      (61,323,473)        -    (279,340,856)إجمالي األقساط غير المكتسبة في نھاية الفترة
حصة المعيدين من أقساط عن أخطار طويلة األجل مكتتبة في فترات سابقة 

(%١٠٠)
(5,292,673)        (2,900)                 -                  -                  (5,295,573)              

حصة المعيدين من أقساط عن أخطار طويلة األجل مكتتبة في الفترة الحالية 
(%١٠٠)

(27,536,018)      -                     -                  -                  (27,536,018)            
حصة المعيدين من أقساط عن أخطار طويلة مكتتبة في فترات سابقة 

وصارت مستحقة في الفترة الحالية
(2,618,779)        (1,306)                 (16,289,804)    -                  (18,909,889)            

           674,122,454            -    7,437,060      7,176,506                    -           37,045,430    29,783,179  130,843,954            -      348,341,807         8,735,456                      -       13,003,870                 -       -      37,757,789        -       53,997,403حصة معيد التأمين من أقساط غير مكتسبة في نھاية الفترة

        1,126,933,022     8,506,460        7,501,239           2,418,512           37,493,877     31,865,226    127,024,086              -       222,057,624           7,948,514         395,505,726       126,914,304      56,880,993        48,758,597       54,057,864إجمالي األقساط غير مكتسبة في بداية الفترة (١/١)

          (433,117,727)    (5,711,442)      (5,048,235)                     -         (37,157,866)    (25,520,171)    (97,982,824)              -      (197,393,057)         (7,948,514)                 (74,001)         (4,197,887)                   -      (30,329,566)      (21,754,164)حصة معيد التأمين  من أقساط غير مكتسبة في بداية الفترة (١/١)

       (3,660,081,591)            -    (4,695,268)      (1,953,059)         (1,309,922)    (2,582,937,218)      (7,741,751)    (34,558,174)              -      (143,319,689)         (1,278,330)       (281,891,904)     (164,686,964)   (197,861,444)        -      (12,564,876)        -    (225,282,992)إجمالي التغير في احتياطي األقساط غير المكتسبة

       (3,419,076,864)            -    (2,969,650)           175,212         (1,309,922)    (2,583,049,654)      (3,478,743)      (1,697,044)              -           7,629,061             (491,388)       (281,965,905)     (155,880,981)   (197,861,444)        -        (5,136,653)        -    (193,039,753)صافي التغير في احتياطي األقساط غير المكتسبة

        6,149,879,816            -     6,468,513        5,850,176           7,701,329     3,480,923,872     18,573,286      75,148,721              -         49,157,308              737,080     1,405,811,070       522,003,024    424,853,222        -        89,126,085        -       63,526,130صافي أقساط التأمين المكتسبة

           433,977,594     4,549,216        4,992,116                     -           62,161,790     17,784,199      52,037,942              -       227,892,747           6,270,316                       -           3,836,813                   -        53,943,279            509,176العموالت المقبوضة

               4,917,606                -                  -                     -                       -                  -                  -              -                     -                    -                       -                     -                   -          2,512,777         2,404,829عمولة أرباح االتفاقيات

                  540,295             540,295إيرادات أخرى "يتم ذكرھا"

        6,589,315,311            -   11,017,729      10,842,292           7,701,329     3,543,085,662     36,357,485    127,186,663              -       277,050,055           7,007,396     1,405,811,070       525,839,837    424,853,222        -      146,122,436        -       66,440,135صافي اإليرادات

التأمين الصحيتأمين المركباتالتأمين البحريتأمينات الحياة

جدول التحليل القطاعي ٣١ كانون األول ٢٠٢١

تشكل اإليضاحات المرفقة من ١ إلى ٤٦ جزءاً من ھذه البيانات وتقرأ معھا
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بيانات القطاعات (تتمة)41-

السرقةالحريق
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الصحي الخارجيالصحي الداخليالسيارات /تكميلي السيارات /إلزاميأجسام السفننقل بضائعاإلدخاريحماية

       (2,787,846,709)    (3,232,840)            (12,000)                     -    (1,524,301,515)                  -                  -              -        (40,050,630)                    -    (1,027,882,722)     (123,083,470)     (49,875,714)        (6,604,400)      (12,803,418)إجمالي المطالبات المدفوعة

             41,522,655     1,467,362               7,800                     -                  -                  -              -         30,620,967                       -                     -          5,263,437         4,163,089حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات المدفوعة (نسبي)

               9,893,750        932,436                  -                     -           8,123,564                       -              837,750                    -                    -حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات المدفوعة (اختياري)

                          -                   -حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات المدفوعة (فائض خسارة)

             51,416,404            -     2,399,798               7,800                     -                       -                  -                  -              -         38,744,530                    -                       -              837,750                   -        -          5,263,437        -         4,163,089إجمالي حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات المدفوعة

       (2,736,430,305)            -       (833,042)              (4,200)                     -    (1,524,301,515)                  -                  -              -          (1,306,100)                    -    (1,027,882,722)     (122,245,720)     (49,875,714)        -        (1,340,963)        -        (8,640,329)صافي المطالبات المدفوعة

       (1,268,624,909)    (1,892,595)      (2,800,000)     (191,152,304)       (200,000,000)         (500,000)                  -  (1,380,410)        (85,776,172)                    -       (227,217,807)       (94,127,325)   (452,177,069)        (5,442,200)        (6,159,027)إجمالي احتياطي المطالبات قيد التسوية في نھاية الفترة

           343,856,276     1,241,064        1,915,000       188,547,781                       -           375,000                  -       934,787         70,471,037                    -                123,435           1,991,500      71,522,119          2,865,283         3,869,270حصة معيد التأمين من احتياطي المطالبات قيد التسوية في نھاية الفترة

           954,667,892     1,957,565        7,800,000         95,926,152                       -           500,000                  -   1,380,410         21,885,122                    -         279,167,659         69,255,500    463,936,457        10,100,000         2,759,027إجمالي احتياطي المطالبات قيد التسوية في بداية الفترة (١/١)
حصة معيد التأمين من احتياطي المطالبات قيد التسوية في بداية الفترة 

(١/١)
(2,069,270)        (6,727,753)        (53,335,144)     (1,103,750)         (141,945)               -                    (13,460,344)        (934,787)     -                  (375,000)         -                       (94,273,890)       (6,025,165)      (1,368,034)    (179,815,082)          

          (313,957,017)            -          64,970        5,000,000       (95,226,152)       (200,000,000)                  -                  -              -        (63,891,050)                    -           51,949,852       (24,871,825)      11,759,388        -          4,657,800        -        (3,400,000)إجمالي التغير في احتياطي المطالبات قيد التسوية

          (149,915,823)            -         (62,000)           889,835             (952,261)       (200,000,000)                  -                  -              -          (6,880,357)                    -           51,931,342       (23,984,075)      29,946,363        -             795,330        -        (1,600,000)صافي التغير في احتياطي المطالبات قيد التسوية

          (758,133,866)    (1,650,215)      (1,772,683)       (28,672,846)       (465,849,623)      (6,117,464)    (30,296,673)     (207,062)        (68,506,987)                    -                       -       (54,675,238)     (81,988,032)      (18,397,043)احتياطي حوادث مفترضة لم يبلغ عنھا في نھاية الفترة

           149,331,074        929,632        1,345,594         28,282,167           10,658,603       4,362,611      24,533,241       140,218         65,313,446                    -                       -           2,438,226                   -        11,327,336حصة المعيدين من احتياطي حوادث مفترضة لم يبلغ عنھا في نھاية الفترة

           177,721,661     1,063,307        1,406,463         14,388,923             4,769,079       3,982,515      23,817,016       207,062         41,633,932                    -                       -         23,796,432      48,029,354        14,627,578احتياطي حوادث مفترضة لم يبلغ عنھا في بداية الفترة (١/١)
حصة المعيدين من احتياطي حوادث مفترضة لم يبلغ عنھا في بداية الفترة 

(١/١)
(9,098,868)        -                   (787,104)             -                       -                    (37,010,235)        (140,218)     (18,371,779)    (2,916,558)      (4,627,300)           (14,141,084)       (946,537)          (713,930)       (88,753,613)            

          (580,412,205)            -       (586,908)          (366,220)       (14,283,923)       (461,080,544)      (2,134,949)      (6,479,657)              -        (26,873,055)                    -                       -       (30,878,806)     (33,958,678)        -        (3,769,465)إجمالي التغير في احتياطي حوادث مفترضة لم يبلغ عنھا

          (519,834,744)            -       (371,206)             32,837             (142,840)       (455,049,241)         (688,896)          (318,195)              -           1,430,156                    -                       -       (29,227,684)     (33,958,678)        -        (1,540,997)صافي التغير في احتياطي حوادث مفترضة لم يبلغ عنھا

                          -                     -استردادات من مطالبات مدفوعة نھاية الفترة

                          -                     -استردادات من مطالبات مدفوعة بداية الفترة (١/١)

                          -            -                -                  -                     -                       -                  -                  -              -                     -                    -                       -                     -                   -        -                    -        -                    -صافي التغير في استردادات من المطالبات المدفوعة

              (2,251,693)       (459,760)                  -                 (4,978)                       -                  -             (524,541)               (374,784)             (884,709)                   -                    -               (2,922)العموالت المدفوعة للوكالء

            (61,645,031)       (480,399)      (5,217,408)               (45,069)           (2,865,118)                  -          (3,991,560)         (2,827,896)         (21,192,556)       (22,352,310)0        (2,365,824)           (306,891)العموالت المدفوعة لمندوبي المبيعات

          (422,662,017)    (1,657,072)        3,339,523             (757,034)       (231,997,458)    (11,478,083)      (8,616,218)        (44,136,903)         (38,513,833)       (46,981,790)                   -      (13,381,663)      (28,481,485)عموالت مدفوعة لجھات تسويقية أخرى

            (31,950,896)     (31,950,896)عمولة االتحاد السوري لشركات التأمين إلدارته تجمع اإللزامي

            (31,967,388)                -                  -                     -                       -      (2,270,570)      (1,476,153)             (964,000)         (23,190,000)         (3,650,440)          (125,975)                    -           (290,250)مصاريف تأمينية أخرى (تُذكر بإفصاح)

          (160,321,095)         (73,375,000)                    -         (86,946,095)األتعاب اإلدارية المدفوعة لشركات إدارة النفقات الطبية

            (67,858,398)       (132,017)          (141,814)               (55,926)         (37,267,970)         (489,397)      (2,423,735)              -          (5,480,559)             (138,403)         (10,160,964)         (4,374,019)       (3,821,136)        (1,471,764)        (1,900,694)بدال ت الھيئة

              (6,342,169)       (6,342,169)حصة صندوق تعويض متضرري حوادث السير مجھولة المسبب

            (31,710,844)     (31,710,844)حصة صندوق الرعاية االجتماعية

       (4,222,890,402)            -    (3,995,496)      (1,101,227)         (1,958,108)    (2,524,856,302)    (14,926,946)    (12,834,301)              -        (61,853,863)         (2,966,299)    (1,156,329,612)     (253,700,747)   (127,839,049)        -      (19,305,881)        -      (41,222,571)صافي المصاريف

        2,366,424,909            -     7,022,233        9,741,065           5,743,221     1,018,229,360     21,430,539    114,352,362              -       215,196,192           4,041,097         249,481,458       272,139,090    297,014,173        -      126,816,555        -       25,217,564صافي أرباح فروع التأمين

           660,602,321     3,212,472        6,663,962           4,489,198           14,633,480     11,364,881      71,855,058              -         88,106,305           6,120,035         133,570,116         90,717,682    121,164,742        87,235,231       21,469,159صافي أرباح فروع التأمين في الفترة المقابلة

التأمين الصحيتأمين المركباتالتأمين البحريتأمينات الحياة

جدول التحليل القطاعي ٣١ كانون األول ٢٠٢١

تشكل اإليضاحات المرفقة من ١ إلى ٤٦ جزءاً من ھذه البيانات وتقرأ معھا
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تتوزع أقساط التأمين االلزامي بھا تحت فروع التأمين االلزامي على النحو التالي :

٢٠٢٢٢٠٢١

ل.سل.س

679,490,089634,216,881التأمين اإللزامي  

                  2,102,9792,639,210بطاقة برتقالية 

681,593,068636,856,091المجموع

القيمة العادلة وإدارة المخاطر  42-

(أ)   القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية:  

(ب )  إدارة مخاطر التأمين:  

مخاطر التأمين

        لفترة السنة  المنتھية في ٣١ كانون األول

إن مخاطر التأمين ھي المخاطر التي يولدھا عدم التأكد من حدوث، توقيت أو قيمة المطلوبات التأمينية. إن إدارة مخاطر التأمين ممكنة من خالل متابعة 

كمية وتكوين اإلنتاج الجديد، ومتابعة صحة التسعير ومتابعة المطالبات الفعلية مقابل المطالبات المتوقعة.

يعتبر الخطر بموجب أي عقد تأمين احتمال تحقق حدث مؤمن عليه وما يستتبع ذلك من مطالبات ذات قيم غير مؤكدة، نظراً إلى طبيعة عقد التأمين، يكون 

تحقق ھذا الخطر مفاجئاً وبالتالي ال يمكن توقعه.

إن الخطر األساسي الذي تواجھه شركات التأمين بموجب عقودھا التأمينية ھو أن تفوق المطالبات الفعلية وتسديدات المنافع القيمة المذكورة تحت بند 

المطلوبات التأمينية إضافة إلى احتمال تسعير غير مالئم لألخطار ووضع األقساط غير المناسبة واالكتتاب بأخطار سيئة أو غير قابلة للتأمين.

بناًء عليه فإن تواتر المطالبات والمنافع وحدتھا تتعدى المبالغ التي كانت مقدرة عند وقوع حوادث التأمين، وتختلف األرقام الفعلية ومبالغ المطالبات 

والمنافع من سنة إلى أخرى عن التقديرات المتوقعة.

أضف إلى ذلك أنه كلما تنوعت المحفظة التأمينية، كلما كانت أقل عرضة للتأثر بالتغيرات التي تطرأ على أي من تكويناتھا، وقد طورت الشركة 

استراتيجية االكتتاب بعقود التأمين لتنويع األخطار التأمينية التي تقبل بھا وضمن كل فئة من تلك الفئات لتوسيع قاعدة األخطار بغية تخفيض نسبة التغير 

في النتيجة المتوقعة.

تدير الشركة أخطارھا من خالل استراتيجية اكتتاب سليمة ومعاھدات إعادة تأمين ذات فئة ممتازة، ومعالجة الحوادث معالجة فعالة، وتضع الشركة 

األسس االكتتابية التي توفر المعايير المالئمة الختيار األخطار.

ال يوجد فرق جوھري بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية الموقوفة بتاريخ بيان الوضع المالي.
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٢٠٢٢٢٠٢١
نوع الـتأمين :

%2.80%4.35فرع الحياة
%2.17%2.11البحري

%5.63%4.80السيارات/الزامي
%6.45%5.60السيارات/شامل
%14.98%35.53الصحي داخلي
%0.20%0.17الصحي خارجي

%8.08%8.10الحريق 
%0.00%0.00سرقة 

%3.57%3.26تغطية مصرفية 
%0.72%0.57ھندسي 
%54.92%35.07سفر

%0.08%0.09مسؤوليات
%0.21%0.26الحوادث العامة 
%0.19%0.09حوداث شخصية

100%100%

        لفترة السنة  المنتھية في ٣١ كانون األول

وقد توزعت المحفظة التأمينية لفترة السنة المنتھية في ٣١ كانون األول ٢٠٢٢ على فروع التأمين مقارنة بالعام ٢٠٢١ على الشكل 
التالي:

في عام ٢٠٢٢صدر القرار ١٠٠/٢٢/٤٥  م من ھيئة اإلشراف على التأمين القاضي بتحديد أقساط التأمين االلزامي للسيارات بما ال يتجاوز ٢٠% من 

حجم األقساط االجمالية التي تحققھا الشركة في جميع فروع التأمين عدا فرع التأمين اإللزامي للسيارات ،على أال يتجاوز مجموع ماتكتتب به الشركات 

الخاصة في فرع التأمين االلزامي مبلغ /٤/ مليار ل.س،  بلغت نسبة أقساط التأمين اإللزامي للسيارات ٥٫٠٤% لفترة السنة المنتھية في ٣١ كانون األول 

٢٠٢٢ (مقابل نسبة ٥٫٩٧%  لفترة السنة المنتھية في ٣١ كانون األول  ٢٠٢١) ، وھذه النسبة ال تشكل تجاوزاً لقرار ھيئة اإلشراف على التأمين رقم 

١٠٠/٢٢/٤٥ م .
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مخاطر اعادة التأمين 

مخاطر السوق 

مخاطر التسليف 

مخاطر معدل الفائدة 

كما في ٣١ كانون األول 
٢٠٢٢

كما في ٣١ كانون األول 
٢٠٢١

ل.سل.س
50,354,521           60,281,225             زيادة ٥٠%األثر على الربح قبل الضريبة 

42,801,342           50,334,823             األثر على حقوق الملكية 
(50,354,521)          (60,281,225)            نقص ٥٠%األثر على الربح قبل الضريبة 

(42,801,342)          (50,334,823)            األثر على حقوق الملكية 

تتمثل مخاطر التسليف بعدم تمكن المدينين من الوفاء بالتزاماتھم تجاه الشركة. إن متابعة مخاطر التسليف ھي من مسؤولية الشركة التي تتبع مبادئ 

توجيھية صارمة تأخذ بعين االعتبار معدل التصنيف األدنى للمقترضين والتنويع في مخاطر التسليف في كافة أقسام الشركة المعرضة لتلك المخاطر 

وخاصة قسمي االستثمارات وإعادة التأمين

تنشأ ھذه المخاطر من التغيرات في قيمة، أو اإليرادات الناجمة عن الموجودات أو الفوائد أو أسعار صرف العمالت بما فيھا المخاطر الناجمة عن عدم 
التطابق بين الموجودات والمطلوبات.

تنشأ ھذه المخاطر من التغيرات التي تحدث في معدالت الفوائد السوقية والتي لھا تأثير مباشر على الموجودات المنتجة للفوائد والمطلوبات الخاضعة 
للفوائد.

قامت الشركة بإبرام عقود إعادة تأمين مع شركات أخرى، لتقليص المخاطر المالية الناجمة عن المطالبات الكبيرة، وذلك كما ھو معمول به في باقي 

شركات التأمين.

تقوم الشركة بتقييم الوضع المالي لشركة إعادة التأمين المتعاقدة معھا ويتمحور اھتمامھا حول األخطار االئتمانية الناجمة عن التوزع الجغرافي وطبيعة 

األنشطة والفعاليات لشركات إعادة التأمين.

دخلت الشركة في معاھدات إعادة تأمين توفر لھا القدرة على مواجھة األخطار بأسعار منافسة وتمكنھا من االحتفاظ بالحد األمثل من األخطار، مع األخذ 

بعين االعتبار الموارد المالية كرأس المال واالحتياطيات وحجم محفظة األوراق المالية واألصول الجاھزة.إن حجم المخاطر المحتفظ به يتناسب مع 

القواعد العملية ومقياس المقارنة العام، واألكثر أھمية، ھو االحتفاظ بنسبة سيولة عالية للشركة.

إن عقود أقساط إعادة التأمين ال تحل الشركة من التزاماتھا تجاه المؤمن لھم. وتبقى الشركة ملتزمة تجاه المؤمن لھم بالحصة المعاد تأمينھا حتى في حال 

عدم وفاء شركة إعادة التأمين بالتزاماتھا.
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مخاطر السيولة

المجموعأكثر من سنةلغاية سنةالمجموعأكثر من سنةلغاية سنة

ل.سل.سل.سل.سل.سل.س

الموجودات

2,903,753,859                       -3,897,723,4972,903,753,859                         -3,897,723,497النقد وما يعادل النقد

10,070,904,111                       -12,056,245,06210,070,904,111                         -12,056,245,062ودائع ألجل لدى المصارف

918,532,917918,532,917                            -7,267,336,5737,267,336,573                           -استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

934,149,841                       -1,039,348,665934,149,841                         -1,039,348,665عمالء مدينون ، و سطاء ووكالء تأمين

3,177,790                       -63,765,4383,177,790                         -63,765,438حسابات مدينة من شركات التأمين و اعادة التأمين

1,167,309,804                       -1,562,260,7441,167,309,804                         -1,562,260,744حصة معيدي التأمين من احتياطي الفني والحسابي

10,891,575                       -18,518,07510,891,575                         -18,518,075ذمم مدينة - أطراف ذات عالقة

3,188,472,8611,514,233,6185,186,1101,519,419,728                         -3,188,472,861فوائد مستحقة غير مقبوضة و موجودات أخرى

25,000,00025,000,000                            -25,000,00025,000,000-وديعة مجمدة لصالح ھيئة االشراف على التأمين

21,826,334,3427,292,336,57329,118,670,91516,604,420,598948,719,02717,553,139,625إجمالي الموجودات

المطلوبات

1,219,599,551                       -1,668,031,2771,219,599,551                         -1,668,031,277حسابات دائنة لشركات التأمين و اعادة التأمين

161,834,312338,225,484500,059,796152,986,528500,059,797653,046,325قروض و تسھيالت مصرفية

189,589,255                       -165,286,961189,589,255                         -165,286,961عمالء دائنون ووسطاء تأمين

6,813,773,388                       -8,208,063,5526,813,773,388                         -8,208,063,552االحتياطات الفنية و الحسابية

357,549,785                       -498,400,541357,549,785                         -498,400,541ذمم دائنة - أطراف ذات عالقة

212,565,964                       -325,384,674212,565,964                         -325,384,674ذمم دائنة و دائنون مختلفون

117,913,400                       -820,692,400117,913,400                         -820,692,400مؤونة ضريبة الدخل

11,847,693,717338,225,48412,185,919,2019,063,977,871500,059,7979,564,037,668إجمالي المطلوبات

9,978,640,6256,954,111,08916,932,751,7147,540,442,727448,659,2307,989,101,957فائض/ (فجوة) السيولة 

كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢١كما في ٣١ كانون األول ٢٠٢٢

 
إن إدارة مخاطر السيولة تتمثل لتأكد من توفر سيولة كافية لإليفاء اللتزامات المترتبة على الشركة عند استحقاق أية دفعة لھذه الغاية، فإن الشركة تقوم بقياس التدفق النقدي المتوقع لنسبة للموجودات والمطلوبات على حد سواء وذلك 

بشكل دوري.
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مخاطر العمالت األجنبية 

كما في ٣١ كانون األولكما في ٣١ كانون األولكما في ٣١ كانون األولكما في ٣١ كانون األول

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١
7,079,314,550              5,787,752,575         360,829,294                 200,741,006            
2,825,830,336              2,500,268,176         403,982,584                 328,609,156            

٢٠٢٢٢٠٢١
ل.سل.س

671,848,526            558,701,157                 
242,184,775            217,165,902                 

مخاطر العمليات 

إن مخاطر العمليات ھي مخاطر الخسارة أو التأثيرات السلبية على العمل الناتجة عن عدم صحة أو فشل اإلجراءات التطبيقية الداخلية واألشخاص  واألنظمة 

الداخلية للشركة أو عن أحداث خارجية. تتم إدارة مخاطر العمليات من خالل ھيكلة تتطلب تحديد المخاطر وطرق تقييمھا بحسب تأثيرھا ونسبة حدوثھا ومن خالل 

طرق تقييم ذاتية لمتابعة فعالية ھذه اإلجراءات. إن المخاطر االستراتيجية تحدد وتتابع من خالل عملية التخطيط السنوية.

يظھر الجدول التالي تحليل حساسية الشركة لتغيرات أسعار صرف العمالت األجنبية المذكورة أعاله مقابل الليرة السورية بنسبة ١٠% ، تحليل الحساسية يتضمن 

فقط األرصدة ذات الصفة النقدية لعمالت األجنبية.

تقوم الشركة بإعداد تحليل الحساسية لمراقبة أثر التغيرات على صافي األرباح والخسائر في حال حدوث تغير معقول في أسعار الصرف.

تنشأ ھذه المخاطر من احتمال أن التقلبات في أسعار صرف العمالت قد تؤثر على قيمة الموجودات والمطلوبات المالية.

تتلخص القيمة الدفترية لألصول المالية كما يلي:

يورو 

يورو 

الموجودات 

األثر على األرباح و الخسائر لفترة السنة المنتھية في ٣١ كانون 
األول

دوالر أميركي

دوالر أميركي

المطلوبات 
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ھامش المالءة43-

كما في ٣١ كانون األولكما في ٣١ كانون األول

٢٠٢٢٢٠٢١
ل.س ل.س 

            2,700,000,000       2,100,000,000

               675,000,000          362,230,200

                 21,912,473            39,918,902

6,450,502,213       7,816,146,325            مكاسب غير محققة متراكمة ناتجة عن تغييرات اسعار الصرف 

414,185,655          4,067,103,708            صافي التغيير في القيمة العادلة لالستثمارات المالية من خالل بيان الدخل الشامل 

603,057,993          3,818,513,032            ارباح مدورة

9,969,894,963       19,098,675,538          صافي األموال الخاصة األساسية 

         -                                   -                               صافي رأس المال االضافي 

          19,098,675,538       9,969,894,963

اجمالي رأس المال المطلوب 

770,539,210          1,941,455,504            رأس المال المطلوب مقابل األخطار  

954,547,683          1,176,340,286            رأس المال المطلوب مقابل التزامات االكتتابية 

49,440,527            102,789,214               رأس المال المطلوب مقابل مخاطر معيدي التامين  

27,741,941            45,897,272                 رأس المال المطلوب مقابل مخاطر تأمين الحياة 
            3,266,482,276       1,802,269,361

%553.19%584.69نسبة ھامش المالءة 

اجمالي رأس المال المتوفر 

رأس المال 

إحتياطي قانوني 

إحتياطي إختياري 

تتبع الشركة سياسة إلدارة رأس المال وذلك تماشياً مع تعليمات ھيئة اإلشراف على التأمين الصادرة في ١١  كانون األول ٢٠٠٨ (قرار رقم ٢١٠/١٠٠) حول 

تحديد كفاية األموال الخاصة. يشترط ھذا القرار أن ال تتدنى نسبة المالءة (كفاية رأس المال) لدى الشركة عن ١٥٠% من رأس المال المتوفر.  

يتم احتساب نسبة المالءة كما يلي:
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ارقام المقارنة 44-

تأثير انتشار فيروس كورونا:45-

الموافقة على البيانات المالية النھائية:  46-

وافق مجلس اإلدارة على إصدار البيانات المالية بتاريخ ٠٨ شباط ٢٠٢٣

اجتاحت العالم جائحة فيروس كورونا (COVID19)، سبب ھذا الحدث اضطرابات واسعة النطاق لألعمال، وانعكس سلباً على النشاط االقتصادي لمعظم الشركات 

والمنشآت، بناًء على تقييم اإلدارة ال يمكن التنبؤ بتأثير ذلك على أنشطة الشركة، وبالتالي ال يمكن تقدير قيمة ھذا األثر بشكل موثوق في تاريخ الموافقة على إصدار 

البيانات المالية في الحالة الراھنة النتشار الفيروس، وإن تحديد المبالغ الدفترية لبعض األصول وااللتزامات يتطلب تقديراً آلثار األحداث المستقبلية غير المؤكدة على 

تلك األصول وااللتزامات في نھاية فترة التقرير والتي قد يسببھا ھذا الوباء .من المحتمل أن تتطلب النتائج التي تختلف عن االفتراضات الحالية خالل الفترات الالحقة 

إلعداد البيانات المالية، تعديالُ ذا أھمية نسبية على المبلغ الدفتري لألصل أو االلتزام المتأثر وسيتم اإلفصاح عن ھذه التأثيرات في الفترات الالحقة.

تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لفترة السنة  المنتھية في ٣١ كانون األول ٢٠٢١  لتتناسب مع التصنيف لفترة السنة  المنتھية في ٣١ كانون األول ٢٠٢٢ وذلك 
فيما يتعلق بما يلي:

-  رواتب اإلدارة العليا ومكافات االدارة العليا ضمن بند بنود بيان الدخل الشامل بإضافة رواتب ومكافات المدراء.

- استثمار الشركة في معھد التأمين العربي تم نقله من بند فوائد مستحقة وموجودات أخرى إلى بند استثمارات  مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل.
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