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لرية / ٢٨٧,٢١٠,٧٨٨/س، وعليه مت حتويل الفرق البالغ .ل/ ٣,٢٤٣,٥٣٦,٠٥٢/س، عوضًا عن .ل/ ٢,٩٥٦,٣٢٥,٢٦٤/تبلغ 
  .دورةمققة حمأرباح من مكاسب غري حمققة مرتاكمة ناجتة عن تغريات أسعار الصرف إىل سورية 

  يق الرئيسيةأمور التدق
ذه األمـــور يف إن أمـــور التـــدقيق الرئيســـية مبوجـــب تقـــديرنا املهـــين، هـــي األكثـــر أمهيـــة يف تـــدقيقنا للبيانـــات املاليـــة للســـنة املاليـــة احلاليـــة، ومت تنـــاول هـــ

ا   .سياق تدقيقنا للبيانات املالية ككل، ويف تكوين رأينا حوهلا، وال نبدي رأيًا منفصالً بشأ
  ط المكتتبةاإليراد من األقسا

لدى الشركة عدد كبري من عقود التأمني املربمة خالل السنة وألن جوهر 
عمل الشركة يعتمد على األقساط املكتتبة فقد قمنا باعتبار هذا البند أمرًا 

  .هامًا يتطلب أن نوليه اهتمامًا خاصًا يف عملية التدقيق

  
لقد قمنا بإجراء اختبارات على تصميم، تطبيق، والكفاءة 

تشغيلية ألهم الضوابط املتعلقة بتحقق اإليراد، عن طريق ال
الرتكيز على تدفق املعلومات من نظام االكتتاب إىل قيود 

باإلضافة لذلك، قمنا باختبارات موضوعية لعينات من . اليومية
األقساط املكتتبة لكل فرع من فروع التأمني والتأكد من أن 

مت تسجيلها بشكل  املبالغ املصرح عنها يف عقود التأمني قد
  صحيح يف القيود

  المطالبات قيد التسوية
يعترب تقدير االلتزامات الناجتة عن املطالبات املوقوفة لعقود التأمني على أنه 
أكثر التوقعات احلسابية للشركة وذلك لوجود عوامل غري مؤكدة جيب 
ًا أخذها باالعتبار عند تقدير االلتزام الذي ستقوم الشركة بتسديده الحق

مقابل هذه املطالبات، ولذلك اعتربنا بند املطالبات قيد التسوية أمرًا هامًا 
  .ويتطلب أن نوليه اهتمامًا خاصًا يف عملية التدقيق

  
لقد قمنا باختبارات موضوعية للمطالبات قيد التسوية املوقوفة 
يف تاريخ املركز املايل من خالل فحص عينة من املطالبات 

يت اعتمدت عليها اإلدارة يف تقديرها والتأكد من األسس ال
  .لقيمة هذه املطالبات

  فروقات أسعار الصرف
لدى الشركة أصول والتزامات نقدية مهمة بالعمالت األجنبية يتم حتويلها

  وبسبب تغري أسعار الصرف هناك خطر من عدم  ،اللرية السوريةإىل إىل 
  ية إىل اللرية السوريةاملعنونة بالعمالت األجنب حتويل مجيع احلسابات

  .البيانات املالية ما ميكن أن يؤدي ألخطاء جوهرية يف 

  
  قمنا بالتأكد من أن أسعار الصرف املطبقة يف الشركة مطابقة 

  لألسعار الصادرة عن مصرف سورية املركزي، كما قمنا بالتأكد 
  .من قيد فروقات الصرف يف احلسابات املناسبة

  

  

  أخرى أمور
 ،مسؤولة عن املعلومات األخرى اليت يتم تضمينها يف التقرير السنوي من خارج القوائم املالية املرفقة مع تقرير مدقق احلسابات إن اإلدارة -

ال نبدي أي  إننا نتوقع أن يتم تزويدنا بالتقرير السنوي بتاريخ الحق لتقريرنا وال يشمل رأينا حول القوائم املالية هذه املعلومات األخرى، وإننا
  .حوهلا رأينوع من التأكيد أو 

دققت من قبل مدقق حسابات آخر، والذي أصدر رأيًا غري متحفظ بتاريخ  ٢٠١٩كانون األول   ٣١إن البيانات املالية للسنة املنتهية يف  -
  .م٢٠٢٠شباط  ٢٠
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  مسؤوليات اإلدارة في إعداد البيانات المالية للشركة
ت املاليــة وعرضــها بصــورة عادلــة وفقــًا للمعــايري الدوليــة للتقــارير املاليــة، كــذلك إن اإلدارة مســؤولة عــن إن اإلدارة مســؤولة عــن إعــداد هــذه البيانــا

ء  الضــبط الــداخلي مــن وضــع نظــام الرقابــة الــذي تــراه ضــروريًا لتمكينهــا مــن إعــداد البيانــات املاليــة بصــورة عادلــة خاليــة مــن أخطــاء جوهريــة، ســوا
عـداد البيانـات املاليـة تكـون اإلدارة مسـؤولة عـن تقيـيم قـدرة الشـركة علـى االسـتمرار كمنشـأة مسـتمرة عنـد إ .كانت ناشئة عن غـش أو عـن خطـأ

ــا مل تنــــوي اإلدارة تصــــفية الشــــركة أو وقــــف ــة باالســــتمرارية واعتمــــاد مبــــدأ االســــتمرارية احملاســــيب، مــ  واإلفصــــاح حيــــث ينطبــــق عــــن املســــائل املتعلقــ
ا، أو عندما ال يتوفر لديها بديل    .واقعي إال القيام بذلكعمليا

  .إن القيمني عن احلوكمة مسؤولون عن اإلشراف على عملية إعداد التقارير املالية للشركة
  مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية للشركة

جوهريـة، سـواء كانـت ناشـئة عـن غـش إن غايتنا احلصول على تأكيد معقـول فيمـا إذا كانـت البيانـات املاليـة ككـل خاليـة بصـورة عامـة مـن أخطـاء 
ن التأكيــد املعقــول هــو مســتوى عــاٍل مــن التأكيــد، ولكــن ال يضــمن أن عمليــة ، إر تقريــر املــدقق الــذي يتضــمن رأينــاأو عــن خطــأ، وكــذلك إصــدا

اء عـن الغـش أو عـن وقـد تنشـأ األخطـ ،التدقيق الـيت متـت وفقـًا للمعـايري الدوليـة للتـدقيق سـوف تكشـف دائمـًا أي خطـأ جـوهري يف حـال وجـوده
ً علـ ى هـذه اخلطأ، وتعترب جوهريـة بشـكل فـردي أو جممـع فيمـا إذا كـان مـن املتوقـع تأثريهـا علـى القـرارات االقتصـادية املتخـذة مـن املسـتخدمني بنـاء

  .البيانات املالية
كمــا نقـــوم . الشــك املهــين طـــوال فــرتة التـــدقيق كجــزء مــن عمليـــة التــدقيق وفقـــًا ملعــايري التـــدقيق الدوليــة، فإننــا منـــارس التقــدير املهـــين وحنــافظ علـــى

  :أيضاً 
بتحديــد وتقيــيم خمـــاطر األخطــاء اجلوهريــة يف البيانـــات املاليــة، ســـواء كانــت ناشــئة عـــن غــش أو عـــن خطــأ، وكــذلك التصـــميم والقيــام بـــإجراءات 

إن خمـاطر عـدم اكتشـاف خطـأ جـوهري نـاتج  ،نـاالتدقيق مبا ينسجم مـع تلـك املخـاطر واحلصـول علـى أدلـة تـدقيق كافيـة ومناسـبة تـوفر أساسـًا لرأي
  .عن الغش تفوق تلك الناجتة عن اخلطأ، حيث يشمل الغش التواطؤ، التزوير، احلذف املتعمد، سوء التمثيل أو جتاوز نظام الرقابة الداخلي

للظــروف، ولكــن لــيس مــن أجــل إبــداء بــاإلطالع علــى نظــام الرقابــة الــداخلي ذو الصــلة بالتــدقيق مــن أجــل تصــميم إجــراءات تــدقيق مناســبة وفقــًا 
 .رأي حول فعالية الرقابة الداخلية للشركة

ا املعدة من قبل اإلدارة  .بتقييم مالءمة السياسات احملاسبية املتبعة ومعقولية التقديرات احملاسبية واإليضاحات املتعلقة 
 ً علــى أدلـة التـدقيق الــيت مت احلصـول عليهــا، اسـتنتاج فيمــا إذا كـان هنــاك  باسـتنتاج مـدى مالءمــة اسـتخدام اإلدارة ملبــدأ االسـتمرارية احملاســيب، وبنـاء

ويف حـال االسـتنتاج بوجـود . حالة جوهرية من عدم اليقـني متعلقـة بأحـداث أو ظـروف قـد تثـري شـكوكًا هامـة حـول قـدرة الشـركة علـى االسـتمرار
اإلفصــاحات ذات الصـلة الــواردة يف البيانــات املاليــة، أو يف حــال كانــت  حالـة جوهريــة مــن عــدم اليقــني، يتوجـب علينــا لفــت االنتبــاه يف تقريرنــا إىل

ومــع  ،علــى أدلـة التــدقيق الـيت مت احلصــول عليهـا حــىت تـاريخ تقريرنــا رأينـاهـذا ونعتمــد يف  ،هـذه اإلفصــاحات غـري كافيــة يتوجـب علينــا تعـديل رأينــا
 .عن االستمرار كمنشأة عاملة ذلك، قد تؤدي األحداث أو الظروف املستقبلية باملنشأة إىل التوقف

اث ذات بتقيــيم العــرض اإلمجــايل بنيــة وحمتــوى البيانــات املاليــة، مبــا يف ذلــك اإلفصــاحات وفيمــا إذا كانــت البيانــات املاليــة تظهــر العمليــات واألحــد
   .العالقة بطريقة حتقق العرض العادل
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١٢  

  لشركة المتحدة للتأمينا
  شركة مساهمة مغفلة عامة

  لبيانات المالية إيضاحات حول ا
  ٢٠٢٠كانون األول   ٣١للسنة المنتهية في 

  تأسيس وأعمال الشركة -١
 ٢٠٠٥لعام  ٤٣وألحكام املرسوم التشريعي رقم  ٢٠٠٤لعام  ٦٨مغفلة عامة وفقاً للمرسوم التشريعي رقم تأسست الشركة املتحدة للتأمني شركة مسامهة 

م. سجلت الشركة يف ١٩٤٩لعام  ١٤٩وتعليماته التنفيذية واألنظمة اليت تضعها هيئة اإلشراف على التأمني يف سورية ووفقًا ألحكام قانون التجارة رقم 
م. مت ترخيص الشركة من قبل هيئة اإلشراف على التأمني يف سورية بالقرار رقم ٢٠٠٦أيار  ١٨بتاريخ  ١٤٦٣١حتت الرقم  السجل التجاري حملافظة دمشق

  ./١م، سجلت الشركة يف السجل اخلاص لشركات التأمني لدى هيئة اإلشراف على التأمني حتت الرقم /٢٠٠٦حزيران  ٤بتاريخ  ٢٧/١٠٠
  املباشرة يف كافة فروع التأمني. غاية الشركة مزاولة أعمال التأمني

  .السويداء، محاة، تزاول الشركة نشاطها باملركز الرئيسي مبدينة دمشق باإلضافة إىل فروع بكل من مدينة حلب، محص، الالذقية، طرطوس

  تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة -٢

  واملعدلة التالية واليت ليس هلا أثر جوهري على القوائم املالية: معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة -أ

) IFRIC) وجلنة تفسري إعداد التقارير املالية (IASBمت اتباع مجيع املعايري والتفسريات املعدلة اجلديدة واملعدلة الصادرة عن جملس معايري احملاسبة الدولية (
يف إعداد القوائم املالية للشركة، واليت مل تؤثر  ٢٠٢٠رتات املالية اليت تبدأ يف أو بعد أول كانون الثاينواليت أصبحت سارية املفعول للف التابعة للمجلس

للمعامالت ة احملاسبية بشكل جوهري على املبالغ واإلفصاحات الواردة يف القوائم املالية للسنة والسنوات السابقة، علماً بأنه قد يكون هلا تأثري على املعاجل
  ات املستقبليةوالرتتيب
  معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة الصادرة وغري السارية املفعول بعد:  -ب

  مل تقم الشركة بتطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة الواردة أدناه الصادرة لكن غري سارية املفعول بعد: 

  سارية المفعول للسنوات المالية التي تبدأ في أو بعد  لجديدة والمعدلةمعايير التقارير المالية الدولية ا
  .٢٠٢١أول كانون الثاين   ): "عقود اإلجيار".١٦التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية  رقم (

  ): "عقود التأمني".١٧املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (
  ).٤ر املالية  رقم (وهو حيل حمل املعيار الدويل للتقاري

ويهدف لضمان تقدمي املنشأة للمعلومات املالئمة اليت تعرب بصدق عن عقود التأمني، مما 
يوفر ملستخدمي القوائم املالية األساس الالزم لتقومي أثر عقود التأمني على املركز املايل 

ا النقدية.   للمنشأة وأدائها املايل وتدفقا
ود التأمني (يوضح أنواعها، جتميعها، ومستوى جتميعها، حيدد املعيار مبادئ إثبات عق

فصل املكونات عن عقد التأمني)، وقياس عقود التأمني األويل والالحق، وعرضها، 
  واإلفصاح عنها.

  
  

حبسب ما اقرتحه جملس إدارة جملس  ٢٠٢٢أول كانون الثاين 
معايري احملاسبة الدولية يف اجتماعه املنعقد يف تشرين الثاين 

  م.٢٠١٨

  

ن يتم تقدير أثر تطبيق ذلك تتوقع إدارة الشركة أن يتم تطبيق املعايري املبينة أعاله يف إعداد القوائم املالية عند تاريخ سريان كل منها، وإنه من غري العملي أ
  وائم املالية للشركة.يف الوقت احلايل بشكل معقول حلني قيام اإلدارة باستكمال الدراسة التفصيلية لتطبيق تلك املعايري على الق

  



 

١٣  

  الهامة السياسات المحاسبيةملخص  -٣

  التقيد باملعايري:
  .مت إعداد البيانات املالية وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية وقوانني وأنظمة التأمني املرعية يف اجلمهورية العربية السورية

  أسس إعداد البيانات املالية:
العملة عملة إعداد التقارير املالية للشركة وهي املالية باللرية السورية (ل.س.)،  البياناتلى أساس الكلفة التارخيية. تظهر ع البيانات املاليةجرى إعداد 

  التشغيلية للشركة وعملة االقتصاد.
قرييب تبعاً لسيولتها النسبية من األعلى مت تصنيف احلسابات يف املوجودات واملطلوبات حسب طبيعة كل منها ومت تبويبها يف البيانات املالية مبوجب ترتيب ت

  سيولة إىل األقل سيولة.
  إن أهم السياسات احملاسبية ملخصة أدناه:

  . حتويل العمالت األجنبية:أ
العملية. جيري إعادة يخ إن العمليات اجلارية خالل السنة بالعمالت غري اللرية السورية يتم حتويلها إىل اللرية السورية باستعمال أسعار الصرف السائدة يف تار 

  .بيان الوضع املايللسائدة يف تاريخ حتويل أرصدة املوجودات واملطلوبات املالية بتلك العمالت على أساس أسعار الصرف ا
  أما أرصدة املوجودات واملطلوبات غري املالية وحقوق الشركاء فيتم حتويلها على أساس سعر الصرف التارخيي.

  .خلسائر والدخل الشامل اآلخرت الصرف الناجتة من جراء هذه العمليات يف بيان األرباح أو ايتم قيد أرباح وخسائر فروقا
  بلغت أسعار صرف العمالت األجنبية كما يلي:

 كانون األول   ٣١كما في      كانون األول٣١كما في     

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 

 ل.س.  ل.س.  
 ٤٣٦  ١٢٥٦  والر أمريكيد

 ٤٨٨,٦٣  ١٥٣٢,٩٥  يورو
  

  

  :املوجودات الثابتة املادية. ب
لقيمة، إن وجدت. جرى إظهار املوجودات الثابتة املادية على أساس التكلفة التارخيية باللرية السورية بعد تنزيل االستهالكات املرتاكمة، وخسائر تدين ا

  لشركة إليصال األصول إىل حالتها التشغيلية.تتضمن تكلفة املوجودات املشرتاة كلفة الشراء مضافاً هلا التكاليف اإلضافية اليت تتكبدها ا
لغايات اإلنتاج أو اإلدارة تتضمن األتعاب املهنية، وتكاليف االقرتاض املرمسلة لألصول املؤهلة إن تكلفة األصول املنشأة أو قيد اإلنشاء واملنوي استعماهلا 

  هذه األصول يبدأ عندما تصبح األصول جاهزة لالستعمال. ) "تكاليف االقرتاض". إن اهتالك٢٣وفقاً للمعيار احملاسيب الدويل رقم (
  جيري استهالك املوجودات الثابتة املادية باستعمال طريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية وباعتماد النسب السنوية التالية:

  
  
  
  
  
  



 

١٤  

  %  
  ٣  املباين

  ١٠  األثاث واملفروشات
  ١٠  ت األساسيةاإلكساءا

  ٢٠  ية ومكتبيةلوازم معلومات
  ٢٠  السيارات

  ٢٠  حتسينات على املأجور
اية العمر ا يف إلنتاجي وطريقة االستهالك. تاريخ إعداد بيان الوضع املايل تقوم اإلدارة مبراجعة األعمار اإلنتاجية املقدرة للموجودات الثابتة وقيمة النفاية يف 

بية يف الفرتة اليت تراجع فيها التقديرات وذلك إذا كانت هذه املراجعة تؤثر حصرياً على هذه الفرتة، أو يعرتف بالفروقات الناجتة عن مراجعة التقديرات احملاس
  يف فرتة املراجعة وفرتات الحقة إذا كانت املراجعة تؤثر على الفرتة احلالية وفرتات الحقة.

اس الفرق بني سعر البيع والقيمة الدفرتية الصافية. ويتم تسجيل الربح أو يتم احتساب الربح أو اخلسارة النامجة عن استبعاد املوجودات الثابتة، على أس
  اخلسارة يف بيان األرباح واخلسائر والدخل الشامل اآلخر.

  :املوجودات الثابتة غري املادية. ج
  تظهر املوجودات غري املادية بسعر الكلفة بعد تنزيل اإلطفاء املرتاكم وخسائر التدين يف القيمة إن وجدت.

  جيري إطفاء املوجودات غري املادية باستعمال طريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية املقدرة كا يلي:
    

  سنوات ٥  برامج املعلوماتية

بالفروقات الناجتة عن مراجعة  للموجودات غري املادية وطريقة اإلطفاء. يعرتف يف تاريخ إعداد بيان الوضع املايل تقوم اإلدارة مبراجعة األعمار اإلنتاجية املقدرة
راجعة وفرتات الحقة إذا التقديرات احملاسبية يف الفرتة اليت تراجع فيها التقديرات وذلك إذا كانت هذه املراجعة تؤثر حصريًا على هذه الفرتة، أو يف فرتة امل

  كانت املراجعة تؤثر على الفرتة احلالية وفرتات الحقة.
  :التأمينات االجتماعية. ح
مسجلة يف مؤسسة التأمينات االجتماعية يف اجلمهورية العربية السورية وتسدد بشكل منتظم التأمينات عن موظفيها إىل املؤسسة. متثل هذه الشركة  إن

اية اخلدمة وبالتايل سوف حيصل املوظفون على هذا التعويض من مؤسسة التأم ينات املسامهات واجبات الشركة جتاه موظفيها يف ما خيص تعويض 
  االجتماعية.

  :املؤونات. د
  بشكل معقول. يتم تكوين مؤونات االلتزامات املالية الناجتة عن أحداث سابقة واليت من احملتمل أن يرتتب عنها استعمال موارد اقتصادية ميكن تقديرها

  :ضريبة الدخل. ز
باملئة من صايف األرباح اخلاضعة  ١٥والذي حدد الضريبة مبعدل  ٢٠٠٥م للعا ٤٣حتتسب الشركة مؤونة ضريبة الدخل وفقاً ألحكام املرسوم التشريعي رقم 

 حمن الضرائب على الرب %١٠باملئة من أسهمها لالكتتاب، إضافة لضريبة إعادة اإلعمار بنسبة  ٥٠من للضريبة يف حال طرحت شركة التأمني أكثر 
  السنوي وتسدد مع تسديد الضريبة.
ن األرباح الصافية يف بيان األرباح أو اخلسائر والدخل الشامل اآلخر بسبب استبعاد املبالغ غري اخلاضعة للضريبة وإضافة ختتلف األرباح اخلاضعة للضريبة ع

  املبالغ غري اجلائز تنزيلها من الوعاء الضرييب.
  
  



 

١٥  

  . عقود التأمني:س
خماطر حمددة قد تصيب الفريق الثاين (املؤمن له) وذلك من خالل  إن عقد التأمني هو كناية عن عقد يتعهد مبوجبه الفريق األول (شركة التأمني) بتغطية

ات عند التعويض عن حدث مستقبلي حمدد (احلادث املؤمن عليه) الذي قد يصيب ويؤثر سلبًا على املؤمن له. تعترب األقساط على عقود التأمني إيراد
  إصدار البوالص.

األرباح أو اخلسائر شراف على التأمني ملقابلة قيمة األقساط غري املستحقة واملسجلة كإيرادات يف بيان لتعليمات هيئة اإلاحتساب االحتياطي الفين وفقاً  يتم
ا:والدخل الشامل اآلخر املرحلي املوجز   . وهو حيتسب وفقاً للنسب التالية من حجم األقساط املكتتب 

%    
 واحلوادث الشخصية تأمني احلياة ٦٠
 بضائع-تأمني النقل البحري ٢٥
 تأمني املسافرين ١٠٠
 التأمينات العامة وباقي فروع التأمني  ٤٠
 تأمني إلزامي للسيارات   ٤٠
 التأمني الصحي ٤٠
 تأمينات آلجال طويلة ١٠٠

  

  . التزامات عقود التأمني:ط
سوية بتاريخ بيان الوضع املايل باإلضافة إىل مطالبات من مطالبات بلغت للشركة وال زالت حتت الت ةالتزامات عقود التأمني جتاه املطالبات حتت التسوية ناجت

ا وفقاً لتعليمات هيئة اإلشراف على التأمني كما يلي:   حصلت ومل يبلغ عنها. ويتم احتسا
  من اخلسارة املقدرة. %١٠٠مطالبات عن حوادث حتت التسوية:                     -
  ):IBNRمطالبات حصلت ومل يبلغ عنها ( -

واإللزامي  واحلياة التأمني عدا التأمني الصحي مجيع فروع
  سيارات

من قيمة األقساط   %٧,٥من قيمة املطالبات حتت التسوية أو  %١٥أيهما أكثر 
  .املكتتببها لكل فرع من فروع التأمني

راف على وبناءً على تعميم هيئة اإلش م،٢٠١٥من البيانات املالية اخلتامية لعام  بدءاً   التأمني اإللزامي سيارات
، يتم احتساب أيهما ٢٠١٥تشرين الثاين  ٢٥ص املؤرخ بتاريخ /١٠٩٩التأمني رقم 

قيمة التغري يف احتياطي قيد التسوية (إمجايل احتياطي قيد التسوية  من %١٥أكثر 
حمتجز آلخر املدة مطروحاً منه إمجايل احتياطي قيد التسوية املفرج عنه أول املدة) أو 

ا. من قيمة األقساط %٧,٥   املكتتب 
  

ابتداًء من األول  تم احتجاز مطالبات حصلت ومل يبلغ عنها جلميع فروع التأمني ملدة سنة واحدة عدا فرع التأمني اإللزامي فيتم احتجازه ملدة ثالثة سنواتي
اية الربع كما يتم اإلفراج عن احتياطي مطالبات حصلت ومل يبلغ عنها لفرع السفر، للعقود ،  م٢٠١٥ من كانون الثاين املنتهية، بشكل ربع سنوي يف 

  التايل للربع الذي مت االحتجاز فيه.

  . عمليات إعادة التأمني:ف
من  لقد اعتمدت الشركة احتساب حصة شركات إعادة التأمني من األقساط والعمولة املقبوضة من شركات إعادة التأمني وحصة شركات إعادة التأمني

  وية واملطالبات اليت حصلت ومل يبلغ عنها على أساس اتفاقيات معقودة معها وسجلت يف حسابات هذه الشركات.املطالبات املدفوعة وحتت التس
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  . حصة معيدي التأمني من االحتياطي الفين واحلسايب:ق
حتياطي الفين ملبالغ الفعلية العائدة لالايل امعيدي التأمني من االحتياطي الفين واحلسايب على أساس اإلسنادات الفعلية املقدمة هلم وإمجيتم احتساب حصة 

  واحلسايب.
ا كما يلي:   يتم إظهار حصة معيدي التأمني من االحتياطي الفين واحلسايب كذمم مدينة يف بيان الوضع املايل ويتم احتسا

  من اخلسارة املقدرة. %١٠٠مطالبات عن حوادث حتت التسوية:                     -
  ):IBNRبلغ عنها (مطالبات حصلت ومل ي -

واإللزامي  واحلياة مجيع فروع التأمني عدا التأمني الصحي
  سيارات

من قيمة حصة معيدي التأمني من مطالبات حتت التسوية  %١٥أيهما أكثر 
  من قيمة أقساط إعادة التأمني العائدة لنفس السنة. %٧,٥أو    

وبناًء على تعميم هيئة اإلشراف  م،٢٠١٥امية لعام من البيانات املالية اخلت بدءاً   التأمني اإللزامي سيارات
، يتم ٢٠١٥تشرين الثاين  ٢٥ص املؤرخ بتاريخ /١٠٩٩على التأمني رقم 

من حصة املعيد من قيمة التغري يف احتياطي قيد  %١٥احتساب أيهما أكثر 
التسوية (إمجايل احتياطي قيد التسوية حمتجز آلخر املدة مطروحًا منه إمجايل 

من أقساط إعادة التأمني  %٧,٥قيد التسوية املفرج عنه أول املدة) أو احتياطي 
  العائدة لنفس السنة.

ت ابتداًء من األول يتم احتجاز مطالبات حصلت ومل يبلغ عنها جلميع فروع التأمني ملدة سنة واحدة عدا فرع التأمني اإللزامي فيتم احتجازه ملدة ثالثة سنوا
اية الربع  كما  ،م٢٠١٥من كانون الثاين  يتم اإلفراج عن احتياطي مطالبات حصلت ومل يبلغ عنها لفرع السفر، للعقود املنتهية، بشكل ربع سنوي يف 

  التايل للربع الذي مت االحتجاز فيه.
  . املطالبات املدفوعة:ك

   .املقبوضةعقود التأمني بعد تنزيل االسرتدادات  تظهر املطالبات املدفوعة اليت متثل التعويضات املسددة خالل السنة والتعويضات املتوجبة حلاملي
  :ل. اإلسرتدادات من ااملطالبات املدفوعة

  . تقوم الشركة بقيد االسرتدادات املستحقة عن املطالبات املدفوعة عند حتصيلها
  . إيرادات الفوائد:م

وتتضمن الفوائد املكتسبة على الودائع لدى املصارف  ،شامل اآلخرأو اخلسائر والدخل ال األرباحتقيد إيرادات الفوائد على أساس االستحقاق يف بيان 
  واليت حتتسب على أساس املبلغ ونسبة الفائدة املطبقة.

  . املوجودات واملطلوبات املالية:ن
  وات املالية.يتم االعرتاف باملوجودات واملطلوبات املالية يف بيان الوضع املايل عندما تصبح الشركة طرفاً يف الشروط التعاقدية لألد

  توقعة.تظهر الذمم املدينة وذمم العمالء والوكالء ووسطاء التأمني بقيمتها االمسية بعد تنزيل مؤونات مناسبة للقيم غري القابلة للتحصيل امل
  تظهر الذمم الدائنة وذمم شركات إعادة التأمني بقيمتها االمسية.

  :الشامل الدخل بيان خالل من مالية استثمارات. ه
 تنزيل بعد التارخيية كلفتها  وفق تسجل موثوق، بشكل العادلة قيمتها على احلصول ميكن ال واليت املالية األسواق يف املدرجة غري املالية تثماراتاالس

  .وجدت إن القيمة يف التدين خسائر
 كانت  حال يف. الشامل الدخل بيان إىل املسامهني حقوق يف سابقاً  ا املعرتف واخلسائر األرباح كافة  حتويل يتم االستثمارات هذه عن التخلي عند

  .الفعلي الفائدة معدل طريقة وفق الشامل الدخل بيان يف الفوائد تسجل للفوائد، منتجة االستثمارات
 يتم املالية، األسواق يف القيمة هذه توفر عدم حال يف. املايل الوضع بيان تاريخ يف املالية األسواق يف املدرجة قيمتها هي املالية لالستثمارات العادلة القيمة
ة الستثمارات السوقية القيمة أو األصول قيمة صايف أو النقدية التدفقات حسم مثل مقبولة تقييم طرق وفق العادلة القيمة تقدير   .مشا

  
  



 

١٧  

  . النقد وما يوازي النقد:ي
ا األصلية يتضمن هذا البند النقد واحلسابات اجلارية والودائع ألجل ذات االستحقاقات ال   الثالثة أشهر (ثالثة أشهر فأقل).قصرية اليت ال تتعدى استحقاقا

  للتقديرات واالفتراضاتمصادر أساسية و  مهمةمحاسبية  أحكام -٤

الدفرتية  املبالغبشأنتقديرات وافرتاضات  باختاذ قرارات وتقدمإدارة الشركة  تقوم، أعاله ٣املذكورة يف اإليضاح رقم  تطبيق السياسات احملاسبية يف سياق
ا على عامل وعلى عوامل أخرى تعترب السابقة اخلربة  للموجودات واملطلوبات غري املتوفرة من مصادر أخرى. تعتمد هذه التقديرات واالفرتاضات املتعلقة 

  ذات صلة. وقد ختتلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات واالفرتاضات.
ا بصورة مستمرةاتتم مراجعة التقديرات واالفرتاضات    . خلاصة 

حصريًا على هذه  يؤثر االتعديلالتقدير وذلك إذا كان هذتعديل فيها  حصلاليت املالية التقديرات احملاسبية يف الفرتة  تعديلالناجتة عن  تم إجراء القيودي
  حقة.ؤثر على الفرتة احلالية وفرتات الالتعديليوفرتات الحقة إذا كان التعديلالفرتة، أو يف فرتة 

  :للتقديرات واالفرتاضاتاملصادر األساسية 
  استهالكات األصول الثابتة:أ. 

اية العمر ، ٣كما جاء يف اإليضاح رقم  تقوم الشركة مبراجعة األعمار اإلنتاجية املقدرة لألصول الثابتة املادية وطريقة االستهالك املطبقة وقيمة النفاية يف 
  .مايل بتاريخ كل بيان وضعاإلنتاجي لألصل 

  مؤونات الديون املشكوك بتحصيلها:ب. 
اية كل دورة مالية وتشكل ، ٣كما جاء يف اإليضاح رقم  تقوم الشركة بتقييم الوضع االئتماين للذمم املدينة وذمم العمالء والوكالء ووسطاء التأمني يف 

  .املتوقعة مؤونة مناسبة للقيم املتوقعة غري القابلة للتحصيل
  وجودات وتكوين املؤونات الالزمة:تدين قيمة امل ج.

ا اجلمهورية العربية السورية، قامت اإلدارة بتقدير القيمة االسرتدادية لألصول  وكنتيجة لذلك قامت اإلدارة بتكوين مؤونة يف ظل الظروف الراهنة اليت متر 
  رة، ال توجد مؤشرات لتكوين مؤونات تدين إضافية.باعتقاد اإلدا نملواجهة املخاطر واألعباء املالية احملتملة لتدين قيمة املوجودات

  . تقييم االلتزامات الناجتة عن املطالبات املوقوفة لعقود التأمني:د
حيث هنالك عوامل غري مؤكدة جيب أخذها  ،يعترب تقدير االلتزامات الناجتة عن املطالبات املوقوفة لعقود التأمني على أنه أكثر التوقعات احلسابية للشركة

توقعة لتكاليف عتبار عند تقدير االلتزام الذي ستقوم الشركة بتسديده الحقًا مقابل هذه املطالبات. يتم تقدير االلتزامات الناشئة لكل من القيمة املباال
بكل مطالبة على   إىل املعلومات املتعلقة. إن االلتزام للمطالبات املبلغ عنها واليت مل يتم سدادها يتم تقديره استناداً املركز املايلاملطالبات املبلغ عنها بتاريخ 

  كما يف تاريخ بيان الوضع املايل يتم إعادة تقييم املطالبات لكفايتها ويتم تعديل املخصص بناًء على ذلك.  حدة أبلغت للفرع
  اخنفاض قيمة ذمم التأمني املدينة:. ه

لك الذمم بشكل كامل. إن حتديد وجود اخنفاض يف قيمة ذمم إمكانية عدم حتصيل تنة عند وجود يتم تقدير القيمة القابلة للتحصيل من ذمم التأمني املدي
راجعة نسب التحصيالت التأمني املدينة، يتطلب من اإلدارة تقييم مستوى املالءة والسيولة املالية حلاملي بوالص التأمني وكذلك لشركات التأمني، وكذلك يتم م

يتم إثبات الفرق بني املبالغ املتوقع حتصيلها  ،ورأي اإلدارة القانونية للشركة السنةلدراسات التفصيلية اليت متت خالل بناًء على املعلومات التارخيية للشركة وا
قبلية يتم إثبات الفرق بني املبالغ اليت يتم حتصيلها فعلياً خالل الفرتات املست ،األرباح أو اخلسائر والدخل الشامل اآلخروالقيمة الدفرتية كمصاريف يف بيان 

ا التحصيل.األرباح أو اخلسائر والدخل الشامل اآلخر بيان واملبالغ املتوقعة يف    يف الفرتة اليت يتم 
  
  



 

١٨  

  مبدأ االستمرارية: ي.
اعتمدت  .١قم قامت اإلدارة بتقييم مدى قدرة الشركة على االستمرار يف العمل على أساس مبدأ االستمرارية وذلك حسب متطلبات معيار احملاسبة الدويل ر 

ا اجلم هورية العربية السورية وحالة اإلدارة بتقييمها على جمموعة من املؤشرات املالية والتشغيلية. تعتقد اإلدارة أنه وبالرغم من حالة عدم االستقرار اليت متر 
ظور. بناًء عليه فقد مت إعداد القوائم املالية على أساس مبدأ عدم اليقني املستقبلية، فإن الشركة متلك املوارد الكافية لالستمرار بالعمل يف املدى املستقبلي املن

  االستمرارية.
  

  النقد وما يوازي النقد -٥
  :كمايليويقسم  لدى املصارف حمفوظة من النقد يف الصندوق وحسابات جارية يتألف هذا البند 

 ٢٠٢٠كانون األول   ٣١كما في 
    القيمة المقابلة للعمالت    

   ليرة سورية 
مالت األجنبية بمايعادلها الع

 بالليرة السورية
 المجموع  

 ل.س  ل.س  ل.س  
  ١١،٤٢٧،٠٦٥                -   ١١،٤٢٧،٠٦٥  النقد يف الصندوق

  ١،٣٥٤،٥٩٨،٤٠٥            ١،١٩١،١٢٩،٨٧٢   ١٦٣،٤٦٨،٥٣٣ حسابات جارية لدى املصارف
* ودائع ألجل استحقاقها االصلي 

  ٧٦،١٨٨،٨٦٥ ر أو أقلخالل فرتة ثالثة أشه
 

٧٤٥،٤٣٦،٠٠٠   
 

            ٨٢١،٦٢٤،٨٦٥  
 ٢،١٨٧،٦٥٠،٣٣٥            ١،٩٣٦،٥٦٥،٨٧٢    ٢٥١،٠٨٤،٤٦٣  

  ٢،١٨٧،٦٥٠،٣٣٥      ١،٩٣٦،٥٦٥،٨٧٢   ٢٥١،٠٨٤،٤٦٣ النقد و ما يعادل النقد

  

 ٢٠١٩كانون األول   ٣١كما في                               
    لمقابلة للعمالتالقيمة ا    

العمالت األجنبية بمايعادلها    ليرة سورية 
 بالليرة السورية

 المجموع  

 ل.س  ل.س  ل.س  
 ٨،٦٦٧،٤٧٥  -   ٨،٦٦٧،٤٧٥  النقد يف الصندوق

 ٢٨٨،٢٢٢،٦٠٧  ٢٣٣،٩١٩،٠٢٥   ٥٤،٣٠٣،٥٨٢ حسابات جارية لدى املصارف
* ودائع ألجل استحقاقها االصلي 

 ر أو أقلخالل فرتة ثالثة أشه
٧٤٤،٩١٠،٠٦٨  ٧٣٩،٩١٠،٠٦٨   ٥،٠٠٠،٠٠٠ 

 ١،٠٤١،٨٠٠،١٥٠  ٩٧٣،٨٢٩،٠٩٣  ٦٧،٩٧١،٠٥٧ 
 ١،٠٤١،٨٠٠،١٥٠  ٩٧٣،٨٢٩،٠٩٣   ٦٧،٩٧١،٠٥٧ النقد و ما يعادل النقد

      
  



 

١٩  

  الدخل الشامل ميثل بند ودائع ألجل، ودائع ذات فرتات إيداع أصلية أقل من ثالثة أشهر وتسجل إيرادات فوائدها ضمن بيان 
 ٢٠٢٠كانون األول   ٣١للعمالت األجنبية كما يف   %٠,٢٥باللرية السورية و  %٧بلغت  أسعار الفائدة على الودائع ألجل  

  .)٢٠١٩كانون األول   ٣١بالعمالت األجنبية خالل السنة املنتهية يف  %٢,٩٥---%٠,٤٨باللرية السورية و  %٧ ( مقابل

  ودائع ألجل لدى المصارف -٦

  ثل هذا البند ودائع آجلة ذات فرتات استحقاق أصلية تزيد عن ثالثة أشهر وتسجل إيرادات فوائدها ضمن بيان الدخل الشامل :مي

 ٢٠٢٠كانون األول   ٣١كما في  

   ليرة سورية  
العمالت األجنبية 
بمايعادلها بالليرة 

 السورية
 المجموع  

 ل.س  ل.س  ل.س  

ة  (نسبة الفائدة ترتاوح بني ودائع استحقاقها االصلي  خالل سن
   ٨٣٨،٠٠٠،٠٠٠  عمالت أجنبية ) %٢,٠٥ - %٠,٢٥% للرية السورية ،  ٩ -%٧,٥

   
٢،٩١٨،٦٠٣،٤٧٠            ٢،٠٨٠،٦٠٣،٤٧٠  

ودائع استحقاقها االصلي  خالل أكثر سنة  (نسبة الفائدة ترتاوح بني 
  ٥٥٠،٠٠٩،٣٩١              -   ٥٥٠،٠٠٩،٣٩١ % للرية السورية ) ١٠,٥ -%٨,٥

 ٣،٤٦٨،٦١٢،٨٦١  ٢،٠٨٠،٦٠٣،٤٧٠  ١،٣٨٨،٠٠٩،٣٩١ 
  
  

 ٢٠١٩كانون األول   ٣١كما في  

  ليرة سورية  
العمالت األجنبية 
بمايعادلها بالليرة 

 السورية
 المجموع 

 ل.س  
 

 ل.س
 

 ل.س
ودائع استحقاقها االصلي  خالل سنة  (نسبة الفائدة ترتاوح بني 

عمالت  %٣,٩ - %١,٤٧% للرية السورية ،  ٨ -%٧,٥
  أجنبية )

٩٢٩،٢٦٤،٢٥٠   ٣١١،٢٦٤،٢٥٠   ٦١٨،٠٠٠،٠٠٠ 

ودائع استحقاقها االصلي  خالل أكثر سنة  (نسبة الفائدة ترتاوح 
 ٥٦٦،٨٧٢،٣٦٩  -   ٥٦٦،٨٧٢،٣٦٩ % للرية السورية ) ١١,٥ -%١٠بني 

 ١،٤٩٦،١٣٦،٦١٩  ٣١١،٢٦٤،٢٥٠  ١،١٨٤،٨٧٢،٣٦٩ 

  
  
  



 

٢٠  

  استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل: -٧
  البند قيمة أسهم شركات حملية مشرتاة من سوق دمشق لألوراق املالية ويتكون مما يلي:ميثل هذا 

 كانون االول  ٣١كما في 

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
    الكلفة 

 ١٢٢،٣٠٧،٥٨٣  ١٢٢،٣٠٧،٥٨٣ الرصيد يف بداية السنة 
  -  ١٠٣،٦٨٨،٥٣٠  ارات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشاملاستثمشراء 
 -  (٣،٧٢٣،٣٨٣)  استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل بيع

 ١٢٢،٣٠٧،٥٨٣  ٢٢٢،٢٧٢،٧٣٠ الرصيد في نهاية السنة   
  

  التغير المتراكم في القيمة العادلة لالستثمارات 
  

 (٨،٦١٠،٦٤٨)  (٤٠،٠١٨،٢٤٠) د يف بداية السنة الرصي
 (٣١،٤٠٧،٥٩٢)  ٨١،٦١٧،٥٩٢ التغري يف القيمة العادلة لالستثمارات

اية السنة   (٤٠،٠١٨،٢٤٠)  ٤١،٥٩٩،٣٥٢ الرصيد يف 
    

 ٨٢،٢٨٩،٣٤٣   ٢٦٣،٨٧٢،٠٨٢ 
    

  وسطاء ووكالء تأمينو  عمالء مدينون، -٨
ا كما يلي: يظهر رصيد عمالء مدينون ووسطاء   ووكالء تأمني بقيمته الصافية بعد استبعاد مؤونة الديون املشكوك 

 كانون االول   ٣١كما في 

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 ٣١٦،١٨٢،٢٧٤  ٦٧٤،٨٣٩،٩٥٩ عمالء مدينون ووسطاء ووكالء تامني

 (١٧،٢٨٤،٢٨٨)  (٢٦،٥٠١،٠٨٨) مؤونة ديون مشكوك يف حتصيلها

 ٢٩٨،٨٩٧،٩٨٦  ٦٤٨،٣٣٨،٨٧١ 
  لخص حركة مؤونة ديون مشكوك يف حتصيلها كما يلي:تت

 كانون االول   ٣١كما في 

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 ١٧،٢٨٤،٢٨٨  ١٧،٢٨٤،٢٨٨ الرصيد كما يف بداية السنة

 -  -  اضافات خالل السنة  
 -  ٩،٢١٦،٨٠٠  اعادة تقييم مؤونة ديون العملة االجنبية 

 -   - ديون معدومة

اية السنة  ١٧،٢٨٤،٢٨٨  ٢٦،٥٠١،٠٨٨  الرصيد كما يف 
 

  

  



 

٢١  

  حسابات مدينة من شركات التأمين وإعادة التأمين -٩
 مع االتفاقيات ونتيجة احمللية منيأالت عادةإ عمليات من حصص قبول عن ناجتة التأمني إعادة وشركات احمللية منيأالت شركات على مستحقة أرصدةميثل 

  .منيأالت عادةإ شركات

  والحسابيةمن االحتياطيات الفنية حصة معيدي التأمين  -١٠
٢٠٢٠كانون األول   ٣١كما في     

  
حصة معيدي التأمين 

 من
 أقساط  غير مكتسبة

 

حصة معيدي التأمين 
 من

مطالبات تحت 
 التسوية

 

حصة معيدي 
 التأمين من

مطالبات غير مبلغ 
 عنها

ن استردادات م 
مدفوعةطالبات م  

 المجموع 

 ل.س  ل.س  ل.س  ل.س  ل.س  
رع التأمني:ف            

 ٢٣،٨٢٣،٤٣٤  -   -  ٢،٠٦٩،٢٧٠  ٢١،٧٥٤،١٦٤  احلياة  ( احتياطي حسايب)

 ٤٦،١٥٦،١٨٧  -  ٩،٠٩٨،٨٦٨  ٦،٧٢٧،٧٥٣  ٣٠،٣٢٩،٥٦٦  البحري

لزاميإالسيارات/   -  ٥٣،٣٣٥،١٤٤  -  -  ٥٣،٣٣٥،١٤٤ 

 ٦،٠٨٨،٧٤١  -  ٧٨٧،١٠٤  ١،١٠٣،٧٥٠  ٤،١٩٧،٨٨٧  السيارات/شامل

 ٢١٥،٩٤٦  -  -  ١٤١،٩٤٥  ٧٤،٠٠١  الصحي داخلي

 ٧،٩٤٨،٥١٤  -  -   -  ٧،٩٤٨،٥١٤  الصحي خارجي

 ٢٤٧،٨٦٣،٦٣٦  -  ٣٧،٠١٠،٢٣٥  ١٣،٤٦٠،٣٤٤  ١٩٧،٣٩٣،٠٥٧  احلريق

 ١،٠٧٥،٠٠٥ -  ١٤٠،٢١٨  ٩٣٤،٧٨٧  -  سرقة

 ١١٦،٣٥٤،٦٠٣ -  ١٨،٣٧١،٧٧٩  -  ٩٧،٩٨٢،٨٢٤  التغطيات املصرفية

دسيهن   ٢٨،٨١١،٧٢٩ -  ٢،٩١٦،٥٥٨  ٣٧٥،٠٠٠  ٢٥،٥٢٠،١٧١ 

 ٤١،٧٨٥،١٦٦ -  ٤،٦٢٧،٣٠٠  -  ٣٧،١٥٧،٨٦٦  سفر

 ١٠٨،٤١٤،٩٧٤ -  ١٤،١٤١،٠٨٤  ٩٤،٢٧٣،٨٩٠  -  مسؤوليات

 ١٢،٠١٩،٩٣٧ -  ٩٤٦،٥٣٧  ٦،٠٢٥،١٦٥  ٥،٠٤٨،٢٣٥  احلوادث العامة

 ٧،٧٩٣،٤٠٦ -  ٧١٣،٩٣٠  ١،٣٦٨،٠٣٤  ٥،٧١١،٤٤٢  حوادث شخصية

  ٧٠١،٦٨٦،٤٢٢ -  ٨٨،٧٥٣،٦١٣  ١٧٩،٨١٥،٠٨٢  ٤٣٣،١١٧،٧٢٧

 

  



 

٢٢  

 ٢٠١٩كانون األول   ٣١كما في  

 

حصة معيدي التأمين 
  من

 أقساط غير مكتسبة 
 

حصة معيدي التأمين 
  من

مطالبات تحت 
 التسوية

 

حصة معيدي 
  التأمين من

مطالبات غير مبلغ 
 عنها

ن استردادات م 
 مدفوعةطالبات م

 المجموع 

 ل.س  ل.س.  ل.س.  ل.س.  ل.س. 

           فرع التأمني:  

 ١٦،٤٠٨،٤٩٠  -  -  ٢،٠٦٩،٢٧٠  ١٤،٣٣٩،٢٢٠ فرع احلياة ( احتياطي حسايب)

 ٢٤،٩٠٦،٨٥٢  -  ٤،٧٣٦،٨٢١  ٤،٣٨٠،٦٢٥  ١٥،٧٨٩،٤٠٦ البحري

 ٦٧،٠١٨،٤٣٣  -  -  ٦٧،٠١٨،٤٣٣  - السيارات/الزامي

 ٤٠،٧٩٦،٦٣٥  ٤٠،٧٩٦،٦٣٥  -  -  - السيارات/شامل

 ١،٦٨٦،٥٩٠  -  ١٨٨،٣٢٤  ١٠،٠٠٠  ١،٤٨٨،٢٦٦  الصحي داخلي

 ١٣،١٠٤،٤٦٠  -  -  -  ١٣،١٠٤،٤٦٠  الصحي خارجي

 ١٣٤،٠٣٣،٥٧٥  -  ١٩،٧٢٦،٨٣٤  ٩،٠٨٨،٧٢٣  ١٠٥،٢١٨،٠١٨ احلريق

 ١،٠٧٥،٠٠٥  -  ١٤٠،٢١٨  ٩٣٤،٧٨٧  - سرقة

 ٢١،٣١١،١٠٨  -  ٣،٣٦٤،٩١٢  -  ١٧،٩٤٦،١٩٦ التغطيات املصرفية

 ٦،٨٧٠،٨٩٧  -  ٥٣٩،٩٠٤  ٣٧٥،٠٠٠  ٥،٩٥٥،٩٩٣ هندسي

 ٥،٠٢٤،٧٣٦  -  ١،٣٧٦،٦٦٧  -  ٣،٦٤٨،٠٦٩ سفر

 ٥٢،٦٩٢،٠١٤  -  ٤،٩٠٨،٨٤٧  ٣٢،٧٢٥،٦٥٠  ١٥،٠٥٧،٥١٧  مسؤوليات  

 ٩،٢٨٤،٧٦١  -  ٩٠٣،٧٧٥  ٦،٠٢٥،١٦٥  ٢،٣٥٥،٨٢١  احلوادث العامة

 ٤،١٥٠،٠١١  -  ٣٥٩،٤٢٨  ٩١٥،١٦١  ٢،٨٧٥،٤٢٢ حوادث شخصية

 ٣٩٨،٣٦٣،٥٦٧  ٤٠،٧٩٦،٦٣٥  ٣٦،٢٤٥،٧٣٠  ١٢٣،٥٤٢،٨١٤  ١٩٧،٧٧٨،٣٨٨
  

  

  

  



 

٢٣  

  أطراف ذات عالقة -ذمم مدينة -١١
م سيطرةامللكية وال والشركات ذات إلدارة وكبار املسامهنيء واإلدارة العليا وأعضاء جملس اتتألف األطراف ذات العالقة من املدرا   :املشرتكة،ملخص أرصد

  

  :بيان الوضع املايلا. 
  أطراف ذات عالقة –ذمم مدينة 

 كانون االول  ٣١كما في   

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 

 ل.س.  ل.س.  
   ٤٧،٣٥٩،٢٤٤            ١٣٦،٤٢٩،٣٨٣ شركات سابقة ذات سيطرة مشرتكة   سريياميكا

  ٤٧،٣٥٩،٢٤٤            ١٣٦،٤٢٩،٣٨٣   
 )٤٧،٣٥٩،٢٤٤(  (١٣٦،٤٢٩،٣٨٣) أطراف ذات عالقة  -ون مشكوك بتحصيلها مؤونة دي

 -  - أطراف ذات عالقة  -صايف الذمم املدينة 
  

 أطراف ذات عالقة –ذمم دائنة 

 كانون االول  ٣١كما في   

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 

 ل.س.    ل.س.    
 -   ١،٤٥٨،١١٥                   أعضاء جملس اإلدارة

شركة لبنانية -التجارية املتحدة الشركة    ١١٢،٩١٣،٤٦٤          ١٦٠،٧٥٠،١٠٧          شركات ذات سيطرة مشرتكة /مسامهني 
 ٢٨٤،٧٢٥  - مسامهني /شركات سابقة ذات سيطرة مشرتكة شركة املتوسط للصناعات الدوائية

 ١،٤١٤،٨٦٩     ١،٤٨٠،٢٧٠ شركات ذات سيطرة مشرتكة /مسامهني بنك بيمو السعودي الفرنسي
           ١١٤،٦١٣،٠٥٨           ١٦٣،٦٨٨،٤٩٢  

  :أو اخلسائر والدخل الشامل اآلخربيان األرباح بنود ب.   

 :ضمن بيان األرباح أو اخلسائر والدخل الشامل اآلخر مع أطراف ذات عالقة العمليات التاليةل يسجمت ت
 كانون األول  ٣١لفترة السنة المنتهية في   
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
  ل.س   ل.س  

 ٣٥،٥٣٧،٧٦٣   ٦٦،٦٩٠،٣١٤  أقساط مكتتبة
 ٤٠،٢٦١،٦١١   ٨١،٢٦٠،٠٧٣  إيرادات فوائد دائنة
 (١،٦٤١،١٢٧)   (١،٦٦٦،٥٣٠)   مطالبات مدفوعة
 (٢٦،٩٣٢،٠٩٥)  (٤٢،٠٤٥،٨٥٥)   رواتب ادارة عليا

 (٨،٠٣٨،٣٦٢)  (٢٠،٦٦٦،٦٧٢)   مكافآت ادارة عليا
 (٣٢،٦٤٦،٥٩٨)  (٢،٦٦٤،٩١٦)   اإلدارةمكافآت جملس 

 (٦،٥٠٠،٠٠٠)  (١٢،٠٠٠،٠٠٠)   بدل حضور جلسات جملس االدارة
 (٣،١٥٦،٠٤٥)  (٣،٥١١،٩٣٤)    مصاريف سفر وتنقالت جملس االدارة

  



 

٢٤  

  مستحقة غير مقبوضة وموجودات أخرى فوائد - ١٢

  يتكون هذا البند مما يلي:

 كانون االول  ٣١كما في   

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 

 ل.س.  ل.س.  
 ٦٢،٥٦١،٨١٥  ١٨،٥٢٤،٠٠٦ فوائد مستحقة وغري مقبوضة على ودائع ألجل

 ٧٣،٤٣٣،٢٠١  ٧٠،٩٠٨،٠٤٥  نفقات مدفوعة مسبقاً 
 ٣١،٠٠٠،٠٠٠  ٦٦،٩٦٠،٠٠٠ موجودات ثابتة مادية -دفعات مقدمة 

 ١٤،٣٩٦،٧٣٢  ٣٣،١٦٥،٧٥٣  ذمم مدينة أخرى 

  ١٨١،٣٩١،٧٤٨  ١٨٩،٥٥٧،٨٠٤ 
   



 

٢٥  

  جودات الثابتة المادية (بعد تنزيل االستهالك المتراكم)المو  -١٣

 مشاريع قيد التنفيذ المجموع
ديكورات مقامة 
على مباني الغير 
 ومباني الشركة

تجهيزات و  اكساءات أساسية
 معدات الكترونية

 األراضي المباني السيارات أثاث و مفروشات

  
   ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س ل.س
 التكلفة التاريخية   

   ٢٠١٨كانون االول    ٣١الرصيد كما يف   ٤،٩٥١،٠٠٠ ١٦١،٧٩٠،٦٣٢ ٣٢،٧٤٣،٣٧٥ ٢٨،٧٠٢،٠٨٥ ٩٦،٦٠٠،٨٧٠ - ٨٤،٨٢٨،٢٨٦ ١،٣٢٩،٩٧٢،٠٨٠ ١،٧٣٩،٥٨٨،٣٢٨
  إضافات  -  - - ٩،٣١٨،٠٠٠ ٤٣،٢٢٧،٢٦٥ ١٢٥،٩١٦،٢٠٨ ٧،٤٤٩،١٠٠ ٤٨،٧٨٣،٢٨٣ ٢٣٤،٦٩٣،٨٥٦
  استبعادات  - (١١،٤٣٩،٦٣٩) (٢٠،٠٠٠) (٣،٤٨٩،٩٢٥) (٣،٢٥٣،٤٤٥) - (٣،١٣٩،٠٥٠) - (٢١،٣٤٢،٠٥٩)

   نقل بني احلسابات  -  ٤٨،٥٩١،٦٠٠ - - - - - (٤٨،٥٩١،٦٠٠) -
   ٢٠١٩كانون االول    ٣١لرصيد كما يف ا  ٤،٩٥١،٠٠٠ ١٩٨،٩٤٢،٥٩٣ ٣٢،٧٢٣،٣٧٥ ٣٤،٥٣٠،١٦٠ ١٣٦،٥٧٤،٦٩٠ ١٢٥،٩١٦،٢٠٨ ٨٩،١٣٨،٣٣٦ ١،٣٣٠،١٦٣،٧٦٣ ١،٩٥٢،٩٤٠،١٢٥
  إضافات   - - ٢٢،٦٦٥،٠٠٠ ٢٦٣،٢٠٠ ٢٢،٣٤٧،٢٠٠ - - ٤١،٦٩٠،٤٩٤ ٨٦،٩٦٥،٨٩٤
  استبعادات    - - (٩٠٩،٨٧٥) (٣٣،٠٠٠) (٦،٠٠٠) - - - (٩٤٨،٨٧٥)

      ٢٠٢٠كانون االول    ٣١الرصيد كما يف   ٤،٩٥١،٠٠٠ ١٩٨،٩٤٢،٥٩٣  ٥٤،٤٧٨،٥٠٠ ٣٤،٧٦٠،٣٦٠ ١٥٨،٩١٥،٨٩٠ ١٢٥،٩١٦،٢٠٨ ٨٩،١٣٨،٣٣٦ ١،٣٧١،٨٥٤،٢٥٧ ٢،٠٣٨،٩٥٧،١٤٤
 ستهالكات المتراكمة  اال  

   ٢٠١٨كانون االول    ٣١الرصيد كما يف   - (٢٨،٢٣٩،٦١٩) (١٦،٩٣٤،٤٩٢) (٢٠،٢١٦،٠٩٧) (٥٦،١٣٧،٢٧٢)  (٤٨،٨٩٥،٤١٢) - (١٧٠،٤٢٢،٨٩٢)
  إضافات ، أعباء السنة  - (٤،٣٨٨،٤٥٩) (٥،٩٩٨،٧٥٢) (١،٥٨٥،٦٥٠) (١٧،١٤٩،٢٤٤) (٥،٢٣٢،٨٠١) (١٦،٧٤٧،٣٢٠)   (٥١،١٠٢،٢٢٦)
 استبعادات    -  ٢،٥٩٢،٢٤٥ ١٨،٦٦٨ ١،٦٧١،٤٢٦ ٢،٦٩٩،٥٦٨ - ٢،٨٥٥،٣٦٨  ٩،٨٣٧،٢٧٥

   ٢٠١٩كانون االول    ٣١يد كما يف الرص  - (٣٠،٠٣٥،٨٣٣) (٢٢،٩١٤،٥٧٦) (٢٠،١٣٠،٣٢١) (٧٠،٥٨٦،٩٤٨) (٥،٢٣٢،٨٠١) (٦٢،٧٨٧،٣٦٤) - (٢١١،٦٨٧،٨٤٣)
  إضافات ، أعباء السنة    - (٥،٣٦٦،٧٠٨) (٨،٨٤٩،٠٠٣) (١،٩٠١،٨٥٨) (٢٤،٨٥٤،٢٥٦) (١٢،٥٩١،٧٩٢) (٨،٥٤٤،٣٥٦) - (٦٢،١٠٧،٩٧٣)
  استبعادات    - - ٩٠٩،٨٧٥ ٣٣،٠٠٠ ٦،٠٠٠   - ٩٤٨،٨٧٥

   ٢٠٢٠كانون االول    ٣١الرصيد كما يف   - (٣٥،٤٠٢،٥٤١) (٣٠،٨٥٣،٧٠٤)  (٢١،٩٩٩،١٧٩) (٩٥،٤٣٥،٢٠٤) (١٧،٨٢٤،٥٩٣) (٧١،٣٣١،٧٢٠) - (٢٧٢،٨٤٦،٩٤١)
             

     ٢٠٢٠كانون األول   ٣١الرصيد كما يف   ٤،٩٥١،٠٠٠ ١٦٣،٥٤٠،٠٥٢ ٢٣،٦٢٤،٧٩٦ ١٢،٧٦١،١٨١ ٦٣،٤٨٠،٦٨٦ ١٠٨،٠٩١،٦١٥ ١٧،٨٠٦،٦١٦ ١،٣٧١،٨٥٤،٢٥٧ ١،٧٦٦،١١٠،٢٠٣
               ٢٠١٩كانون األول   ٣١الرصيد كما يف   ٤،٩٥١،٠٠٠ ١٦٨،٩٠٦،٧٦٠ ٩،٨٠٨،٧٩٩ ١٤،٣٩٩،٨٣٩ ٦٥،٩٨٧،٧٤٢ ١٢٠،٦٨٣،٤٠٧ ٢٦،٣٥٠،٩٧٢ ١،٣٣٠،١٦٣،٧٦٣ ١،٧٤١،٢٥٢،٢٨٢

  
  



 

٢٦  

  المتراكم) اإلطفاءالمادية (بعد تنزيل غير الموجودات الثابتة  -١٤

 برامج محاسبية 
 ل.س 

  التكلفة التاريخية:

 ٩،٠٨٢،٧٤١ ٢٠١٨ن األول كانو   ٣١رصيد 
 ٥،٨٦٧،٢٨٥ اإلضافات

 ١٤،٩٥٠،٠٢٦ ٢٠١٩كانون األول   ٣١رصيد 
 ٨،٥٢٧،٣٠٠ اإلضافات

 ٢٣،٤٧٧،٣٢٦ ٢٠٢٠كانون األول   ٣١رصيد 
   

  طفاء المتراكماإل
 (٩،٠٠٠،٩٧٢)  ٢٠١٨كانون األول   ٣١رصيد 

 (٦١٧،٣٩٨) اإلضافات
 (٩،٦١٨،٣٧٠) ٢٠١٩كانون األول   ٣١رصيد 

  (١،٤١٩،٠٤٨) اإلضافات
  (١١،٠٣٧،٤١٨) ٢٠٢٠كانون األول   ٣١رصيد 

  القيمة الدفترية:

 ١٢،٤٣٩،٩٠٨  ٢٠٢٠كانون األول   ٣١رصيد 
 ٥،٣٣١،٦٥٦ ٢٠١٩كانون األول   ٣١رصيد 

  

  وديعة مجمدة لصالح هيئة اإلشراف على التأمين -١٥

 وديعة سورية لرية مليون/٢مبلغ / املرخصة السورية املصارف أحد يف اهليئة باسم تودع بأن تأمنيال شركات تلتزم ،٢٠٠٥ لعام ٤٣ رقم التشريعي للمرسوم وفقاً 
سورية،  مليون لرية/٢٥عن / األنـواع لكـل تودعه ما جمموع يزيد ال أن على زاولتها،ترغب مب الذي التأمني فروع من فرع لكل يف حساب جممد بالنسبةاً ضمان

  .جودات الثابتة للشركة يعاد هلا عند تصفية أعماهلا أصوالً ويعترب هذا املبلغ من املو 

  حسابات دائنة لشركات التأمين وإعادة التأمين -١٦
بات شركات ميثل هذا البند أرصدة جممدة على شركات إعادة التأمني ملقابلة حصة معيدي التأمني من االحتياطيات الفنية واحلسابية باإلضافة إىل حسا

 رية. إعادة التأمني اجلا
  
 

  قروض وتسهيالت مصرفية : -١٧
 مع القرض قيمة تسدد أن على ، للمصرف العقار رهن بضمان عقار شراء لغاية ،سورية لرية مليون ٥٠٠ بقيمة حملي مصرف من ممنوح قرض  البند هذا مثل

  .٢٠١٨-١٢-١٨ تاريخ من سنوات ست خالل فوائده
  



 

٢٧  

  ووكالء تأمينووسطاء عمالء دائنون  -١٨
  مما يلي:ذا البند يتكون ه

 كانون االول  ٣١كما في  

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 

 ل.س  ل.س 
 ١٩،٢٥٦،٠٣٩  ١٥،٥٩٥،٣١٨ عمالء دائنون  

 ٣٣،١٧٣،٨٣٢  ٧٠،٦٨٢،٠٩٤ مندويب مبيعات وسطاء ووكالء تامني

 ٥٢،٤٢٩،٨٧١  ٨٦،٢٧٧،٤١٢ 
  
  االحتياطيات الفنية والحسابية -١٩

  يتكون هذا البند مما يلي:
   ٢٠٢٠كانون األول   ٣١كما في  

احتياطي ايرادات غير   
 مكتسبة

  احتياطي  
 مطالبات تحت التسوية

  احتياطي  
 مطالبات غير مبلغ عنها

 المجموع  

 ل.س  ل.س  ل.س  ل.س  
 ٥٦،٨١٦،٨٩١  -  ٢،٧٥٩،٠٢٧  ٥٤،٠٥٧،٨٦٤  فرع احلياة ( احتياطي حسايب)

 ٧٣،٤٨٦،١٧٥  ١٤،٦٢٧،٥٧٨  ١٠،١٠٠،٠٠٠  ٤٨،٧٥٨،٥٩٧  البحري
 ٥٦٨،٨٤٦،٨٠٤  ٤٨،٠٢٩،٣٥٤  ٤٦٣،٩٣٦،٤٥٧  ٥٦،٨٨٠،٩٩٣  السيارات/ الزامي
 ٢١٩،٩٦٦،٢٣٦  ٢٣،٧٩٦،٤٣٢  ٦٩،٢٥٥،٥٠٠  ١٢٦،٩١٤،٣٠٤  السيارات/شامل
 ٦٧٤،٦٧٣،٣٨٥  -  ٢٧٩،١٦٧،٦٥٩  ٣٩٥،٥٠٥،٧٢٦  الصحي داخلي
 ٧،٩٤٨،٥١٤  -  -  ٧،٩٤٨،٥١٤  الصحي خارجي

 ٢٨٥،٥٧٦،٦٧٨  ٤١،٦٣٣،٩٣٢  ٢١،٨٨٥،١٢٢  ٢٢٢،٠٥٧،٦٢٤  احلريق
 ١،٥٨٧،٤٧٢  ٢٠٧،٠٦٢  ١،٣٨٠،٤١٠  -  سرقة

 ١٥٠،٨٤١،١٠٢  ٢٣،٨١٧،٠١٦  -  ١٢٧،٠٢٤،٠٨٦  التغطيات املصرفية
 ٣٦،٣٤٧،٧٤١  ٣،٩٨٢،٥١٥  ٥٠٠،٠٠٠  ٣١،٨٦٥،٢٢٦  هندسي
 ٤٢،٢٦٢،٩٥٦  ٤،٧٦٩،٠٧٩  -  ٣٧،٤٩٣،٨٧٧  سفر

 ١١٢،٧٣٣،٥٨٧  ١٤،٣٨٨،٩٢٣  ٩٥،٩٢٦،١٥٢  ٢،٤١٨،٥١٢  مسؤوليات
 ١٦،٧٠٧،٧٠٢  ١،٤٠٦،٤٦٣  ٧،٨٠٠،٠٠٠  ٧،٥٠١،٢٣٩  احلوادث العامة
 ١١،٥٢٧،٣٣٢  ١،٠٦٣،٣٠٧  ١،٩٥٧،٥٦٥  ٨،٥٠٦،٤٦٠  حوادث شخصية

  ٢،٢٥٩،٣٢٢،٥٧٥  ١٧٧،٧٢١،٦٦١  ٩٥٤،٦٦٧،٨٩٢  ١،١٢٦،٩٣٣،٠٢٢ 
 

  

  

  

 



 

٢٨  

   ٢٠١٩كانون األول   ٣١كما في  

ايرادات غير  احتياطي  
 مكتسبة

  احتياطي  
 مطالبات تحت التسوية

  احتياطي  
 مطالبات غير مبلغ عنها

 المجموع  

 ل.س  ل.س  ل.س  ل.س  
 ٣٤،٠٦٠،٤٧٤  -  ٢،٧٥٩،٠٢٧  ٣١،٣٠١،٤٤٧  فرع احلياة ( احتياطي حسايب)

 ٤٥،٧٠٢،٧٣١  ٨،٩٣٠،٠١٤  ٧،٠٠٦،٠٠٠  ٢٩،٧٦٦،٧١٧  البحري
لزاميإالسيارات/    ٦١٩،٥٩٩،١٠٢  ٤٨،٥٥٨،٠٢٨  ٥١١،٣٤٠،٤٨٦  ٥٩،٧٠٠،٥٨٨ 

 ١٤٥،١٩٥،٥٠٠  ١٤،١٧٣،١٧٢  ٥٥،٤١٤،٥٧٠  ٧٥،٦٠٧،٧٥٨  السيارات/شامل
 ٣٥٨،٤٦٩،٧٨١  ٤٠،٣٠٨،٤٨٦  ٦٢،١٧٢،١٦٧  ٢٥٥،٩٨٩،١٢٨  الصحي داخلي
 ١٥،٢٤٥،٨٨٤  -  -  ١٥،٢٤٥،٨٨٤  الصحي خارجي

 ١٥٥،٨٠٤،٠٣٨  ٢١،٨٧٣،٩٥١  ١٧،٢٥٣،٥٩٧  ١١٦،٦٧٦،٤٩٠  احلريق
 ١،٥٨٧،٤٧٢  ٢٠٧،٠٦٢  ١،٣٨٠،٤١٠  -  سرقة

 ٢٩،٠٨٨،٢٣١  ٤،٥٩٢،٨٧٩  -  ٢٤،٤٩٥،٣٥٢  التغطيات املصرفية
 ١٠،٠١٧،٨١٩  ١،٠١١،٣٦٥  ٥٠٠،٠٠٠  ٨،٥٠٦،٤٥٤  هندسي
 ٥،٣٥٧،٩١٤  ١،٤٥٦،٤٧٩  -  ٣،٩٠١،٤٣٥  سفر

 ٥٧،٢٣٥،٤٣٥  ٥،٠٦٣،٤٣٢  ٣٣،٧٥٦،٢١٢  ١٨،٤١٥،٧٩١  مسؤوليات
 ١٢،٩٠٠،١٨٢  ١،١٧٠،٠٠٠  ٧،٨٠٠،٠٠٠  ٣،٩٣٠،١٨٢  احلوادث العامة
 ٦،٣٩٢،٥٣٤  ٥٥٠،٠٦٣  ١،٤٤١،٩٧٥  ٤،٤٠٠،٤٩٦  حوادث شخصية

  ١،٤٩٦،٦٥٧،٠٩٧  ١٤٧،٨٩٤،٩٣١  ٧٠٠،٨٢٤،٤٤٤  ٦٤٧،٩٣٧،٧٢٢ 
  

ل ذلك الربع، كذلك تقوم باإلفراج عن االحتياطيات اليت مت احتجازها تقوم الشركة بنهاية كل ربع باحتجاز حصتها من االحتياطيات الفنية واحلسابية ألعما
  .عن الربع املقابل هلا يف الفرتة السابقة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

٢٩  

  ذمم دائنة ودائنون مختلفون -٢٠

  يتكون هذا البند مما يلي:
 كانون األول  ٣١كما في    كانون األول  ٣١كما في  

  ٢٠١٩   ٢٠٢٠ 
 ل.س   ل.س  

  ٣٢،٩٢٤،٣٤٩  ٣٢،٩٢٤،٣٤٩  الفرنسي بنك بيمو السعودي

  ١١،٩٨٨،٠٦٦  ٢٥،٨٧٣،٥٥٦ طوابع ورسوم تأمني
 -  - دفعات مستحقة للموظفني
  ١٩،٣١٤،٦٨٨  ٢٧،٣٣٠،١٦٥ ضريبة الرواتب واألجور
  ١،٨٨١،٦٦٧  ٢،٧٤٧،٦٦١ مصاريف أخرى مستحقة

  ١،٥٥١،٣٦٧  ١،٢٩٨،٨٤٠ فوائد قرض مصريف مستحقة غري مدفوعة
  ٢،٥٤٤،٢٤٧  ٢،٧١٥،٣١٩ ة اخلدمات الطبيةشركات إدار 

  ١،٦٥١،٥٩٥  ١،٧١٥،٨٦١ التأمينات االجتماعية
اية خدمة   ٥،٤٩٥،٢٣٤  ١٠،١٣٨،٦٨٩ مؤونة تعويض 
  ٨،٧١٩،٦٩٨  ٢٣،٤٢٩،٢٨١ أرصدة دائنة أخرى

 ٨٦،٠٧٠،٩١١  ١٢٨،١٧٣،٧٢١ 

  

  .املصرف لقاء إنشاء عقار مشرتك يف مدينة عدرا الصناعية * ميثل الرصيد املستحق لبنك بيمو السعودي الفرنسي دفعة مقدمة من
  

  

  مؤونة ضريبة الدخل -٢١

من  %٥٠م، والذي حدد الضريبة لشركات التأمني اليت تطرح أكثر من ٢٠٠٥للعام  ٤٣يتم تشكيل مؤونة ضريبة الدخل وفقاً ألحكام املرسوم التشريعي رقم 
من الضريبة على  %١٠، باإلضافة للمسامهة الوطنية إلعادة اإلعمار مبعدل ضعة للضريبة األرباح اخلامن صايف %١٥أسهمها على االكتتاب العام مبعدل 

  .الربح السنوي
الية عن ة للضريبة عن األرباح الصافية الواردة يف بيان األرباح أو اخلسائر والدخل الشامل اآلخر بسبب اختالف املعايري الدولية للتقارير املختتلف األرباح اخلاضع

  ، لذلك تضاف املبالغ غري اجلائز تنزيلها من الوعاء الضرييب، وهي كالتايل:األنظمة الضريبية السورية
  
  
  
  
  
  
  



 

٣٠  

 لكانون االو   ٣١كما في  
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 ل.س  ل.س 

 ٥٩،٥١٦،٣٤٢  ٢،٨٣٦،٦٧٤،٥٨٥  أرباح  الفرتة  قبل الضريبة

  يضاف
 

 
 ٤،٣٨٨،٤٥٩  ٥،٣٦٦،٧٠٨ إهتالك املباين و عقارات استثمارية

 ٦٢٤،٠٣٦   ٢٦١،٥٣٧ ضريبة أرباح / اعادة تكليف سنوات سابقة
اية خدمة   -   ٤،٦٤٣،٤٥٥ خمصص تعويض 

  ٤،٤٢٢،٠٠٠   ١،٥٢٢،٠٠٠ ٦٠ة  اخلاصة بالبوالص اخلاضعة للقانون املصاريف التشغيلي
 -  ٤،٤٣٢،٦٥٠  خمصص إعادة تكليف ضريبة أرباح

 -  ٢٨٧،٢١٠،٧٨٨  أرباح فروقات الصرف احملققة احملولة من فروقات غري حمققة
بالقيمة العادلة من خالل بيان حمققة من بيع استثمارات مالية  خسائر

  الدخل الشامل
٣٣٩،٣٨٣  - 

    ينزل
 (٥،٤٠٩،٤٧٠)  - مصاريف ورسوم متعلقة بزيادة رأس املال 

إيرادات نامجة عن توزيعات أرباح استثمارات مالية بالقيمة العادلة من 
  (٢٥،٠٠٠)   -  خالل بيان الدخل الشامل

 (١٧،٤٣١،١٦٠)  (٩،٠٦٢،٢٥٠) ٦٠إيراد البوالص اخلاضعة للقانون 
اية السنة)فروقات الصرف (اعادة تقيي  ٨،١٣٨،٨٤٧  (٢،٥١٦،٦٣٦،٠٣٨) م 
 ٦١٤،٧٥٢،٨١٨ األرباح اخلاضعة للضريبة

 

٥٤،٢٢٤،٠٥٤ 
 ٨،١٣٤،٠٠٠ ٩٢،٢١٣،٠٠٠ )%١٥ضريبة الدخل (
 ٨١٣،٤٠٠ ٩،٢٢١،٣٠٠ الضريبة ) %١٠اعادة اعمار  (

 ٨،٩٤٧،٤٠٠ ١٠١،٤٣٤،٣٠٠  مؤونة ضريبة الدخل
  

  تايل:كال  هي الدخل ضريبة مؤونة حركة إن

 كانون االول  ٣١كما في  

 ٢٠١٩   ٢٠٢٠ 

 ل.س  ل.س 
 ٤،٢٨٨،٩٠٠  ٨،٩٤٧،٤٠٠ الرصيد يف بداية السنة
 (٤،٢٨٨،٩٠٠)  (٨،٩٤٧،٤٠٠)  املدفوع خالل العام
 ٨،٩٤٧،٤٠٠  ١٠١،٤٣٤،٣٠٠ إضافات خالل العام
اية السنة  ٨،٩٤٧،٤٠٠  ١٠١،٤٣٤،٣٠٠ الرصيد يف 

  

  

  

  

  

  

  



 

٣١  

  عباء ومخاطر محتملةمؤونة مواجهة أ -٢٢
وذلك منذ السنة لرية سورية كمؤونة ملواجهة أضرار حمتملة ألصوهلا الثابتة املوجودة يف فروع الشركة يف باقي احملافظات.  ٢٥,٣٢٥,٤٦٢قامت الشركة بتخصيص مبلغ 

، بعد استخدام جزء منها خالل رية  سورية/ ل ١٤,٥٢٩,٠٧٦م /  ٢٠٢٠كانون األول   ٣١م ، وقد بلغت هذه املؤونة كما يف  ٢٠١٢كانون األول   ٣١املنتهية يف 
 .لرية سورية /١٠,٧٩٦,٣٨٦/   السنوات السابقة بقيمة

 
  رأس المال -٢٣

  تعديل النظام األساسي وختفيض قيمة السهم: 
 مسية للسهموتعديل القيمة اال إقرار النظام األساسيومت  ،انعقدت اجلمعية العمومية غري العادية ٢٠١٣أيار  ٩: بتاريخ ساسي وختفيض قيمة السهمتعديل النظام األ

وبالتايل يكون  ٢٠١١شباط  ١٤الصادر يف  ٢٩لرية سورية عمًال بأحكام قانون الشركات الصادر باملرسوم التشريعي رقم  ٥٠٠لرية سورية بدًال من  ١٠٠لتصبح 
   لرية سورية للسهم . ١٠٠يمة امسية سهم بق ٨،٥٠٠،٠٠٠من  لرية سورية مؤلفاً  ٨٥٠،٠٠٠،٠٠٠رأس املال البالغ 

 ل.س  /١,٠٦٢,٥٠٠,٠٠٠مجاع على زيادة رأس مال الشركة ليصبح /صادقت اهليئة العامة باإل ٢٠١٨ان نيس ٢٩ووفقاً الجتماع اهليئة العامة غري العادية املنعقدة بتاريخ 
 : شرافية التاليةاجلهات الوصائية واإل ل.س ومتت موافقة ومصادقات ١٠٠سهم بالقيمة االمسية  ١٠,٦٢٥,٠٠٠مقسماً على 

تاريخ :  -ص /٥٢٣رقم :  -شراف على التأمني موافقة هيئة  اإل   ،٠٤/٠٦/٢٠١٨تاريخ :   -١٥٦١قرار رقم -ارة الداخلية ومحاية املستهلك موافقة وزارة التج 
    ٢٠١٨./١٦/٠٧تاريخ :  ٨٥-رقم : –راق واألسواق املالية موافقة هيئة األو   ،٣٠/٠٥/٢٠١٨

      /١,٥٩٣,٧٥٠,٠٠٠مجاع على زيادة رأس مال الشركة ليصبح /مصادقة اهليئة العامة باإل ٢٠١٩ن نيسا ٣٠كما مت أيضاً وفقاً الجتماع اهليئة العامة غري العادية املنعقدة بتاريخ   
 :رافية التاليةات اجلهات الوصائية واإلشل.س ومتت موافقة ومصادق ١٠٠سهم بالقيمة االمسية  ١٥,٩٣٧,٥٠٠مقسماً على  ،لرية سورية  
تاريخ :  -ص /٧٨٢رقم :  -شراف على التأمني موافقة هيئة  اإل  ،٠٩/٠٧/٢٠١٩تاريخ:   -٢٠٢٦قرار رقم -ارة الداخلية ومحاية املستهلك موافقة وزارة التج 

  .١٩/٠٨/٢٠١٩تاريخ :  -م  /١٢٣رقم :  –موافقة هيئة األوراق واألسواق املالية    ،١٥/٠٧/٢٠١٩
    

  االحتياطي القانوني واالحتياطي االختياري - ٢٤
من  %٢٥بل الضريبة، حىت بلوغه من صايف األرباح السنوية ق %١٠، االحتياطي القانوين  مبعدل ٢٠١١شباط  ٢٤تاريخ  ٢٩من قانون الشركات رقم  ١٩٧حددت املادة 

     ه من أرباح السنوات السابقة بناًء على قرار اجلمعية العمومية للمسامهني.س املال. وميثل االحتياطي االختياري مبلغ يتم اقتطاعرأ
بعد استبعاد فروقات أسعار الصرف غري احملققة  ٢٠٢٠كانون األول   ٣١مت ختصيص احتياطي قانوين عن أرباح السنة املنتهية يف  ٢٠٢٠كانون األول   ٣١يف  املنتهيةيف السنة 

من األرباح احملققة احملولة من األرباح غري احملققة  %١٠باإلضافة إىل ختصيص احتياطي قانوين مبا يعادل / لرية سورية ،  ٣٢،٠٠٣،٨٥٥/  ليكون مبلغ االحتياطي عن السنة
لرية سورية،  /٦٠،٧٢٤،٩٣٤م /٢٠٢٠لرية سورية ليكون مبلغ االحتياطي القانونين املخصص خالل العام  /٢٨،٧٢١،٠٧٩الناجتة عن تغريات أسعار صرف سابقة  مببلغ /

          .٢٠١٩كانون األول   ٣١/ لرية سورية عن أرباح السنة املنتهية يف  ٦،٧٦٥،٥١٩مقابل /

  مكاسب غير محققة متراكمة ناتجة عن تغيرات أسعار الصرف -٢٥
ا إسائر) الناجتة عن الصادر عن هيئة األوراق واألاسواق املالية يتم االعرتاف باملكاسب ( اخل ٢٠١٥لعام  ١٢على التعميم رقم  بناءً  عادة تقييم البنود النقدية املعرتف 

)  يف مكونات حقوق امللكية يف قائمة املركز املايل للضريبة ويتم فصل هذه املكاسب (اخلسائر بالعمالت األجنبية ببند منفصل يف قائمة الدخل الشامل فبل الدخل اخلاضع
    .حملتجزة رباح اوقائمة التغيريات يف حقوق امللكية عن األ

  
  
  
  
  
  



 

٣٢  

  أرباح مدورة -٢٦
  وتدوير األرباح املتبقية وفق ما يلي:من األرباح الصافية  %٥باإلمجاع على صرف مكافأة أعضاء جملس اإلدارة بنسبة  ٠٩/٠٧/٢٠٢٠اهليئة العامة املنعقدة بتاريخ  وافقت

 كانون االول  ٣١كما في  

 ٢٠١٩   ٢٠٢٠ 

 ل.س  ل.س 
 ٥٨٦،٩٣٣،٤٩٠  ٤٦،٥٣٢،٨٠٠ الرصيد يف بداية السنة

 (٥٣١،٢٥٠،٠٠٠)  -  توزيعات أرباح

 (٣٢،٦٤٦،٥٩٨)  (٢،٦٦٤،٩١٦)  توزيعات مكافآت جملس اإلدارة

 ٥٨،٧٠٧،٧٨٩  ٢١٨،٦٠٤،٢٤٧  صايف أرباح السنة

 (٥،٤٠٩،٤٧٠)  -  مصاريف ورسوم متعلقة بزيادة رأس املال

  -  ٢٨٧،٢١٠،٧٨٨   *ةحتويل من أرباح فروقات أسعار صرف غري حمققة مرتاكم

 (٦،٧٦٥،٥١٩)  (٦٠،٧٢٤،٩٣٤)  احتياطي قانوين

 (٢٣،٠٣٦،٨٩٢)   - احتياطي اختياري

اية السنة  ٤٦،٥٣٢،٨٠٠  ٤٨٨،٩٥٧،٩٨٥ الرصيد يف 

  
قامت الشركة بإعادة احتساب القيمة الدفرتية عملة حمققة، بعد أن * يتكون بند حتويل من أرباح فروقات أسعار صرف غري حمققة مرتاكمة إىل أرباح مدورة حمققة من فروقات 

ا عند نشوء البند، نتج عن ذلك أن األرباح احملققة النا ا بالعمالت األجنبية وذلك وفقاً للقيمة الواجب االعرتاف  كانون األول   ٣١مجة عن تلك البنود لغاية للبنود املعرتف 
  لرية سورية لألرباح احملققة املدورة. /٢٨٧،٢١٠،٧٨٨ل.س، وعليه مت حتويل الفرق البالغ / /٣،٢٤٣،٥٣٦،٠٥٢ل.س، عوضاً عن / /٢،٩٥٦،٣٢٥،٢٦٤تبلغ / ٢٠٢٠

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  



 

٣٣  

      

  التأمين أقساط صافي -٢٧

  يتكون هذا البند مما يلي:

 ٢٠٢٠كانون األول    ٣١المنتهية في  لفترة السنة 

  إجمالي  
الحسومات 

الممنوحة على 
 األقساط

تفاقيات امصاريف   حصة معيدي التأمين  
 فائض الخسارة

 صافي 

 ل.س  ل.س  ل.س   ل.س  ل.س  
ا          األقساط املكتتب 

  ٤٤،٤٥٠،٥٩٧ -  (٢٤،٩٠٩،٦٤٣)    (٨،١٢٠)    ٦٩،٣٦٨،٣٦٠ تأمينات حياة
  ١،٦٥٦،٨٨٧،٦٢٤  (١٣،٨٥٧،٦٩٣)   (١،٠١٣،٠٢٠،٤٤٤)   (٧،٧٣٦،٢٤٦)   ٢،٦٩١،٥٠٢،٠٠٧  تأمينات عامة

١،٧٠١،٣٣٨،٢٢١  (١٣،٨٥٧،٦٩٣)   )١،٠٣٧،٩٣٠،٠٨٧(   (٧،٧٤٤،٣٦٦)   ٢،٧٦٠،٨٧٠،٣٦٧  
  صايف التغري يف إحتياطي أقساط 

 
   

 (١٥،٣٤١،٤٧٣)  -   ٧،٤١٤،٩٤٤  -  (٢٢،٧٥٦،٤١٧)  تأمينات حياة
 (٢٢٨،٣١٤،٤٨٨)    -   ٢٢٧،٩٢٤،٣٩٥  -  (٤٥٦،٢٣٨،٨٨٣)   تأمينات عامة

   (٤٧٨،٩٩٥،٣٠٠)  -  (٢٤٣،٦٥٥،٩٦١)   -   ٢٣٥،٣٣٩،٣٣٩ 
  ١،٤٥٧،٦٨٢،٢٦٠  (١٣،٨٥٧،٦٩٣)   (٨٠٢،٥٩٠،٧٤٨)    (٧،٧٤٤،٣٦٦)   ٢،٢٨١،٨٧٥،٠٦٧  
         
        

  
  ٢٠١٩ كانون األول  ٣١المنتهية في  لفترة السنة

  
   إجمالي  

الحسومات 
الممنوحة على 
 األقساط

مصاريف إتفاقيات    صة معيدي التأمينح 
 فائض الخسارة

 صافي  

 ل.س   ل.س   ل.س  ل.س   ل.س  
ا            األقساط املكتتب 

  ٢٣،٢٤٧،٠٤٤  -   (١٦،٠٦٠،١٥٦)   -    ٣٩،٣٠٧،٢٠٠ تأمينات حياة
  ٨٧٩،٠٣٩،٢٦٣   (٩،٥٦٦،٧١٩)    (٤٦٩،٢٤٨،٦٢٨)   (٤٩٢،٠١١)     ١،٣٥٨،٣٤٦،٦٢١  تأمينات عامة

  ٩٠٢،٢٨٦،٣٠٧   (٩،٥٦٦،٧١٩)    (٤٨٥،٣٠٨،٧٨٤)   (٤٩٢،٠١١)     ١،٣٩٧،٦٥٣،٨٢١  
 صايف التغري يف إحتياطي أقساط 

 
  

 
 

 
 

   (٨،٣١٨،٤٥٠)  تأمينات حياة
 (٥،٩٦٧،٤٢٥)   -    ٢،٣٥١،٠٢٥ 

   (١٦٢،٥٨٠،٧٠٢)   تأمينات عامة
 (١٣٢،٤٣٦،١٤٤)     -    ٣٠،١٤٤،٥٥٨ 

   (١٧٠،٨٩٩،١٥٢)   -     (١٣٨،٤٠٣،٥٦٩)    -    ٣٢،٤٩٥،٥٨٣ 
  ٧٦٣،٨٨٢،٧٣٨   (٩،٥٦٦،٧١٩)    (٤٥٢،٨١٣،٢٠١)   (٤٩٢،٠١١)     ١،٢٢٦،٧٥٤،٦٦٩  

  

  



 

٣٤  

  رباح المعاهدات أعموالت مقبوضة وعموالت  -٢٨

  .معها التأمني إعادة عقود يف الشركات هذه مع املربمة لالتفاقيات وفقاً  التأمني إعادة شركات من املقبوضة العموالت البند هذا ميثل

  صافي المطالبات -٢٩

 ٢٠٢٠كانون األول    ٣١لفترة السنة المنتهية في  
 صافي  حصة معيدي التأمين  إجمالي  
 ل.س  ل.س  ل.س  

        املطالبات املدفوعة
 (٢،٩٠٨،٩٠٠)  ٨٨١،١٠٠  (٣،٧٩٠،٠٠٠) تأمينات حياة
 (٥٢٨،٦٧٦،٤١٦)  ٥٤،٠٩٠،٢٨٣  (٥٨٢،٧٦٦،٦٩٩)  تأمينات عامة

  (٥٨٦،٥٥٦،٦٩٩)  (٥٣١،٥٨٥،٣١٦)  ٥٤،٩٧١،٣٨٣ 
   التغير في مطالبات قيد التسوية صافي 

 -   -   - تأمينات حياة
 (٢١٥،٦٨٦،٦٦٢)  ١٠٨،٧٨٠،١٥١  (٣٢٤،٤٦٦،٨١٣)  تأمينات عامة

  (٣٢٤،٤٦٦،٨١٣)  (٢١٥،٦٨٦،٦٦٢)  ١٠٨،٧٨٠،١٥١ 
  (٩١١،٠٢٣،٥١٢)  (٧٤٧،٢٧١،٩٧٨)  ١٦٣،٧٥١،٥٣٤ 
     
    
 ٢٠١٩كانون األول    ٣١لفترة السنة المنتهية في  
 صافي  حصة معيدي التأمين  إجمالي  
 ل.س  ل.س  ل.س  

      املطالبات املدفوعة
 (١،٨٢٤،٣٣٣)  ٣،٤٧٢،٩٩٨  (٥،٢٩٧،٣٣١) تأمينات حياة
 (٣٨٨،٦٧٨،١٢٢)  ١٣،٥٠٢،٢٥٠  (٤٠٢،١٨٠،٣٧٢)  تأمينات عامة

  (٤٠٧،٤٧٧،٧٠٣)  (٣٩٠،٥٠٢،٤٥٥)  ١٦،٩٧٥،٢٤٨ 
      

 
   التغير في مطالبات قيد التسوية صافي 

 ٤٨١،٠٤٤  (١،٤٤٣،١٣٢)  ١،٩٢٤،١٧٦ تأمينات حياة
 (١٠،٠٠٢،٢٩٨)  ٦،١٨٥،٩٥٢  (١٦،١٨٨،٢٥٠)  تأمينات عامة

  (١٤،٢٦٤،٠٧٤)  (٩،٥٢١،٢٥٤)  ٤،٧٤٢،٨٢٠ 
       
 (٤٢١،٧٤١،٧٧٧)  (٤٠٠،٠٢٣،٧٠٩)  ٢١،٧١٨،٠٦٨ 
  

  

  



 

٣٥  

  تأمينية أخرى مصاريف  -٣٠

 كانون األول  ٣١لفترة السنة المنتهية في  
  ٢٠١٩   ٢٠٢٠ 
 ل.س   ل.س  

             ١٠،٤٧٩،٣٠٠   ١٧،٣٦٦،١٥٥  مصاريف كشف قبل التأمني 
 -   ١٣،١٢٥،٠٠٠  التأمني  كلفة اصدار بطاقات

 ٧٥٦،١٦٠    ٦١٦،٦٤٠  CRTبطاقات انقاذ السيارات 
 ٢٤٦،٣٠٠   ٥،٢٤٧،٢٤٠  خدمات تأمينية مابعد إصدار العقود

  ١١،٤٨١،٧٦٠   ٣٦،٣٥٥،٠٣٥ 
  

  بدالت هيئة اإلشراف على التأمين -٣١
 ستة بنسبة العاملة اجلهات على سنوي بدل اهليئة تستويف" تضمنامل ٢٠٠٤ لعام ٦٨ التشريعي املرسوم من ١١ املادة من ١ الفقرة نص ىلإ استناداً 
  ."جهة لكل املتحققة الصافية السنوية األقساط مجايلإ من لفباأل

  

  حصة صندوق التعويض لمتضرري حوادث السير مجهولة المسبب -٣٢
 باملئة واحد من الصندوق وارد"تكون م املتضمن التامني على شرافاإل هيئة عن الصادر أ م/  ٩٨/١٠٠ رقم القرار من السادسة املادة من الفقرةأ ىلإ استناداً 

  ."التأمني شركات من شركة كل  حتققها اليت لزامياإل التأمني أقساط مجايلإ من

  حصة صندوق الرعاية االجتماعية -٣٣
 مخسة من الصندوق واردتكون م" املتضمن منيالتأ على شرافاإل هيئة عن لصادرأ ا م /١٠٠/١٨/٥٩ رقم القرار من اخلامسة املادة من أ الفقرة  إىلاستناداً 
    ."التأمني شركات من شركة كل  حتققها اليت لزامياإل التأمني أقساط مجايلإ من باملئة

  رواتب وأجور وملحقاتها -٤٣
  يتكون هذا البند مما يلي:

 كانون األول  ٣١لفترة السنة المنتهية في 

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 

 ل.س  ل.س  
 ٧٤،٢١٦،٥١٢  ٩٦،٤٧١،٠٤٩  وأجوررواتب 

 ٤٠،٦٢٠،٧٧٤  ٨٣،٦٥٥،٥٠٧  حوافز ومكافآت
 ١٣،٥٥٣،٨٢٨  ١٣،٤١١،٦٦٧  بدل مواصالت

 ١١،٢٦٤،٥٦٨  ١٥،٢١٧،٥٦١  تأمينات اجتماعية
 ٥،٥٨٠،٥٣٣  ٦،٦٢٦،٨٠٠  بدل متثيل

 ٢١،٢٥٧،٩٣٥  ٢٧،٧٨١،١٥٧  بدل غالء معيشة
 ١١،٤٧٩،٣١١  ١١،٣٩٣،٧٨٠  تامني صحي وحياة 

 ٩،٤٥١،٠٨٤  ٩،٥١١،٩٥٦  أخرى
اية خدمة   -  ١،٠٣٥،٠٠٠  تعويض 

 ١٢،٩٨٥،٤١٧  -  بدل معيشي 
 ١١،٣٥٨،٠٤٥  ١٦،٩٨٤،٢٥٠  دارة ومسؤولية إبدل 

 ٦،٥٠٠،٠٠٠  ١٢،٠٠٠،٠٠٠  دارةبدل حضور جلسات جملس اإل 
 ٢١٨،٢٦٨،٠٠٧  ٢٩٤،٠٨٨،٧٢٧ 

  



 

٣٦  

  

  مصاريف إدارية وعمومية -٥٣
  يلي: يتكون هذا البند مما

 كانون األول  ٣١لفترة السنة المنتهية في 

  ٢٠١٩   ٢٠٢٠ 

 ل.س   ل.س  
 ١٠،٤٩٩،٦٣٨   ١٤،٦٧٩،٣٠٠  دعاية واعالن

 ٢٥،٨٢٢،٢٧١   ٢٦،٠٠٥،٦٠٣  أجيار و مصاريف مكتبية
 ١٩،٦٣٠،١٧٠   ٢٦،٢٠٨،١٤٠  أتعاب مهنية

 ٢،٠٠٠،٠٠٠   ١،٥٠٠،٠٠٠  اتعاب التدقيق اخلارجي 
 ٢٧،٢٥٦،٣٥١   ٣٧،٠٨٥،١١٧  كهرباء وهاتف وتدفئة
 ٢،٤٩٦،٠٢٢   ١٠،٧٤٧،١٥٠  قرطاسية ولوازم مكتبية 

 ١٠،١٧٩،٦٧٦   ٥،٨٨١،٠٠٠  ضرائب ورسوم وطوابع  
 ١،٧٦١،٣٩٥   ١،٧١١،٤٠٠  نفقات سفر و انتقاالت

 ٨،٢٣٨،٠٤٧   ٦،٧٨٤،٠١٩  هدايا وضيافة
 ٨،٠١٩،٨٩٤   ١٧،٩١٠،٩٨٦  صيانة

 ٩،٨٧١،٩٩٠   ٣،٠٨٥،١٣٩  اشرتاكات
 ١٠،٥٠٨،٧٩٦   ١٨،٠٨٨،٧١٨  ف متنوعةمصاري

  ١٣٦،٢٨٤،٢٥٠   ١٦٩،٦٨٦،٥٧٢ 
  

  فوائد وأعباء مالية -٦٣

   .أخرى مصرفية نفقات إىل باإلضافة اجملمدة، الشركات هذه حسابات لقاء وذلك التأمني إعادة لشركات مدينة فوائد من البند هذا يتكون

  فروقات أسعار الصرف -٧٣

 حسب احمللية بالعملة العملية تلك تسجل نشوئها وقت العملية تسو ومل مصروف أو إيراد أو خصـم أو أصل عنها ينشأ أجنبية بعملة مالية عملية حدوث عند
  الفرتة. لنفس الدخل قائمة ضمن تسويتها وقت الصرف سعر اختالف عن الناتج اخلسارة أو الربح ويعاجل. احلدث اريخيف ت السائد الصرف سعر

  

  ساسية والمخففةربحية السهم األ -٣٨

  يتكون هذا البند مما يلي:
 كانون األول  ٣١لفترة السنة المنتهية في  

  ٢٠١٩   ٢٠٢٠ 
 ل.س   ل.س  

 ٥٠،٥٦٨،٩٤٢   ٢،٧٣٥،٢٤٠،٢٨٥  صايف ربح السنة
 ١٥،٩٣٧،٥٠٠   ١٥،٩٣٧،٥٠٠  ل.س  ١٠٠املتوسط املرجح لعدد األسهم/ 

 ٣,١٧   ١٧١,٦٢  رحبية السهم األساسية و املخفضة
  



 

٣٧  

  االلتزامات الطارئة -٩٣

ا تقوم الشركة فإن السورية العربية اجلمهورية يف عليه متعارف هو كما  ،سوريةيف  التأمني على اإلشراف هيئةو  والتنظيمية املالية السلطات ملتطلبات وفقاً  بعمليا
  تؤدي إىل أعباء ضريبية إضافية.قد دراسة ضريبية الحقة  وط أليفقد مت حلظ خمصص للتح، وبرأي اإلدارة ٢٠١٩مل يتم دراسة أعمال الشركة ضريبياً لألعوام 

  



 

٣٨  

  هي كالتايل: ٢٠٢٠كانون أول   ٣١إن التحليل القطاعي للسنة املنتهية يف :  التحليل القطاعي -٤٠

 الحريق الصحي الخارجي الصحي الداخلي السيارات /الشامل السيارات /إلزامي البحري فرع الحياة 
 ٥٥٥،١٠٩،٣٤٥ ١٩،٨٧١،٢٨٥ ٩٨٨،٧٦٤،٣١٤ ٣١٧،٢٨٥،٧٦١ ١٤٢،٢٠٢،٤٧٩ ١٩٥،٠٣٤،٣٨٥ ٦٩،٣٦٨،٣٦٠  يف الفرتة احلاليةاألقساط املكتتبة 

 -  - - -  - - - إلغاءات األقساط (من الوثائق امللغاة)
 (٤٥٣،٠٨٠) - (٢،٤١٧،٢٧٥) (٣،٦٥٢،٥٣٠) - (٢٤٦،٣٣٠) (٨،١٢٠) احلسومات املمنوحة

 ٩،٧٥٤ - - - - - - أقساط اإلعادة الواردة
 (٢١٢،٦٤٠،٧١٣) - - - - (١٠٨،٨٠٧،٠٣٥) (٢٤،٩٠٩،٦٤٣) حصة املعيدين من األقساط (نسيب) يف الفرتة احلالية

 (٢٨٠،٨٢٩،٠٩٢) (١٩،٨٧١،٢٨٥) (١٨٥،٠٠٣) (١٠،٤٩٤،٧١٧) - (١٢،٥١١،٢٣١) - حصة املعيدين من األقساط (اختياري) يف الفرتة احلالية
 (٢،٣٤٠،٠٠٠) - - (٣،١٨٥،٠٠٠) (٦،٣٩٢،٦٩٣) (٩٤٠،٠٠٠) - (فائض خسارة) يف الفرتة احلاليةحصة املعيدين من األقساط 

 (٤٩٥،٨٠٩،٨٠٥) (١٩،٨٧١،٢٨٥) (١٨٥،٠٠٣) (١٣،٦٧٩،٧١٧) (٦،٣٩٢،٦٩٣)  )١٢٢،٢٥٨،٢٦٦( (٢٤،٩٠٩،٦٤٣) إمجايل حصة معيدي التأمني من األقساط يف الفرتة احلالية
ا يف   ٥٨،٨٥٦،٢١٤ - ٩٨٦،١٦٢،٠٣٦ ٢٩٩،٩٥٣،٥١٤ ١٣٥،٨٠٩،٧٨٦ ٧٢،٥٢٩،٧٨٩ ٤٤،٤٥٠،٥٩٧ الفرتة احلاليةصايف األقساط املكتتب 

ا عن العام امليالدي الفائت (  ٢٩١،٦٥٢،٦٨٢ ٢٥،٤٠٩،٨٠٦ ٤٢٦،٦٤٨،٥٤٦ ١٨٨،٩٧٥،٦٠٤ ١٤٩،٢٥١،٤٧٢ ١١٩،٠٦٦،٨٦٥ ٣٩،٣٠٧،٢٠٠ )١٢/٣١األقساط املكتتب 
ا عن الربع املق  (٢٩١،٦٥٢،٦٨٢) (٢٥،٤٠٩،٨٠٦) (٤٢٦،٦٤٨،٥٤٦) (١٨٨،٩٧٥،٦٠٤) (١٤٩،٢٥١،٤٧٢) (١١٩،٠٦٦،٨٦٥) (٣٩،٣٠٧،٢٠٠) ابل من العام الفائتاألقساط املكتتب 

 ٥٥٥،١١٩،٠٩٩ ١٩،٨٧١،٢٨٥ ٩٨٨،٧٦٤،٣١٤ ٣١٧،٢٨٥،٧٦١ ١٤٢،٢٠٢،٤٧٩ ١٩٥،٠٣٤،٣٨٥ ٦٩،٣٦٨،٣٦٠ شهر) ١٢أقساط سنة فائتة (
 (٢٦٣،٠٢٤،٤٥٣) (٢١،٨٤٠،٧٦٦) (٢،٤٨٠،٤٤٤) - - (٦٣،١٥٧،٦٢٣) (١٦،٠٦٠،١٥٦) )١٢/٣١عن العام امليالدي الفائت (إمجايل حصة املعيدين من األقساط 

 ٢٦٣،٠٢٤،٤٥٣ ٢١،٨٤٠،٧٦٦ ٢،٤٨٠،٤٤٤ - - ٦٣،١٥٧،٦٢٣ ١٦،٠٦٠،١٥٦ إمجايل حصة املعيدين من األقساط عن الربع املقابل من العام الفائت
 (٤٩٣،٤٦٩،٨٠٥) (١٩،٨٧١،٢٨٥) (١٨٥،٠٠٣) (١٠،٤٩٤،٧١٧) - (١٢١،٣١٨،٢٦٦) (٢٤،٩٠٩،٦٤٣) شهر) ١٢ئتة (إمجايل حصة املعيدين عن سنة فا

 ٨،٢٨٢ - - - -  - ٧،١٩٥،٤٠٦ )%١٠٠أقساط عن أخطار طويلة األجل املكتتبة يف فرتات سابقة (
 - - - - - - ٧،٦٩٧،١٦٠ )%١٠٠أقساط عن أخطار طويلة األجل مكتتبة يف الفرتة احلالية (

 ٤،٢٥٧ - - - - - ٣،٦٠٤،٢٩٧ أقساط عن أخطار طويلة مكتتبة يف فرتات سابقة وتنتهي يف الفرتة احلالية
اية الفرتة  (٢٢٢،٠٥٧،٦٢٤) (٧،٩٤٨،٥١٤) (٣٩٥،٥٠٥،٧٢٦) (١٢٦،٩١٤،٣٠٤) (٥٦،٨٨٠،٩٩٣) (٤٨،٧٥٨،٥٩٧) (٥٤،٠٥٧،٨٦٤) إمجايل األقساط غري املكتسبة يف 

 (٤،٢٠٣) - - - -  - (٤،٠٣٠،٨٢١) )%١٠٠(اط عن أخطار طويلة األجل مكتتبة يف فرتات سابقة حصة املعيدين من أقس
 - - - - - - (٣،٨٧٣،٣٣٤) )%١٠٠(حصة املعيدين من أقساط عن أخطار طويلة األجل مكتتبة يف الفرتة احلالية 

حصة املعيدين من أقساط عن أخطار طويلة مكتتبة يف فرتات سابقة وصارت 
 يف الفرتة احلاليةمستحقة 

(٢،٠٤٧،٠٣٨) - - - - - (٢،٣٢٨) 

اية الفرتة  ١٩٧،٣٩٣،٠٥٧ ٧،٩٤٨،٥١٤ ٧٤،٠٠١ ٤،١٩٧،٨٨٧ - ٣٠،٣٢٩،٥٦٦ ٢١،٧٥٤،١٦٤ حصة معيد التأمني من أقساط غري مكتسبة يف 
 ١١٦،٦٧٦،٤٩٠ ١٥،٢٤٥،٨٨٤ ٢٥٥،٩٨٩،١٢٨ ٧٥،٦٠٧،٧٥٨ ٥٩،٧٠٠،٥٨٨ ٢٩،٧٦٦،٧١٧ ٣١،٣٠١،٤٤٧ )١/١إمجايل األقساط غري مكتسبة يف بداية الفرتة (

 (١٠٥،٢١٨،٠١٨) (١٣،١٠٤،٤٦٠) (١،٤٨٨،٢٦٦) - - (١٥،٧٨٩،٤٠٦) (١٤،٣٣٩،٢٢٠) )١/١حصة معيد التأمني  من أقساط غري مكتسبة يف بداية الفرتة (
 (١٠٥،٣٨١،١٣٤) ٧،٢٩٧،٣٧٠ (١٣٩،٥١٦،٥٩٨) (٥١،٣٠٦،٥٤٦) ٢،٨١٩،٥٩٥ (١٨،٩٩١،٨٨٠) (٢٢،٧٥٦،٤١٧) إمجايل التغري يف احتياطي األقساط غري املكتسبة
 (١٣،٢٠٦،٠٩٥) ٢،١٤١،٤٢٤ (١٤٠،٩٣٠،٨٦٣) (٤٧،١٠٨،٦٥٩) ٢،٨١٩،٥٩٥ (٤،٤٥١،٧٢٠) (١٥،٣٤١،٤٧٣) صايف التغري يف احتياطي األقساط غري املكتسبة

 ٤٥،٦٥٠،١١٩ ٢،١٤١،٤٢٤ ٨٤٥،٢٣١،١٧٣ ٢٥٢،٨٤٤،٨٥٥ ١٣٨،٦٢٩،٣٨١ ٦٨،٠٧٨،٠٦٩ ٢٩،١٠٩،١٢٤ صايف أقساط التأمني املكتسبة
 ١٠٧،١٢٠،٧٥٢ ٦،٠١٤،٤٨١ ٤٠٠،٤٢٩ ١،٠٦٢،٩٧٩ - ٤٢،٢٤٢،٨٧٧ ١٩٠،٢٣٥ العموالت املقبوضة

 - - - - - ١،٨١٦،٧١٦ ٨٢،٦٨٢ عمولة أرباح االتفاقيات
 - - - - - - - إيرادات أخرى

 ١٥٢،٧٧٠،٨٧١ ٨،١٥٥،٩٠٥ ٨٤٥،٦٣١،٦٠٢ ٢٥٣،٩٠٧،٨٣٤ ١٣٨،٦٢٩،٣٨١ ١١٢،١٣٧،٦٦٢ ٢٩،٣٨٢،٠٤١ صافي اإليرادات
  



 

٣٩  

  تابع: /٢٠٢٠كانون أول   ٣١لتحليل القطاعي للسنة المنتهية في ا
 الحريق الصحي الخارجي الصحي الداخلي السيارات /الشامل السيارات /إلزامي البحري فرع الحياة 

 (٢١،٤٨١،٩٢٥) - (٤١٩،٥٢٧،٤٨٧) (٦٥،٢٦٧،٢٠٠) (٦٧،٨٤٧،٩٦٧) (٤،٥٣١،٤٥٠) (٣،٧٩٠،٠٠٠)  إمجايل املطالبات املدفوعة
 ١٢،٤٥٦،٠١٦  - - -  - ٣،١١٧،٥٠٨ ٨٨١،١٠٠ حصة معيدي التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة (نسيب)

 ١،٤٠٢،٢٥٨ - ١،٥٩٤،٦٩٥ - - - - حصة معيدي التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة (اختياري)
 - -  -  - ٣٢،٤٩٤،٣٤٧  - - ائض خسارة)حصة معيدي التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة (ف

 ١٣،٨٥٨،٢٧٤ - ١،٥٩٤،٦٩٥ - ٣٢،٤٩٤،٣٤٧ ٣،١١٧،٥٠٨ ٨٨١،١٠٠ إمجايل حصة معيدي التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة
 (٧،٦٢٣،٦٥١) - (٤١٧،٩٣٢،٧٩٢) (٦٥،٢٦٧،٢٠٠) (٣٥،٣٥٣،٦٢٠) (١،٤١٣،٩٤٢) (٢،٩٠٨،٩٠٠) صايف املطالبات املدفوعة

اية الفرتةإمجايل اح  (٢١،٨٨٥،١٢٢) - (٢٧٩،١٦٧،٦٥٩) (٦٩،٢٥٥،٥٠٠) (٤٦٣،٩٣٦،٤٥٧) (١٠،١٠٠،٠٠٠) (٢،٧٥٩،٠٢٧) تياطي املطالبات قيد التسوية يف 
اية الفرتة  ١٣،٤٦٠،٣٤٤ - ١٤١،٩٤٥ ١،١٠٣،٧٥٠ ٥٣،٣٣٥،١٤٤ ٦،٧٢٧،٧٥٣ ٢،٠٦٩،٢٧٠ حصة معيد التأمني من احتياطي املطالبات قيد التسوية يف 

 ١٧،٢٥٣،٥٩٧ - ٦٢،١٧٢،١٦٧ ٥٥،٤١٤،٥٧٠ ٥١١،٣٤٠،٤٨٦ ٧،٠٠٦،٠٠٠ ٢،٧٥٩،٠٢٧ )١/١مجايل احتياطي املطالبات قيد التسوية يف بداية الفرتة (إ
 (٩،٠٨٨،٧٢٣) - (١٠،٠٠٠)  - (٦٧،٠١٨،٤٣٣) (٤،٣٨٠،٦٢٥) (٢،٠٦٩،٢٧٠) )١/١حصة معيد التأمني من احتياطي املطالبات قيد التسوية يف بداية الفرتة (

 (٤،٦٣١،٥٢٥) - (٢١٦،٩٩٥،٤٩٢) (١٣،٨٤٠،٩٣٠) ٤٧،٤٠٤،٠٢٩ (٣،٠٩٤،٠٠٠) - إمجايل التغري يف احتياطي املطالبات قيد التسوية
 (٢٥٩،٩٠٤) - (٢١٦،٨٦٣،٥٤٧) (١٢،٧٣٧،١٨٠) ٣٣،٧٢٠،٧٤٠ (٧٤٦،٨٧٢) - صايف التغري يف احتياطي املطالبات قيد التسوية

اية الفرتةاحتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ   (٤١،٦٣٣،٩٣٢) - - (٢٣،٧٩٦،٤٣٢) (٤٨،٠٢٩،٣٥٤) (١٤،٦٢٧،٥٧٨)  - عنها يف 
اية الفرتة  ٣٧،٠١٠،٢٣٥ - - ٧٨٧،١٠٤ - ٩،٠٩٨،٨٦٨ - حصة املعيدين من احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها يف 

 ٢١،٨٧٣،٩٥١ - ٤٠،٣٠٨،٤٨٦ ١٤،١٧٣،١٧٢ ٤٨،٥٥٨،٠٢٨ ٨،٩٣٠،٠١٤ - )١/١احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها يف بداية الفرتة (
 (١٩،٧٢٦،٨٣٤) - (١٨٨،٣٢٤) - - (٤،٧٣٦،٨٢١) - )١/١حصة املعيدين من احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها يف بداية الفرتة (

 (١٩،٧٥٩،٩٨١) - ٤٠،٣٠٨،٤٨٦ (٩،٦٢٣،٢٦٠) ٥٢٨،٦٧٤ (٥،٦٩٧،٥٦٤) - إمجايل التغري يف احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها
 (٢،٤٧٦،٥٨٠) - ٤٠،١٢٠،١٦٢ (٨،٨٣٦،١٥٦) ٥٢٨،٦٧٤ (١،٣٣٥،٥١٧) - صايف التغري يف احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها

اية الفرتة   - - - - -  - - اسرتدادات من مطالبات مدفوعة 
 - - - (٤٠،٧٩٦،٦٣٥) - - - )١/١اسرتدادات من مطالبات مدفوعة بداية الفرتة (

 -  - - (٤٠،٧٩٦،٦٣٥)  - -  -  التغري يف اسرتدادات من املطالبات املدفوعةصايف
 (٤٤٧،٥٧٥) - (٢٤٦،٠٧٦) (٥٧٣،٥٠٠) - - (٤،١٨٥) العموالت املدفوعة للوكالء

 (٣٤،٣٥٤،٣٤٣) (١،٩١٦،٦٤٢) (٤٦،٣٧٦،٨٥٣) (٣٢،٤٣٥،٣٢٥) - (٢٠،٢٣٥،٨٩٥) (٣،٦١٩،٥٥٤) العموالت املدفوعة ملندويب املبيعات
 (٢٣٥،١٠٣) - - - - - (٩٦٤،٠٣٣) موالت مدفوعة جلهات تسويقية أخرىع

 - - - - (٧،٠٦٩،١٠٤) -  - عمولة االحتاد السوري لشركات التأمني إلدارته جتمع اإللزامي
 (١٥،٩٣٦،٦٩٥) - (١٨،٣٦٠،٩٠٠) (٦٤٠،٤٤٠) (١١،٣٤٠) - - مصاريف تأمينية أخرى

  - - (٤٦،٤٦٨،٨٩٤)  - - - - النفقات الطبية األتعاب اإلدارية املدفوعة لشركات إدارة
 (٣،٣٣٠،٧١٥) (١١٩،٢٢٨) (٥،٩٣٢،٥٨٦) (١،٩٠٣،٧١٦) (٨٥٣،٢١٦) (١،١٧٠،٢٠٥) (٤١٦،٢١٠) بدال ت اهليئة

 - - - - (١،٤٠٤،٤٦٣) - - حصة صندوق تعويض متضرري حوادث السري جمهولة املسبب
 - - - - (٧،٠٢٢،٣١٠) - - حصة صندوق الرعاية االجتماعية

 (٦٤،٦٦٤،٥٦٦) (٢،٠٣٥،٨٧٠) (٧١٢،٠٦١،٤٨٦) (١٦٣،١٩٠،١٥٢) (١٧،٤٦٤،٦٣٩) (٢٤،٩٠٢،٤٣١) (٧،٩١٢،٨٨٢) صافي المصاريف
 ٨٨،١٠٦،٣٠٥ ٦،١٢٠،٠٣٥ ١٣٣،٥٧٠،١١٦ ٩٠،٧١٧،٦٨٢ ١٢١،١٦٤،٧٤٢ ٨٧،٢٣٥،٢٣١  ٢١،٤٦٩،١٥٩ صافي أرباح فروع التأمين

 ٥٠،٥٠٦،١٧١ ٤،٨٣٢،٥٣٣ )٣٠،٤٢٩،٦١٤( ١٢٥،٠١٠،١٠٣ ٧٩،٦٨٧،٤٣١ ٦٠،١٦٣،١١٢ ١٢،٩٣٩،٠٩٦ لةصافي أرباح فروع التأمين في الفترة المقاب
  



 

٤٠  

  تابع: /٢٠٢٠كانون أول   ٣١لتحليل القطاعي للسنة المنتهية في ا
 المجموع حوادث شخصية حوادث عامة مسؤوليات سفر هندسي التغطيات المصرفية السرقة 

  ٢،٧٦٠،٨٦٠،٦١٣  ١٤،١٧٧،٤٣٤  ١٨،٧٥٢،٨٢٥  ٦،٠٤٦،٢٨٠  ٦٣،٥٨٧،٧٣٠  ٥٣،١٠٠،٢٠١  ٣١٧،٥٦٠،٢١٤ -  األقساط املكتتبة يف الفرتة احلالية
 - - - - - -  - - إلغاءات األقساط (من الوثائق امللغاة)

 (٧،٧٤٤،٣٦٦)  -  (١٠)  (١٥،٠٥٠)  (٩٤٤،٤٣٥)  - (٧،٥٣٦)  -  احلسومات املمنوحة
  ٩،٧٥٤ - - -  -  - - -  أقساط اإلعادة الواردة

 (٤٢٨،٧٠١،٩٣٠)  (٧،٤٧٦،٤٨٩) (٧،٩٨٧،٢٤٧)  - (٦١،٦٩٧،٣٢٥) (٥،١٨٣،٤٧٩)  - -  حصة املعيدين من األقساط (نسيب) يف الفرتة احلالية
 (٦٠٩،٢٢٨،١٥٧)  (٢،٠٤٢،٥٨٠) (٤،٦٣٣،٢٣٠)  - - (٣٣،٧٠٣،٩٥٩) (٢٤٤،٩٥٧،٠٥٩)  - حصة املعيدين من األقساط (اختياري) يف الفرتة احلالية

 (١٣،٨٥٧،٦٩٣)  -  - (٧٨٠،٠٠٠)  - (٢٢٠،٠٠٠)   - - ة املعيدين من األقساط (فائض خسارة) يف الفرتة احلاليةحص
 (١،٠٥١،٧٨٧،٧٨٠) (٩،٥١٩،٠٦٩) (١٢،٦٢٠،٤٧٧)  (٧٨٠،٠٠٠)  (٦١،٦٩٧،٣٢٥) (٣٩،١٠٧،٤٣٨) (٢٤٤،٩٥٧،٠٥٩)  - إمجايل حصة معيدي التأمني من األقساط يف الفرتة احلالية

ا يف الفرتة احلاليةصايف    ١،٧٠١،٣٣٨،٢٢١  ٤،٦٥٨،٣٦٥  ٦،١٣٢،٣٣٨  ٥،٢٥١،٢٣٠  ٩٤٥،٩٧٠  ١٣،٩٩٢،٧٦٣  ٧٢،٥٩٥،٦١٩ - األقساط املكتتب 
ا عن العام امليالدي الفائت (   ١،٣٩٧،٦٥٣،٨٢١  ٧،٣٣٤،١٦٠  ٩،٨٢٥،٠٤٥  ٤٦،٠٣٩،٤٧٦  ١٩،٤١٩،٧١٥  ١٣،٤٨٤،٨٧٠  ٦١،٢٣٨،٣٨٠ - )٣١/١٢األقساط املكتتب 

ا عن الربع املقابل من العام الفائت  (١،٣٩٧،٦٥٣،٨٢١) (٧،٣٣٤،١٦٠) (٩،٨٢٥،٠٤٥)  (٤٦،٠٣٩،٤٧٦) (١٩،٤١٩،٧١٥) (١٣،٤٨٤،٨٧٠) (٦١،٢٣٨،٣٨٠)  - األقساط املكتتب 
  ٢،٧٦٠،٨٧٠،٣٦٧  ١٤،١٧٧،٤٣٤  ١٨،٧٥٢،٨٢٥  ٦،٠٤٦،٢٨٠  ٦٣،٥٨٧،٧٣٠  ٥٣،١٠٠،٢٠١  ٣١٧،٥٦٠،٢١٤ - شهر) ١٢أقساط سنة فائتة (

 (٤٨٥،٣٠٨،٧٨٤)  (٤،٧٩٢،٣٦٩) (٥،٨٨٩،٣٨٩)  (٣٧،٦٤٣،٧٩٣) (١٨،٣٥٥،٥٦٥) (٧،١٩٨،٧٣٦)  (٤٤،٨٦٥،٤٩٠)  - )٣١/١٢إمجايل حصة املعيدين من األقساط عن العام امليالدي الفائت (
  ٤٨٥،٣٠٨،٧٨٤  ٤،٧٩٢،٣٦٩  ٥،٨٨٩،٣٨٩  ٣٧،٦٤٣،٧٩٣  ١٨،٣٥٥،٥٦٥  ٧،١٩٨،٧٣٦  ٤٤،٨٦٥،٤٩٠ - إمجايل حصة املعيدين من األقساط عن الربع املقابل من العام الفائت

 (١،٠٣٧،٩٣٠،٠٨٧) (٩،٥١٩،٠٦٩) (١٢،٦٢٠،٤٧٧)     - (٦١،٦٩٧،٣٢٥) (٣٨،٨٨٧،٤٣٨) (٢٤٤،٩٥٧،٠٥٩)  - شهر) ١٢إمجايل حصة املعيدين عن سنة فائتة (
  ٧،٢٠٣،٦٨٨ -  - - - - - - )%١٠٠أقساط عن أخطار طويلة األجل املكتتبة يف فرتات سابقة (
  ٢٥،٠١١،٢٠٨ -  - -  -   ١٧،٣١٤،٠٤٩ - - )%١٠٠أقساط عن أخطار طويلة األجل مكتتبة يف الفرتة احلالية (

  ٤،٢٠٠،٦١٩    -  ٢٧٣    -  -  ٥٩١،٧٩١ - - أقساط عن أخطار طويلة مكتتبة يف فرتات سابقة وتنتهي يف الفرتة احلالية
اية الفرتةإمجايل األقساط غ  (١،١٢٦،٩٣٣،٠٢٢) (٨،٥٠٦،٤٦٠) (٧،٥٠١،٢٣٩)  (٢،٤١٨،٥١٢)  (٣٧،٤٩٣،٨٧٧) (٣١،٨٦٥،٢٢٦) (١٢٧،٠٢٤،٠٨٦)  - ري املكتسبة يف 

 (٤،٠٣٥،٠٢٣)   - -  -  - - - - )%١٠٠حصة املعيدين من أقساط عن أخطار طويلة األجل مكتتبة يف فرتات سابقة (
 (٢٠،١١٧،١٥٧)  -  - -  -  (١٦،٢٤٣،٨٢٣) - - )%١٠٠طار طويلة األجل مكتتبة يف الفرتة احلالية (حصة املعيدين من أقساط عن أخ

حصة املعيدين من أقساط عن أخطار طويلة مكتتبة يف فرتات سابقة وصارت مستحقة يف الفرتة 
 احلالية

- - 
 (٥٤٧،٢٥٣)  -  -  (١١١)  -  (٢،٥٩٦،٧٣٠) 

اية الفرتةحصة معيد التأمني من أقساط غري    ٤٣٣،١١٧،٧٢٧  ٥،٧١١،٤٤٢  ٥،٠٤٨،٢٣٥    -  ٣٧،١٥٧،٨٦٦  ٢٥،٥٢٠،١٧١  ٩٧،٩٨٢،٨٢٤ - مكتسبة يف 
  ٦٤٧،٩٣٧،٧٢٢  ٤،٤٠٠،٤٩٦  ٣،٩٣٠،١٨٢  ١٨،٤١٥،٧٩١  ٣،٩٠١،٤٣٥  ٨،٥٠٦،٤٥٤  ٢٤،٤٩٥،٣٥٢ - )١/١إمجايل األقساط غري مكتسبة يف بداية الفرتة (

 (١٩٧،٧٧٨،٣٨٨)  (٢،٨٧٥،٤٢٢) (٢،٣٥٥،٨٢١)  (١٥،٠٥٧،٥١٧) (٣،٦٤٨،٠٦٩)  (٥،٩٥٥،٩٩٣)  (١٧،٩٤٦،١٩٦)  - )١/١قساط غري مكتسبة يف بداية الفرتة (حصة معيد التأمني  من أ
 (٤٧٨،٩٩٥،٣٠٠)  (٤،١٠٥،٩٦٤) (٣،٥٧١،٠٥٧)   ١٥،٩٩٧،٢٧٩ (٣٣،٥٩٢،٤٤٢) (٢٣،٣٥٨،٧٧٢) (١٠٢،٥٢٨،٧٣٤)  - إمجايل التغري يف احتياطي األقساط غري املكتسبة
 (٢٤٣،٦٥٥،٩٦١)  (١،٢٦٩،٩٤٤) (٨٧٨،٦٤٣)   ٩٣٩،٧٦٢ (٨٢،٦٤٥)  (٣،٧٩٤،٥٩٤)  (٢٢،٤٩٢،١٠٦)  - صايف التغري يف احتياطي األقساط غري املكتسبة

  ١،٤٥٧،٦٨٢،٢٦٠  ٣،٣٨٨،٤٢١  ٥،٢٥٣،٦٩٥  ٦،١٩٠،٩٩٢  ٨٦٣،٣٢٥  ١٠،١٩٨،١٦٩  ٥٠،١٠٣،٥١٣ - صايف أقساط التأمني املكتسبة
  ٢٣٥،٢٦٨،٤٦٨  ٢،٦٥٧،٣٩٦  ٣،٣٥٤،٥٥٢ -  ٢٧،٧٦٨،٥٣٣  ٧،٧٧٦،٢٣٢  ٣٦،٦٨٠،٠٠٢ - العموالت املقبوضة

  ١،٨٩٩،٣٩٨ - -  - - - - - عمولة أرباح االتفاقيات
 - - - -  -  -  - - إيرادات أخرى

  ١،٦٩٤،٨٥٠،١٢٦  ٦،٠٤٥،٨١٧  ٨،٦٠٨،٢٤٧  ٦،١٩٠،٩٩٢  ٢٨،٦٣١،٨٥٨  ١٧،٩٧٤،٤٠١  ٨٦،٧٨٣،٥١٥ - صافي اإليرادات
  



 

٤١  

  تابع: /٢٠٢٠كانون أول   ٣١لتحليل القطاعي للسنة المنتهية في ا
 المجموع حوادث شخصية حوادث عامة مسؤوليات سفر هندسي التغطيات المصرفية السرقة 

 (٥٨٦،٥٥٦،٦٩٩) (٣،٣١٠،٣٧٠) (٣٥،٣٠٠) (١٦٥،٠٠٠) -  (٦٠٠،٠٠٠) - -  إمجايل املطالبات املدفوعة
 ١٨،٤٩٢،٢٧٧ ١،٤٥٨،٤٤٧ ٢٢،٩٤٥ - - ٥٥٦،٢٦١ - - يدي التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة (نسيب)حصة مع

 ٣،٩٨٤،٧٥٩ ٩٨٧،٨٠٦ - - - - - - حصة معيدي التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة (اختياري)
 ٣٢،٤٩٤،٣٤٧  -  - - - - - -  )فائض اخلسارةحصة معيدي التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة (

 ٥٤،٩٧١،٣٨٣ ٢،٤٤٦،٢٥٣ ٢٢،٩٤٥ - - ٥٥٦،٢٦١ - - إمجايل حصة معيدي التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة
 (٥٣١،٥٨٥،٣١٦) (٨٦٤،١١٧) (١٢،٣٥٥) (١٦٥،٠٠٠) - (٤٣،٧٣٩) - - صايف املطالبات املدفوعة

اية الفرتة  (٩٥٤،٦٦٧،٨٩٢) (١،٩٥٧،٥٦٥) (٧،٨٠٠،٠٠٠) (٩٥،٩٢٦،١٥٢) - (٥٠٠،٠٠٠) - (١،٣٨٠،٤١٠) إمجايل احتياطي املطالبات قيد التسوية يف 
اية الفرتة  ١٧٩،٨١٥،٠٨٢ ١،٣٦٨،٠٣٤ ٦،٠٢٥،١٦٥ ٩٤،٢٧٣،٨٩٠ - ٣٧٥،٠٠٠ - ٩٣٤،٧٨٧ حصة معيد التأمني من احتياطي املطالبات قيد التسوية يف 

 ٧٠٠،٨٢٤،٤٤٤ ١،٤٤١،٩٧٥ ٧،٨٠٠،٠٠٠ ٣٣،٧٥٦،٢١٢ - ٥٠٠،٠٠٠ - ١،٣٨٠،٤١٠ )١/١إمجايل احتياطي املطالبات قيد التسوية يف بداية الفرتة (
 (١٢٣،٥٤٢،٨١٤) (٩١٥،١٦١) (٦،٠٢٥،١٦٥) (٣٢،٧٢٥،٦٥٠) - (٣٧٥،٠٠٠) - (٩٣٤،٧٨٧) )١/١حصة معيد التأمني من احتياطي املطالبات قيد التسوية يف بداية الفرتة (

 (٢٥٣،٨٤٣،٤٤٨) (٥١٥،٥٩٠) - (٦٢،١٦٩،٩٤٠) - - - - تسويةإمجايل التغري يف احتياطي املطالبات قيد ال
 (١٩٧،٥٧١،١٨٠) (٦٢،٧١٧) - (٦٢١،٧٠٠) - - - - صايف التغري يف احتياطي املطالبات قيد التسوية

اية الفرتة  (١٧٧،٧٢١،٦٦١) (١،٠٦٣،٣٠٧) (١،٤٠٦،٤٦٣) (١٤،٣٨٨،٩٢٣) (٤،٧٦٩،٠٧٩)  (٣،٩٨٢،٥١٥) (٢٣،٨١٧،٠١٦)  (٢٠٧،٠٦٢) احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها يف 
اية الفرتة  ٨٨،٧٥٣،٦١٣ ٧١٣،٩٣٠ ٩٤٦،٥٣٧ ١٤،١٤١،٠٨٤ ٤،٦٢٧،٣٠٠ ٢،٩١٦،٥٥٨ ١٨،٣٧١،٧٧٩ ١٤٠،٢١٨ حصة املعيدين من احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها يف 

 ١٤٧،٨٩٤،٩٣١ ٥٥٠،٠٦٣ ١،١٧٠،٠٠٠ ٥،٠٦٣،٤٣٢ ١،٤٥٦،٤٧٩ ١،٠١١،٣٦٥ ٤،٥٩٢،٨٧٩ ٢٠٧،٠٦٢ )١/١احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها يف بداية الفرتة (
 (٣٦،٢٤٥،٧٣٠) (٣٥٩،٤٢٨) (٩٠٣،٧٧٥) (٤،٩٠٨،٨٤٧) (١،٣٧٦،٦٦٧) (٥٣٩،٩٠٤) (٣،٣٦٤،٩١٢) (١٤٠،٢١٨) )١/١حصة املعيدين من احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها يف بداية الفرتة (

 (٢٩،٨٢٦،٧٣٠) (٥١٣،٢٤٤) (٢٣٦،٤٦٣) (٩،٣٢٥،٤٩١) (٣،٣١٢،٦٠٠) (٢،٩٧١،١٥٠) (١٩،٢٢٤،١٣٧) - ضة مل يبلغ عنهاإمجايل التغري يف احتياطي حوادث مفرت 
 ٢٢،٦٨١،١٥٣ (١٥٨،٧٤٢) (١٩٣،٧٠١) (٩٣،٢٥٤) (٦١،٩٦٧) (٥٩٤،٤٩٦) (٤،٢١٧،٢٧٠) - صايف التغري يف احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها

اي  - - - - - - - - ة الفرتةاسرتدادات من مطالبات مدفوعة 
 (٤٠،٧٩٦،٦٣٥) - - - - - - - )١/١اسرتدادات من مطالبات مدفوعة بداية الفرتة (

 (٤٠،٧٩٦،٦٣٥) - - - - - - - صايف التغري يف اسرتدادات من املطالبات املدفوعة
 (١،٥٠٢،٣٤٦) (٢٠٩،١٧٦) - (٦،١٢١)  (١٥،٧١٢) - - - العموالت املدفوعة للوكالء

 (١٦٩،٣٨٩،٣١٥) (١،٤٥٣،٥٢٨) (١،٦٢٥،٧١٢) (٧٧٩،٤٤١) (١٣،٥٣٩،١٧٣) (٥،٦٥٢،٦٨٤) (٧،٤٠٠،١٦٦) - ت املدفوعة ملندويب املبيعاتالعموال
 (١،١٩٩،١٣٦) - - - - - - - عموالت مدفوعة جلهات تسويقية أخرى

 (٧،٠٦٩،١٠٤) - -  - - - - -  عمولة االحتاد السوري لشركات التأمني إلدارته جتمع اإللزامي
 (٣٦،٣٥٥،٠٣٥) - - - - - (١،٤٠٥،٦٦٠) - مصاريف تأمينية أخرى

 (٤٦،٤٦٨،٨٩٤) - - - - -  - - األتعاب اإلدارية املدفوعة لشركات إدارة النفقات الطبية
 (١٦،٥٦٥،٢٢٤) (٨٥،٠٦٥) (١١٢،٥١٧) (٣٦،٢٧٨) (٣٨١،٥٢٦) (٣١٨،٦٠١) (١،٩٠٥،٣٦١) - بدال ت اهليئة

 (١،٤٠٤،٤٦٣) - -  - - - - - ري حوادث السري جمهولة املسببحصة صندوق تعويض متضر 
 (٧،٠٢٢،٣١٠) - -  -  - - - - حصة صندوق الرعاية االجتماعية

 (١،٠٣٤،٢٤٧،٨٠٥) (٢،٨٣٣،٣٤٥) (١،٩٤٤،٢٨٥) (١،٧٠١،٧٩٤) (١٣،٩٩٨،٣٧٨) (٦،٦٠٩،٥٢٠) (١٤،٩٢٨،٤٥٧) - صافي المصاريف
 ٦٦٠،٦٠٢،٣٢١ ٣،٢١٢،٤٧٢ ٦،٦٦٣،٩٦٢ ٤،٤٨٩،١٩٨ ١٤،٦٣٣،٤٨٠ ١١،٣٦٤،٨٨١ ٧١،٨٥٥،٠٥٨ - صافي أرباح فروع التأمين

 ٣٢٨،٣٥٧،٥٤٧ ٣،٣٣٩،٠٩٢ )٥،٨٤٧،٣٤٦( ٤،٤١٣،٢١٠ ٧،٣٥٥،٦٢٢ ٢،٩٥٠،٣١٥ ١٣،٤٣٧،٨٢٢ - صافي أرباح فروع التأمين في الفترة المقابلة
  



 

٤٢  

  هي كالتالي: ٢٠١٩كانون أول   ٣١إن التحليل القطاعي للسنة المنتهية في 

 الحريق  الصحي الخارجي  الصحي الداخلي  الشاملالسيارات /  السيارات /إلزامي  البحري  الحياة رعف 
 ٢٩٥،٦٦١،٧٤٩ ٢٥،٤٠٩،٨٠٦ ٤٢٧،١٩٤،٤٢٦ ١٩٤،٤٨٥،٣١٤ ١٥٠،٤٤٤،٣٨٧ ١٢٠،٠٩٢،٤٣٢ ٣٩،٣٥٠،٧١٠  األقساط املكتتبة يف الفرتة احلالية

 (٤،٠٠٩،٠٦٧) - (٥٤٥،٨٨٠) (٥،٥٠٩،٧١٠) (١،١٩٢،٩١٥) (١،٠٢٥،٥٦٧) (٤٣،٥١٠) إلغاءات األقساط (من الوثائق امللغاة)
 (١٢٠) - (٥) (١٧٤،٦٩٥) (١١) (١٧٣،٨٥٠) - احلسومات املمنوحة

 (١١٩،٠٩٩،٣٦٢) - - - - (٥١،٨٥١،٢٤٦) (١٥،٣٩٥،٥٥٨) حصة املعيدين من األقساط (نسيب) يف الفرتة احلالية
 (١٤٣،٩٢٥،٠٩١) (٢١،٨٤٠،٧٦٦) (٢،٤٨٠،٤٤٤) - - (١١،٣٠٦،٣٧٧) (٦٦٤،٥٩٨) احلاليةحصة املعيدين من األقساط (اختياري) يف الفرتة 

 (٢،٣٤٠،٠٠٠) - - - (٦،٠٦٦،٧١٩) (٩٤٠،٠٠٠) - حصة املعيدين من األقساط (فائض خسارة) يف الفرتة احلالية
 (٢٦٥،٣٦٤،٤٥٣) (٢١،٨٤٠،٧٦٦) (٢،٤٨٠،٤٤٤) - (٦،٠٦٦،٧١٩) (٦٤،٠٩٧،٦٢٣) (١٦،٠٦٠،١٥٦) إمجايل حصة معيدي التأمني من األقساط يف الفرتة احلالية

ا يف الفرتة احلالية  ٢٦،٢٨٨،١٠٩ ٣،٥٦٩،٠٤٠ ٤٢٤،١٦٨،٠٩٧ ١٨٨،٨٠٠،٩٠٩ ١٤٣،١٨٤،٧٤٢ ٥٤،٧٩٥،٣٩٢ ٢٣،٢٤٧،٠٤٤ صايف األقساط املكتتب 
ا عن العام امليالدي الفائت (  ٢٥٢،٣٢١،٢٤٠ ١١،٩٣٤،٣٦١ ٢٧٤،٣٦٨،٠٣٢ ١٦٨،٩٨٤،٤١٨ ٩٥،٠٢٦،٢٠٥ ٩٤،٢٧٤،٠١٣ ٢٨،٥٦٦،٩٨١ )٣١/١٢األقساط املكتتب 

ا عن الربع املقابل من العام الفائت  (٢٥٢،٣٢١،٢٤٠) (١١،٩٣٤،٣٦١) (٢٧٤،٣٦٨،٠٣٢) (١٦٨،٩٨٤،٤١٨) (٩٥،٠٢٦،٢٠٥) (٩٤،٢٧٤،٠١٣) (٢٨،٥٦٦،٩٨١) األقساط املكتتب 
 ٢٩١،٦٥٢،٦٨٢ ٢٥،٤٠٩،٨٠٦ ٤٢٦،٦٤٨،٥٤٦ ١٨٨،٩٧٥،٦٠٤ ١٤٩،٢٥١،٤٧٢ ١١٩،٠٦٦،٨٦٥ ٣٩،٣٠٧،٢٠٠ شهر) ١٢أقساط سنة فائتة (

 ٢٣١،٤٥٠،٦١٢ ١٠،٧٣٢،٤٠٩ ١،٥٣٢،٦٣٢ ٦٨٠،٩٥٠ - ٤٠،٣٢٠،٠٥٨ ١٣،٢٩٣،٩٥٥ )٣١/١٢(إمجايل حصة املعيدين من األقساط عن العام امليالدي الفائت 
 (٢٣١،٤٥٠،٦١٢) (١٠،٧٣٢،٤٠٩) (١،٥٣٢،٦٣٢) (٦٨٠،٩٥٠) - (٤٠،٣٢٠،٠٥٨) (١٣،٢٩٣،٩٥٥) إمجايل حصة املعيدين من األقساط عن الربع املقابل من العام الفائت

 (٢٦٣،٠٢٤،٤٥٣) (٢١،٨٤٠،٧٦٦) (٢،٤٨٠،٤٤٤) - - (٦٣،١٥٧،٦٢٣) (١٦،٠٦٠،١٥٦) شهر) ١٢إمجايل حصة املعيدين عن سنة فائتة (
 ١٢،٤٠٥ - - - - - ٣،٦٩١،٦٤٥ )%١٠٠أقساط عن أخطار طويلة األجل املكتتبة يف فرتات سابقة (
 ١٣٤ - -  - - ٧،١٠٨،٠٥٨ )%١٠٠أقساط عن أخطار طويلة األجل مكتتبة يف الفرتة احلالية (

 ٧،٣٣٠ - - ٤٣،٧٩١ - - ١،٩٧٠،٤٣١ أقساط عن أخطار طويلة مكتتبة يف فرتات سابقة وتنتهي يف الفرتة احلالية
اية الفرتة  (١١٦،٦٧٦،٤٩٠) (١٥،٢٤٥،٨٨٤) (٢٥٥،٩٨٩،١٢٨) (٧٥،٦٠٧،٧٥٨) (٥٩،٧٠٠،٥٨٨) (٢٩،٧٦٦،٧١٧) (٣١،٣٠١،٤٤٧) إمجايل األقساط غري املكتسبة يف 

 (٦،٤٧١) - - - - - (٢،٤٨٩،٥٢٤) )%١٠٠حصة املعيدين من أقساط عن أخطار طويلة األجل مكتتبة يف فرتات سابقة (
 (٦٠) - - - - - (٣،٥٨٨،٣٣٥) )%١٠٠حصة املعيدين من أقساط عن أخطار طويلة األجل مكتتبة يف الفرتة احلالية (

حصة املعيدين من أقساط عن أخطار طويلة مكتتبة يف فرتات سابقة وصارت مستحقة يف الفرتة 
 احلالية

(١،٢٩٧،١١٤) - - - - - (٤،٣٣٠) 

اية الفرتة  ١٠٥،٢١٨،٠١٨ ١٣،١٠٤،٤٦٠ ١،٤٨٨،٢٦٦ - - ١٥،٧٨٩،٤٠٦ ١٤،٣٣٩،٢٢٠ حصة معيد التأمني من أقساط غري مكتسبة يف 
 ١٠٠،٩٤٨،٢٧٩ ٧،١٦٠،٦١٧ ١٦٤،٦٢٠،٨٢٠ ٦٧،٦٢٠،٠٤٢ ٣٨،٠١٠،٤٨٣ ٢٣،٥٦٨،٥٠٤ ٢٢،٩٨٢،٩٩٧ )١/١إمجايل األقساط غري مكتسبة يف بداية الفرتة (

 (٩٢،٥٩١،٤٠٦) (٦،٤٣٩،٤٤٥) (٩١٩،٥٧٩) (٢٧٢،٣٨٠) - (١٠،٠٨٠،٠١٤) (١١،٩٨٨،١٩٥) )١/١حصة معيد التأمني  من أقساط غري مكتسبة يف بداية الفرتة (
 (١٥،٧٢٨،٢١١) (٨،٠٨٥،٢٦٧) (٩١،٣٦٨،٣٠٨) (٧،٩٨٧،٧١٦) (٢١،٦٩٠،١٠٥) (٦،١٩٨،٢١٣) (٨،٣١٨،٤٥٠) إمجايل التغري يف احتياطي األقساط غري املكتسبة
 (٣،١٠١،٥٩٩) (١،٤٢٠،٢٥٢) (٩٠،٧٩٩،٦٢١) (٨،٢٦٠،٠٩٦) (٢١،٦٩٠،١٠٥) (٤٨٨،٨٢١) (٥،٩٦٧،٤٢٥) صايف التغري يف احتياطي األقساط غري املكتسبة

 ٢٣،١٨٦،٥١٠ ٢،١٤٨،٧٨٨ ٣٣٣،٣٦٨،٤٧٦ ١٨٠،٥٤٠،٨١٣ ١٢١،٤٩٤،٦٣٧ ٥٤،٣٠٦،٥٧١ ١٧،٢٧٩،٦١٩ صايف أقساط التأمني املكتسبة
 ٦٢،٩١٢،٥٩٩ ٧،٢٤٥،٦١٢ ٧٢٢،٩١٠ - - ٢١،٠٨١،٣٧٥ ٨٠٩،٥٤٠ العموالت املقبوضة

 - - - - - ١،٨٣٩،٠١٣ - عمولة أرباح االتفاقيات
 - - - - - - - إيرادات أخرى

 ٨٦،٠٩٩،١٠٩ ٩،٣٩٤،٤٠٠ ٣٣٤،٠٩١،٣٨٦ ١٨٠،٥٤٠،٨١٣ ١٢١،٤٩٤،٦٣٧ ٧٧،٢٢٦،٩٥٩ ١٨،٠٨٩،١٥٩ صافي اإليرادات
  



 

٤٣  

  تابع: /٢٠١٩كانون أول   ٣١لتحليل القطاعي للسنة المنتهية في ا

 الحريق الصحي الخارجي الصحي الداخلي السيارات /الشامل السيارات /إلزامي البحري فرع الحياة  
 (٩،١٤٨،٧٧٧) - (٢٦٨،٧٢٣،٢٤٢) (٤٤،٣٠٣،١٣٠) (٦٣،٠٩٩،٣٩٦) (٣،٨٩٨،٨٩٠) (٥،٢٩٧،٣٣١) إمجايل املطالبات املدفوعة

 ٦،٥٥١،٣٤٢  - - - ١،٤١٩،٧٨٤ ٢،٤٧٢،٩٩٨ حصة معيدي التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة (نسيب)
 ٢،٠٥٥،٣٦٧  ١،٢٥٥،٤٩٥ (٤٠،٠٠٠) - (٣٩،٠٠٠) ١،٠٠٠،٠٠٠ حصة معيدي التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة (اختياري)

 ٨،٦٠٦،٧٠٩ - ١،٢٥٥،٤٩٥ (٤٠،٠٠٠) - ١،٣٨٠،٧٨٤ ٣،٤٧٢،٩٩٨ إمجايل حصة معيدي التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة
 (٥٤٢،٠٦٨) - (٢٦٧،٤٦٧،٧٤٧) (٤٤،٣٤٣،١٣٠) (٦٣،٠٩٩،٣٩٦) (٢،٥١٨،١٠٦) (١،٨٢٤،٣٣٣) صايف املطالبات املدفوعة

اية الفرتة  (١٧،٢٥٣،٥٩٧) - (٦٢،١٧٢،١٦٧) (٥٥،٤١٤،٥٧٠) (٥١١،٣٤٠،٤٨٦) (٧،٠٠٦،٠٠٠) (٢،٧٥٩،٠٢٧) إمجايل احتياطي املطالبات قيد التسوية يف 
اية الفرتة  ٩،٠٨٨،٧٢٣ - ١٠،٠٠٠ - ٦٧،٠١٨،٤٣٣ ٤،٣٨٠،٦٢٥ ٢،٠٦٩،٢٧٠ حصة معيد التأمني من احتياطي املطالبات قيد التسوية يف 

 ١٦،٢٢٤،٥٤٧ - ٢٥،٨١٠،٣٧٦ ٤٥،٦٢٩،٢٤٠ ٥٤٤،٥٧٠،٦٦٢ ٦،٥٢٢،٨٠٠ ٤،٦٨٣،٢٠٣ )١/١مجايل احتياطي املطالبات قيد التسوية يف بداية الفرتة (إ
 (١٥،٠١٥،٦٩٣) - (٣،٢٦٦) - (٦٦،٨٦٧،٦٠٧) (٣،٢٤٨،٩٠٠) (٣،٥١٢،٤٠٢) )١/١حصة معيد التأمني من احتياطي املطالبات قيد التسوية يف بداية الفرتة (

 (١،٠٢٩،٠٥٠) - (٣٦،٣٦١،٧٩١) (٩،٧٨٥،٣٣٠) ٣٣،٢٣٠،١٧٦ (٤٨٣،٢٠٠) ١،٩٢٤،١٧٦ إمجايل التغري يف احتياطي املطالبات قيد التسوية
 (٦،٩٥٦،٠٢٠) - (٣٦،٣٥٥،٠٥٧) (٩،٧٨٥،٣٣٠) ٣٣،٣٨١،٠٠٢ ٦٤٨،٥٢٥ ٤٨١،٠٤٤ صايف التغري يف احتياطي املطالبات قيد التسوية

اية الفرتةاحتياطي حوادث مفرتضة   (٢١،٨٧٣،٩٥١) - (٤٠،٣٠٨،٤٨٦) (١٤،١٧٣،١٧٢) (٤٨،٥٥٨،٠٢٨) (٨،٩٣٠،٠١٤)  مل يبلغ عنها يف 
اية الفرتة  ١٩،٧٢٦،٨٣٤ - ١٨٨،٣٢٤ - - ٤،٧٣٦،٨٢١ - حصة املعيدين من احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها يف 

 ١٨،٩٢٤،٠٩٢ - ٢٦،٨٦٣،٤٣٢ ١٢،٦٧٣،٨٣٢ ٥٣،٦٥١،٩٦٨ ٧،٠٧٠،٥٥١ - )١/١احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها يف بداية الفرتة (
 (١٧،٣٥٨،٧٩٥) - (١٢٧،٠٠٦) (٥١،٠٧١) - (٣،٠٢٤،٠٠٤) - )١/١حصة املعيدين من احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها يف بداية الفرتة (

 (٢،٩٤٩،٨٥٩) - (١٣،٤٤٥،٠٥٤) (١،٤٩٩،٣٤٠) ٥،٠٩٣،٩٤٠ (١،٨٥٩،٤٦٣) - إمجايل التغري يف احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها
 (٥٨١،٨٢٠) - (١٣،٣٨٣،٧٣٦) (١،٥٥٠،٤١١) ٥،٠٩٣،٩٤٠ (١٤٦،٦٤٦) - صايف التغري يف احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها

اية الفرتة  - - - ٤٠،٧٩٦،٦٣٥ - - - اسرتدادات من مطالبات مدفوعة 
 - - - (١٨،٧٧٩،١٢٥) - - - )١/١( اسرتدادات من مطالبات مدفوعة بداية الفرتة

 - - - ٢٢،٠١٧،٥١٠ - - - صايف التغري يف اسرتدادات من املطالبات املدفوعة
 (٣٨٤،٢٤٠)  (١٤٩،٥٦٨) (٥٨٣،٢٢٦)   (١٢،٢٠٩) العموالت املدفوعة للوكالء

 (١٧،٤٩٦،٦٠٥) (٤،٤٠٩،٤٠٨) (٢٠،٦٤٥،٣١٤) (١٩،٣٥٩،٤٦٠) - (١٤،٣٣٠،٧١٨) (٣،٥٥٨،٧٢١) العموالت املدفوعة ملندويب املبيعات
        عموالت مدفوعة جلهات تسويقية أخرى

 - - - - (٧،٦٣٨،٣٠٤) - - عمولة االحتاد السوري لشركات التأمني إلدارته جتمع اإللزامي
 (٧،٨٨٢،٢٧٠)  (٢٤٦،٣٠٠) (٧٩٢،٨١٠) - (٢،٥٠٠) - مصاريف تأمينية أخرى

  - (٢٣،٧١٣،٣٨٨)     ارة النفقات الطبيةاألتعاب اإلدارية املدفوعة لشركات إد
 (١،٧٤٩،٩١٥) (١٥٢،٤٥٩) (٢،٥٥٩،٨٩٠) (١،١٣٣،٨٥٣) (٨٩٥،٥٠٩) (٧١٤،٤٠٢) (٢٣٥،٨٤٤) بدال ت اهليئة

 - - - - (١،٤٤١،٤٨٦) - - حصة صندوق تعويض متضرري حوادث السري جمهولة املسبب
 - - - - (٧،٢٠٧،٤٥٣) - - حصة صندوق الرعاية االجتماعية

 (٣٥،٥٩٢،٩٣٨) (٤،٥٦١،٨٦٧) (٣٦٤،٥٢١،٠٠٠) (٥٥،٥٣٠،٧١٠) (٤١،٨٠٧،٢٠٦) (١٧،٠٦٣،٨٤٧) (٥،١٥٠،٠٦٣) صافي المصاريف
 ٥٠،٥٠٦،١٧١ ٤،٨٣٢،٥٣٣ (٣٠،٤٢٩،٦١٤) ١٢٥،٠١٠،١٠٣ ٧٩،٦٨٧،٤٣١ ٦٠،١٦٣،١١٢ ١٢،٩٣٩،٠٩٦ صافي أرباح فروع التأمين

 ٤٥،٧٨٩،٥٥٤ ٣،٥٥٩،١٨٧ (٤٦،٤٥٦،٠١٧) ٨٦،٨٨٠،٧١٦ ٣١،٨٢٧،٥٤٧ ٤٩،٣٦٥،٩٤٣ ٦،٥٩٨،٣٠٩ صافي أرباح فروع التأمين في الفترة المقابلة
  



 

٤٤  

  تابع: /٢٠١٩كانون أول   ٣١لتحليل القطاعي للسنة المنتهية في ا

 المجموع حوادث شخصية حوادث عامة مسؤوليات سفر هندسي التغطيات المصرفية  السرقة 

 ١،٤١٦،٥١٣،٩٣١ ٧،٥١٠،٤٢٥ ٩،٨٢٥،٠٤٥ ٤٦،٧٦٨،٩٣٦ ٢٣،٢٣١،٦٤١ ١٥،٣٠٠،٦٨٠ ٦١،٢٣٨،٣٨٠ -  األقساط املكتتبة يف الفرتة احلالية
 (١٨،٨٦٠،١١٠) (١٧٦،٢٦٥) - (٧٢٩،٤٦٠) (٣،٨١١،٩٢٦) (١،٨١٥،٨١٠) - - إلغاءات األقساط (من الوثائق امللغاة)

 (٤٩٢،٠١١) - - - (١٤٣،٣٣٠) - - - احلسومات املمنوحة
 (٢٢١،٧١٢،١٨٦) (٤،٢٥٥،١٦٠) (٥،٨٤٩،٧٢٣) - (١٨،٣٥٥،٥٦٥) (٦،٩٠٥،٥٧٢)   ) يف الفرتة احلاليةحصة املعيدين من األقساط (نسيب

 (٢٦٣،٥٩٦،٥٩٨) (٥٣٧،٢٠٩) (٣٩،٦٦٦) (٣٧،٦٤٣،٧٩٣) - (٢٩٣،١٦٤) (٤٤،٨٦٥،٤٩٠)  حصة املعيدين من األقساط (اختياري) يف الفرتة احلالية
 (٩،٥٦٦،٧١٩)     (٢٢٠،٠٠٠)   رتة احلاليةحصة املعيدين من األقساط (فائض خسارة) يف الف

 (٤٩٤،٨٧٥،٥٠٣) (٤،٧٩٢،٣٦٩) (٥،٨٨٩،٣٨٩) (٣٧،٦٤٣،٧٩٣) (١٨،٣٥٥،٥٦٥) (٧،٤١٨،٧٣٦) (٤٤،٨٦٥،٤٩٠) - إمجايل حصة معيدي التأمني من األقساط يف الفرتة احلالية
ا يف الفرتة احلالية  ٩٠٢،٢٨٦،٣٠٧ ٢،٥٤١،٧٩١ ٣،٩٣٥،٦٥٦ ٨،٣٩٥،٦٨٣ ٩٢٠،٨٢٠ ٦،٠٦٦،١٣٤ ١٦،٣٧٢،٨٩٠ - صايف األقساط املكتتب 

ا عن العام امليالدي الفائت (  ١،٠٣٢،٧٦٦،٤٦٩ ٨،٠٣٥،٧٦٠ ١٢،٦٢١،٩١٥ ٤٤،٧٥٦،٧١٣ ١٣،١٧٩،١٧٢ ٧،٢٠٦،٧٨٣ ٢١،٤٩٠،٨٧٦ - )١٢/٣١األقساط املكتتب 
ا عن الربع املقابل من العام الفائت  (١،٠٣٢،٧٦٦،٤٦٩) (٨،٠٣٥،٧٦٠) (١٢،٦٢١،٩١٥) (٤٤،٧٥٦،٧١٣) (١٣،١٧٩،١٧٢) (٧،٢٠٦،٧٨٣) (٢١،٤٩٠،٨٧٦) - األقساط املكتتب 

 ١،٣٩٧،٦٥٣،٨٢١ ٧،٣٣٤،١٦٠ ٩،٨٢٥،٠٤٥ ٤٦،٠٣٩،٤٧٦ ١٩،٤١٩،٧١٥ ١٣،٤٨٤،٨٧٠ ٦١،٢٣٨،٣٨٠ - شهر) ١٢أقساط سنة فائتة (
 ٣٨٤،٥٢٩،٦٣٦ ٣،٦٨٥،٧٥٨ ٧،٩٠١،٩٩٠ ٣٧،٠٠١،٢٠٢ ١٢،٥٠٩،٦٥٤ ٥،٤٤٠،٧١٦ ١٩،٩٧٩،٧٠٠ - )١٢/٣١إمجايل حصة املعيدين من األقساط عن العام امليالدي الفائت (

 (٣٨٤،٥٢٩،٦٣٦) (٣،٦٨٥،٧٥٨) (٧،٩٠١،٩٩٠) (٣٧،٠٠١،٢٠٢) (١٢،٥٠٩،٦٥٤) (٥،٤٤٠،٧١٦) (١٩،٩٧٩،٧٠٠) - إمجايل حصة املعيدين من األقساط عن الربع املقابل من العام الفائت
 (٤٨٥،٣٠٨،٧٨٤) (٤،٧٩٢،٣٦٩) (٥،٨٨٩،٣٨٩) (٣٧،٦٤٣،٧٩٣) (١٨،٣٥٥،٥٦٥) (٧،١٩٨،٧٣٦) (٤٤،٨٦٥،٤٩٠) - شهر) ١٢إمجايل حصة املعيدين عن سنة فائتة (

 ٣،٧٢٢،٨٦٢ -  -  ١٨،٨١٢  - )%١٠٠أقساط عن أخطار طويلة األجل املكتتبة يف فرتات سابقة (
 ٧،٦٨١،٤٤٤  ٢٧٣   ٥٧٢،٩٧٩   )%١٠٠أقساط عن أخطار طويلة األجل مكتتبة يف الفرتة احلالية (

 ٨،٨٩٦،٣٢٠ - - -  ٦،٨٧٤،٧٦٨   أقساط عن أخطار طويلة مكتتبة يف فرتات سابقة وتنتهي يف الفرتة احلالية
اية الفرتة  (٦٤٧،٩٣٧،٧٢٢) (٤،٤٠٠،٤٩٦) (٣،٩٣٠،١٨٢) (١٨،٤١٥،٧٩١) (٣،٩٠١،٤٣٥) (٨،٥٠٦،٤٥٤) (٢٤،٤٩٥،٣٥٢) - إمجايل األقساط غري املكتسبة يف 

 (٢،٥١٤،٧٥٥)  -   (١٨،٧٦٠)   )%١٠٠عيدين من أقساط عن أخطار طويلة األجل مكتتبة يف فرتات سابقة (حصة امل
 (٤،١١٦،٩٩٩)  (١١١)   (٥٢٨،٤٩٣)   )%١٠٠حصة املعيدين من أقساط عن أخطار طويلة األجل مكتتبة يف الفرتة احلالية (

سابقة وصارت مستحقة حصة املعيدين من أقساط عن أخطار طويلة مكتتبة يف فرتات 
 يف الفرتة احلالية

  (٦،٨٥١،٦١٠)   -  (٨،١٥٣،٠٥٤) 

اية الفرتة  ١٩٧،٧٧٨،٣٨٨ ٢،٨٧٥،٤٢٢ ٢،٣٥٥،٨٢١ ١٥،٠٥٧،٥١٧ ٣،٦٤٨،٠٦٩ ٥،٩٥٥،٩٩٣ ١٧،٩٤٦،١٩٦ - حصة معيد التأمني من أقساط غري مكتسبة يف 
 ٤٧٧،٠٣٨،٥٧٠ ٤،٨٢١،٤٥٥ ٥،٠٤٨،٧٦٧ ١٧،٩٠٢،٨٨١ ٣،٢٢٩،١٩٥ ١٢،٥٢٨،١٨٠ ٨،٥٩٦،٣٥٠ - )١/١إمجايل األقساط غري مكتسبة يف بداية الفرتة (

 (١٦٥،٢٨٢،٨٠٥) (٢،٢١١،٤٥٥) (٣،١٦٠،٧٩٦) (١٤،٨٠٠،٤٨١) (٣،٠٣٩،١٦٩) (١١،٧٨٨،٠٠٥) (٧،٩٩١،٨٨٠) - )١/١حصة معيد التأمني  من أقساط غري مكتسبة يف بداية الفرتة (
 (١٧٠،٨٩٩،١٥٢) ٤٢٠،٩٥٩ ١،١١٨،٥٨٥ (٥١٢،٩١٠) (٦٧٢،٢٤٠) ٤،٠٢١،٧٢٦ (١٥،٨٩٩،٠٠٢) - املكتسبةإمجايل التغري يف احتياطي األقساط غري 

 (١٣٨،٤٠٣،٥٦٩) ١،٠٨٤،٩٢٦ ٣١٣،٦١٠ (٢٥٥،٨٧٤) (٦٣،٣٤٠) (١،٨١٠،٢٨٦) (٥،٩٤٤،٦٨٦) - صايف التغري يف احتياطي األقساط غري املكتسبة
 ٧٦٣،٨٨٢،٧٣٨ ٣،٦٢٦،٧١٧ ٤،٢٤٩،٢٦٦ ٨،١٣٩،٨٠٩ ٨٥٧،٤٨٠ ٤،٢٥٥،٨٤٨ ١٠،٤٢٨،٢٠٤ - صايف أقساط التأمني املكتسبة

 ١١٣،٩٣٣،٨٢٤ ١،٦٠٢،٨٩٥ ١،٩٩٩،٦٢٨ - ٩،٢٠٢،٢٥٠ ٢،٣٠٨،٨٠٥ ٦،٠٤٨،٢١٠ - العموالت املقبوضة
 ١،٨٣٩،٠١٣ - - - - - - - عمولة أرباح االتفاقيات

         إيرادات أخرى
 ٨٧٩،٦٥٥،٥٧٥ ٥،٢٢٩،٦١٢ ٦،٢٤٨،٨٩٤ ٨،١٣٩،٨٠٩ ١٠،٠٥٩،٧٣٠ ٦،٥٦٤،٦٥٣ ١٦،٤٧٦،٤١٤ - صافي اإليرادات

  



 

٤٥  

  تابع: /٢٠١٩كانون أول   ٣١لتحليل القطاعي للسنة المنتهية في ا
 المجموع حوادث شخصية حوادث عامة مسؤوليات سفر هندسي التغطيات المصرفية  السرقة 

 (٤٠٧،٤٧٧،٧٠٣) (٣،٠٠٠،٣٨٧) (٩،٩٧٧،٣٠٠) (٢٩،٢٥٠) - - - -  إمجايل املطالبات املدفوعة
 ١١،٣٢٥،٥٧٠ ٨٤٦،١٥١ ٣٥،٢٩٥ - - - - - حصة معيدي التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة (نسيب)

 ٥،٦٤٩،٦٧٨ ١،٤١٧،٨١٦ - - - - - - حصة معيدي التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة (اختياري)
 ١٦،٩٧٥،٢٤٨ ٢،٢٦٣،٩٦٧ ٣٥،٢٩٥ - - - - - إمجايل حصة معيدي التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة

 (٣٩٠،٥٠٢،٤٥٥) (٧٣٦،٤٢٠) (٩،٩٤٢،٠٠٥) (٢٩،٢٥٠) - - - - صايف املطالبات املدفوعة
اية الفرتة  (٧٠٠،٨٢٤،٤٤٤) (١،٤٤١،٩٧٥) (٧،٨٠٠،٠٠٠) (٣٣،٧٥٦،٢١٢) - (٥٠٠،٠٠٠) - (١،٣٨٠،٤١٠) إمجايل احتياطي املطالبات قيد التسوية يف 

اية الفرتة حصة معيد التأمني من  ١٢٣،٥٤٢،٨١٤ ٩١٥،١٦١ ٦،٠٢٥،١٦٥ ٣٢،٧٢٥،٦٥٠ - ٣٧٥،٠٠٠ - ٩٣٤،٧٨٧ احتياطي املطالبات قيد التسوية يف 
 ٦٨٣،٨١٩،١١٧ ١،٤١٩،٥٢٧ ٢،٨٠٠،٠٠٠ ٣٣،٧٥٦،٢١٢ ٢٢،١٤٠ ٥٠٠،٠٠٠ ٥٠٠،٠٠٠ ١،٣٨٠،٤١٠ )١/١إمجايل احتياطي املطالبات قيد التسوية يف بداية الفرتة (

 (١٢٦،٠٢٧،٣٤٣) (٩٠٦،٨٩٨) (١،٩١٥،٠٠٠) (٣٢،٧٢٥،٦٥٠) (٢٢،١٤٠) (٣٧٥،٠٠٠) (٥٠٠،٠٠٠) (٩٣٤،٧٨٧) )١/١تأمني من احتياطي املطالبات قيد التسوية يف بداية الفرتة (حصة معيد ال
 (١٧،٠٠٥،٣٢٧) (٢٢،٤٤٨) (٥،٠٠٠،٠٠٠) - ٢٢،١٤٠ - ٥٠٠،٠٠٠ - إمجايل التغري يف احتياطي املطالبات قيد التسوية

 (١٩،٤٨٩،٨٥٦) (١٤،١٨٥) (٨٨٩،٨٣٥) - - - - -  التغري يف احتياطي املطالبات قيد التسويةصايف
اية الفرتة  (١٤٧،٨٩٤،٩٣١) (٥٥٠،٠٦٣) (١،١٧٠،٠٠٠) (٥،٠٦٣،٤٣٢) (١،٤٥٦،٤٧٩) (١،٠١١،٣٦٥) (٤،٥٩٢،٨٧٩) (٢٠٧،٠٦٢) احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها يف 

اية الفرتةحصة املعيدين من احتياطي حو   ٣٦،٢٤٥،٧٣٠ ٣٥٩،٤٢٨ ٩٠٣،٧٧٥ ٤،٩٠٨،٨٤٧ ١،٣٧٦،٦٦٧ ٥٣٩،٩٠٤ ٣،٣٦٤،٩١٢ ١٤٠،٢١٨ ادث مفرتضة مل يبلغ عنها يف 
 ١٢٨،٦١٨،٦٧٤ ٦٠٢،٦٨٢ ٧٣٩،٥٨٣ ٤،٧٤٤،٧٠٨ ٩٨٨،٤٣٩ ٥٤٠،٥٠٩ ١،٦١١،٨١٦ ٢٠٧،٠٦٢ )١/١احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها يف بداية الفرتة (

من احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها يف بداية الفرتة حصة املعيدين 
)١/١( 

(١٤٠،٢١٨) (١،٤٩٨،٤٧٨) (٤٠٨،٠٥٥) (٩٣٨،٢٢٤) (٤،٦٧٦،٦٣٥) (٥١٩،٤٦٤) (٢٧٦،٤٣١) (٢٩،٠١٨،٣٨١) 

 (١٩،٢٧٦،٢٥٧) ٥٢،٦١٩ (٤٣٠،٤١٧) (٣١٨،٧٢٤) (٤٦٨،٠٤٠) (٤٧٠،٨٥٦) (٢،٩٨١،٠٦٣) - إمجايل التغري يف احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها
 (١٢،٠٤٨،٩٠٨) ١٣٥،٦١٦ (٤٦،١٠٦) (٨٦،٥١٢) (٢٩،٥٩٧) (٣٣٩،٠٠٧) (١،١١٤،٦٢٩) - صايف التغري يف احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها

اية الفرتة  ٤٠،٧٩٦،٦٣٥ - - - - - - - اسرتدادات من مطالبات مدفوعة 
 (١٨،٧٧٩،١٢٥) - - - - - - - )١/١اسرتدادات من مطالبات مدفوعة بداية الفرتة (

 ٢٢،٠١٧،٥١٠ - - - - - - - صايف التغري يف اسرتدادات من املطالبات املدفوعة
 (١،٢٣٨،١٤٦) (٧١،٥٥١) - (٩،١٢٥) (٢٨،٢٢٧) - - - العموالت املدفوعة للوكالء

 (٩٠،١٦٧،٨٥٩) (١،١٥٩،٩٧٤) (١،١٥٩،٣٤٥) (٧٦٧،٥٩٢) (٢،٥٢٩،٧٦٦) (٣،١٩٤،٤٢٣) (١،٥٥٦،٥٣٣) - العموالت املدفوعة ملندويب املبيعات
 (٧،٦٣٨،٣٠٤) - - - - - - - عمولة االحتاد السوري لشركات التأمني إلدارته جتمع اإللزامي

 (١١،٤٨١،٧٦٠) - - (٢،٥٥٧،٨٨٠) - - - - مصاريف تأمينية أخرى
 (٢٣،٧١٣،٣٨٨) - - - - - - - األتعاب اإلدارية املدفوعة لشركات إدارة النفقات الطبية

 (٨،٣٨٥،٩٢٣) (٤٤،٠٠٦) (٥٨،٩٤٩) (٢٧٦،٢٤٠) (١١٦،٥١٨) (٨٠،٩٠٨) (٣٦٧،٤٣٠) - بدال ت اهليئة
 (١،٤٤١،٤٨٦) - - - - - - - حصة صندوق تعويض متضرري حوادث السري جمهولة املسبب

 (٧،٢٠٧،٤٥٣) - - - - - - - حصة صندوق الرعاية االجتماعية
 (٥٥١،٢٩٨،٠٢٨) (١،٨٩٠،٥٢٠) (١٢،٠٩٦،٢٤٠) (٣،٧٢٦،٥٩٩) (٢،٧٠٤،١٠٨) (٣،٦١٤،٣٣٨) (٣،٠٣٨،٥٩٢) - صافي المصاريف

 ٣٢٨،٣٥٧،٥٤٧ ٣،٣٣٩،٠٩٢ (٥،٨٤٧،٣٤٦) ٤،٤١٣،٢١٠ ٧،٣٥٥،٦٢٢ ٢،٩٥٠،٣١٥ ١٣،٤٣٧،٨٢٢ - صافي أرباح فروع التأمين
 ١٩٣،٢٦٣،٨٧١ ٢،١٥٢،٨٨٣ ٣،٠٨٢،٩٠٣ ٣،٥١٤،٤١٤ ٣،٥٢٢،١١٠ ١،٥٦٥،١٦٢ ١،٨٦١،١٦٠ - صافي أرباح فروع التأمين في الفترة المقابلة

  



 

٤٦  

ا حتت فروع التأمني اإللزاميتتوزع أقساط التأمني اإللزامي    على النحو التايل: املكتتب 

    كانون األول  ٣١لفترة السنة المنتهية في 

٢٠٢٠  ٢٠١٩    

    ل.س  ل.س

 لزاميأمين اإلالت  ١٤٠،٤٤٦،١٩٥  ١٤٤،١٤٨،٨١٥

 بطاقة برتقالية  ١،٧٥٦،٢٨٤  ٥،١٠٢،٦٥٧

١٤٢،٢٠٢،٤٧٩  ١٤٩،٢٥١،٤٧٢   

  

  القيمة العادلة وإدارة المخاطر -٤١

  (أ) القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية:
  .بيان الوضع املايلال يوجد فرق جوهري بني القيمة الدفرتية والقيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية املوقوفة بتاريخ 

  مخاطر التأمين:(ب) إدارة 

  مخاطر التأمين
من خالل متابعة كمية وتكوين اإلنتاج ممكنة إدارة خماطر التأمني  إنإن خماطر التأمني هي املخاطر اليت يولدها عدم التأكد من حدوث، توقيت أو قيمة املطلوبات التأمينية. 

  ت املتوقعة.متابعة صحة التسعري ومتابعة املطالبات الفعلية مقابل املطالباو اجلديد، 
نظراً إىل طبيعة عقد التأمني، يكون حتقق هذا اخلطر  ،ث مؤمن عليه وما يستتبع ذلك من مطالبات ذات قيم غري مؤكدةيعترب اخلطر مبوجب أي عقد تأمني احتمال حتقق حد

  مفاجئاً وبالتايل ال ميكن توقعه.
ينية هو أن تفوق املطالبات الفعلية وتسديدات املنافع القيمة املذكورة حتت بند املطلوبات التأمينية إضافة إىل إن اخلطر األساسي الذي تواجهه شركات التأمني مبوجب عقودها التأم

  احتمال تسعري غري مالئم لألخطار ووضع األقساط غري املناسبة واالكتتاب بأخطار سيئة أو غري قابلة للتأمني.
ا تتع وختتلف األرقام الفعلية ومبالغ املطالبات واملنافع من سنة إىل أخرى عن  ،دى املبالغ اليت كانت مقدرة عند وقوع حوادث التأمنيبناًء عليه فإن تواتر املطالبات واملنافع وحد

  التقديرات املتوقعة.
ا، وقد  طورت الشركة اسرتاتيجية االكتتاب بعقود التأمني أضف إىل ذلك أنه كلما تنوعت احملفظة التأمينية، كلما كانت أقل عرضة للتأثر بالتغريات اليت تطرأ على أي من تكوينا

ا وضمن كل فئة من تلك الفئات لتوسيع قاعدة األخطار بغية ختفيض نسبة التغري يف النتيجة املتو    قعة.لتنويع األخطار التأمينية اليت تقبل 

ممتازة، ومعاجلة احلوادث معاجلة فعالة، وتضع الشركة األسس االكتتابية اليت توفر  تدير الشركة أخطارها من خالل اسرتاتيجية اكتتاب سليمة ومعاهدات إعادة تأمني ذات فئة
  املعايري املالئمة الختيار األخطار.



 

٤٧  

  لشكل التايل: على ا ٢٠١٩مقارنة بالعام  على فروع التأمني ٢٠٢٠كانون أول   ٣١وقد توزعت احملفظة التأمينية للسنة املنتهية يف 
 كانون األول  ٣١ لفترة السنة المنتهية في

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
       نوع الـتأمين
  ٪٢,٨١ ٪٢,٥١ فرع احلياة
  ٪٨,٥٢ ٪٧,٠٦ البحري

  ٪١٠,٦٨ ٪٥,١٥ السيارات/الزامي
  ٪١٣,٥٢ ٪١١,٤٩ السيارات/شامل
  ٪٣٠,٥٣ ٪٣٥,٨٣ الصحي الداخلي
  ٪١,٨٢ ٪٠,٧٢ الصحي اخلارجي

  ٪٢٠,٨٧ ٪٢٠,١١ احلريق
  ٪٠,٠٠ ٪٠,٠٠ سرقة

  ٪٤,٣٨ ٪١١,٥٠ طية مصرفيةتغ
  ٪٠,٩٧ ٪١,٩٢ هندسي
  ٪١,٣٩ ٪٢,٣٠ سفر

  ٪٣,٢٩ ٪٠,٢٢ مسؤوليات
  ٪٠,٧٠ ٪٠,٦٨٠٠ احلوادث العامة
  ٪٠,٥٢ ٪٠,٥١ حوادث شخصية

 ١٠٠,٠٠ ٪١٠٠,٠٠٪ 
    

مجالية من حجم األقساط اإل %٢٠ال يتجاوز لزامي للسيارات مبا القاضي بتحديد أقساط التأمني اإل من هيئة اإلشراف على التأمني م٥٠/١٨/١٠٠صدر القرار ٢٠١٨عام  يف
مليار ل.س  /١لزامي مبلغ /ع التأمني اإلعلى أال يتجاوز جمموع ماتكتتب به الشركات اخلاصة يف فر  ،لزامي للسياراتفروع التأمني عدا فرع التأمني اإلاليت حتققها الشركة يف مجيع 

هذه النسبة ال تشكل جتاوزًا لقرار هيئة اإلشراف على التأمني رقم و ،٢٠٢٠كانون األول   ٣١للسنة املنتهية يف  %٥,٤٣مي للسيارات بلغت نسبة أقساط التأمني اإللزا ،
ئة اإلشراف على هذه النسبة ال تشكل جتاوزاً لقرار هيو ،٢٠١٩كانون األول   ٣١للسنة املنتهية يف  %١٠,٦٨بلغت نسبة أقساط التأمني اإللزامي للسيارات م ، (٥٠/١٨/١٠٠

من حجم األقساط اإلمجالية اليت حتققها الشركة يف  %٢٠القاضي بتحديد أقساط التأمني اإللزامي للسيارات مبا ال يتجاوز  ٢٠١٨الصادر يف عام  م٥٠/١٨/١٠٠التأمني رقم 
  ).مجيع فروع التأمني عدا فرع التأمني اإللزامي للسيارات

  مخاطر إعادة التأمين
  التأمني.برام عقود إعادة تأمني مع شركات أخرى، لتقليص املخاطر املالية النامجة عن املطالبات الكبرية، وذلك كما هو معمول به يف باقي شركات قامت الشركة بإ

زع اجلغرايف وطبيعة األنشطة والفعاليات لشركات تقوم الشركة بتقييم الوضع املايل لشركة إعادة التأمني املتعاقدة معها ويتمحور اهتمامها حول األخطار االئتمانية النامجة عن التو 
  إعادة التأمني.

ار، مع األخذ بعني االعتبار املوارد دخلت الشركة يف معاهدات إعادة تأمني توفر هلا القدرة على مواجهة األخطار بأسعار منافسة ومتكنها من االحتفاظ باحلد األمثل من األخط
إن حجم املخاطر احملتفظ به يتناسب مع القواعد العملية ومقياس املقارنة العام، واألكثر أمهية، هو حمفظة األوراق املالية واألصول اجلاهزة. املالية كرأس املال واالحتياطيات وحجم
  االحتفاظ بنسبة سيولة عالية للشركة.



 

٤٨  

ا جتاه املؤمن هلم. وتبقى الشركة ملت زمة جتاه املؤمن هلم باحلصة املعاد تأمينها حىت يف حال عدم وفاء شركة إعادة التأمني إن عقود أقساط إعادة التأمني ال حتل الشركة من التزاما
ا.   بالتزاما

  مخاطر السوق
وجودات مجة عن عدم التطابق بني املتنشأ هذه املخاطر من التغريات يف قيمة، أو اإليرادات النامجة عن املوجودات أو الفوائد أو أسعار صرف العمالت مبا فيها املخاطر النا

  واملطلوبات.

  مخاطر التسليف
م جتاه الشركة. إن متابعة خماطر التسليف هي من مسؤولية الشركة اليت ت تبع مبادئ توجيهية صارمة تأخذ بعني تتمثل خماطر التسليف بعدم متكن املدينني من الوفاء بالتزاما

  ف يف كافة أقسام الشركة املعرضة لتلك املخاطر وخاصة قسمي االستثمارات وإعادة التأمني.االعتبار معدل التصنيف األدىن للمقرتضني والتنويع يف خماطر التسلي

  مخاطر معدل الفائدة
  ات اخلاضعة للفوائد.تنشأ هذه املخاطر من التغريات اليت حتدث يف معدالت الفوائد السوقية واليت هلا تأثري مباشر على املوجودات املنتجة للفوائد واملطلوب

    كانون األول  ٣١نتهية في للسنة الم

٢٠٢٠  ٢٠١٩     
  ثر على الربح قبل الضريبةاأل .%٥٠زيادة  ١٧،٣٤٣،٠٦٤ ٧،٤٨٠،٦٨٣
 ثر على حقوق امللكيةاأل  ١٤،٧٤١،٦٠٥ ٦،٣٥٨،٥٨١

  ثر على الربح قبل الضريبةألا .%٥٠نقص  (١٧،٣٤٣،٠٦٤) (٧،٤٨٠،٦٨٣)
 يةثر على حقوق امللكاأل  (١٤،٧٤١،٦٠٥) (٦،٣٥٨،٥٨١)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

٤٩  

  مخاطر السيولة
لغاية، فإن الشركة تقوم بقياس التدفق النقدي إن إدارة خماطر السيولة تتمثل بالتأكد من توفر سيولة كافية لإليفاء بااللتزامات املرتتبة على الشركة عند استحقاق أية دفعة. هلذه ا

  وري.املتوقع بالنسبة للموجودات واملطلوبات على حد سواء وذلك بشكل د

 ٢٠٢٠كانون األول   ٣١كما في                                                                          
 الموجودات  لغاية سنة  اكثر من سنة  المجموع 
   ل.س ل.س ل.س

 النقد و ما يعادل النقد ٢،١٨٧،٦٥٠،٣٣٥ - ٢،١٨٧،٦٥٠،٣٣٥

 ودائع ألجل  لدى املصارف ٣،٢٠٠،٠٢٩،٦٤٤ ٢٦٨،٥٨٣،٢١٧ ٣،٤٦٨،٦١٢،٨٦١

استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل  - ٢٦٣،٨٧٢،٠٨٢ ٢٦٣،٨٧٢،٠٨٢

 ، وسطاء ووكالء تأمنيعمالء مدينون ٦٤٨،٣٣٨،٨٧١ - ٦٤٨،٣٣٨،٨٧١

 حسابات مدينة من شركات التأمني و إعادة التأمني ١،٤٨١،٧٧٤ - ١،٤٨١،٧٧٤

 حتياطي الفين و احلسايبحصة معيدي التأمني من اال ٧٠١،٦٨٦،٤٢٢ - ٧٠١،٦٨٦،٤٢٢

 أطراف ذات عالقة  -ذمم مدينة  - - -

 فوائد مستحقة غري مقبوضة و موجودات أخرى ١٦٧،٩٠٣،٦٦٩ ٢١،٦٥٤،١٣٥ ١٨٩،٥٥٧،٨٠٤

 وديعة جممدة لصاحل هيئة اإلشراف على التأمني  - ٢٥،٠٠٠،٠٠٠ ٢٥،٠٠٠،٠٠٠

 مجموع الموجودات ٦،٩٠٧،٠٩٠،٧١٥ ٥٧٩،١٠٩،٤٣٤ ٧،٤٨٦،٢٠٠،١٤٩

 المطلوبات   
 عادة التأمنيإحسابات دائنة لشركات التأمني و  ٧١٦،٦٦٥،٦٩٧ - ٧١٦،٦٦٥،٦٩٧

 قروض وتسهيالت مصرفية ١٢٠،٤٣٧،٣٦٨ ٢٤٤،٢٣٦،٩٥٢ ٣٦٤،٦٧٤،٣٢٠

 عمالء دائنون ووسطاء تأمني ٨٦،٢٧٧،٤١٢ - ٨٦،٢٧٧،٤١٢

 حتياطات الفنية و احلسابية اال ٢،٢٥٩،٣٢٢،٥٧٥ - ٢،٢٥٩،٣٢٢،٥٧٥

 أطراف ذات عالقة  -ذمم دائنة  ١٦٣،٦٨٨،٤٩٢ - ١٦٣،٦٨٨،٤٩٢

 ذمم دائنة و دائنون خمتلفون ١٢٨،١٧٣،٧٢١ - ١٢٨،١٧٣،٧٢١

 موؤنة ضريبة الدخل ١٠١،٤٣٤،٣٠٠ - ١٠١،٤٣٤،٣٠٠

 موع المطلوباتمج ٣،٥٧٥،٩٩٩،٥٦٥ ٢٤٤،٢٣٦،٩٥٢ ٣،٨٢٠،٢٣٦،٥١٧

  فائض / ( فجوة ) السيولة  ٣،٣٣١،٠٩١،١٥٠ ٣٣٤،٨٧٢،٤٨٢ ٣،٦٦٥،٩٦٣،٦٣٢
  

 



 

٥٠  

    ٢٠١٩كانون األول   ٣١كما في 

 الموجودات    لغاية سنة  اكثر من سنة المجموع
    ل.س  ل.س  ل.س

 النقد و ما يعادل النقد  ١،٠٤١،٨٠٠،١٥٠ - ١،٠٤١،٨٠٠،١٥٠
 ودائع ألجل  لدى املصارف  ١،٤٩٦،١٣٦،٦١٩ - ١،٤٩٦،١٣٦،٦١٩
 استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل  - ٨٢،٢٨٩،٣٤٣ ٨٢،٢٨٩،٣٤٣
 ، وسطاء ووكالء تأمنيعمالء مدينون  ٢٩٨،٨٩٧،٩٨٦ - ٢٩٨،٨٩٧،٩٨٦
 حسابات مدينة من شركات التأمني و إعادة التأمني  ٢،٩٠٨،٣٧٣ - ٢،٩٠٨،٣٧٣

 حتياطي الفين و احلسايبحصة معيدي التأمني من اال  ٣٩٨،٣٦٣،٥٦٧ - ٣٩٨،٣٦٣،٥٦٧
 أطراف ذات عالقة -ذمم مدينة   - - -

 فوائد مستحقة غري مقبوضة و موجودات أخرى  ١٤٢،١٣٦،٠٠٠ ٣٩،٢٥٥،٧٤٨ ١٨١،٣٩١،٧٤٨
 وديعة جممدة لصاحل هيئة اإلشراف على التأمني  - ٢٥،٠٠٠،٠٠٠ ٢٥،٠٠٠،٠٠٠

 مجموع الموجودات  ٣،٣٨٠،٢٤٢،٦٩٥ ١٤٦،٥٤٥،٠٩١ ٣،٥٢٦،٧٨٧،٧٨٦
 المطلوبات   

 عادة التأمنيإحسابات دائنة لشركات التأمني و   ٤٤٨،٧٥٦،٣٨٦ - ٤٤٨،٧٥٦،٣٨٦
 قروض وتسهيالت مصرفية  ٧٠،٩٠١،٨٩٨ ٣٦٤،٦٧٤،٣٢١ ٤٣٥،٥٧٦،٢١٩
 عمالء دائنون ووسطاء تأمني  ٥٢،٤٢٩،٨٧١ - ٥٢،٤٢٩،٨٧١

 حتياطات الفنية و احلسابيةاال  ١،٤٩٦،٦٥٧،٠٩٧ - ١،٤٩٦،٦٥٧،٠٩٧
 أطراف ذات عالقة -ذمم دائنة   ١١٤،٦١٣،٠٥٨ - ١١٤،٦١٣،٠٥٨
 ذمم دائنة و دائنون خمتلفون  ٨٦،٠٧٠،٩١١ - ٨٦،٠٧٠،٩١١
 موؤنة ضريبة الدخل  ٨،٩٤٧،٤٠٠ - ٨،٩٤٧،٤٠٠

 مجموع المطلوبات  ٢،٢٧٨،٣٧٦،٦٢١ ٣٦٤،٦٧٤،٣٢١ ٢،٦٤٣،٠٥٠،٩٤٢
 فائض / ( فجوة ) السيولة  ١،١٠١،٨٦٦،٠٧٤ )٢١٨،١٢٩،٢٣٠(  ٣،٧٣٦،٨٤٤٨٨

  

  
  
  
  
  
  
  
  



 

٥١  

  مخاطر العمالت األجنبية
تنشأ هذه املخاطر من احتمال أن التقلبات  تقوم الشركة بإعداد حتليل احلساسية ملراقبة أثر التغريات على صايف األرباح واخلسائر يف حال حدوث تغري معقول يف أسعار الصرف.

   أسعار صرف العمالت قد تؤثر على قيمة املوجودات واملطلوبات املالية. تتلخص القيمة الدفرتية لألصول املالية كما يلي:يف
  

   

 الموجودات

  

    المطلوبات

   كانون األول  ٣١كما في    كانون األول  ٣١كما في 

٢٠٢٠  ٢٠١٩    ٢٠٢٠  ٢٠١٩    

 دوالر أمريكي  ٢،٩١٠،٢٥٢،٣٤٢ ٩٥٩،٣١٦،٠٨٩   ١٧٧،٠٨٢،٣٤٩ ٤٧،٢٦٨،٦٠٤
 يورو  ١،٣٥٩،٢٨٤،١٩٥ ٥٠٣،٠٦٧،٢١٨   ١٩٢،٢٠٢،٤٥٩ ١٣٩،٠٦٩،٤٢٩

 
  .%١٠يظهر اجلدول التايل حتليل حساسية الشركة لتغريات أسعار صرف العمالت األجنبية املذكورة أعاله مقابل اللرية السورية بنسبة 

  بالعمالت األجنبية.حلساسية يتضمن فقط األرصدة ذات الصفة النقدية احتليل  
   رباح والخسائر ثر على األاأل

   كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في 
٢٠٢٠  ٢٠١٩    

 دوالر أمريكي   ٢٧٣،٣١٦،٩٩٩ ٩١،٢٠٤،٧٤٩
 يورو   ١١٦،٧٠٨،١٧٤ ٣٦،٣٩٩،٧٧٩

  

  مخاطر العمليات
عن عدم صحة أو فشل اإلجراءات التطبيقية الداخلية واألشخاص  واألنظمة الداخلية للشركة أو إن خماطر العمليات هي خماطر اخلسارة أو التأثريات السلبية على العمل الناجتة 

رق تقييم ذاتية ملتابعة فعالية عن أحداث خارجية. تتم إدارة خماطر العمليات من خالل هيكلة تتطلب حتديد املخاطر وطرق تقييمها حبسب تأثريها ونسبة حدوثها ومن خالل ط
  ن املخاطر االسرتاتيجية حتدد وتتابع من خالل عملية التخطيط السنوية.هذه اإلجراءات. إ

  آثار انتشار فيروس كورونا:  -٤٢
 الشركات ملعظم االقتصادي النشاط على سلباً  وانعكس لألعمال، النطاق واسعة اضطرابات احلدث هذا سبب ،)COVID١٩( كورونا  فريوس جائحة العامل اجتاحت
 البيانات إصدار على املوافقة تاريخ يف موثوق بشكل األثر هذا قيمة تقدير ميكن ال وبالتايل ،أنشطة الشركة على ذلك بتأثري التنبؤ ميكن ال دارةاإل ييمتق على بناءً  واملنشآت،

 وااللتزامات األصول تلك على املؤكدة غري املستقبلية األحداث آلثار تقديراً  يتطلب وااللتزامات األصول لبعض الدفرتية املبالغ حتديد إنو  الفريوس، النتشار الراهنة احلالة يف املالية
  . الوباء هذا يسببها قد واليت التقرير فرتة اية يف
 املتأثر االلتزام أو لألصل يالدفرت  املبلغ على نسبية أمهية ذا تعديالُ  املالية، البيانات إلعداد الالحقة الفرتات خالل احلالية االفرتاضات عن ختتلف اليت النتائج تتطلب أن احملتمل من

  .الالحقة الفرتات يف التأثريات هذه عن اإلفصاح وسيتم
  



 

٥٢  

  هامش المالءة -٤٣
) حول حتديد كفاية األموال ٢١٠/١٠٠(قرار رقم  ٢٠٠٨كانون األول   ١١تتبع الشركة سياسة إلدارة رأس املال وذلك متاشياً مع تعليمات هيئة اإلشراف على التأمني الصادرة يف 

  .من رأس املال املتوفر %١٥٠لدى الشركة عن  (كفاية رأس املال) خلاصة. يشرتط هذا القرار أن ال تتدىن نسبة املالءةا
  يتم احتساب نسبة املالءة كما يلي:

    كانون األول  ٣١كما في 

٢٠٢٠  ٢٠١٩     

 ل.س
 

 ل.س
 

  

 رأس املال املكتتب  ١،٥٩٣،٧٥٠،٠٠٠ ١،٥٩٣،٧٥٠،٠٠٠
 حتياطي قانوينا  ٢٨١،٢١٠،٩٣٧ ٢٢٠،٤٨٦،٠٠٣
 حتياطي إختياريا  ٦٨،١٤١،١٢٩ ٦٨،١٤١،١٢٩
 مكاسب غري حمققة مرتاكمة ناجتة عن تغيريات اسعار الصرف  ٢،٩٥٦،٣٢٥،٢٦٤ ٧٢٦،٩٠٠،٠١٤

صايف التغيري يف القيمة العادلة لالستثمارات املالية من خالل بيان الدخل   ٤١،٥٩٩،٣٥٢ (٤٠،٠١٨،٢٤٠)
 الشامل

 أرباح مدورة  ٤٨٨،٩٥٧،٩٨٥ ٤٦،٥٣٢،٨٠٠
 ساسيةموال الخاصة األصافي األ  ٥،٤٢٩،٩٨٤،٦٦٧ ٢،٦١٥،٧٩١،٧٠٦

 ضافيس المال اإلأصافي ر   - -
 س المال المتوفرأجمالي ر إ  ٥،٤٢٩،٩٨٤،٦٦٧ ٢،٦١٥،٧٩١،٧٠٦

  
 س المال المطلوبأجمالي ر إ   

 األخطاررأس املال املطلوب مقابل   ٣٨١،٤٠٦،٨٥٩ ٢٧٤،٠٠٢،٧٠٣
 رأس املال املطلوب مقابل التزامات االكتتابية  ٢٨٩،٥٦٠،٢٠٦ ١٩٧،٤٦٤،٥٩٥
 رأس املال املطلوب مقابل خماطر معيدي التامني  ٢٣،٧٠٨،٤٢٤ ٢٥،٤٠١،٥٠٧
 مني احلياةأرأس املال املطلوب مقابل خماطر ت  ١١،٧٩٧،٣٦٢ ٦،٠٢٠،٥٠١

٧٠٦،٤٧٢،٨٥١ ٥٠٢،٨٨٩،٣٠٥   
   

 نسبة هامش المالءة  ٪٧٦٨,٦٠ ٪٥٢٠,١٥
  

  على البيانات المالية  الموافقة -٤٤
  .٢٠٢١شباط  ١٧ بتاريخ املاليةالبيانات وافق جملس اإلدارة على إصدار 




