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 للتأمني الكويتية السورية الشركة
 شركة مسامهة مغفلة عامة

 إيضاحات حول البياانت املالية
 9103كانون األول   13للسنة املنتهية يف 

   
 

  الشركة وغايتها أتسيس -3

، وفقًا لليرسوم 1006شباط  6/م.و. بتاريخ 13عامة، أتسست بقرار رائسة  ل  الوزراء رقم  شركة مسايمة مغفلةللتأمن  الكويتيةالشركة السورية 
 وتعدينته. 1949لعام  149قانون التجارة رقم و  ،1004لعام  68واملرسوم التشريعجل رقم  1005لعام  43التشريعجل رقم 

 . 1006 آب 18بتاريخ  14705سجلت الشركة  ي السجل التجاري حملافظة دمشق حتت الرقم 
.وقد 1006 تشرين األول 10الصادر بتاريخ  100/  44لى التأمن السورية ابلقرار رقم قازت الشركة على الرتخيص  زاولة املهنة من ةيئة اإلشراف ع

 سجلت الشركة  ي السجل اخلاع لشركات التأمن لدى ةيئة اإلشراف على التأمن.
النذقية  -محص - ي كل من احملافظات )قلفع و د نشاط الشركة ليشيل فر وميتاشرة  ي كافة فروع التأمن، غاية الشركة مزاولة أعيال التأمن املب

 وطرطوس(.

 .1011أاير  18مت إدراج أسهم الشركة  ي سو  دمشق لألورا  املالية بتاريخ 

 من أسهم الشركة. %38.96الكويت -متتلك شركة اخلليج للتأمن ش.م.ني.

 للتأمن. الكويتية السورية بناء الشركة –تنظيم مشال العسكري –املزةالعنوان 
 
 تطبيق املعايي الدولية إلعداد التقارير املالية اجلديدة واملعدلة  -1

 املعايي الدولية إلعداد التقارير املالية ارديدة املطبقة واليت لي  هلا أتثي مادي على البياانت املالية 

 ي ةذه  1019كانون الثاين   1إلعداد التقارير املالية ارديدة واملعدلة التالية واليت تسري للفرتات السنوية اليت تبدأ  ي أو بعد  مت تطبيق املعايي الدولية
لسنة احلالية والسنوات ة  ي ا البياانت املالية. إن تطبيق املعايي الدولية إلعداد التقارير املالية ارديدة واملعدلة مل يكن هلا أتثي  وةري على املبالغ املدر 

 السابقة واليت من امليكن أن تلثر على املعارات احملاسبية لليعامنت أو الرتتيبات املستقبلية.

 اإلجيار عقود"( 16) املالية للتقارير الدويل املعيار" 
واملستأ ر.  لليل ر املالية البياانت  ي العقود هلذه احملاسبية واملعارة اإلجيار عقود لتصديد شامنً  منوذ اً ( 16) املالية للتقارير الدويل املعيار يقدم
 تبدأ اليت املالية للفرتات ساري املفعول به، وأصبح املتعلقة والتفسيات( 17) الدويل احملاسبة معيار مكان( 16) املالية للتقارير الدويل املعيار قل
 .1019 الثاين كانون 1 بعد أو  ي

 .التطبيق اتريخ قبل للفرتة املقارنة بياانت بتعديل تقوم لن ل، وابلتايلمعد ر عجل أبثر( 16) املالية للتقارير الدويل املعيار تنوي الشركة تطبيق
 ( 17رقم ) لليصاسبة الدويل ابملعيار مقارنة املل ر قيود  ي احملاسبية املعارة على  وةرية (، تغييات16املايل ) للتقارير الدويل املعيار يقدم مل

 :اإلجيار لعقود اجلديد التعريف أثر
إجيار أو ال.  عقد ميثل العقد كان إذا ما تقييم تقوم إبعادة ال أبن(، 16)املالية للتقارير الدويل املعيار  ي املتاقة اإلعفاءات من ستستفيد الشركة
 املعقودة اإلجيار لعقود به سيستير العيل (IFRIC) 4رقم  والتفسي( 17) رقم الدويل احملاسبة معيار  ي ورد كيا اإلجيار عقود تعريف وابلتايل، فإن

 .1019 الثاين كانون 1 قبل املعَدلة أو
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 وعقود اخلدمات اإلجيار عقود بن( 16) املالية للتقارير الدويل السيطرة. مييز املعيار  بدأ رئيسجل بشكل اإلجيار، ترتبط عقود تعريف  ي التغيات إن
 :لليستأ ر كان إذا املستأ ر بيد السيطرة تكون .املستأ ر لسيطرة خاضع احملدد األصل استخدام كان إذا ما وفق

 .احملدد األصل استخدام عن الناشئة االقتصادية املنافع  يع على ابحلصول احلق -
 .احملدد لألصل املباشر ابالستخدام قاحل -

 من تعَدل ابتداءً  أو ستنشأ اليت اإلجيار عقود  يع على(، 16) املالية للتقارير الدويل املعيار قسف اإلجيار عقود تعريف بتطبيق ستقوم الشركة
 )سواء كانت الشركة مستأ راً أو مل راً(. 1019 الثاين كانون 1

 يغي بشكل لن اإلجيار لعقود ارديد التعريف الدراسة، أن مفصلة. أظهرت ةذه بدراسة قامت الشركة(، 16) رقم الدويل املعيار حتضيًا لتطبيق
 .اإلجيار عقود تعريف عليها ينطبق اليت العقود نطا   ذري

 للمستأجر احملاسبية السياسات أثر

 التشغيلية اإلجيارات

 واليت(، 17) رقم الدويل احملاسبة ملعيار وفقاً  كتشغيلية سابقاً  املصنفة اإلجيار لعقود احملاسبية املعارة(، 16) رقم املالية للتقارير الدويل املعيار سيغي
 .امليزانية خارج كبنود تظهر كانت
 النققة، ستقوم الشركة: الفقرات  ي ذكر ما املالية، وابستثناء للتقارير الدويل لليعيار األويل التطبيق بتاريخ

 .للدفعات املستقبلية املرتتية على العقداملالية، تعادل القيية احلالية  تبياانال  ي مقابلة مالية ومستصقات ألصول االستخدام حبق ابالعرتاف -

 استهنني قق استخدام األصول والفوائد على االلتزامات املالية  ي بيان الدخل. -

وذلك  (تصنيف ضين النشاطات التيويلية( والفوائد )تصنف ضين النشاطات التشغيليةة بن القيية األمسية األساسية )فصل املبالغ املدفوع -
 .قدية ي بيان التدفقات الن

 رقم احملاسبة الدويل معيار كان املرتتبة، بينيا املالية وااللتزامات استخدام األصل قق قيية من كجزء  ) انية إجيار فرتة مثنً ) ابحلوافز االعرتاف سيتم
 .اإلجيار مصاريف من وختفيضها الثابت القسط بطريقة هبا االعرتف على ينص( 17)

 ، وابلتايل36رقم  الدويل احملاسبة معيار ملتطلبات وفقاً  وذلك القيية  ي اخنفاض و ود عدم من للتأكد األصول استخدام قق قيم مرا عة سيتم
 .املتعثرة اإلجيار عقود مقابل ملونة حبجز تقضجل كانت واليت السابقة املتطلبات إلغاء سيتم

 الشخصية وأاثث الكيبيوترات ( مثال املتدنية القيية ذات األصول إجيار شهر أو أقل(، وعقود 11القصية األ ل ) اإلجيار لعقود ابلنسبة أما
 (.16للتقارير املالية رقم ) الدويل املعيار به يسيح ما الثابت، قسف القسط طريقة إبتباع ، ستقوم الشركة ابالعرتاف  صروف إجيار)املكتف

  املسبق مع تعويض ذي امللشرات سلبية: ميزات الدفع 9تعدينت على املعيار التقارير املالية الدويل رقم 

، ميكن قياس أداة الدين ابلكتلفة املطفأة أو ابلقيية العادلة من خنل الدخل الشامل االخر بشرط أن تكون 9املالية رقم  التقارير و ف معيار 
دفقات النقدية التعاقدية ق )منوذج العيل وحتليل التالتدفقات النقدية التعاقدية ةجل عبارة عن دفعات ألصل الدين والفوائد على املبلغ األصلجل املستص

(SPPI)  أن املو ودات املالية  9وأن يكون الغرض من األداة ةو ضين منوذج العيل املناسف لذلك التصنيف. توضح تعدينت املعيار الدويل رقم
بغض النظر عن احلدث أو الظرف الذي يلدي إىل اإللغاء املبكر للعقد وبصرف النظر عن الطرف الذي يدفع أو  (SPPI)ينطبق عليها منوذج 

 يتلقى تعويضاً بسبف اإللغاء املبكر للعقد.
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  احلصص طويلة األ ل  ي املنشأت الزميلة واألعيال املشرتكة( "18)تعدينت على املعيار احملاسيب الدويل رقم" 

 ا  ي ذلك  (9) لليرة األوىل للسنة احلالية، يوضح التعديل ان املعيار الدويل للتقارير املالية رقم للتطبيق( 18) الدويل رقم اسيباحمل معيار و ف 
قيث تتضين .متطلبات اخنفاض القيية، ينطبق على األدوات املالية األخرى  ي املنشأت الزميلة و األعيال املشرتكة اليت مل تطبق طريقة ققو  امللكية

ركة املعيار الدويل للتقارير لشتلك احلصص طويلة األ ل، اليت متثل  زءاً من صا ي االستثيار الشركة  ي املنشأت الزميلة واألعيال املشرتكة. تطبق ا
ال أتخذ  9. عند تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (18)على ةذه احلصص طويلة األ ل قبل تطبيق املعيار احملاسيب الدويل رقم  (9رقم )املالية 

ي أن التعدينت أ) (18) ملعيار احملاسيب الدويل رقمالشركة بعن االعتبار أي تعدينت على القيية الدفرتية للصصص طويلة األ ل اليت يتطلبها ا
لدويل ا على املبلغ احمليل للصصص طويلة األ ل الناشئة من ختصيص اخلسائر  ي الشركة املستثير فيها أو تقييم االخنفاض وفقًا لليعيار احملاسيب

(18.) 

  اليت تتضين التعدينت ألربعة معايي: 107- 1015دورة التصسينات السنوية لليعايي الدولية إلعداد التقارير املالية 

 توضح التعدينت أبنه ينبغجل على الشركة االعرتاف بعواقف ضريبة الدخل على أرابي  :"ضرائف الدخل( "11) املعيار احملاسيب الدويل رقم
 واخلسائر، الدخل الشامل األخر أو ققو  امللكية.

 توضح التعدينت فييا إذا كان االقرتاض احملدد املتبقجل ألصل ما بعد أن يكون  اةزًا  :"االقرتاضتكاليف ( "13) املعيار احملاسيب الدويل رقم
لنستخدام املقصود أو البيع، يصبح االقرتاض  زءاً من األموال اليت يقرتضها الكيان بشكل عام عند قساب معدل الرمسلة على االقرتاضات 

 العامة.

 وضح التعدينت أنه عندما حتصل اجمليوعة على السيطرة على أعيال ت :"اندماج األعيال( "3) الية رقماملعيار الدويل إلعداد التقارير امل
ًقا بجتارية مشرتكة، تقوم اجمليوعة بتطبيق متطلبات إندماج األعيال اليت مت حتقيقها على مراقل،  ا  ي ذلك إعادة قياس قصتها امليلوكة سا

 دلة. ي العيليات املشرتكة ابلقيية العا

 أنه عندما يقوم الطرف الذي يشارني  ي عيلية مشرتكة  التعدينتتوضح : "ترتيبات األعيال" (11) املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم
 تكون جتارية هلا، ولكن لي  لديها سيطرة مشرتكة، ابحلصول على سيطرة مشرتكة على مثل ةذه العيلية املشرتكة، فإن اجمليوعة ال تقوم

 إبعادة قياس الفائدة احملتفظ هبا سابقا لألعيال املشرتكة.

 لى معيار ع التعدينتتعاجل : "تعديل خطة حتفيز املوظفن أو خفض مدهتا أو تصفيتها( "19) تعدينت على معيار احملاسبة الدويل رقم
ت أنه ن( احملاسبة عند قدوث تعديل على اخلطة أو خفض مدهتا أو تصفيتها خنل فرتة التقرير املايل، حُتدد التعدي19احملاسبة الدويل )

خلدمة تصديد تكلفة اب معند قدوث تعديل على اخلطة أو خفض مدهتا أو تصفيتها خالل فرتة التقرير املايل السنوية، جيف على املنشأة القيا
نافع احلالية للفرتة املتبقية بعد تعديل اخلطة أو خفض مدهتا أو تصفيتها ابستخدام افرتاضات اكتوارية ُتستخدم إلعادة قياس صا ي التزام امل

 .احملددة )األصل( الذي يعك  املنافع اليت  رى تقدميها  و ف اخلطة ومو ودات اخلطة بعد ذلك احلدث
 اًل حتديد أي تكلفة خدمة سابقة أو ربح أو خسارة عند التصفية، دون األخذ  ي االعتبار التأثيأو ف على املنشأة توضح التعدينت أيضاُ أنه جي

و ختفيضها أو أعلى سقف األصل. يُدرج ةذا املبلغ ضين الربح أو اخلسارة. تقوم املنشأة بعدةا بتصديد أتثي سقف األصل بعد تعديل اخلطة 
  ي التعديل، ابستثناء املبالغ املدر ة ضين صا ي الفائدة،  ي الدخل الشامل األخر.يُدرج أي تغيي  .تصفيتها
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 ( عدم اليقني بشأن معاجلة ضريبة الدخل11تفسيات جلنة معايي الدولية إلعداد التقارير املالية رقم ) 

( لليرة األوىل  ي العام احلايل. حيدد املعيار الدويل للتقارير 13رقم )ينبغجل على الشركة عند تطبيق تفسيات رنة معايي الدولية إلعداد التقارير املالية 
كيفية حتديد موقف الضريبة احملاسبية عندما يكون ةناني عدم التأكد قول معامنت ضريبة الدخل. تتطلف التفسيات من الشركة   13املالية رقم 
 مايلجل:
 فصل أو كيجيوعة ؛حتديد ما إذا كان يتم تقييم الضريبة غي امللكد بشكل من *
تقييم ما إذا كان من احملتيل أن مصلصة الضرائف سوف تقبل املعاملة الضريبية غي امللكدة املستخدمة، أو اقرتقت الستخدامها، من قبل  *

 الشركة  ي تسجيل ضريبة الدخل:
تخدمة أو املخطط املة الضريبية املس، فيجف على الشركة حتديد موقفها الضرييب احملاسيب بشكل متسق مع املعإذا كانت اإل ابة بنعم

 استخدامها  ي تسجيل ضريبة الدخل.
، فيجف على الشركة أن تعك  أتثي عدم التأكد  ي حتديد مركزةا الضرييب احملاسيب ابستخدام املبلغ املر ح أو إذا كان ارواب ابلنفجل
 طريقة القيية املتوقعة.

  ( عقود التأمني31)املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 

ن.هتدف ةذه ميتطلف املعيار قياس مطلوابت التأمن ابلقيية ارارية للوفاء ابإللتزامات، ويوفر هنجًا أكثر توقيدًا للقياس والعرض رييع عقود التأ
( حمل املعيار الدويل إلعداد 17ير املالية رقم )املتطلبات إىل حتقيق ةدف يتيثل  عارة حماسبية متسقة لعقود التأمن. وحيل املعيار الدويل إلعداد التقار 

، وةو اتريخ السراين. تعاجل مسودة التعرض للتعدينت على املعيار الدويل إلعداد 1011كانون الثاين   1( عقود التأمن اعتباراً من 4التقارير املالية رقم )
(. أقد التغييات الرئيسية املقرتقة  ي 17بعد نشر املعيار الدويل للتقارير املالية ) ( املخاوف وحتدايت التنفيذ اليت مت حتديدةا17التقارير املالية رقم )

 .1011كانون الثاين   1( لسنة واقدة إىل الفرتات السنوية اليت تبدأ  ي أو بعد 17أت يل اتريخ التطبيق األويل لليعايي الدولية إلعداد التقارير املالية رقم )
( االستثيار  ي الشركات الزميلة 18( البياانت املالية املوقدة واملعيار احملاسيب الدويل رقم )10ويل إلعداد التقارير املالية رقم )التعدينت على املعيار الد

لتطبيق إىل ا( بشأن معارة بيع أو املسايمة  ي األصول بن املستثير والشركات الزميلة أو املشاريع املشرتكة. مت أت يل اتريخ 1011واملشاريع املشرتكة )
 أ ل غي مسيى وال يزال التطبيق مسيوقاُ به.

( 1واليت تشيل التعدينت على املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم ) 1018دورة التصسينات السنوية على املعايي الدولية إلعداد التقارير املالية 
( استكشاف املوارد 6( دمج األعيال، املعبار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم )3رقم )املدفوعات على أساس األسهم، املعيار الدويل إلعداد املالية 
( عرض البياانت املالية، املعيار 1( احلساابت التنظييية املل لة، املعيار احملاسيب الدويل )14املعدنية وتقيييها، املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم )

( التقارير املالية املرقلية، املعيار 34( السياسات احملاسبية، التغييات  ي التقديرات احملاسبية واألخطاء، املعيار احملاسيب الدويل رقم )8) احملاسيب الدويل رقم
خلدمات، تفسي رنة املعايي ( اتفاقيات امتياز ا11( املو ودات غي املليوسة، تفسي رنة املعايي الدولية للتقارير املالية رقم )38احملاسيب الدويل رقم )

( تكاليف 10( إطفاء االلتزامات املالية ابستخدام أدوات ققو  امللكية، تفسي رنة املعايي الدولية للتقارير املالية رقم )19الدولية للتقارير املالية رقم )
( املو ودات 31( معامنت العينت األ نبية والتفسي رقم )11لية رقم )جتريد املنا م السطصية ف مرقة اإلنتاج، تفسي رنة املعايي الدولية للتقارير املا

 .1010كانون الثاين   1تكاليف املوقع االلكرتوين. يسري للفرتات السنوية اليت تبدأ  ي أو بعد  –غي املليوسة 
وأن تطبيق ةذه املعايي ارديدة،  قيز التطبيق، اشركة عند دخوهلتتوقع اإلدارة أن تطبق ةذه املعايي، التفسيات والتعدينت ارديدة  ي البياانت املالية لل

( املذكور أدانه، قد ال يكون هلا أتثي ةام على البيانت املالية للشركة  ي 17التفسيات والتعدينت، فييا عدا املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم )
 مرقلة التطبيق األويل.
. قد 1011كانون الثاين   1(  ي البياانت املالية للشركة للفرتة السنوية اليت تبدأ  ي 17ملعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم )تتوقع اإلدارة أن تطبيق ا

ة املتعلقة ة للشرك( أتثي  وةري على املبالغ املدر ة و اإلفصاقات الواردة  ي البياانت املالي17يكون لتطبيق املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم )
   ركة.شبعقود التأمن. ومع ذلك فأنه من غي امليكن الوصول إىل تقييم معقول لتأثي ةذا التطبيق إىل قن إمتام مرا عة مفصلة لذلك من قبل ال
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 ( السياسات 8( عرض البياانت املالية و املعيار احملاسيب الدويل رقم )3تعديالت على املعيار احملاسيب الدويل ):احملاسبية تعريف اجلوهرية 

( عرض البياانت املالية ولي  املقصود هبا تغيي املفهوم األساسجل للجوةرية  ي 1هتدف التعدينت إىل تسهيل تعريف اروةرية  ي معيار احملاسبة الدويل )
 ت غي اهلامة كجزء من التعريف ارديد.املعايي الدولية إلعداد التقارير املالية. مت تضين مفهوم "قجف" املعلومات اهلامة ابملعلوما

 مت تغيي عتبة اروةرية اليت تلثر على املستخدمن من "ميكن أن تلثر" إىل "ميكن توقع التأثي بشكل معقول".
( عرض البياانت 1احملاسبة الدويل )( السياسات احملاسبية ابإلشارة إىل تعريف اروةرية  ي معيار 8مت استبدال تعريف اروةرية  ي املعيار احملاسبة الدويل )

ية أو تشي إىل مصطلح املالية. ابإلضافة إىل تعديل اجملل  الدويل ملعايي احملاسبة معايياٌ أخرى و "صياغة اإلطار املفاةييجل" اليت حتتوي على تعريف لأليم
 "أيمية" لضيان االتسا .

 ، مع السياي ابلتطبيق املبكر.1010كانون الثاين   1تبدأ  ي أو بعد  يتم تطبيق التعدينت أبثر مستقبلجل للفرتات السنوية اليت

 تعديالت على اإلشارات إىل اإلطار املفاهيمي يف املعايي الدولية إلعداد التقارير املالية: 

لدويل ملعايي احملاسبة أيًضا ، أصدر اجملل  ا1018آذار  19 نبًا إىل  نف مع اإلطار املفاةييجل املنقح، الذي أصبح ساري املفعول عند النشر  ي 
(، 1للتقارير املالية ) تعدينت على املرا ع لإلطار املفاةييجل  ي املعايي الدولية إلعداد التقارير املالية. حتتوي الوثيقة على تعدينت على املعيار الدويل

(، معيار احملاسبة 1(، معيار احملاسبة الدويل رقم )14يار الدويل للتقارير املالية )(، املع6(، املعيار الدويل للتقارير املالية )3املعيار الدويل للتقارير املالية )
(، املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية 38(، معيار احملاسبة الدويل رقم )37(، معيار احملاسبة الدويل رقم )34(، معيار احملاسبة الدويل رقم )8الدويل رقم )

 (.31) -(، واملعيار الدويل إلعداد التقارير املالية 11(، املعيار الدويل للتقارير املالية رقم )10(، املعيار رقم )19رقم )

نقح. يتم ومع ذلك، ال تقوم  يع التعدينت بتصديث التصرحيات فييا يتعلق ابإلشارات واالقتباسات من اإلطار حبيث تشي إىل اإلطار املفاةييجل امل
ة ارة إىل إصدار اإلطار الذي تشي إليه )إطار رنة معايي احملاسبة الدولية الذي اعتيده اجملل  الدويل ملعايي احملاسبحتديث بعض التصرحيات فقط لإلش

( أو لإلشارة إىل أن التعريفات  ي املعيار مل يتم 1018، أو اإلطار املنقح ارديد لعام 1010، وإطار اجملل  الدويل ملعايي احملاسبة لعام 1001 ي عام 
 حتديثها ابلتعاريف ارديدة اليت مت وضعها  ي اإلطار املفاةييجل املنقح.

 .، مع السياي ابلتطبيق املبكر1010كانون الثاين   1تسري التعدينت، قيث يتم حتديثها ابلفعل، للفرتات السنوية اليت تبدأ  ي أو بعد 
 
 ملخص السياسات احملاسبية اهلامة -1

 التقيد ابملعايي: 
 البياانت املالية وفقاً لليعايي الدولية للتقارير املالية وقوانن وأنظية التأمن املرعية  ي اريهورية العربية السورية.إعداد  مت

 أس  إعداد البياانت املالية:

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

 .قتصادية اليت تعيل هبا الشركة وعيلة االساسجل أيضا العيلة األ)ل.س.( اليت ةجل عيلة إعداد التقارير املالية للشركة وة
عاً لسيولتها النسبية من تبويبها  ي البياانت املالية  و ف ترتيف تقرييب تب متو  مت تصنيف احلساابت  ي املو ودات واملطلوابت قسف طبيعة كل منها

 األعلى سيولة إىل األقل سيولة.
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 ملخصة أدانه:ةم السياسات احملاسبية أإن 

 حتويل العينت األ نبية:  -أ

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

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

  كانون األول  13  
  9103   8103  
  ل.س.   ل.س.  

  436   436  دوالر أمريكجل
  498.14   488.63  يورو

 املو ودات الثابتة املادية:  -ب

التكلفة التارخيية انقص اإلستهنكات املرتاكية، وخسارة تدين القيية، إن و دت. تتضين تكلفة  أساسالثابتة املادية على  املو وداتتظهر 
 إىل قالتها التشغيلية. و وداتاملشرتاة، كلفة الشراء والتكاليف اإلضافية اليت تتكبدةا الشركة إليصال امل املو ودات
رمسلة ة تتضين، األتعاب املهنية، وتكاليف اإلقرتاض املدار اإلأو  ا لغاايت اإلنتاجقيد اإلنشاء واملنوي استعياهلأو  املنشأة و وداتإن تكلفة امل

 اةزة  و وداتيبدأ عندما تصبح امل و وداتقرتاض(. إن اةتنني ةذه امل)تكاليف اال 13اسيب الدويل رقم امللةلة وفقًا لليعيار احمل يو وداتلل
 لنستعيال.

 استهنني املو ودات الثابتة املادية ابستعيال طريقة القسط الثابت على مدى األعيار اإلنتا ية وابعتياد النسف السنوية التالية: جيري
    %  

 10 حتسينات على املباين 
 10 فروشاتأاثث وم 
 10 كتفاملمعدات  
  10 السيارات 
 1 املباين 

اية العير االنتا جل وقيية النفاية  ي هن املادية نتا ية املقدرة لليو ودات الثابتةة  را عة األعيار اإلدار  ي اتريخ إعداد بيان الوضع املايل تقوم اإل
 املرا عة ةذه كانت إذا وذلك التقديرات ترا ع فيها اليت الفرتة  ي احملاسبية التقديرات مرا عة عن الناجتة ابلفروقات يعرتف .االستهننيوطريقة 

 .الققة وفرتات احلالية الفرتة على املرا عة تلثر كانت إذا وفرتات الققة املرا عة فرتة  يأو  الفرتة، ةذه على قصرايً  تلثر
ويتم تسجيل الربح  الفر  بن سعر البيع والقيية الدفرتية الصافية. أساساخلسارة النا ة عن استبعاد املو ودات الثابتة، على  يتم اقتساب الربح أو

 .الدخل الشاملبيان اخلسارة  ي و أ

 : املليوسة غي املو ودات -ج

  .و دت إن القيية  ي التدين خسائرو  املرتاكم اإلطفاء تنـزيل بعد كلفةتال بسعر ملليوسةا غي املو ودات تظهر
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 :يلجل ابستعيال طريقة القسط الثابت على مدى األعيار اإلنتا ية املقدرة كيا ليوسةاملو ودات غي امل طفاءإ جيري
 سنوات 5  املعلوماتية برامج

 الناجتة ابلفروقات يعرتف .طفاءاإل وطريقة املليوسة غي لليو ودات املقدرة نتا يةاإل األعيار  را عة ةدار اإل تقوم املايل الوضع بيان إعداد اتريخ  ي

 املرا عة فرتة  يأو  الفرتة، ةذه على قصرايً  تلثر املرا عة ةذه كانت إذا وذلك التقديرات ترا ع فيها اليت الفرتة  ي احملاسبية التقديرات مرا عة عن

 .الققة وفرتات احلالية الفرتة على املرا عة تلثر كانت إذا وفرتات الققة

 :التأمينات اال تياعية -د

مسجلة  ي ملسسة التأمينات اال تياعية  ي اريهورية العربية السورية وتسدد بشكل منتظم التأمينات عن موظفيها إىل امللسسة. متثل  الشركةإن  
ةذه املسايمات وا بات الشركة جتاه موظفيها  ي ما خيص تعويض هناية اخلدمة وابلتايل سوف حيصل املوظفون على ةذا التعويض من ملسسة 

  تياعية. التأمينات اال
 ات أخرى جتاه موظفيها فييا يتعلق بتعويض هناية اخلدمة.التزامالشركة أية  علىلي  

 امللوانت: -ه

كن تقديرةا بشكل ية مياقتصادات املالية الناجتة عن أقداث سابقة واليت من احملتيل أن يرتتف عنها استعيال موارد لتزامملوانت اال تكوينيتم 
 معقول.

 :ضريبة الدخل -و

 ابملئة من صا ي األرابي15والذي قدد الضريبة  عدل  1005للعام  43الشركة ملونة ضريبة الدخل وفقاً ألقكام املرسوم التشريعجل رقم  حتتسف
 من أسهيها لنكتتاب. %50اخلاضعة للضريبة  ي قال طرقت شركة التأمن أكثر من 

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

 عقود التأمن: -ز

لمن له( وذلك من ددة قد تصيف الفريق الثاين )املةو كناية عن عقد يتعهد  و به الفريق األول )شركة التأمن( بتغطية خماطر حم التأمن عقدإن 
التعويض عن قدث مستقبلجل حمدد )احلادث امللمن عليه( الذي قد يصيف ويلثر سلبًا على امللمن له. تعترب األقساط على عقود التأمن  خنل
يتم اقتساب االقتياطجل احلسايب املتعلق ابلتأمن على احلياة بناًء على رأي خبي اكتواري مقبول لدى ةيئة اإلشراف  عند إصدار البوالص. إيرادات

يتم اقتساب االقتياطجل الف  وفقاً لتعلييات ةيئة اإلشراف على التأمن ملقابلة قيية األقساط غي املستصقة واملسجلة كإيرادات  ي على التأمن و 
 . وةو حيتسف وفقاً للنسف التالية من قجم األقساط املكتتف هبا:شاملبيان الدخل ال

   %  
  15  بضائع-أتمن النقل البصري 
  100  سفرأتمن ال 
  40  التأمينات العامة وابقجل فروع التأمن 
  40  أتمن إلزامجل للسيارات 
  60  التأمن الصصجل 
  100  أتمينات آل ال طويلة  
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 :التأمنات عقود التزام -ي
 إىل ابإلضافة املايل الوضع يانب بتاريخ التسوية حتت والزالت للشركة بلغت مطالبات من انتج التسوية حتت املطالبات جتاه التأمن عقود التزامات
 :يلجل كيا التأمن على االشراف ةيئة لتعلييات وفقاً  اقتساهبا ويتم. عنها يبلغ ومل قدثت مطالبات
  ابملئة من اخلسارة املقدرة  100 حتت التسويةمطالبات عن قوادث  -
 :(IBNRمطالبات قدثت ومل يبلغ عنها ) -

ابملئة من قيية  7.5أو  ابملئـة من قييـة مطـالبـات حتـت التســـــــــــــــويـة15 أكربأيهيـا   يع فروع التأمن عدا التأمن الصصجل واإللزامجل
 األقساط املكتتف هبا لكل فرع من فروع التأمن 

 ابملئة من املطالبات املدفوعة 15 التأمن الصصجل 
وبناًء على تعييم ةيئة اإلشـــــــــــــــراف  1015ابتداًء من البياانت املالية اخلتامية لعام  اإللزامجلالتأمن 

، يتم 1015تشـــــــــــــــرين الثـــــاين  15/ع امللرخ بتـــــاريخ 1099على التـــــأمن رقم 
يل إ االتغي  ي اقتياطجل قيد التســـــــوية )ابملئة من قيية 15أيهيا أكثر اقتســـــــاب 

اقتياطجل قيد التسـوية حمتجز آلخر املدة مطروقاً منه إ ايل اقتياطجل قيد التسوية 
 .هبا تفابملئة من قيية األقساط املكت7.5أو  املفرج عنه أول املدة(

ابتداًء من  سنوات ثنثة دةمل اقتجازه فيتم اإللزامجل التأمن فرع عدا واقدة سنة ملدة التأمن فروع رييع عنها يبلغ ومل قدثت مطالبات اقتجاز يتم
كيا يتم اإلفراج عن اقتياطجل مطالبات قدثت ومل يبلغ عنها لفرع السفر، للعقود املنتهية، بشكل ربع سنوي  ي هناية   1016 الثاينمن كانون األول 

 الربع التايل للربع الذي مت االقتجاز فيه.
 :التأمن إعادةعيليات   -ط
ادة التأمن عإعادة التأمن وقصة شركات إقساط والعيولة املقبوضة من شركات عادة التأمن من األإالشركة اقتساب قصة شركات  اعتيدتلقد 

 قساابت ةذه الشركات. وسجلت  ياتفاقيات معقودة معها  أساسعلى ومل يبلغ عنها  دثتاملطالبات اليت قمن املطالبات املدفوعة وحتت التسوية و 

 الف  واحلسايب: اإلقتياطجل معيدي التأمن من قصة -ي
 لإلقتياطجل العائدة لفعليةا املبالغ وإ ايل هلم املقدمة الفعلية اإلسنادات أساس على احلسايبو  الف  اإلقتياطجل من التأمن معيدي قصة اقتساب يتم
 . احلسايبو  الف 
 :يلجل كيا اقتساهبا ويتم املايل الوضع بيان  ي مدينة كذمم احلسايبو  الف  اإلقتياطجل من التأمن معيدي قصة إظهار يتم
   ابملئة من اخلسارة املقدرة  100 مطالبات عن قوادث حتت التسوية -
 ( IBNR) عنها يبلغ ومل مطالبات قدثت -

 مطالبات حتت التســــــويةقصــــــة معيدي التأمن من  ابملئة من قيية15أيهيا أكثر   يع فروع التأمن عدا التأمن الصصجل واإللزامجل
 أقساط إعادة التأمن العائدة لنف  السنة ابملئة من 7.5أو 

 ابملئة من قصة معيدي التأمن من املطالبات املدفوعة 15 التأمن الصصجل
وبناًء على تعييم ةيئة اإلشـــــــــــــــراف  1015ابتداًء من البياانت املالية اخلتامية لعام  اإللزامجلالتأمن 

، يتم 1015تشـــــــــــــــرين الثـــــاين  15/ع امللرخ بتـــــاريخ 1099على التـــــأمن رقم 
التغي  ي اقتياطجل قيد قيية قصــــــة املعيد من ابملئة من 15أيهيا أكثر اقتســــــاب 

ر املدة مطروقاً منه إ ايل التســـــــــــــــوية )إ ايل اقتياطجل قيد التســـــــــــــــوية حمتجز آلخ
أقساط إعادة التأمن  ابملئة من 7.5أو  اقتياطجل قيد التسوية املفرج عنه أول املدة(

 العائدة لنف  السنة.
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 اقتجازه فيتم إللزامجل التأمن فرع عدا واقدة سنة ملدة التأمن فروع رييع عنها يبلغ ومل قدثت مطالبات قصة معيدي التأمن من اقتجاز يتم
كيا يتم اإلفراج عن اقتياطجل مطالبات قدثت ومل يبلغ عنها لفرع السفر، للعقود   .1016ابتداًء من األول من كانون الثاين  سنوات ثنثة ملدة

 املنتهية، بشكل ربع سنوي  ي هناية الربع التايل للربع الذي مت االقتجاز فيه.
 :خنل الدخل الشامل اآلخرمو ودات مالية حمددة على أساس القيية العادلة من  -ني

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

ين خسائر ضأو  وفق القيية العادلة حبيث تسجل أية أرابي مو ودات مالية حمددة على أساس القيية العادلة من خنل الدخل الشامل اآلخر
 .ن الدخل الشاملبيا، قيث يتم تسجيلها ضين املاليةوفروقات الصرف  ي قال املو ودات تدين القيية ققو  املسايمن، ابستثناء خسائر 

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

معدل الفائدة ة يقوفق طر  بيان الدخل الشامل.  ي قال كانت االستثيارات منتجة للفوائد، تسجل الفوائد  ي الدخل الشاملاملسايمن إىل بيان 
  املالية اةجل قييتها املدر ة  ي األسو  ددة على أساس القيية العادلة من خنل الدخل الشامل اآلخراحملالية امليو ودات للالفعلجل. القيية العادلة 

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

 القيية السوقية الستثيارات مشاهبة.أو  املو ودات
 املطالبات املدفوعة: -ل

املدفوعة اليت متثل التعويضات املسددة خنل السنة والتعويضات املتو بة حلاملجل عقود التأمن بعد تنـزيل اإلسرتدادات املستصقة  املطالباتتظهر 
 تكبدةا.أو  عنها. تقوم الشركة بقيد اإلسرتدادات املستصقة عن املطالبات املدفوعة عند حتصيلها

 إيرادات الفوائد: -م

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

  ي الفرتة اليت حتققت فيها ةذه الكلفة. بيان الدخل الشامل ي  االستدانةكلفة   تسجيليتم 
 :واملطلوابت املالية املو ودات -س

 واملطلوابت املالية  ي بيان الوضع املايل عندما تصبح الشركة طرفاً  ي الشروط التعاقدية لألدوات املالية. ابملو ودات االعرتافيتم 
قعة. تظهر بعد تنـزيل ملوانت مناسبة للقيم غي القابلة للتصصيل املتو  مسيةوذمم العينء والوكنء ووسطاء التأمن بقييتها اإل املدينة الذممتظهر 

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

لثنثة أشهر )ثنثة أشهر لية اةذا البند النقد واحلساابت ارارية والودائع أل ل ذات االستصقاقات القصية اليت التتعدى استصقاقاهتا األص يتضين
  فأقل(.

 :البيعحمتفظ هبا بغرض  مو ودات -ف

 بسعر الكلفة بعد تنـزيل االستهنكات املرتاكية وخسارة تدين القيية، إن و دت.  البيعتفظ هبا بغرض احمل و وداتاملتظهر 
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 واالفرتاضات للتقديرات أساسية ومصادر مهمة حماسبية أحكام -4

 الدفرتية ابلقيم متعلقة وافرتاضــات تقديرات تســتعيل أن الشــركة إدارة على عنه،أ" 3احملاســبية املذكورة  ي االيضــاي رقم " الســياســات تطبيق ســيا   ي

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

 واالفرتاضات. التقديرات ةذه عن الفعلية النتائج ختتلف وقد ة.صل ذات
 وذلك التقديرات ترا ع فيها اليت الفرتة  ي احملاسبية التقديرات مرا عة عن الناجتة ابلفروقات يعرتف دوري. بشـكل واالفرتاضـات التقديرات مرا عة تتم

 الققة. وفرتات احلالية الفرتة على املرا عة تلثر كانت إذا وفرتات الققة املرا عة فرتة  يأو  الفرتة، ةذه على قصرايً  تلثر املرا عة ةذه كانت إذا

 املصادر األساسية للتقديرات واالفرتاضات:

 اض قيية ذمم التأمن املدينة:اخنف -أ

اض  ي اخنف ود ن حتديد و الذمم بشـــكل كامل. إعدم حتصـــيل تلك يتم تقدير القيية القابلة للتصصـــيل من ذمم التأمن املدينة عند و ود إمكانية 
كذلك يتم و  ،كذلك لشـــــــــركات التأمنو  الســـــــــيولة املالية حلاملجل بوالص التأمنو  ة تقييم مســـــــــتوى املنءةدار قيية ذمم التأمن املدينة، يتطلف من اإل

ة القانونية للشــــركة. يتم دار رأي اإلو  متت خنل الفرتة الدراســــات التفصــــيلية اليتو  مرا عة نســــف التصصــــينت بناًء على املعلومات التارخيية للشــــركة
الغ اليت يتم حتصـــــيلها فعلياً . يتم إثبات الفر  بن املببيان الدخل الشـــــاملالقيية الدفرتية كيصـــــاريف  ي و  ثبات الفر  بن املبالغ املتوقع حتصـــــيلهاإ

 الفرتة اليت يتم هبا التصصيل.  ي بيان الدخل الشاملاملبالغ املتوقعة  ي و  خنل الفرتات املستقبلية

 :تقييم اإللتزامات الناجتة عن املطالبات املوقوفة لعقود التأمن -ب

لكدة جيف م يعترب تقدير اإللتزامات الناجتة عن املطالبات املوقوفة لعقود التأمن على أنه أكثر التوقعات احلسـابية للشركة. قيث ةنالك عوامل غي
لقيية املتوقعة مقابل ةذه املطالبات. يتم تقدير اإللتزامات الناشئة لكل من ا اإللتزام اليت ستقوم الشركة بتسديده الققاً  أخذةا ابالعتبار عند تقدير

ومات ىل املعلإ داً ن االلتزام لليطالبات املبلغ عنها واليت مل يتم ســـدادةا يتم تقديرةا اســـتناإاملايل.  بيان الوضـــعلتكاليف املطالبات املبلغ عنها بتاريخ 
املخصص بناًء على  املايل يتم إعادة تقييم املطالبات لكفايتها ويتم تعديل بيان الوضع. كيا  ي اتريخ للشركةاملتعلقة بكل مطالبة على قدة أُبلغت 

 ذلك.

 :املادية الثابتة و وداتاستهنكات امل -ج

صل  ي الثابتة املادية وطريقة االستهنني املطبقة وقيية النفاية  ي هناية العير اإلنتا جل لأل يو وداتتقوم الشركة  را عة األعيار اإلنتا ية املقدرة لل
 هناية كل دورة مالية.

 :ملوانت الديون املشكوني بتصصيلها -د

ة مناسبة للقيم املتوقعة وتشكل ملونتقوم الشركة بتقييم الوضع االئتياين للذمم املدينة وذمم العينء والوكنء ووسطاء التأمن  ي هناية كل دورة مالية 
 غي القابلة للتصصيل.
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 تدين قيية املو ودات وتكوين امللوانت النزمة: -ةـ
الية وذلك من خنل غي امل يو ودات ي ظل الظروف الراةنة اليت متر هبا اريهورية العربية الســـــــــــورية، قامت اإلدارة بتقدير القيية االســـــــــــرتدادية لل

لتصديد فييا إذا كان ةناني أي ملشــــــر على تدين قييتها. ابعتقاد اإلدارة، ال تو د ملشــــــرات لتكوين  و وداتإ راء مرا عة للقيم الدفرتية هلذه امل
 ملوانت تدين إضافية.

 :مبدأ االستيرارية -و
 دويل طلبات معيار احملاســــــبة التمبدأ االســــــتيرارية وذلك قســــــف م أســــــاسل على ة بتقييم مدى قدرة الشــــــركة على االســــــتيرار  ي العيدار قامت اإل
ر هبا ة أنه وابلرغم من قالة عدم االســـــــــــتقرار اليت متدار ة بتقيييها على  يوعة من امللشـــــــــــرات املالية والتشـــــــــــغيلية. تعتقد اإلدار . اعتيدت اإل1رقم 

ناًء عليه املســـتقبلية، فإن الشـــركة متتلك املوارد الكافية لنســـتيرار ابلعيل  ي املدى املســـتقبلجل املنظور. باريهورية العربية الســـورية وقالة عدم اليقن 
 مبدأ االستيرارية. أساساملالية على  بياانتفقد مت إعداد ال

 
 يوازي النقدما و  النقد -5

ذات منءة  فحمفوظة لدى مصار  أقلأو  األصلجل خنل فرتة ثنثة أشهرودائع استصقاقها و  من النقد  ي الصندو  وقساابت  اريةةذا البند يتألف 
 :مالية ويقسم كيا يلجل

  9103كانون األول   13كما يف   
 اجملموع   عمالت أجنبية مبا      
   ل.س.   يعادل ل.س.   ل.س.   

   938.566   1.130   937.336 النقد  ي الصندو 
 النقد لدى املصارف:

  978.536.194  776.088.916  101.447.378 قساابت  ارية 
 استصقاقها األصلجل ودائع أل ل 
  509.843.530  188.139.330  111.604.100 أقلأو  خنل فرتة ثنثة أشهر  

  1.489.318.390  1.064.319.476  414.988.914 إ ايل النقد وما يوازي النقد
 

  8103كانون األول   13كما يف   
 اجملموع   عمالت أجنبية مبا      
   ل.س.   يعادل ل.س.   ل.س.   

  3.503.593   510.478  1.993.115 النقد  ي الصندو 
 النقد لدى املصارف:

  64.148.711  5.930.193  58.118.419 قساابت  ارية 
 ودائع أل ل استصقاقها األصلجل 
  370.300.980  317.300.980  43.000.000 خنل فرتة ثنثة أشهر أو أقل  

  437.953.195  333.741.751  104.111.544 إ ايل النقد وما يوازي النقد
وسط أسعار الفائدة بلغ مت .بيان الدخل الشاملقل من ثنثة أشهر وتسجل إيرادات فوائدةا ضين أيداع أصلية إميثل بند ودائع أل ل ودائع ذات فرتات 

ابللية السورية  %7مقابل ) 1019كانون األول   31 املنتهية  يالسنة خنل  ابلعينت األ نبية %1.94و ابللية السورية %7.1 اآل لةعلى الودائع 
 .(1018كانون األول   31ابلعينت األ نبية خنل السنة املنتهية  ي  %1.39و
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 ألجل لدى مصارف حمليةودائع  -6

 .بيان الدخل الشامليرادات فوائدةا ضين إتسجل و  استصقا  أصلية تزيد عن ثنثة أشهرميثل ةذا البند ودائع آ لة ذات فرتات 
  9103كانون األول   13كما يف   
 اجملموع   عمالت أجنبية مبا      
  ل.س.   يعادل ل.س.   ل.س.  

  1.188.351.601  1.110.851.601  77.500.000 ودائع تستصق خنل سنة
 77.500.000  1.110.851.601  1.188.351.601  

 
  8103كانون األول   13كما يف   
 اجملموع   عمالت أجنبية مبا      
  ل.س.   يعادل ل.س.   ل.س.  

  1.408.115.483  1.957.511.183  450.604.100 ودائع تستصق خنل سنة
  5.000.00031  -   5.000.00031 ودائع تستصق خنل أكثر من سنة

 585.604.100  1.957.511.183  1.543.115.483  
 كانون  31 خنل السنة املنتهية  يابلعينت األ نبية  %1.01و ابللية السورية %7.77 بلغ متوسط أسعار الفائدة على الودائع اآل لة

 (.1018كانون األول   31 السنة املنتهية  يخنل  ابلعينت األ نبية %1.05ابللية السورية و %9.40مقابل ) 1019األول 
 
 موجودات مالية حمددة على أساس القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر -1

قســف ســعر إغن  ســو  دمشــق لألورا   و ودات املالية احملددة على أســاس القيية العادلة من خنل الدخل الشــامل اآلخرلقد مت تســجيل معظم امل
عدم و  ي قن بعض اســـــتثيارات الشـــــركة األخرى مت تســـــجيلها بســـــعر التكلفة لعدم و ود ســـــو  أورا  مالية فعالة  1019كانون األول   31  ياملالية 

 القدرة على تقدير التدفقات النقدية لتصديد القيية العادلة.
  كانون األول   13كما يف    
   9310     8103   
  ل.س.     ل.س.   

   910.731.014    854.396.781  الرصيد بداية السنة
 شراء مو ودات مالية حمددة على أساس القيية العادلة

   137.445.144    111.179.790  من خنل الدخل الشامل اآلخر  
 بيع مو ودات مالية حمددة على أساس القيية العادلة 

 (  54.113.741) (  70.038.665 ) من خنل الدخل الشامل اآلخر 
 (  139.556.744) (  106.830.488 ) التغي  ي القيية العادلة 

 حمول من املو ودات املالية احملددة على أساس القيية العادلة
  -     11.519.139  * من خنل األرابي أو اخلسائر  

   854.396.781    658.801.136  الرصيد هناية السنة
  إقرار إعادة تصنيف كافة املو ودات املالية احملددة على أساس القيية العادلة من ، مت 1019آذار  11بتاريخ  1بناًء على ا تياع رنة االستثيار رقم

 .خنل األرابي أو اخلسائر لتصبح مو ودات مالية حمددة على أساس القيية العادلة من خنل الدخل الشامل اآلخر
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 موجودات مالية حمددة على أساس القيمة العادلة من خالل األرابح أو اخلسائر -8
 يلجل: ل ةذا البند أسهم شركات حملية مشرتاة من سو  دمشق لألورا  املالية ويتكون مماميث

  كانون األول   13كما يف    
   9103     8103   
  ل.س.     ل.س.   

   17.143.397    11.519.139  السنة الرصيد بداية
 حمول ملو ودات مالية حمددة على أساس القيية العادلة

  -   (  11.519.139 )  (7)إيضاي من خنل الدخل الشامل اآلخر  
 خسائر انجتة عن إعادة تقييم مو ودات مالية حمددة على أساس 

 (   4.614.158)   -   القيية العادلة من خنل األرابي أو اخلسائر 
   11.519.139    -   الرصيد هناية السنة

 
 عمالء مدينون -9

 يلجل:يتكون ةذا البند مما 
  كانون األول   13كما يف    
   9103     8103   
  ل.س.     ل.س.   

   88.898.358    70.145.570  عينء مدينون 
 (  13.469.411) (  13.469.411) ملونة ديون مشكوني  ي حتصيلها 
   46.776.159    65.418.947   

 تتلخص قركة ملونة ديون مشكوني  ي حتصيلها كيا يلجل:
  كانون األول   13للسنة املنتهية يف   

    9103     8103   
  ل.س.     ل.س.   

   13.537.547    13.469.411  السنةالرصيد كيا  ي بداية  
 (   68.136)   -   السنة اسرتدادات 
   13.469.411    13.469.411  السنة هنايةالرصيد كيا  ي  
 

 املدينة التأمنيعادة إالتأمني و  حساابت شركات -30
 يتكون ةذا البند مما يلجل:

  كانون األول  13كما يف   
   9103     8103  
 ل.س.     ل.س.   

   66.986.874    64.177.457  شركات إعادة أتمن حملية 
   131.871.413    145.781.777  شركات إعادة أتمن خار ية 
   309.959.134    7198.858.18   



 

 - 11 - 

 ذات عالقة مع أطراف التعامالت -33

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

  كانون األول   13كما يف   بيان الوضع املايل: -أ
   9103     8103  

  ل.س.     ل.س.    
 أطراف ذات عنقة –ذمم دائنة  
 (  106.791.913) (  110.001.471 ) عيليات إعادة أتمن  –شركة اخلليج للتأمن  
  ( 110.001.471  ) (106.791.913  ) 

 :ذات عنقةطراف فييا يلجل ملخص التعامل مع أ

 :بيان الدخل الشامل -ب 
  األولكانون   13للسنة املنتهية يف   
   9103     8103  
  ل.س.     ل.س.   

    114.790    111.795  أقساط التأمن  
   39.540.300    37.103.500  ةدار رواتف وأتعاب اإل 
   11.061.198    16.615.856  ةدار  ل  اإل مصاريف سفر 

 ابللية السورية. خاضعة لفوائد وةجلأو  غي منتجة ذات عنقة ةجلالدائنة ألطراف رصيد الذمم إن 
 
 فوائد مستحقة وأرصدة مدينة أخرى -13

 يتكون ةذا البند مما يلجل:
  كانون األول   13كما يف   
   9103     8103  
 . ل.س.     ل.س.   

   34.335.313    13.858.560  فوائد مستصقة 
   10.311.588    10.108.157  نفقات مدفوعة مسبقاً  
   1.458.971    1.198.318  دفعات مقدمة لليوظفن 
   104.374.583    39.051.088  *مدينة أخرىأرصدة  
    543.018     543.018  ل املتداولةاسلف ضريبة ريع رؤوس األمو  

   64.959.151    151.033.493   

  مقابل  1019كانون األول   31سورية كيا  ي لية  31.907.664رصيد مدين لشركة الوساطة املالية  بلغ وقدره مدينة أخرى أرصدة يتضين بند(
 (1018كانون األول   31سورية كيا  ي لية  81.746.877
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 حصة معيدي التأمني من االحتياطيات الفنية واحلسابية -13

 :مما يلجلةذا البند يتكون 
  9103كانون األول   13كما يف   
     حصة معيدي التأمني من        
  دثتمطالبات ح   حصة معيدي التأمني من   حصة معيدي التأمني  
  اجملموع   ومل يبلغ عنها   مطالبات قيد التسوية   من أقساط غي مكتسبة  
  ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.  

 فرع التأمني:

  4.413.301  -   -   4.413.301 احلياة )اقتياطجل قسايب(
  130.650.396  16.363.917  109.087.959  5.198.510 احلريق

  19.436.340  1.917.375  11.084.385  6.414.580 البصري بضائع
  107.368.918  14.004.641  93.364.177  -  البصري أ سام سفن
  3.714.665  484.513  3.130.141  -  شامل السيارات
  96.561.910  -   96.561.910  -  إلزامجل السيارات

  188.994   19.841  -   159.153 اهلندسجل
   14.743   1.318  -    11.415 السرقة

  BBB 1.655.057  5.664.554  849.683  8.169.194التغطيات املصرفية 
  399.071   63.011  -   336.060 خيانة األمانة
  8.170.904  994.095  6.617.300  549.509 نقل األموال 
  30.813.765  11.101.173  19.611.591  -  الصصجل
  348.948   53.791  -   195.157 السفر

 19.043.741  345.134.119  45.974.388  410.151.159  
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  8103كانون األول   13كما يف   
     حصة معيدي التأمني من        
 دثتمطالبات ح   حصة معيدي التأمني من   حصة معيدي التأمني  
  اجملموع   ومل يبلغ عنها   مطالبات قيد التسوية   من أقساط غي مكتسبة  
  ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.  

 فرع التأمني:

  3.080.501  -    15.000  3.065.501 احلياة )اقتياطجل قسايب(
  144.035.931  18.038.110  110.149.158  5.748.664 احلريق

  16.743.331  1.718.185  11.446.131  3.568.914 البصري بضائع
  107.368.918  14.004.641  93.364.177  -  سفنالبصري أ سام 
  4.394.319  573.173  3.811.146  -  شامل السيارات
  101.713.907  -   101.713.907  -  إلزامجل السيارات

   14.768   1.331  -    11.436 السرقة
  BBB 819.681  5.664.554  849.683  7.333.918التغطيات املصرفية 

  163.564   15.816  -   137.738 خيانة األمانة
  7.893.619  994.095  6.617.300  171.134 نقل األموال 
  41.175.116  6.156.847  35.018.369  -  الصصجل

 13.615.169  378.919.943  41.371.891  434.918.004  
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 املوجودات الثابتة املادية )بعد تنـزيل االستهالك املرتاكم(  -43

 تتلخص قركة املو ودات الثابتة املادية كيا يلجل:
     مشاريع               حتسينات    حتسينات   
  اجملموع   املباين   قيد التنفيذ   األراضي   السيارات   معدات املكتب   أاثث ومفروشات   مباين مملوكة   مستأجرة مباين   
  ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س    ل.س    ل.س   ل.س   ل.س   ل.س   

 الكلفة التارخيية:
 1.018.400.499  711.458.670  50.000  -   11.606.115  77.819.067  19.118.749  171.368.478  14.869.310 1018كانون الثاين   1 ي كيا الرصيد  
 119.419.500  145.000  118.000.000  -   -   1.174.500  -   -   -  إضافات
  -  ( 130.000.000)  -   130.000.000  -   -   -   -   -  حتوينت
 ( 11.180.100)  -   -   -   -  ( 1.380.441) ( 669.001)  -  (19.130.756) استبعادات
 1.135.539.799  591.703.670  118.050.000  130.000.000  11.606.115  76.613.115  18.559.747  171.368.478  5.638.554 1018كانون األول   31 ي  كيا  الرصيد
  111.153.594  -   113.161.040  -   -   7.017.554  1.965.000  -   -  إضافات
  -   -  ( 631.111.09)  -   -   31.111.096  -   -   -  حتوينت

 1.157.693.393  591.703.670  109.999.944  130.000.000  11.606.115  114.851.775  10.514.747  171.368.478  5.638.554 9101كانون األول   31الرصيد كيا  ي 
 االستهالكات املرتاكمة:

 (196.035.937) ( 19.768.465)  -   -  ( 9.418.075) ( 59.143.169) (14.936.538) ( 57.790.380) (14.869.310) 1018كانون الثاين   1 ي كيا الرصيد  
 ( 33.514.515) ( 3.166.183)  -   -  ( 1.068.600) ( 9.893.163) ( 1.159.617) ( 17.136.851)  -  إضافات، أعباء الفرتة 

  11.180.100  -   -   -   -   1.380.441  669.001  -   19.130.756 االستبعادات
 ( 107.180.151) ( 31.934.648)  -   -  (10.496.675) ( 66.755.990) (16.417.153) ( 75.017.131) ( 5.638.554) 1018كانون األول   31 ي  كيا  الرصيد

 ( 37.811.049) ( 11.834.073)  -   -  ( 1.006.600) ( 6.086.168) ( 1.658.361) ( 17.136.847)  -   السنةإضافات، أعباء 
 ( 145.101.301) ( 44.768.711)  -   -  (11.503.175) ( 71.841.158) (18.085.514) ( 91.164.079) ( 5.638.554) 9101كانون األول   31الرصيد كيا  ي 
 الصافية: القيمة الدفرتية

 1.011.591.091  546.934.949  109.999.944  130.000.000   1.101.950  41.009.617  1.439.133  80.104.399  -  9101كانون األول   31الرصيد كيا  ي 

  918.159.547  558.769.011  118.050.000  130.000.000   1.109.550  9.857.135  1.131.594  97.341.146  -  1018كانون األول   31 ي  كيا  الرصيد
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 املوجودات غي امللموسة )بعد تنزيل اإلطفاء املرتاكم(   -53

 :مما يلجلةذا البند يتكون 
  جتمعات التأمني     
  اجملموع   اإللزامي املوحد   برامج املعلوماتية  
  ل.س.   ل.س.   ل.س.  

 :التكلفة التارخيية
  17.553.411  11.988.838  14.564.583 8101كانون الثاين   1 ي  كيا  الرصيد

  17.553.411  11.988.838  14.564.583 1018كانون األول   31 ي  كيا  الرصيد
  0.000.101    -     0.000.101  اإلضافات، أعباء السنة

  18.653.411  11.988.838  15.664.583 9101كانون األول   31الرصيد كيا  ي 

 :االستهالكات املرتاكمة
 ( 16.514.547) ( 11.988.838) ( 13.515.709) 1018كانون الثاين   1 ي  كيا  الرصيد

 (  634.517)   -   (  634.517) اإلضافات، أعباء السنة

 ( 17.149.064) ( 11.988.838) ( 14.160.116) 1018كانون األول   31 ي كيا الرصيد  
 (  394.118)   -   (  394.118) اإلضافات، أعباء السنة

 ( 17.543.181) ( 11.988.838) ( 14.554.444) 9101كانون األول   31الرصيد كيا  ي 

 :صايف القيمة الدفرتية

  1.110.139  -   1.110.139 9101كانون األول   31الرصيد كيا  ي 
   404.357  -    404.357 1018كانون األول   31 ي كيا الرصيد  

 
 شراف على التأمنيوديعة جممدة لصاحل هيئة اإل -63

مليون لية سورية  1التأمن أبن تودع ابسم اهليئة  ي أقد املصارف السورية املرخصة مبلغ ، تلتزم شركات 1005لعام  43وفقاً لليرسـوم التشريعجل رقم 
ـــواع عن  مليون لية سورية على  15وديعة ضيان ابلنسبة لكل نوع من أنواع التأمن الذي ترغف  زاولتها، على أن ال يزيد  يوع ما تودعه لكــــل األنـ

 كة تقوم بعيلها.أن تبقى ةذه الوديعة  يدة طاملا الشر 
 
 حمتفظ هبا بغرض البيع موجودات -13

قصلت الشركة على قطعة أرض  1011خنل عام  .و وداتة بيع ةذه املدار احملتفظ هبا بغرض البيع بسبف نية اإل و وداتيتضين ةذا البند قيية امل
ذه وقد مت إظهار ة الدين املرتتف على أقد وكنء الشركةجزء من تسوية ك  الصادر عن احملكية املدنية  ي قلف 1161 و ف القرار القضائجل رقم 

 األرض ابلقيية احملددة  ي األمر القضائجل املشار إليه.

 .ة بيع ةذه األرضدار  نطقة عدرا الصناعية بسبف نية اإلالواقعة و  ة إعادة تصنيف األرض امليلوكة للشركةدار قررت اإل 1015خنل عام 
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 الدائنة عادة التأمنيإو  التأمني حساابت شركات -83
 قساابت شركات احلسابية ابإلضافة إىلو  ميثل ةذا البند أرصدة  يدة على شركات إعادة التأمن ملقابلة قصة معيدي التأمن من اإلقتياطيات الفنية

 اليت تتلخص  ا يلجل:و  إعادة التأمن ارارية
 مستصقات شركات إعادة التأمن. -
 التأمن عن االقتياطجل التق  )سنة واقدة(.قساابت  يدة ملعيدي  -
 أشهر(. 3قساابت  يدة ملعيدي التأمن عن مطالبات حتت التسوية )  -
 أشهر(. 3) مل يبلغ عنها و  دثتقساابت  يدة ملعيدي التأمن عن مطالبات ق -

من رصيد  %4العام احلايل  تبلغ نسبة الفائدة املتفق عليها  يو  معهاتقوم الشركة بدفع فائدة مدينة لشركات إعادة التأمن تتصدد  ي االتفاقيات املعقودة 
 .بيان الدخل الشاملتسجل  ي و  ةذه احلساابت تدفع للشركات عند حترير رصيدةا

 يتكون ةذا البند مما يلجل:
  كانون األول  13كما يف   
   9103     8103  
 ل.س.     ل.س.   

   1.003.014    1.465.147  شركات إعادة أتمن حملية
   178.497.088    305.711.945  شركات إعادة أتمن خار ية

  307.187.191    179.500.111   
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 االحتياطيات الفنية واحلسابية -93
 مما يلجل:ةذا البند يتكون 

  9103كانون األول   13كما يف   
 ت مطالبات حدث        
  اجملموع   ومل يبلغ عنها   مطالبات قيد التسوية   إيرادات غي مكتسبة  

  ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.  فرع التأمني:
  6.670.674  -   -   6.670.674 احلياة
  180.164.509  11.118.710  147.514.955  10.510.844 احلريق

  37.454.571  3.515.599  11.176.975  11.751.997 البصري بضائع
  109.059.339  14.115.131  94.834.107  -  البصري أ سام سفن
  90.117.101  8.131.941  54.886.176  17.007.884 شامل السيارات
  669.137.947  10.198.173  614.817.377  14.111.397 إلزامجل السيارات

  377.988   59.681  -   318.306 اهلندسجل
   19.486   4.656  -    14.830 السرقة

   BBB 3.310.111  7.611.000  1.143.300  11.075.411التغطيات املصرفية 
   798.138  116.011  -   671.116 خيانة األمانة
  307.816   48.601  -   159.114 املسلولية املدنية
  11.438.010  1.479.000  9.860.000  1.099.010 نقل األموال 

  1.144.103  150.134  891.100  1.101.869 احلوادث الشخصية
  146.619.759  31.150.533  31.090.749  184.388.477 الصصجل
  518.587   90.187  -   438.300 السفر

 171.876.040  993.704.639  101.561.871  1.368.143.550  
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  8310كانون األول   13كما يف   
  دثتمطالبات ح        
  اجملموع   عنهاومل يبلغ    مطالبات قيد التسوية   إيرادات غي مكتسبة  

  ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.  فرع التأمني:
  5.314.394  -    31.000  5.191.394 احلياة
  191.107.711  13.557.430  157.039.708  11.510.574 احلريق

  33.917.180  3.435.100  11.900.669  7.581.411 البصري بضائع
  109.059.339  14.115.131  94.834.107  -  البصري أ سام سفن
  97.185.098  9.140.994  61.606.617  16.337.477 شامل السيارات
  746.831.018  31.777.160  691.117.781  13.817.087 إلزامجل السيارات

   19.536   4.664  -    14.871 السرقة
  BBB 1.639.360  7.611.000  1.143.300  10.404.660التغطيات املصرفية 

   317.113   51.651  -   175.471 خيانة األمانة
  335.539   51.980  -   181.559 املسلولية املدنية
   11.883.470  1.479.000  9.860.000  544.470 نقل األموال

  1.781.191  133.815  891.100  755.376 احلوادث الشخصية
  141.371.176  15.591.936  47.516.053  168.161.187 الصصجل

 146.333.139  1.093.531.145  110.694.161  1.450.558.546  
 

 دائنون آخرون ومبالغ مستحقة الدفع  -10
 يتكون ةذا البند مما يلجل:

  كانون األول  13كما يف   
  9103   8103  
 ل.س.   ل.س.  

   164.691.506    109.116.693  دائنون خمتلفون
   11.519.410    61.567.931  الطبيةشركات إدارة النفقات 
    966.301     501.881  فوائد مستصقة الدفع

   30.649.478    17.031.986  مصاريف مستصقة الدفع
   11.664.157    11.664.157  ضرائف تكييلية وغرامات مستصقة الدفع

  310.983.648    131.490.863   
  



 

 - 11 - 

 ضريبة الدخل -31
لشركات التأمن اليت تطري أكثر والذي قدد ضريبة األرابي  1005لعام  43حتتسف الشركة ملونة ضريبة الدخل وفقاً ألقكام املرسوم التشريعجل رقم 

  .دون أية إضافات ابملئة من صا ي األرابي اخلاضعة للضريبة15 عدل من أسهيها على االكتتاب العام  %50من 
إضافة املبالغ غي ارائز بسبف استبعاد املبالغ غي اخلاضعة للضريبة و  بيان الدخل الشاملضريبة عن األرابي الصافية الواردة  ي لل ةختتلف األرابي اخلاضع

  ، وةجل كالتايل:تنـزيلها من الوعاء الضرييب
  كانون األول   13للسنة املنتهية يف   
  9103   8103  
  ل.س.   ل.س.  

   11.145.063  (  67.787.789 ) الضريبةقبل  السنة يرابأ/ )خسائر( 
 يضاف:
   1.844.453    11.511.345  *استهنني املباين 
   37.380.944    16.810.153  غي حمققة انجتة عن تغيات أسعار الصرفخسائر  
 مو ودات مالية حمددة على تقييم إعادة انجتة عن  خسائر 
   4.614.158    -   اخلسائرأساس القيية العادلة من خنل األرابي أو   
    596.606    -   تعدينت سنوات سابقة  
 ينـزل:
 (   1.763.845)   -   مصاريف زايدة رأس املال 
 (   68.136)   -   هاحتصيل ملونة ديون مشكوني  ياسرتداد  
 مو ودات مالية حمددة على  بيعانجتة عن أرابي  
  -   (  85.455.951) الشامل اآلخرأساس القيية العادلة من خنل الدخل   
 (   6.039.413) (   4.848.513) اليةة عن توزيعات أرابي االستثيارات املإيرادات انجت 
   58.809.810  (  119.759.666) األرابي اخلاضعة للضريبة 

   8.811.473  (  19.463.950) %15ملونة ضريبة الدخل بنسبة 
    881.147    -   لضريبةامن  %10بنسبة  اإلعياراملسايمة الوطنية إلعادة 

  (19.463.950  )  9.703.610   
   -   (  19.859.496) تعدينت ضريبة دخل لسنوات سابقة 

   -      9.194.990  1013تكليف ضريبة الدخل عن عام 
    9.703.610  (  40.018.456) إ ايل الضريبة 

 ابلقيية التأ يية. مت ختفيض مبلغ استهنني املباين *
قيث مت االعرتاف بنتيجة خسارة عن العام  بلغ وقدره  1011صدر التكليف القطعجل من قبل الدوائر املالية عن العام  1019أاير  31بتاريخ 

 .155.000.495بقيية  1013لية سورية وعليه تصبح اخلسائر املدورة لعام  157.845.395
لية سورية  8.449.990قيث مت تكليف الشركة  بلغ ضريبة  1013لقطعجل من قبل الدوائر املالية عن العام صدر التكليف ا 1019آب  16بتاريخ 

لية سورية. قدمت الشركة اعرتاض للدوائر املالية على مبلغ التكليف علياً أنه مت تسديد  845.000إضافة إىل املسايمة الوطنية إلعادة اإلعيار  بلغ 
   مبلغ الضريبة كامًن.
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 يلجل: كيااملو ودات الضريبية / )خمصص ضريبة الدخل( املل لة   تتلخص قركة
  كانون األول  13كما يف   
  9103   8103  
 ل.س.   ل.س.  

 (  18.437.693) (   9.703.610) يد كيا  ي بداية السنة الرص
 (   9.703.610)   40.018.456  ضريبة الدخل  مصروف

   18.437.693    18.998.610  دفعات ضريبية
 (  9.703.610)   49.313.446  الرصيد كيا  ي هناية السنة

 
  قروض وتسهيالت مصرفية -11

 لية سورية ملدة ثنث سنوات ابتداًء من اتريخ 100.000.000ميثل بند قروض وتسهينت مصرفية قرض ممنوي من مصرف حملجل بقيية 
نيسان  16القرض. يتم تسديد القرض  و ف دفعات شهرية اثبتة تستصق آخر دفعة بتاريخ على مبلغ  %14و عدل فائدة سنوية  1018نيسان  16

1011. 
 
 رأس املال -11

 ســوريةلية  1.061.500.000لية سـورية أي ما يعادل  100 يسـهم بقيية إمسية للسـهم الواقد تســاو  10.615.000يتكون رأس مال الشـركة من 
لية ســـورية أي ما  100 يســـهم بقيية إمسية للســـهم الواقد تســـاو 10.615.000)مقابل  1019األول  كانون  31لكامل كيا  ي مرخص ومدفوع اب

 (.1018كانون األول   31كيا  ي   سوريةلية 1.061.500.000يعادل 
كأسهم لزايدة رأس املال   1017متت املصادقة على توزيع أرابي عن العام  1018أاير  8خنل ا تياع اهليئة العامة غي العادية للشركة املنعقد بتاريخ 

سهم وقصلت الشركة على موافقة ةيئة اإلشراف على التأمن وموافقة وزارة التجارة  1.115.000لية سورية موزعة على  111.500.000بقيية 
قصلت الشركة على  وقدلية سورية.  1.061.500.000وعليه أصبح كامل رأمسال الشركة مبلغ  1018آب  6الداخلية ومحاية املستهلك بتاريخ 

 .1018تشرين الثاين  5املوافقة النهائية من ةيئة األورا  واألسوا  املالية بتاريخ 
 وةجل موزعة كالتايل: 1018كانون األول   31املنتهية  ي لية سورية للسنة  1.763.845رأس املال مبلغاً وقدره بلغت مصاريف زايدة 

  املبلغ         
  ل.س.         

   148.750    تسجيل وإيداع أسهم الزايدة لدى مركز املقاصة واحلفظ املركزي  ي سو  دمشق لألورا  املالية تسديد بدل
 637.500       تسديد بدل تسجيل أسهم زايدة رأمسال الشركة هليئة األورا  واألسوا  املالية السورية

   977.595       رسم طابع قرار زايدة رأس املال
  1.000.000    طلف املوافقة على أصدار أسهم زايدة رأس املال لدى ةيئة األورا  واألسوا  املالية السوريةتسديد بدل تقدمي 

        1.763.845  
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 احتياطي قانوين  - 41

من صــا ي األرابي الســنوية قبل  %10، االقتياطجل القانوين   عدل 1011شــباط  14اتريخ 19من قانون الشـركات رقم  198و 197قددت املواد 
 من رأس املال.  %15الضريبة، قىت بلوغه 

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

  9103   8103  
 ل.س.   ل.س.  

   11.145.063  (  67.787.789) )خسائر( / أرابي السنة قبل الضريبة 
 :يضاف
   37.380.944    16.810.153  خسائر غي حمققة انجتة عن تغيات أسعار الصرف 

  (50.967.536  )  59.616.007   

    5.961.601    -   (%10االقتياطجل القانوين )
 

 االقتياطجل القانوين كيا يلجل:تتلخص قركة 
  كانون األول  13كما يف   
  1039   1038  
 ل.س.   ل.س.  

  95.089.391    101.051.993  الرصيد كيا  ي بداية السنة
   5.961.601    -   االقتياطجل املكون خنل السنة

  101.051.993    101.051.993  الرصيد كيا  ي هناية السنة
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 التأمنيصايف أقساط  -51

 يتكون ةذا البند مما يلجل:
  9103كانون األول   13للسنة املنتهية يف     
  صايف   حصة معيدي التأمني   إمجايل    
 ل.س.   ل.س.   ل.س.    

 األقساط املكتتف هبا
  4.413.343  ( 4.696.548)   9.119.891  أتمينات احلياة 
  479.897.378  ( 46.193.488)   516.090.866  التأمينات العامة 
    535.110.757   (50.890.036 )  484.310.711  

 صا ي التغي  ي اقتياطجل أقساط غي مكتسبة
 (   30.481)   1.347.799  ( 1.378.180) أتمينات احلياة 
 (  10.093.747)   44.070.77  ( 114.164.51) التأمينات العامة 
   (115.541.80 )  35.418.57   (10.114.118  ) 

    6509.667.95   (345.471.46 )  464.196.493  
 
 
  8103كانون األول   13للسنة املنتهية يف     
  صايف   حصة معيدي التأمني   إمجايل    
 ل.س.   ل.س.   ل.س.    

 األقساط املكتتف هبا
  1.931.416  ( 3.198.187)   5.119.603  أتمينات احلياة 
  441.373.711  ( 31.751.537)   473.116.159  التأمينات العامة 
    478.155.861   (34.950.714 )  443.305.138  

 صا ي التغي  ي اقتياطجل أقساط غي مكتسبة
   60.817  (  16.389)    87.116  أتمينات احلياة 
   18.179.673     887.179    17.191.494  التأمينات العامة 
    17.379.710    860.790     18.140.500   

    495.635.571   (34.089.934 )  461.545.638  

 
 مقبوضة عموالت -61

  ي عقود إعادة التأمن. لنتفاقيات املربمة مع ةذه الشركاتميثل ةذا البند العيوالت املقبوضة من شركات إعادة التأمن وفقاً 
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 صايف املطالبات -11

 ةذا البند مما يلجل:يتكون 
  9103كانون األول   13للسنة املنتهية يف     
  صايف   حصة معيدي التأمني   إمجايل    

 ل.س.   ل.س.   ل.س.  املطالبات املدفوعة
   47.750  (  143.150)    191.000  أتمينات احلياة  
  136.670.650  ( 86.886.658)   313.557.308  التأمينات العامة  

    313.748.308   (87.019.908 )  136.718.400  

 صا ي التغي  ي اقتياطجل املطالبات قيد التسوية ومطالبات قدثت ومل يبلغ عنها
 (   17.000)    15.000  (  31.000) أتمينات احلياة  
 (  77.856.479)   830.069.31  ( 7107.915.79) التأمينات العامة  

   (7107.957.79 )  830.084.31   (77.873.479  ) 

   158.844.911  ( 9056.945.5)   1115.790.51  ات عقود التأمنالتزامصا ي التغي  ي   
 

  8103كانون األول   13للسنة املنتهية يف     
  صايف   حصة معيدي التأمني   إمجايل    

 ل.س.   ل.س.   ل.س.  املطالبات املدفوعة
  10.375  (  61.115)    81.500  أتمينات احلياة  
  114.910.051  ( 44.161.685)   159.081.737  التأمينات العامة  

    159.163.137   (44.111.810 )  114.940.417  

 صا ي التغي  ي اقتياطجل املطالبات قيد التسوية ومطالبات قدثت ومل يبلغ عنها
    6.615     16.115  (  9.500) أتمينات احلياة  
 (  45.014.463)   3.917.330  ( 48.931.793) التأمينات العامة  

   (48.941.193 )  3.933.455   (45.007.838  ) 

   169.931.589  ( 40.189.355)   110.111.944  صا ي التغي  ي التزامات عقود التأمن  
 
 ومصاريف إنتاج أخرى عموالت مدفوعة  -81

 إلنتاج.ومصاريف أخرى متعلقة اب ربمة معهماملتفاقات ة لوكنء ووسطاء أتمن لقاء عيلهم خنل السنة وفقاً لنعيوالت مدفو عميثل ةذا البند 
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  إيرادات انمجة عن توزيعات أرابح استثمارات مالية -91
  يتكون ةذا البند مما يلجل:

  كانون األول  13للسنة املنتهية يف   
  1039   1038  
  ل.س.   ل.س.  

   1.396.140    1.106.135  بنك الربكة 
   3.641.780     3.641.780  الشركة األةلية لصناعة الزيوت النباتية

    1.403     608  بنك بييو السعودي الفرنسجل

   4.848.513     6.039.413    
 

 رواتب وأجور وملحقاهتا -10
  يتكون ةذا البند مما يلجل:

  كانون األول  13للسنة املنتهية يف   
  9103   8103  
  ل.س.   ل.س.  

   101.100.416    108.516.551  رواتف وأ ور 
   4.101.000    4.860.000  متثيل تعويض

   9.915.719    10.401.181  التأمينات اال تياعية
   65.699.356    71.355.710  مكافآت املوظفن

   196.144.553    181.917.501   
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 ية وعموميةإدار مصاريف  -31
  يتكون ةذا البند مما يلجل:

  كانون األول  13للسنة املنتهية يف   
  9103   8103  
  ل.س.   ل.س.  

   1.756.000     1.167.895  قرطاسية ومواد طباعة 
   10.101.449    13.584.988  كهرابء وماء وتدفئة

   6.774.105     8.198.395  صيانة
   11.061.198    16.615.856  (11)اإليضاي  ةدار وتعويضات أعضاء  ل  اإلمصاريف 
   6.750.000     8.015.000  أتعاب مهنية
   1.189.900     84.000  تدريف

   13.331.908     7.911.650  مصاريف إعنمية
   4.039.596     1.104.855  بريد وبر  وةاتف

   11.591.499     9.118.146  مصاريف سفر وتنقنت
   10.769.310    11.153.499  مصاريف الطبابة
    34.800    -   رسوم واشرتاكات

   1.190.181     1.079.799  أتمن
   16.909.679    11.966.914  ضرائف ورسوم قكومية وغرامات

    6.807.336     54.557.80  مصاريف أخرى

   97.888.811    105.408.061   
 
 السهم األساسية واملخففة  رحبية -11

 يتكون ةذا البند مما يلجل:
  كانون األول  13للسنة املنتهية يف   
  9103   8103  
  ل.س.   ل.س.  

   11.541.443  (  17.759.333 ) ةسنربح ال /)خسارة(  صا ي
   10.615.000    10.615.000  *سهماملتوسط املر ح لعدد األ

   81.1   (  1.61  ) فةاملخفو  يةساسرحبية السهم األ
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بعد األخذ بعن االعتبار الزايدة على رأس  1018 كانون األول  31املنتهية  ي السنة مت اقتساب املتوسط املر ح لعدد األسهم القائية خنل  *
على موافقة ةيئة اإلشراف على الشركة سهم بعد قصول  1.115.000املال مقابل توزيع أسهم  انية، قيث بلغ عدد األسهم اجملانية املوزعة 

  .1018آب  6التأمن وموافقة وزارة التجارة الداخلية ومحاية املستهلك بتاريخ 
الذي  33بناًء على املعيار احملاسيب الدويل رقم  ،بعدد األسهم اجملانية 1018كانون األول   31مت تعديل املتوسط املر ح لعدد األسهم كيا  ي 

وذلك إذا ارتفع عدد األسهم العادية نتيجة رمسلة أو إصدار أسهم منصة أو  ،ة مقارنةفرت يقضجل بتعديل عدد األسهم أبثر ر عجل من بداية أول 
 جتزئة األسهم.

 لها.ا الشركة ذات أتثي على قصة السهم  ي األرابي عند حتويتتطابق رحبية السهم األساسية واملخففة  ي القيية لعدم و ود أدوات أصدرهت
 
 خرىأرسوم و  التأمنيشراف على سوم هيئة اإلر  -11

 يتكون ةذا البند مما يلجل:
  كانون األول  13للسنة املنتهية يف     
    9103   8103  
  ل.س.   ل.س.    

  1.869.533  3.111.166  رسوم ةيئة اإلشراف على التأمن
  15.179.154  15.167.715  اخلدمات الطبية يرسوم إدارية ملزود

  3.681.911  6.307.598  رسوم إدارية جمليع أتمن إلزامجل
   546.535   590.485  رسوم صندو  متضرري قوادث السي

   71.700   375.100  أتعاب اخلبي االكتواري
  10.135.460  6.811.818  رسوم فنية أخرى

   41.474.981  41.585.403  
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 التحليل القطاعي -41
 ةجل كالتايل: 1019كانون األول   31إن التصليل القطاعجل إليرادات ونتائج فروع التأمن للسنة املنتهية  ي 

  الصحي   أتمني املركبات   البحري   
  السرقة   احلريق   اخلارجي   الداخلي   سيارات شامل   سيارات إلزامي   أجسام السفن   بضائعنقل    احلياة    
  ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.    
   61.075  14.853.947  175.338.615  135.094.019  74.608.081  64.113.311  -   33.156.780  9.316.857  إ ايل األقساط املكتتف هبا

  -  ( 46.005)  -  ( 3.118.514)  ( 7.088.371) ( 3.681.316)  -  ( 888.390) ( 196.966)   إلغاءات األقساط
  -   -  (  168.580) (  117.060)  -   -   -   -   -    احلسومات املينوقة
  -   11.494.167  -   -   -   -   -   14.639.597  -    أقساط اإلعادة الواردة

 (  31.038) ( 13.016.479)  -   -   -   -   -  ( 11.730.970) ( 1.756.973) قصة معيدي التأمن من األقساط املكتتف هبا )نسيب(
  -   19.011  -   -   -   -   -  ( 1.967.350) ( 1.939.575) قصة معيدي التأمن من األقساط املكتتف هبا )اختياري(
 (  8.178) ( 6.906.530) ( 45.103.866) ( 34.751.403) ( 1.116.174) ( 1.111.141)  -  ( 6.340.650)  -  قصة معيدي التأمن من األقساط املكتتف هبا )فائض(

 (  39.316) ( 19.903.998) ( 45.103.866) ( 34.751.403) ( 1.116.174) ( 1.111.141)  -  ( 31.038.970) ( 4.696.548)  قصة معيدي التأمن من األقساط املكتتف هبا
   11.759  6.398.111  119.966.169  97.107.051  66.393.536  59.409.854  -   14.969.017  4.413.343  صا ي األقساط املكتتف هبا

   61.075  16.301.109  175.338.615  131.975.515  67.519.710  60.530.995  -   47.007.987  9.119.891  شهر( 11فائتة )السنة الأقساط 
 (  39.316) ( 19.903.998) ( 45.103.866) ( 34.751.403) ( 1.116.174) ( 1.111.141)  -  ( 31.038.970) ( 8.5464.69) شهر( 11إ ايل قصة املعيدين عن سنة فائتة )
 (  14.830) ( 10.510.844) ( 105.103.168) ( 79.185.309) ( 17.007.884) ( 14.111.397)  -  ( 11.751.997) ( 6.670.674)  سنةإ ايل األقساط غي املكتسبة  ي هناية ال

   11.415  5.198.510  -   -   -   -   -   6.414.580  4.413.301 سنةالتأمن من أقساط غي مكتسبة  ي هناية ال يقصة معيد
   14.871  11.510.574  78.001.888  90.160.199  16.337.477  13.817.087  -   7.581.411  5.191.394 السنةقصة الشركة من أقساط غي مكتسبة  ي بداية 

 (  11.436) ( 5.748.664)  -    -   -   -   -  ( 3.568.914) ( 3.065.501) قصة معيدي التأمن من أقساط غي مكتسبة  ي بداية السنة
   41  03989.7 ( 17.101.180)  11.074.990 (  670.407) ( 385.310)  -  ( 4.170.586) ( 1.378.180)  غي مكتسبة إ ايل التغيي  ي اقتياطجل أقساط

   11  439.576 ( 17.101.180)  11.074.990 (  670.407) ( 385.310)  -  ( 1.314.910) (  30.481)  صا ي التغيي  ي اقتياطجل أقساط غي مكتسبة
   11.780  6.837.687  101.764.889  108.181.041  65.713.119  59.014.544  -   13.654.097  4.391.861   التأمنصا ي أقساط 

   10.567  3.930.144  -   -   -   -   -   9.016.486  -    العيوالت املقبوضة
  -   147.980  -   -   -   -   -   1.680.505  973.617   عيولة أرابي االتفاقيات

  -   -   -   -    1  139.718  -    78  -     إيرادات أخرى
   33.347  10.915.911  101.764.889  108.181.041  65.713.131  59.164.161  -   15.351.166  5.366.479   صا ي اإليرادات
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 ةجل كالتايل/ اتبع: 1019األول كانون   31إن التصليل القطاعجل إليرادات ونتائج فروع التأمن للسنة املنتهية  ي 
  اجملموع   نقل األموال   املسؤولية املدنية   احلوادث الشخصية   خيانة األمانة   السفر   اهلندسي   التغطيات املصرفية   
  ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   

  516.310.896  1.747.550  661.710  1.003.115  1.681.660  1.103.815  1.178.340  -  إ ايل األقساط املكتتف هبا
 ( 15.519.183)  -  (  14.675)  -  (  1.370)  -  ( 481.575)  -  إلغاءات األقساط
 ( 406.160)  -   -   -   -  (  10.510)  -   -  احلسومات املينوقة
  34.409.044  -   -   -   -   -   -   8.175.180 أقساط اإلعادة الواردة

 ( 44.963.973) ( 1.373.776)  -   -  ( 840.146) ( 679.068) ( 397.883) ( 4.137.640) قصة معيدي التأمن من األقساط املكتتف هبا )نسيب(
 ( 5.916.063)  -   -   -   -  (  38.149)  -   -  قصة معيدي التأمن من األقساط املكتتف هبا )اختياري(

 ( 97.101.411) ( 366.400) (  10.809) (  33.411) ( 114.076)  -  ( 106.110) ( 1.103.553)  من األقساط املكتتف هبا )فائض(قصة معيدي التأمن
 ( 148.091.447) ( 1.740.176) (  10.809) (  33.411) ( 1.064.111) ( 717.117) ( 504.003) ( 5.141.193) قصة معيدي التأمن من األقساط املكتتف هبا

  386.711.150  1.007.374  637.116  1.969.704  616.068  466.088  191.761  3.034.087 صا ي األقساط املكتتف هبا
  535.110.757  1.747.550  648.035  1.003.115  1.680.190  1.103.815  795.765  8.175.180 شهر( 11فائتة )السنة الأقساط 

 ( 148.091.447) ( 1.740.176) (  10.809) (  33.411) ( 1.064.111) ( 717.117) ( 504.003) ( 5.141.193) شهر( 11)إ ايل قصة املعيدين عن سنة فائتة 
 ( 171.876.040) ( 1.099.010) ( 159.114) ( 1.101.869) ( 671.116) ( 438.300) ( 318.306) ( 3.310.111) سنةإ ايل األقساط غي املكتسبة  ي هناية ال

  19.043.741  549.509  -   -   336.060  195.157  159.153  1.655.057 سنةالتأمن من أقساط غي مكتسبة  ي هناية ال يقصة معيد
  146.333.139  544.470  181.559  755.376  175.471  -   -   1.639.360 قصة الشركة من أقساط غي مكتسبة  ي بداية السنة

 ( 13.615.169) ( 171.134)  -   -  ( 137.738)  -   -  ( 819.681) مكتسبة  ي بداية السنة قصة معيدي التأمن من أقساط غي
 ( 15.541.801) ( 554.550)   13.345 ( 446.493) ( 396.644) ( 438.300) ( 318.306) ( 1.670.751) إ ايل التغيي  ي اقتياطجل أقساط غي مكتسبة

 ( 10.114.118) ( 177.175)   13.345 ( 446.493) ( 98.3111) ( 143.143) ( 159.153) ( 835.376) مكتسبةصا ي التغيي  ي اقتياطجل أقساط غي 
  366.587.911  730.099  660.571  1.513.111  417.746  311.945  131.609  1.198.711 صا ي أقساط التأمن
  15.400.181  501.418  -   -   300.567  -   130.651  1.510.139  العيوالت املقبوضة

  3.968.400   15.568  -   -   -   -   -   140.730 عيولة أرابي االتفاقيات
  139.798  -   -   -   -   -   -   -  إيرادات أخرى
  386.196.301  1.157.095  660.571  1.513.111  718.313  311.945  163.160  3.849.680  صا ي اإليرادات
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 :/ اتبعةجل كالتايل 1019كانون األول   31القطاعجل إليرادات ونتائج فروع التأمن للسنة املنتهية  ي إن التصليل 
  الصحي   أتمني املركبات   البحري   

  السرقة   احلريق   اخلارجي   الداخلي   سيارات شامل   سيارات إلزامي   أجسام السفن   نقل بضائع   احلياة    
  ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.    
  -  ( 13.744.981) ( 94.301.144) ( 113.368.079) ( 15.196.857) ( 76.397.877)  -  ( 396.700) ( 191.000)   إ ايل املطالبات املدفوعة

  -   6.831.141  -   -    644.679  4.661.903  -   73.350  143.150 طالبات املدفوعة )نسيب(قصة معيدي التأمن من إ ايل امل
  -   -   54.418.893  10.145.591  -   -   -   -   -  قصة معيدي التأمن من إ ايل املطالبات املدفوعة )اختياري(
  -   6.831.141  54.418.893  10.145.591   644.679  4.661.903  -   73.350  143.150 إ ايل قصة معيدي التأمن من إ ايل املطالبات املدفوعة 

  -  ( 6.913.740) ( 39.873.151) ( 93.111.487) ( 14.551.178) ( 71.734.974)  -  ( 313.350) (  47.750)   صا ي املطالبات املدفوعة
  -  ( 147.514.955) ( 14.309.635) ( 16.781.114) ( 54.886.176) ( 614.817.377) ( 94.834.107) ( 11.176.975)  -   مطالبات قيد التسوية  ي هناية السنة

  -   109.087.959  13.311.194  6.190.398  3.130.141  96.561.910  93.364.177  11.084.385  -  قصة معيدي التأمن من املطالبات قيد التسوية  ي هناية السنة
  -   157.039.708  31.448.355  16.067.698  61.606.617  691.117.781  94.834.107  11.900.669   31.000  مطالبات قيد التسوية  ي بداية السنة

  -  ( 110.149.158) ( 14.874.591) ( 10.143.777) ( 3.811.146) ( 101.713.907) ( 93.364.177) ( 11.446.131) (  15.000) قصة معيدي التأمن من املطالبات قيد التسوية  ي بداية السنة
  -   9.514.753  17.138.710 (  713.416)  6.710.351  66.400.404  -   713.694   31.000 إ ايل التغي  ي اقتياطجل املطالبات قيد التسوية

  -  ( 1.636.446)  5.586.311 ( 4.566.795)  6.119.347  60.149.417  -   361.847   17.000  التغي  ي اقتياطجل املطالبات قيد التسوية صا ي
 (  4.656) ( 11.118.710) ( 14.145.311)  ( 17.005.111) ( 8.131.941) ( 10.198.173) ( 14.115.131) ( 3.515.599)  -  السنةاقتياطجل قوادث مفرتضة ومل يبلغ عنها  ي هناية 

   1.318  16.363.917  8.164.334  3.036.839   484.513  -   14.004.641  1.917.375  -  السنةقصة املعيدين من اقتياطجل قوادث ومل يبلغ عنها  ي هناية 
   4.664  13.557.430  11.314.950  13.167.986  9.140.994  31.777.160  14.115.131  3.435.100  -  السنةاقتياطجل قوادث مفرتضة مل يبلغ عنها  ي بداية 

 (  1.331) ( 18.038.110) ( 4.111.033)  ( 1.945.814) (  573.173)  -  ( 14.004.641) ( 1.718.185)  -  السنةمن اقتياطجل قوادث مفرتضة ومل يبلغ عنها  ي بداية قصة املعيدين 
   8  1.418.710 ( 1.810.371) ( 3.737.115)  1.008.053  11.578.987  -  ( 90.499)  -  السنةا ايل التغي  ي قوادث مفرتضة ومل يبلغ عنها  ي بداية 
   4 ( 145.463)   1.131.919 ( 1.646.100)   919.403  11.578.987  -   91108.6  -  السنةصا ي التغي  ي قوادث مفرتضة ومل يبلغ عنها  ي بداية 

 (  15.518) ( 1.658.493) ( 19.133.794) ( 13.718.834) ( 8.898.161)  -   -  ( 8.451.003) ( 1.099.391)  العيوالت املدفوعة ملندويب املبيعات
  -  ( 1.631.831)  -   -   -   -   -  ( 1.891.316)  -   عيوالت مدفوعة لشركات إلعادة التأمن

  -   -   -   -   -  ( 3.153.799)  -   -   -  عيولة االحتاد السوري لشركات التأمن إلدارته جتيع اإللزامجل
 (  111) ( 1.454.967) (  37.609) (  18.976) (  457.410) ( 1.466.791)  -  ( 531.436) ( 433.813)   أتمينية أخرىمصاريف 

  -   -  ( 13.515.360) ( 11.651.355)  -   -   -   -   -  األتعاب اإلدارية املدفوعة لشركات إدارة النفقات الطبية
 (  371) ( 157.811) ( 1.051.031) (  791.853) (  405.119) ( 363.186)  -  ( 181.048) (  54.710)   بدالت اهليئة

  -   -   -   -   -  ( 590.485)  -   -   -  قصة صندو  تعويض متضرري قوادث السي  هولة السبف
  -   -   -   -   -  ( 3.153.799)  -   -   -   قصة صندو  الرعاية اال تياعية

 (  16.108) ( 14.699.753) ( 75.991.795) ( 116.517.500) ( 911.17.164) ( 9.634.630)  -  ( 11.010.615) ( 1.618.685)   صا ي املصاريف
   17.139 ( 3.783.841)  16.771.094 ( 18.345.458)  38.459.011  49.619.631  -   14.340.541  3.747.794  صا ي أرابي / )خسائر( فروع التأمن
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  ةجل كالتايل/ اتبع: 1019كانون األول   31التصليل القطاعجل إليرادات ونتائج فروع التأمن للسنة املنتهية  ي إن 
  اجملموع   نقل األموال   املسؤولية املدنية   احلوادث الشخصية   خيانة األمانة   السفر   اهلندسي   التغطيات املصرفية   
  ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   

 ( 313.748.308)  -   -  ( 150.670)  -   -   -   -  إ ايل املطالبات املدفوعة
  11.355.413  -   -   -   -   -   -   -  قصة معيدي التأمن من إ ايل املطالبات املدفوعة )نسيب(

  74.674.485  -   -   -   -   -   -   -  قصة معيدي التأمن من إ ايل املطالبات املدفوعة )اختياري(
  87.019.908  -   -   -   -   -   -   -  إ ايل قصة معيدي التأمن من إ ايل املطالبات املدفوعة 

 ( 136.718.400)  -   -  ( 150.670)  -   -   -   -  صا ي املطالبات املدفوعة
 ( 993.704.639) ( 9.860.000)  -  ( 891.100)  -   -   -  ( 7.611.000) مطالبات قيد التسوية  ي هناية السنة

  345.134.119  6.617.300  -   -   -   -   -   5.664.554 قصة معيدي التأمن من املطالبات قيد التسوية  ي هناية السنة
  1.093.531.145  9.860.000  -   891.100  -   -   -   7.611.000 مطالبات قيد التسوية  ي بداية السنة

 ( 378.919.943) ( 6.617.300)  -   -   -   -   -  ( 5.664.554) قصة معيدي التأمن من املطالبات قيد التسوية  ي بداية السنة
  99.816.506  -   -   -   -   -   -   -  إ ايل التغي  ي اقتياطجل املطالبات قيد التسوية

  66.140.691  -   -   -   -   -   -   -  التغي  ي اقتياطجل املطالبات قيد التسوية صا ي
 ( 101.561.871) ( 1.479.000) (  48.601) ( 150.134) ( 116.011) (  90.187) (  59.681) ( 1.143.300) السنةاقتياطجل قوادث مفرتضة ومل يبلغ عنها  ي هناية 

  45.974.388  994.095  -   -    63.011   53.791   19.841  849.683 السنةقصة املعيدين من اقتياطجل قوادث ومل يبلغ عنها  ي هناية 
  110.694.161  1.479.000   51.980  133.815   51.651  -   -   1.143.300 السنةاقتياطجل قوادث مفرتضة مل يبلغ عنها  ي بداية 

 من اقتياطجل قوادث مفرتضةقصة املعيدين 
 ( 41.371.891) ( 994.095)  -   -  (  15.816)  -   -  ( 849.683) السنةومل يبلغ عنها  ي بداية   

  8.131.191  -    4.378 (  16.419) (  74.371) (  90.187) (  59.681)  -  السنةا ايل التغي  ي قوادث مفرتضة ومل يبلغ عنها  ي بداية 
  11.731.787  -    4.378 (  16.419) (  37.186) (  36.496) (  19.841)  -  السنةصا ي التغي  ي قوادث مفرتضة ومل يبلغ عنها  ي بداية 

 ( 64.134.719) ( 510.994) (  95.836) ( 169.316) ( 307.630) (  74.757)  -   -  العيوالت املدفوعة ملندويب املبيعات
 ( 4.874.886)  -   -   -   -   -   -  ( 1.350.718) لشركات إلعادة التأمنعيوالت مدفوعة 

 ( 3.153.799)  -   -   -   -   -   -   -  عيولة االحتاد السوري لشركات التأمن إلدارته جتيع اإللزامجل
 ( 6.791.758) ( 148.141)  -   -  (  1.453)  -   -  ( 118.930) مصاريف أتمينية أخرى

 ( 15.167.715)  -   -   -   -   -   -   -  عاب اإلدارية املدفوعة لشركات إدارة النفقات الطبيةاألت
 ( 3.111.166) (  16.485) (  3.889) (  11.019) (  10.081) (  7.111) (  4.775) (  49.651) بدالت اهليئة

 ( 590.485)  -   -   -   -   -   -   -  قصة صندو  تعويض متضرري قوادث السي  هولة السبف
 ( 3.153.799)  -   -   -   -   -   -   -  قصة صندو  الرعاية اال تياعية

 ( 170.013.358) ( 775.610) (  95.347) ( 348.414) ( 357.351) ( 118.475) (  34.616) ( 1.519.310) املصاريفصا ي 
  116.171.944  481.475  565.114  1.174.787  360.961  104.470  118.644  1.310.370 صا ي أرابي / )خسائر( فروع التأمن
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 ةجل كالتايل: 1018كانون األول   31إن التصليل القطاعجل إليرادات ونتائج فروع التأمن للسنة املنتهية  ي 
  الصحي   أتمني املركبات   البحري   

  السرقة   احلريق   اخلارجي   الداخلي   سيارات شامل   سيارات إلزامي   أجسام السفن   نقل بضائع   احلياة    
  ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.    
   61.180  16.101.888  130.003.145  155.166.609  68.553.050  59.614.148  -   19.099.600  5.111.814  إ ايل األقساط املكتتف هبا

  -  ( 199.185)  -  ( 4.731.777) ( 1.709.357) (  46.531)  -  ( 1.660.961) (  91.111)   األقساطإلغاءات 
  -   -   -  (  418.415)  -   -   -   -   -    احلسومات املينوقة
  -   11.871.831     -   -   -   -   13.887.008  -    أقساط اإلعادة الواردة

 (  31.090) ( 14.371.663)  -   -   -   -   -  ( 14.175.655) ( 1.577.009) األقساط املكتتف هبا )نسيب(قصة معيدي التأمن من 
  -   -   -   -   -   -   -   -  ( 1.611.178) قصة معيدي التأمن من األقساط املكتتف هبا )اختياري(
 (  11.509) ( 5.889.435) ( 38.168.405) ( 45.556.197) ( 1.470.137)  5.500.183  -  ( 5.781.164)  -  قصة معيدي التأمن من األقساط املكتتف هبا )فائض(

 (  41.599) ( 10.161.098) ( 38.168.405) ( 45.556.197) ( 1.470.137)  5.500.183  -  ( 10.057.919) ( 3.198.187)  قصة معيدي التأمن من األقساط املكتتف هبا
   19.581  8.515.337  91.834.740  104.449.110  63.373.556  65.067.999  -   10.167.717  1.931.416  املكتتف هباصا ي األقساط 

   61.180  18.776.435  130.003.145  150.433.831  65.843.693  59.567.716  -   30.315.646  5.119.603  شهر( 11فائتة )السنة الأقساط 
 (  41.599) ( 10.161.098) ( 38.168.405) ( 45.556.197) ( 1.470.137)  5.500.183  -  ( 10.057.919) ( 3.198.187) شهر( 11عن سنة فائتة ) إ ايل قصة املعيدين

 (  14.871) ( 11.510.574) ( 78.001.888) ( 90.160.199) ( 16.337.477) ( 13.817.087)  -  ( 7.581.411) ( 5.191.394)  سنةإ ايل األقساط غي املكتسبة  ي هناية ال
   11.436  5.748.664  -   -   -   -   -   3.568.914  3.065.501 سنةالتأمن من أقساط غي مكتسبة  ي هناية ال يقصة معيد

   14.910  8.808.009  85.980.105  65.391.109  16.081.934  59.684.110  -   11.108.193  5.379.610 قصة الشركة من أقساط غي مكتسبة  ي بداية السنة
 (  11.460) ( 4.174.155)  -   -   -   -   -  ( 5.109.015) ( 3.091.891) قصة معيدي التأمن من أقساط غي مكتسبة  ي بداية السنة

   48 ( 1.701.565)  7.978.317 ( 14.868.190) (  155.543)  35.857.013  -   3.616.781   87.116  إ ايل التغيي  ي اقتياطجل أقساط غي مكتسبة
   41 ( 1.118.056)  7.978.317 ( 14.868.190) (  155.543)  35.857.013  -   1.086.671   60.817  صا ي التغيي  ي اقتياطجل أقساط غي مكتسبة

   19.605  7.187.181  99.813.057  79.580.910  63.118.013  100.915.011  -   11.354.398  1.991.143   نتأمصا ي أقساط ال
   11.113  4.617.186  -   -   -   -   -   5.197.515  -    العيوالت املقبوضة

  -   335.181  -   -   -    816.758  -   -   149.487   عيولة أرابي االتفاقيات
  -   -   -    1   139   16.668 (  857)   1  -    إيرادات أخرى
   30.718  11.149.649  99.813.057  79.580.911  63.118.151  101.778.448 (  857)  17.651.914  1.141.730   صا ي اإليرادات
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 ةجل كالتايل/ اتبع: 1018كانون األول   31هية  ي تإن التصليل القطاعجل إليرادات ونتائج فروع التأمن للسنة املن
 
  اجملموع   نقل األموال   ةاملسؤولية املدني   احلوادث الشخصية   خيانة األمانة   السفر   اهلندسي   التغطيات املصرفية   
  ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   

  457.941.941  1.361.175  710.581  1.158.960  688.680  -   -   -  إ ايل األقساط املكتتف هبا
 ( 10.545.319)  -  (  4.185)  -   -   -   -   -  األقساطإلغاءات 

 ( 418.415)  -   -   -   -   -   -   -  احلسومات املينوقة
  30.858.140  -   -   -   -   -   -   4.098.400 أقساط اإلعادة الواردة

 ( 33.319.546) ( 680.588)  -   -  ( 344.341)  -   -  ( 1.049.100) قصة معيدي التأمن من األقساط املكتتف هبا )نسيب(
 ( 1.611.178)  -   -   -   -   -   -   -  قصة معيدي التأمن من األقساط املكتتف هبا )اختياري(
 ( 93.640.317) ( 471.687) (  16.501) (  47.130) ( 118.717)  -  (  6.151) ( 591.156) قصة معيدي التأمن من األقساط املكتتف هبا )فائض(

 ( 118.591.041) ( 1.151.175) (  16.501) (  47.130) ( 463.068)  -  (  6.151) ( 1.641.356) قصة معيدي التأمن من األقساط املكتتف هبا
  349.136.396  108.900  679.896  1.111.730  115.611  -  (  6.151)  1.457.044 صا ي األقساط املكتتف هبا

  478.155.861  1.361.175  706.397  1.158.960  688.680  -   -   4.098.400 شهر( 11فائتة )السنة الأقساط 
 ( 118.591.041) ( 1.151.175) (  16.501) (  47.130) ( 463.068)  -  (  6.151) ( 1.641.356) شهر( 11إ ايل قصة املعيدين عن سنة فائتة )
 ( 146.333.139) ( 544.470) ( 181.559) ( 755.376) ( 175.471)  -   -  ( 1.639.360) سنةالإ ايل األقساط غي املكتسبة  ي هناية 

  13.615.169  171.134  -   -   137.738  -   -   819.681 سنةالتأمن من أقساط غي مكتسبة  ي هناية ال يقصة معيد
  163.711.949  301.396  143.095  457.066  189.613  -    61.689  -  قصة الشركة من أقساط غي مكتسبة  ي بداية السنة

 ( 11.764.379) ( 151.197)  -   -  (  94.807)  -  (  30.844)  -  قصة معيدي التأمن من أقساط غي مكتسبة  ي بداية السنة
  17.379.710 ( 141.074) ( 644.139) ( 198.310) (  85.859)  -    61.689 ( 1.639.360) إ ايل التغيي  ي اقتياطجل أقساط غي مكتسبة
  18.140.500 ( 111.037) ( 139.464) ( 198.310) (  41.918)  -    30.845 ( 819.679) صا ي التغيي  ي اقتياطجل أقساط غي مكتسبة

  67.4768963   87.863  540.431  913.410  181.684  -    14.593  637.365 صا ي أقساط التأمن
  11.039.831  147.691  -   -   113.191  -   -   733.114  املقبوضةالعيوالت 

  1.487.843   75.176  -   -   -   -    1.140  -  عيولة أرابي االتفاقيات
   15.941  -    4  -   -   -  (  15)  -  إيرادات أخرى
  380.030.511  410.831  540.436  913.410  305.875  -    15.718  1.370.479  صا ي اإليرادات
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 :/ اتبعةجل كالتايل 1018كانون األول   31إن التصليل القطاعجل إليرادات ونتائج فروع التأمن للسنة املنتهية  ي 
  الصحي   أتمني املركبات   البحري   

  السرقة   احلريق   اخلارجي   الداخلي   سيارات شامل   سيارات إلزامي   أجسام السفن   نقل بضائع   احلياة    
  ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.    
  -  ( 1.741.350) ( 81.166.331) ( 88.409.044) ( 16.611.103) ( 59.156.937)  -  ( 306.770) (  81.500)   إ ايل املطالبات املدفوعة

  -   696.175  -   -    599.060  1.186.143  -   18.385   61.115 )نسيب( قصة معيدي التأمن من إ ايل املطالبات املدفوعة
  -   -   18.073.555  11.971.095  -  ( 637.478)  -   -   -  قصة معيدي التأمن من إ ايل املطالبات املدفوعة )اختياري(
  -   696.175  18.073.555  11.971.095   599.060  1.548.665  -   18.385   61.115 إ ايل قصة معيدي التأمن من إ ايل املطالبات املدفوعة 

  -  ( 1.045.175) ( 54.091.776) ( 75.436.949) ( 16.013.043) ( 57.708.171)  -  ( 178.385) (  10.375)   صا ي املطالبات املدفوعة
  -  ( 157.039.708) ( 31.448.355) ( 16.067.698) ( 61.606.617) ( 691.117.781) ( 94.834.107) ( 11.900.669) (  31.000)  مطالبات قيد التسوية  ي هناية السنة

  -   110.149.158  14.874.591  10.143.777  3.811.146  101.713.907  93.364.177  11.446.131   15.000 قصة معيدي التأمن من املطالبات قيد التسوية  ي هناية السنة
  -   158.163.341  37.963.448  11.387.783  81.706.311  711.699.531  94.834.107  8.881.818   41.500  قيد التسوية  ي بداية السنةمطالبات 

  -  ( 135.819.139)  -   -  ( 4.849.910) ( 9.8864111.7) ( 93.364.177) ( 4.436.814) (  31.115) قصة معيدي التأمن من املطالبات قيد التسوية  ي بداية السنة
  -   1.113.634  6.515.093 ( 4.679.915)  11.099.694  10.471.750  -  ( 14.018.841)   9.500 إ ايل التغي  ي اقتياطجل املطالبات قيد التسوية

  -  ( 14.446.447)  31.389.685  5.463.861  10.070.910   435.771  -  ( 7.009.413) (  6.615)  التغي  ي اقتياطجل املطالبات قيد التسوية صا ي
 (  4.664) ( 13.557.430) ( 11.314.950) ( 13.167.986) ( 9.140.994) ( 31.777.160) ( 14.115.131) ( 3.435.100)  -  السنةاقتياطجل قوادث مفرتضة ومل يبلغ عنها  ي هناية 

   1.331  18.038.110  4.111.033  1.945.814   573.173  -   14.004.641  1.718.185  -  السنةقصة املعيدين من اقتياطجل قوادث ومل يبلغ عنها  ي هناية 
   4.673  13.714.501  13.181.119  9.046.057  11.405.949  41.707.953  14.115.131  3.361.459  -  السنةاقتياطجل قوادث مفرتضة مل يبلغ عنها  ي بداية 

 (  3.139) ( 10.371.886) ( 5.400.718) ( 3.678.169) (  818.711)  -  ( 14.004.641) ( 1.781.340)  -  السنة بدايةقصة املعيدين من اقتياطجل قوادث مفرتضة ومل يبلغ عنها  ي 
   9  167.071   957.169 ( 4.111.919)  3.164.955  10.930.793  -  ( 71.641)  -  السنةا ايل التغي  ي قوادث مفرتضة ومل يبلغ عنها  ي بداية 
 (  898) ( 1.167.705) (  131.516) ( 5.954.384)  1.919.406  10.930.793  -  ( 116.796)  -  السنةصا ي التغي  ي قوادث مفرتضة ومل يبلغ عنها  ي بداية 

 (  15.545) ( 1.800.196) ( 11.007.118) ( 13.097.153) ( 8.799.418)  -   -  ( 3.303.705) ( 387.917)  العيوالت املدفوعة ملندويب املبيعات
  -  ( 1.915.681)  -   -   -   -   -  ( 1.890.031)  -   إعادة التأمنعيوالت مدفوعة لشركات 

  -   -   -   -   -  ( 1.841.461)  -   -   -  عيولة االحتاد السوري لشركات التأمن إلدارته جتيع اإللزامجل
 (  111) ( 1.494.941) (  775.310) (  915.380) (  451.143) ( 4.165.110) ( 81.606) ( 345.504) ( 101.941)   مصاريف أتمينية أخرى

  -   -  ( 13.841.166) ( 11.337.988)  -   -   -   -   -  األتعاب اإلدارية املدفوعة لشركات إدارة النفقات الطبية
 (  373) ( 171.658) (  780.019) (  901.601) (  395.061) ( 357.407)  -  ( 181.953) (  30.777)   بدالت اهليئة

  -   -   -   -   -  ( 546.535)  -   -   -  قصة صندو  تعويض متضرري قوادث السي  هولة السبف
  -   -   -   -   -  ( 1.841.461)  -   -   -   قصة صندو  الرعاية اال تياعية

 (  17.038) ( 14.041.905) ( 59.339.430)  ( 101.190.594) ( 11.678.340) ( 55.193.791) ( 81.606) ( 13.135.798) ( 547.635)   صا ي املصاريف
   13.690 ( 11.793.156)  40.473.617 ( 11.609.673)  50.439.811  46.584.657 ( 83.463)  4.516.116  1.694.095  صا ي أرابي / )خسائر( فروع التأمن
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  ةجل كالتايل/ اتبع: 1018كانون األول   31املنتهية  ي  إن التصليل القطاعجل إليرادات ونتائج فروع التأمن للسنة
  اجملموع   نقل األموال   املسؤولية املدنية   احلوادث الشخصية   خيانة األمانة   السفر   اهلندسي   التغطيات املصرفية   
  ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   

 ( 159.163.137)  -   -  (  91.701)  -   -   -  ( 487.500) إ ايل املطالبات املدفوعة
  3.814.638  -   -   -   -   -   -   143.750 قصة معيدي التأمن من إ ايل املطالبات املدفوعة )نسيب(

  40.408.171  -   -   -   -   -   -   -  إ ايل املطالبات املدفوعة )اختياري(قصة معيدي التأمن من 
  44.111.810  -   -   -   -   -   -   143.750 إ ايل قصة معيدي التأمن من إ ايل املطالبات املدفوعة 

 ( 114.940.417)  -   -  (  91.701)  -   -   -  ( 143.750) صا ي املطالبات املدفوعة
 (1.093.531.145) ( 9.860.000)  -  ( 891.100)  -   -   -  ( 7.611.000) مطالبات قيد التسوية  ي هناية السنة

  378.919.943  6.617.300  -   -   -   -   -   5.664.554 قصة معيدي التأمن من املطالبات قيد التسوية  ي هناية السنة
  1.130.637.060  9.860.000  -   907.100  440.000  -   130.000  13.611.000 مطالبات قيد التسوية  ي بداية السنة

 ( 376.818.055) ( 6.617.300)  -   -  ( 110.000)  -  (  65.000) ( 8.664.494) قصة معيدي التأمن من املطالبات قيد التسوية  ي بداية السنة
  37.105.915  -   -    15.000  440.000  -   130.000  6.000.000 إ ايل التغي  ي اقتياطجل املطالبات قيد التسوية

  39.197.803  -   -    15.000  110.000  -    65.000  3.000.060 التغي  ي اقتياطجل املطالبات قيد التسوية صا ي
 ( 110.694.161) ( 1.479.000) (  51.980) ( 133.815) (  51.651)  -   -  ( 1.143.300) السنةاقتياطجل قوادث مفرتضة ومل يبلغ عنها  ي هناية 

  41.371.891  994.095  -   -    15.816  -   -   849.683 السنةقصة املعيدين من اقتياطجل قوادث ومل يبلغ عنها  ي هناية 
 111.519.540  1.479.000   16.831  136.065   66.000  -    19.500  1.043.300 السنةاقتياطجل قوادث مفرتضة مل يبلغ عنها  ي بداية 

 ( 48.398.135) ( 994.094) (  901)  -  (  33.000)  -  (  9.751) ( 1.199.674) ومل يبلغ عنها  ي بداية السنة قصة املعيدين من اقتياطجل قوادث مفرتضة
  11.835.378  -  (  16.148)   1.150   14.349  -    19.500  900.000  ايل التغي  ي قوادث مفرتضة ومل يبلغ عنها  ي بداية السنةإ

  5.810.035   1 (  17.049)   1.150   7.175  -    9.749  50.0094 صا ي التغي  ي قوادث مفرتضة ومل يبلغ عنها  ي بداية السنة
 ( 48.949.915) ( 115.961) ( 104.694) ( 103.913) ( 114.085)  -   -   -  العيوالت املدفوعة ملندويب املبيعات

 ( 4.115.554)  -   -   -   -   -   -  ( 409.840) إعادة التأمنلشركات عيوالت مدفوعة 
 ( 1.841.461)  -   -   -   -   -   -   -  عيولة االحتاد السوري لشركات التأمن إلدارته جتيع اإللزامجل

 ( 9.878.735) ( 145.985)  -   -  (  6.639)  -  (  1.013) ( 181.830) مصاريف أتمينية أخرى
 ( 15.179.154)  -   -   -   -   -   -   -  األتعاب اإلدارية املدفوعة لشركات إدارة النفقات الطبية

 ( 1.869.533) (  8.167) (  4.139) (  7.554) (  4.131)  -   -  (  14.590) بدالت اهليئة
 ( 546.535)  -   -   -   -   -   -   -  قصة صندو  تعويض متضرري قوادث السي  هولة السبف

 ( 1.841.461)  -   -   -   -   -   -   -  قصة صندو  الرعاية اال تياعية
 ( 165.155.046) ( 470.111) ( 135.981) ( 185.919)  101.319  -    71.736  1.590.059 صا ي املصاريف
  114.775.465 (  59.181)  404.454  717.491  408.194  -    98.454  3.960.538 فروع التأمن / )خسائر( صا ي أرابي
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  لزامجل على النصو التايل:قساط التأمن اإلأتتوزع 
  كانون األول  13كما يف   
  9103   8103  
  ل.س.   ل.س.  

  8.711.604   4.695.100 لزامجل قدودياإل
  45.940.853  54.353.399 لزامجل داخلجلاإل

   4.914.159   1.481.496 بطاقة برتقالية

 60.530.995  59.567.716  
 
 كفاية رأس املال -51

  1008كانون األول   11ذلك متاشيًا مع تعلييات ةيئة اإلشراف على التأمن الصادرة  ي و  ة رأس املالدار تبع الشركة سياسة إلت
من  %150( قول حتديد كفاية األموال اخلاصة. يشرتط ةذا القرار أن ال تتدىن نسبة املنءة )كفاية رأس املال( لدى الشركة عن 110/100رقم  )قرار

 رأس املال املتوفر.
 يتم اقتساب نسبة املنءة كيا يلجل:

  كانون األول  13كما يف   
  1039   1038  
  ل.س.   ل.س.  

   1.061.500.000    1.061.500.000  رأس املال املكتتف به
   101.051.993    101.051.993  اقتياطجل قانوين

 ددة احملالية امليو ودات للالتغي املرتاكم  ي القيية العادلة 
   519.164.116    411.433.738  على أساس القيية العادلة من خنل الدخل الشامل اآلخر 

   118.709.813    67.683.133  األرابي املرتاكية احملققة
   1.718.013.650    1.711.103.397  مكاسف غي حمققة مرتاكية انجتة عن تغيات أسعار الصرف

   3.519.549.681    3.354.871.361  إ ايل رأس املال املتوفر
   545.704.143    575.481.849  إ ايل رأس املال املطلوب 

  %646.79     %581.97   س املال )%(أنسبة كفاية ر 
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 ة املخاطرإدار القيمة العادلة و   -61

 القيية العادلة لليو ودات واملطلوابت املالية : ( أ) 

 اخلسائر.أو  ألرابيبيان الوضع املايل، ابستثناء املو ودات املالية احملددة ابلقيية العادلة من خنل ابتاريخ  املطبقةال يو د فـر   وةري بن القيية الدفرتيـة والقيية العادلة لليو ودات واملطلوابت املالية 
املو ودات واملطلوابت  ات. مت اســـــتثناءاخليار يية العادلة حبســــف تراتبية يتضــــين اردول التايل، القيية الدفرتية والقيية العادلة لليو ودات واملطلوابت املالية  ي البياانت املالية، إضـــــافة إىل طر  قياس الق

 ن قييتها الدفرتية موازية لقييتها العادلة.ة أدار القيية العادلة نظراً العتبار اإل أساسسجلة على املي املالية وغ
  1039كانون األول   13للسنة املنتهية يف    
 الفرق   القيمة العادلة كما يف هناية السنة   القيمة الدفرتية   

  زايدة / )نقصان(   اجملموع    املستوى الثالث    املستوى الثاين    املستوى األول    عند الشراء  إيضاح 
  ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   

 املوجودات املالية املقيمة ابلقيمة العادلة

 مو ودات مالية حمددة على أساس القيية 
  411.433.738  801.136.658  4.741.500  -   797.494.158  389.801.910 7 اآلخر العادلة من خنل الدخل الشامل  
 

  8103كانون األول   13للسنة املنتهية يف    
 الفرق   القيمة العادلة كما يف هناية السنة   القيمة الدفرتية   

  زايدة / )نقصان(   اجملموع    املستوى الثالث    املستوى الثاين    املستوى األول    عند الشراء  إيضاح 
  ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   

 املوجودات املالية املقيمة ابلقيمة العادلة

 مو ودات مالية حمددة على أساس القيية  
  519.164.116  854.396.781  4.741.500  -   849.654.181  335.131.556 7 العادلة من خنل الدخل الشامل اآلخر  
 مو ودات مالية حمددة على أساس القيية  
  10.395.176  11.519.139  -   -   11.519.139  1.133.963 8 العادلة من خنل األرابي أو اخلسائر  

 مل يكن ةناني أي حتوينت بن املستوى األول واملستوى الثاين خنل العام.
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 التقييم، معلومات غي منظورة هامة وحساسيتها على القيمة العادلة :أسس 
 ملستخدمة.ايظهر اردول التايل معلومات قول كيفية تضين القيية العادلة لألدوات املالية  ي البياانت املالية واملعلومات غي املنظورة اهلامة 

 حساسية املعطيات    الغي تعالقة املعطيا             
 غي املنظورة على   املنظورة مع القيمة   معطيات غي           

  القيمة العادلة   العادلة    منظورة هامة    سس التقييم أ   اتريخ التقييم    املوجودات املالية  
 القيية العادلة     مو ودات مالية على أساس

 ال ينطبق   ال ينطبق    ال ينطبق    السعر استناداً إىل  1019كانون األول   31  القيية العادلة من خنل 
           املقدم من صادر األسهم      األرابي واخلسائر 

 القيية العادلة     مو ودات مالية على أساس
 ال ينطبق   ال ينطبق    ال ينطبق    استناداً إىل السعر  1019كانون األول   31  القيية العادلة من خنل 
           املقدم من صادر األسهم      الدخل الشامل اآلخر  

 :ة خماطر التأمنإدار  (ب)

 خماطر التأمن:

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

يعترب اخلطر  و ف أي عقد أتمن اقتيال حتقق قدث ملمن عليه وما يتبع ذلك من مطالبات ذات قيم غي ملكدة نظرًا إىل طبيعة عقد 
 التأمن، يكون حتقق ةذا اخلطر مفا ئاً وابلتايل ال ميكن توقعه.

جل الذي توا هه شركات التأمن  و ف عقودةا التأمينية ةو أن تفو  املطالبات الفعلية وتسديدات املنافع القييـة املذكورة ساسطر األإن اخل
غي قابلة و أ حتت بند املطلوابت التأمينية إضافة إىل اقتيال تسعي غي منئم لألخطار ووضع األقساط غي املناسبة واالكتتاب أبخطار سيئة

ن سنة عليه فإن تواتر املطالبات واملنافع وقّدهتا تتعدى املبالغ اليت كانت مقدرة وختتلف األرقام الفعلية ومبالغ املطالبات واملنافع م تأمن، بناءً لل
 إىل أخرى عن التقديرات املتوقعة.

الشركة اهتا وقد طورت أي من تكوين ىليت تطرأ علأضف إىل ذلك أنه كليا تنوعت احملفظة التأمينية، كليا كانت أقل عرضة للتأثر ابلتغيات ا
فيض ختاسرتاتيجية االكتتاب بعقود التأمن لتنويع األخطار التأمينية اليت تقبل هبا وضين كل فئة من تلك الفئات لتوسيع قاعدة األخطار بغية 

 نسبة التغي  ي النتيجة املتوقعة.
سليية ومعاةدات إعادة أتمن ذات فئة ممتازة ومعارة احلوادث معارة فعالة وتضع الشركة تدير الشركة أخطارةا من خنل اسرتاتيجية اكتتاب 

 األس  االكتتابية اليت توفر املعايي املنئية الختيار األخطار.
، البصري %1.70ة على فروع التأمن  ي الشكل التايل: فرع احليا 1019كانون األول   31بينيا توزعت احملفظة التأمينية للسنة املنتهية  ي 

، الصصجل %14.66الصصجل الداخلجل  %11.61، السيارات الشامل %11.31، سيارات إلزامجل %4.91، احلريق %8.78)نقل بضائع( 
، %0.31، خيانة األمانة %0.11، السفر %0.15، اهلندسجل %1.55، التغطيات املصرفية %0.01، السرقة %31.76اخلار جل 

 .%0.51، نقل األموال %0.37دث الشخصية ، احلوا%0.11املسلولية املدنية 
، البصري %1.07على فروع التأمن  ي الشكل التايل: فرع احلياة  1018كانون األول   31بينيا توزعت احملفظة التأمينية للسنة املنتهية  ي 

، الصصجل %31.45الصصجل الداخلجل  %13.77، السيارات الشامل %11.46، سيارات إلزامجل %6.01، احلريق %6.34)نقل بضائع( 
، احلوادث الشخصية %0.15، املسلولية املدنية %0.14، خيانة األمانة %0.86، التغطيات املصرفية %0.01، السرقة %17.18اخلار جل 
.%0.18، نقل األموال 0.16%
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 خماطر إعادة التأمن:

معيول به  ي  ذلك كيا ةو ة عن املطالبات الكبية، و قامت الشركة إببرام عقود إعادة أتمن مع شركات أخرى، لتقليص املخاطر املالية النا
 ابقجل شركات التأمن.

بتقييم الوضع املايل لشركة إعادة التأمن املتعاقدة معها ويتيصور اةتيامها قول األخطار االئتيانية النا ة عن التوزع ارغرا ي  الشركةتقوم 
 وطبيعة األنشطة والفعاليات لشركات إعادة التأمن.

 الشركة  ي معاةدات إعادة أتمن اليت توفر هلا القدرة ملوا هة األخطار أبسعار منافسة ومتكنها من االقتفاظ ابحلد األمثل من األخطار، دخلت
 اراةزة. و وداتمع األخذ بعن االعتبار املوارد املالية كرأس املال واالقتياطيات وقجم حمفظة األورا  املالية وامل

 تفظ به يتناسف مع القواعد العيلية ومقياس املقارنة العام، واألكثر أيمية، ةو االقتفاظ بنسبة سيولة عالية للشركة.املخاطر احمل قجموإن 

  ي قال اهتا جتاه امللمنن. وتبقى الشركة ملتزمة جتاه امللمنن ابحلصة املعاد أتمينها قىتالتزامأقساط إعادة التأمن ال تعفجل الشركة من  عقودإن 
 اهتا.لتزاموفاء شركة إعادة التأمن ابعدم 
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 خماطر السيولة:  )ج(

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

 تسويتها.أو  اردول التايل حتليل املو ودات واملطلوابت وفقاً للفرتة املتوقعة السرتدادةا يبن
  9103كانون األول   13كما يف    
  اجملموع   أكثر من سنة   لغاية سنة   
 ل.س.   ل.س.   ل.س.   

 املوجودات 
  1.489.318.390  -   1.489.318.390  النقد وما يوازي النقد 

  1.188.351.601  -   1.188.351.601  ودائع أل ل لدى مصارف حملية
 مو ودات مالية حمددة على أساس 

  801.136.658  -   801.136.658 القيية العادلة من خنل الدخل الشامل اآلخر 
 

  159.991.964  -   159.991.964  البيعحمتفظ هبا بغرض  مو ودات
  46.776.159  -   46.776.159  عينء مدينون

  309.959.134  -   309.959.134 قساابت شركات التأمن وإعادة التأمن املدينة
  39.051.088  -   39.051.088  أرصدة مدينة أخرى

  410.151.159  -   410.151.159  قصة معيدي التأمن من االقتياطيات الفنية واحلسابية
  15.000.000  15.000.000  -  وديعة  يدة لصاحل ةيئة اإلشراف على التأمن

  4.470.939.354  000.00015.  4.445.939.354   يوع املو ودات 
 املطلوابت 

  307.187.191  -   307.187.191 قساابت شركات التأمن وإعادة التأمن الدائنة
  183.448.781  -   183.448.781  ذمم دائنة ودائنون خمتلفون

  110.001.471  -   110.001.471  أطراف ذات عنقة -ذمم دائنة
  1.368.143.550  -   1.368.143.550  االقتياطيات الفنية واحلسابية

  98.683.971  39.508.497  59.175.475  مصرفيةقروض وتسهينت 

  1.177.464.966  39.508.497  1.137.956.469   يوع املطلوابت 

  1.193.474.388 ( 14.508.497)  1.307.981.885  فجوة السيولة
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  1038كانون األول   13كما يف    
  اجملموع   أكثر من سنة   لغاية سنة   
 ل.س.   ل.س.   ل.س.   

 املوجودات 
  437.953.195  -   437.953.195  النقد وما يوازي النقد 

 1.543.115.483  -   1.543.115.483  ودائع أل ل لدى مصارف حملية
 مو ودات مالية حمددة على أساس 

  854.396.781  -   854.396.781 القيية العادلة من خنل الدخل الشامل اآلخر 
 مو ودات مالية حمددة على أساس 

  11.519.139  -   11.519.139 القيية العادلة من خنل األرابي أو اخلسائر 
  18.163.611  -   18.163.611  غرض البيعمو ودات حمتفظ هبا ب

  65.418.947  -   65.418.947  عينء مدينون
  198.858.187  -   198.858.187 قساابت شركات التأمن وإعادة التأمن املدينة

  104.374.583  -   104.374.583  أرصدة مدينة أخرى
  434.918.004  -   434.918.004  قصة معيدي التأمن من االقتياطيات الفنية واحلسابية

  15.000.000  15.000.000  -  وديعة  يدة لصاحل ةيئة اإلشراف على التأمن

  4.794.838.141  15.000.000  4.769.838.141   يوع املو ودات 
 املطلوابت 

  179.500.111  -   179.500.111 قساابت شركات التأمن وإعادة التأمن الدائنة
  199.875.083  -   199.875.083  ودائنون خمتلفونذمم دائنة 
  106.791.913  -   106.791.913  أطراف ذات عنقة -ذمم دائنة

  1.450.558.546  -   1.450.558.546  االقتياطيات الفنية واحلسابية
  161.565.309  99.314.641  63.150.667  مصرفيةقروض وتسهينت 

  1.199.191.973  99.314.641  1.099.977.331   يوع املطلوابت 

  1.595.546.168 ( 74.314.641)  1.669.860.910  فجوة السيولة
 خماطر االئتيان: )د(

ليت تتبع جتاه الشركة. إن متابعة خماطر التسليف ةجل من مسلولية الشركة ا ماهتلتزامتتيثل خماطر االئتيان بعدم إمكانية املدينن من الوفاء اب
عرضة مبادئ تو يهية صارمة أتخذ بعن االعتبار معدل التصنيف األدىن للعينء املدينن والتنويع  ي خماطر التسليف  ي كافة أقسام الشركة امل

 لتلك املخاطر وخاصة قسيجل االكتتاب وإعادة التأمن.
 اطر السو :خم )ةـ(

ا ة أسعار صرف العينت  ا فيها املخاطر النأو  الفوائدأو  ، املو وداتاإليرادات النا ة عنأو  تنشأ ةذه املخاطر من التغيات  ي قيية،
 عن عدم التطابق بن املو ودات واملطلوابت.
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 خماطر معدل الفائدة: )و(
طلوابت ت الفوائد السوقية واليت هلا أتثي مباشر على املو ودات املنتجة للفوائد واملتنشأ ةذه املخاطر من التغيات اليت قد حتدث  ي معدال

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

 جل:القيية الدفرتية لليو ودات املالية كيا يل تتلخص
  املطلوابت   املوجودات   
  كانون األول  13كما يف    كانون األول  13كما يف    
   1039   1038   1039   1038  
 ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   
  14.104.581  119.436.091  159.917.158  1.199.014.045 دوالر أمريكجل 
  1.090.803  1.069.761  519.113.951  491.635.796 يورو 
  -   -    909.606   940.475  نيه اسرتلي  
  13.711.118  13.734.861  -   -  دينار كوييت 
  -   -   -    1.130 دينار أردين 

حتليل مقابل اللية السورية.  %10يظهر اردول التايل حتليل قساسية الشركة لتغيات أسعار صرف العينت األ نبية املذكورة أعنه بنسبة 
 احلساسية يتضين فقط األرصدة ذات الصفة النقدية ابلعينت األ نبية:

 واخلسائر األثر على األرابح    
  كانون األول  13للسنة املنتهية يف     
    1039     1038  
  ل.س.     ل.س.    

   13.571.158    197.957.795  دوالر أمريكجل
   51.811.315    49.156.603  يورو
    90.961     94.048  اسرتلي   نيه

 (  1.371.113) (   1.373.486) دينار كوييت
  -      113  دينار أردين

 خماطر العيليات -)ي(

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

ن خنل عيلية سرتاتيجية حتدد وتتابع ممن خنل طر  تقييم ذاتية ملتابعة فعالية ةذه اإل راءات. إن املخاطر االو  أتثيةا ونسبة قدوثها
 .التخطيط السنوية
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 التدفقات النقدية بيان -11

 تتوزع فروقات أسعار الصرف اليت مت استبعادةا من بيان التدفقات النقدية كيا يلجل:
  كانون األول  13للسنة املنتهية يف    
   1039   1038  
  ل.س.   ل.س.   

 (  18.191.111) (   7.431.455) قساابت شركات التأمن وإعادة التأمن املدينة
   -      300  مستصقة وأرصدة مدينة أخرىفوائد 

 (  13.114.150) (   1.441.566) ودائع أل ل لدى مصارف حملية
    101.111  (   57.691) أطراف ذات عنقة  -ذمم دائنة

  15.743.711     319.158  قساابت شركات التأمن وإعادة التأمن الدائنة 
 لية  34.137.164 وةجل الزايدة  بلغ 1019كانون األول   31املنتهية  ي  للسنةالتدفقات النقدية  مت استثناء األنشطة غي النقدية من بيان

 الدفع. مبالغ مستصقةدائنون آخرون و  ي موزعة على املسايمن مقابل نف  الزايدة  ي بندسورية  ي بند أراب

  وةجل النقص  ي بند مو ودات مالية  1019كانون األول   31املنتهية  ي مت استثناء األنشطة غي النقدية من بيان التدفقات النقدية للسنة
لية سورية مقابل نف  الزايدة  ي بند مو ودات مالية  11.519.139حمددة على رأمسال القيية العادلة من خنل األرابي أو اخلسائر  بلغ 
 حمددة على أساس القيية العادلة من خنل الدخل الشامل اآلخر.

 
 األحداث الالحقة -18

 على البياانت املالية املوقوفة بتاريخ ( ومل يكن له أي أثرCOVID-19البياانت املالية، ا تاقت العامل  ائصة فيوس كوروان ) إعدادالققًا لتاريخ 
املتعلق بتقدير أثر انتشار فيوس   1010نيسان  6/ بتاريخ 18. كيا صدر تعييم ةيئة األورا  واألسوا  املالية السورية رقم /1019كانون األول   31

غ الدفرتية لبعض لاحملتيل على نشاط الشركة وبياانهتا املالية املستقبلية.  ي احلالة الراةنة النتشار الفيوس، فإن حتديد املبا( COVID-19)كوروان 
 د يسببها ةذا الوابء.قاألصول وااللتزامات يتطلف تقديراً آلاثر األقداث املستقبلية غي امللكدة على تلك األصول وااللتزامات  ي هناية فرتة التقرير واليت 

ية نسبية على املبلغ ياانت املالية، تعديًن ذا أيممن احملتيل أن تتطلف النتائج اليت ختتلف عن االفرتاضات احلالية خنل الفرتات النققة إلعداد الب
 سيتم اإلفصاي عن ةذه التأثيات  ي الفرتات النققة.رتي لألصل أو االلتزام املتأثر و الدف
 
 املالية بياانتالاملوافقة على  -91

 .1010أاير  17  يالبياانت املالية ة على إصدار دار وافق رئي   ل  اإل


