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      ٕالادارةكلمة رئيس مجلس  - 01

   ٕالادارةتقرير مجلس  - 02

ا الجغرافيةأنشطة الشركة الرئيسية وصف  )1 ي كل وأماك ن  ي وعدد املوظف ، وحجم ٕالاستثمار الرأسما

ا.  م

     وصف للشركات التابعة وطبيعة عملها ومجاالت نشاطها ونتائج أعمالها. )2

 .مم عن كل تعريفية ةونبذالعليا  ٕالادارةوأسماء ورتب أشخاص  ٕالادارةأعضاء مجلس بأسماء بيان  )3

م مقارنة مع السنة السابقة. وعدد ٔالاسهم اململوكةاملصدرة  كبار مالكي ٔالاسهمأسماء ببيان  )4  لكل م

ا والسيما لجنة  )5 ا وأسماء أعضا وصف مختصر الختصاصات لجان مجلس ٕالادارة الرئيسية ومهما

 التدقيق.

ي أسواقها الرئيسية املحلية والخارجية.ضمن قطاعللشركة  التنافسالوضع  )6 ا   ها وحص

ى موردين )7 ن (محليًا وخارجيًا) عمالء محددين بأو  /محددين و درجة ٕالاعتماد ع ر 10ما يشكل رئيس % فأك

ي  من رياتإجما   أو املبيعات أو ٕالايرادات. و/ املش

ا الشركة  وأحماية حكومية وصف ألي  )8 اإمتيازات تتمتع  رة ال  أو أي من منتجا ى الف مع ٕالاشارة إ

ا من قبل الشركة راع أو حقوق امتياز تم الحصول عل ا ذلك مع ذكر أي براءات اخ  .يسري عل

ى عمل الشركة.أثر  ملخص ألي قرار صادرعن الحكومة أو املنظمات الدولية له )9  مادي ع

ر الجودة مل تطبيق الشركةٕالافصاح عن  )10   الدولية.عاي

ا  )11 م و و الهيكل التنظيم للشركة وعدد موظف مفئا م وبرامج تدري  وتأهيلهم. مؤهال

 .الشركة هااملخاطر ال تواجهوصف  )12

ا الشركة مدعمة باألرقام ووصف ٔالاحداث الهامة خالل السنة املالية.  )13  الانجازات ال حقق

ي لعمليات ذات طبيعة غ )14 .ٔالاثر املا  ر متكررة حدثت خالل السنة املالية وال تدخل ضمن النشاط الرئيس

نواملوزعة املحققة  السلسلة الزمنية لألرباح والخسائر  )15 ي حقوق املساهم وأسعار ٔالاوراق املالية  وصا

ما أقل وتمثيل ذلك بيانيًا ما أمكن.   املصدرة ملدة ال تقل عن خمس سنوات أو منذ تأسيس الشركة أ

ي للشركة ونتائج أعمالها خالل السنة املالية.تحليل  )16  املركز املا
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ي ذلك أي توسعات أو مشروعات جديدة، والخطة املستقبلية للشركة  )17 التطورات املستقبلية العامة بما 

ى ٔالاقل وتوقعات مجلس   لنتائج أعمال الشركة.  ٕالادارةلسنة قادمة ع

و/أو  تعاب عن خدمات أخرى تلقاها املدققمقدار أي أمقدار أتعاب التدقيق للشركة والشركات التابعة و  )18

 ه.مستحقة ل

كل  ،بيان بعدد ٔالاوراق املالية املصدرة من قبل الشركة واململوكة من قبل أي من ٔالاطراف ذوي العالقة )19

 مقارنة مع السنة السابقة.ذلك 

ا واملكافآت ال التعويضات  )20 العليا ذوي  ٕالادارةوأشخاص  ٕالادارةكل من رئيس وأعضاء مجلس حصل عل

م كأجور وأتعاب  ا كل م ي ذلك جميع املبالغ ال حصل عل السلطة التنفيذية خالل السنة املالية، بما 

م كنفقات سفر وانتقال داخل سورية وخارجها. رها، واملبالغ ال دفعت لكل م  ورواتب ومكافآت وغ

ي املسؤولية الاجبيان  )21 ا املبالغ املدفوعة و باالنشطة املتعلقة باملساهمة  رعاتتماعية، بما ف املنح و  بالت

ا ال   الشركة خالل السنة املالية.تحمل

ا الشركة املصدرة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس  ان بالعقود واملشاريعبي )22 ال عقد

م. ٕالادارةمجلس  ي الشركة أو أقار  أو أعضاء املجلس أو املدير العام أو أي موظف 

نتائج التقييم السنوي لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة والتحسينات ال تخطط الشركة  )23

ي السنة التالية. ى أنظمة وإجراءات الرقابة الداخلية   إدخالها ع

ى تقرير اذا كان تقرير مدقق الحسابات يتضمن تحفظا )24 ى البيانات املالية السنوية يجب أن يوضح ع ت ع

ا. ا وأي معلومات متعلقة   مجلس إدارة الشركة طبيعة تلك التحفظات وأسبا

ر  )25 ى الشركة من أي جهة رقابية أو تنظيمية أو قضائية إذا كان لها تأث أي عقوبة أو جزاء مفروض ع

 جوهري.

  
 

 مدققة من مفتش الحسابات مقارنة مع السنة السابقة البيانات املالية السنوية للشركة - 03

 تقرير مفتش حسابات الشركة - 04
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ن  رم ن) املح ن (سولدارتي للتأم   حضرات السيدات والسادة مساهم شركة ٕالاتحاد التعاوني للتأم

 ...،السالم وعليكم ورحمة هللا وبركاته

ي الاجتماع السنوي   يسرني باألصـالة عن نفس وبالنيابة عن السادة أعضاء مجلس ٕالادارة أن أرحب بكم جميعًا 
ى حضراتكم تقريرًا موجزًا عن أنشطة الشركة املختلفة وأهم ٕالانجازات  للجمعية العمومية، كما ويسرني أن أعرض ع

ي  ية  ى خطة عمل عام  31/12/2019ال حققناها خالل السنة املالية املن   .2020باإلضافة إ

ن الكرام،    حضرات املساهم

ى  2019خالل عام  رك ع ى تم العمل وال رك ع ي السوق وتوسيع انتشارها وال تطوير ٕالانتاج وتعزيز مكانة الشركة 
ي بداية عام    :2018تطوير خدمة العمالء والاستفادة من نتائج خطة إعادة بناء فريق البيع املباشر ال تم تطبيقها 

ى انتشار اسم شركة انعكست نتائج الاتفاق املوقع مع شركة سماتل (وكيل شركة هواوي وشاومي) إيجابًا    ع

ى  ر السم الشركة ع ي السوق السوري والتسويق ٕالاعالمي الكب سولدارتي كنتيجة لفرادة هذا املنتج التأمي 

ى ٕالانتاج املحقق من هذا املنتج الذي  ي وقناة سما التلفزيونية الفضائية، باإلضافة إ صفحات التواصل الاجتما

ى  ى مليون ل.س وبعدد أجهزة م53وصل ا ة من هذا املنتج قاربت الـ 8200ؤمنة وصل إ  10جهاز وأرباح فنية مم

   .مليون ل.س

ن السوري   ي سوق التأم رة والكفاءة  ي الشركة، فقد تم تدعيمه بكوادر من ذوي الخ بالنسبة لقسم البيع املباشر 

ن وتطوير آليات تحف وتطويرٕالانتاج لفريق البيع املباشر باعتماد مسابقة إنتاج ي سوق التأم ة   Coins) مم

Hunter Competition)   بنتيجته تطوير ٕالانتاج وتوسيع قاعدة عمالء الشركة لتشمل أهم الفعاليات و

ي القطر    .الاقتصادية والصناعية 

ر من عشرة أضعاف املعدل السنوي وبنسبة نمو   % 969حقق ٕالانتاج الجديد الوارد من فريق البيع املباشر أك

ا بمعدل نمو  2017باإلنتاج الجديد املحقق بالعام مقارنة  ي عدد الوثائق الصادرة ع وحققت الشركة نقلة نوعية 

ي دعم قسم البيع املباشر للشركة. وبذلك نالت شركة  2017مقارنة بالعام  204% راتيجية املتبعة  كنتيجة لالس

ن السورية بمعدل نم ن شركات التأم ى ب ي سولدارتي املرتبة ٔالاو  2017% مقارنة بالعام 223و ٕالانتاج ٕالاجما

ن ٕالالزامي 2018% مقارنة بعام 69ومعدل نمو     .)(بدون احتساب التأم

رك منذ بداية عام   ى ربحية املحافظ التأمينية والارتقاء بمستوى  2019تم ال ى تطوير ٕالانتاج مع املحافظة ع ع

امات  خدمة الزبائن مما نتج عنه تطور ٔالارباح الفنية للشركة وخاصة بعد أن تمت مراجعة وإعادة تقييم ال

إضافة لتعديل  2018الشركة بما يتعلق باالحتياطيات الحسابية واحتياطي املطالبات قيد التسوية خالل العام 
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اية عام  ي   41مبلغ  2019آليات العمل وقواعده ملنع تكرار هكذا تراكمات حيث بلغت ٔالارباح الفنية للشركة 

ى أضعاف مل يون ل.س مقارنة مع الخسائر الفنية املحققة خالل السنوات السابقة وكان من املتوقع أن تصل إ

ى حجم املطالبات  ي وانعكاسها ع هذا الرقم لوال تأثر النتائج الفنية بعوامل التضخم الهائل خالل العام الحا

ي ن الص ى النتائج الفنية للسنة نعكاس السل املؤقى ٕالاإضافة إ املسددة خاصة بالتأم ر لإلنتاج ع ت للنمو الكب

   نتيجة زيادة احتياطي ٔالاقساط املكتتبة.

ي عام   ي ربحية الشركة  2019حققت الشركة  ى تعا ي الانتاج ستنعكس نتائجه ٕالايجابية ع ًا  نموًا واضحًا ومتم

ن شركات  ي ترتيب ٕالانتاج ب ي خالل السنوات القادمة وكان من الالفت تقدم الشركة للمركز الرابع  بشكل تدري

ي السوق السوري مع إنتاج إجم ن الخاصة العاملة  رة سورية، علمًا بأن التأم ي تجاوز املليار ومائة مليون ل ا

ي بإنتاج  2017املركز العاشر باإلنتاج خالل العام الشركة كانت تحتل  رة سورية 450اجما   .مليون ل

ن عن العمل مع سوق    ى بلدنا وعزوف أغلب معيدي التأم ى الرغم من مستجدات الحصار الاقتصادي ع ع

ن السوري، فقد تم ن للعام التأم بسعات اكتتابية وبشروط  2020كنت الشركة من تجديد اتفاقيات إعادة التأم

ن للعام  ي  2019أفضل وبتوزيع أفضل لألخطار مقارنة باتفاقية إعادة التأم ن  ي شركات التأم وباملقارنة مع با

ا وبأحسن ٔالاحوال التجديد بشرو  ى بعضها تجديد اتفاقيا ط وبسعات اكتتابية أقل السوق السوري ال تعذر ع

ة ال تربط  ن والعالقة املم ى ربحية محافظ التأم ي تحقيق هذا ع من السنوات السابقة، وقد اعتمدت الشركة 

ي أجن راتي ن رغم عدم وجود أي دعم من أي شريك اس ن الخارجي ن شركتنا ووسطاء ومعيدي التأم   .ب

ى مستويات قياسية بنتيجة ٔالاوضاع الاقتصادية وظروف الحصار ا   ى بلدنا وارتفاع معدالت التضخم إ لجائر ع

ى حماية رأس املال بتوظيف جزء من الكتلة  2019خالل العام  دف ا قامت الشركة باتخاذ إجراءات وقائية 

ي سوق دمشق لألوراق املالية والاستثمارات  ي القطاع العقاري ؤالاسهم الرائدة  النقدية للشركة واستثمارها 

ي .خرى ٔالا  ى الشكل التا   :وع

ي الاستثمار العقاري: قامت الشركة بشراء عقار بمساحة اجمالية   - ر بمدينة طرطوس  350التوسع  شارع  –م

مليون ل.س علمًا بأن العقار الجديد يتمتع بمزايا استثمارية واعدة نظرًا للموقع  140الثورة بكلفة إجمالية 

ي مدينة املم وللتطور الاقتصادي الواعد  ى نقل مقر عملها  دف الشركة إ ملدينة طرطوس بشكل عام و

ي اية العام الحا ى املقر الجديد قبل    .طرطوس إ

ي ٔالاسهم الريادية خالل الربع  - التوسع باالستثمار بسوق ٔالاوراق املالية: قامت الشركة بالتوسع باالستثمار 

ر من عام  ي الاسالمي وشركة  ي سوق دمشق لألوراق املالية 2019ٔالاخ ركة، بنك سورية الدو كبنك ال

ى طويل ٔالامد. ر متوسط ا  اسمنت البادية علمًا بأن هذا النوع من الاستثمار يعت
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اية الربع ٔالاول من العام  - ى  2021وضعت إدارة الشركة خطة زمنية ال تتجاوز  لنقل املقر الشركة الرئيس إ

ي منطقة املهاجرين بعد  رخيص وإتمام عملية بناء الشركة  استكمال كافة ٕالاجراءات القانونية لعملية ال

ي. رتبة عن استئجار املقر الحا دف خفض املصاريف السنوية امل   ٕالاكساء وذلك 

ى مستوى الانتاج املحقق مع تطوير ٔالارباح الفنية والعائدات  2020ستعمل الشركة خالل العام   ى املحافظة ع ع

ة العاملة الاستثمارية وحماية أص ى الكوادر املم ول الشركة من ٓالاثار السلبية للتضخم وحماية ودعم والحفاظ ع

دف تجاوز املرحلة  ن وال كان من نتاج عملها تحقيق كل ما ذكر أعاله  ا العام ي الشركة ال استغرق بنا

يئة الشركة لإل  ا البلد و ي الاقتصادية الصعبة والحرجة ال تمر   .عمار إن شاء هللاعادة ٕالا إمرحلة نطالق 

  
ى السادة وزارة املالية، السادة وزارة  وبالختام أتقدم باسم وباسم السادة أعضاء املجلس الكرام بالشكر والتقدير إ

ن والسادة هيئة ٔالاوراق ؤالاسواق املالية السورية  ى التأم لك، السادة هيئة ٕالاشراف ع التجارة الداخلية وحماية املس

ن كما وأشكر زبائن ا م بقطاع التأم ى عناي رًا ونعدهم بتحقيق ع ا كث م ال نع  لشركة الكرام الذين أولوها ثق

ي السوق  ر بنا نحو الريادة  ى جهودهم املبذولة لالستمرار بالس ٔالافضل، كما أود أن أشكر إدارة وموظفي الشركة ع

  السوري.  

ا.  ي كل م ن  ي وعدد املوظف ا الجغرافية، وحجم ٕالاستثمار الرأسما  أنشطة الشركة الرئيسية وأماك

ى ن ع كشركة مساهمة مغفلة بموجب قرار رئاسة مجلس الرخصة  حصلت شركة الاتحاد التعاوني للتأم
ى أمر مزاولة املهنة بموجب قرار هيئة ٕالاشراف  2006حزيران  25/م والصادر بتاريخ 54الوزراء رقم  وحصلت ع

ن رقم  ى التأم ي السجل التجاري ملحافظة دمشق تحت 2008شباط  13بتاريخ  141/100ع . كما وسجلت 
ن 2007أيلول  24بتاريخ  15044الرقم  ي كافة أنواع التأم ، فكانت من آخر الشركات السورية املتخصصة 

رة سورية وهو يفوق الرأسما ن. يبلغ رأسمال الشركة مليار ل ى التأم ن هيئة ٕالاشراف ع ل تعمل وفقا لقوان
ى الشركة لتطوير منتجات تأمينية وفقًا لحاجات الزبائن.   املطلوب، وتس

ى محفظة   ن للحفاظ ع ن باتفاقيات مع نخبة من شركات إعادة التأم تعاقدت شركة الاتحاد التعاوني للتأم
  تأمينية متوازنة والتقليص من املخاطر. 
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ن بتقديم الاستشارات  ي مجاالت متنوعة من تقوم شركة الاتحاد التعاوني للتأم والحلول التأمينية املتكاملة 
ن كـ:   التأم

  ن النقل البحري  تام

 ن السفر  تأم
 ن املسؤولية املدنية  تأم
 ن املسؤولية املهنية  تأم
 ن الهواتف الخليوية  تأم

 ي ن الص  التأم
 ن املركبات  تأم
 ن الحياة  تأم

 ن الحوادث الشخصية  تأم

 ن ضد الحريق  التأم

  باإلضافة للبوالص الجماعية (شركات ، مؤسسات......) تتضمن:    

 ي ي الجما ن الص       التأم
 ي ى الحياة الجما ن ع  التأم

 ن املمتلكات  تأم

  ن البحري  التأم

 ن الحوادث الشخصية الجماعية ن الهندس  تأم  التأم

  
  املركز الرئيس للشركة: 

م   -املالكي -دمشق    14رقم  –بناء ٕالاتحاد التعاوني  –جادة ال
   3742410/2/3/4/6/8/9 11 963+هاتف: 

 11 963+ 3016هاتف:  
 3742415 11 963+فاكس:  
  سورية  -دمشق  33965ص.ب : 

روني:  ريد ٕالالك    sy.com-info@solidarityال
روني:     sy.com-www.solidarityاملوقع ٕالالك

  
  فرع حمص 

  ساحة الساعة الجديدة
  الطابق الثالث –بناء ٔالاتاس 

  3016 31 963+هاتف: 
031 2233214 

  2233211 031فاكس: 
  فرع حلب

  2 ط –شارع حافظ إبراهيم  -/  1ي الجميلية / 
  03 /2211111  21  963+هاتف: 
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   2211140  21  963+فاكس: 
  سورية –حلب  965ص.ب: 

  

  فرع الالذقية
  4ط  –شارع الجزائر (الكورنيش الجنوبي) بناء حنا وبالوش 

  سوريا –الالذقية  3330ص.ب: 
 363266/5 41 963+هاتف: 
 352999 - 352666 41 963+هاتف: 

0413016 
 2754111 41 963+فاكس: 
  940008886/7موبايل: 

 
  فرع طرطوس

ر هللا التجاري  –شارع هنانو    3ط   - مجمع خ
  2328850 43 963+هاتف: 
  3228581 43 963+ فاكس: 
 سورية   -طرطوس  926ص.ب: 

 
  حماهفرع 

 حماة ساحة العا
ر ط  ي فوق مصرف التوف  ٥بناء عبد البا

 963332214040+هاتف 
  963332214050+فاكس 

 
ي املركز الرئيس والفروع:   بلغ عدد موظفي الشركة 

 املجموع حماه طرطوس الالذقية حمص حلب دمشق 

  1            1   ٕالادارة العامة

  22    2  2    1  17  ٔالاقسام الفنية والعمليات
 1    1      قسم الشؤون القانونية

  20  1  1  2  1    15  القسم ٕالاداري واملوارد البشرية
  3            3  قسم املعلوماتية
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 لشركات التابعة وطبيعة عملها ومجاالت نشاطها ونتائج أعمالهاوصف ل 

  يوجد ال 

مالعليا  ٕالادارةوأسماء ورتب أشخاص  ٕالادارةبأسماء أعضاء مجلس بيان     :ونبذة تعريفية ع

 نبذة تعريفية النسبة عدد ٔالاسهم املنصب ٕالادارةعضو مجلس 

%7.65 764,700 ٕالادارةرئيس مجلس  الدكتور محمد عمر عرنوس  
ي الطب البشري  ى شهادة بكالوريوس  حاصل ع
ي الرياض، ى إدارة شركاته   ويعمل حاليًا ع

 اململكة العربية السعودية.

%1.39  139,100 ٕالادارةنائب رئيس مجلس  املهندس محمد عمر شورى  

ي  ر  ى شهادة ماجست الهندسية  ٕالادارةحاصل ع
جامعة جنوب كاليفورنيا  -والتخطيط العمراني

ي عدة  الواليات املتحدة ٔالامريكية ويعمل ٓالان 
مناصب أهمها: مدير عام شركات مجموعة بن 

ي سورية.  الدن السعودية 
ى شهادة تجارة واقتصاد من جامعة  %4.34 434.250 عضو مجلس ٕالادارة *  السيد عمار الشريف حاصل ع

 دمشق

ي 1.50% 150,000 ٕالادارةعضو مجلس   السيد عبد العزيز معقا عضو مجلس الشعب عن دائرة محافظة ريف  
 دورات 4 – دمشق

  - - عضو مجلس ٕالادارة السيد حسان طحان

   22/08/2019* السيد عمار شريف استقال بتاريخ 

  

ي   8    1  1      6  القسم املا
  38  1  4  9  5  3  16  قسم املبيعات

  1        1  مستشار مجلس ٕالادارة
ي   1       1  املدقق الداخ
ام   1       1  مشرف الال
  1       1  مسؤول ٕالابالغ

  97  2  8  15  6  4  62  املجموع
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رة املنصب الاسم   تاريخ الانفكاك املؤهل العلمي الخ

ي ديب    شهادة جامعية  ثالث عشرة سنة املدير العام السيد عزمي ع
    شهادة جامعية  ثماني وعشرون سنة  مستشار مجلس ٕالادارة  السيد أيمن ايبش

ر  ثالث عشرة سنة  نائب املدير العام للشؤون الفنية  السيد رامي ابراهيم     ماجست
    شهادة معهد  إحدى عشرة سنة  املدير ٕالاداري   السيد إياد فياض

    شهادة جامعية  عشر سنوات  مدير الحسابات  السيد اياد دله
ي  السيد عصام حفار     شهادة معهد  عشر سنوات  املدقق الداخ

    شهادة ثانوية  عشر سنوات املدير ٕالاقليم للفروع السيد الحسن مخلوف
    شهادة جامعية  عشر سنوات  مدير الشؤون القانونية  عثمانالسيد مزن  

ي  السيدة مها بربر ن الص     شهادة جامعية  ثماني سنوات  مديرة التأم
ن ي حس     شهادة جامعية  ثماني سنوات  مدير مطالبات السيارات  السيد ع

    شهادة جامعية  ثماني سنوات  مدير املعلوماتية  السيد محمد جهاد قنديل
    شهادة إعدادي  اث عشرة سنة  مدير فرع دمشق  الحرستاني السيد بشار 

ي  ٓالانسة رنا عربش   01/09/2019  شهادة جامعية اث عشرة سنة  املدير املا
ي الدين الشعار ر  اث عشرة سنة  مدير التدريب والتطوير  السيد م   03/10/2019  ماجست

  17/12/2019  شهادة جامعية  اث عشرة سنة  مدير التأمينات العامة  السيد عمار عموري

  

م:     بيان بأسماء كبار مالكي ٔالاسهم املصدرة من قبل الشركة وعدد ٔالاسهم اململوكة لكل م

م، إذا كانت هذه امللكية  بيان بأسماء كبار مالكي ٔالاسهم املصدرة من قبل الشركة وعدد ٔالاسهم اململوكة لكل م
ر مقارنة مع 5تشّكل ما نسبته      السنة السابقة. ي املائة فأك

 املساهمون الرئيسيون 
2018 2019 

 النسبة عدد ٔالاسهم اململوكة النسبة
عدد ٔالاسهم 

 اململوكة
 2,000,000 %20 2,000,000 %20 دار التالحم للخدمات التجارية
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ن الاسالمية العاملية  1,000,000 %10 1,000,000 %10 شركة التام
  835,545  %8.36  835,545  %8.36  كومباني ش.م.لفيدل اشورنس اند ريانشورنس 

 764,700 %7.65 764,700 %7.65 الدكتور محمد عمر عرنوس
 521,350 %5.21 521,350 %5.21 مجموعة الفاضل

 500,000 %5 500,000 %5 شركة الفلوة للخرسانة الجاهزة
اب مخلوف  500,000 %5 500,000 %5 السيد إ
 500,000 %5 500,000 %5  السيد قسورة عثمان
 500,000 %5 500,000 %5  السيدة رزان عثمان
 500,000 %5 500,000 %5  السيد محمد عباس

 

ا والسيما لجنة التدقيق  ا وأسماء أعضا   :وصف مختصر الختصاصات لجان مجلس ٕالادارة الرئيسية ومهما
  

  :لجنة التدقيق -أوالً 
 

  صفة العضوية  ٔالاعضاء
  رئيسًا للجنة  السيد حسان طحان

  عضواً   السيد محمد عمر شورى
ي   عضواً   السيد عبد العزيز معقا

 
  عدد الاجتماعات وتواريخها:

 14/10/2019بتاريخ  1اجتماع رقم  - 1

 24/12/2019بتاريخ  2اجتماع رقم  - 2

  مهام لجنة التدقيق:      
رة والكفاءة إذا مادعت  طلب املشورة القانونية أو - 1 املالية أو ٕالادارية أو الفنية من أشخاص من ذوي الخ

ى ذلك.   الضرورة إ
ي إطار ٔالانظمة  - 2 ي، ويكون للجنة صالحية تحديد راتبه وتقييمه السنوي  ن أو إقالة املدقق الداخ راح تعي اق

ا.  املعمول 
ام بامل - 3 ي ومدى الال ي.تقييم كفاءة وفاعلية التدقيق الداخ ر الدولية للمارسة املهنية للتدقيق الداخ  عاي
ا. - 4 ا وكيفية معالج ي السنوية وتتبع تنفيذها ومتابعة النتائج ال تم التوصل إل  اعتماد خطة للتدقيق الداخ
ى  - 5 ن، والتوصية بعزله ع ي ليتم انتخابه من قبل الهيئة العامة للمساهم رشيح مدقق خار التوصية للمجلس ب

 من مدققي الحسابات املعتمدين من قبل الهيئة .أن يكون 
ي. - 6  تقييم موضوعية واستقاللية املدقق الخار
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ي ألعمال الشركة ومناقشة منهجية العمل املعتمدة من قبل  - 7 الـتأكد من مدى شمولية أنظمة التدقيق الخار
ي وتقييم الخطة العامة ال يتبناها للقيام بالتدقيق وذلك  ر مدقق الحسابات الخار بما يتوافق مع املعاي

 الدولية .
ا. - 8  التأكد من دقة الاجراءات املالية واملحاسبية وسالم
ا، وبصفة  - 9 ن ؤالانظمة والقرارات ال تخضع لها أعمال الشركة وأنشط التأكد من تقيد الشركة بالقوان

ن وتقارير مدققي الحسابات الخارجي ى التأم ن ومتابعة الاجراءات خاصة قرارات وتعليمات هيئة ٕالاشراف ع
ا.  املتخذة بشأ

امها باألنظمة والتعليمات  -10 ى املجلس والتأكد بصفة خاصة من مدى ال مراجعة البيانات املالية قبل عرضها ع
ن. ى التأم ا هيئة ٕالاشراف ع  واملتطلبات ال حدد

ي. -11 ي ودراسة تقرير املدقق الداخ ى أعمال التدقيق الداخ  ٕالاشراف ع
ي وأي موظف آخر عندما يكون هناك طلب الحص -12 ي والداخ ى أي معلومات أو الاجتماع مع املدقق الخار ول ع

 حاجة لذلك دون وجود أي ممثل عن ٕالادارة التنفيذية للشركة .

 المكافئات:لجنة  -ثانياً 
  

  صفة العضوية  ٔالاعضاء
  رئيسًا للجنة  السيد محمد عمر شورى 
ي   عضواً   السيد عبد العزيز معقا

  عضواً   السيد حسان طحان
 

  :املكافئاتمهام لجنة 
رشيحات  ن و وضع سياسات ال ى وضع سياسة واضحة لتعويضات و مكافآت أعضاء مجلس ٕالادارة و كبار التنفيذي تتو
ن  ي الشركة بما يتوافق مع قرارات الهيئة ومع ٔالانظمة والقوان لعضوية مجلس ٕالادارة ولشغل منصب املدير التنفيذي 

ذه السياسات دورياً  ام   . ذات العالقة ومراجعة ٔالال
  وضع سياسة واضحة للمكافآت والتعويضات.  - 1
ى اللجنة  - 2 ا وتتو ى املجلس لتبن والرواتب وأي منافع أخرى ألعضاء املجلس وٕالادارة التنفيذية وتقديمها إ

ا وعن كل مكافآت وتعويضات ومنافع أعضاء مجلس ٕالادارة  ذه السياسة وٕالافصاح ع ام  التحقق من ٕالال
  ركة.ي التقرير السنوي للش

ا مع  - 3 ي الشركة وخطة اححتياجات الشركة من املوارد البشرية ومناقش دراسة خطة التدريب والتأهيل 
  مديرية املوارد البشرية 

ا.  - 4   تنظيم قوائم أسماء واجتماعات اللجان املنبثقة عن مجلس ٕالادارة وحضور أعضا
ر لتقييم أداء املجلس واللجان املنبثقة وأعضاء املج - 5 ى املجلس صياغة معاي ي الشركة ورفعها إ لس واملدراء 

ى ٔالاقل سنويًا  ن ع ر للمجلس مرت ى اللجنة تقديم تقارير حول هذه املعاي ا وتتو  لتبن
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ا املجلس. - 6   تقوم اللجنة بأية مهام أخرى يكلفها 
  

 
 
 

 لجنة الحوآمة:  -ثالثاً 
 

  صفة العضوية  ٔالاعضاء
  رئيسًا للجنة  السيد محمد عمر عرنوس
  عضواً   السيد محمد عمر شورى

  عضواً   السيد حسان طحان 
 

   
  مهام لجنة الحوكمة:

ي ضبط أداء الشركة وتقدم  -1 تقوم اللجنة بمراجعة إجراءات الحوكمة وكل ٔالانظمة والسياسات ال تساهم 
ى املجلس  ا إ رحات بشأ  املق

ام بأية أنظمة أو متطلبات قانونية ذات عالقة بحوكمة الشركة  -2 راح السياسات وٕالاجراءات الالزمة لالل  اق

ى املجلس بما يضمن التحقق من تطبيق  -3 ي إ ى ٔالاقل سنويًا وترفع تقاريرها بشكل أصو ن ع تجتمع اللجنة مرت
  أحكام هذا الدليل. 

  

 لجنة إدارة المخاطر:  -رابعاً 
 

  صفة العضوية  ٔالاعضاء
  رئيسًا للجنة  السيد محمد عمر شورى 
  عضواً   السيد محمد عمر عرنوس

  عضواً   السيد حسان طحان
 

  عدد الاجتماعات وتواريخها:
 25/08/2019بتاريخ  1اجتماع رقم  - 1

  مهام لجنة إدارة املخاطر:
ي الشركة وفق القرارات الصادرة - 1 ا املعتمدة  ى  تنفيذ سياسات إدارة املخاطروأنظم عن هيئة ٕالاشراف ع

ن  التأم
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ى تطور املحفظة التأمينية وأخذ   - 2 ا مراجعة تطبيق سياسة الاستثمار بالنظر إ إدارة ٔالاصول واملستحقات وعل

 قرارات تتعلق باستثمارات الشركة من الاحتياطات الفنية.

ي الشركة وفق القرارات الصاد - 3 ا مراجعة تطبيق سياسة الاستثمار  ى ٕالاستثمار وعل رة عن هيئة الاشراف ع

ى  ن وتكون صالحية إعطاء القرار بالبيع أو الشراء لرئيس اللجنة مع أحد ٔالاعضاء من اللجنة املذكورة وع التأم

 أن يقوم املدير العام املفوض بتطبيق القرارات الصادرة عن هذه اللجنة.

أما بالنسبة للقرارات ٕالاستثمارية يتم ر ، ملخاطر مرة واحدة كل ثالثة أشهتجتمع لجنة إدارة املخاطر مع مدير ا - 4

ى مدير املخاطر  .تنفيذها عن طريق املفوض من الشركة دون الرجوع إ

  

ي أسواقها الرئيسية املحلية والخارجية  ا   :الوضع التنافس للشركة ضمن قطاعها وحص

ي شركتنا مقارنة بعام  ن  ن أقساط التأم ى مجموع ونسبة كل  2018مدرج أدناه جدول يب فرع من الفروع التامينية إ
  ٔالاعمال:

  
رات السورية ي بآالف الل  كافة ٔالارقام 

 التأمينية الفروع

2018 2019 

ر  ى  2018نسبة التغ  2019إ
 ٕالانتاج ل.س

ى  نسبة الفرع إ
 مجموع ٔالاعمال

 ٕالانتاج ل.س
ى  نسبة الفرع إ
 مجموع ٔالاعمال

ن الحياة  %15.71 %8.43 93,427 %12.36 80,745 تأم
ن النقل  %1000.72 %4.53 50,201 %0.70 4,561 تأم

ن   %78.00 %10.51 116,445 %10.02 65,419 السيارات ٕالالزاميتأم
ن السيارات الشامل  %105.32 %26.06 288,745 %21.53 140,630 تأم
ي الفردي ن الص  %65.56 %9.18 101,720 %9.41 61,441  التأم

ي  ن الص يالتأم  %25.02 %27.67 306,566 %37.54 245,208 الجما
ن الهندس  %63.46 %0.15 1,639 %0.15 1,003 التأم

ن الحوادث العامة  %536.79 %1.12 12,405 %0.30 1,948 تأم
ن ضد الحريق  %145.43 %7.04 77,972 %4.86 31,770 التأم

ن السفر  %23.24 %0.55 6,101 %0.76 4,951 تأم
ن   %241.36 %4.76 52,748 %2.37 15,452 الهاتف الخلوي تأم
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ى موردين محددين   ن (محليًا وخارجيًا) ما يشكل  محددينعمالء  /درجة ٕالاعتماد ع ي  10برئيس ر من إجما % فأك

ريات و/أو املبيعات أو ٕالايرادات:  املش

ن السيارات الشامل لشركتنا شكلت ما نسبته  ي املبيعات. 26إن مبيعات تأم   % من إجما

ا   رة ال يسري عل ى الف ا مع ٕالاشارة إ ا الشركة أو أي من منتجا وصف ألي حماية حكومية أو إمتيازات تتمتع 

ا من قبل الشركة: راع أو حقوق امتياز تم الحصول عل  ذلك مع ذكر أي براءات اخ
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ا الشركة  ره أو أي براءات ال يوجد أي حماية حكومية أو امتيازات تتمتع  ن ؤالانظمة أو غ ا بموجب القوان أو أي من منتجا
ا من قبل الشركة. راع أو حقوق امتياز تم الحصول عل   اخ

ى عمل الشركة:    ملخص ألي قرار صادر عن الحكومة أو املنظمات الدولية له أثر مادي ع

ى ال يوجد أي ملخص ألي قرار صادر عن الحكومة أو املنظمات الدولية  رها، له أثر مادي ع ا أو أو غ عمل الشركة أو منتجا

ا التنافسية.  قدر

ر الجودة ٕالافصاح عن تطبيق الشركة مل   :الدوليةعاي

، إضافة املوضوعة العام املا كافة ٕالاجراءات والسياسات الداخلية الخاصة بعمل كافة أقسام الشركة مراقبةتم 
ن من كافة املستويات  ى تطبيقها للحؤول دون حدوث أي من ٔالاخطار أو ٔالاخطار الواجب لتدريب العامل الوظيفية ع

ا.  تالف
ى أعمال الشركة بأقسامها املختلفة من خالل برامج محددة للتدقيق  استخداميتم  عدد من أدوات الرقابة الداخلية ع

ي وإدارة مخاطر الشركة و امالداخ ى تطوير هذه ٔالادوات الرقابية  وضمان الجودة، ويتم العمل بشكل مستمر  الال ع
ا.  لرفع فعالي

 
ي مجاالت  الشركةاتخذت  ى تلبية حاجات العمل ومواكبة التطورات  راتيجيًا بإعداد كوادر بشرية قادرة ع خيارًا اس

الجديدة لتحقيق مستويات عالية من أداء العمل ريبية وتخصصية للكوادر الحالية و العمل، وذلك من خالل دورات تد
 باألساليب العلمية املتطورة.  

 
ن. ى التأم ن السورية ال أعدت نظام إلدارة مخاطر معتمد من قبل هيئة الاشراف ع ى شركات التأم  أو

 
ر أساس النجاح  دف لزيادة ٕالانتاجية وتعزيز رضا العمالء يعت ى العمليات  إن استخدام أدوات الرقابة الداخلية ع

ر الجودة مما سيتيح لشركة للمؤسسات املعاصرة. وأن  ى بوضوح مدى اهتمام الشركة بمعاي تعدد أدوات الرقابة يتج
ي السوق السوري والذي يشهد مستويات عالية  ن) إمكانية التنافس بنجاح  ن (سولدارتي للتأم الاتحاد التعاوني للتأم

  من املنافسة الحادة.
  

م:   م وبرامج تأهيلهم وتدري م ومؤهال ا وفئا  الهيكل التنظيمي للشركة وعدد موظف

ي ر العمل كما ي ى س ى هيكل تنظيم يحدد الصالحيات ويساعد ع  :اعتمدت الشركة ع
  
  
  



Page 18 of 30 

 

  
  
  

 

Secretary

سكرتاريه
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مشرف االلتزام

VIP Department
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Human Resources
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Motors Insurance

تأمين السيارات 

Legal Affairs Department

قسم الشؤون القانونية
Financial Department

القسم المالي

Reporting Officer

مسؤول اإلبالغ

 Administrative Department

القسم اإلداري
Technical  Departments

األقسام الفنية

Other Branches

الفروع األخرى

Aleppo Branch

فرع حلب
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Life & Personel Accidents  Insurance

تأمين الحياة والحوادث الشخصية
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التأمينات العامة

Motors Clims 

مطالبات السيارات 

 Reinsurance

إعادة التأمين

Operations

العمليات

    Board of Directors

مجلس اإلدارة    

Board Advisor

مستشار مجلس اإلدارة

General Manager

المدير العام

Homs Branch

فرع حمص

Tartous Branch

فرع طرطوس

Lattakia Branch

فرع الالذقية

Internal Auditor

المدقق الداخلي

IT Department

قسم المعلوماتية
Sales Department

قسم المبيعات

Medical Insurance

التأمين الصحي



Page 19 of 30 

 

 

 

رامج التدريبية:  ال

   

رامج التدريبية وال اعتمدت من  ى عدد من ال سواء  2018الشركة خالل عام تم إخضاع موظفي الشركة إ

ن أو مع جهات آخرى. ومن أهم هذه الدورات: ى التأم  بالتعاون مع هيئة ٕالاشراف ع

  املعرفة بمنتجات الشركة  

ي ملوظفي ٕالاكتتاب   ن. –تدريب داخ ي مختلف فروع التأم  تناوب العمل ملوظفي ٕالاكتتاب 

 مهارات البيع  

 خدمة العمالء 

ي معيار التقارير     املالية الدولية دبلوم 

ي املركز الرئيس والفروع:    بلغ عدد موظفي الشركة 

  

  
  

 املجموع حماه طرطوس الالذقية حمص حلب دمشق 

 1      1 ٕالادارة العامة

 22  2 2  1 17 ٔالاقسام الفنية والعمليات
 1   1    قسم الشؤون القانونية

  20 1 1 2 1  15 القسم ٕالاداري واملوارد البشرية

املعلوماتيةقسم   3      3 
ي  8  1 1   6 القسم املا

  38 1 4 9 5 3 16 قسم املبيعات
  1      1 مستشار مجلس ٕالادارة

ي   1      1 املدقق الداخ
ام   1      1 مشرف الال
  1      1 مسؤول ٕالابالغ

 97 2 8  15 6 4  62 املجموع
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م العلمية كما ي: كانت مؤهال   ي

 

  املخاطر ال تواجهها الشركة:وصف  

ا، وقد تجسد هذا  ن الرتباطها بنجاح الشركات وضمان استمراري ايد الاهتمام باملخاطر املحيطة بشركات التأم ي
ي الجمهورية العربية السورية والذي يرسم  100/329الاهتمام بالقرار رقم  ن  ى التأم الصادر عن هيئة الاشراف ع

ن. ي شركات التأم   الخطوط العريضة لنظام إدارة املخاطر 
ى إدراك الخطر املحتمل  إن إدراك ما يمكن أن تتعرض له املؤسسة من أخطار حقيقية هو أمر حيوي وهام. إضافة إ

ى اتخاذ خط   وات ذات تكاليف معقولة لتدارك الخطر وخفض إحتمال التعرض لهذا الخطر.يساعد املؤسسات ع

ن:   مخاطر التأم

ر  ن إحتمال تحقق حدث مؤمن عليه وما يستتبع ذلك من مطالبات ذات قيمة غ ر الخطر بموجب أي وثيقة تأم يعت
ي ال يمك ن، يكون تحقق هذا الخطر مفاجئًا وبالتا   ن توقعه.مؤكدة نظرًا لطبيعة وثيقة التأم

ي املخاطر ال تولدها حالة عدم التأكد من الحدوث، التوقيت أو قيمة املطالبات التأمينية.  ن  إن مخاطر التأم
ا التأمينية، إضافة ملتابعة  ن من خالل املتابعة املستمرة لحجم وبنية محفظ تقوم الشركة بإدارة مخاطر التأم

ر ومتابعة املطالبات الفعلية    مقابل املطالبات املتوقعة.سياسة التسع
  

ا وقد طورت  ى أي من مكونا رات ال تطرأ ع كلما تنوعت املحفظة التأمينية، كلما كانت أقل عرضة للتأثر بالتغ
ا وضمن كل فئة من تلك الفئات  ن لتنويع ٔالاخطار التأمينية ال تقبل  راتيجية ٕالاكتتاب بوثائق التأم الشركة إس

ي النتيجة املتوقعة.لتوسيع قاعدة ٔالاخط ر   ار بغية تخفيض نسبة التغ
ن  راتيجية اكتتاب سليمة وواضحة وإتفاقيات إعادة تام ى إدارة أخطارها التأمينية من خالل اس وتعمل الشركة ع
ى معالجة املطالبات الناتجة والحوادث باسلوب ممنهج  ي وسمعة جيدة والعمل ع ومع شركات ذات تصنيف عا

  ومدروس.
  
  
  
  

 العلميةاملؤهالت 
ر شهادة جامعية ما دون الشهادة الجامعية  املجموع دكتوراة ماجست

81  14  2  -  97  
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ن:    مخاطر إعادة التأم

ى التصانيف بحسب شركات التقييم،  ن مع شركات عاملية تحمل أع قامت الشركة بإبرام عقود إعادة التأم
ن وحسب  ي شركات التأم ي با رة، وذلك كما هو معمول به  لتقليص املخاطر املالية الناجمة عن املطالبات الكب

ن. ى التأم  أنظمة هيئة ٕالاشراف ع
ن املتعاقدة معها ويتمحور إهتمامها حول ٔالاخطار التأمينية تقوم  ي لشركة إعادة التأم الشركة بتقييم الوضع املا

ن. ي وطبيعة ٔالانشطة والفعاليات لشركات إعادة التأم  الناجمة عن التوزع الجغرا
ن بدفع  ن كتخلف معيد التأم اماته من املطالبات هنالك عدد من املخاطر ال تنطوي تحت مخاطر إعادة التأم ال

ن املعتمد، أو غياب مسؤول العادة  ن، أو انخفاض التصنيف الائتماني والطاقة الاستيعابية ملعيد التأم لشركة التأم
ي الاتفاقيات.  ا  ن الشروط العامة للوثائق املباعة مع الشروط املنصوص عل ي الشركة، أو تناقض ب ن   التأم

ي معاهدات إ ا من ٕالاحتفاظ دخلت الشركة  ى مواجهة ٔالاخطار بأسعار منافسة وتمك ن توفر لها القدرة ع عادة تأم
ن ٕالاعتبار املوارد املالية كرأس املال والاحتياطيات وحجم محفظة ٔالاوراق  بالحد ٔالامثل من ٔالاخطار، مع ٔالاخذ بع

 املالية ؤالاصول الجاهزة.
ر أهمية هو ٕالاحتفاظ بنسبة سيولة إن حجم املخاطر يتناسب مع القواعد العملية ومق ياس املقارنة العام، ؤالاك

مة  ا تجاه املؤمن لهم. وتبقى الشركة مل ام ن ال تحل الشركة من ال عالية للشركة. إن عقود أقساط إعادة التام
ا.  ام ن بال ي حال عدم وفاء شركة إعادة التأم ا ح   تجاه املؤمن لهم بالحصة املعاد تأمي

  
  

 مخاطر السيولة:  

ى الشركة عند استحقاق  رتبة ع امات امل إن إدارة مخاطر السيولة تتم بالتأكد من توفر سيولة كافية لإليفاء باالل
ى حد  أية دفعة. لهذه الغاية، فإن الشركة تقوم بقياس التدفق النقدي املتوقع بالنسبة للموجودات واملطلوبات ع

 سواء وذلك بشكل دوري.
ام العمالء وتشكل امل ي: بنية املحفظة الاستثمارية، ومدى ال خاطر التالية أهم العوامل املؤثرة بمخاطر السيولة و

ى ٔالاقساط املكتتبة، وتقلبات  ونسب املديونية، طبيعة ٔالاصول املتوفرة لدى الشركة، وارتفاع نسبة املصاريف ا
  أسعار الصرف.

  

 مخاطر التسليف:  

ي  م تجاه الشركة. إن متابعة مخاطر التسليف  اما ن من الوفاء بال تتمثل مخاطر التسليف بعدم إمكانية املدين
ية صارمة للحد من هذا الخطر    من مسؤولية الشركة وال تتبع مبادئ توج
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 مخاطر معدل الفائدة:  

ي معدالت الفوائد السو  رات ال تحدث  ى املوجودات تنشأ هذه املخاطر من التغ ر مباشر ع قية وال لها تأث
ي الحسابات املصرفية املنتجة للفوائد  املنتجة للفوائد واملطلوبات الخاضعة للفوائد. حيث تنحصر مخاطر الفائدة 

ن الخاضعة للفوائد.   والحسابات املجمدة ملعيدي التأم

 مخاطر العمليات:   

ي مخاطرة الخسارة أو  ى العمل الناتجة عن عدم صحة أو فشل إن مخاطر العمليات  رات السلبية ع التأث
ٕالاجراءات التطبيقية الداخلية ؤالاشخاص ؤالانظمة الداخلية للشركة أو عن أحداث خارجية. تتم إدارة مخاطر 
ا ومن خالل طرق  رها ونسبة حدو العمليات من خالل هيكلية تتطلب تحديد املخاطر وطرق تقييمها بحسب تأث

راتيجية تتحدد وتتابع من خالل عملية التخطيط تقييم ذ اتية ملتابعة فعالية هذه ٕالاجراءات. إن املخاطر ٕالاس
  السنوية.

ا الشركة مدعمة باألرقام ووصف ٔالاحداث الهامة خالل السنة املالية   :الانجازات ال حقق
 

ي عن أعمال الشركة رات السورية) 2019خالل  ملخص إجما       :(ٔالارقام بالل
    

ي ٔالاقساط املكتتبة ي الخسارة إجما ن صا ي حقوق املساهم  صا
1,107,968,493  )249,847,478( 764,603,814  

  
ي التعويضات:ٔالاقساط    املكتتبة وإجما

ي: ي التعويضات املدفوعة وقيد التسوية ماي   كما وبلغت ٔالاقساط املكتتبة وإجما

 ٔالاقساط املكتتبة الفرع التأمي
ي  التعويضات (املدفوعة وقيد إجما

 التسوية)
ى السيارات الشامل ن ع  101,647,158  288,744,890  التأم
ى السيارات ٕالالزامي ن ع  382,585,071  116,444,695  التأم

ن ضد الحريق  18,849,650  77,972,256  تأم
ي ن الص  345,750,020  408,286,370  التأم
ن الهندس  0  1,638,680   التأم
ن السفر  0  6,101,253   تأم

ى الحوادث العامة ن ع  999,175  12,405,015   التأم
ى الحياة ن ع  22,634,632  93,426,556  التأم

ن البحري   11,752,635  50,201,255   التأم
ى الهاتف الخلوي  ن ع  21,878,140  52,747,524   التأم
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ا منتجاتنا    التأمينية:النتائج الفنية ال حقق
ن بلغت  ي أرباح من عمليات التأم ى الفروع التأمينية  41,369,318كما وحققت الشركة إجما رة سورية موزعة ع ل

ي:   كالتا
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  

  
ا الشركة خالل عام    :2019النتائج ال حقق

ن صافية (بعد خصم حصة معيدي ٕالاتفاقيات النسبية واتفاقيات فائض الخسارة)   تم تحقيق أقساط تأم
رة سورية. 943 تساوي   مليون ل

ردادات)   ي التعويضات املدفوعة (بعد خصم الاس رة سورية. 540 بلغت إجما  مليون ل
ي تعويضات تحت التسوية   رة سورية. 342بلغت إجما  مليون ل
ن   رة سورية مليون  41بلغت ٔالارباح الفنية الصافية الناجمة عن أعمال التأم  .ل

 / خسارةربح  الفرع التأمي
ى السيارات ن ع  79,291,231 الشامل التأم

ن البحري   9,517,002  التأم
ن ضد الحريق  9,700,180 التأم

ن  يالتأم  (81,365,515) الص
ى الحوادث العامة ن ع  3,520,700   التأم

ن الهندس  451,459  التأم
ى الحياة ن ع  (9,224,792) التأم

ى  ن ع  18,756,466 ٕالالزاميالسيارات التام
ى السفر ن ع  860,473 التأم

ى الهاتف الخلوي  ن ع  9,862,112  التأم
  41,369,318 املجموع
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 : ر متكررة حدثت خالل السنة املالية وال تدخل ضمن النشاط الرئيس ي لعمليات ذات طبيعة غ  ٔالاثر املا

 ال يوجد

ن وأسعار ٔالاوراق املالية املصدرة ملدة السلسلة الزمنية   ي حقوق املساهم لألرباح والخسائر املحققة واملوزعة وصا
ما أقل وتمثيلها بيانيًا:  ال تقل عن خمس سنوات أو منذ تأسيس الشركة أ

  
رات السورية)    (جميع ٔالارقام بالل

 
 النتائج ٔالاولية املقارنة 2014سنة   2015سنة  2016سنة  2017سنة  2018سنة  2019سنة 

ن  1,062,636,131  1,183,370,771  1,267,844,798  1,216,574,364  1,014,451,292  764,603,814 ي حقوق املساهم  صا

 -259,645,301   -199,117,162   -51,270,434  87,427,199  123,932,539  14,069,989  
ي الربح/ الخسارة املحقق قبل  صا

 الضريبة
 ٔالارباح املوزعة ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد يوجدال 

100  100  100  100  100  100  
أسعار ٔالاوراق املالية املصدرة 

ر املوضوعة للتداول   ٔالاسمية غ

281.64  268.59  129.25  112  112  112  
أسعار ٔالاوراق املالية حسب القيمة 

 السوقية

 -249,847,478   -202,123,072   -51,270,434  84,474,027  120,734,640  12,998,364  
ي الربح العائد ملساهم الشركة  صا

بعد اقتطاع مخصص الضريبة 
 وحقوق ٔالاقلية

 

 
 
 

2014سنة  2015سنة  2016سنة   2017سنة  2018سنة  2019سنة 

صافي حقوق المساھمين 1,062,636,131 1,183,370,771 1,267,844,798 1,216,574,364 1,014,451,292 764,603,814
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2014سنة  2015سنة  2016سنة   2017سنة  2018سنة  2019سنة 

الخسارة المحقق قبل الضريبة/ صافي الربح 14,069,989 123,932,539 87,427,199 ‐51,270,434 ‐199,117,162 ‐259,645,301
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2014سنة  2015سنة  2016سنة   2017سنة  2018سنة  2019سنة 

أسعار األوراق المالية حسب القيمة السوقية 112 112 112 129.25 268.59 281.64
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مخصص الضريبة وحقوق األقلية

12,998,364 120,734,640 84,474,027 ‐51,270,434 ‐202,123,072 ‐249,847,478
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  : 2019تحليل المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها خالل  
مليون لرية سورية كما بلغت فوائد املصارف واإليرادات األخرى يف  41.3الناجتة عن عمليات التأمني  األرباحبلغت  

 لرية سورية.مليون  113البنوك العامة واخلاصة 
 مليون لرية سورية. 369بلغت نفقات الشركة العمومية  
 مليون لرية سورية. 249بلغت صايف اخلسارة  
 . لرية سورية (مليار وثالمثائة واثنان وعشرون مليون ) 1,322 احلسابية احملتجزة االحتياطات الفنية و  بلغ إمجايل 
 لرية سورية. ين وأربعمائة وأربعة وأربعون مليون)مليار ( 2,444بلغ جمموع موجوداتنا   
 .لرية سورية(سبعمائة و أربعة وستون مليون)  764حقوق املسامهني  بلغت 
 .)24,98ة (بلغت خسارة السهم األساسية واملخفف 

 

ي ذلك أي توسعات أو مشروعات جديدة والخطة املستقبلية للشركة لسنة التطورات املستقبلية العامة   بما 

ى ٔالاقل    :ٕالادارةوتوقعات مجلس قادمة ع

ن. - 1 ي جميع أنواع التأم ى الربحية   املحافظة ع

 حماية أصول الشركة. - 2

ن الذين يشكلون العصب ٔالاساس - 3 ى املوظف  للشركة. املحافظة ع

راتيجية شراء العقارات للشركة. - 4  الاستمرار باس

ر. - 5  تنوع اكتتاب ٔالاخطار لحماية الشركة أك

مقدار أتعاب التدقيق للشركة والشركات التابعة، ومقدار أي أتعاب عن خدمات أخرى تلقاها املفتش و/أو  
 مستحقة له: 

رة سورية  3.200.000بلغت أتعاب التدقيق للشركة والفروع التابعة لها مبلغًا وقدره            .2019عام  يل

مقارنة مع السنة  بيان بعدد ٔالاوراق املالية املصدرة من قبل الشركة واململوكة من أطراف ذوي العالقة 
 : السابقة

 مدرج الئحة باألوراق املالية اململوكة من ٔالاطراف ذوي العالقة: 

  اسم املساهم
2018  2019  

  النسبة  عدد ٔالاسهم  النسبة  عدد ٔالاسهم
%20.00 2,000,000 دار التالحم للخدمات التجارية  2,000,000 20.00%  
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ن الاسالمية العاملية %10.00 1,000,000 شركة التام  1,000,000 10.00%  
  % 7.65  764,700  % 7.65  764,700 محمد عمر عرنوس

% 5.00 500,000 شركة الفلوة للخرسانة الجاهزة  500,000 5.00 %  
  %8.36  835,545  %8.36  835,545  فيدل اشورنس اند ريانشورنس كومباني ش.م.ل

  % 4.34  434,250  % 4.34  434,250 عمار مدحت شريف
ي عبد   1.50%  150,000  1.50%  150,000  العزيز سعيد معقا

  % 1.39  139,100  % 1.39  139,100  محمد رئيف قباني محمود
  % 1.39  139,100  % 1.39  139,100  عمر عماد الدين شورى محمد

 % 0.10  10,450 % 0.10  10,450  مشعل محمد عرنوس
 % 0.09  9,050 % 0.09  9,050  مشاعل محمد عرنوس
 % 0.07  6,950 % 0.07  6,950  مروه محمد عرنوس
 % 0.07  6,950 % 0.07  6,950  مها محمد عرنوس

 % 0.07  6,950 % 0.07  6,950  مشاري محمد عرنوس

 

ا كل من رئيس وأعضاء مجلس ٕالادارة وأشخاص ٕالادارة العليا ذوي   التعويضات واملكافآت ال حصل عل
ي ذلك جميع املبالغ ال حصل م كأجور وأتعاب  السلطة التنفيذية خالل السنة املالية، بما  ا كل م عل

م كنفقات سفر وانتقال داخل سورية وخارجها رها، واملبالغ ال دفعت لكل م   :ورواتب ومكافآت وغ

 رئيس وأعضاء مجلس ٕالادارة:

ي املادة  من النظام  22يحدد تعويض رئيس وأعضاء مجلس ٕالادارة بقرار من الهيئة العامة العادية للشركة كما ذكر 

 . ى منح بدالت حضور ومزايا خاصة وأتعاب ملجلس ٕالادارة عن عام  ٔالاساس ى أن يتم املناقشة  2019تم املوافقة ع ع

ي الهيئة العامة.  وإقرار الصرف 

 دارةأعضاء مجلس ٕالا 

2019بدالت حضور ومزايا خاصة وأتعاب ملجلس ٕالادارة عن عام  ل.س    5.500.000 
  

  ٕالادارة العليا:
رات السورية)   (جميع ٔالارقام بالل

مجموع الرواتب 
 املستحقة

 اية خدمة
مجموع 
تعويض 
 السكن

مجموع 
تعويض 
 التمثيل

مجموع 
 مصاريف إقامة

 بدل إجازات
مكافآت عن 

  2019عام 

67,178,967 6,000,000 961,540 0 0 3,363,332 17,484,105 
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رعات واملنح ال   ا املبالغ املدفوعة وبالت ي املسؤولية الاجتماعية، بما ف بيان باالنشطة املتعلقة باملساهمة 
ا الشركة خالل السنة املالية  :تحمل

ا الشركة خالل السنة املالية. يوجد ال رعات أو منح تحمل  ت

ا الشركة املصدرة مع الشركات التابعة أو الشقيقة أو الحليفة أو رئيس   بيان بالعقود واملشاريع ال عقد
م ي الشركة أو أقار  :مجلس ٕالادارة أو أعضاء املجلس أو املدير العام أو أي موظف 

  .ال يوجد

والتحسينات ال تخطط الشركة إدخالها نتائج التقييم السنوي لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية للشركة  

ي السنة التالية. ى أنظمة وإجراءات الرقابة الداخلية   ع

ن  ي الشركة وعن مراجعته وفعاليته وذلك وفقًا للقوان يقر مجلس ٕالادارة مسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية 

ن حيث أن التقييم السنوي اؤالانظمة ولقرار  ى التأم ى  ت هيئة الاشراف ع لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية يؤكد ع

ى  ى إدخال بعض التحسينات ع أن نظام الرقابة الداخلية يل أهداف الشركة وضوابطها وستعمل إدارة الشركة ع

ي السنة القادمة.   أنظمة وإجراءات الرقابة الداخلية وذلك 

ى البيانات املا  ى تقرير اذا كان تقرير مدقق الحسابات يتضمن تحفظات ع لية السنوية يجب أن يوضح ع

ا. ا وأي معلومات متعلقة   مجلس إدارة الشركة طبيعة تلك التحفظات وأسبا

ى البيانات املالية.   إن تقرير مدقق الحسابات اليتضمن أي تحفظات ع

ر   ى الشركة من أي جهة رقابية أو تنظيمية أو قضائية إذا كان لها تأث  جوهري. أي عقوبة أو جزاء مفروض ع

ى الشركة من أي جهة رقابية أو تنظيمية أو قضائية. اليوجد  أي عقوبات أو جزاءات مفروضة ع

ي:  ن الحسابات بماي   إن مجلس إدارة الشركة قد زود مدقق

ى استمرارية الشركة خالل السنة املالية التالية. ٕالادارةأقر مجلس    بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر ع

ي الشركة. ٕالادارةكما أقر مجلس   ر نظام رقابة فعال   بمسؤوليته عن إعداد البيانات املالية وتوف

ي التقرير  ٕالادارةكما أقر مجلس   نائب رئيس وقع من املبصحة ودقة واكتمال املعلومات والبيانات الواردة 

 .مستشار مجلس ٕالادارةو املدير العام و  ٕالادارةمجلس 



  

 

 

 

 

 

 

 سورية - شركة االتحاد التعاوني للتأمين

 شركة مساهمة مغفلة عامة

 مدقق الحسابات المستقلالمالية وتقرير  البيانات

 2019 كانون األول 31المنتهية في  للسنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 سورية - التعاوني للتأمينشركة االتحاد 

 شركة مساهمة مغفلة عامة

 وتقرير مدقق الحسابات المستقلالمالية البيانات 

 2019 كانون األول 31المنتهية في  للسنة

 

 جدول احملتويات

 صفحة 

 4-1 مدقق احلسابات املستقلتقرير 

  املالية  البيانات

 6-5 بيان الوضع املايل 

 8-7 اآلخرخل الشامل دلا بيان

 9 بيان التغيريات يف حقوق املسامهني 

 10 بيان التدفقات النقدية 

 50-11 إيضاحات حول البيانات املالية
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 شركة االتحاد التعاوني للتأمين

 شركة مساهمة مغفلة عامة

 لبيانات المالية إيضاحات حول ا

 2019كانون األول   31للسنة المنتهية في 

 

 تأسيس وأعمال الشركة -1

وفقًا ألحكا  املرسو   2006أيلول  25تاريخ  و./ 54للتأمني حركة مسامهة مغفلة عامة وفقًا للمرسو  التشريعي رق   حتاد التعاويناالحركة تأسسئ 
وتعليمات  التنفيذية واألنظمة اليت تضعها هيئة اإلحرار على التأمني يف  2005لعا   43حكا  املرسو  التشريعي ألو  2004لعا   68التشريعي رق  

 أيلول 24بتاريخ  15044 . سجلئ الشركة يف السجل التجار  حملافظة دمشق حتئ الرق  1949لعا   149ا  قانون التجارة رق  سورية ووفقًا ألحك
، سجلئ الشركة يف  2008 حبا  13بتاريخ  141/100. ش ترخيص الشركة من قبل هيئة اإلحرار على التأمني يف سورية بالقرار رق   2007

 /.10التأمني لدى هيئة اإلحرار على التأمني حتئ الرق  /السجل اخلاص لشركات 

  . 2008حبا   13، وقد باحرت نشاطها بتاريخ  املباحرة يف كافة فروع التأمنيغاية الشركة مزاولة أعمال التأمني

  .2011آب  22ش إدراج أسه  الشركة يف سوق دمشق لألوراق املالية بتاريخ 

 ، محاة.رئيسي  دينة دمشق باإلضافة إىل فروع بكل من مدينة حلت، محص، المذقية، طرطوستزاول الشركة نشاطها باملركز ال

 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة -2

 معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة التالية واليت لي  هلا أثر جوهر  على القوائ  املالية: -أ

( وجلنة تفسري إعداد التقارير املالية IASBاجلديدة واملعدلة الصادرة عن  ل  معايري احملاسبة الدولية ) والتفسريات املعدلة عايريامل مجيع ش اتباع 
(IFRIC التابعة للمجل )  املالية للشركة،  يف إعداد القوائ  2019واليت أصب ئ سارية املفعول للفشات املالية اليت تبدأ يف أو بعد أول كانون الثاين

ري على املعاجلة واليت مل تنثر بشكل جوهر  على املبالغ واإلفصاحات الواردة يف القوائ  املالية للسنة والسنوات السابقة، علمًا بأن  قد يكون هلا تأث
 للمعاممت والشتيبات املستقبليةاحملاسبية 
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 معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة الصادرة وغري السارية املفعول بعد:  -ب

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

 سارية المفعول للسنوات المالية التي تبدأ في أو بعد والمعدلةمعايير التقارير المالية الدولية الجديدة 

(:  عقود التأمني . يهدر لتوفري 17املعيار الدويل للتقارير املالية رق  )
أساس موحد للم اسبة عن مجيع أنواع عقود التأمني، ويفصل املعيار 
مكونات عقد التأمني، وحيدد كيفية االعشار والقياس والعرض 

ويضع منوذج حماسيب للقياس يرتكز على فكرة جتميع  واإلفصاح،
العقود، كما يدخل عدة تغيريات على منط العرض التقليد  للقوائ  

 (  ا يعز  فائدة املستثمرين.1الذ  يتبناه معيار احملاسبة الدويل رق  )

 .2022أول كانون الثاين 

اجتماع  املنعقد يف  حبست ما اقشح   ل  إدارة  ل  معايري احملاسبة الدولية يف
 .2018تشرين الثاين 

(:  القوائ  املالية 10التعديمت على املعيار الدويل للتقارير املالية رق  )
(:  االستثمار يف الشركات 28املوحدة ، ومعيار احملاسبة الدويل رق  )

(  واملتعلق  عاجلة البيع أو املسامهة 2011احلليفة واملشاريع املششكة )
 ودات من املستثمر لشركت  احلليفة أو مشروع  املششق.يف املوج

 تاريخ التطبيق غري حمدد بعد.           

 (:  إندماج األعمال 3تعديمت معيار التقارير املالية رق  )

 

 2020أول كانون الثاين 

 (:  عقود اإلجيار .16والتعديمت على املعيار الدويل للتقارير املالية رق  )

 

 .2021الثاين أول كانون 

(:  عرض البيانات املالية  يتعلق 1التعديمت على معيار احملاسبة الدويل رق  )
بتعريف املعلومات املادية، حيث أصب ئ عناصر التعريف أكثر دقة، وفقاً 
للتعريف اجلديد تكون املعلومات املادية إذا كان اإلمهال أو اخلطأ أو التعتي  من 

املستخدمني الرئيسيني للبيانات املالية لألغراض العامة على املتوقع أن ينثر على 
 أساس تلك البيانات املالية، اليت توفر معلومات مالية عن تقرير حمدد.

 

 .2020أول كانون الثاين 

(:  السياسات احملاسبية،التغريات يف 8التعديمت على معيار احملاسبة الدويل رق  )
 التقديرات احملاسبية واألخطاء . 

 

 .2020أول كانون الثاين 

 يتعلق بتعريف املعلومات املادية.

 

 

لي أن يت  تقدير أثر تطبيق تتوقع إدارة الشركة أن يت  تطبيق املعايري املبينة أعمه يف إعداد القوائ  املالية عند تاريخ سريان كل منها ، إال أن  من غري العم
 اإلدارة باستكمال الدراسة التفصيلية لتطبيق تلك املعايري على القوائ  املالية للشركة.ذلك يف الوقئ احلايل بشكل معقول حلني قيا  
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 الهامة السياسات المحاسبيةملخص  -3

 التقيد باملعايري:

 السورية.ش إعداد البيانات املالية وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية وقوانني وأنظمة التأمني املرعية يف اجلمهورية العربية 

 أس  إعداد البيانات املالية:

املالية  البياناتتظهر املالية احملتفيف هبا للمتاجرة واليت تظهر بالقيمة العادلة، باستثناء املوجودات على أساس الكلفة التارخيية.  البيانات املاليةجرى إعداد 
 العملة التشغيلية للشركة وعملة االقتصاد.عملة إعداد التقارير املالية للشركة وهي باللرية السورية )ل.س.(، 

النسبية من  ش تصنيف احلسابات يف املوجودات واملطلوبات حست طبيعة كل منها وش تبويبها يف البيانات املالية  وجت ترتيت تقرييب تبعًا لسيولتها
 األعلى سيولة إىل األقل سيولة.

 إن أه  السياسات احملاسبية ملخصة أدناه:

 لعممت األجنبية:. حتويل اأ

يخ العملية. جير  إن العمليات اجلارية خمل السنة بالعممت غري اللرية السورية يت  حتويلها إىل اللرية السورية باستعمال أسعار الصرر السائدة يف تار 
 .بيان الوضع املايللسائدة يف تاريخ إعادة حتويل أرصدة املوجودات واملطلوبات املالية بتلك العممت على أساس أسعار الصرر ا

 أما أرصدة املوجودات واملطلوبات غري املالية وحقوق الشركاء فيت  حتويلها على أساس سعر الصرر التارخيي.

 .خلسائر والدخل الشامل اآلخريت  قيد أرباح وخسائر فروقات الصرر الناجتة من جراء هذه العمليات يف بيان األرباح أو ا

 صرر العممت األجنبية كما يلي:بلغئ أسعار 

  
 كانون األول   31كما في       كانون األول 31كما في   

  
2019 

 
2018 

  
 ل.س.

 
 ل.س.

 والر أمريكيد
 

436 
 

436 
 يورو

 
488.36 

 
498.24 

 

 :املوجودات الثابتة املادية. ب

باللرية السورية بعد تنزيل االستهمكات املشاكمة، وخسائر تدين القيمة، إن وجدت. جرى إرهار املوجودات الثابتة املادية على أساس التكلفة التارخيية 
 ة.تتضمن تكلفة املوجودات املششاة كلفة الشراء مضافاً هلا التكاليف اإلضافية اليت تتكبدها الشركة إليصال األصول إىل حالتها التشغيلي

لغايات اإلنتاج أو اإلدارة تتضمن األتعاب املهنية، وتكاليف االقشاض املرمسلة لألصول املنهلة عماهلا إن تكلفة األصول املنشأة أو قيد اإلنشاء واملنو  است
 (  تكاليف االقشاض . إن اهتمق هذه األصول يبدأ عندما تصبح األصول جاهزة لمستعمال.23وفقاً للمعيار احملاسيب الدويل رق  )
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 باستعمال طريقة القسط الثابئ على مدى األعمار اإلنتاجية وباعتماد النست السنوية التالية:جير  استهمق املوجودات الثابتة املادية 
  % 

 2 املباين
 10 األثا  واملفروحات

 25 لوا   معلوماتية ومكتبية
 25 السيارات

 25-10 لبناءحتسينات على ا
إلنتاجي وطريقة تاريخ إعداد بيان الوضع املايل تقو  اإلدارة  راجعة األعمار اإلنتاجية املقدرة للموجودات الثابتة وقيمة النفاية يف هناية العمر ا يف

هذه املراجعة تنثر حصرياً على االستهمق. يعشر بالفروقات الناجتة عن مراجعة التقديرات احملاسبية يف الفشة اليت تراجع فيها التقديرات وذلك إذا كانئ 
 هذه الفشة، أو يف فشة املراجعة وفشات الحقة إذا كانئ املراجعة تنثر على الفشة احلالية وفشات الحقة.

تسجيل الربح أو  يت  احتساب الربح أو اخلسارة النامجة عن استبعاد املوجودات الثابتة، على أساس الفرق بني سعر البيع والقيمة الدفشية الصافية. ويت 
 اخلسارة يف بيان األرباح واخلسائر والدخل الشامل اآلخر.

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

 الثابئ على مدى األعمار اإلنتاجية املقدرة كا يلي:جير  إطفاء املوجودات غري املادية باستعمال طريقة القسط 
  

 حماسبيةبرام  

 احشاكات يف  مع التأمني اإللزامي

 سنوات 3

 سنوات 3

للموجودات غري املادية وطريقة اإلطفاء. يعشر بالفروقات الناجتة عن  يف تاريخ إعداد بيان الوضع املايل تقو  اإلدارة  راجعة األعمار اإلنتاجية املقدرة
شة املراجعة وفشات مراجعة التقديرات احملاسبية يف الفشة اليت تراجع فيها التقديرات وذلك إذا كانئ هذه املراجعة تنثر حصريًا على هذه الفشة، أو يف ف

 ية وفشات الحقة.الحقة إذا كانئ املراجعة تنثر على الفشة احلال
 :التأمينات االجتماعية. ح

مسجلة يف منسسة التأمينات االجتماعية يف اجلمهورية العربية السورية وتسدد بشكل منتظ  التأمينات عن مورفيها إىل املنسسة. متثل هذه الشركة إن 
حيصل املورفون على هذا التعويض من منسسة التأمينات املسامهات واجبات الشركة جتاه مورفيها يف ما خيص تعويض هناية اخلدمة وبالتايل سور 

 االجتماعية.
 :املنونات. د

 بشكل معقول. يت  تكوين منونات االلتزامات املالية الناجتة عن أحدا  سابقة واليت من احملتمل أن يشتت عنها استعمال موارد اقتصادية ميكن تقديرها
 :ضريبة الدخل.  

باملئة من صايف األرباح  15والذ  حدد الضريبة  عدل  2005للعا   43حتتست الشركة منونة ضريبة الدخل وفقًا ألحكا  املرسو  التشريعي رق  
على % من الضرائت 10باملئة من أسهمها لمكتتاب، إضافة لضريبة إعادة اإلعمار بنسبة  50من اخلاضعة للضريبة يف حال طرحئ حركة التأمني أكثر 

 السنو  وتسدد مع تسديد الضريبة. حالرب
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ضعة للضريبة ختتلف األرباح اخلاضعة للضريبة عن األرباح الصافية يف بيان األرباح أو اخلسائر والدخل الشامل اآلخر بسبت استبعاد املبالغ غري اخلا
 وإضافة املبالغ غري اجلائز تنزيلها من الوعاء الضرييب.

 
 . عقود التأمني:س

خمل  التأمني هو كناية عن عقد يتعهد  وجب  الفريق األول )حركة التأمني( بتغطية خماطر حمددة قد تصيت الفريق الثاين )املنمن ل ( وذلك منإن عقد 
ات عند التعويض عن حد  مستقبلي حمدد )احلاد  املنمن علي ( الذ  قد يصيت وينثر سلبًا على املنمن ل . تعترب األقسا  على عقود التأمني إيراد

 إصدار البوالص.
احتساب االحتياطي الف   يت  يت  احتساب االحتياطي املتعلق بالتأمني على احلياة بناء على رأ  خبري اكتوار  مقبول لدى هيئة اإلحرار على التأمني و

األرباح أو اخلسائر والدخل الشامل اآلخر بيان وفقًا لتعليمات هيئة اإلحرار على التأمني ملقابلة قيمة األقسا  غري املست قة واملسجلة كإيرادات يف 
       . وهو حيتست وفقاً للنست التالية من حج  األقسا  املكتتت هبا:املرحلي املوجز

%  
 
 
 

 حواد  الشخصية 60
 بضائع-تأمني النقل الب ر  25

 تأمني املسافرين 100
 التأمينات العامة وباقي فروع التأمني  40
 تأمني إلزامي للسيارات   40
 التأمني الص ي 60

 تأمينات آلجال طويلة 100
 . التزامات عقود التأمني: 

من مطالبات بلغئ للشركة وال  الئ حتئ التسوية بتاريخ بيان الوضع املايل باإلضافة إىل  ةالتزامات عقود التأمني جتاه املطالبات حتئ التسوية ناجت
 مطالبات حصلئ ومل يبلغ عنها. ويت  احتساهبا وفقاً لتعليمات هيئة اإلحرار على التأمني كما يلي:

 % من اخلسارة املقدرة.100مطالبات عن حواد  حتئ التسوية:                     -
 (:IBNRمطالبات حصلئ ومل يبلغ عنها ) -

% من قيمة األقسا   7.5% من قيمة املطالبات حتئ التسوية أو 15أيهما أكثر  واإللزامي سيارات مجيع فروع التأمني عدا التأمني الص ي
 .هبا لكل فرع من فروع التأمني املكتتت

 % من املطالبات املدفوعة.15 التأمني الص ي
وبناًء على تعمي  هيئة اإلحرار على   ،2015من البيانات املالية اخلتامية لعا   بدءاً  سياراتالتأمني اإللزامي 

، يت  احتساب أيهما 2015تشرين الثاين  25/ص املنرخ بتاريخ 1099التأمني رق  
قيمة التغري يف احتياطي قيد التسوية )إمجايل احتياطي قيد التسوية  % من15أكثر 

حًا من  إمجايل احتياطي قيد التسوية املفرج عن  أول املدة( أو حمتجز آلخر املدة مطرو 
 % من قيمة األقسا  املكتتت هبا.7.5

  ت ابتداًء من يت  احتجا  مطالبات حصلئ ومل يبلغ عنها جلميع فروع التأمني ملدة سنة واحدة عدا فرع التأمني اإللزامي فيت  احتجا ه ملدة ثمثة سنوا   
 كما يت  اإلفراج عن احتياطي مطالبات حصلئ ومل يبلغ عنها لفرع السفر، للعقود املنتهية، بشكل ربع سنو  يف هناية ،   2017 الثاينمن كانون األول 

 الربع التايل للربع الذ  ش االحتجا  في .
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 . عمليات إعادة التأمني:ر
املقبوضة من حركات إعادة التأمني وحصة حركات إعادة التأمني من لقد اعتمدت الشركة احتساب حصة حركات إعادة التأمني من األقسا  والعمولة 

 املطالبات املدفوعة وحتئ التسوية واملطالبات اليت حصلئ ومل يبلغ عنها على أساس اتفاقيات معقودة معها وسجلئ يف حسابات هذه الشركات.
 . حصة معيد  التأمني من االحتياطي الف  واحلسايب:ق

حتياطي ايل املبالغ الفعلية العائدة لمالتأمني من االحتياطي الف  واحلسايب على أساس اإلسنادات الفعلية املقدمة هل  وإمج معيد يت  احتساب حصة 
 الف  واحلسايب.

 يت  إرهار حصة معيد  التأمني من االحتياطي الف  واحلسايب كذم  مدينة يف بيان الوضع املايل ويت  احتساهبا كما يلي:
 % من اخلسارة املقدرة.100ن حواد  حتئ التسوية:                    مطالبات ع -
 (:IBNRمطالبات حصلئ ومل يبلغ عنها ) -

     % من قيمة حصة معيد  التأمني من مطالبات حتئ التسوية أو15أيهما أكثر  واإللزامي سيارات مجيع فروع التأمني عدا التأمني الص ي
 % من قيمة أقسا  إعادة التأمني العائدة لنف  السنة.7.5

 % من حصة معيد  التأمني من املطالبات املدفوعة.15 التأمني الص ي
وبناًء على تعمي  هيئة اإلحرار   ،2015من البيانات املالية اخلتامية لعا   بدءاً  التأمني اإللزامي سيارات

، يت  2015تشرين الثاين  25/ص املنرخ بتاريخ 1099على التأمني رق  
% من حصة املعيد من قيمة التغري يف احتياطي قيد 15احتساب أيهما أكثر 

التسوية )إمجايل احتياطي قيد التسوية حمتجز آلخر املدة مطروحًا من  إمجايل 
% من أقسا  إعادة التأمني 7.5رج عن  أول املدة( أو احتياطي قيد التسوية املف

 العائدة لنف  السنة.
ت ابتداًء من يت  احتجا  مطالبات حصلئ ومل يبلغ عنها جلميع فروع التأمني ملدة سنة واحدة عدا فرع التأمني اإللزامي فيت  احتجا ه ملدة ثمثة سنوا

كما يت  اإلفراج عن احتياطي مطالبات حصلئ ومل يبلغ عنها لفرع السفر، للعقود املنتهية، بشكل ربع سنو  يف هناية   ، 2016األول من كانون الثاين 
 الربع التايل للربع الذ  ش االحتجا  في .

 . املطالبات املدفوعة:ق
املي عقود التأمني بعد تنزيل االسشدادات املست قة عنها. تظهر املطالبات املدفوعة اليت متثل التعويضات املسددة خمل السنة والتعويضات املتوجبة حل

 .است قاقهاأو  تقو  الشركة بقيد االسشدادات املست قة عن املطالبات املدفوعة عند حتصيلها
 . إيرادات الفوائد:ل

وتتضمن الفوائد املكتسبة على الودائع لدى املصارر  ،أو اخلسائر والدخل الشامل اآلخر األرباحتقيد إيرادات الفوائد على أساس االست قاق يف بيان 
 واليت حتتست على أساس املبلغ ونسبة الفائدة املطبقة.

 . املوجودات واملطلوبات املالية: 
 .يت  االعشار باملوجودات واملطلوبات املالية يف بيان الوضع املايل عندما تصبح الشركة طرفاً يف الشرو  التعاقدية لألدوات املالية

 توقعة.تظهر الذم  املدينة وذم  العممء والوكمء ووسطاء التأمني بقيمتها االمسية بعد تنزيل منونات مناسبة للقي  غري القابلة للت صيل امل
فات، متوفرة للبيع، أو الحقًا لمعشار األويل، يت  تقيي  االستثمارات يف أوراق مالية تبعًا لتصنيفها إما كأداة مستبقاة لتاريخ االست قاق، قروض وتسلي

 بالقيمة العادلة من خمل األرباح أو اخلسائر.
 :تاريخ االست قاقل يف أوراق مالية مستبقاةاستثمارات 

املستبقاة لتاريخ االست قاق هي موجودات غري مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للت ديد وتاريخ است قاق ثابئ وإن الشركة لديها النية االستثمارات 
 كمتوفرة للبيع.اإلجيابية والقدرة على االحتفاظ هبا حلني االست قاق، واليت ال تكون حمددة على أساس القيمة العادلة من خمل األرباح أو اخلسائر أو  

 يت  قياس االستثمارات املستبقاة لتاريخ االست قاق على أساس الكلفة املطفأة باستعمال طريقة الفائدة الفعلية.
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 يف أوراق مالية كقروض وتسليفات:استثمارات  
تسليفاهتي موجودات غري مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للت ديد وتاريخ است قاق ثابئ وإن الشركة لديها االستثمارات يف أوراق مالية كقروض و 

 القدرة على االحتفاظ هبا حلني االست قاق.
 ى أساس الكلفة املطفأة بطريقة الفائدة الفعلية.يت  قياس االستثمارات يف أوراق مالية كقروض وتسليفات عل

 :من خمل بيان الدخل  بالقيمة العادلة مالية. استثمارات ن
غري املدرجة يف األسواق املالية االستثمارات املالية هي موجودات غري مشتقة مل يت  حتديدها ضمن فئات املوجودات املالية األخرى. إن سندات املسامهة 

 احلصول على قيمتها العادلة بشكل موثوق، تسجل وفق كلفتها التارخيية بعد تنزيل خسائر التدين يف القيمة إن وجدت.واليت ال ميكن 
يف         .اآلخر عند التخلي عن هذه االستثمارات يت  حتويل كافة األرباح واخلسائر املعشر هبا سابقًا يف حقوق املسامهني إىل بيان الدخل الشامل

 وفق طريقة معدل الفائدة الفعلي.اآلخر  ستثمارات منتجة للفوائد، تسجل الفوائد يف بيان الدخل الشاملحال كانئ اال
 هي قيمتها املدرجة يف األسواق املالية يف تاريخ بيان الوضع املايل.  املاليةالقيمة العادلة لمستثمارات 

 يمة العادلة وفق طرق تقيي  مقبولة مثل حس  التدفقات النقدية أو صايف قيمة األصول أويف حال عد  توفر هذه القيمة يف األسواق املالية، يت  تقدير الق
 القيمة السوقية الستثمارات مشاهبة.

 الت ديد على أساس القيمة العادلة من خمل األرباح أو اخلسائر:
 أو اخلسائر يف أ  من احلاالت التالية: تقو  الشركة بت ديد موجودات ومطلوبات مالية على أساس القيمة العادلة من خمل األرباح

 يت  إدارة وتقيي  املوجودات أو املطلوبات وإعداد التقارير الداخلية عنها على أساس القيمة العادلة؛ أو 
 عد  تناست حماسيب قد ينشأ خمفاً لذلك؛ أو إن الت ديد يلغي أو يقلل إىل حد كبري 
  ة تعدل بصورة هامة التدفقات النقدية املطلوبة يف العقد خمفاً لذلك.إن املوجودات أو املطلوبات تتضمن مشتقات مد 

 ن. املطلوبات املالية:
ًا بالكلفة املطفأة املطلوبات املالية اليت ال حيتفيف هبا لغرض املتاجرة وال يت  حتديدها بالقيمة العادلة من خمل األرباح أو اخلسائر، يت  قياسها الحق

 لفعلية.باستعمال طريقة الفائدة ا
 تظهر الذم  الدائنة وذم  حركات إعادة التأمني بقيمتها االمسية.

 ها. كلفة االستدانة:
 يت  تسجيل كلفة االستدانة يف بيان الدخل الشامل للسنة اليت حتققئ فيها هذه الكلفة.

 . االستثمارات العقارية:و
 املشاكمة وخسائر تدين القيمة إن وجدت. بسعر الكلفة بعد تنزيل االستهمكاتتظهر االستثمارات العقارية 
  . النقد وما يوا   النقد:

  )ثمثة أحهر فأقل(يتضمن هذا البند النقد واحلسابات اجلارية والودائع ألجل ذات االست قاقات القصرية اليت ال تتعدى است قاقاهتا األصلية الثمثة أحهر 
 واالفتراضاتللتقديرات مصادر أساسية و  مهمةمحاسبية  أحكام -4

الدفشية  املبالغ بشأنتقديرات وافشاضات  باختاذ قرارات وتقد إدارة الشركة  تقو ، أعمه 3املذكورة يف اإليضاح رق   تطبيق السياسات احملاسبية يف سياق
وعلى عوامل أخرى تعترب السابقة اخلربة  للموجودات واملطلوبات غري املتوفرة من مصادر أخرى. تعتمد هذه التقديرات واالفشاضات املتعلقة هبا على عامل

 ذات صلة. وقد ختتلف النتائ  الفعلية عن هذه التقديرات واالفشاضات.
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فيها  حصلاليت املالية التقديرات احملاسبية يف الفشة  تعديلالناجتة عن  ت  إجراء القيود. يا بصورة مستمرةاخلاصة هبتت  مراجعة التقديرات واالفشاضات 
نثر على الفشة احلالية وفشات ي التعديل وفشات الحقة إذا كان التعديلحصرياً على هذه الفشة، أو يف فشة  ينثر التعديل االتقدير وذلك إذا كان هذتعديل 
 الحقة.

 :للتقديرات واالفشاضاتاملصادر األساسية 
 استهمكات األصول الثابتة:أ. 

تقو  الشركة  راجعة األعمار اإلنتاجية املقدرة لألصول الثابتة املادية وطريقة االستهمق املطبقة وقيمة النفاية يف هناية العمر ، 3كما جاء يف اإليضاح رق  
 .بتاريخ كل بيان وضع مايلاإلنتاجي لألصل 

 منونات الديون املشكوق بت صيلها:ب. 
تقو  الشركة بتقيي  الوضع االئتماين للذم  املدينة وذم  العممء والوكمء ووسطاء التأمني يف هناية كل دورة مالية وتشكل ، 3كما جاء يف اإليضاح رق  

 .املتوقعة منونة مناسبة للقي  املتوقعة غري القابلة للت صيل
 ات وتكوين املنونات الم مة:تدين قيمة املوجود ج.

وكنتيجة لذلك قامئ اإلدارة بتكوين منونة يف رل الظرور الراهنة اليت متر هبا اجلمهورية العربية السورية، قامئ اإلدارة بتقدير القيمة االسشدادية لألصول 
 باعتقاد اإلدارة، ال توجد منحرات لتكوين منونات تدين إضافية. ملواجهة املخاطر واألعباء املالية احملتملة لتدين قيمة املوجودات.

 . تقيي  االلتزامات الناجتة عن املطالبات املوقوفة لعقود التأمني:د
جيت أخذها  منكدة يعترب تقدير االلتزامات الناجتة عن املطالبات املوقوفة لعقود التأمني على أن  أكثر التوقعات احلسابية للشركة. حيث هنالك عوامل غري

املتوقعة لتكاليف  باالعتبار عند تقدير االلتزا  الذ  ستقو  الشركة بتسديده الحقًا مقابل هذه املطالبات. يت  تقدير االلتزامات الناحئة لكل من القيمة
بكل مطالبة على  تقديره استناداً إىل املعلومات املتعلقة. إن االلتزا  للمطالبات املبلغ عنها واليت مل يت  سدادها يت  املركز املايلاملطالبات املبلغ عنها بتاريخ 

 كما يف تاريخ بيان الوضع املايل يت  إعادة تقيي  املطالبات لكفايتها ويت  تعديل املخصص بناًء على ذلك.  حدة أبلغئ للفرع
التقدير أكثر معقولية وعلى أساس القيمة العظمى بتعديل طريقة التقديرات احملاسبية للمطالبات حتئ التسوية ليصبح  2018قامئ الشركة خمل عا  

 املتوقع تسديدها، بدالً من القيمة املتوقعة لتسوية املطالبات وبذلك أصب ئ مبالغ االحتياطيات أكثر ممءمة.
 اخنفاض قيمة ذم  التأمني املدينة:. ه

لك الذم  بشكل كامل. إن حتديد وجود اخنفاض يف قيمة عد  حتصيل تنة عند وجود إمكانية يت  تقدير القيمة القابلة للت صيل من ذم  التأمني املدي
ت  مراجعة نست ذم  التأمني املدينة، يتطلت من اإلدارة تقيي  مستوى املمءة والسيولة املالية حلاملي بوالص التأمني وكذلك لشركات التأمني، وكذلك ي

ورأ  اإلدارة القانونية للشركة. يت  إثبات الفرق بني املبالغ  السنةالتفصيلية اليت متئ خمل الت صيمت بناًء على املعلومات التارخيية للشركة والدراسات 
. يت  إثبات الفرق بني املبالغ اليت يت  حتصيلها فعلياً خمل األرباح أو اخلسائر والدخل الشامل اآلخراملتوقع حتصيلها والقيمة الدفشية كمصاريف يف بيان 

 يف الفشة اليت يت  هبا الت صيل.األرباح أو اخلسائر والدخل الشامل اآلخر بيان ملبالغ املتوقعة يف الفشات املستقبلية وا
 مبدأ االستمرارية:  .

. 1ق  قامئ اإلدارة بتقيي  مدى قدرة الشركة على االستمرار يف العمل على أساس مبدأ االستمرارية وذلك حست متطلبات معيار احملاسبة الدويل ر 
هورية العربية اإلدارة بتقييمها على  موعة من املنحرات املالية والتشغيلية. تعتقد اإلدارة أن  وبالرغ  من حالة عد  االستقرار اليت متر هبا اجلماعتمدت 

ًء علي  فقد ش إعداد القوائ  املالية السورية وحالة عد  اليقني املستقبلية، فإن الشركة متلك املوارد الكافية لمستمرار بالعمل يف املدى املستقبلي املنظور. بنا
 على أساس مبدأ االستمرارية.

 



 

19 
 

 النقد وما يوازي النقد -5
 :يلي كماويقس    لدى املصارر حمفورة من النقد يف الصندوق وحسابات جارية يتألف هذا البند 

  
 2019كانون االول   31كما في 

    
 عمالت أجنبية بما يعادل 

 
 المجموع 

  
 ل.س

 
 ل.س

 
 ل.س

 النقد يف الصندوق
 

11،098،898 
 

- 
 

11،098،898 
 حسابات جارية لدى املصارر

 
14،367،328 

 
77،528،027 

 
91،895،354 

 أحهر أو أقل 3ودائع است قاقاهتا 
 

245،000،000 
 

116،158،566 
 

361،158،566 
 النقد ومايوا   النقد

 
270,466,225 

 
193,686,593 

 
464,152,818 

 

 

  %.7% إىل2.40 بني بفائدة س.ل/  361،158،566/   قيمتها أو أقل حهرأ 3 است قاقها ودائع املصارر لدى جارية حسابات بند يتضمن *
 ودائع ألجل لدى المصارف -6

 هذا البند مما يلي: كونيت

 

 كانون أالول  31كما في 

 

2019 
 

2018 

 

 ل.س.  
 

 ل.س.  
 911،142،688  811،503،740 %( 10% 2.145ودائع است قاقها االصلي  خمل سنة  )نسبة الفائدة تشاوح بني 

 399،357،567  45،225،991 %(14%و  10.5ودائع است قاقها االصلي خمل اكثر سنة  )نسبة الفائدة تشاوح بني 

 

856,729,731  1,310,500,256 
 فوائد من ودائع ألجل لدى املصارر

 

 كانون أالول  31كما في 
2019 

 

2018 
 ل.س.  

 

 ل.س.  
89،293،212  104،176،690 

 

 خل الشامل اآلخر حتئ بند فوائد من ودائع لدى املصارر.دالفوائد يف بيان األرباح أو اخلسائر والوقد سجلئ هذه 

  
  

   2018كانون األول   31كما في 
 المجموع  عمالت أجنبية بما يعادل  

  
 ل.س

 
 ل.س

 
 ل.س

 النقد يف الصندوق
 

5،764،466  4،832،624  10،597،090 
 حسابات جارية لدى املصارر

 
71،262،170  86،921،728  158،183،898 

 أحهر أو أقل 3ودائع است قاقاهتا 
 

58،000،000  26،160،000  84،160،000 
 حيكات قيد الت صيل

 
95،452  -  95،452 

 النقد ومايوا   النقد
 

135,122,088  117,914,352  253,036,440 
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 استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل -7

 ميثل هذا البند قيمة أسه  حركات حملية مششاة من سوق دمشق لألوراق املالية ويتكون مما يلي:

  
 كانون االول   31كما في 

  
2019 

 
2018 

 الرصيد يف بداية السنة
 

107،464،380 
 

101،110،257 
 حراء أسه   خمل العا 

 
34،971،493 

 
- 

 الرصيد يف هناية السنة
 

142،435،873 
 

101،110،257 

 التغري املشاك  يف القيمة العادلة لمستثمارات
 الرصيد يف بداية السنة    
 

6،354،123 
 

84،612،721 
 التغري بالقيمة العادلة لمسثمارات  

 
(41،042،159 ) 

 
(78،258،598 ) 

 الرصيد يف هناية السنة
 

(34،688،036 ) 
 

6،354،123 

  
107,747,837 

 
107,464,380   

  كما يلي:  2019كانون األول   31تتو ع هذه االستثمارات املالية كما يف         

 اسم الشركة
 

 عدد األسهم المشتراة
 

 القيمة السوقية للسهم   القيمة االسمية للسهم
 

 القيمة السوقية لالسهم
 سورية -بنك عودة 

 
16،050 

 
100 

 
729.00 

 
11،700،450 

 بنك سورية الدويل االسممي
 

124،857 
 

100 
 

521.43 
 

65،104،185 
 سورية  -بنك الربكة 

 
30،246  100  827.24  25،020،701 

 حركة امسنئ البادية
 

5،150 
 

100 
 

1،150.00 
 

5،922،500 

  
      

107،747،837 
 كما يلي  2018كانون   31تتو ع هذه االستثمارات املالية كما يف      

 اسم الشركة
 

عدد األسهم 
 المشتراة

 

القيمة االسمية 
 للسهم

 
 القيمة السوقية للسهم

 
 القيمة السوقية لالسهم

 سورية –بنك عودة 
 

16،050 
 

100 
 

773.63 
 

12،416،762 
 *بنك سورية الدويل االسممي

 

104،967 
 

100 
 

905.50 
 

95،047،619 

        

107،464،380 
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 وسطاء ووكالء تأمين عمالء مدينون, -8

  الديون املشكوق هبا كما يلي:يظهر رصيد عممء مدينون ووسطاء ووكمء تأمني بقيمت  الصافية بعد استبعاد منونة 

 

 
 كانون االول   31كما في

 
2019 

 
2018 

 28،163،083  110،968،031 عممء مدينون 
 40،939،939  73،777،660 وسطاء ووكمء التأمني

 184،745،691 
- 

 69،103،022 
  منونة ديون مشكوق يف حتصيلها -

 
184،745،691  69،103،022 

 

 ديون مشكوق يف حتصيلها كما يلي: تتلخص حركة منونة

 
 كانون االول   31كما في

 
2019 

 
2018 

 681،616  - الرصيد كما يف بداية السنة
 -  - خمل السنة   اضافات

 -  - ( 12حتويمت )إيضاح رق  
 -  - ديون معدومة

 (               681،616)  - أرصدة حمصلة خمل العا 

 الرصيد كما يف هناية السنة 
 

 
 

- - 
 

 حسابات مدينة من شركات التأمين وإعادة التأمين -9

 يتكون هذا البند مما يلي :

 
 كانون االول   31كما في

 
2019 

 
2018 

 1،113،976  4،894،862  حركات تأمني وإعادة تأمني حملية
 181،152،246  17،385،273 حركات تأمني وإعادة تأمني خارجية

 
22،280،135  182،266،222 
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 حصة معيدي التأمين من االحتياطيات الفنية والحسابية -10

 2019 كانون االول  31كما في 

  

حصة معيدي التأمين من 
  أقساط غير مكتسبة

حصة معيدي التأمين من 
  مطالبات تحت التسوية

استردادات من مطالبات 
  تحت التسوية

حصة معيدي التامين من 
 المجموع  مطالبات غير مبلغ عنها 

  
 ل.س

 
 ل.س

 
 ل.س

 
 ل.س

 
 ل.س

 فرع التأمني
 احلياة          
 

13،719،443  -  - 
 

- 
 

13،719،443 
 الب ر 

 
10،219،242  -  - 

 
3،065،773 

 
13،285،015 

 السيارات/إلزامي
   

598،350 
 

- 
 

89،753 
 

688،103 
 السيارات/حامل

 
4،385،660 

 
- 

 
20،967،532 

 
3،967،441 

 
29،320،633 

 الص ي خارجي
 

1،477،800 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1،477،800 
 احلريق

 
20،941،921 

 
4،970،330 

 
- 

 
3،926،610 

 
29،838،861 

 السفر 
 

3،733،269 
 

- 
 

- 
 

457،594 
 

4،190،863 
 حواد  حخصية

 
33،366 

 
20،000 

 
- 

 
4،171 

 
57،537 

 مصارر حاملة
 

- 
 

- 
 

- 
 

-  - 
 حواد  عامة

 
2،206،295 

 
- 

 
- 

 
413،680 

 
2،619،975 

 اهلندسي
 

402،549 
 

- 
 

- 
 

75،478 
 

478،027 

  
57،119،545 

 
5،588،680 

 
20،967،532 

 
12،000،500 

 
95،676،257 

 

 2018كانون األول   31كما في                  

  

حصة معيدي التأمين 
من أقساط غير 

 مكتسبة
 

حصة معيدي التأمين من 
  مطالبات تحت التسوية

استردادات من 
مطالبات تحت 

 التسوية
 

حصة معيدي التامين من 
 المجموع  مطالبات غير مبلغ عنها 

  
 ل.س

 
 ل.س

 
 ل.س

 
 ل.س

 
 ل.س

 فرع التأمني
 احلياة          
 

7،006،824 
 

-  - 
 

- 
 

7،006،824 
 الب ر 

 
738،241 

 
-  - 

 
221،472 

 
959،713 

 السيارات/إلزامي
 

- 
 

591،500 
 

- 
 

88،725 
 

680،225 
 السيارات/حامل

 
2،442،679 

 
- 

 
13،076،644 

 
2،419،499 

 
17،938،822 

 الص ي خارجي
 

1،026،000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1،026،000 
 احلريق

 
10،399،383 

 
5،438،300 

 
- 

 
1،949،884 

 
17،787،567 

 السفر 
 

2،973،893 
 

- 
 

- 
 

371،295 
 

3،345،188 
 حواد  حخصية

 
21،045 

 
20،000 

 
- 

 
3،000 

 
44،045 

 مصارر حاملة
 

- 
 

144،814،784 
 

- 
 

21،722،218 
 

166،537،002 
 حواد  عامة

 
182،994 

 
- 

 
- 

 
34،311 

 
217،305 

 اهلندسي
 

381،000 
 

- 
 

- 
 

71،438 
 

452،438 

  
25،172،059 

 
150،864،584 

 
13،076،644 

 
26،881،842 

 
215،995،129 
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 أطراف ذات عالقة -ذمم مدينة -11
 :أرصدهت  ملخص املششكة، امللكية والسيطرة والشركات ذات إلدارة وكبار املسامهنيء واإلدارة العليا وأعضاء  ل  اتتألف األطرار ذات العمقة من املدرا

 

 :بيان الوضع املايلا. 
 أطرار ذات عمقة –ذم  مدينة 

  

 كانون االول  31كما في 

  

2019 
 

2018 

  

 ل.س.  
 

 ل.س.  

  
   

 249،757  1،382،921 حتئ سيطرة مششكة  موعة بن الدن سورية
 58،012  - حتئ سيطرة مششكة  حركة الواصل املسامهة املغفلة

 15،426،690  15،426،690 كبار املسامهني وإعادة التأمنيفيدلييت للتأمني 
 1،869،937  -  مكتت قرواين للم اماة

 315،000  140،315 اإلدارة العليا اإلدارة العليا
 1،214،116  1،423،656  ل  اإلدارة  أعضاء  ل  اإلدارة

  18،373،582  19،133،512 
 أطرار ذات عمقة –ذم  دائنة 

  
 كانون االول  31كما في 

  
2019 

 

2018 

  
 ل.س.  

 

 ل.س.  
 868،359  868،359 كبار املسامهني كبار املسامهني

 77،345،630  70،608،741  ل  اإلدارة أعضاء  ل  اإلدارة

  

71،477،100  78،213،989 
   

  :أو اخلسائر والدخل الشامل اآلخربيان األرباح بنود ب. 
 :ضمن بيان األرباح أو اخلسائر والدخل الشامل اآلخر مع أطرار ذات عمقة التاليةالعمليات  ليسجش ت

  

 كانون االول  31كما في 

  

2019 
 

2018 
 إيرادات أقسا  مكتتت هبا

 
4،749،278  30،548،943 

 العليا مصاريف رواتت وأتعاب اإلدارة
 

(67،178،967          )  (46،777،566          ) 
 أتعاب  ل  اإلدارةمصاريف 

 
(5،500،000            )  (10،900،000          ) 
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 فوائد مستحقة غير مقبوضة وموجودات أخرى -12
 يتكون هذا البند مما يلي:

  

 كانون االول  31كما في 

  

2019 
 

2018 

  

 ل.س.  
 

 ل.س.  
 43،401،134  16،163،871 فوائد مست قة وغري مقبوضة على ودائع ألجل 

  عموالت منجلة
 

90،123،199  48،633،310 
 إجيارات مدفوعة مقدماً 

 
38،972،153  2،350،000 

 1،279،263  1،049،916 سلف للمورفني 
 931،495  893،796 مصاريف أخرى مدفوعة مقدماً 

 ذم  مدينة أخرى 
 

8،342،081  2،318،759 
  155،545،016  98،913،960 

 -  -  يف حتصيلها* خمصص ديون مشكوق

  

155،545،016  98،913،960 

 
 : أصول ضريبية مؤجلة  -13

 يتكون هذا البند مما يلي :

 

كانون االول  31كما في   

 

2019   2018 

 

 ل.س
 

 ل.س
 - الرصيد كما يف بداية السنة

 
- 

 11،298،683 ضريبة الدخل إيراد
 

- 
 11،298،683 االصول الضريبية املنجلة

 
- 
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 ش احتساب االصول الضريبية املنجلة كما يلي:

 

كانون االول  31كما في   

 

2019   2018 

 

 ل.س
 

 ل.س

 (  259،645،301) أرباح )خسائر( السنة قبل الضريبة    
 

(199،117،162 ) 
 يضار

 1،629،540 استهمق املباين   
 

1،629،540 
 2،358،300  2،358،300 استهمكات حتسينات على املباين اململوكة

 2،666،628 استهمكات استثمارات عقارية 
 

2،666،628 
 220،579  95،822 مكاست )خسائر( غري حمققة ناجتة عن تغريات أسعار الصرر

   142،882،421 ناجتة عن تغيريات أسعار الصرر عن سنوات سابقةحمققة  مكاست
    ينزل:

 - غرامات مسشدة
 

(5،626،948     ) 
 34،688،036 أرباح/خسائر إعادة التقيي  استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خمل بيان الدخل

 
(6،354،123     ) 

 (  75،324،554) صايف اخلسارة الضريبة
 

(204،223،186) 
 %15 نسبة الضريبة

 
15% 

 -  11،298،683 )مصرور ضريبة الدخل( / االصول الضريبية املنجلة
 

 استثمارات عقارية -14

، 11/1/2021ولغاية  12/1/2016ر من تاريخ (  وجت عقد إجيا6و5منطقة عقارية مهاجرين منجر جزء من  )املقس   1237يتكون هذا البند من العقار رق  
من املوجودات الثابتة املادية إىل االستثمارات العقارية، الكلفة  2015كانون األول   31بت ويل قيمة هذا العقار واستهمكات  املشاكمة كما يف وبالتايل قامئ الشركة 
الدفشية يف ل.س، أ  أن صايف قيمت  /12،931،118/  2019ن األول كانو   31/ل.س، وقد بلغ  مع اهتمك  لغاية 133،331،600التارخيية هلذا العقار /

/ ل.س أ  أن صايف قيمت  الدفشية 10،264،490/ 2018كانون األول   31/ل.س ، )وقد بلغ  مع اهتمك  لغاية 120،400،482تبلغ / 2019عا  هناية 
  . / ل.س(123،067،110بلغئ / 2018يف هناية عا  
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 االستهالك المتراكم(جودات الثابتة المادية )بعد تنزيل المو  -15

 المجموع
 

تحسينات المباني 
 المستأجرة

 
  تحسينات المباني المملوكة

 
  السيارات

 

لوازم معلوماتية 
  ومكتبية

 
 أثاث ومفروشات

 
 المباني

 ل.س  
 

 ل.س
 

 ل.س
 

 ل.س
 

 ل.س
 

 ل.س
 

 ل.س
  

400،598،771  42،132،413  28،678،867  7،886،000  61،762،955  14،438،521  245،700،015  
 التكلفة التاريخية

 2017كانون األول   31الرصيد كما يف 
 إضافات ، أعباء السنة  -  1،002،100  3،801،000  -  -  -  4،803،100
 استبعادات     -  -  -  -  -  -  -

 2018كانون األول   31الرصيد كما يف   245،700،015  15،440،621  65،563،955  7،886،000  28،678،867  42،132،413  405،401،871
 إضافات ، أعباء السنة  -  948،500  6،509،350  128،050،000  -  207،000  135،714،850

 استبعادات     -  -  (    440،000)  -  -  (                    825)  (           440،825)
  2019كانون االول    31الرصيد كما يف    245،700،015  16،389،121  71،633،305  135،936،000  28،678،867  42،338،589  540،675،897

(133،596،496    )  (40،849،639       )  (15،041،883           )  (4،286،000          )  (49،993،157)  (11،447،395)  (11،978،422           )  
 االستهالكات المتراكمة

 2017كانون االول    31الرصيد كما يف 
 إضافات ، أعباء السنة    (             1،629،540)  (  1،422،733)  ( 4،747،273)  (          1،350،000)  (             2،358،300)  (            510،024)  (      12،017،870)

 استبعادات     -  -  -  -  -  -  
 2018كانون االول    31الرصيد كما يف   (           13،607،962)  ( 12،870،128)  (54،740،430)  (          5،636،000)  (           17،400،183)  (        41،359،663)  (    145،614،366)
 إضافات ، أعباء السنة    (             1،629،540)  (     746،473)  ( 5،889،890)  (          4،403،125)  (              2،358300)  (             522،960)  (      15،550،288)

 استبعادات     -  -  440،000  -  -  825  440،825
  2019كانون االول    31الرصيد كما يف    (           15،237،502)  (13،616،601)  (60،190،320)  (       10،039،125)  (          19،758،483)  (        41،881،798)  (     160،723،829)

 القيمة الدفترية الصافية              
 2019كانون االول   31كما يف   230,462,513  2,772,520  11,442,985  125,896,875  8,920,384  456,791  379,952,068
 2018كانون االول   31كما يف   232,092,053  2,570,493  10,823,525  2,250,000  11,278,684  772,750  259,787,506
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 المتراكم( اإلطفاءالمادية )بعد تنزيل غير بتة الموجودات الثا -16

  

 برامج محاسبية
 

اشتراكات في تجمع 
  التأمين اإللزامي

 المجموع

  
 ل.س

 
 ل.س

 
 ل.س

 التكلفة التارخيية
 2018كانون الثاين 1الرصيد كما يف       
 

22،582،078 
 

11،644،401 
 

34،226،479 

 االضافات
 

1،450،000  -  1،450،000 

 2018كانون االول 31الرصيد كما يف 
 

24،032،078 
 

11،644،401 
 

35،676،479 

 االضافات
 

1،550،000 
 

- 
 

1،550،000 

 2019كانون االول  31الرصيد كما يف 
 

25،582،078 
 

11،644،401 
 

37،226،479 

 اإلطفاء املشاك 
 2018كانون الثاين 1الرصيد كما يف       
 

(22،564،170   ) 
 

(11،455،801   ) 
 

(34،019،971   ) 

 االضافات
 

60،091           
 

(188،600        ) 
 

(128،509        ) 

 2018كانون االول  31الرصيد كما يف 
 

(22،504،079   ) 
 

(11،644،401   ) 
 

(34،148،480   ) 

 االضافات
 

(676،500         ) 
 

- 
 

(676،500        ) 

 2019كانون االول 31الرصيد كما يف 
 

(23،180،579   ) 
 

(11،644،401   ) 
 

(34،824،980   ) 

 2019كانون االول   31رصيد 
 

2,401,499 
 

- 
 

2,401,499 

 2018كانون االول   31رصيد 
 

1,527,999 
 

- 
 

1,527,999 
 

 

 

 

 وديعة مجمدة لصالح هيئة اإلشراف على التأمين -17

 سورية لرية مليون /2مبلغ / املرخصة السورية املصارر أحد يف اهليئة باس  تودع بأن التأمني حركات تلتز  ،2005 لعا  43 رق  التشريعي للمرسو  وفقاً 
مليون  /25عن / األناواع لكال تودع  ما  موع يزيد ال أن على  زاولتها، ترغت الذ  التأمني فروع من فرع لكل يف حساب  مد بالنسبة ضمان وديعة

 .ويعترب هذا املبلغ من املوجودات الثابتة للشركة يعاد هلا عند تصفية أعماهلا أصوالً سورية،  لرية
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 دائنة لشركات التأمين وإعادة التأمين حسابات-18
حسابات حركات من االحتياطيات الفنية واحلسابية باإلضافة إىل هذا البند أرصدة  مدة على حركات إعادة التأمني ملقابلة حصة معيد  التأمني  ميثل

 إعادة التأمني اجلارية واليت تتلخص  ا يلي:

 مست قات حركات إعادة التأمني. -

 .حسابات  مدة ملعيد  التأمني عن االحتياطيات الفنية واحلسابية  -

 التأمني عن مطالبات قيد التسوية .حسابات  مدة ملعيد   -

 .يبلغ عنها حسابات  مدة ملعيد  التأمني عن مطالبات حصلئ ومل  -

% من رصيد 3احلايل تقو  الشركة بدفع فائدة مدينة لشركات إعادة التأمني تت دد يف االتفاقيات املعقودة معها وتبلغ نسبة الفائدة املتفق عليها يف العا  

 هذه احلسابات تدفع للشركات عند حترير رصيدها وتسجل يف بيان الدخل الشامل.

 :التأمني وإعادة التأمني كما يليتتو ع احلسابات الدائنة لشركات 

 

 كانون االول  31كما في 

 

2019 
 

2018 

 

 ل.س
 

 ل.س
 5،623،990  1،713،658   حركات تأمني وإعادة تأمني حملية

 270،989،652  157،555،420   حركات تأمني وإعادة تأمني خارجية
 159،269،078  276،613،641 

 
 

 تأمينعمالء دائنون ووسطاء ووكالء  -19
 تتكون هذه احلركة مما يلي:

 

 

 كانون االول  31كما في 

 

2019 
 

2018 

 

 ل.س
 

 ل.س
 16،951،940  37،042،163   عممء دائنون

 3،725،800  11،590،394   وسطاء ووكمء تأمني

 48،632،557  20،677،740 
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 االحتياطيات الفنية والحسابية -20
 يتكون هذا البند مما يلي:

 2019كانون االول     31كما                    

  
 المجموع  احتياطي مطالبات غير مبلغ عنها  احتياطي مطالبات تحت التسوية  احتياطي إيرادات غير مكتسبة

  
 ل.س

 
 ل.س

 
 ل.س

 
 ل.س

 احلياة
 

378،118،078 
 

- 
 

- 
 

378،118،078 
 الب ر 

 
12،550،314 

 
- 

 
3،765،094 

 
16،315،408 

 السيارات / حامل
 

115،497،956 
 

26،835،615 
 

21،655،866 
 

163،989،437 
 السيارات / إلزامي

 
46،577،878 

 
264،676،751 

 
39،701،512 

 
350،956،141 

 داخليالص ي 
 

237،183،914 
 

42،857،143 
 

45،425،682 
 

325،466،739 
 الص ي خارجي

 
7،787،908 

 
- 

 
- 

 
7،787،908 

 احلريق
 

31،188،902 
 

6،090،000 
 

5،847،919 
 

43،126،821 
 السفر

 
3،733،269 

 
- 

 
457،594 

 
4،190،863 

 احلواد  الشخصية
 

267،732 
 

90،000 
 

28،486 
 

386،218 
 الشاملةاملصارر 

 
418،560 

 
- 

 
78،480 

 
497،040 

 احلواد  العامة
 

4،391،520 
 

909،175 
 

823،410 
 

6،124،105 
 اهلندسي

 
655،472 

 
- 

 
122،901 

 
778،373 

 موبايل
 

21،099،010 
 

150،400 
 

3،956،064 
 

25،205،474 

  
859،470،513 

 
341،609،084 

 
121،863،008 

 
1،322،942،605 

 

 2018كانون األول   31كما في        

 
 المجموع  احتياطي مطالبات غير مبلغ عنها  احتياطي مطالبات تحت التسوية  احتياطي إيرادات غير مكتسبة

 
 ل.س

 
 ل.س

 
 ل.س

 
 ل.س

 321،484،436 احلياة
 

- 
 

- 
 

321،484،436 
 1،140،189 الب ر 

 
- 

 
342،057 

 
1،482،246 

 56،251،810 السيارات / حامل
 

21،130،415 
 

10،547،214 
 

87،929،439 
 26،167،742 السيارات / إلزامي

 
309،650،668 

 
46،989،274 

 
382،807،684 

 180،569،837 الص ي داخلي
 

25،467،086 
 

20،490،435 
 

226،527،358 
 3،419،788 الص ي خارجي

 
- 

 
- 

 
3،419،788 

 12،708،054 احلريق
 

6،284،506 
 

2،382،760 
 

21،375،320 
 2،973،893 السفر

 
- 

 
371،295 

 
3،345،188 

 216،675 احلواد  الشخصية
 

90،000 
 

20،069 
 

326،744 
 - املصارر الشاملة

 
144،814،784 

 
21،722،218 

 
166،537،002 

 672،192 احلواد  العامة
 

909،175 
 

136،376 
 

1،717،743 
 401،000 اهلندسي

 
- 

 
75،188 

 
476،188 

 6،180،887 موبايل
 

- 
 

1،158،916 
 

7،339،803 

 
612،186،503 

 
508،346،634 

 
104،235،802 

 
1،224،768،939 

احتجا ها عن الربع املقابل ليت ش تقو  الشركة بنهاية كل ربع باحتجا  حصتها من االحتياطيات الفنية واحلسابية ألعمال ذلك الربع، كذلك تقو  باإلفراج عن االحتياطيات ا
 .الفشة السابقةهلا يف 
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 ذمم دائنة ودائنون مختلفون -21

 يتكون هذا البند مما يلي:

 
 كانون االول  31كما في 

 
2019 

 
2018 

 
 ل.س.  

 

 ل.س.  
 16،574،000  26،300،813 ضريبة الرواتت واألجور

 2،029،154  2،905،478 تأمينات اجتماعية
 4،262،118  6،781،569 رواتت مست قة

 1،451،097  2،582،027 تأمني طوابع ورسو 
 7،251،333  8،105،994 مصاريف مهنية

 3،918،765  6،647،808 عمولة هيئة اإلحرار على التأمني
 2  35،374 صندوق متضرر  حواد  السري

 2،455،314  - نفقات مست قة
 6،356،270  14،454،712 عموالت مست قة
 6،771،881  9،564،868 أرصدة دائنة أخرى

 
77،378،643  51،069،934 

 
مهاجرين املستثمر واملبلغ إجيار  1372من العقار  6و5/ل.س ميثل هذا املبلغ إيرادات إجيار املقس  500،000يتضمن بند أرصدة دائنة أخرى مبلغ /* 

 الطبية./ل.س ميثل ذم  دائنة خاصة بشركات إدارة النفقات 1،267،270مقبوض مقدماً، كما يتضمن أيضاً مبلغ /

 رأس المال -22

 لرية سورية للسه  الواحد، مرخص ومدفوع بالكامل. 100مليون سه  بقيمة امسية  10مليار لرية سورية من  1يتكون رأس مال الشركة البالغ 

 االحتياطي القانوني -32

% من صايف األرباح السنوية قبل 10، االحتياطي القانوين  عدل 2011حبا   24تاريخ  29ن قانون الشركات رق  م 198/197حددت املواد 

، حيث  2019كانون األول   31/لرية سورية كما يف 26،193،264انوين /% من رأس املال، وقد بلغئ قيمة االحتياطي الق25الضريبة، حىت بلوغ  

حيث بلغئ قيمة   احملققة 2017/ ل.س كاحتياطي قانوين من أرباح عا  3،279،703حجز مبلغ / 2018متو   11اريخ قررت اهليئة العامة املنعقدة بت

% من املكاست غري احملققة اليت ش 10حجز مايعادل خمل العا  احلايل ، كما ش / ل.س.8،625،318/  2017كانون األول   31كما يف االحتياطي  

 /ل.س.14،288،243 بلغ / حمققة ناجتة عن تغيريات أسعار الصرر عن سنوات سابقة تعديلها خمل العا  اىل مكاست
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 مكاسب غير محققة متراكمة ناتجة عن تغيرات أسعار الصرف -42
تقيي   الصادر عن هيئة األوراق واألسواق املالية يت  االعشار باملكاست )اخلسائر( الناجتة عن إعادة 2015لعا   12بناء على التعمي  رق  

البنود النقدية املعشر هبا بالعممت األجنبية ببند منفصل يف قائمة الدخل الشامل قبل الدخل اخلاضع للضريبة ويت  فصل هذه املكاست 
 )اخلسائر( يف مكونات حقوق امللكية يف قائمة املركز املايل وقائمة التغيريات يف حقوق امللكلية عن األرباح احملتجزة.

 كاست املشاكمة غري احملققة عن تغيريات أسعار الصرر كما يلي :تتلخص حركة امل

 

 كانون االول  31كما في 

 

2019 
 

2018 

 

 ل.س
 

 ل.س
 319،785،649  319،565،070   الرصيد بداية السنة

 (                  220،579)  (                    95،822)   خسائر غري حمققة ناجتة عن تغريات أسعار الصررمكاست / 
 319،565،070  319،469،248 الرصيد هناية السنة

 -  (             142،882،421) ناجتة عن إعادة تقدير البنود بالعممت األجنبية حمققةمكاست *
 -  176،586،827 الرصيد يف هناية السنة

 
 

/ ل.س ضمن حساب املكاست غري احملققة الناجتة عن تغريات أسعار  الصرر و ش حتققها  142،882،421تبني وجود ربح حمقق بقيمة / *

املعيار رق   / و8املعيار رق  /عايري الدولية املمن فشات سابقة وعلي  وجلوهرية املبالغ املذكورة وأثرها على البيانات املالية ومتاحيًا مع متطلبات 

اليت تتلخص  ا بإجراء التعديمت الواجبة على البيانات املالية  الشركةقامئ ، اإلفصاح و الشفافية يف عرض البيانات املالية  ات وضرور  /560/

 يلي :
 

 قائمة المركز المالي :

 اسم الحساب
 

البيانات السابقة 
31/12/2019 

 

البيانات المعدلة 
31/12/2019 

 منجلة أصول ضريبية
 

- 
 

11،298،683 
 احتياطي قانوين

 
11،905،021 

 

26،193،264 
 مكاست غري احملققة الناجتة عن تغريات أسعار الصرر

 
319،469،248 

 

176،586،827 
 أرباح و)خسائر( مشاكمة 

 
(578،069،138) 

 

(438،176،276) 
 

 
 
 



 

32 
 

 
 
 

 قائمة الدخل الشامل اآلخر : 

 اسم الحساب
 

 البيانات السابقة
31/12/2019 

 

البيانات المعدلة 
31/12/2019 

 أرباح و)خسائر ( السنة قبل ضريبة الدخل
 

(259،645،301) 
 

(259،645،301) 
 إيراد ضريبة دخل

 
- 

 

11،298،683 
  موع الدخل الشامل

 
(261،146،161) 

 

(249،847،478) 
 رحبية السه 

 
(26.11) 

 

(24.98) 
 

 : بيان التغيرات في حقوق المساهمين
 

 اسم الحساب
 

البيانات السابقة 
31/12/2019 

 

البيانات المعدلة 
31/12/2019 

 احتياطي قانوين 
 

11،905،021 
 

26،193،264 
 مكاست حمققة ناجتة عن إعادة تقدير البنود بالعممت األجنبية 

 
- 

 

128،594،179 
 2019كانون االول   31أرباح / خسائر الفشة املنتهية يف  

 
(261،146،161) 

 

(249،847،478) 
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 كالتايل:  2019كانون أول   31إن الت ليل القطاعي للسنة املنتهية يف :   التحليل القطاعي -52

 
 تأمينات الحياة

 
 التأمين البحري

 
 تأمين المركبات

 
 التأمين الصحي

 الصحي الخارجي  الصحي الداخلي  السيارات /تكميلي   السيارات /إلزامي  أجسام السفن  نقل بضائع  دخارياإل  حماية
 12،771،870  395،514،500  288،510،290  116،444،695  -  50،201،255  66،769،536  26،657،019 األقسا  املكتتبة يف الفشة احلالية   
 -  -  234،600  -  -  -  -  - أقسا  اإلعادة الواردة  
 -  -  -  -  -  ( 3،277،680)  (13،167،987)  (    825،074) حصة املعيدين من األقسا  )نسيب( يف الفشة احلالية  
 (       2،463،000)  -  (     13،239،148)  -  -  (38،119،050)  -  ( 9،247،425) حصة املعيدين من األقسا  )اختيار ( يف الفشة احلالية  
 -  -  (     10،398،586)  (2،027،547)  -  -  -  - املعيدين من األقسا  )فائض خسارة( يف الفشة احلالية  حصة 
 (       2،463،000)  -  (     23،637،734)  (2،027،547)  -  (41،396،730)  (13،167،987)  (10،072،499) إمجايل حصة معيد  التأمني من األقسا  يف الفشة احلالية  
 10،308،870  395،514،500  265،107،156  114،417،148  -  8،804،525  53،601،550  16،584،520 صايف األقسا  املكتتت هبا يف الفشة احلالية  
 5،699،646  300،949،728  140،629،525  65،419،354  -  4،560،755  62،927،931  17،817،032  ت هبا عن العا  امليمد  الفائئ األقسا  املكتت 
 (       5،699،646)  ( 300،949،728)  (   140،629،525)  (65،419،354)  -  ( 4،560،755)  ( 62،927،931)  (17،817،032)   املكتتت هبا عن الربع املقابل من العا  الفائئ األقسا 
 12،771،870  395،514،500  288،744،890  116،444،695  -  50،201،255  66،769،536  26،657،019  فائتة  أقسا  سنة 
 1،710،000  -  10،606،698  11،229،600  -  2،952،963  15،500،592  1،991،650 ة املعيدين من األقسا  عن العا  امليمد  الفائئ إمجايل حص 
 (       1،710،000)  -  (     10،606،698)  (11،229،600)  -  ( 2،952،963)  ( 15،500،592)  ( 1،991،650) إمجايل حصة املعيدين من األقسا  عن الربع املقابل من العا  الفائئ  
 (       2،463،000)  -  (     23،637،734)  (2،027،547)  -  (41،396،730)  ( 13،167،987)  (10،072،499) حصة املعيدين عن سنة فائتة  إمجايل 
 7،663،122  237،308،700  115،497،956  46،577،878  -  12،550،314  363،055،329  15،062،749 إمجايل األقسا  غري املكتسبة يف هناية الفشة   
 (       1،477،800)   -  (       4،385،660)  -  -  (10،219،242)  (   5،819،188)  ( 7،900،255) التأمني من أقسا  غري مكتسبة يف هناية الفشة حصة معيد  
 (       3،419،788)  ( 180،569،837)  (     56،251،810)  (26،167،742)  -  ( 1،140،189)  (314،334،061)  ( 7،150،375) إمجايل األقسا  غري مكتسبة يف بداية الفشة  
 1،026،000  -  2،442،679  -  -  738،241  5،362،611  1،644،213 التأمني  من أقسا  غري مكتسبة يف بداية الفشة حصة معيد  
 4،243،334  56،738،863  59،246،146  20،410،136  -  11،410،125  48،721،268  7،912،374 تغري يف احتياطي األقسا  غري املكتسبة إمجايل ال 
 (       3،791،534)  (   56،738،863)  (     57،303،165)  (20،410،136)  -  (1،929،124)  (48،264،691)  ( 1،656،332) لتغري يف احتياطي األقسا  غري املكتسبة صايف ا 
 6،517،336  338،775،637  207،803،991  94،007،012  -  6،875،401  5،336،859  14،928،188 صايف أقسا  التأمني املكتسبة  
 (    179،276) ت املقبوضة العموال 

 
(108،300      ) 

 
9،491،772 

 
- 

 
- 

 
2،295،015 

 
- 

 
- 

 6،517،336  338،775،637  210،099،006  94،007،012  -  16،367،173  5،228،559  14،748،913 صايف اإليرادات  
 -  ( 304،175،161)  (     78،884،204)  (118،221،572)  -  (16،112،635)  (21،609،632)  ( 1،025،000) إمجايل املطالبات املدفوعة  
 - حصة معيد  التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة )نسيب(  

 
- 

 
5،477،879 

 
- 

 
-  -  -  - 

 -  -  -  -  -  9،199،671  -  - معيد  التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة )اختيار (  حصة 
 -  -  500،000  2،101،428  -  -  -  - معيد  التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة )فائض خسارة(  حصة 
 -  -  500،000  2،101،428  -  14،677،550  -  - ايل حصة معيد  التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة إمج 
  -  ( 304،175،161)  (     78،384،204)  (116،120،144)  -  ( 1،435،085)  (21،609،632)  ( 1،025،000) صايف املطالبات املدفوعة  



 

34 
 

 ع:/ تاب2019كانون أول   31الت ليل القطاعي للسنة املنتهية يف 

 تأمينات الحياة 
 

 التأمين البحري
 

 تأمين المركبات
 

 التأمين الصحي

 الصحي الخارجي  الصحي الداخلي  السيارات /تكميلي   السيارات /إلزامي  أجسام السفن  نقل بضائع  اإلدخاري  حماية 
 -  (    42،857،143)  (     26،835،615)  (  264،676،751)  -  -  -  - لتسوية يف هناية الفشة إمجايل احتياطي املطالبات قيد ا 
 -  -  20،967،532  598،350  -  -  -  - حصة معيد التأمني من احتياطي املطالبات قيد التسوية يف هناية الفشة  
 -  25،467،086  21،130،415  309،650،668  -  -  -  -  ات قيد التسوية يف بداية الفشة إمجايل احتياطي املطالب 
 -   -  (     13،076،644)  (         591،500)  -  -  -  -  ات قيد التسوية يف بداية الفشة حصة معيد التأمني من احتياطي املطالب 
 -  (    17،390،057)  (       5،705،200)   44،973،917  -  -  -  - إمجايل التغري يف احتياطي املطالبات قيد التسوية  
 -  - صايف التغري يف احتياطي املطالبات قيد التسوية  

 
- 

 
- 

 
44،980،767  

 
2،185،688  

 
(17،390،057    ) 

 
- 

 -  (    45،425،682)  (     21،655،866)  (    39،701،512)  -  ( 3،765،094)  -  - احتياطي حواد  مفشضة مل يبلغ عنها يف هناية الفشة  
 -  -  3،967،441  89،753  -  3،065،773  -  - حصة املعيدين من احتياطي حواد  مفشضة مل يبلغ عنها يف هناية الفشة  
 -  20،490،435  10،547،214  46،989،274  -  342،057  -  - ياطي حواد  مفشضة مل يبلغ عنها يف بداية الفشة احت 
 -   -  (       2،419،499)  (           88،725)  -  (    221،472)  -  - يبلغ عنها يف بداية الفشة املعيدين من احتياطي حواد  مفشضة مل  حصة 
 -  (    24،935،247)  (     11،108،652)   7،287،762  -  ( 3،423،037)  -  - ايل التغري يف احتياطي حواد  مفشضة مل يبلغ عنها إمج 
 -  24،935،247  9،560،710  (      7،288،790)  -  578،736  -  - صايف التغري يف احتياطي حواد  مفشضة مل يبلغ عنها  
 -  1،282،283  4،072،661  313،252  -  4،360،000  -  - اسشدادات من مطالبات مدفوعة هناية الفشة  

 -  -  -  -  -  -  -  - بداية الفشة اسشدادات من مطالبات مدفوعة 
 -  1،282،283  4،072،661  313،252  -  4،360،000  -  - صايف التغري يف اسشدادات من املطالبات املدفوعة   
 -  (      1،136،613)  (       6،600،714)  -  -  (     58،881)  (        48،169)  (        5،232) العموالت املدفوعة للوكمء  
 (      1،193،313)  (    39،991،332)  (     37،224،248)  -  -  ( 8،386،187)  (   3،035،570)  ( 2،197،250) العموالت املدفوعة ملندويب املبيعات   
 (      132،700)   -  -  -  -  -  -  -  - الت مدفوعة جلهات تسويقية أخرى  يت  ذكرها  عمو  
 -  -   -  (      5،227،637)  -  -  -  - حتاد السور  لشركات التأمني إلدارت  جتمع اإللزامي عمولة اال 
 -  (      3،111،375)  (       3،563،780)  (           60،000)  -  (    450،075)  (      559،800)  (     161،050)  تأمينية أخرى  ريفمصا 
 -  (    33،557،956)  -  -  -  -  -  - ب اإلدارية املدفوعة لشركات إدارة النفقات الطبية  األتعا 
 -   (      2،449،718)  (       1،732،468)  (         698،667)  -  (    301،207)  (      400،617)  (     159،943) بدال ت اهليئة   
 -  -  -  (      1،091،078)  -  -  -  - دوق تعويض متضرر  حواد  السري  هولة املسبت حصة صن 
 -  -  -  (      4،635،829)  -  -  -  - صندوق الرعاية االجتماعية   حصة 
 ( 3،548،475) صايف املصاريف  

 
(25،653،788 ) 

 
(6،850،171 ) 

 
- 

 
(75،250،546    ) 

 
(130،807،775   ) 

 
(425،465،175  ) 

 
(1،193،313      ) 

 5,324,023  (  86,689,538)  79,291,231  18,756,466  -  9,517,002  (20,425,229)  11,200,437 صايف أرباح فروع التأمني  
 4,553,956 صايف أرباح فروع التأمني يف الفشة املقابلة 

 
(3,604,292  ) 

 
1,209,706 

 
- 

 
(93,680,358  ) 

 
59,997,700 

 
(21,051,986  ) 

 
3,410,744 
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 تابع: /2019كانون أول   31الت ليل القطاعي للسنة املنتهية يف 

 
 المجموع  لموبايلا  حوادث شخصية  حوادث عامة  مسؤوليات  سفر  هندسي  التغطيات المصرفية  الحريق

        
 1،106،687،493  52،747،524  379،815  1،017،935  9،960،865  6،101،253  1،638،680  -  77،972،256 األقسا  املكتتبة يف الفشة احلالية   
 1،281،000  -  -  -  -  -  -  1،046،400  - أقسا  اإلعادة الواردة  
 (  60،263،039)  -  (      55،611)  (  647،315)  -  (6،101،253)  (1،155،392)  -  (  35،032،728) حصة املعيدين من األقسا  )نسيب( يف الفشة احلالية  
 (  90،701،903)  -  -  (    32،114)  (4،938،957)  -  -  -  (  22،662،209) حصة املعيدين من األقسا  )اختيار ( يف الفشة احلالية  
 (  13،586،133)  ( 1،160،000)  -  -  -  -  -  -   - حصة املعيدين من األقسا  )فائض خسارة( يف الفشة احلالية  
 (164،551،075)  ( 1،160،000)  (      55،611)  (  679،429)  (4،938،957)  (6،101،253)  (1،155،392)  -  (  57،694،936) إمجايل حصة معيد  التأمني من األقسا  يف الفشة احلالية  
 943،417،418  51،587،524  324،204  338،506  5،021،908  -  483،288  1،046،400  20،277،320  األقسا  املكتتت هبا يف الفشة احلالية صايف 
 653،127،495  15،452،218  267،585  396،445  1،284،035  4،950،604  1،002،500  -  31،770،136   املكتتت هبا عن العا  امليمد  الفائئ األقسا 
 (653،127،495)  (15،452،218)  (    267،585)  (  396،445)  (1،284،035)  (4،950،604)  (1،002،500)  -  (  31،770،136) األقسا  املكتتت هبا عن الربع املقابل من العا  الفائئ  
 1،107،968،493  52،747،524  379،815  1،017،935  9،960،865  6،101،253  1،638،680  1،046،400  77،972،256 أقسا  سنة فائتة  
 77،544،590  1،160،000  34،040  336،978  120،508  4،950،604  952،500  -  25،998،458  قسا  عن العا  امليمد  الفائئ إمجايل حصة املعيدين من األ 
 (  77،544،590)  (1،160،000)  (      34،040)  (  336،978)  (   120،508)  (4،950،604)  (   952،500)  -  (  25،998،458) إمجايل حصة املعيدين من األقسا  عن الربع املقابل من العا  الفائئ  
 (164،551،075)  (1،160،000)  (      55،611)  (  679،429)  (4،938،957)  (6،101،253)  (1،155،392)  -  (  57،694،936) إمجايل حصة املعيدين عن سنة فائتة  
 859،470،513  21،099،010  267،732  407،174  3،984،346  3،733،269  655،472  418،560  31،188،902 إمجايل األقسا  غري املكتسبة يف هناية الفشة   
 (  57،119،545)   -  (      33،366)  (  230،712)  (1،975،583)  (3،733،269)  (   402،549)  -  (  20،941،921) حصة معيد التأمني من أقسا  غري مكتسبة يف هناية الفشة  
 (612،186،503)  (6،180،887)  (    216،675)  (  158،578)  (   513،614)  (2،973،893)  (   401،000)  -  (  12،708،054) إمجايل األقسا  غري مكتسبة يف بداية الفشة  
 25،172،059  0  21،045  134،791  48،203  2،973،893  381،000  -  10،399،383 حصة معيد التأمني  من أقسا  غري مكتسبة يف بداية الفشة  
 247،284،010  14،918،123  51،057  248،596  3،470،732  759،376  254،472  418،560  18،480،848 إمجايل التغري يف احتياطي األقسا  غري املكتسبة  
 (215،336،524)  (14،918،123)  (      38،736)  (  152،675)  (1،543،352)  -  (   232،923)  (      418،560)  (    7،938،310) صايف التغري يف احتياطي األقسا  غري املكتسبة  
 728،080،894  36،669،401  285،468  185،831  3،478،556  -  250،365  627،840  12،339،010 صايف أقسا  التأمني املكتسبة  
 31،848،380  -  (       1،213)  159،583  608،519  2،167،883  439،920  -  16،974،478 موالت املقبوضة الع 
 759،929،274  36،669،401  284،255  345،414  4،087،074  2،167،883  690،284  627،840  29،313،488 صايف اإليرادات  
 (574،515،594)  (21،727،740)  -  -  -  -  -  -  (  12،759،650) املطالبات املدفوعة  إمجايل 
 6،180،455 حصة معيد  التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة )نسيب(  

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
11،658،334 

 9،755،386  -  -  -  -  -  -  -  555،715 حصة معيد  التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة )اختيار (  
 2،601،428  -  -  -  -  -  -  -  - حصة معيد  التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة )فائض خسارة(  
 24،015،148  -  -  -  -  -  -  -  6،736،170 إمجايل حصة معيد  التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة  
 (550،500،445)  (21،727،740)  -  -  -  -  -  -  (    6،023،480) صايف املطالبات املدفوعة  



 

36 
 

 / تابع:2019كانون أول   31ليل القطاعي للسنة املنتهية يف الت 

 المجموع  الموبايل  حوادث شخصية   حوادث عامة  مسؤوليات  سفر  هندسي  التغطيات المصرفية   الحريق 
         
 (341،609،084)  (150،400)  (       90،000)  -  (    909،175)  -  -  -  ( 6،090،000) إمجايل احتياطي املطالبات قيد التسوية يف هناية الفشة  
 26،556،212  -  20،000  -  -  -  -  -  4،970،330 حصة معيد التأمني من احتياطي املطالبات قيد التسوية يف هناية الفشة  
 508،346،634  -  90،000  -  909،175  -  -  144،814،784  6،284،506 إمجايل احتياطي املطالبات قيد التسوية يف بداية الفشة  
 (163،941،228)  -  (       20،000)  -  -  -  -  (144،814،784)  (5،438،300) حصة معيد التأمني من احتياطي املطالبات قيد التسوية يف بداية الفشة  
 166،737،551  (    150،400)  -  -  -  -  -   144،814،784   194،506 إمجايل التغري يف احتياطي املطالبات قيد التسوية  
 29،352،534  (    150،400)  -  -  -  -  -   -  (    273،464) صايف التغري يف احتياطي املطالبات قيد التسوية  
 (121،863،008)  ( 3،956،064)  (       28،486)  (   76،345)  (    747،065)  (    457،594)  ( 122،901)  (        78،480)  ( 5،847،919) احتياطي حواد  مفشضة مل يبلغ عنها يف هناية الفشة  
 12،000،500  -  4،171  43،258  370،422  457،594  75،478  -  3،926،610 حصة املعيدين من احتياطي حواد  مفشضة مل يبلغ عنها يف هناية الفشة  
 104،235،802  1،158،916  20،069  136،376  -  371،295  75،188  21،722،218  2،382،760 احتياطي حواد  مفشضة مل يبلغ عنها يف بداية الفشة  
 (26،881،842)   -  (         3،000)  (   34،311)  -  (    371،295)  (   71،438)  ( 21،722،218)  ( 1،949،884)  ة مل يبلغ عنها يف بداية الفشة حصة املعيدين من احتياطي حواد  مفشض 
 (17،627،206)  ( 2،797،148)  (         8،417)   60،031  (    747،065)  (      86،299)  (   47،713)   21،643،738  ( 3،465،159) إمجايل التغري يف احتياطي حواد  مفشضة مل يبلغ عنها  
 32،508،548  2،797،148  7،246  (   68،978)  376،643  -  43،673  78،480  1،488،433 صايف التغري يف احتياطي حواد  مفشضة مل يبلغ عنها  
 - دادات من مطالبات مدفوعة هناية الفشة اسش  

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-  -  - 

 
10،028،196 

 -  -  -  -  -  -  -  -  - بداية الفشة اسشدادات من مطالبات مدفوعة 
 10،028،196  -  -  -  -  -  -  -  - صايف التغري يف اسشدادات من املطالبات املدفوعة   
 (   8،033،471)  -  -  -  (        2،847)  (        8،720)  -  -  (    172،294) العموالت املدفوعة للوكمء  
 (106،546،149)  ( 1،466،518)  (       61،081)  (   68،013)  ( 1،108،168)  ( 1،244،769)  (185،896)  -  (10،383،804) العموالت املدفوعة ملندويب املبيعات   
 (      132،700)   -  -  -  -  (      17،309)  -  (      115،391)  - عموالت مدفوعة جلهات تسويقية أخرى  يت  ذكرها   
 (   5،227،637)   -  -  -  -  -  -  -  - عمولة االحتاد السور  لشركات التأمني إلدارت  جتمع اإللزامي  

 (   9،059،080)  (    349،000)  -  -  -  -  -  -  (    804،000) مصاريف تأمينية أخرى 
 ( 33،557،956)  -  -  -  -  -  -  -  - األتعاب اإلدارية املدفوعة لشركات إدارة النفقات الطبية   
 (   6،647،794)  (    316،483)  (         2،264)  (   12،386)  (      60،342)  (      36،611)  (     9،256)  -  (    467،832) بدال ت اهليئة   
 (   1،091،078)  -  -  -  -  -  -  -  - حصة صندوق تعويض متضرر  حواد  السري  هولة املسبت  
 (   4،635،829)  -  -  -  -  -  -  -  - حصة صندوق الرعاية االجتماعية   
 (718،559،957)  (26،807،289)  (       70،591)  (   11،421)  ( 1،548،000)  ( 1،307،409)  ( 238،825)  (      193،871)  (19،613،308) صايف املصاريف  
 41,369,317  9,862,112  213,664  333,993  2,539,074  860,473  451,459  433,969  9,700,180 رباح فروع التأمني صايف أ 

 (33,125,173)  5,892,754  1,494,459  211,252  687,694  665,196  77,697  -  7,010,305 باح فروع التأمني يف الفشة املقابلة صايف أر 



 

37 
 

 كالتايل:  2018كانون أول   31ليل القطاعي للسنة املنتهية يف إن الت 

 
 تأمينات الحياة

 
 التأمين البحري

 
 تأمين المركبات

 
 التأمين الصحي

 الصحي الخارجي  الصحي الداخلي  السيارات /تكميلي  السيارات /إلزامي  أجسام السفن  نقل بضائع  اإلدخاري  حماية
 5،699،646  300،949،728  140،629،525  65،419،354  -  4،560،755  62،927،931  17،817،032 الية  األقسا  املكتتبة يف الفشة احل 
 -  -  -  -  -  -  -  - اإلعادة الواردة أقسا   
 -  -  -  -  -  (   525،281)  (  15،501،284)  (   458،434) حصة املعيدين من األقسا  )نسيب( يف الفشة احلالية  
 (       1،710،000)  -  (       6،106،698)  -  -  (2،427،682)  -  (1،532،525) دين من األقسا  )اختيار ( يف الفشة احلالية حصة املعي 
 -  -  (       4،500،000)  (     11،229،600)  -  -  -  - عيدين من األقسا  )فائض خسارة( يف الفشة احلالية حصة امل 
 (1،990،959) يف الفشة احلالية  إمجايل حصة معيد  التأمني من األقسا  

 
(15،501،284  ) 

 
(2،952،963) 

 
- 

 
(11،229،600     ) 

 
(10،606،698     ) 

 
- 

 
(1،710،000       ) 

 3،989،646  300،949،728  130،022،827  54،189،754  -  1،607،792  47،426،647  15،826،073 صايف األقسا  املكتتت هبا يف الفشة احلالية  
 5،699،646  118،159،744  80،002،880  143،857،044  -  464،750  71،668،486  842،269 األقسا  املكتتت هبا عن العا  امليمد  الفائئ  
 (       5،699،646)  (118،159،744)  (      80،002،880)  (   143،857،044)  -  (   464،750)  (  71،668،486)  (   842،269)   املكتتت هبا عن الربع املقابل من العا  الفائئ األقسا 
 5،699،646  300،949،728  140،629،525  65،419،354  -  4،560،755  62،927،931  17،817،032  فائتة  أقسا  سنة 
 284،982  -  8،376،540  10،798،544  -  390،108  19،204،827  225،391  قسا  عن العا  امليمد  الفائئ إمجايل حصة املعيدين من األ 
 (          284،982)  -  (        8،376،540)  (     10،798،544)  -  (   390،108)  (  19،204،827)  (   225،391) حصة املعيدين من األقسا  عن الربع املقابل من العا  الفائئ  إمجايل 
 (       1،710،000)  -  (      10،606،698)  (     11،229،600)  -  (2،952،963)  (  15،501،284)  (1،990،959) حصة املعيدين عن سنة فائتة  إمجايل 
 3،419،788  180،569،837  56،251،810  26،167،742  -  1،140،189  314،334،061  7،150،375 األقسا  غري املكتسبة يف هناية الفشة   إمجايل 
 (1،644،213) التأمني من أقسا  غري مكتسبة يف هناية الفشة حصة معيد  

 
(5،362،611    ) 

 
(738،241   ) 

 
- 

 
- 

 
(2،442،679        ) 

 
- 

 
(1،026،000       ) 

 (       3،419،788)  ( 70،895،847)  (      32،001،152)  (     57،542،818)  -  (   116،188)  (264،808،559)  (1،571،449) قسا  غري مكتسبة يف بداية الفشة إمجايل األ 
 170،989  -  948،469  -  -  97،527  3،729،735  218،385 التأمني  من أقسا  غري مكتسبة يف بداية الفشة حصة معيد  
 -  109،673،990  24،250،658  (     31،375،076)  -  1،024،001  49،525،502  5،578،926 إمجايل التغري يف احتياطي األقسا  غري املكتسبة  
 855،011  (109،673،990)  (      22،756،448)   31،375،076  -  (   383،287)  (  47،892،626)  (4،153،098) صايف التغري يف احتياطي األقسا  غري املكتسبة  
 4،844،657  191،275،738  107،266،379  85،564،830  -  1،224،506  (       465،979)  11،672،975 صايف أقسا  التأمني املكتسبة  
 -  -  973،141  -  -  400،155  (       261،949)  (     73،883) ت املقبوضة العموال 
 4،844،657  191،275،738  108،239،521  85،564،830  -  1،624،661  (       727،928)  11،599،092 إليرادات صايف ا 
 -  (137،131،327)  (      20،313،900)  (   149،244،774)  -  -  (    7،239،084)  (2،000،000) إمجايل املطالبات املدفوعة  
 - حصة معيد  التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة )نسيب(  

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 -  -  -  -  -  -  -  - حصة معيد  التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة )اختيار (  
 -  -  -  11،904،000  -  -  -  - حصة معيد  التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة )فائض خسارة(  
 -  -  -  11،904،000  -  -  -  - إمجايل حصة معيد  التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة  
 -  (137،131،327)  (      20،313،900)  (   137،340،774)  -  -  (    7،239،084)  (2،000،000) صايف املطالبات املدفوعة  
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 / تابع:2018كانون أول   31الت ليل القطاعي للسنة املنتهية يف 

 تأمينات الحياة 
 

 التأمين البحري
 

 تأمين المركبات
 

 التأمين الصحي

 الصحي الخارجي  الصحي الداخلي  السيارات /تكميلي  السيارات /إلزامي  أجسام السفن  نقل بضائع  اإلدخاري  حماية 
 -  (    25،467،086)  (21،130،415)  (  309،650،668)  -  -  -  - وية يف هناية الفشة إمجايل احتياطي املطالبات قيد التس 
 -  -  13،076،644  591،500  -  -  -  - حصة معيد التأمني من احتياطي املطالبات قيد التسوية يف هناية الفشة  
 -  10،090،342  18،403،410  275،331،847  -  -  -  6،178،499 ايل احتياطي املطالبات قيد التسوية يف بداية الفشة إمج 
 -  -  ( 16،579،693)  (    13،803،500)  -  -  -  ( 1،089،250) يد التأمني من احتياطي املطالبات قيد التسوية يف بداية الفشة حصة مع 
 -  (    15،376،744)  (   2،727،005)  (    34،318،821)  -  -  -  6،178،499 إمجايل التغري يف احتياطي املطالبات قيد التسوية  
 -  (    15،376،744)  (   6،230،054)  (    47،530،821)  -  -  -  5،089،249  التغري يف احتياطي املطالبات قيد التسوية صايف 
 -  (    20،490،435)  ( 10،547،214)  (    46،989،274)  -  (  342،057)  -  - احتياطي حواد  مفشضة مل يبلغ عنها يف هناية الفشة  
 -  -  2،419،499  88،725  -  221،472  -  - عيدين من احتياطي حواد  مفشضة مل يبلغ عنها يف هناية الفشة حصة امل 
 -  12،727،326  6،000،216  61،052،776  -  34،856  -  -  ة مل يبلغ عنها يف بداية الفشة واد  مفشضاحتياطي ح 
 -  -  (   2،664،792)  (     2،070،525)  -  (    29،258)  -  - ضة مل يبلغ عنها يف بداية الفشةحصة املعيدين من احتياطي حواد  مفش  
 -  (     7،763،109)  (   4،546،998)  14،063،502  -  (  307،201)  -  - إمجايل التغري يف احتياطي حواد  مفشضة مل يبلغ عنها  
 -  7،763،109  4،792،291  (    12،081،702)  -  114،987  -  - صايف التغري يف احتياطي حواد  مفشضة مل يبلغ عنها  
 -  528،430  5،461،190  357،600  -  -  -  - اسشدادات من مطالبات مدفوعة هناية الفشة  
 -  -  -  -  -  -  -  - اسشدادات من مطالبات مدفوعة بداية الفشة  
 -  528،430  5،461،190  357،600  -  -  -  -  التغري يف اسشدادات من املطالبات املدفوعة  صايف 
 -  (    12،121،703)  (   5،761،539)  -  -  (    69،030)  (      215،923)  (      18،307) العموالت املدفوعة للوكمء  
 (       855،728)  (    14،919،097)  (15،169،649)  -  -  (  203،574)  (   2،085،355)  ( 2،049،111) العموالت املدفوعة ملندويب املبيعات   
 -  -  -  -  -  -  -  - فوعة جلهات تسويقية أخرى  يت  ذكرها  عموالت مد 
 -  -  -  (     3،044،118)  -  -  -  - لة االحتاد السور  لشركات التأمني إلدارت  جتمع اإللزامي عمو  
 -  (     2،107،650)   (      591،800)  (        100،000)  -  -  (      370،500)  (    548،000)  تأمينية أخرى  مصاريف 
 (       543،987)  (   21،630،825)  -  -  -  -  -  - إلدارية املدفوعة لشركات إدارة النفقات الطبية  األتعاب ا 
 (    106،583) يئة  بدال ت اهل 

 
(377،887      ) 

 
(27،364    ) 

 
- 

 
(392،516        ) 

 
(843،778      ) 

 
(1،805،699     ) 

 
(34،198         ) 

 -  -  -  (        576،761)  -  -  -  - حصة صندوق تعويض متضرر  حواد  السري  هولة املسبت  
 -  -  -  (     2،699،500)  -  -  -  - الرعاية االجتماعية   حصة صندوق 
 (  1,433,913)  (212,327,724)  (48,241,821)  (179,245,188)  -  (414,955)  (10,288,749)  367,248 ملصاريف صايف ا 
 3,410,744  ( 21,051,986)  59,997,699  (  93,680,358)  -  1,209,706  (11,016,677)  11,966,340 صايف أرباح فروع التأمني  

 1,249,721  (    2,004,963)  38,418,799  (21,441,135)  -  80,791  34,744,730  407,769 صايف أرباح فروع التأمني يف الفشة املقابلة 
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 / تابع:2018كانون أول   31الت ليل القطاعي للسنة املنتهية يف 

 التغطيات المصرفية    الحريق 
 

 مسؤوليات    سفر    هندسي  
 

 المجموع  الموبايل  حوادث شخصية     حوادث عامة  
 

 
  

 
   

 653،127،495  15،452،218  267،585  396،445  1،284،035  4،950،604  1،002،500  -  31،770،136 األقسا  املكتتبة يف الفشة احلالية   
 -  -  -  -  -  -  -  -  - أقسا  اإلعادة الواردة  
 (45،797،786)  -  (       34،040)  (    336،978)  -  (4،950،604)  (952،500)  -  (23،038،665) حصة املعيدين من األقسا  )نسيب( يف الفشة احلالية  
 (14،857،204)  -  -  -  (  120،508)  -  -  -  ( 2،959،793) حصة املعيدين من األقسا  )اختيار ( يف الفشة احلالية  
 (16،889،600)  (1،160،000)  -  -  -  -  -  -   - حصة املعيدين من األقسا  )فائض خسارة( يف الفشة احلالية  
 (77،544،590)  (1،160،000)  (       34،040)  (    336،978)  (  120،508)  (4،950،604)  (952،500)  -  (25،998،458) إمجايل حصة معيد  التأمني من األقسا  يف الفشة احلالية  
 575،582،904  14،292،218  233،545  59،467  1،163،528  -  50،000  -  5،771،678 صايف األقسا  املكتتت هبا يف الفشة احلالية  
 25،250،857 العا  امليمد  الفائئ  األقسا  املكتتت هبا عن 

 
-  - 

 
3،022،734 

 
761،455  291،445 

 
511،970 

 
- 

 
450،533،280 

 (450،533،280)  -  (     511،970)  (    291،445)  (  761،455)  (3،022،734)  -  -  (25،250،857) األقسا  املكتتت هبا عن الربع املقابل من العا  الفائئ  
 653،127،494  15،452،218  267،585  396،445  1،284،035  4،950،604  1،002،500  -  31،770،136 أقسا  سنة فائتة  
 21،394،086 ن العا  امليمد  الفائئ إمجايل حصة املعيدين من األقسا  ع 

 
-  - 

 
3،022،734 

 
-  247،728 

 
40،892 

 
- 

 
63،985،832 

 ( 63،985،832)  -  (       40،892)  (    247،728)  -  (3،022،734)  -  -  (21،394،086) إمجايل حصة املعيدين من األقسا  عن الربع املقابل من العا  الفائئ  
 ( 77،544،590)  (1،160،000)  (       34،040)  (    336،978)  (  120،508)  (4،950،604)  (952،500)  -  (25،998،458) إمجايل حصة املعيدين عن سنة فائتة  
 12،708،054 إمجايل األقسا  غري املكتسبة يف هناية الفشة   

 
-  401،000 

 
2،973،893 

 
513،614  158،578 

 
216،675 

 
6،180،887 

 
612،186،502 

 ( 25،172،059)  -  (       21،045)  (    134،791)  (   48،203)  (2،973،893)  (381،000)  -  (10،399،383) حصة معيد التأمني من أقسا  غري مكتسبة يف هناية الفشة  
 (442،681،974)  -  (     369،250)  (    116،578)  ( 304،582)  (1،435،420)  -  -  (10،100،343) ري مكتسبة يف بداية الفشة إمجايل األقسا  غ 
 8،557،634  غري مكتسبة يف بداية الفشة حصة معيد التأمني  من أقسا   

 
-  - 

 
1،435،420 

 
-  99،091 

 
24،880 

 
- 

 
15،282،130  

  169،504،528   6،180،887  (     152،575)  42،000  209،032  1،538،473  401،000  -  2،607،711 إمجايل التغري يف احتياطي األقسا  غري املكتسبة  
 (159،614،599)  (6،180،887)  148،740  (       6،300)  (  160،829)  -  (  20،000)  -  (    765،962) صايف التغري يف احتياطي األقسا  غري املكتسبة  
  415،968،304   8،111،331  382،285  53،167  1،002،699  -  30،000  -  5،005،716 صايف أقسا  التأمني املكتسبة  
 7،992،291 العموالت املقبوضة  

 
-  134،916 

 
1،688،321 

 
18،452  61،780 

 
(1،336         ) 

 
-  

 
10،931،888  

 426،900،193  8،111،331  380،949  114،947  1،021،151  1،688،321  164،916  -  12،998،007 صايف اإليرادات  
 ( 4،273،550) إمجايل املطالبات املدفوعة  

 
-  -  -  -  - 

 
(35،400       ) 

 
(853،015   ) 

 
(321،091،050) 

 3،711،630  -  17،700  -  -  -  -  -  3،693،930 حصة معيد  التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة )نسيب(  
 - حصة معيد  التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة )اختيار (  

 
-  -  -  -  - 

 
- 

 
- 

 
- 

 11،904،000  -  -  -  -  -  -  -  - حصة معيد  التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة )فائض خسارة(  
 15،615،630  -  17،700  -  -  -  -  -  3،693،930 إمجايل حصة معيد  التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة  
 (305،475،420)  (   853،015)  (      17،700)  -  -  -  -  -  (    579،620) صايف املطالبات املدفوعة  
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 / تابع:2018كانون أول   31لت ليل القطاعي للسنة املنتهية يف ا

 التغطيات املصرفية    احلريق 
 

 مسنوليات    سفر    هندسي  
 

 اجملموع  املوبايل   حواد  حخصية     حواد  عامة  
  

 
  

 
   

 (  508،346،634)  -  (       90،000)   -  (    909،175)  -  -  (144،814،784)  (  6،284،506) إمجايل احتياطي املطالبات قيد التسوية يف هناية الفشة  
  163،941،228  -  20،000  -  -  -  -  144،814،784  5،438،300 حصة معيد التأمني من احتياطي املطالبات قيد التسوية يف هناية الفشة  
  463،696،457  -  1،153،400  1،200،000  909،175  -  -  144،814،784  5،615،000 إمجايل احتياطي املطالبات قيد التسوية يف بداية الفشة  
 (  181،548،237)  -  (       20،000)  (1،020،000)  -  -  -  (144،814،784)  (  4،221،010) حصة معيد التأمني من احتياطي املطالبات قيد التسوية يف بداية الفشة  
 (    44،650،177)  -  1،063،400  1،200،000  -  -  -  -  (     669،506) إمجايل التغري يف احتياطي املطالبات قيد التسوية  
 547،784 صايف التغري يف احتياطي املطالبات قيد التسوية  

 
-  -  - 

 
-  180،000 

 
1،063،400 

 
- 

 
(62،257،186    ) 

 (  104،235،802)  ( 1،158،916)  (       20،069)  (    136،376)  -  (       371،295)  (    75،188)  (21،722،218)  (  2،382،760) احتياطي حواد  مفشضة مل يبلغ عنها يف هناية الفشة  
 26،881،842  -  3،000  34،311  -  371،295  71،438  21،722،218  1،949،884 حصة املعيدين من احتياطي حواد  مفشضة مل يبلغ عنها يف هناية الفشة  
 104،147،297  -  173،010  180،000  136،376  226،705  -  21،722،218  1،893،814 احتياطي حواد  مفشضة مل يبلغ عنها يف بداية الفشة  
 (    28،474،121)  -  (         3،067)  (    153،000)   -  (       226،705)  -  (21،722،218)  (  1،604،556) يبلغ عنها يف بداية الفشة حصة املعيدين من احتياطي حواد  مفشضة مل  
 (          88،505)  ( 1،158،916)  152،941  43،624  136،376  (       144،590)  (    75،188)  -  (     488،946) إمجايل التغري يف احتياطي حواد  مفشضة مل يبلغ عنها  
 1،680،784  1،158،916    (     152،874)  75،065  (    136،376)  -  3،750  -  143،618 صايف التغري يف احتياطي حواد  مفشضة مل يبلغ عنها  
 6،347،220  -  -  -  -  -  -  -  - اسشدادات من مطالبات مدفوعة هناية الفشة  
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  من مطالبات مدفوعة بداية الفشة اسشدادات  
 6،347،220  -  -  -  -  -  -  -  - صايف التغري يف اسشدادات من املطالبات املدفوعة   
 (    19،572،255)  -  (         1،900)  -  (      20،539)  (         13،472)  -  -  (  1،349،842) العموالت املدفوعة للوكمء  
 (    40،556،790)  (    113،935)  (       81،557)  (      18،518)  (    157،322)  (       808،705)  (    77،453)  -  (  4،016،785) العموالت املدفوعة ملندويب املبيعات   
 (        171،246)  -  -  -  -  (       171،246)  -  -  - عموالت مدفوعة جلهات تسويقية أخرى  يت  ذكرها   
 (     3،044،118)  -  -  -  -  -  -  -  - عمولة االحتاد السور  لشركات التأمني إلدارت  جتمع اإللزامي  
 (     4،244،950)  -  -  (    272،000)  -  -  -  -  (     255،000)  مصاريف تأمينية أخرى  
 (   22،174،812)  -  -  -  -  -  -  -  - األتعاب اإلدارية املدفوعة لشركات إدارة النفقات الطبية   
 (     3،918،765)  (      92،711)  (         1،607)  (        2،379)  (        7،704)  (        29،703)  (      6،015)  -  (     190،621) بدال ت اهليئة   
 (        576،761)  -  -  -  -  -  -  -  - حصة صندوق تعويض متضرر  حواد  السري  هولة املسبت  
 (     2،699،500)  -  -  -  -  -  -  -  - حصة صندوق الرعاية االجتماعية   
 (460,025,366)  (2,218,577)   1,113,510  (   187,962)  (     49,189)  (   1,023,126)  (   87,218)  -  ( 5,987,702) صايف املصاريف  
 7,010,305 صايف أرباح فروع التأمني  

 
-  77,697 

 
665,196 

 
971,962  (73,015     ) 

 
1,494,459 

 
5,892,753 

 
(33,125,174 ) 

 60,263,800  -  658,141  247,845  637,316  2,012,398  -  -  5,252,388 صايف أرباح فروع التأمني يف الفشة املقابلة 
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 على الن و التايل: املكتتت هبا حتئ فروع التأمني اإللزاميتتو ع أقسا  التأمني اإللزامي 

 كانون األول  31في  كما
  2018 

 
2019 

 ل.س.  
 

 ل.س.
  44،338،839  103،491،570 
 

 داخليإلزامي 
 إلزامي حدود   5،616،195  13،337،200
7،743،315  7،336،930 

 

 بطاقة برتقالية 

65,419,354  116,444,695 
   

 إيضاحات خاصة هبيئة االحرار على التأمني:

 
 كانون االول  31كما في 

 
2019 

 
2018 

 
 ل.س

 
 ل.س

 6،647،794 رسو  هيئة االحرار على التامني
 

3،918،765 
 1،091،078 حصة صندوق تعويض متضرر  حواد  السري

 
576،761 

 33،557،956 األتعاب االدارية لشركات إدارة النفقات الص ية
 

22،174،812 
 

 فروقات أسعار صرف غير محققةمكاسب  -62
تقيي  البنود والقاضي بضرورة فصل املكاست أو اخلسائر الناجتة عن إعادة  2015حبا   15/ بتاريخ 12أصدرت هيئة األوراق واألسواق املالية السورية التعمي  رق  /

مللكية ضمن بيان الوضع النقدية املعشر هبا بالعممت األجنبية ببند منفصل قبل الدخل اخلاضع للضريبة يف بيان الدخل والدخل الشامل اآلخر ويف مكونات حقوق ا
 املايل ويف بيان التغريات يف حقوق املسامهني.

 

 إيرادات أخرى: -72
 :يتكون هذا البند مما يلي 

 
 كانون االول  31 كما يف

 
2019 

 
2018 

 
 ل.س

 
 ل.س

 11،916،677 ايراد إجيار استثمارات عقارية
 

9،958،330 
 370،209 ايرادات اخرى 

 
3،011،451 

 5،626،948  - غرامات مسشدة
 12،286،886  18،596،729 
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 رواتب وأجور وملحقاتها -82
 هذا البند مما يلي:يتكون 

 
 األول كانون 31كما في 

 
2019 

 
2018 

 
 ل.س

 
 ل.س

 114،509،080  150،201،014 رواتت وأجور    
 16،460،891  18،943،199 تأمينات اجتماعية

 17،741،241  20،628،453 حوافز مكافآت
 102،564  958،439 بدل سكن

 446،500  45،000 تدريت مورفني
 193،832  282،489 تأمني ص ي وحياة
 12،938،750  7،680،000 تعويض هناية خدمة

 5،628،599  13،128،893 أخرى

 

211،867،487  168،021،457 

 مصاريف إدارية وعمومية -92
 يتكون هذا البند مما يلي:

 
كانون االول  31كما في   

 
2019 

 
2018 

 
 ل.س

 
 ل.س

 10،900،000                  5،500،000 أتعاب  ل  اإلدارة    
 13،519،988  26،737،847 إجيارات

 8،666،597  9،933،722 بريد وبرق وهاتف
 5،451،600  5،651،596  رسو  احشاكات

 3،200،000  3،200،000 أتعاب مدققي احلسابات
 5،286،504  18،270،000 * مصاريف قانونية ومهنية

 16،095،667  17،155،309   صيانة
 5،450،019  5،612،693 نفقات سفر و انتقاالت

 7،881،463  11،866،329 كهرباء ومياه
 5،488،950  3،746،900 دعاية وإعمن

 2،382،748  3،799،889 ضيافة
 3،307،150  7،867،980 قرطاسية

 1،081،322  1،236،956 تأمني
 1،466،283  2،007،569 عموالت مصرفية
 18،043،731  14،527،383 مصاريف أخرى
 3،920،520  - 60ضريبة القانون 

 137،114،172  112،142،541 
مصاريف عن (، و/ل.س1،125،000مبلغ / 2018/ل.س أتعاب خبري اكتوار  )وقد بلغئ يف عا  750،000* تضمن بند مصاريف قانونية ومهنية مبلغ /

 .ليرة سورية 13,000,000دعوى قضائية بقيمة 
 
 



 

43 
 

 االستهالكات واإلطفاءات -30

 

 مكاسب )خسائر( فروقات أسعار الصرف -31

احمللية  عند حدو  عملية مالية بعملة أجنبية ينشأ عنها أصل أو خص  أو إيراد أو مصرور ومل تسو العملية وقئ نشوئها تسجل تلك العملية بالعملية
 النات  عن اختمر سعر الصرر وقئ تسويتها ضمن قائمة الدخل لنف  الفشة.حست سعر الصرر السائد يف تاريخ احلد . ويعاجل الربح أو اخلسارة 

وخلصئ حسابات قامئ الشركة بإعادة احتساب القيمة الدفشية للبنود املعشر هبا بالعممت األجنبية وذلك وفقًا للقيمة املعشر هبا عند نشوء البند، 
/ ل.س بداُل من 176،586،827تبلغ / 2019كانون األول   31نامجة عن تلك البنود لغاية الشركة يف هذا اجملال إىل أن األرباح غري احملققة ال

 / ل.س 319،469،248/
 / ل.س إىل األرباح احملققة.142،882،421علي ، ش إحالة الفرق البالغ /

 مؤونة / مصروف ضريبة الدخل: -32

 
كانون االول  31كما في   

 
2019 

 
2018 

 
 ل.س

 
 ل.س

 )خسائر( السنة قبل الضريبةأرباح     
 يضار

(259،645،301        )  (199،117،162              ) 

 1،629،540  1،629،540 استهمق املباين
 2،358،300  2،358،300 استهمكات حتسينات على املباين اململوكة

 2،666،628  2،666،628  استهمكات استثمارات عقارية
                         220،579                          95،822 ناجتة عن تغريات أسعار الصررمكاست )خسائر( غري حمققة 

  حمققة ناجتة عن تغيريات أسعار الصرر عن سنوات سابقة مكاست
 -  142،882،421 ينزل:

 (                                        5،626،948)  - مسشدة غرامات
 (                  6،354،123)                        34،688،036 إعادة التقيي  استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خمل بيان الدخلأرباح/خسائر 

 (              204،223،186)  (  75،324،554)  صايف اخلسارة الضريبة
 %15  %15 نسبة الضريبة

 -  - ضريبة دخل السنة
 3،005،910  1،500،860 سنوات سابقةضريبة دخل 

 -  - مصرور ضريبة الدخل

 كانون أول    31للسنة المنتهية في 
  2018 

 
2019 

 ل.س. 
 

 ل.س.
 2،666،628  2،666،628 
 

 (13استهمق االستثمارات العقارية )إيضاح رق  
 (14استهمق املوجودات الثابتة املادية )إيضاح رق    15،550،288  12،017،870

128،509  676،500 
 

 (15استهمق املوجودات الثابتة غري املادية )إيضاح رق  
14،813،007  18،893،416 
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 2019  2018 
 ل.س.  ل.س. 

 -  - الرصيد يف بداية السنة
 -  - ضريبة دخل للسنة

  3،005،910   1،500،860 ضريبة دخل سنوات سابقة
 (                  3،005،910)  (            1،500،860) ضريبة الدخل املدفوعة خمل السنة

 -  - خمصص ضريبة الدخل يف هناية السنة
 -  - 

 

 إدارة الشركة باحتساب منونة ضريبة دخل عن السنة بسبت عد  وجود أرباح خاضعة للضريبة.مل تق  

ل س ميكن تدويرها لغاية مخ  سنوات تلي السنة اليت ( 99،364،049السارة ضريبية وقدرها ) 2016إخبارًا بقرار جلنة مالية الضريبة عن عا  تبلغئ الشركة 
 . (125،823،069السارة وقدرها) 2017بضريبة الدخل عن عا   اإخباراً منقتحتققئ فيها ، كما تبلغئ 

 ربحية السهم األساسية والمخففة: -33
 يتكون هذا البند مما يلي :

 

 القيمة العادلة وإدارة المخاطر: -34

 )أ( القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية: 

 .بيان الوضع املايلال يوجد فرق جوهر  بني القيمة الدفشية والقيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية املوقوفة بتاريخ 

 )ب( إدارة مخاطر التأمين: 

  مخاطر التأمين
من خمل متابعة  ممكنة إدارة خماطر التأمني  إنإن خماطر التأمني هي املخاطر اليت يولدها عد  التأكد من حدو ، توقيئ أو قيمة املطلوبات التأمينية. 

 بل املطالبات املتوقعة.متابعة ص ة التسعري ومتابعة املطالبات الفعلية مقاو كمية وتكوين اإلنتاج اجلديد، 
نظرًا إىل طبيعة عقد التأمني،  ،  منمن علي  وما يستتبع ذلك من مطالبات ذات قي  غري منكدةيعترب اخلطر  وجت أ  عقد تأمني احتمال حتقق حد
 يكون حتقق هذا اخلطر مفاجئاً وبالتايل ال ميكن توقع .

   كانون أول 31المنتهية في  للسنة
  2018 

 
2019 

 ل.س. 
 

 ل.س.
 (202،123،072             )                  

) 
 (249،847،478                   ) 

 
 صايف ربح )خسارة( السنة

 ل.س 100املتوسط املرجح لعدد األسه  /   10،000،000  10،000،000
(20.21)  (24.98) 

 
 السه  األساسية واملخفضةرحبية 
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عقودها التأمينية هو أن تفوق املطالبات الفعلية وتسديدات املنافع القيمة املذكورة حتئ بند إن اخلطر األساسي الذ  تواجه  حركات التأمني  وجت 
 أمني.املطلوبات التأمينية إضافة إىل احتمال تسعري غري ممئ  لألخطار ووضع األقسا  غري املناسبة واالكتتاب بأخطار سيئة أو غري قابلة للت

وختتلف األرقا  الفعلية ومبالغ املطالبات واملنافع  ،ع وحدهتا تتعدى املبالغ اليت كانئ مقدرة عند وقوع حواد  التأمنيبناًء علي  فإن تواتر املطالبات واملناف
 من سنة إىل أخرى عن التقديرات املتوقعة.

يناهتا، وقد طورت الشركة اسشاتيجية أضف إىل ذلك أن  كلما تنوعئ احملفظة التأمينية، كلما كانئ أقل عرضة للتأثر بالتغريات اليت تطرأ على أ  من تكو 
التغري يف النتيجة االكتتاب بعقود التأمني لتنويع األخطار التأمينية اليت تقبل هبا وضمن كل فئة من تلك الفئات لتوسيع قاعدة األخطار بغية ختفيض نسبة 

 املتوقعة.

أمني ذات فئة ممتا ة، ومعاجلة احلواد  معاجلة فعالة، وتضع الشركة األس  تدير الشركة أخطارها من خمل اسشاتيجية اكتتاب سليمة ومعاهدات إعادة ت
 االكتتابية اليت توفر املعايري املمئمة الختيار األخطار.

%، 4،53%، فرع الب ر  8،43على فروع التأمني بالشكل التايل: فرع احلياة  2019ول األ كانون  31وقد تو عئ احملفظة التأمينية للسنة املنتهية يف 
%، 0،09%، فرع التغطية املصرفية 7،04%، فرع احلريق 36،85%، فرع الص ي 26.06%، فرع السيارات حامل 10.51فرع السيارات إلزامي 

 %.0،99فرع احلواد  العامة %، 4،76%، فرع املوبايل 0.03%، فرع احلواد  الشخصية 0،55%، فرع السفر 0،15فرع اهلندسي 

%، 0،70%، فرع الب ر  12،36على فروع التأمني بالشكل التايل: فرع احلياة  2018كانون األول   31التأمينية للسنة املنتهية يف وقد تو عئ احملفظة 
%، فرع 0%، فرع التغطية املصرفية 4،86%، فرع احلريق 46،95%، فرع الص ي 21.53%، فرع السيارات حامل 10.02فرع السيارات إلزامي 

 %.0،26%، فرع احلواد  العامة 2،37%، فرع املوبايل 0.04%، فرع احلواد  الشخصية 0،76لسفر %، فرع ا0،15اهلندسي 

 مخاطر إعادة التأمين

يف باقي حركات قامئ الشركة بإبرا  عقود إعادة تأمني مع حركات أخرى، لتقليص املخاطر املالية النامجة عن املطالبات الكبرية، وذلك كما هو معمول ب  
 التأمني.

اجلغرايف وطبيعة األنشطة تقو  الشركة بتقيي  الوضع املايل لشركة إعادة التأمني املتعاقدة معها ويتم ور اهتمامها حول األخطار االئتمانية النامجة عن التو ع 
 والفعاليات لشركات إعادة التأمني.

ار منافسة ومتكنها من االحتفاظ باحلد األمثل من األخطار، مع دخلئ الشركة يف معاهدات إعادة تأمني توفر هلا القدرة على مواجهة األخطار بأسع
إن حج  املخاطر احملتفيف ب  يتناست مع  األخذ بعني االعتبار املوارد املالية كرأس املال واالحتياطيات وحج  حمفظة األوراق املالية واألصول اجلاهزة.

 الحتفاظ بنسبة سيولة عالية للشركة.القواعد العملية ومقياس املقارنة العا ، واألكثر أمهية، هو ا
مينها حىت يف حال عد  إن عقود أقسا  إعادة التأمني ال حتل الشركة من التزاماهتا جتاه املنمن هل . وتبقى الشركة ملتزمة جتاه املنمن هل  باحلصة املعاد تأ

 وفاء حركة إعادة التأمني بالتزاماهتا.
 مخاطر السوق

التغريات يف قيمة، أو اإليرادات النامجة عن املوجودات أو الفوائد أو أسعار صرر العممت  ا فيها املخاطر النامجة عن عد  تنشأ هذه املخاطر من 
 التطابق بني املوجودات واملطلوبات.
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 مخاطر السيولة

الشركة عند است قاق أية دفعة. هلذه الغاية، فإن الشركة تقو  بقياس التدفق إن إدارة خماطر السيولة تتمثل بالتأكد من توفر سيولة كافية لتيفاء بااللتزامات املشتبة على 
 النقد  املتوقع بالنسبة للموجودات واملطلوبات على حد سواء وذلك بشكل دور .

  
 2019كانون االول    31كما في 

 املوجودات
 

 لغاية سنة
 

 أكثر من سنة
 

 المجموع

  
 ل.س

 
 ل.س

 
 ل.س

 النقد ومايوا   النقد
 

464،152،818 
 

- 
 

464،152،818 

 ودائع ألجل لدى املصارر
 

811،503،740 
 

45،225،991 
 

856،729،731 

 عممء مدينون ،وسطاء ووكمء تأمني
 

184،745،691 
 

- 
 

184،745،691 

 حسابات مدينة من حركات التأمني وإعادة التأمني
 

22،280،135 
 

- 
 

22،280،135 

 االحتياطي الف  واحلسايبحصة معيد  التأمني من 
 

95،676،257 
 

- 
 

95،676،257 

 أطرار ذات عمقة -ذم  مدينة 
 

18،373،582 
 

- 
 

18،373،582 

 فوائد مست قة غري مقبوضة وموجودات أخرى 
 

155،545،016 
 

- 
 

155،545،016 

 11،298،683  -  11،298،683  أصول ضريبية منجلة

 من خمل بيان الدخلبالقيمة العادلة استثمارات مالية 
 

107،747،837 
 

- 
 

107،747،837 

 وديعة  مدة لصاحل هيئة اإلحرار على التأمني
 

- 
 

25،000،000 
 

25،000،000 

  موع املوجودات
 

1،871،323،758 
 

70،225،991 
 

1،941،549،749 

 املطلوبات
    

  

 حسابات دائنة لشركات التأمني وإعادة التأمني
 

159،269،078 
 

- 
 

159،269،078 

 عممء دائنون ووسطاء ووكمء تأمني
 

48،632،557 
 

- 
 

48،632،557 

 أطرار ذات عمقة -ذم  دائنة 
 

71،477،100 
 

- 
 

71،477،100 

 االحتياطيات الفنية واحلسابية
 

1،322،942،605 
 

- 
 

1،322،942،605 

 ذم  دائنة ودائنون خمتلفون
 

77،378،643 
 

- 
 

77،378،643 

 املطلوبات موع 
 

1،679،699،983 
 

- 
 

1،679،699،983 

 فائض / )فجوة( السيولة
 

191،623،775 
 

70،225،991 
 

261،849،766 
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 2018كانون االول   31كما في 

 املوجودات
 

 لغاية سنة
 

 أكثر من سنة
 

 المجموع

  
 ل.س

 
 ل.س

 
 ل.س

 النقد ومايوا   النقد
 

253،036،440 
 

- 
 

253،036،440 

 ألجل لدى املصاررودائع 
 

911،142،688 
 

399،357،567 
 

1،310،500،256 

 عممء مدينون ،وسطاء ووكمء تأمني
 

69،103،022 
 

- 
 

69،103،022 

 حسابات مدينة من حركات التأمني وإعادة التأمني
 

182،266،222 
 

- 
 

182،266،222 

 حصة معيد  التأمني من االحتياطي الف  واحلسايب
 

215،995،129 
 

- 
 

215،995،129 

 أطرار ذات عمقة -ذم  مدينة 
 

19،133،512 
 

- 
 

19،133،512 

 فوائد مست قة غري مقبوضة وموجودات أخرى 
 

98،913،960 
 

- 
 

98،913،960 

 استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خمل بيان الدخل
 

107،464،380 
 

- 
 

107،464،380 

 التأمنيوديعة  مدة لصاحل هيئة اإلحرار على 
 

- 
 

25،000،000 
 

25،000،000 

  موع املوجودات
 

1،857،055،353 
 

424،357،567 
 

2،281،412،921 

 املطلوبات
 حسابات دائنة لشركات التأمني وإعادة التأمني      
 

276،613،641 
 

- 
 

276،613،641 

 عممء دائنون ووسطاء ووكمء تأمني
 

20،677،740 
 

- 
 

20،677،740 

 أطرار ذات عمقة - ذم  دائنة
 

78،213،989 
 

- 
 

78،213،989 

 االحتياطيات الفنية واحلسابية
 

1،224،768،939 
 

- 
 

1،224،768،939 

 ذم  دائنة ودائنون خمتلفون
 

51،069،934 
 

- 
 

51،069،934 

  موع املطلوبات
 

1،651،344،243 
 

- 
 

1،651،344،243 

 فائض / )فجوة( السيولة
 

205،711،110 
 

424،357،567 
 

630،068،678 
 

 مخاطر التسليف
تبع مبادئ توجيهية صارمة تأخذ تتمثل خماطر التسليف بعد  متكن املدينني من الوفاء بالتزاماهت  جتاه الشركة. إن متابعة خماطر التسليف هي من مسنولية الشركة اليت ت

 التسليف يف كافة أقسا  الشركة املعرضة لتلك املخاطر وخاصة قسمي االستثمارات وإعادة التأمني. بعني االعتبار معدل التصنيف األدىن للمقشضني والتنويع يف خماطر
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 مخاطر العمالت األجنبية

 تقو  الشركة بإعداد حتليل احلساسية ملراقبة أثر التغريات على صايف األرباح واخلسائر يف حال حدو  تغري معقول يف أسعار الصرر.
 حتمال أن التقلبات يف أسعار صرر العممت قد تنثر على قيمة املوجودات واملطلوبات املالية.تنشأ هذه املخاطر من ا

 تتلخص القيمة الدفشية لألصول املالية كما يلي:

 المطلوبات 
 

 الموجودات 
 كانون األول  31كما في  

 
 كانون األول  31كما في 

 2018     2019 
 

2018  
 

2019  
 ل.س 

  

 ل.س
 

 ل.س
 

 ل.س
 دوالر أمريكي  536،339،937  657،090،856  60،490،984   199،521،666 

 يورو  4،872،144  5،021،761  -   1،146
 

احلساسية يتضمن فقط %. حتليل 10يظهر اجلدول التايل حتليل حساسية الشركة لتغريات أسعار صرر العممت األجنبية املذكورة أعمه مقابل اللرية السورية بنسبة 
 األرصدة ذات الصفة النقدية بالعممت األجنبية.

 
 ألثر على األرباح  والخسائر ا

  ولاألكانون  31في  للسنة المنتهية 
 2018 

 
2019 

 ل.س 
 

 ل.س
 دوالر أمريكي  47،584،895  45،756،919 

 يورو  487،214  502،062
 

 

 

 مخاطر العمليات

ية خماطر اخلسارة أو التأثريات السلبية على العمل الناجتة عن عد  ص ة أو فشل اإلجراءات التطبيقية الداخلية واألحخاص  واألنظمة الداخل إن خماطر العمليات هي
ن خمل طرق ومللشركة أو عن أحدا  خارجية. تت  إدارة خماطر العمليات من خمل هيكلة تتطلت حتديد املخاطر وطرق تقييمها حبست تأثريها ونسبة حدوثها 

 تقيي  ذاتية ملتابعة فعالية هذه اإلجراءات. إن املخاطر االسشاتيجية حتدد وتتابع من خمل عملية التخطيط السنوية.
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 هامش المالءة -35

( 210/100)قرار رق   2008كانون األول   11تتبع الشركة سياسة إلدارة رأس املال وذلك متاحيًا مع تعليمات هيئة اإلحرار على التأمني الصادرة يف 
 .من رأس املال املتوفر %150لدى الشركة عن  )كفاية رأس املال( حول حتديد كفاية األموال اخلاصة. يشش  هذا القرار أن ال تتدىن نسبة املمءة

 
 يت  احتساب نسبة املمءة كما يلي:

 كانون االول  31كما في   كانون االول  31كما في 
  2018 

 
2019 

  
     1،000،000،000  1،000،000،000 

 
 املكتتت رأس املال 

11،905،021  26،193،264 
 

 إحتياطي قانوين
319،565،070  176،586،827 

 
 مكاست غري حمققة مشاكمة ناجتة عن تغيريات اسعار الصرر 

(317،018،799     )  (438،176،276) 
 

  أرباح )خسائر( مشاكمة
1،014،451،292  764،603،814    

 
 راس المال المتوفرمجموع 

     
     
   

 
 اجمالي راس المال المطلوب 

130،181،501  226،865،416 
 

 خماطر املوجوداترأس املال املطلوب مقابل 
126،395،012  154،292،207 

 
 رأس املال املطلوب مقابل التزامات االكتتابية

79،493،276  19،803،334 
 

 مقابل خماطر معيد  التامنيرأس املال املطلوب 
16،314،791  20،197،505 

 
 رأس املال املطلوب مقابل خماطر تامني احلياة

352،384،580  421،158،462 
 

  موع رأس املال املطلوب
288%  182% 

 
 نسبة هامش المالءة
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 األحداث الالحقة  -36
تعرض العامل ومن  سورية آلثار اقتصادية جنمئ عن انتشار فريوس كورونا على حكل جائ ة عاملية واليت ألقئ بظمهلا وأثرت بشكل ملموس  2020يف بداية عا  

اليت يستغرقها التعايف التا  من  وعودة الدورة  على القطاعات االقتصادية املختلفة بشكل سليب ويعتمد قياس التأثري احملتمل هلذا الوباء على مدى االنتشار والفشة الزمنية
 االقتصادية اىل سابق عهدها 

 ان حركة االحتاد التعاوين للتأمني ال  الئ حىت تارخي  مستمرة بالعمل حيث :

هات احلكومية من قبل هيئة اإلحرار القس  املايل ( ضمن التوجي –تسديد املطالبات  –ش االستمرار يف خدمة العممء يف مجيع أقسا  العمل ) إصدار العقود  -
ة و السممة لل فاظ على ص ة على التأمني بالعمل باحلد األدىن للعاملني وباختاذ إجراءات التباعد املقررة ضمن االجراءات االحشا ية املتبعة وأخذ إجراءات الوقاي

 العاملني يف الشركة.

عن نف  الفشة  2019ثر جوهر  وقد ش احملافظة على قيمة احملفظة التأمينية  يف حدود ما كانئ علي  يف العا  فيما يتعلق بعقود التأمني واإليرادات فل  يكن هلا أ -
 احلالية .

 ارتفاع يف قيمة مل يظهر أ  أثر سليب على قيمة احملفظة  االستثمارية لألسه  يف سوق دمشق لألوراق املالية حيث أن قيمة األسه  مل تنخفض وعلى العك  ش -
 األسه  يف التداول .

تها الطبيعي وضمن فيما يتعلق بالذم  املدينة تت  مجيع عمليات الت صيل بشكل مستمر وتقو  الشركة بالوفاء بسداد مجيع االلتزامات املشتبة عليها ويف وق - 
 التسهيمت املمنوحة .

الجراءات االحشا ية الستمرارية العمل ومواجهة األحدا  الطارئة حيث ال تتوقع الشركة ش ختصيص مبالغ إضافية على املصاريف اإلدارية و العمومية الختاذ مجيع ا -
 الوصول اىل حالة االغمق التا  يف ضوء االجراءات االحشا ية اليت تتخذها حكومة اجلمهورية العربية السورية .
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