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 2019 لعام  م. مالتكافلي للتأمين العقيلة لشركة السنوي التقرير

 المحتويات

 كلمة رئيس مجلس االدارة

 أعضاء مجلس اإلدارة

 كبار المساهمين

 اإلدارة التنفيذية

 هيئة الرقابة الشرعية

 تقرير هيئة الرقابة الشرعية

 لمحة عن شركة العقيلة للتأمين التكافلي

 الخدمات التكافلية التي تقدمها الشركة

 اإلنتشار الجغرافي

 الموارد البشرية

 الهيكل التنظيمي للشركة

 تطورات سوق التأمين السوري

 القرارات الدولية المؤثرة على عمل الشركة

 معايير الجودة الدولية

 مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

 التدقيق والرقابة الداخلية

 كبار المتعاملين مع الشركة

 ملخص عن النتائج المالية للشركة

 سياسة إدارة رأس المال

 إقرارات مجلس اإلدارة

2020خطة عمل الشركة لعام   

 تقرير المدقق المتحفظ

 العقوبات المفروضة على الشركة

ةاألنشطة المتعلّقة بالمساهمة في المسؤولية االجتماعي  

 البيانات المالية
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 كلمة السيد رئيس مجلس اإلدارة

 

 السادة المساهمين الكرام

 السادة ممثلي الجهات الرسمية المحترمين

السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 

 

 يســرني باألصالــة عــن نفســي، وبالنيابــة عــن زمالئي أعضــاء مجلــس اإلدارة أن أرحب بكم أجمل
دعوتنا لحضور هذا االجتماع.  ترحيب، شاكرًا لكم تلبية

، 2019 ألعمال الشركة لعام  وإنه لمن دواعي سروري أن أضع بين أيديكم الكريمة التقرير السنوي
 ،  والتي تم نشرها اصوال31/12/2019ً السنة المالية المنتهية فيوالحسابات الختامية للشركة عن 

 وأن نبحث معًا بعض األمور األخرى التي تم إدراجها على جدول مرفقاً بتقرير هيئة الرقابة الشرعية
 .األعمال

 

 حضرات السيدات و السادة 

 ندرك تماماً ، كما يخفى على أحدكم ما آلت إليه األوضاع السياسية واالقتصادية في المنطقة عموماًال
 ة اهللا ، لتحقيق المزيد منئسنواجهها بيسر وسالسة بمشيمين، والتي التحديات التي تواجه قطاع التأ

  .النمو لشركتكم
 

  العديد من المصاعب والتحديات  أهمها :2019حيث واجهت  الشركة  في العام 

 ارتفاع التكاليف وتضخم األسعار وعدم ثباتها بشكل كبير  -

ضعف الحركة االقتصادية بشكل عام  وضعف عمليات االنتاج  واالستيراد والتصدير و االستثمارات  -
 الخارجية الواردة مما يؤدي  إلى  تراجع كبير بالقطاع الخدمي وفي مقدمتها خدمات القطاع التأميني .

صعوبات في تجديد أو عقد اتفاقيات إعادة التأمين وذلك بسبب  العقوبات الدولية الجائرة  المفروضة  -
 على بلدنا الحبيب.
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 كلمة السيد رئيس مجلس اإلدارة

 

 / ل.س729,559,728/ وعليه فقد كانت النتيجة تحقيق  الشركة حجم أقساط مكتتبة بإجمالي وقدره
/  ل.س عن نفس الفترة من العام 1,246,141,715مقارنة مع إجمالي وقدره/  2019حتى نهاية عام 

2018 

وذلك بالرغم من التحديات الكبيرة ومنها تراجع حصة الشركة من التأمين اإللزامي حيث تم تحقيق 
 / ل.س 16,633,290إجمالي أقساط تأمين إلزامي وقدره /

تزامناً مع ماسبق فقد كانت النتيجة بفضل اهللا هي تحقق أرباح استثمارية مقدارها 
 وهذا الرقم يؤكد سعي ,ل.س وذلك بعد خصم االحتياطيات القانونية الواجبة/1,558,749,816/

مجلس اإلدارة  للحفاظ على أداء  الشركة المتميز  وتعزيز الخطة االستثمارية.  

وتسعى الشركة ممثلة بمجلس إدارتها، وإدارتها التنفيذية لتحقيق أفضل النتائج المستقبلية، بما 
 . يزيد من درجة الثقة والمصداقية لدى المساهمين والمشتركين جميعاً

 

 البوابة الثامنة، ريثما يتم – في مكاتب الشركة في يعفور 2019كما  تم بدء العمل خالل العام 
االنتهاء من تجهيز  المقر الرئيسي الكائن في ساحة النجمة- شارع رشدي الشمعة وهو قيد اإلنشاء 

 . حالياً
 

: نرجو من اهللا تعالى أن نكون قد وفقنا في تقديم هذا التقرير واإليضاحات المتعلقة به  ختاماً
 وبتطبيق مبادئ  اإلفصاح والشفافية و قواعد الحوكمة.

والتقدير للجهات اإلدارية والهيئات اإلشرافية، ونتوجه أيضاً بكل الشكر للسادة  نتقدم بالشكر كما
، المدقق الخارجي، اإلدارة التنفيذية لسادة أعضاء هيئة الرقابة الشرعيةالمساهمين، والمشتركين، ا

وكادر العمل في الشركة. 

 

وتفضلوا بقبول فائق التقدير 

  رئيس مجلس اإلدارة 

  د. بديع برهان الدروبي 
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 اإلدارة مجلس أعضاء
 

يتكون مجلس إدارة شركة العقيلة للتأمين التكافلي من السادة األعضاء المنتخبين ضمن اجتماع الهيئة 
 وهم: 16/6/2019العامة غير العادية للشركة المنعقد في 

 

           الممثل الصفة االسم

 - رئيس مجلس اإلدارة بديع برهان الدروبيالدكتور 

 ريكهوش شركة عبد الحميد عباس دشتي
 وشعارها مركز التجارة العالمي دمشق-

 عبد الحميد عباس دشتي وشركاه
 اآلنسة آية عبد الحميد الدشتي نائب رئيس مجلس اإلدارة

والد دشتي االستثمارية/عبد أشركة مجموعة 
 السيدة هاال عبد المجيد قوطرش عضو مجلس اإلدارة الحميد عباس دشتي وشركاه

 عضو مجلس اإلدارة المهندسين نقابة خزانة تقاعد
الدكتور المهندس عبد الرحمن 

 النعسان

 المهندس محمد معتز طباخ عضو مجلس اإلدارة شركة كركور للتجارة

 المهندس جورج بريمو عضو مجلس اإلدارة شركة البشائر المحدودة المسؤولية

 المهندس سامر الكل عضو مجلس اإلدارة شركة أمان الشام المحدودة المسؤولية
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نبذة  تعريفية عن أعضاء مجلس اإلدارة 

 

 الدكتور بديع برهان الدروبي :

 شهادة في طب األسنان. •

 ماجستير إدارة أعمال. •

 عضو مجلس الشعب. •

مؤسس وشريك في تأسيس عدد من الشركات والمجموعات االقتصادية الهامة منها شركة الدروبي  •
للتجارة وشركة الدروبي وشريكه وشركة البناؤون المتحدون وشركة دمشق لالستثمارات السياحية 

 والشركة األولى لالستثمارات المالية وجامعة المنارة الخاصة .

 رئيس مجلس إدارة مجموعة الدروبي االقتصادية وشركة العقلية للتأمين التكافلي. •

 

 اآلنسة آية عبد الحميد دشتي : 

 بكالوريوس في التسويق من جامعة ريتشموند في لندن. •
بكالوريوس في اإلعالم والتصميم من جامعة ريتشموند في لندن.  •
شغلت عدة مناصب في دولة الكويت كان اهمها : مديرة التسويق في مجموعة الشايع / مديرة التطوير  •

 .وتنمية األعمال في شركة انتصارس/ مديرة التطوير وتنمية األعمال في شركة مراكز

 

 الدكتور المهندس عبد الرحمن نعسان :

 مهندس واستشاري معماري. •

 دراسات عليا في مجال التصميم المعماري وترميم المباني الهندسية. •

 أستاذ محاضر في كلية الهندسة المعمارية بجامعة دمشق وفي عدد من الجامعات الخاصة. •

 أمين سر نقابة المهندسين المركزية. •

 مؤسس ورئيس  جمعية المعماريين السوريين. •

  من جامعة الدول العربية.2005حائز على الميدالية الذهبية للمهندس العربي لعام  •
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 السيدة هاال عبد المجيد قوطرش :

 دبلوم في علوم الكومبيوتر . •

 رئيس مجلس إدارة شركة يوشي للتجارة واالستثمار . •

  دمشق.–نائب رئيس مجلس إدارة مركز التجارة العالمي  •

 نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة أوالد دشتي االستثمارية . •

 

 المهندس محمد معتز  طباخ :

 إجازة بالهندسة االلكترونية من بريطانيا. •

 بورش , فولكسفاغن, المدير العام لشركة كركور للتجارة وكالء العديد من  شركات السيارات منها  أودي •
 وغيرها. 

  سوريا .IBMالمدير العام السابق لشركة  •

 

 المهندس جورج إيلي بريمو :

 إجازة في الهندسة الكهربائية - اختصاص الكترون - جامعة دمشق . •

 استاذ مساعد في جامعة دمشق - كلية الهندسة الكهربائية - قسم االلكترون . •

 مهندس حقل - شركة شلمبرجر العالمية للقياسات على حقول النفط . •

 مدير تنفيذي- وكالة شركة شندلر العالمية للمصاعد في سوريا. •

 .مدير تخطيط و عمليات -  وكالة شركة شندلر العالمية للمصاعد في سوريا •

 المدير العام لشركة أمان الشام المحدودة المسؤولية •

 

 المهندس سامر محمود الكل :

  قسم الهندسة االنشائية - جامعة دمشق .–إجازة في الهندسة المدنية  •

  من نقابة المهندسين–حصل على شهادة مهندس استشاري في الهندسة المدنية  •

 مدير قسم الجودة (مجموعة راماك اإلستثمارية) •
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 31/12/2019كبار مساهمي شركة العقيلة للتأمين التكافلي بتاريخ 

يضم الجدول التالي أسماء كبار المساهمين في شركة العقيلة للتأمين التكافلي وعدد األسهم 
 31/12/2018 مقارنة مع كبار المالكين واألسهم العائدة لهم بتاريخ 31/12/2019العائدة لهم بتاريخ 

:  100علما أن القيمة اإلسمية للسهم الواحد هي / / ل.س مائة ليرة سورية 
 

عدد األسهم  اسم المساهم
31/12/2019  

 النسبة
عدد األسهم 

31/12/2018  
 النسبة

 5% 1,175,000 5% 1,500,000 خزانة تقاعد المهندسين

 5% 1,175,000 5% 1,500,000 احمد محمد بشير البني

يمان عبد السالم الداغستانيإ  1,500,000 %5 1,175,000 %5 

 5% 1,175,000 5% 1,500,000 حنان مصطفى سالم

 5% 1,175,000 5% 1,500,000 صائب عبد السالم الداغستاني

 5% 1,175,000 5% 1,500,000 صبري عبد السالم الداغستاني

 4.92% 1,157,116 4.92% 1,477,169 شركة البشائر المحدودة المسؤولية

 4.92% 1,157,116 4.92% 1,477,169 محمد حسن عباس

%4.07 1,221,866 عبد السالم محمد صبري الداغستاني  957,129 %4.07 

 3% 705,000 3% 900,000 راما محمد بشير البني

%2.95 885,799 بديع برهان الدروبي  693,876 %2.95 

%2.01 601,500 هاال عبد المجيد قوطرش  471,175 %2.01 

%1.19 358,125 احسان وليد الخيمي  313,401 %1.33 

حماميه وليد محمد خالد محمد  367,035 1.22%  284,436 %1.21 

ولغا بسام ابو ردينهأ  301,514 1.01%  236,186 %1.01 

%1 300,000 شركة كركور للتجارة  235,000 %1 

شركة عبد الحميد عباس دشتي 
 وشريكه

300,000 1%  235,000 %1 

%1 300,000 شركة مجموعة أوالد دشتي االستثمارية  235,000 %1 
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   اإلدارة التنفيذية

 

 

 

 

 الخبرة العملية اإلجازة العلمية المنصب االسم الثالثي

  سنة27 هندسة الكهرباء إجازة في المدير العام كياليمحمد نبيل أحمد 

 هاني مصطفى الدقاق
نائب المدير العام (التسويق 

 )والمبيعات و الفروع
 إجازة في االقتصاد

 دبلوم مصارف وخدمات مالية
  سنة20

 ة سن14 إجازة في االقتصاد/محاسبة المدير المالي أزهار محي الدين التال

  سنة18 إجازة في الحقوق رئيس القسم القانوني محمود األبح

 ديما أحمد رضا الديك
مدير قسم التأمين الصحي و 

  والسفرالحياة
  سنة14 علوم مالية ومصرفية ماجستير

 FGAرئيس قسم التأمين البحري و  عمران نبيل قصيباتي
إجازة في االقتصاد / مصارف 

 وتأمين
  سنة12

  سنة13 إجازة في الهندسة المعلوماتية مدير قسم المعلوماتية محمد نصير الفرا

  سنة14 ماجستير في العلوم المصرفية مدير قسم التدقيق الداخلي أحمد معتز أصفر
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 الشرعية الرقابة هيئة

 في شركة العقلية  للتأمين التكافلي 

 

 هيئة الرقابة الشرعية في شركة العقيلة للتأمين التكافلي من السادة العلماءاألفاضل والذين تتألف
ساهموا بالتعاون مع الشركة منذ انطالقتها والذين  تم تجديد االرتباط معهم ضمن اجتماع الهيئة 

:  16/6/2019العامة السنوية المنعقد بتاريخ   وهم السادة 

 

 رئيس الهيئة الدكتور مصطفى البغا

 أمين السر السيد عبد اهللا نظام

 العضو التنفيذي الدكتور عالء الدين زعتري

 
 

وتقوم هيئة الرقابة الشرعية بأعمال الرقابة والتدقيق على شرعية سياسات الشركة وممارسات اإلدارة و 
كما تقوم بتدقيق الوثائق التأمينية وبأخذ عينات منها لمطابقتها مع النماذج المعتمدة من الهيئة 
الشرعية  وللتحقق من عدم تقديم التغطية التأمينية ألي نشاط أو منشأة مخالفة ألحكام الشريعة 

 اإلسالمية.

من جهة أخرى تقوم الهيئة بالرد على كافة االستيضاحات واالستفسارات الشرعية المتعلقة بمجال 
التأمين التكافلي الموجهة من اإلدارة التنفيذية وأيضا االستفسارات الموجهة من السادة المساهمين 

 والسادة المشتركين. 

  فقد أصدرت التقرير التالي:2019 اطالع الهيئة على أعمال الشركة للعام وعليه وبعد
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 التكافلي للتأمين العقيلة شركة عن لمحة

 

 لقرار استناداتأسست شركة العقيلة للتأمين التكافلي المساهمة المغفلة العامة وباشرت أعمالها 
 و.م/2 رقم بالقرار المعدل 28/12/2006 بتاريخ الوزراء مجلس رئاسةعن  الصادر و.م/86/ رقم التأسيس

  .14/01/2007 بتاريخ

وسجلت بسجل  27/03/2008 بتاريخ أ.م/151/100 رقم المهنة مزاولة ترخيص علىالشركة  حصلت كما
 / .11شركات التأمين لدى هيئة االشراف على التأمين رقم /

وتفتخر  شركة العقيلة للتأمين التكافلي بأنها أكبر شركة تأمين خاصة في سوريا من حيث الرأسمال 
/ ثالثين مليون سهم 30.000.000المصدر البالغ ثالثة مليارات ليرة سورية مدفوعة بالكامل وموزعة على /

بقيمة اسمية قدرها مائة ليرة سورية للسهم الوحد. 
 

 لتأمين باقة من الخدمات التأمينية المميزة وفق الصيغ التكافلية التي وتسعى الشركة بشكل أساسي 
 االقتصادية للفعاليات المناسب التأميني الغطاء التخالف أحكام الشريعة اإلسالمية وذلك عن طريق تقديم

 الخدمات منمتنوعة  مجموعة خالل من وذلك  الشركة لدى المكتتبة والجهات لألشخاص واالجتماعية
: أهمها  التأمينية

 

 *التأمين الصحي.

 *تأمين الحياة.

 *تأمين السفر.

 *التأمين الشخصي. 

 .)اإللزامي (المدنية المسؤولية / المركبات تأمين*

 . )الشامل ( التكميلي*تأمين المركبات / 

 *تأمين النقل.

  الهندسيالتأمين *

 *تأمين الحريق.

 .العامة الحوادث* 

 . المسؤوليات*

 *الطيران.
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 ورغبات احتياجات مع يتوافق بما وذلك التأمين فروع من فرع كل ضمن المتعددة الخيارات إلى إضافة
المشتركين فضال عن السعي الدائم للشركة إليجاد حلول تأمينية جديدة تلبي كافة االحتياجات للوصول 

 ألفضل مستوى من الخدمات في القطاع التأميني.

شركة العقيلة للتأمين التكافلي عن غيرها بأنها أول شركة تعمل في مجال التأمين التكافلي  وتتميز
 الشريعة أحكام مع اليتعارض الذي التكافلي (التعاوني) التأمين مبادئ وفق في سوريا، وتقدم خدماتها

: المستقلين الحسابين أسلوب يعتمد والذي اإلسالمية

 

 ).لشركةلرأسمال ا المكونة األسهم أصحاب (المساهمين حساب .1

 ).التأمينية الوثائق حملة (المشتركين حساب .2

 

 باألصالة المساهمين حساب أعمال بإدارة الشركة فتقوم اآلخر، عن استقالليته حساب لكل يكون حيث
 الفنية الطرق واتباع المرعية واألنظمة القوانين وفق وذلك بالوكالة المشتركين صندوق أعمال وبإدارة

 وتسديد المؤمنة األخطار تغطية في المتمثل الشركة دور لتأدية سعياً عليها المتعارف والمهنية
ى وذلك تحت أخر جهة من المذكورين للحسابين ممكن فائض أكبر وتأمين جهة من العادل التعويض

اشراف هيئة الرقابة الشرعية للشركة . 
 

 المتاحة االستثمارية األنشطة مختلف في الدخول في مالية مؤسسةوصفها ب الشركة تساهم   كما
 مصرفية ودائع مرابحات في والمشتركين المساهمين  أموالجزء من  باستثمار تقوم حيثوالمرخص بها 

 يعود الذي وبالشكلوفق األصول القانونية واإلدارية  واستثمارات في السوق المالي وغيرها وكل ذلك 
. المذكورين الحسابين على بالنفع
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  الشركةالخدمات التكافلية التي تقدمها أهم 

تفخر شركة العقيلة للتأمين التكافلي المساهمة المغفلة بتقديمها باقة من الخدمات التأمينية 
...) أو التأمينات غير الشخصية        , الحياة,التكافلية المتميزة سواء التأمينات الشخصية ( الصحي  السفر

 نقل البضائع...) وفيما يلي أهم الخدمات: , الممتلكات ,( المركبات 

 

أوال: التأمينات الشخصية: 
 

 :الصحي التكافلي التأمين .1

 ماكل و الطبية والتحاليل واألدوية والمعاينات الطبي العالج تكاليف )االتفاق وحسب( التأمين هذا ويشمل
 سواء لألفراد أو للمجموعات. بذلك يتعلق

لبنان و األردن.  لتشمل التغطية في الخدمات هذه تمتد أن الممكن ومن

 :السفرب التأمين التكافلي المتعلق  .2

 أن الممكن من التي الطارئةالطبية واإلسعافية  المصاريف جميع) االتفاق وحسب( التأمين هذا يغطي
تمتد هذه الخدمة التأمينية لتشمل  وتفق عليه  الم اإلقامة بلد خارج سفره فترة خالل له المؤمن يتكبدها

 من حاالت الطوارئ الواردة في عقد التأمين التكافلي وغيرها السفر جواز فقدان حال في المساعدة
 المتعلق بالسفر .

  :التكافلية الحياة تأمينات .3

 :أهمها متعددة خيارات وتشمل التكافلية الحياة تأمينات تتنوع

 االدخارية غير (المؤقتة التأمينات:( 

 .المؤقت الحياة تأمين .1
 .القيمة المتزايد الحياة تأمين .2
 .لألسرة التقاعدي الراتب تأمين .3
 .عيجماال الحياة تأمين .4
 .البنوك لمديني الحياة تأمين .5
 .والتأسيس للتعليم الحياة تأمين .6
 .الصغيرة الحياة تأمينات .7
 تأمينات الحياة الصغيرة (مع أخطار الحرب والشغب) الفردي والجماعي . .8
 .اإلضافية الحياة تأمينات .9

 واالستثمارية االدخارية الحياة تأمينات: 

 .التعليم بعد ما ونفقات التعليم تأمين .1
 .التقاعدي الراتب أهمها واسعة خيارات له للمؤمن يقدم الذي الماسة عقد .2
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ثانيا : التأمينات غير الشخصية على األموال والممتلكات: 

 

 :المركبات على التكافلي التأمين .1

 لتغطية  مينعقد التأو والهالك والتلف الفقد ضدعلى المركبات عقد التأمين  التكافلي التأمين يشمل
 ).اإللزامي(عقد التأمين  المسؤولية المدنية تجاه الغير  

 سيارةب الالحقة األضرار )االتفاق وحسب( والهالك والتلف الفقد ضد التكافلي التأمينعقد  يغطي حيث
  سواء الفقد أو التلف أو الهالك المشترك

 والهالك الكلي الهالك و والحريق السرقة أخطار ضد المركبات  تأمينوأهم الوثائق في هذا المجال:
. الجزئي

 

 عنالناجمة  الغيرالالحقة ب ضراراألو المدنية المسؤولية للغير التكافلي التأمينعقد  يغطي بالمقابل 
 .المركبة سير

 حيث يتم إصدار هذه العقود من /1915 /القرار وفق للغير اإللزامي التأمين المجال هذا في الوثائق أهم
المراكز الموحدة  لالتحاد السوري لشركات التأمين باعتبار أن إصدار هذا النوع من العقود محصور باالتحاد 
السوري لشركات التأمين باستثناء السيارة التي يتم تغطيتها من قبل الشركة بعقد تأمين ضد الفقد 

 والتلف والهالك حيث من الممكن أن يتم إصدار العقود في هذه الحالة من قبل الشركة مباشرة .

. سورية وخارج داخل أو سورية داخل التغطية تكون أن الممكن ومن

 

 :الممتلكات على التكافلي التأمين .2

 المؤمنواألبنية (السكني والتجاري)  بالممتلكات تلحق التي األضرار) االتفاق وحسب( التأمين هذا يغطي
 أنابيب وانفجار والسرقة واالنفجارات والصواعق الحريق نتيجة وتؤدي إلى فقدان أو تلف جزئي أو كلي عليها
 من بالممتلكات يلحق ما وكل والحروب الشغب وأعمال والزالزل والعواصف الطبيعية والكوارث المياه
: أضرار

: المجال هذا في التأمينية الوثائق وأهم

 .الملحقة واألخطار الحريق أخطار ضد التأمين •
 .التبعية للخسارة التأمين •
. الممتلكات أخطار جميع تأمين •
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 :الهندسي التكافلي التأمين .3

واالستشاريين  المشاريع وأصحاب بالمقاولين تلحق التي األضرار )االتفاق وحسب( التأمين هذا يغطي
 وأخطار تشغيل  هذه التجهيزات . عملهم أخطار من والصناعية اإلنشائية والتجهيزات المعدات وأصحاب

: المجال هذا في التأمينية الوثائق وأهم

 .المقاولين أخطار جميع تأمين •
 .التركيب أخطار جميع تأمين •
 اآلالت ومعدات المقاولين . عطب تأمين •
  .االلكترونية األجهزة تأمين •

 

 :البضائع نقل على التكافلي التأمين .4

). وجواً وبحراً براً (المنقولة البضائع )االتفاق وحسب( التأمين هذا يغطي

 

 :العامة الحوادث ضد التكافلي التأمين  .5

 
يهدف التأمين ضد الحوادث العامة إلى حماية المشترك من الخسائر المادية الناتجة عن الحوادث المفاجئة 

مثل: 
-الحوادث الشخصية فردي أو مجموعة. 1
 خيانة األمانة – 2
 - تأمين أموال وتشمل سرقة النقود واألموال داخل الخزائن وأثناء نقلها.3
 - التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية العامة.4
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 الجغرافي  االنتشار

 
:  التالية المراكز عبر المتنوعة التأمينية خدماتها بتقديم الشركة تقوم

 

 النجمة. ساحة – دمشق  :الرئيسي المركز 

  1 بناء الرؤيا/– مجمع البوابة الثامنة – منطقة يعفور –ريف دمشق. / 

 منطقة قصر المحافظ - جانب السفارة الروسية.  حلب: مدينة فرع 

 الباقي عبد بناء – 1 رقم  السوريالتجاري المصرف مقابل – العاصي ساحة:  حماه مدينة فرع. 

  بناء بنك عودة .– مقابل مديرية جمارك الالذقية –فرع مدينة الالذقية : شارع الجزائري  

 

 فروع قيد التأسيس:

 

 . الالذقية : منطقة الصليبة - جانب المشفى الوطني -مقابل مديرية مرفأ الالذقية 

  شارع رشدي الشمعة- بناء اليافي.–ساحة النجمة –مركز رئيسي : دمشق 
 

 

كما ان الشركة تسعى الفتتاح فروع جديدة في المحافظات  لتوسيع مناطق انتشارها الجغرافي 
 وكالء عبركذلك و الشركة في المبيعات مسؤوليشبكة  عبر الشركة خدمات تأمين إلى باإلضافة
 من قبل هيئة االشراف على التأمين . أصوالً لهم المرخص  المعتمدين التأمين
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 الموارد البشرية

 

تتميز شركة العقيلة للتأمين التكافلي  بين شركات التأمين العاملة في القطر  باعتبارها تضم نخبة 
 من  الكوادر البشرية ذات الكفاءة العالية والخبرات المميزة.

حيث يسعى قسم الموارد البشرية إلى تطوير وتعزيز إمكانات الموارد البشرية بشركة العقيلة للتأمين 
التكافلي وتعزيز مكانة الشركة كجهة العمل التأميني األولى المنشودة بين شركات التأمين السورية 

، وذلك عن طريق التركيز على استقطاب وتوظيف الكوادر السورية المؤهلة للعمل وتوفير بيئة عمل 
متميزة تسعى لتحقيق عدالة الرواتب بين الموظفين ، باإلضافة إلى توفير فرص ممتازة للتدريب 

 والتطوير وتنمية مهاراتهم وصقل خبراتهم الستالم مراكز قيادية داخل الشركة مستقبال. 

كما تسعى إدارة الموارد البشرية في الشركة للمشاركة في معارض توظيف الكفاءات الشابة 
والخريجين الجامعيين الجدد  كما أنها تستقبل عدد من الطالب الموفدين من قبل الجامعات ومنحهم 

 برامج تدريبية وذلك كخطوة دعم للكفاءات السورية  الشابة المؤهلة علميا.

 اثنين عن نهاية موظفين وقدره بانخفاض/ موظف أي 63/   بلغ عدد الموظفين 2019في نهاية العام  و
 .2018العام 

 31/12/2019وفيما يلي جدول يبين أعداد الموظفين وتوزيعهم حسب فروع الشركة وذلك بتاريخ 
 وأيضا الهيكل التنظيمي للشركة
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 جدول بالمؤهالت العلمية لفريق عمل شركة العقيلة للتأمين التكافلي:                  

 الالذقية حماة حلب دمشق العدد القسم

 المدقق العام،العامة ( مكتب المدير  اإلدارة
 0 0 0 2 2 الداخلي )

 2 4 1 12 19 الزبائن وخدمة والفروع المبيعات قسم

 1 1 1 7 10 اإلدارية الشؤون قسم

 0 0 0 4 4 القانونية الشؤون قسم

 0 0 0 0 0 العامة والعالقات التسويق وحدة

 1 0 0 6 7 المالية قسم

 0 0 0 2 2 البشرية الموارد قسم

، ت، مركبامطالبات (الفنية الشؤون قسم
 0 0 3 14 17 )عامة وحوادث وحريق ي، بحري، صحةحيا

 0 0 0 2 2 المعلوماتية قسم

 4 5 5 49 63  المجموع

 إعدادي وما دون شهادات ثانوية شهادات جامعية دراسات عليا

2 45 7 9 
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 الهيكل التنظيمي للشركة
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

21 

 



Page 22 of 45 
 

 
 

 

 سوريا في العاملة الشركات و التأمين سوق تطورات

 

خاصتين وشركة  تكافلي تأمين شركتين منها سورية تأمين شركة) 13(حاليا  السورية السوق تحوي
 بإعادة مختصة واحدة شركة إلى باإلضافةخاصة  تقليدي تأمين شركات) 10(تأمين تقليدي عامة واحدة و

. التأمين

 :التأسيس تاريخ حسب مرتبة سوريا في التأمين مجال في العاملة الشركات بأسماء جدول

 

 التأسيس سنة الشركة

 1952 للتأمين السورية العامة المؤسسة

 2006 للتأمين الوطنية الشركة

 2006 للتأمين السورية الثقة شركة

 2006 للتأمين المتحدة الشركة

 2006 سورية – العربية التأمين شركة

 2005 للتأمين العربية السورية الشركة

 2006 للتأمين الكويتية السورية الشركة

 2006 للتأمين العربي المشرق شركة

 2006 سورية آروب – للتأمين الدولية السورية الشركة

 2008 التكافلي للتأمين العقيلة شركة

 2008 للتأمين التعاوني االتحاد شركة

 2008 أدير – للتأمين أدونيس شركة

 2008 للتأمين السورية اإلسالمية الشركة
 

 :سوريا في العاملة التأمين إعادة شركات بأسماء جدول
 

 التأسيس سنة الشركة

 1974 التأمين إلعادة العربي االتحاد شركة
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وتسعى إدارة الشركة جاهدة لشغل مركز مميز بين شركات التأمين السورية انطالقا من إيمانها الكامل بأن 

المنافسة تعتبر أفضل دافع للتميز وذلك مع األخذ بعين االعتبار المحافظة على الجودة وكانت نتيجة ذلك 
  وفق الجدول التالي :31/12/2019أن  احتلت الشركة حصة سوقية جيدة وفق احصائيات 

 
 المجموع بقية الفروع هندسي حياة صحي بحري حريق سيارات إلزامي سيارات شامل

 1,868,263,158 53,455,996 3,460,026 147,065,293 962,533,509 129,633,801 114,117,417 262,994,481 195,002,635 الوطنية للتأمين

 1,397,653,821 143,856,776 13,484,870 39,307,200 452,058,352 119,066,865 291,652,682 149,251,472 188,975,604 المتحدة للتأمين

 1,240,240,759 300,982,750 144,335 50,713,901 338,482,246 56,910,325 104,150,953 20,651,864 368,204,385 السورية العربية

 1,107,968,493 71,253,791 1,638,680 93,426,556 408,286,370 50,201,255 77,972,256 116,444,695 288,744,890 اإلتحاد التعاوني

 970,629,092 54,850,677 2,380,395 15,165,266 443,450,749 33,982,766 41,852,602 123,171,417 255,775,220 المشرق العربي

 969,215,712 112,114,878 0 30,194,072 488,141,487 25,201,710 14,660,211 126,653,265 172,250,089 أروب

 965,331,764 44,736,545 11,661,395 23,042,802 333,074,854 22,324,058 188,451,383 122,267,735 219,772,992 العربية

 729,599,728 35,199,610 7,500,000 29,281,693- 583,304,230 50,087,501 27,285,379 16,633,290 38,871,411 العقيلة

 583,668,998 102,316,686 1,043,964 13,319,652 231,619,061 16,042,120 42,451,285 44,538,009 132,338,221 االسالمية

 535,210,757 16,620,170 795,765 9,119,891 307,314,130 47,007,987 26,302,109 60,530,995 67,519,710 الكويتية

 452,913,834 83,678,990 0 45,964,153 87,627,975 30,555,653 21,426,024 49,441,614 134,219,425 أدير

 224,673,033 9,134,055 27,485 78,488,668 77,267,935 414,770 10,499,915 21,897,382 26,942,823 الثقة

 
 

 مخطط بياني يوضح الحصص السوقية للشركات في كل قطاع من القطاعات التأمينية
  31/12/2019وذلك حسب تاريخ 
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 الشركة عمل على المؤثرة الدولية القرارات

 من  جملة من الظروف االستثنائية والطارئة أدت إلى العديد2011 حاليا ومنذ العام سوريا تواجه 
 االقتصادية القطاعات من عدد على  المفروضة العقوبات أهمها  واالقتصادية السياسية الضغوطات

المتحدة  الواليات واألوروبي كاالتحاد جهة من أكثر من وذلك السورية  العامة واالقتصادية والشخصيات
 بهدف إقصاء سوريا  عن دورها الفعال في المنطقة .  والمملكة المتحدة وغيرها األمريكية

  السوريالتأمينقطاع  شريحة واسعة من القطاعات االقتصادية السورية ومن ضمنها  على ذلك أثر وقد
 , مع شركات إعادة التأمين العالمية التأمين إعادة  حيث أثرت العقوبات بشكل مباشر  على إتفاقيات ,

 السلبية اآلثار من تحميهاصعبة  تعاقدية شروط وضع على وغيرها األوروبية الشركات بعض أصرّت حيث
 سوق مع التعامل من بالكامل انسحبت أو أعاله المذكورة العقوبات تنفيذ جرّاء من تصيبها قد التي

 ذات تصنيفات تأمينية جديدة تأمين إعادة  أسواق إلى الشركة توجه إلى ذلك وأدى السورية التأمين
 مميزة وبما يضمن سير أعمال الشركة بالشكل األمثل .

 

 

 الدولية الجودة معايير

 هانشاطات مختلف في الدولية الجودة  معاييرتطبيق مجال في والسعي العمل بمتابعة الشركة تلتزم
 عن التميز لها ويضمن للشركة التنافسية ويقدم أداء أفضل يضمن الذي بالشكل وأعمالها

 .السوري التأمين سوق في المنافسين

 

 

 مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

تسعى إدارة الشركة للعمل على تطبيق قواعد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب وقد قدمت 
مشروع دليل مكافحة غسل األموال وتمويل االرهاب  وقد خصصت موظف بصفة مسؤول رقابة واتصال 

وتنسيق مع هيئة مكافحة غسل األموال وتمويل االرهابكما وذلك انسجاما مع التشريعات السورية 
 الخاصة بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب في الجمهورية العربية السورية .
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  التدقيق والرقابة الداخلية
 

يعمل قسم التدقيق الداخلي لدى شركة العقيلة وفقا لقواعد حوكمة الشركات المساهمة - ويتمتع 
قسم التدقيق الداخلي باستقالليته عن قسم العمليات وعن اإلدارة العامة و يستمد صالحياته 

ومسؤولياته من ميثاق التدقيق المعتمد  لدى الشركة  ويقوم بإعداد وتطبيق  خطة التدقيق السنوية 
باستخدام منهجية مناسبة على أساس المخاطر وتغطي جميع عمليات الشركة و يتم تسليم لجنة 

 التدقيق ورئيس مجلس اإلدارة والمدير العام و المعنيين نسخاً من تقارير التدقيق.

مع األخذ بعين االعتبار  توافق معايير أداء التدقيق الداخلي معايير الممارسة المهنية الدولية للتدقيق 
 .IIAالداخلي الصادرة عن معهد التدقيق الداخلي 

تعمل إدارة التدقيق الداخلي على تقييم أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة بشكل مستمر، وذلك من 
مناسبة إلجراءات عمل كل قسم والعمل على تحسينها، كما تعمل أيضاً على  خالل وضع ضوابط رقابية

مراقبة و تقييم فعالية إجراءات إدارة المخاطر وإجراءات الحوكمة المؤسساتية في الشركة. 
 

  من:لجنة التدقيقتتألف 

   عضو مجلس إدارة ورئيس اللجنة المهندس سامر محمود الكل 

  عضو مجلس إدارة ونائب رئيس اللجنة السيدة هاال قوطرش

  عضو مجلس إدارة عضو في اللجنة والدكتور عبد الرحمن النعسان

 
مهام اللجنة:من   

طلب المشورة القانونية أو المالية او اإلدارية أو الفنية، من أشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة إذا ما - 
 دعت الضرورة إلى ذلك

تقييم كفاءة وفعالية التدقيق الداخلي ومدى االلتزام بالمعايير الدولية للممارسة المهنية للتدقيق - 
 الداخلي

اعتماد خطة للتدقيق الداخلي السنوية وتتبع تنفيذها ومتابعة النتائج التي تم التوصل إليها - 
 وكيفية معالجتها

التأكد من تقيد الشركة بالقوانين واألنظمة والتعليمات والقرارات التي تخضع لها أعمال الشركة - 
 وأنشطتها وبصفة خاصة قرارات وتعليمات الهيئة وتقارير مدققي الحسابات الخارجيين ومتابعة

 اإلجراءات المتخذة بشأنها
اإلشراف على أعمال التدقيق الداخلي ودراسة تقرير المدقق الداخلي-    
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المتعاملين مع الشركة   كبار

 

 %10 من أكثر منهم كل مع التعامل نسبة بلغت والذين همؤأسما التالية العمالء مع الشركة تتعامل
 . في الفرع المشترك به تأمينياً

 

 فرع التأمين اسم العميل

 الصحي
 الشركة العامة للمخابز

 شركة زين اخوان و شركاهم

 الحياة
 مؤسسة تدريب الستشارات التدريب اإلداري

 بنك البركة - سورية

 الحريق

 مشفى السالم التخصصي

  شركةORIENT GATEالمحدودة المسؤولية 

 جامعة الرشيد الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا

 الشركة السورية المتخصصة لنقل المشاريع المحدودة المسؤولية الهندسي

 شركة البيرق لالتصاالت المحدودة المسؤولية السيارات

 
 

كما أن الشركة تتعامل مع الموردين التالية أسمائهم والذين بلغت نسبة التعامل مع كل منهم أكثر 
 من إجمالي توريدات الشركة: % 10من 

 

 

 مجال العمل المورد

 دعاية وإعالن الوراق للدعاية والطباعة

Digital Plus 

 مركز الخوارزمي للكمبيوتر أجهزة كومبيوتر

 والذكية البديلة للطاقة المبيض شركة

 إدارة التأمينات الصحية غلوب مد سورية

IMPA - إدارة التأمينات الصحية الطبية الخدمات الدارة الدولية الشركة 

26 



Page 27 of 45 
 

 
 

 

 م.م.ش التكافلي للتأمين العقيلة شركة حققتها التي  الماليةالنتائج عن ملخص
: 31/12/2019 حتى 01/01/2019 من الفترة خالل

 

: المشتركين حساب
 

ليرة سورية حيث  729,599,728  مبلغاً وقدره2019شكل مجموع االشتراكات المكتتبة حتى نهاية العام 
مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق   % 41نقصت االشتراكات بنسبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

  أو إضافة ل.س بعد أن تم حسم  606,116,533لحملة الوثائق النشاط التأميني فائض  بلغ صافي قدو
 البنود التالية:

 . ل.س(100,388,206)  صافي اشتراكات إعادة التكافل •

 .ل.س 17,874,238 عموالت مقبوضة من معيدي التأمين •

 .ل.س 291,418,222  صافي احتياطي االشتراكات •

  . ل.س(520,033,537) صافي التعويضات المدفوعة •

   .ل.س 20,039,819  صافي احتياطي التعويضات تحت التسوية والتعويضات الحاصلة وغير المبلغ عنها •

 .ل.س)  (119,497,429مصاريف كشف وخبراء وعموالت مدفوعة ومصاريف أخرى •
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 وإضافة توزيعات ل.س28,406,136 البالغة  إضافة اإليرادات الناتجة عن استثمار اشتراكات التأمين وبعد
ل.س  250,000,000 وإضافة أرباح بيع استثمارات مالية البالغة  ل.س1,963,890 ارباح اسهم نقدية البالغة 

 ل.س 539,098 مخصص ديون مشكوك فيهاإسترداد  ل.س 17,444,710 إيرادات أخرى البالغة وإضافة
 خسائر بيع خصموبعد ل.س  1,821,184   استرداد مخصص خسائر إئتمانية متوقعة البالغةوإضافة

 11,811,215) (محققة غير صرف أسعار فروقات وخصم خسائر   ل.س(72,970)إستثمارات مالية  البالغة 
 ل.س وخصم أجرة المساهمين في إدارة 1,187,135) (محققة صرف أسعار فروقاتل.س وخصم خسائر 

  وخصم ضريبة الدخل البالغة .ل.س)  (275,921,177االستثمارات وعمليات التأمين التكافلي البالغة 
   مبلغاً وقدره2019 عن العام حقوق حملة الوثائق فائض صافي   ويصبح .ل.س)  (14,479,636
 .ل.س 315,715,720

: الفنية االحتياطيات

 حوادث تحقق عن الناتجة الخسارة احتمال من الشركة لحمايةأصوالً  الفنية االحتياطيات احتجاز يتم
      مبلغا قدره  2019 العام في المحتجزة االحتياطيات بلغت وقد  هذاالالحقة، الفترات في ومطالبات

 الجدول ويبين ،2018 المالية السنة نهاية في س.ل    1,615,129,184  كانت أن بعد س.ل  1,306,544,926
 :الشركة احتياطيات في التغير تفاصيل التالي

 نسبة االختالف 2018 حتى نهاية عام 2019 حتى نهاية عام البيان

 %(41) 741,598,169.08 435,921,060.00 احتياطي األقساط غير المكتسبة

 %5 687,030,598.44 721,063,990.00 احتياطي التعويضات تحت التسوية

احتياطي التعويضات لحوادث مفترضة 
 ولم يبلغ عنها

149,559,876.00 
186,500,416.66 

(20)% 

 %(19) 1,615,129,184 1,306,544,926 مجموع االحتياطيات
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مين التكافلي أ فروع الت أعمالنتائجالمركز المالي و

 

:  الداخلي والخارجيفرع التأمين الصحي •

 بمقدار فائضاَ ل.س وقد تحقق بنتيجة أعمال هذا الفرع 583,304,230 بلغ إجمالي االشتراكات المكتتبة
 البنود التالية:  أو إضافة ل.س بعد أن تم حسم  224,820,690

 

 ل.س  135,901,010 االشتراكاتصافي احتياطي  •

صافي التعويضات المدفوعة واحتياطي تعويضات تحت التسوية واحتياطي تعويضات حاصلة وغير  •
 .ل.س  (412,652,732) مبلغ عنها

 .ل.س (81,731,818) أخرى مصروف خبراء وعموالت مدفوعة ومصروفات •

 

   فرع تأمين السيارات (األضرار الذاتية و المسؤولية المدنية): •

    اً قدره فائض ل.س، وقد تحقق بنتيجة أعمال هذا الفرع 55,504,701 بلغ إجمالي االشتراكات المكتتبة
 : و إضافة البنود التاليةأ.س بعد أن تم حسم  ل 48,414,152

 

 ل.س    76,508صافي العموالت المقبوضة •
 ل.س (5,782,538) صافي اشتراكات إعادة التكافل والبالغة •
 .ل.س 86,969,430 صافي احتياطي االشتراكات والبالغ •
صافي التعويضات المدفوعة واحتياطي التعويضات تحت التسوية والتعويضات الحاصلة وغير المبلغ  •

 .ل.س(80,436,099) عنها والبالغ 
 ل.س (7,917,850) خرىمصروف خبراء وعموالت مدفوعة ومصروفات أ •
 

 
فرع تأمين الحريق:  •

    بمقداراَعجزنتيجة أعمال هذا الفرع هي  ل.س، وقد كانت 27,285,379 بلغ إجمالي االشتراكات المكتتبة
 البنود التالية: و إضافة أل.س بعد حسم (229,968)

 
 ل.س   6,255,879صافي العموالت المقبوضة •

 . ل.س(26,430,494)صافي اشتراكات إعادة التكافل والبالغة  •

 .ل.س 558,516 صافي احتياطي االشتراكات والبالغ •
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صافي التعويضات المدفوعة واحتياطي تعويضات تحت التسوية واحتياطي تعويضات حاصلة وغير  •
 ل.س.(1,498,982) غ مبلغ عنها والبال

 .ل.س(6,400,266) مصروف خبراء وعموالت مدفوعة ومصروفات أخرى  •
 

فرع تأمين الحوادث العامة: *

 ل.س، وقد كانت نتيجة أعمال هذا الفرع هي فائض بمقدار 3,380,910 بلغ إجمالي االشتراكات المكتتبة
   و إضافة البنود التالية:أ ل.س بعد حسم  1,869,465

 
 ل.س 809,281 عموالت مقبوضة  •

 . ل.س(3,059,723) صافي اشتراكات إعادة التكافل والبالغة •

 .ل.س612,642  صافي احتياطي االشتراكات والبالغ •

صافي التعويضات المدفوعة واحتياطي تعويضات تحت التسوية واحتياطي تعويضات حاصلة وغير  •
 .ل.س 1,053,350 مبلغ عنها والبالغ

 ل.س (926,995) مصروف خبراء وعموالت مدفوعة ومصروفات أخرى •
 
 

  البحري:مين النقلأفرع ت*

  فائض ل.س وقد كانت نتيجة أعمال هذا الفرع هي 50,087,501 بلغ إجمالي االشتراكات المكتتبة
 و إضافة البنود التالية:أل.س بعد حسم  7,748,102 بمقدار

 
 ل.س 8,573,314 عموالت مقبوضة •

 .ل.س (34,039,740) صافي اشتراكات إعادة التكافل والبالغة •

 .ل.س(1,587,018) صافي احتياطي االشتراكات والبالغ  •

احتياطي تعويضات حاصلة وغير  صافي التعويضات المدفوعة واحتياطي تعويضات تحت التسوية و •
 ..سل (2,437,523) مبلغ عنها والبالغ

 ل.س(12,848,432)  مصروف خبراء وعموالت مدفوعة ومصروفات أخرى •
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فرع التأمين الهندسي: *

 مقدار ب فائضاً ، وقد كانت نتيجة أعمال هذا الفرع هي  ل.س 7,500,000 بلغ إجمالي االشتراكات المكتتبة
  البنود التالية:و إضافةأل.س بعد حسم   941,248

 ل.س 2,100,000 العموالت المقبوضة  •

 ..سل (6,763,788)التكافل والبالغة صافي اشتراكات إعادة  •

 .ل.س (600,000) صافي احتياطي االشتراكات والبالغ •

صافي التعويضات المدفوعة واحتياطي تعويضات تحت التسوية واحتياطي تعويضات حاصلة وغير  •
 .ل.س (108,912) مبلغ عنها والبالغ

  ل.س(1,186,052)  ومصروفات أخرىمدفوعةوعموالت مصروف خبراء  •
 

فرع تأمين الحياة: *

  بمقدارفائضاً ل.س، وقد كانت نتيجة أعمال هذا الفرع هي (29,281,693) بلغ إجمالي االشتراكات المكتتبة
 و إضافة البنود التالية:أ ل.س بعد حسم  30,703,281

 
 .ل.س(9,443,794)   التكافل والبالغةإعادة اشتراكات صافي •

 ل.س. 70,028,524 صافي احتياطي االشتراكات والبالغ •

صافي التعويضات المدفوعة واحتياطي تعويضات تحت التسوية واحتياطي تعويضات حاصلة وغير  •
 .ل.س (624,624) عنها والبالغمبلغ 

 ل.س 24,868 ومصروفات أخرى مدفوعةمصروف خبراء وعموالت  •
 
 

 *فرع تأمين الحوادث الشخصية:

  ل.س، وقد كانت نتيجة أعمال هذا الفرع هي فائض بمقدار  246,900 بلغ إجمالي االشتراكات المكتتبة
 البنود التالية:أو اضافة ل.س بعد حسم   25,047

 ل.س. (222,664) صافي اشتراكات إعادة التكافل والبالغة •

 ل.س 59,256 العموالت المقبوضة  •

 ل.س. 50,221 صافي احتياطي االشتراكات والبالغ •

صافي التعويضات المدفوعة واحتياطي تعويضات تحت التسوية واحتياطي تعويضات حاصلة وغير  •
 ل.س.(27,497) مبلغ عنها والبالغ 

 .ل.س (81,169) ومصروفات أخرى وعموالت مدفوعةمصروف خبراء  •
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 :مسؤوليات *فرع تأمين ال

 عجز ل.س ، وقد كانت نتيجة أعمال هذا الفرع هي  1,500,702بلغ إجمالي االشتراكات المكتتبة
 البنود التالية:أو اضافة ل.س بعد حسم (2,276,752) بمقدار 

 
 ل.س. (152,829) صافي اشتراكات إعادة التكافل والبالغة •

 ل.س. (600,281) صافي احتياطي االشتراكات والبالغ •

صافي التعويضات المدفوعة واحتياطي تعويضات تحت التسوية واحتياطي تعويضات حاصلة وغير  •
 ل.س. (2,818,453) مبلغ عنها والبالغ

 .ل.س (205,891)  أخرىومصروفات وعموالت مدفوعةمصروف خبراء  •

 

 *فرع تأمين السفر :

ل.س، وقد كانت نتيجة أعمال هذا الفرع هي فائضاً بمقدار   30,071,098 بلغ إجمالي االشتراكات المكتتبة
البنود التالية: أو اضافة  حسم  ل.س  بعد6,997,568

 
 ل.س.(14,492,636) صافي اشتراكات إعادة التكافل والبالغة  •

 ل.س. 85,178 صافي احتياطي االشتراكات والبالغ  •

صافي التعويضات المدفوعة واحتياطي تعويضات تحت التسوية واحتياطي تعويضات حاصلة وغير  •
 ل.س. (442,244) مبلغ عنها والبالغ

 ل.س(8,223,828) ومصروفات أخرى  وعموالت مدفوعةمصروف خبراء  •
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 االستثمارات الخاصة بالشركة
 

 أوال : االستثمارات الخاصة بحساب المشتركين:

ليرة سورية وكانت هذه  1,344,743,794 مبلغ:  31/12/2019حتى ستثمارات المشتركين إبلغ مجموع 
 االستثمارات موزعة على الشكل التالي:

  ل.س. 410,771,322حسابات ادخارية وودائع قصيرة األجل -
 ل.س. 615,075,751  ودائع ألجل -
  ل.س.100,308,630  بقيمةالبنوكاستثمارات في  -
  ل.س.16,827,527سيرياتيل موبايل تيلكوم  شركةاستثمارات في  -
  ل.س.   201,714,871 مبلغ66استثمارات عقارية في مشروع المزة  -
 بلغ صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المالية من خالل بيان الدخل الشامل األخر   -

 ل.س.45,693
 

و توزيعات أرباح أسهم نقدية  ليرة سورية 28,406,136 وقد بلغت أرباح الودائع والحسابات االدخارية مبلغ 
 وبلغت خسائر فروقات ل.س  250,000,000 و أرباح بيع استثمارات مالية البالغةل.س1,963,890 البالغة 

وبلغت خسائر فروقات الصرف غير  ليرة سورية (1,187,135) المحققة أسعار الصرف الخاصة بالمشتركين
  ليرة سورية.)11,811,215( المحققة الخاصة بالمشتركين

 : المساهمين حسابثانيا : االستثمارات الخاصة ب

أدى رأسمال الشركة المرتفع نسبياً إلى وجود حاجة ملحة للدخول في استثمارات استراتيجية تساعد 
على االحتياط تجاه مخاطر سعر صرف العملة فعمدت الشركة منذ تأسيسها إلى تنويع توزيع المحفظة 
االستثمارية للشركة فاستثمرت شركة العقيلة للتأمين التكافلي ووفق االصول القانونية في شركات 

 مبلغ 2019سياحية وصناعية وخدمية ومالية وقد بلغ مجموع استثمارات الشركة في نهاية عام 
  ليرة سورية موزعة على الشكل التالي: 6,100,756,112

 ل.س. 294,702,560 مقرات خاصة بالشركة: •
  ل.س.1,813,318,892حسابات ادخارية وودائع قصيرة األجل بقيمة  •
 .س.ل 857,505,707  ودائع استثمارية طويلة األجل بقيمة •
             ل.س.1,620,828,802  بقيمةالبنوك استثمارات في  •
  ل.س.676,561,837  بقيمةات الصناعيةاستثمارات في الشرك •
 ل.س. 396,365,750 سيرياتيل موبايل تيلكوم شركةاستثمارات في  •
  ل.س. 441,472,564استثمارات عقارية بقيمة  •
 بلغ صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المالية من خالل بيان الدخل الشامل األخر   −

  ل.س.(351,325,824)
  ل.س مفصلة كما يلي:1,588,026,201بلغت األرباح الناتجة عن االستثمارات المذكورة  −
 س.ل. 29,718,350 مرابحات الودائع المصرفية وبيع االستثمارات المالية   .1
  ل.س.  58,306,865 توزيعات أرباح األسهم النقدية .2
  ل.س1,500,000,986 من خالل بيان الدخل الشامل األخر   مالية استثمارات بيع أرباح  .3
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 الوثائق حملة واستثمارات التكافلي التأمين عملية ادارة مقابل المساهمين حصةإضافة وبعد 
  ل.س  275,921,177

 حسن قرض مخصص استرداد  ل.س و 1,110,000عقارية استثمارات قيمة في االنخفاض عكسوإضافة 
 خسائر مخصص استرداد و ل.س 1,952,425 والبالغةالمحققة  ل.س فروق الصرف  83,759,446 للحملة

) ل.س  وبعد 387,270,570بقيمة (حسم المصاريف اإلدارية والعمومية  ل.س و 789,370متوقعة ائتمانية
 )3,690,000 وحسم األتعاب المهنية (ل.س (15,658,742)مخصص الديون المشكوك فيها البالغ حسم 

  الشركةربحيصبح صافي ) 14,685,459ل.س وحسم خسائر فروقات اسعار صرف غير محققة (
 ل.س يصبح صافي أرباح 180,221,333 وإضافة اإلستردادات الضريبية  بقيمة ل.س 1,530,253,848

 . ل.س 1,710,475,181السنة
 

 المالية األوراق أسعار و المساهمين حقوق وصافي والموزعة المحققة والخسائر لألرباح الزمنية السلسلة
:  الشركة تأسيس منذ المصدرة

 

أوال: األرباح والخسائر: 
 

والخسائر األرباح  

2007 (7,416,513) 

2008 (22,759,970) 

2009 18,000,062 

2010 140,825,151 

2011 (142,822,713) 

2012 37,327,104 

2013 160,131,710 

2014 189,705,111 

2015 417,644,887 

2016 446,306,140 

2017 1,833,554 

2018 783,508,508 

2019 1,710,475,181 
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: األرباح الموزعة:  ثانياً
 

 األرباح  الموزعة

2008 - 

2009 - 

2010 - 

2010 عن عام 2011  100,000,000 

2012 - 

2013 - 

2014 - 

2015 90,000,000.00 

2016 - 

2017 - 

2017 عن عام  2018 
 350,000,000.00 اسهم مجانية

2018 عن عام  2019 
 650,000,000.00 اسهم مجانية
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ثالثاً : صافي حقوق المساهمين: 
  

 صافي حقوق  المساهمين

2008 1,969,823,517 

2009 1,998,883,858 

2010 2,158,143,848 

2011 1,881,194,664 

2012 1,907,853,041 

2013 2,219,510,653 

2014 2,347,666,016 

2015 2,823,593,734 

2016 3,469,508,550 

2017 5,360,352,079 

2018 5,423,490,277 

2019 6,746,244,509 
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 رابعاً :أسعار األوراق المالية المصدرة ( القيمة السوقية):

 

 أسعار األوراق المالية
 (القيمة السوقية ) المصدرة

2012 62,25 

2013 92.25 

2014 87,50 

2015 81.50 

2016 105.50 

2017 376.73 

2018 442.35 

2019 312.50 
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 التدقيق أتعاب
 

 تدقيق كجهةالمحاسب القانوني السيد محمد هادي الكسم  التكافلي للتأمين العقيلة شركة اعتمدت
 المنعقد  االجتماع ضمن العقيلة لشركة العادية العامة الهيئة قبل من إقرارها بعد وذلك مستقلة خارجي
 .16/06/2019بتاريخ 

 سورية. ليرة /3,600,000 /الخارجي للمدققتدقيق الحسابات  أتعاب بلغت وقد

 

 التنفيذية اإلدارة ورواتب مكافأت
 

 ل.س/ /79,462,625 قدرهاً  إجمالياً مبلغ31/12/2019 حتى تاريخ  تعويضات ومكافأت اإلدارة التنفيذيةبلغت

 

 اإلدارة مجلس أعضاء ومكافآت تعويضات

 

 في اجتماع الهيئة العامة 2019سيتم مناقشة مكافآت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة عن أعمال العام 
 وذلك وفق ماهو مقرر في قانون الشركات السوري  2019السنوية المقرر لمناقشة نتيجة أعمال العام 

 .أصوال

 

 المطبقة في الشركة السياسات المحاسبيةملخص 

 

 التقيد بالمعايير :

جرى إعداد البيانات المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية وقوانين وأنظمة التأمين المرعية في 
الجمهورية العربية سورية. 

 

 أسس إعداد البيانات المالية :

من خالل بيان  باستثناء االستثمارات المالية ,تم تحضير  البيانات المالية على أساس التكلفة التاريخية 
 وتظهر البيانات المالية باليرة السورية كعملة إعداد ,والتي تظهر بالقيمة العادلة الدخل الشامل األخر  

 التقارير المالية للشركة وهي أيضا العملة األساسية التي تعمل بها الشركة وعملة االقتصاد التشغيلية .

ولقد جرى تصنيف الحسابات في الموجودات والمطلوبات حسب طبيعة كل منها وجرى تبويبها في 
 البيانات المالية بموجب ترتيب تقريبي تبعا لسيولتها النسبية من األعلى سيولة إلى األقل سيولة.
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:المال رأس إدارة سياسة  

لتأكيد  قوية رأسمال قاعدة على المحافظة هي المال رأس بإدارة يتعلق فيما الشركة إدارة سياسة إن
.المستقبل في الشركة نشاط تطور استمرار وكذلك السوق وثقة والدائنون المستثمر ثقة  

 االقتراض حال في تحقيقه ممكن عائد أعلى بين التوازن على المحافظة إلى الشركة إدارة تسعىكما 
.المال لرأس قوي مركز من المتأتي واألمان واألفضلية ممكن حد ألعلى  

.ةنالس خالل المال رأس إدارة في الشركة سياسة في تغيرات يوجد وال  

.المال رأسزيادة ل خارجية متطلبات ألي  حاليا الشركة  تخضع وال  

 

 إدارة مخاطر التأمين

تضمنت البيانات المالية وضمن تقرير مدقق الحسابات المستقل للسنة المالية المنتهية في 
 شرح تفصيلي لمخاطر التأمين والتي وردت بشكل مفصل في قسم إدارة مخاطر 31/12/2019

 التأمين ضمن قسم البيانات المالية الوارد في هذا التقرير.

 

 الشركات التابعة

 اليوجد حاليا  أية شركة تابعة لشركة العقيلة للتأمين التكافلي.

 

 الحماية واالمتيازات القانونية 

 اليوجد حاليا اية حماية أو امتيازات قانونية استثنائية تتمتع بها شركة العقيلة للتأمين التكافلي.

 

 األثر المالي لعمليات ذات طبيعة غير متكررة والمشاريع واالرتباطات بعقود مع مجلس اإلدارة

 نشاطات مالية غير اعتيادية وغير متكررة أو خارجة عن نشاط الشركة أي  حدوث 2019لم يتم خالل عام 
 وأهدافها االساسية .

 من جهة ثانية لم يتم القيام بأي ارتباط أو مشروع مع مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية

 

 األوراق  المالية المصدرة من قبل الشركة 

  سهم كأوراق مالية مجانية جديدة. 65,000,000 إصدار 2019 تم خالل عام  
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 إقرارات مجلس اإلدارة
 

انطالقا من مبدأ اإلفصاح والشفافية وتأكيدا لمصداقية الشركة في صحة المعلومات المصرح عنها 
.. فإننا نعرض اإلقرارات  وتنفيذاً لقرارات الجهات الرقابية ومنها هيئة األوراق واألسواق المالية السورية 

التالية الصادرة عن رئاسة مجلس إدارة الشركة والتي تؤكد مسؤولية الشركة عن صحة ودقة واكتمال 
 المعلومات الواردة في البيانات المالية و التقرير السنوي وذلك وفق مايلي : 
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  2020 للعام الشركة عمل خطة

 

 ووفق الوضع االقتصادي بشكل عام والتأميني بشكل خاص 2019استناداً لنتائج  الشركة في العام 
  السير بمنهجيتها السابقة وهي المرونة المدروسة 2020فقد رأت الشركة وفي مايخص العام 

  وهي :2020والمتوازنة وقد تم اعتماد الخطوات التالية للوصل لغايات الشركة في العام 

 خدمات تأمينية مميزة ومنافسة.دراسة واقع السوق التأميني وتقديم  -

 اتباع سياسة عمل مرنة للتكيف مع مستجدات األوضاع الحالية. -

 البحث عن أفضل الفرص االستثمارية . -

 السعي للمحافظة على االستثمارات االستراتيجية طويلة األجل. -

 تطوير كادر الشركة البشري واستقطاب الكفاءات المميزة والتركيز على فريق المبيعات والتسويق. -

 خفض المصاريف اإلدارية وضغط النفقات مع الحفاظ على مستوى جودة الخدمة. -

 تعزيز وترسيخ الوعي التأميني بشكل عام. -

 المراجعة المرحلية لما تم انجازه وإعادة تقويم مسار العمل وفق ذلك.  -
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 تقرير المدقق

تم في نهاية العام ببيع االستثمارات المالية في الشركة السياحية :  2019تقرير المدقق متحفظ لعام 
 مليون ليرة 250أنترادوس حيث اظهرت دفاتر الشركة الربح المسجل من عملية البيع مبلغ وقدره 

 ألف ليرة سورية في بيان الدخل 500سورية في بيان الدخل العائد لحملة الوثائق ، ومبلغ وقدره مليار و
الشامل العائد للمساهمين،علماً بإن إجراءات تسجيل عملية البيع تحت التنفيذ  حسب األصول لدى 
الدوائر الرسمية، لم نتمكن من اتمام االجراءات بسبب الظروف الحاليه المتعلقة بفايروس كورونا، و 

 كن.تمام اجراءات نقل الملكيه بأسرع وقت ممإ بةتعهدت الشرك

العقوبات المفروضة على الشركة 

أي عقوبة أو جزاء مفروض على الشركة المُصدِرة من أي جهة رقابية أو تنظيمية أو قضائية إذا اليوجد 
 كان لها تأثير جوهري.

 األنشطة المتعلّقة بالمساهمة في المسؤولية االجتماعية

 مليون ليرة سورية 50 قامت الشركة بإحتجاز مبلغ 5/4/2020بناء على موافقة قرار مجلس اإلدارة بتاريخ 
وذلك بغرض المساهمة في مواجهة خطر إنتشار فيروس كورونا في سورية وتداعيته على المجتمع 

. 2019السوري، باالضافة للتبرعات لجمعية دورين ،جمعية سيد قريش و جمعية البركة  خالل عام 

 
 البيانات المالية
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 شركة العقيلة للتأمني التكافلي 

 عامة شركة مسامهة مغفلة

 دمشق ـ اجلمهورية العربية السورية

 

 

 املالية   البيا�ت

  مدقق احلساابت املستقلوتقرير 

 ٢٠١٩/  ١٢/  ٣١يف املنتهية  للسنة املالية

 

 

  



 شركة العقيلة للتأمني التكافلي 

 عامة شركة مسامهة مغفلة   

 دمشق ـ اجلمهورية العربية السورية

 

 

 البيا�ت املالية 

  مدقق احلساابت املستقلوتقرير 

 ٢٠١٩/  ١٢/  ٣١يف املنتهية  للسنة املالية

 

 فهـرس احملتويـات 

 

 البيـــــان رقم الصفحة

 مدقق احلساابت املستقلتقرير   - ٦–  ١

  املايلبيان املركز   - ٨–٧

   بيان الدخل الشامل حلملة الواثئق - ١٠–٩

 بيان الدخل الشامل للمسامهني  - ١٢ -١١

 بيان التغريات يف حقوق محلة الواثئق  - ١٣

 بيان التغريات يف حقوق املسامهني  - ١٥ -١٤

 بيان التدفقات النقدية  - ١٧ -١٦

 املالية   للبيا�تاإليضاحات املتممة   - ٧٢ -١٨

************************* 





































- ١٨ - 

 شركة العقيلة للتأمني التكافلي 

 شركة مسامهة مغفلة عامة

 للبيا�ت املاليةإيضاحات متممة  

  ٣١/١٢/٩٢٠١ يف املالية املنتهية  السنةعن  

 

   الشركة نبذة عن   -١

  ٢٨/ م.و.) بتاريخ  ٨٦مبوجب قرار رائسة جملس الوزراء رقم ( شركة العقيلة للتأمني التكافلي ش.م.م.عامة سست أت

  ٢٠٠٥لعام  ٤٣وألحكام املرسوم التشريعي رقم  ٢٠٠٤لعام  ٦٨ووفقًا للمرسوم التشريعي رقم  ٢٠٠٦كانون األول 

  ١٤٩رة رقم وتعليماته التنفيذية واألنظمة اليت تضعها هيئة اإلشراف على التأمني يف سورية ووفقًا ألحكام قانون التجا

  ٢٠٠٨كانون الثاين   ٢١بتاريخ  ١٥١٨٥. سجلت الشركة يف السجل التجاري حملافظة دمشق حتت الرقم ١٩٤٩لعام 

  ١٥١/١٠٠كشركة مسامهة مغفلة عامة. مت ترخيص الشركة من قبل هيئة اإلشراف على التأمني يف سورية ابلقرار رقم 

 . ٢٠٠٨أذار  ٢٧بتاريخ 
 التأمني التكافلي اإلسالمي يف كافة فروع التأمني مبا ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية. غاية الشركة مزاولة أعمال 

 ) ٤بناء ( -جادة رشدي الشمعة -ساحة النجمة -دمشقاملركز الرئيسي: 
 أسس اإلعداد  -٢

 بيان التوافق ١-٢

و أنظمـة التـأمني املتبعـة يف  املاليـةالدوليـة إلعـداد البيـا�ت وفقـاً للمعـايري شـركة للالبيا�ت املاليـة مت إعداد  -
 .اجلمهورية العربية السورية

 ٠٢/٠٦/٢٠٢٠بتاريخ اإلدارة جملس من قبل البيا�ت املالية متت املوافقة على إصدار  -

 أسس القياس ٢-٢

مـن خـالل بيـان الـدخل االستثمارات املاليـة ابستثناء  وفقاً ملبدأ التكلفة التارخييةشركة للالبيا�ت املالية مت إعداد 
 .واليت تظهر ابلقيمة العادلة. الشامل اآلخر

 البيا�ت املاليةالعملة الوظيفية وعملة عرض  ٣-٢

 شركة ابللرية السورية وهي العملة الوظيفية للالبيا�ت املالية مت إعداد وعرض 

 

 واملعدلةتطبيق معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة   -٣
 

 معاييــر التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة واليت ليس هلا أثر جوهري على البيا�ت املالية ١-٣

ــم  والــيت أصــبحت ســارية  للشــركة،عــداد البيــا�ت املاليــة إيف  معــايري التقــارير املاليــة الدوليــة اجلديــدة واملعدلــة التاليــة تطبيــقـت
ات الـــواردة يف فصـــاح، والـــيت مل تـــؤثر بشـــكل جـــوهري علـــى املبـــالغ واإل١/١/٢٠١٩ مـــناملفعـــول للفـــرتات املاليـــة الـــيت تبـــدأ 

ـــالت والرتتيبـــات  أبنـــه علمـــاً للســـنة والســـنوات الســـابقة،  ةالبيـــا�ت املاليـــ  ـــة للمعامــ ـــة احملاسبيـــ قـــد يكـــون هلـــا أتثـــري علـــى املعاجلــ
 :املستقبليـة



- ١٩ - 

واليت  للشركة، املالية  التقاريرعداد  إيف   معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة التالية  تطبيقتـم  يف الفرتة احلالية  
 .٢٠١٩كانون الثاين   ١ منأصبحت سارية املفعول للفرتات املالية اليت تبدأ 

ليــة للشـــركة خـــالل املا القـــوائمابعتقــاد اإلدارة، إن تطبيـــق املعــايري والتفســـريات أعـــاله لــن يكـــون هلــا أتثـــري هـــام علــى 
 التطبيق املبدئي.

كــانون الثــاين   ١الواجــب التطبيــق يف   الــزابئن): اإليــرادات مــن العقــود مــع ١٥املعيــار الــدويل للتقــارير املاليــة رقــم ( -
و الذي تعتقد اإلدارة أنه ال يؤثر على طريقة اإلعرتاف ابإليرادات للشركة حيـث أن أقسـاط التـأمني تعـاجل  ٢٠١٨

 لتكافلي. وفق معايري الشريعة اإلسالمية و معايري التأمني ا

 

 :معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة الصادرة وغري سارية املفعول بعد ٢-٣

لكن غري واجلاهزة للتطبيق املبكر بتطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة الواردة أد�ه الصادرة  لشركةقم اتمل 
 .سارية املفعول بعد

 

 سارية املفعول للفرتات املالية اليت تبدأ يف أو بعد  معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة 

التأمني"، صدر يف   ): "عقود١٧إلعداد التقارير املالية رقم (الدويل  املعيار
الصادر   ٤وحيل حمل املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم  ٢٠٠٧عام 

يساعد هذا املعيار اجلديد املستثمرين وغريهم  .٢٠٠٤عن اجمللس يف عام 
تأمني،  على فهم املعاجلة احملاسبية لعقود ال من مستخدمي البيا�ت املالية 

التأمني وأثرها على رحبية هذه الشركات   واملخاطر اليت تتعرض هلا شركات
 ومركزها املايل. 

يهدف إصدار املعيار اىل توفري أساس موحد للمحاسبة عن مجيع أنواع  
إعادة التأمني مبا يعود ابلنفع على كل من   عقود التأمني مبا يف ذلك عقود 

قابلية التقارير املالية للمقارنة فيما   من  املستثمرين وشركات التامني، ويعزز 
حول العامل وفقًا للمعيار اجلديد ستتم   بني الشركات واألسواق املالية 

بدال من التكلفة    اجلارية  احملاسبة عن التزامات التأمني ابستخدام القيم
حتديث هذه القيم ابنتظام مما سيوفر   التارخيية، كما يشرتط ان يتم

 املالية  ستخدمي البيا�تمعلومات أكثر فائدة مل

بشرط أن تكون الشركة مطبقة للمعيار الدويل رقم   يسمح ابلتطبيق املبكر
"اإليرادات من العقود مع   ١٥واملعيار الدويل رقم  ""األدوات املالية ٩

 الزابئن 

٢٠٢١كانون الثاين   ١  

 "املالية البيا�ت  عرض" :(١ ) رقم الدويل احملاسبة معيار  على  التعديالت 

 أكثر التعريف  عناصر أصبحت حيث املادية، املعلومات بتعريف  يتعلق

 أو مال ھ اإل كان  إذا  مادية  املعلومات  تكون  اجلديد  للتعريف  دقة،وفقا 

٢٠٢٠كانون الثاين   ١  
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 للبيا�ت الرئيسيني املستخدمني على يؤثر  أن املتوقع من أوالتعتيم اخلطأ

 توفر اليت  املالية،  البيا�ت  تلك  أساس على  العامة املالية لألغراض 

 .النسبية  مية ھاأل  تعريف لتغيري إضافة  حمدد، تقرير  مالية عن معلومات 

 احملاسبية،  السياسات" :(٨ ) رقم الدويل احملاسبة معيار  على  التعديالت 

 ."واألخطاء احملاسبية التقديرات يف  التغريات 

 .النسبية مية ھ األ وتعريف  املادية، املعلومات بتعريف  يتعلق

٢٠٢٠كانون الثاين   ١  

): البيا�ت املالية  ١٠التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (
): االستثمار يف الشركات احلليفة  ٢٨املوحدة ومعيار احملاسبة الدويل رقم (

) واملتعلق مبعاجلة البيع أو املسامهة يف  ٢٠١١واملشاريع املشرتكة (
 جودات من املستثمر لشركته احلليفة أو مشروعه املشرتك. املو 

 اتريخ التطبيق غري حمدد بعد

تتوقع إدارة الشركة أن يتم تطبيق املعايري املبينة أعاله يف إعداد البيا�ت املاليـة عنـد اتريـخ سـر�ن كـل منهـا دون أن حتـدث 
  ١) مــن ١٧ابســتثناء تطبيــق املعيــار الــدويل للتقــارير املاليــة رقــم (ثــر جــوهري علــى البيــا�ت املاليــة للشــركة أهـذه املعــايري أي 

ثــر جــوهري علــى املبــالغ واإلفصــاحات الــواردة يف البيــا�ت املاليــة واملتعلقــة أ لــهأبنــه قــد يكــون  ، علمــاً ٢٠٢١كــانون الثــاين 
نـه مـن غـري أوعقـود اإلجيـار، إال  و عقـود التـأمنيابإليرادات من العقود مع العمالء واملوجـودات واملطلـوابت املاليـة للشـركة 

ثــر تطبيــق ذلــك يف الوقــت احلــايل بشــكل معقــول حلــني قيــام اإلدارة ابســتكمال الدراســة التفصــيلية أن يــتم تقــدير أالعملــي 
 لتطبيق تلك املعايري على البيا�ت املالية للشركة

 

 ملالية الدولية اجلديدة واملعدلةمعاييــر التقارير ا ٣-٣

 

 " " األدوات املالية ٩الدويل للتقارير املالية رقم املعيار 

،حيـث كـان  ٢٠١٤الصـادر عـن اجمللـس الـدويل ملعـايري احملاسـبة يف متـوز  ٩اعتمدت الشركة املعيار الـدويل للتقـارير املاليـة رقـم 
ابملعيــار الــدويل للتقــارير .اعتمــدت الشــركة التعــديالت املرتبطــة  ٢٠١٩كــانون الثــاين ١اتريــخ التطبيــق املبــدئي هلــذا املعيــار يف 

. يقـدم املعيـار الـدويل للتقـارير  ٢٠١٩األدوات املاليـة "اإلفصـاحات" والـيت مت تطبيقهـا علـى اإلفصـاحات للعـام  ٧املالية رقم 
  :متطلبات جديدة خبصوص ٩املالية رقم 

  .تصنيف وقياس املوجودات واملطلوابت املالية -

 تدين قيمة املوجودات املالية -

 حوط سياسة الت -

 االنتقال -

 

 تصنيف وقياس املوجودات واملطلوابت املالية  -

بتقيـيم  على أساسـه مت إعـادةوالذي  ٩املعيار الدويل للتقارير املالية رقم بتطبيق  الشركة قامت، ٢٠١٩كانون الثاين   ١بتاريخ 
  . ٢٠١٨كانون الثاين ١أسس تصنيف وقياس املوجودات واملطلوابت املالية القائمة بتاريخ 
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،يــتم قياســها بشــكل الحــق إمــا ابلقيمــة املطفــأة أو  ٩مجيــع املوجــودات املاليــة ضــمن نطــاق املعيــار الــدويل للتقــارير املاليــة رقــم 
 املوجودات املالية وخصائص التدفق النقدي التعاقدي للموجودات املاليةدارة على منوذج أعمال الشركة إلالقيمة العادلة، بناء  

 حبيث أنه:

ضمن منوذج أعمال يتم حتقيق هدفه من خالل حتصيل التدفقات   االحتفاظ هباتقاس ابلقيمة املطفأة أدوات الدين اليت يتم   -
 ددة، تدفقات نقدية تعد فقط دفعات من املبلغ  النقدية التعاقدية، وينشأ عن الشروط التعاقدية لألصل املايل يف تواريخ حم

 

عنه أن يعرض ضمن الدخل الشامل اآلخر التغريات الالحقة يف القيمة العادلة   ، بشكل الرجوعختتار أن  للشركة ميكن  -
 للمتاجرة    حمتفظ هبا لالستثمارات يف أدوات حقوق ملكية غري 

بتخصيص مؤونة مقابل اخلسائر االئتمانية املتوقعة ابلنسبة ألدوات الدين املقاسة ابلقيمة املطفأة أو القيمة العادلة   الشركةقوم ت -
 . الدخل الشامل اآلخربيان  من خالل 

 

   :تدين قيمة املوجودات املالية  -

بنموذج "اخلسارة   ٣٩منوذج "اخلسارة املتكبدة" ضمن معيار احملاسبة الدويل رقم  ٩ستبدل املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ي
االعرتاف ابخلسائر االئتمانية املتوقعة والتغريات يف هذه   ٩االئتمانية املتوقعة". يتطلب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 

ايةكل فرتة مالية من أجل إظهار أثر التغريات يف األخطار االئتمانية من اتريخ االعرتاف  يف � ة املتوقعة اخلسائر االئتماني
ينطبق منوذج   .األساسي للموجودات املالية، أي أنه مل يعد من الضروري انتظار حدث من أجل االعرتاف ابخلسائر االئتمانية 

لقياس تدين قيمة   الشركة تعتمد .ية اليت يتم قياسها ابلكلفة املطفأة اخنفاض القيمة اجلديد على مجيع املوجودات املال
 : كما يلي  املوجودات املالية على تصنيفها ضمن إحدى املراحل الثالث

 

. تتضمن األدوات املالية اليت مل تشهد ز�دة جوهرية ابملخاطر  ١٢خسارة ائتمانية متوقعة ملدة  املرحلة األوىل: 
 . اتريخ االعرتاف األويلاالئتمانية من 

خسارة ائتمانية متوقعة على مدى احلياة. تتضمن األدوات املالية اليت شهدت ز�دة جوهرية   املرحلة الثانية: 
على  تدل ابملخاطر االئتمانية من اتريخ االعرتاف األويل، لكن دون وجود دالئل موضوعية 

 تدين القيمة 

داللة  اليت حتتوي على ياة. تتضمن األدوات املالية ائتمانية متوقعة على مدى احلخسارة  ملرحلة الثالثة: ا
 .موضوعية على تدين قيمتها بنهاية الفرتة املالية

  .مت احتساب اخلسائر االئتمانية املتوقعة على مدى حياة األصل املايل 

 

  :سياسة التحوط العامة  -

،قواعد حماسبية جديدة للتحوط واليت توازن سياسة التحوط مع سياسة إدارة   ٩يتضمن املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 
بصدد   سياسة التحوط الكلي، حيث أن جملس املعايري احملاسبية الدولية ٩املخاطر. ال يغطي املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 

الشركات احلق بتأجيل تطبيق متطلبات   ٩مينح املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  .ا اخلصوص ذل هبالعمل على مشروع مستق 
  ٣٩واالستمرار ابلعمل مبتطلبات املعيار الدويل للمحاسبة رقم  ٩سياسة التحوط حسب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 
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مل يكن لتطبيق هذه املتطلبات اجلديدة أي أثر على  و   ٣٩مبتطلبات املعيار الدويل للمحاسبة رقم العمل ت الشركة .قرر 
  .البيا�ت املالية للسنة املنتهية

  :االنتقال -

  :أبثر رجعي، ابستثناء املذكورة أد�ه  ٩مت تطبيق التغريات ابلسياسات احملاسبية الناجتة عن املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 

يف الرصيد   ٩ألصول وااللتزامات املالية الناجتة عن تطبيق املعيار الدويل رقم مت قيد الفروقات يف القيم الدفرتية ل -
  .٢٠١٨كانون الثاين ١االفتتاحي لألرابح املدورةكما يف 

 :  على وقائع معروفة بتاريخ التطبيق األساسي، للقيام ابلتقديرات التالية  الشركة تاعتمد  -

 

 املايل حتديد منوذج األعمال الذي حيتفظ ابألصل  •

أن املخاطر االئتمانية   الشركة ت كان ألداة الدين خطر ائتماين متدين، اعترب   بتاريخ التطبيق األويل، ويف حال •
 شكل كبري من اتريخ االعرتاف األويل ابألصل لألصل املايل، مل تزداد ب
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 أثر التغريات ابلتصنيف والقياس 

  .٢٠١٨كانون الثاين ١أثر على القيم الدفرتية للموجودات واملطلوابت املاليةكما يف  ٩ابستثناء بنود البيا�ت املالية املذكورة أد�ه، مل يكن لتطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  

 التصنيف حسب 

املعيار احملاسبة الدويل للتقارير املالية رقم  
٣٩   

  القياس  ٢٠١٧كانون األول ٣١كما يف  

 التصنيف حسب

 ة الدويل للتقارير املالية رقم املعيار احملاسب

 ٩ 
 ٨٢٠١ الثايت كانون ١كما يف  

التصنيف  
 إعادة التصنيف القيمة   

 اخلسائر 

  القيمة   التصنيف   اجملموع  االئتمانية املتوقعة

        املوجودات

 ٦٣١ ٢٧٢ ١٤٧ ٢ التكلفة املطفأة (٥٠٥ ٥١٧ ١٨) (٥٠٥ ٥١٧ ١٨  ) التكلفة املطفأة ١٣٦ ٧٩٠ ١٦٥ ٢   التكلفة املطفأة ودائع ألجل لدى املصارف 

 ٣٤٩ ٥٨٧ ٧٠    التكلفة املطفأة         -        - التكلفة املطفأة ٣٤٩ ٥٨٧ ٧٠    التكلفة املطفأة أتمني ، وسطاء ووكالءمدينون  عمالء

 ١٩٦ ٩٩٧ ٢٣٧    التكلفة املطفأة (٣٤٣ ١٥٦ ٣٠) (٣٤٣ ١٥٦ ٣٠  ) التكلفة املطفأة ٥٣٩ ١٥٣ ٢٦٨    التكلفة املطفأة حساابت مدينة من شركات التأمني وإعادة التأمني 

        

        حقوق محلة الواثئق 

 (٩٣٠ ٥٦٥ ٣٩  )  (٣٠٦ ٥٥٢ ٣٨) (٣٠٦ ٥٥٢ ٣٨)  (٦٢٤ ٠١٣ ١  )  الفائض املرتاكم يف حقوق محلة الواثئق (العجز)  

        

        حقوق املسامهني 

 ١١٣ ٦٣٨ ٣٤٦    (٥٤٢ ١٢١ ١٠) (٥٤٢ ١٢١ ١٠)  ٦٥٥ ٧٥٩ ٣٥٦     أرابح حمتجزة 
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 للمعيار  املتوقعة  االئتمانية  اخلسائر  منوذج متطلبات  وفق  احملتسب  القيمة  يف  التدين  خمصص على األثر  إن 

 الثاين  كانون ١ يف  كما  ٣٩ رقم للمحاسبة  الدويل  املعيار متطلبات  مع مقارنة ، ٩ رقم املالية  للتقارير  الدويل 

 :يلي كما  موزعة سورية  لرية  ٤٨ ٦٧٣ ٨٤٨هو   ٢٠١٨

 

 لرية سورية  
 ٥٠٥ ٥١٧ ١٨ ودائع ألجل لدى املصارف 

         - أتمني ، وسطاء ووكالءمدينون  عمالء

 ٣٤٣ ١٥٦ ٣٠  حساابت مدينة من شركات التأمني وإعادة التأمني 

 ٨٤٨ ٦٧٣ ٤٨ 

 

 :كالتايل  هو ٢٠١٨ األول  كانون  ٣١ يف  كما املنشور املايل  الوضع بيان على األثر  إن

 

 

 :كالتايل  هو ٢٠١٨ األول كانون ٣١ يف  املنتهية  لسنةل  املنشور  الدخل بيان على األثر  إن
 

 ٣١/١٢/٢٠١٨  

 بعد التعديل التعديل قبل التعديل 
سوريةلرية   سوريةلرية   سوريةلرية    

    املوجودات

 ٩٠٥ ٢٩٨ ٧٧٥ ١   (٧٠٣ ٣٠٩ ١٥  ) ٦٠٨ ٦٠٨ ٧٩٠ ١   ودائع ألجل لدى املصارف 

-         ٢١٨ ٦١٤ ١٤٧    أتمني ، وسطاء ووكالءمدينون  عمالء     ٢١٨ ٦١٤ ١٤٧ 

 ٦٧٢ ١٩٦ ٢٠٣    (٣٤٣ ١٥٦ ٣٠  ) ٠١٥ ٣٥٣ ٢٣٣    حساابت مدينة من شركات التأمني وإعادة التأمني 

    محلة الواثئققوق ح

 (٦٥١ ٩٠٨ ٤١٠  ) (٧٧٦ ٢٨١ ٣٧  ) (٨٧٥ ٦٢٦ ٣٧٣  ) (العجز)  الفائض املرتاكم يف حقوق محلة الواثئق

    قوق املسامهنيح

 ١٤٥ ٥٥٥ ٦٧٤    (٢٧٠ ١٨٤ ٨  ) ٤١٥ ٧٣٩ ٦٨٢    أرابح حمتجزة 

    

 ٣١/١٢/٢٠١٨  

 بعد التعديل التعديل قبل التعديل 
سوريةلرية   سوريةلرية   سوريةلرية    

    

 (٨٨٥ ٢٩٦ ٤٠٢  ) ٥٣٠ ٢٧٠ ١    (٤١٥ ٥٦٧ ٤٠٣  ) محلة   –  الدخل الشامل للفرتة

 ٥٠٨ ٥٠٨ ٧٨٣    ٢٧٢ ٩٣٧ ١    ٢٣٦ ٥٧١ ٧٨١    مسامهني  –  الدخل الشامل للفرتة
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 السياسات احملاسبية اهلامة -٤

 املعامالت ابلعملة األجنبية   ١-٤

يتم حتويل املعامالت ابلعمالت األجنبية إىل العملة الوظيفية وفقا ألسعار الصرف السائدة يف تواريخ  
  علومات املاملعامالت. ويتم إعادة ترمجة األصول وااللتزامات ذات الطبيعة النقدية ابلعمالت األجنبية بتاريخ 

 .  إىل العملة الوظيفية وفقا ألسعار الصرف السائدة يف ذلك التاريخ 

ويتم حتويل البنود ذات الطبيعة غري النقدية ابلعمالت األجنبية اليت يتم قياسها ابلتكلفة التارخيية وفقا ألسعار  
الصــرف الســائدة يف اتريــخ املعاملــة. هــذا ويــتم االعــرتاف بفــروق صــرف العمــالت األجنبيــة الناجتــة عــن إعــادة 

 .بيان الدخل الشاملالتحويل ضمن 
 

   التأمني التكافلي  عقود  ٢-٤

هبدف ) له املؤمن( وبني املشرتك) التأمني شركة( األول الفريق بني عقد عن كناية  هوالتأمني التكافلي  عقد إن
املسامهة الفعليـة يف حسـاب املشـرتكني التكـافلي وذلـك هبـدف احلصـول علـى منفعـة التكافـل الرئيسـية أو منـافع 

 إصـدار عند إيراداتي التأمني التكافل عقود على األقساط تعترب العقد.التكافل اإلضافية وفق أحكام وشروط 

 .العقود
متــــارس الشــــركة نشــــاطها وفقــــاً ألحكــــام الشــــريعة اإلســــالمية. كمــــا تتبــــع الشــــركة نظــــام التكافــــل ابلوكالــــة إلدارة 

يعـود إىل محلـة الواثئـق  سـنةالعمليات التأمينية (إدارة حمفظـة التـأمني) ونتيجـة لـذلك فـإن (العجـز) / الفـائض لل
مبوجـــب شـــروط وأحكـــام عقـــود التـــأمني، حتصـــل الشـــركة علـــى عمولـــة لقـــاء القيـــام إبدارة أعمـــال التـــأمني بنســـبة 

 من فائض التأمني بعد تغطية العجز يف صندوق محلة الواثئق. ٪٦٦٫٦٦

 هيئـة لـدى مقبـول اكتـواري خبـري رأي علـى بنـاءً  احليـاة علـى ابلتـأمني املتعلـق احلسـايب االحتيـاطي احتساب يتم

 قيمـة ملقابلـة التـأمني علـى اإلشراف هيئة لتعليمات وفقاً  الفين االحتياطي احتساب يتمو  التأمني على اإلشراف

 للنسب وفقاً  حيتسب وهو. اآلخر الشامل الدخلو  بيان الدخل يف كإيرادات  واملسجلة املستحقة غري  األقساط

 :هبا املكتتب األقساط حجم من التالية
 

 ٣١/١٢/٢٠١٨ ٣١/١٢/٢٠١٩ 

 % % 

 ٢٥ ٢٥ أتمني النقل البحري بضائع •

 ١٠٠ ١٠٠ أتمني السفر  •

 ٤٠ ٤٠ التأمينات العامة وابقي فروع التأمني  •

 ٤٠ ٤٠ أتمني الزامي سيارات  •

 ٦٠ ٦٠ التأمني الصحي  •

 ١٠٠ ١٠٠ أتمينات آلجال طويلة  •
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 :  التأمني التكافلي  عقود  التزامات ٣-٤

  حتت  والزالت  للشركة  بلغت  مطالبات  من �تج التسوية  حتت  املطالبات  جتاهالتأمني التكافلي  عقود  التزامات 

  لتعليمات  وفقاً  احتساهبا ويتم . عنها يبلغ ومل حصلت  مطالبات  إىل  ابإلضافة  املايل  الوضع  بيان  بتاريخ  التسوية 

 : يلي  كما  التأمني على االشراف هيئة 

 :  مطالبات عن حوادث حتت التسوية  

 ابملئة من اخلسارة املقدرة ١٠٠

 مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها: 

ابملئة من قيمة مطالبات حتت التسوية أو  ١٥ أكرب أيهما  مجيع فروع التأمني عدا التأمني الصحي واإللزامي 
 ابملئة من قيمة األقساط املكتتب هبا لكل فرع من فروع التأمني ٧٫٥

 ابملئة من املطالبات املدفوعة   ١٥الصحي:  التأمني

وبناًء على تعميم هيئة اإلشراف على   ٢٠١٥التأمني اإللزامي: ابتداًء من البيا�ت املالية اخلتامية لعام 
ابملئة من  ١٥ ربأيهما أك، يتم احتساب ٢٠١٥تشرين الثاين  ٢٥/ص املؤرخ بتاريخ ١٠٩٩التأمني رقم 

التغري يف احتياطي مطالبات قيد التسوية (إمجايل احتياطي مطالبات قيد التسوية حمتجز آلخر املدة قيمة 
ابملئة من قيمة األقساط  ٧٫٥أو مطروحًا منه إمجايل احتياطي مطالبات قيد التسوية املفرج عنه أول املدة) 

 . هبا  تباملكت
  اإللزامي التأمني فرع عدا واحدة سنة ملدة نيالتأم فروع جلميع عنها  يبلغ ومل حدثت مطالبات احتجاز يتم

كما يتم اإلفراج عن احتياطي مطالبات    ٢٠١٤كانون الثاين   ١ابتداًء من  سنوات ثالثة ملدة احتجازه فيتم
حدثت ومل يبلغ عنها لفرع السفر، للعقود املنتهية، بشكل ربع سنوي يف �اية الربع التايل للربع الذي مت  

 االحتجاز فيه 

 التأمني التكافلي  إعادة   عمليات ٤-٤

  إعادة  شركات من املقبوضة والعمولة األقساط من التأمني إعادة شركات حصة احتساب الشركة اعتمدت لقد

  يبلغ  ومل حصلت  اليت  واملطالبات  التسوية وحتت املدفوعة املطالبات من  التأمني إعادة شركات وحصة  التأمني

 . الشركات هذه حساابت يف  وسجلت معها   معقودة  اتفاقيات أساس على  عنها
 ي الفين واحلسايب حتياط حصة معيدي التأمني من اال ٥-٤

 هلـم املقدمـة الفعليـة سـناداتاال أسـاس على احلسايبو  الفين االحتياطي من التأمني معيدي حصة احتساب يتم

 .احلسايبو  الفين لالحتياطي العائدة الفعلية املبالغ وإمجايل
ــار يـــتم ــتم املـــايل الوضـــع بيـــان يف مدينـــة كـــذمم  احلســـايبو  الفـــين االحتيـــاطي مـــن التـــأمني معيـــدي حصـــة إظهـ  ويـ

 :يلي كما  احتساهبا

 :  مطالبات عن حوادث حتت التسوية  

 ابملئة من اخلسارة املقدرة ١٠٠

 مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها: 

ابملئة من قيمة مطالبات حتت التسوية  ١٥ أكربأيهما  مجيع فروع التأمني عدا التأمني الصحي واإللزامي
 . سنةأقساط إعادة التأمني لنفس الابملئة من قيمة ٧٫٥أو 

 ابملئة من حصة معيدي التأمني من املطالبات املدفوعة.   ١٥التأمني الصحي: 
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وبناًء على تعميم هيئة اإلشراف على   ٢٠١٥التأمني اإللزامي: ابتداًء من البيا�ت املالية اخلتامية لعام 
ابملئة من  ١٥ رب أيهما أك، يتم احتساب ٢٠١٥تشرين الثاين  ٢٥/ص املؤرخ بتاريخ ١٠٩٩التأمني رقم 

ياطي مطالبات قيد التسوية  التغري يف حصة املعيد من احتياطي مطالبات قيد التسوية (إمجايل احت قيمة 
ابملئة  ٧٫٥أو حمتجز آلخر املدة مطروحاً منه إمجايل احتياطي مطالبات قيد التسوية املفرج عنه أول املدة) 

 . سنة أقساط إعادة التأمني العائدة لنفس ال  من
  سنة  ملدة التأمني  فروع  جلميع  عنها يبلغ ومل  حدثت  مطالبات  حصة معيدي التأمني من  احتجاز  يتم

 فقط.  حدةوا

 املدفوعة  املطالبات  ٦-٤

تظهر املطالبات املدفوعة اليت متثل التعويضات املسددة خالل السنة والتعويضات املتوجبة حلاملي عقود  
سرتدادات املستحقة  سرتدادات املستحقة عنها. تقوم الشركة بقيد االبعد تنـزيل اال  بنهاية السنة التأمني 

 . حتصيلهاعن املطالبات املدفوعة عند 
 

   واستثمارات محلة الواثئق -أجرة املسامهني مقابل ادارة عملية التأمني التكافلي   ٧-٤

وابملقابل يتحمل حساب   ،يتم العمل ابسلوب الوكالة أبجر مسبق  : خبصوص إدارة احملافظ التامينية
صوص أعمال استثمار أموال حساب  خب  املسامهني كافة املصاريف اإلدارية  والعمومية هلذه احملافظ .

من األرابح املتحققة  حمددة : يتم العمل ابسلوب املضاربة حيث يتقاضى حساب املسامهني نسبة احلملة
 هيئة الرقابة الشرعية للشركة يف اجتماعهاوفقًا لقرار  . احلملة عن عملية االستثمار املتعلقة حبساب 

 . ٢٠١٩ آذار ١٦بتاريخ  ١١٤رقم  
 لثابتة املادية ومشاريع قيد اإلنشاء املوجودات ا  ٨-٤

سـتهالكات املرتاكمـة، وخسـارة تـدين بعـد تنزيـل االاملوجودات الثابتة املادية على أساس التكلفـة التارخييـة  تظهر
، كلفــة الشــراء زائــد التكــاليف اإلضــافية الــيت تتكبــدها املشــرتاةالقيمــة، إن وجــدت. تتضــمن تكلفــة املوجــودات 

 .إىل حالتها التشغيلية وجوداتالشركة إليصال امل
أو اإلدارة تتضــمن، األتعــاب  نتــاجاملنشــأة أو قيــد اإلنشــاء واملنــوي اســتعماهلا لغــا�ت اإل وجــوداتكلفــة املتإن 

(تكــــاليف  ٢٣املؤهلــــة وفقــــاً للمعيــــار احملاســــيب الــــدويل رقــــم  موجــــوداتللاملهنيــــة، وتكــــاليف اإلقــــرتاض املرمسلــــة 
 .جاهزة لإلستعمال وجوداتيبدأ عندما تصبح امل وجوداتاإلقرتاض). إن اهتالك هذه امل

ــة القســــط الثابــــت علــــى مــــدى األعمــــار اإل ــري اســــتهالك املوجــــودات الثابتــــة املاديــــة ابســــتعمال طريقـ يــــة نتاججيـ
 . وابعتماد النسب السنوية التالية

 

٪٢ مباين  

٪٢٠ سيارات  

٪٢٥ أاثث و مفروشات  

٪٢٥ كمبيوتر وملحقاهتا  لوازم معلوماتية  

٪٢٥ جتهيزات ومعدات  

٪٢٥ حتسيناتديكورات و   
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ية املقـدرة للموجـودات الثابتـة وقيمـة النفايـة نتاجيف اتريخ إعداد البيا�ت املالية تقوم اإلدارة مبراجعة األعمار اإل
ي وطريقة االسـتهالك. يعـرتف ابلفروقـات الناجتـة عـن مراجعـة التقـديرات يف فـرتة مراجعـة نتاجيف �اية العمر اإل

 احلالية والفرتات الالحقة الفرتةالتقديرات الالحقة إذا كانت إعادة التقييم تؤثر على 

القيمـة احتساب الربح أواخلسارة النامجة عن استبعاد املوجودات الثابتة، على أساس الفرق بني سعر البيـع و  يتم
 . بيان الدخل والدخل الشامل اآلخرالدفرتية الصافية.ويتم تسجيل الربح أواخلسارة يف 

 

   املادية وغري املادية الثابتة  التدين يف قيمة املوجودات ٩-٤

  اذا فيما لتحديد املادية وغري املادية للموجودات  احلالية  القيم  مبراجعة  الشركة  تقوم  مايل  وضع  بيان  كل  اتريخ  يف

 للموجودات املسرتدة القيمة تقدير يتم وجد، نإ. املوجودات قيمة يف اخنفاض على يدل مؤشر أي هناك كان

 بتـاريخ احملـددة غـري يـةنتاجاإل احليـاة ذات امللموسـة غـري املوجـودات مراجعـة تـتم. اخلسـارة مدى حتديد يتم لكي

 قيمتها تدين على يدل مؤشر يأ هناك كان  ذاإ فيما لتحديد املايل الوضع بيان

 :يلي مما األعلى القيمة هي املسرتدة القيمة إن

القيمة العادلة اليت تعكس وضع السوق بتاريخ بيان الوضع املايل مطروحاً منها تكلفـة البيـع حيـث ينطبـق،  - 
 .موجوداتلتحديد القيمة العادلة لل

املقدرة واملتوقعة من االستمرار يف استعمال األصل القيمة املستخدمة اليت تعادل التدفقات النقدية املستقبلية    -
 .ومن القيمة كخردة يف �اية احلياة العملية املقدرة لألصل وذلك فيما يتعلق بوحدة توليد النقد حيث ينطبق

ن أىل إصــل يــتم خفــض القيمــة الدفرتيــة لأل ،قــل مــن قيمتــه الدفرتيــةأصــل املســرتدة املقــدرة لأل ذا كانــت القيمــةإ
ذا  إال إ، اآلخــر الــدخل الشــاملو  بيــان الــدخليمتــه املســرتدة. إن خســارة اخنفــاض القيمــة تســجل يف ىل قإتصــل 

عــادة إن خســارة االخنفــاض يف القيمـة تعامــل كاخنفــاض يف إعـادة تقييمــه ويف هــذه احلالــة فـ إصــل قــد مت كـان األ
 يم.التقي

ن تصل القيمـة املقـدرة أىل إصل ية لأليف حالة مت الحقاً عكس خسارة اخنفاض القيمة، يتم ز�دة القيمة الدفرت 
صـل يف على مـن القيمـة الدفرتيـة فيمـا لـو مل يكـن هنـاك اخنفـاض يف قيمـة األأن ال تكون الز�دة أاملسرتدة علـى 

 اآلخـر الـدخل الشـاملو  بيان الدخلن عكس خسارة االخنفاض يف القيمة يتم تسجيله يف إالسنوات السابقة. 

ن عكـس خسـارة االخنفـاض يف القيمـة تعامـل كـز�دة إعادة تقييمـه ويف هـذه احلالـة فـ إصل قد مت ذا كان األإال إ
 .عادة التقييمإيف 
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 : غري املادية   الثابتة  املوجودات ١٠-٤

   التدين يف القيمة إن وجدت خسائراملوجودات غري املادية بسعر الكلفة بعد تنـزيل اإلطفاء املرتاكم و  تظهر 

 املقدرة:  ية نتاج املادية ابستعمال طريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإل غري استهالك املوجودات  جيري

سنوات  ٣ برامج املعلوماتية  

سنوات  ٣ اإللزامياشرتاكات يف جممع التأمني   

 

وطريقة   غري املادية ية املقدرة للموجودات نتاجتقوم اإلدارة مبراجعة األعمار اإل بيان الوضع املايليف اتريخ إعداد 
 إذا وذلك التقديرات تراجع فيها اليت الفرتة يف احملاسبية التقديرات  مراجعة عن الناجتة  ابلفروقات يعرتف .طفاء اال

 املراجعة تؤثر كانت إذا وفرتات الحقة  املراجعة فرتة يف أو الفرتة، هذه على حصر�ً  تؤثر املراجعة  هذه كانت

 . الحقة  وفرتات احلالية الفرتة على
 : من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر   مالية استثمارات  ١١-٤

غري املتداولة ما مل تعرب اإلدارة   وجوداتضمن امل من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر مالية  استثمارات تصنف 
عن نيتها حبمل هذه االستثمارات لفرتة ال تتجاوز اثين عشر شهرًا من اتريخ بيان الوضع املايل حيث يتم  

وفق   من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر املالية  املتداولة. يتم االعرتاف ابالستثمارات وجوداتتصنيفها يف امل
يف بند احتياطي القيمة   ذه االستثماراتتسجيل أرابح أو خسائر تغري القيمة العادلة هليتم القيمة العادلة حبيث 

وذلك بعد احتساب   ، ضمن حقوق املسامهني من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر العادلة لالستثمارات املالية 
 . املطلوابت أو املوجودات الضريبية املؤجلة 

غري املدرجة يف األسواق املالية واليت ال ميكن احلصول   الشامل اآلخرمن خالل بيان الدخل  املالية  االستثمارات 
بعد تنـزيل خسائر التدين يف القيمة إن وجدت.   التارخيية على قيمتها العادلة بشكل موثوق، تسجل وفق كلفتها 

سامهني إىل  عند التخلي عن هذه االستثمارات يتم حتويل كافة األرابح واخلسائر املعرتف هبا سابقًا يف حقوق امل
هي قيمتها املدرجة يف   من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر  املالية  العادلة لالستثمارات القيمة. بيان الدخل 

يف حال عدم توفر هذه القيمة يف األسواق املالية، يتم تقدير القيمة    األسواق املالية يف اتريخ بيان الوضع املايل.
أو القيمة السوقية   وجوداتم التدفقات النقدية أو صايف قيمة املالعادلة وفق طرق تقييم مقبولة مثل حس

 . الستثمارات مشاهبة 
 املوجودات واملطلوابت املالية  ١٢-٤

ــروط  ــاً يف الشـ ــركة طرفـ ــبح الشـ ــدما تصـ ــايل عنـ ــان الوضـــع املـ ــة يف بيـ ــودات واملطلـــوابت املاليـ ــرتاف ابملوجـ ــتم االعـ يـ
 .التعاقدية لألدوات املالية

علـى منـوذج أعمـال مجيع املوجودات املالية يتم قياسها بشكل الحق إما ابلقيمة املطفأة أو القيمة العادلة، بناء 
 حبيث أنه: دارة املوجودات املالية وخصائص التدفق النقدي التعاقدي للموجودات املاليةالشركة إل

  ذج أعمال يـتم حتقيـق هدفـه مـن خـالل ضمن منو  االحتفاظ هباتقاس ابلقيمة املطفأة أدوات الدين اليت يتم
 .حتصيل التدفقات النقدية التعاقدية

  ضــمن  حتفــاظ هبــاالــدخل الشــامل اآلخــرأدوات الــدين الــيت يــتم االبيــان تقــاس ابلقيمــة العادلــة مــن خــالل
منوذج أعمال يـتم حتقيـق هدفـه مـن خـالل حتصـيل التـدفقات النقديـة التعاقديـة وبيـع األصـول املاليـة، وينشـأ 

 شروط التعاقدية لألصل املايل، يف تواريخ حمددة، عن ال
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 ميكــن و  كافــة أدوات الــدين وحقــوق امللكيــة األخــرى ابلقيمــة العادلــة مــن خــالل الــربح أو اخلســارة  مت قيــاس
 ابختيارات ال رجوع عنها، عند اإلثبات / االعرتاف األويل ألصل مايل تقومأن  للشركة

 

  بشكل الرجـوع عنـه أن يعـرض ضـمن الـدخل الشـامل اآلخـر التغـريات الالحقـة يف ختتارأن  للشركةميكن ،
 للمتاجرة  حمتفظ هباالقيمة العادلة لالستثمارات يف أدوات حقوق ملكية غري 

 اخلســـائر االئتمانيـــة املتوقعــة ابلنســـبة ألدوات الــدين املقاســـة ابلقيمـــة  بتخصــيص مؤونـــة مقابــل الشـــركةقــوم ت
 .الدخل الشامل اآلخربيان املطفأة أو القيمة العادلة من خالل 

 

ايـةكل فــرتة ماليــة يف �االعــرتاف ابخلسـائر االئتمانيــة املتوقعــة والتغـريات يف هــذه اخلسـائر االئتمانيــة املتوقعــة  يـتم
من أجل إظهار أثر التغريات يف األخطار االئتمانيـة مـن اتريـخ االعـرتاف األساسـي للموجـودات املاليـة، ينطبـق 

يــة الــيت يــتم قياســها ابلكلفــة املطفــأة. كمــا ينطبــق هــذا منـوذج اخنفــاض القيمــة اجلديــد علــى مجيــع املوجــودات املال
لقيـاس تـدين قيمـة املوجـودات املاليـة  الشـركة تعتمـد .النموذج على بعض التزامـات الـدين وعقـود الضـمان املـايل

 :كما يلي  على تصنيفها ضمن إحدى املراحل الثالث

تشهد ز�دة جوهرية ابملخاطر االئتمانية . تتضمن األدوات املالية اليت مل ١٢خسارة ائتمانية متوقعة ملدة 
 من اتريخ االعرتاف األويل

خسارة ائتمانية متوقعة علــى مــدى احليــاة. تتضــمن األدوات املاليــة الــيت شــهدت ز�دة جوهريــة ابملخــاطر 
 على تدين القيمةتدل االئتمانية من اتريخ االعرتاف األويل، لكن دون وجود دالئل موضوعية 

داللــة موضــوعية علــى اليت حتتوي على ياة. تتضمن األدوات املالية وقعة على مدى احلخسارة ائتمانية مت
 .تدين قيمتها بنهاية الفرتة املالية

 

 التأمينات االجتماعية   ١٣-٤

ــتظم  إن  الشـــركة ــة الســـورية وتســـدد بشـــكل منـ ــة يف اجلمهوريـــة العربيـ ــة التأمينـــات االجتماعيـ مســـجلة يف مؤسسـ
يف ما خيص تعويض  واجبات الشركة جتاه موظفيها التسديداتالتأمينات عن موظفيها إىل املؤسسة. متثل هذه 

جتماعية. ليس علـى ابلتايل سوف حيصل املوظفون على هذا التعويض من مؤسسة التأمينات اال�اية اخلدمة و 
  .ات أخرى جتاه موظفيها فيما يتعلق بتعويض �اية اخلدمةالتزام ةالشركة أي

 املؤو�ت  ١٤-٤

الــيت مــن احملتمــل أن يرتتــب عنهــا اســتعمال و  ات املاليــة الناجتــة عــن أحــداث ســابقةيــتم تكــوين مــؤو�ت االلتزامــ 
 .قتصادية ميكن تقديرها بشكل معقولإموارد 

 ضريبة الدخل   ١٥-٤

والذي حدد الضريبة مبعدل   ٢٠٠٥للعام  ٤٣الشركة ضريبة الدخل وفقًا ألحكام املرسوم التشريعي رقم  حتتسب
من أسهمها   ٪ ٥٠يف حال طرحت شركة التأمني أكثر من  ئة من صايف األرابح اخلاضعة للضريبةاابمل١٥

ة إعادة إعمار  مت إصدار تشريعات ضريبية جديدة تفرض على الشركات ضريب  ٢٠١٣لالكتتاب. خالل عام 
 ابملائة من ضريبة الدخل، وتسدد مع تسديد الضريبة.  ١٠بنسبة 

بسبب  بيان الدخل والدخل الشامل اآلخر للضريبة عن األرابح الصافية الواردة يف  ةختتلف األرابح اخلاضع 
 . غري اجلائز تنـزيلها من الوعاء الضرييب  املبالغ استبعاد املبالغ غري اخلاضعة للضريبة وإضافة 
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 إيرادات املراحبة   ١٦-٤

إيرادات املراحبة على أساس االستحقاق يف بيان الدخل والدخل الشامل اآلخر وتتضمن األرابح املكتسبة   تقيد 
 . على الودائع لدى املصارف واليت حتتسب على أساس املبلغ ونسبة الربح املطبقة

 يوازي النقد  وما  النقد  ١٧-٤

ــرية الــــيت التتعــــدى  ــل ذات االســــتحقاقات القصــ ــة والودائــــع ألجــ ــد واحلســــاابت اجلاريــ ــذا البنــــد النقــ يتضــــمن هــ
 ).استحقاقاهتا األصلية الثالثة أشهر (ثالثة أشهر فأقل

 املوجودات واملطلوابت الضريبية املؤجلة   ١٨-٤

نيــــة املؤقتــــة بــــني قيمــــة الفروقــــات الزمو اســــرتدادها نتيجــــة أؤجلــــة هــــي الضــــرائب املتوقــــع دفعهــــا إن الضــــرائب امل
ساسـها. وحتتسـب أ يـتم احتسـاب الـربح الضـرييب علـى و املطلوابت يف البيـا�ت املاليـة والقيمـة الـيتأاملوجودات 

و حتقيــق املوجــودات أالضــرائب املؤجلــة وفقــاً للنســب الضــريبية الــيت يتوقــع تطبيقهــا عنــد تســوية االلتــزام الضــرييب 
 .الضريبية املؤجلة

م االعرتاف ابملطلوابت الضريبية املؤجلة للفروقات الزمنية اليت سينتج عنهـا مبـالغ سـوف تـدخل يف احتسـاب يت
الــربح الضــرييب مســتقبًال. بينمــا يــتم االعــرتاف ابملوجــودات الضــريبية املؤجلــة للفروقــات الزمنيــة الــيت ســينتج عنهــا 

 .مبالغ سوف تنزل مستقبال عند احتساب الربح الضرييب
ويـــتم ختفيضـــها يف حالـــة توقـــع عـــدم  اجعـــة رصـــيد املوجـــودات الضـــريبية املؤجلـــة يف اتريـــخ البيـــا�ت املاليـــةيـــتم مر 

 . اً و كليأمكانية االستفادة من تلك املوجودات الضريبية جزئيا إ
 

 قرض حسن حلملة الواثئق   ١٩-٤

بتشـكيل الشـركة  كمـا تقـوم  صـندوق محلـة الواثئـق،يف مبنح محلـة الواثئـق قـرض حسـن ملقابلـة العجـز يلتزم املسامهون 
 .هذا القرض احلسنملقابلة خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها 
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 واالفرتاضات للتقديرات أساسية ومصادر مهمة حماسبية أحكام -٥

 وافرتاضـات تقـديرات تسـتعمل أن الشـركة إدارة علـى أعـاله، ٣احملاسـبية املـذكورة يف اإليضـاح رقـم  السياسـات تطبيـق سـياق يف

 هبا املتعلقـة واالفرتاضات التقديرات هذه تعتمد  أخرى. مصادر من املتوفرة غري للموجودات واملطلوابت الدفرتية ابلقيمة متعلقة

 تـتم .واالفرتاضـات التقـديرات هـذه عـن الفعليـة النتـائج ختتلـف وقـد  .صـلة ذات أخـرى تعتـرب عوامـل وعلـى اخلـربة عامـل علـى

تراجـع  الـيت الفـرتة يف احملاسـبية التقـديرات مراجعـة عـن الناجتـة ابلفروقـات يعـرتف .دوري بشـكل واالفرتاضـات التقـديرات مراجعـة
 كانـت إذا وفـرتات الحقـة املراجعـة فـرتة يف أو الفـرتة، هـذه علـى حصـر�ً  تـؤثر  املراجعـة هـذه كانـت إذا وذلـك التقـديرات فيهـا

 الحقة. وفرتات احلالية الفرتة على املراجعة تؤثر 

 

 االستمرارية: مبدأ  ١-٥

 

قامت اإلدارة بتقييم مدى قدرة الشركة على االستمرار يف العمل على أساس مبدأ االستمرارية وذلك حسب  
. اعتمدت اإلدارة بتقييمها على جمموعة من املؤشرات املالية والتشغيلية.  ١متطلبات معيار احملاسبة الدويل رقم 

ا اجلمهورية العربية السورية وحالة عدم اليقني  تعتقد اإلدارة أنه وابلرغم من حالة عدم االستقرار اليت متر هب 
املستقبلية، فإن الشركة متتلك املوارد الكافية لالستمرار ابلعمل يف املدى املستقبلي املنظور. بناءًا عليه فقد مت  

 . أساس مبدأ االستمرارية   البيا�ت املاليةإعداد 
 

 املدينة: التأمني التكافلي اخنفاض قيمة ذمم  ٢-٥

 

لقيمة القابلة للتحصيل من ذمم التأمني املدينة عند وجود إمكانية عدم حتصيل تلك الذمم بشكل  يتم تقدير ا 
كامل. إن حتديد وجود إخنفاض يف قيمة ذمم التأمني املدينة، يتطلب من اإلدارة تقييم مستوى املالءة والسيولة  

نسب التحصيالت بناًء على املعلومات  املالية حلملة واثئق التأمني وكذلك لشركات التأمني، وكذلك يتم مراجعة 
التارخيية للشركة والدراسات التفصيلية اليت متت خالل السنة ورأي اإلدارة القانونية للشركة. يتم اثبات الفرق بني  
املبالغ املتوقع حتصيلها والقيمة الدفرتية كمصاريف يف بيان الدخل الشامل. يتم إثبات الفرق بني املبالغ اليت يتم  

ا فعليًا خالل الفرتات املستقبلية واملبالغ املتوقعة يف بيان الدخل والدخل الشامل اآلخر يف الفرتة اليت يتم  حتصيله
 هبا التحصيل. 

 

 : التأمني التكافلي تقييم االلتزامات الناجتة عن املطالبات املوقوفة لعقود  ٣-٥

 

يعترب تقدير االلتزامات الناجتة عن املطالبات املوقوفة لعقود التأمني على أنه أكثر التوقعات احلسابية للشركة  
حيث هنالك عوامل غري مؤكدة جيب أخذها ابالعتبار عند تقدير االلتزام اليت ستقوم الشركة بتسديده الحقاً  

من القيمة املتوقعة لتكاليف املطالبات املبلغ عنها   مقابل هذه املطالبات. يتم تقدير االلتزامات الناشئة لكل
بتاريخ املركز املايل. إن االلتزام للمطالبات املبلغ عنها واليت مل يتم سدادها يتم تقديرها استنادًا إىل املعلومات  

لكفايتها ويتم  املتعلقة بكل مطالبة على حدى أُبلغت للفرع. كما يف اتريخ املركز املايل يتم إعادة تقييم املطالبات 
   تعديل املخصص بناًء على ذلك.
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 استهالكات املوجودات الثابتة املادية:  ٤-٥

 

تقوم الشركة مبراجعة االعمار اإلنتاجية املقدرة للموجودات الثابتة املادية وطريقة االستهالك املطبقة وقيمة النفاية  
 يف �اية العمر اإلنتاجي لألصل يف �اية كل دورة مالية. 

 

 وجودات الثابتة غري املادية: إطفاء امل ٥-٥

 

 تقوم الشركة مبراجعة األعمار اإلنتاجية املقدرة للموجودات غري املادية وطريقة اإلطفاء يف �اية كل دورة مالية. 

 

 تدين قيمة املوجودات وتكوين املؤو�ت الالزمة:  ٦-٥

 

ظل الظروف الراهنة اليت متر هبا اجلمهورية العربية السورية، قامت اإلدارة بتقدير القيمة االسرتدادية  يف 
 للموجودات. ابعتقاد اإلدارة، ال توجد مؤشرات لتكوين مؤو�ت تدين إضافية 

 

   : و منوذج األعمال   خمصص اخلسارة االئتمانية املتوقعة ٧-٥

 

 منوذج واختبار  القائم األصلي  املبلغ مدفوعات اختبار  نتائج على  املالية املوجودات  وقياس تصنيف يعتمد

 .األعمال
 هدف لتحقيق  معاً  املالية املوجودات جمموعات إدارة كيفية  يعكس مستوى  على األعمال منوذج  حتددالشركة 

 أداء  تقييم كيفية  ذلك يف مبا الصلة ذات األدلة  مجيع  يعكس الذي  احلكم التقييم  هذا ويتضمن  .معني  أعمال

 املوجودات  أداء  على  تؤثر  اليت  واملخاطر  أدائها، وقياس املوجودات

يتم   مت واليت اآلخر الشامل الدخل  خالل من  العادلة  القيمة  أو  املطفأة  ابلكلفة  املقاسة  املالية  املوجودات  مراقبة
 مبوجبه  يتم  الذي  األعمال  منوذج  كان  إذا ما حول هتا وتعد املراقبة أداة تقييم دائمإدار  وكيفية  قبل  استبعادها

 األعمال منوذج يف تغيري هناك ألن املناسب غري  من كان وإذا اً، مناسب املتبقية املالية ابملوجودات االحتفاظ

  املوجودات  تلك لتصنيف اعتماد التغريات  وابلتايل 



- ٣٤ - 

 النقد وما يوازي النقد -٦

 

 

 

  

 ٣١/١٢/٢٠١٩  

 اللرية السورية 
املقابلةالقيمة   

 للعمالت األجنبية
 اجملموع

    

    مسامهون

 ٨٩٢ ٣١٨ ٨١٣ ١   ٦٢١ ٢٨٤ ١    ٢٧١ ٠٣٤ ٨١٢ ١   حساابت جارية لدى املصارف

   ٨٩٢ ٣١٨ ٨١٣ ١   ٦٢١ ٢٨٤ ١    ٢٧١ ٠٣٤ ٨١٢ ١ 

    

    محلة الواثئق

-         ٩٠٩ ٢٠٦ ٨    النقد يف الصندوق     ٩٠٩ ٢٠٦ ٨ 

 ٤١٣ ٥٦٤ ٤٠٢    ٠٩١ ٣١٤ ١٠    ٣٢٢ ٢٥٠ ٣٩٢    حساابت جارية لدى املصارف

    ٣٢٢ ٧٧١ ٤١٠    ٠٩١ ٣١٤ ١٠    ٢٣١ ٤٥٧ ٤٠٠ 

   ٢١٤ ٠٩٠ ٢٢٤ ٢   ٧١٢ ٥٩٨ ١١    ٥٠٢ ٤٩١ ٢١٢ ٢ 

 ٣١/١٢/٢٠١٨  

 اللرية السورية 
 القيمة املقابلة

 للعمالت األجنبية
 اجملموع

    

    مسامهون

 ٨٢٩ ٠٣٤ ٥٠٢    ٠٣٩ ٠١٣ ٨    ٧٩٠ ٠٢١ ٤٩٤    حساابت جارية لدى املصارف

    ٨٢٩ ٠٣٤ ٥٠٢    ٠٣٩ ٠١٣ ٨    ٧٩٠ ٠٢١ ٤٩٤ 

    

    محلة الواثئق

 ٧٦٥ ٠٥٦ ٥    ٩٦٠ ٤١٧ ١    ٨٠٥ ٦٣٨ ٣    النقد يف الصندوق

 ٨٨٣ ٩١٠ ٥٥    ١٣٩ ٣٧٥ ١٦    ٧٤٤ ٥٣٥ ٣٩    حساابت جارية لدى املصارف

    ٦٤٨ ٩٦٧ ٦٠    ٠٩٩ ٧٩٣ ١٧    ٥٤٩ ١٧٤ ٤٣ 

    ٤٧٧ ٠٠٢ ٥٦٣    ١٣٨ ٨٠٦ ٢٥    ٣٣٩ ١٩٦ ٥٣٧ 



- ٣٥ - 

 

 ودائع ألجل لدى املصارف -٧

 

 

  

 (املعدلة) ٠١/٢٠١٨/ ١ 

 اللرية السورية 
 القيمة املقابلة

 للعمالت األجنبية
 اجملموع

    

    مسامهون

 ٨٩٢ ٠١١ ٢    ٦٩١ ١٤٢ ١    ٢٠١ ٨٦٩         حساابت جارية لدى املصارف

         ٨٩٢ ٠١١ ٢    ٦٩١ ١٤٢ ١    ٢٠١ ٨٦٩ 

    

    محلة الواثئق

 ٢١٦ ٨١٣ ٣    ١٧٢ ٧٠٥     ٠٤٤ ١٠٨ ٣    النقد يف الصندوق

 ٦٤٥ ٩٢٨ ٨١    ٢٢٣ ٨٤٧ ٣١    ٤٢٢ ٠٨١ ٥٠    حساابت جارية لدى املصارف

    ٨٦١ ٧٤١ ٨٥    ٣٩٥ ٥٥٢ ٣٢    ٤٦٦ ١٨٩ ٥٣ 

    ٧٥٣ ٧٥٣ ٨٧    ٠٨٦ ٦٩٥ ٣٣    ٦٦٧ ٠٥٨ ٥٤ 

 ٣١/١٢/٢٠١٩ 

 اللرية السورية 
 القيمة املقابلة

 للعمالت األجنبية
 اجملموع

    

 ٦٠٨ ٩٠٠ ٨٦٤    ٦٠٨ ٩٠٠ ٦٩١    ٠٠٠ ٠٠٠ ١٧٣    مسامهون -ودائع تستحق خالل سنة

 ٠٠٠ ٣٨٠ ٦٢٠    ٠٠٠ ٦٨٤ ٤٠٠    ٠٠٠ ٦٩٦ ٢١٩    محلة  -ودائع تستحق خالل سنة

 (١٤٩ ٦٩٩ ١٢    ) (٥٩٨ ٣٤١ ٩     ) (٥٥١ ٣٥٧ ٣     ) خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة

    ٤٥٩ ٥٨١ ٤٧٢ ١   ٠١٠ ٢٤٣ ٠٨٣ ١   ٤٤٩ ٣٣٨ ٣٨٩ 



- ٣٦ - 

 

 

 

ــت قيمـــــــة مراحبـــــــة الودائـــــــع املصـــــــرفية كمـــــــا هـــــــو  -  مبـــــــني يف حســـــــاابت الـــــــدخل للمســـــــامهني ومحلـــــــة الواثئـــــــقبلغــــ

 ٣١/١٢/٢٠١٩املنتهية يف  للسنة لريةسورية على التوايل./ ٢٨ ٤٠٦ ١٣٦ /،  / ٢٩ ٧١٨ ٣٥٠/مبلغ  

 

ــت قيمـــــــة مراحبـــــــة الودائـــــــع املصـــــــرفية كمـــــــا هـــــــو مبـــــــني يف حســـــــاابت الـــــــدخل للمســـــــامهني ومحلـــــــة الواثئـــــــق -  بلغــــ

 .٣١/١٢/٢٠١٨/ لريةسورية على التوايل. للسنة املنتهية يف ٥٧ ٦٧٠ ١٢٠/ ، /  ٤٣ ٥٩٥ ٠٢٨مبلغ /  
  

 (املعدلة) ٣١/١٢/٢٠١٨ 

السوريةاللرية    
 القيمة املقابلة

 للعمالت األجنبية
 اجملموع

    

 ٦٠٨ ٢٢٤ ٩٥٧    ٦٠٨ ٧٢٤ ٨١٥    ٠٠٠ ٥٠٠ ١٤١    مسامهون -ودائع تستحق خالل سنة

 ٠٠٠ ٣٨٤ ٨٣٣    ٠٠٠ ٣٨٤ ٣٢٤    ٠٠٠ ٠٠٠ ٥٠٩    محلة  -ودائع تستحق خالل سنة

 (٧٠٣ ٣٠٩ ١٥    ) (٩٢٩ ٧٤٧ ٩      ) (٧٧٤ ٥٦١ ٥    ) خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة

    ٩٠٥ ٢٩٨ ٧٧٥ ١   ٦٧٩ ٣٦٠ ١٣٠ ١   ٢٢٦ ٩٣٨ ٦٤٤ 

 (املعدلة) ٠١/٢٠١٨/ ١ 

 اللرية السورية 
 القيمة املقابلة

 للعمالت األجنبية
 اجملموع

    

 ١٣٦ ٨٠٦ ١٨٣ ١   ٢٦٤ ٧٣٧ ٨٩٨    ٨٧٢ ٠٦٨ ٢٨٥    مسامهون -ودائع تستحق خالل سنة

 ٠٠٠ ٩٨٤ ٩٨١    ٠٠٠ ٩٨٤ ٤٧٦    ٠٠٠ ٠٠٠ ٥٠٥    محلة  -ودائع تستحق خالل سنة

 (٥٠٦ ٥١٧ ١٨     ) (٤١٧ ٧٦٢ ١١     ) (٠٨٩ ٧٥٥ ٦       ) خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة

    ٦٣٠ ٢٧٢ ١٤٧ ٢   ٨٤٧ ٩٥٨ ٣٦٣ ١   ٧٨٣ ٣١٣ ٧٨٣ 



- ٣٧ - 

 كتايل:  خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعةتتلخص حركة 

 

 

 

 ٣١/١٢/٢٠١٩ 

 اجملموع  محلة الواثئق  مسامهني  
        ليـرة سوريــة        ليـرة سوريــة        ليـرة سوريــة 

 ٧٠٤ ٣٠٩ ١٥    ٤٣٣ ١٢٥ ٧    ٢٧٠ ١٨٤ ٨    السنة  الرصيد كما يف أول

-        إضافات           -         -  

 (٥٥٤ ٦١٠ ٢  )  (١٨٤ ٨٢١ ١  ) (٣٧٠ ٧٨٩    ) اسرتدادات

 ١٤٩ ٦٩٩ ١٢    ٢٤٩ ٣٠٤ ٥    ٩٠٠ ٣٩٤ ٧    السنة الرصيد كما يف آخر 

 (املعدلة)  ٣١/١٢/٢٠١٨ 

 اجملموع  محلة الواثئق  مسامهني  
        ليـرة سوريــة        ليـرة سوريــة        ليـرة سوريــة 

 ٥٠٦ ٥١٧ ١٨    ٩٦٣ ٣٩٥ ٨    ٥٤٢ ١٢١ ١٠    السنة  الرصيد كما يف أول

           -                  -                  -        إضافات  

 (٨٠٢ ٢٠٧ ٣  )  (٥٣٠ ٢٧٠ ١  ) (٢٧٢ ٩٣٧ ١  ) اسرتدادات

 ٧٠٤ ٣٠٩ ١٥    ٤٣٣ ١٢٥ ٧    ٢٧٠ ١٨٤ ٨    السنة الرصيد كما يف آخر 

 (املعدلة)  ٠١/٢٠١٨/ ١ 

 اجملموع  محلة الواثئق  مسامهني  
        ليـرة سوريــة        ليـرة سوريــة        ليـرة سوريــة 

           -                  -                  -        السنة  أولالرصيد كما يف 

 ٥٠٦ ٥١٧ ١٨   ٩٦٣ ٣٩٥ ٨    ٥٤٢ ١٢١ ١٠    إضافات  

        -                  -                  -           اسرتدادات

 ٥٠٦ ٥١٧ ١٨   ٩٦٣ ٣٩٥ ٨    ٥٤٢ ١٢١ ١٠    السنة الرصيد كما يف آخر 



- ٣٨ - 

 

 

  من خالل بيان الدخل الشامل اآلخراستثمارات مالية  -٨

 

 شركات غري مدرجة يف سوق دمشق لألوراق املالية  شركات مدرجة يف سوق دمشق لألوراق املالية  
 اجملموع 

 شركات اتصاالت  شركات سياحية  شركات صناعية  شركات صناعية  بنوك 

 ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة 

       الكلفة التارخيية

 ٢٥٩ ٢٥٤ ٧٨٤    ٠٠٠ ٣٠٠ ٤٢    ٠٠٠ ٠٠٠ ٣٥٠    ٦٠٠ ١٨١ ٣٧    ٩٨٠ ٦٣١ ٦٨    ٦٧٩ ١٤٠ ٢٨٦    ٨٢٠١/  ٠١/ ١يف  الرصيد

 ٠٤٨ ٠٣٩ ٩١١              -                      -                      -                      -          ٠٤٨ ٠٣٩ ٩١١    سنةخالل ال اإلضافات

 (٦٨٢ ٠٤٠ ٤٢١  )            -                     -                   -                    -          (٦٨٢ ٠٤٠ ٤٢١  ) خالل السنة االستبعادات

 ٦٢٥ ٢٥٢ ٢٧٤ ١   ٠٠٠ ٣٠٠ ٤٢    ٠٠٠ ٠٠٠ ٣٥٠    ٦٠٠ ١٨١ ٣٧    ٩٨٠ ٦٣١ ٦٨    ٠٤٥ ١٣٩ ٧٧٦     ٣١/١٢/٢٠١٨يف  الرصيد

 ٠٦٦ ٦٤٥ ٥٨٣    ٢٢٣ ٦٩٠ ١٠١              -                      -                      -          ٨٤٣ ٩٥٤ ٤٨١    سنةخالل ال اإلضافات

 (٠٢٠ ١٣٩ ٣٦٤  )           -           (٠٠٠ ٠٠٠ ٣٥٠  )         -                    -          (٠٢٠ ١٣٩ ١٤  ) خالل السنة االستبعادات

 ٦٧١ ٧٥٨ ٤٩٣ ١   ٢٢٣ ٩٩٠ ١٤٣            -             ٦٠٠ ١٨١ ٣٧    ٩٨٠ ٦٣١ ٦٨    ٨٦٨ ٩٥٤ ٢٤٣ ١     ٣١/١٢/٢٠١٩يف   الرصيد

     من خالل بيان الدخل الشامل اآلخرالتغري املرتاكم يف القيمة العادلة لالستثمارات املالية  

 ١٢٥ ٥٣٨ ٧٨٥ ٢  ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٩٧              -           (١٦٠ ٧١٨ ٣     ) ١٨٧ ٩٧٣ ٤٠٣    ٠٩٨ ٢٨٣ ٠٨٨ ٢   ٢٠١٨/  ٠١/ ١يف  الرصيد

 (١١٤ ١٢٤ ١١٧ ١ ) ٠٠٠ ٢٢٥ ١٥٣              -           (٤٨٠ ١٥٤ ١١   ) (٧٩٩ ٧٤٤ ٧١  ) (٨٣٥ ٤٤٩ ١٨٧ ١ ) التغري يف القيمة العادلة خالل السنة

 ٠١١ ٤١٤ ٦٦٨ ١   ٠٠٠ ٢٢٥ ٤٥٠              -           (٦٤٠ ٨٧٢ ١٤   ) ٣٨٨ ٢٢٨ ٣٣٢    ٢٦٣ ٨٣٣ ٩٠٠     ٣١/١٢/٢٠١٨يف  الرصيد

 (١٣١ ٢٨٠ ٣٥١  ) (٩٤٥ ٠٢١ ١٨١  )           -           ٤٤٠ ٢٧٩ ٤٠٥    (٩٣٠ ٨٨٦ ١٥١  ) (٦٩٦ ٦٥٠ ٤٢٣  ) السنةالتغري يف القيمة العادلة خالل 

 ٨٨٠ ١٣٣ ٣١٧ ١   ٠٥٥ ٢٠٣ ٢٦٩              -           ٨٠٠ ٤٠٦ ٣٩٠    ٤٥٨ ٣٤١ ١٨٠    ٥٦٧ ١٨٢ ٤٧٧     ٣١/١٢/٢٠١٩يف  الرصيد

       الدفرتيةصايف القيمة 

 ٦٣٦ ٦٦٦ ٩٤٢ ٢   ٠٠٠ ٥٢٥ ٤٩٢    ٠٠٠ ٠٠٠ ٣٥٠    ٩٦٠ ٣٠٨ ٢٢    ٣٦٨ ٨٦٠ ٤٠٠    ٣٠٨ ٩٧٢ ٦٧٦ ١   (املعدلة) ٣١/١٢/٢٠١٨يف  الرصيد

 ٥٥١ ٨٩٢ ٨١٠ ٢   ٢٧٨ ١٩٣ ٤١٣              -           ٤٠٠ ٥٨٨ ٤٢٧    ٤٣٨ ٩٧٣ ٢٤٨    ٤٣٥ ١٣٧ ٧٢١ ١    ٣١/١٢/٢٠١٩يف  الرصيد



- ٣٩ - 

 

 هي ملك للمسامهني، استثمار يف بنك الربكة مبا يعادل مبلغ   من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر إن كافة االستثمارات املالية 

واستثمار يف شركة   لرية سورية /٦ ٧٦٧ ٦٤٠ الدويل االسالمي مبا يعادل مبلغ / �لرية سورية و يف بنك سور  /  ٩٣ ٥٤٠ ٩٩٠ /
 . / فإنه ملك حلملة الواثئق  ١٦ ٨٢٧ ٥٢٨سري�تيل لالتصاالت مبا يعادل مبلغ /  

 . مليون لرية سورية  /  ٢ ١٠٠ مببلغ /نرتادوس أاستثماراهتا يف الشركة السياحية  ببيع   ٢٠١٩قامت الشركة خالل عام 
يف بند احتياطي القيمة   من خالل بيان الدخل الشامل اآلخرتغري القيمة العادلة لالستثمارات املالية  ل أرابح أو خسائر ييتم تسج

 وحقوق محلة الواثئق. ، ضمن حقوق املسامهني من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر العادلة لالستثمارات املالية 

 بيع بعض األسهم املستثمرة يف كل من البنك الدويل اإلسالمي و بنك الربكة  كما يلي:   ٢٠١٩مت خالل عام  -

 

 :  كما يلي   الدخل الشامل اآلخرمة العادلة لالستثمارات املالية من خالل بيان تتلخص حركة احتياطي القي

 

  

الناتج   (اخلسارة)  الربح التكلفة املتوسطة املتحركة املتحصل من البيع  عدد األسهم املباعة البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــان   

سهم       ليـرة سوريــة      سوريــة ليـرة             ليـرة سوريــة             

٤١٢ ٠٠٠ الشركة السياحية أنرتادوس   ٢ ١٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠  ٣٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠  ١ ٧٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠  

 )        ٧٢ ٩٧١(  ١٤ ١٣٩ ٠٢٠ ١٤ ٠٦٦ ٠٤٩ ١٦ ٢٨٨ بنك سور� الدويل االسالمي 

 ٣١/١٢/٢٠١٩ 

 اجملموع  محلة الواثئق  مسامهني  
        ليـرة سوريــة        ليـرة سوريــة        ليـرة سوريــة 

 ٤٧٨ ٢١٩ ٤٩٧ ١   ٩٠٦ ٩٤٣ ١    ٥٧٢ ٢٧٥ ٤٩٥ ١   السنة  الرصيد كما يف أول

من خالل بيان صايف التغري يف القيمة العادلة لالستثمارات املالية 
 (١٣١ ٢٨٠ ٣٥١  ) ٦٩٣ ٤٥         (٨٢٤ ٣٢٥ ٣٥١  ) الدخل الشامل اآلخر

 ٣٤٧ ٩٣٩ ١٤٥ ١   ٥٩٩ ٩٨٩ ١    ٧٤٨ ٩٤٩ ١٤٣ ١   السنة الرصيد كما يف آخر 

 (املعدلة)  ٣١/١٢/٢٠١٨ 

 اجملموع  محلة الواثئق  مسامهني  
 ليـرة سوريــة  ليـرة سوريــة  ليـرة سوريــة  

 ٨٧٣ ٥١٢ ١٩٦ ٢   ٣١٣ ٦٥٤ ١    ٥٦٠ ٨٥٨ ١٩٤ ٢   السنة  الرصيد كما يف أول

من خالل بيان  صايف التغري يف القيمة العادلة لالستثمارات املالية 
)          ١ ٩٩٢( (٥٠٥ ٥٥٣ ٩٤٩  ) الدخل الشامل اآلخر  (  ٤٩٧ ٥٥٥ ٩٤٩) 

 ١٠٢ ٢٦٢ ٢٥٠     ٥٨٥ ٢٩١         ٥١٧ ٩٧٠ ٢٤٩    املطلوابت الضريبية املؤجلةعكس 

 ٤٧٨ ٢١٩ ٤٩٧ ١   ٩٠٦ ٩٤٣ ١      ٥٧٢ ٢٧٥ ٤٩٥ ١   السنة الرصيد كما يف آخر 



- ٤٠ - 

 

 أتمني ، وسطاء ووكالءمدينون عمالء -٩

 

 

 : تتلخص حركة خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها كما يلي 

 

 

 يلي ما  تتوزع أعمار ذمم عمالء مدينون، وسطاء، ووكالء التأمني ك

 

 

  

 (املعدلة) ٠١/٠١/٢٠١٨ (املعدلة) ٣١/١٢/٢٠١٨ ٢٠١٩/ ٣١/١٢ 

     ليـرة سوريــة     ليـرة سوريــة        ليـرة سوريــة 

 ٢٩٤ ٥٨٤ ٧٥    ٤٧٤ ٦١٥ ١٥١    ١٠٩ ٤١٣ ٢٢٧    عمالء مدينون، وسطاء، ووكالء أتمني

 (٩٤٥ ٩٩٦ ٤     )  (٢٥٦ ٠٠١ ٤      )  (٠٩٥ ١٩٩ ٢٠     ) خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها 

    ٣٤٩ ٥٨٧ ٧٠    ٢١٨ ٦١٤ ١٤٧  ٠١٤ ٢١٤ ٢٠٧ 

كما يف  
٢٠١٩/١٢/٣١ 

كما يف 
٢٠١٨/١٢/٣١ 

كما يف 
٠١/٠١/٨٢٠١  

     ليـرة سوريــة     ليـرة سوريــة     ليـرة سوريــة 

 ٤٤١ ٣٠٩ ٢    ٩٤٥ ٩٩٦ ٤    ٢٥٦ ٠٠١ ٤    السنة  الرصيد كما يف أول

 ٥٠٤ ٦٨٧ ٢    ٦٩٠ ٢٠٧ ٢    ٨٣٩ ١٩٧ ١٦    إضافات  

        -           (٣٧٩ ٢٠٣ ٣   )        -           اسرتدادات 

 ٩٤٥ ٩٩٦ ٤    ٢٥٦ ٠٠١ ٤    ٠٩٥ ١٩٩ ٢٠    السنة الرصيد كما يف آخر 

 ٢٠١٨/ ٠١/٠١ ٢٠١٨/ ٣١/١٢ ٢٠١٩/ ٣١/١٢ 

         ليـرة سوريــة         ليـرة سوريــة         ليـرة سوريــة 

 ٧١٦ ٠٦٣ ٤٦    ٦٧١ ٠٤٠ ٥٧ ٠٥٩ ٨٧٥ ٥٧    يوم  ٦٠أقل من أو يساوي 

 ٢١٨ ٣٢٧ ٤    ٣٣١ ٩٥٩ ٤ ٧٩١ ٤٤٣ ١٠٨    يوم  ٩٠يوم و ٦١بني 

 ٠٧٩ ٩٢٦ ١٢    ٨٥٣ ٤٤٣ ٢٢ ٧٥٤ ٦٧١ ٢٥    يوم   ١٢٠يوم و ٩١بني 

            -         ٠١٧ ٥٦٦ ١٤ ٢٣٤ ٠٩٨ ١٠    يوم   ١٨٠يوم و  ١٢١بني 

 ٦٦٠ ٤٤٩ ٦    ٦٧٧ ٤٧٣ ٢٧ ٤٣٨ ٩٧٢ ١١    يوم   ٢٧٠يوم و  ١٨١بني 

 ٦٢١ ٨١٧ ٥    ٩٢٥ ١٣١ ٢٥ ٨٣٣ ٣٥١ ١٣    يوم   ٢٧٠أكرب من  

    ٢٩٤ ٥٨٤ ٧٥    ٤٧٤ ٦١٥ ١٥١ ١٠٩ ٤١٣ ٢٢٧ 



- ٤١ - 

 

  حساابت مدينة من شركات التأمني وإعادة التأمني -١٠

 

 

 خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة كتايل: تتلخص حركة 

 

 

  

 (املعدلة)  ٠١/٠١/٢٠١٨ (املعدلة)  ٣١/١٢/٢٠١٨ ٣١/١٢/٢٠١٩ 

       ليـرة سوريــة       ليـرة سوريــة      ليـرة سوريــة 

 ٧٧٥ ٥٩٩     ٩٣٧ ٨٣٢     ٣٦٥ ٠٣٢ ٣    شركات أتمني وإعادة أتمني حملية 

 ٠١٠ ٨٣٥ ٢٦٨    ٣٢٤ ٨٠١ ٢٣٣    ٥١٥ ٩٨٤ ٢٣٠    وإعادة أتمني خارجية شركات أتمني 

    ٧٨٥ ٤٣٤ ٢٦٩    ٢٦١ ٦٣٤ ٢٣٤    ٨٨٠ ٠١٦ ٢٣٤ 

 (٥٨٩ ٤٣٧ ٣١    ) (٥٨٩ ٤٣٧ ٣١     ) (٥٨٩ ٤٣٧ ٣١     ) اخلسائر االئتماتية املتوقعة 

    ١٩٦ ٩٩٧ ٢٣٧    ٦٧٢ ١٩٦ ٢٠٣    ٢٩١ ٥٧٩ ٢٠٢ 

كما يف  
٢٠١٩/١٢/٣١ 

كما يف 
٢٠١٨/١٢/٣١ 

كما يف 
٠١/٠١/٨٢٠١  

     ليـرة سوريــة     ليـرة سوريــة   ليـرة سوريــة 

 ٢٤٦ ٢٨١ ١       ٥٨٩ ٤٣٧ ٣١    ٥٨٩ ٤٣٧ ٣١    السنة  الرصيد كما يف أول

 ٣٤٣ ١٥٦ ٣٠              -                 -       إضافات  

       -                   -                     -           اسرتدادات 

 ٥٨٩ ٤٣٧ ٣١    ٥٨٩ ٤٣٧ ٣١    ٥٨٩ ٤٣٧ ٣١    السنة الرصيد كما يف آخر 



- ٤٢ - 

   أرصدة مدينة ودائنة وعمليات مع األطراف ذات العالقة -١١

 

 

 

  

 

 اجلنسية  العالقة طبيعة 

٢٠١٨/ ٠١/٠١ ٢٠١٨/ ٣١/١٢   ٢٠١٩/ ٣١/١٢ 
 

    ليـرة سوريــة    ليـرة سوريــة   ليـرة سوريــة 

      ذات عالقة  أطراف   -مدينة ذمم

 للصناعات املعدنية   METKAشركة  

شركة اتبعة لكبار  
 ٣٠٥ ٧٦٨ ٢    ٣٠٥ ٧٦٨ ٢    ٣٠٥ ٧٦٨ ٢    اليو�ن  املسامهني 

 الدرويب وشريكه شركة  

شركة اتبعة لكبار  
 ٢٦٦ ١     - - سورية  املسامهني 

 جمموعة وحود التجارية 

شركة اتبعة لكبار  
 ٠٩٣ ١٥١ ٥    ٠٩٣ ١٥١ ٥ ٠٩٣ ١٥١ ٥ سورية  املسامهني 

١ ٥٥٢ ٤٤١    ٨١٥ ١٢٩     سورية  شركة زميلة  سورية   -بنك الربكة        ٧٤٢ ٨٧ 

 ٦٦٣ ٢١٣ ٥    ٨٢٠ ٩٣٨ ٦    ٨٩٧ ٧٢٧ ١١    سورية  عضو جملس إدارة شركة كركور للتجارة املسامهة املغفلة  

 - - - سورية  املدير العام مازن الصبان 

 ٤٧٢ ٢٢٧     ٤١٠ ٢٧٤     ٥٦٧ ٤٥١     سورية  هيئة الرقابة الشرعية  أعضاء هيئة الرقابة الشرعية 

 ٩٤٩ ٨٥٢ ١    ٣٤٥ ٢٥٥  ٢    ٥٤٠ ٩٣٧ ٢      سورية  اإلدارة العليا  مدراء األقسام واألفرع

      ٤٩٠ ٣٠٢ ١٥    ٤١٤ ٩٤٠ ١٨    ٢١٧ ١٦٦ ٢٣ 

 (٤٢٧ ٧٥٢ ٨      ) (٤٢٧ ٧٥٢ ٨      ) (٤٢٧ ٧٥٢ ٨      )   مشكوك يف حتصيلها خمصص ديون  

      ٠٦٣ ٥٥٠ ٦      ٩٨٧ ١٨٧ ١٠    ٧٩٠ ٤١٣ ١٤ 

 

 اجلنسية  طبيعة العالقة 

٢٠١٨/ ٠١/٠١ ٢٠١٨/ ٣١/١٢ ٢٠١٩/ ٣١/١٢ 
 

         ليـرة سوريــة         سوريــةليـرة          ليـرة سوريــة 

      ذات عالقة  أطراف   -دائنة ذمم

١٩ ٤٠٦ ٩٥٦ ٧٦٧ ٥٩٧ ٢٢    سورية  مسامهون  دائنوا توزيعات أرابح      ٦٧٣ ٧٠٤ ٤٥ 

 ٠٨٨ ٨٨٢ ١    ٧٦٣ ٢٢٢          ٣١٦ ٨١٩ ٢    سورية  اإلدارة العليا  مدراء األقسام واألفرع دائن 

      ٧٦١ ٥٨٦ ٤٧    ٧١٩ ٦٢٩ ١٩     ٠٨٣ ٤١٧ ٢٥ 



- ٤٣ - 

 : ذات العالقة مع األطراف  ت فيما يلي ملخص التعامال

 

 

، واليت تتألف من املدير العام ومدراء األقسام  سنة الاملبالغ املدفوعة لإلدارة العليا خالل  اإلدارةتعكس مصاريف رواتب وأتعاب 
 . ومدراء األفرع

 : تتلخص حركة خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها كما يلي  

 

 

  

 يف املنتهية  للسنة املالية   
  ٢٠١٨/ ٠١/٠١ ٢٠١٨/ ٣١/١٢ ٢٠١٩/ ٣١/١٢ 

        ليـرة سوريــة        ليـرة سوريــة        ليـرة سوريــة  

     بيان الدخل الشامل  

 ٢٠٦ ١٧٤ ٤٧    ٤٧٥ ٣٥١ ٦٩    ٥٥٢ ٥٦٣ ٨٠     أقساط أتمني صايف إيرادات 

 ٦٨٠ ٦٥٢ ١٩    ٤٦٧ ٦٦٤ ٤١    (٩٣٤ ٣٢٥ ٤  )   مطالبات مدفوعة 

 (١٨٤ ٨١٣ ٤٩  )  (٩٦٧ ٨٢٧ ٦٠  )  ٦٢٥ ٤٦٢ ٧٩     وأتعاب اإلدارة   مصاريف رواتب

-        ٦٥٥ ٧٥٩ ٦    ٠٠٠ ٠٠٠ ٣٠     مكافآت جملس اإلدارة   

كما يف  
٢٠١٩/١٢/٣١ 

كما يف 
٢٠١٨/١٢/٣١ 

كما يف 
٠١/٠١/٨٢٠١  

         ليـرة سوريــة         ليـرة سوريــة         سوريــةليـرة  

 ١٢٢ ٠٣٢ ٦    ٤٢٧ ٧٥٢ ٨    ٤٢٧ ٧٥٢ ٨    السنة  الرصيد كما يف أول

 ٣٠٥ ٧٢٠ ٢              -                 -       إضافات  

       -                 -                 -           اسرتدادات 

 ٤٢٧ ٧٥٢ ٨    ٤٢٧ ٧٥٢ ٨    ٤٢٧ ٧٥٢ ٨    السنة الرصيد كما يف آخر 



- ٤٤ - 

 

  مقبوضة وموجودات أخرى مستحقة غري أرابح مراحبة -١٢

 

 

لريات ذهبية إنكليزية مت شراؤها هبدف تقدميها كهدا� دعائية وحتفيزية   ١٠٧ميثل بند مصاريف دعائية وحتفيزية مدفوعة مقدمًا قيمة 
 البالغ قيمته  / ومت حتويل الربح  ١٥ ٩٥٠ ٥٠٠لريات ذهبية مببلغ /  ١٠٥للموظفني أوالعمالء أواملندوبني. مت خالل الفرتة بيع 

 . محلة الواثئق  أرابحإىل رية سورية  / ل  ١١ ٠٢٨ ٨٤٥ /
 : تتلخص حركة خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها كما يلي 
 

 

  

 ٢٠١٨/ ٠١/٠١ ٢٠١٨/ ٣١/١٢ ٢٠١٩/ ٣١/١٢ 

         ليـرة سوريــة         ليـرة سوريــة         ليـرة سوريــة 

 ٩٧٩ ٣٢٣ ٢٨    ٠٤٧ ٢٤٦ ٢٥    ٠٥٥ ١٥٨ ٤    واثئق محلة  –أرابح مراحبة ودائع مستحقة 

 ٨٦٣ ٩٧٦ ٢٢    ٦٦١ ٧٥٣ ١٩    ٠٩١ ٣٢٥ ٢٦    مسامهني –أرابح مراحبة ودائع مستحقة 

 ٧٠٥ ٤٤٥ ٣٣    ٧٤٣ ٦٦٩ ٣٧    ٣٤٩ ٣٦٢ ٢٥    مصاريف مدفوعة مقدماً 

-        االحتاد السوري لشركات التأمني           -     ٩٦٤ ٧٠٢ ٢ 

 ٦٥٨ ١٦٢ ١٤    ٣٣٥ ٦٧١ ١    ٨٧٩ ٩٧٦ ٢    حجوزات قضائية لدى البنوك 

 ٤٠٠ ٠١٥ ٥    ٤٠٠ ٠١٥ ٥    ٧٤٥ ٩٣     مصاريف دعائية وحتفيزية مدفوعة مقدماً  

 ٨١٤ ٠٥٥ ٥    ١٤٤ ١٦٣ ٥    ٨٦٨ ٠٦٠ ٢    دفعات مقدمة للموردين 

-          دفعات مقدمة للموظفني      ٣ ٤٦٨ ٠٩٩ ٣٥١ ٣٤٠ ٥  

 ١٤٦ ٨     ٧٠٧ ٦١٣ ١٣٦             - شركة وساطة مالية 

 ٣٥٢ ٠٠٧ ٢         ٤١٠ ٣٣٦ ١       ٦٧١ ٥٣١ ١    أرصدة مدينة أخرى  

    ٩٨٠ ١٦٦ ١١٧    ٧٩٨ ٨٠٩ ٢٣٧    ٦٥٨ ٥٠٨ ٦٢ 

 (٣٥٧ ٥٨١ ٣    )  (٥٤٧ ٩٥٤ ٣     ) (٤٤٩ ٤١٥ ٣   ) خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها 

    ٦٢٣ ٥٨٥ ١١٣    ٢٥١ ٨٥٥ ٢٣٣    ٢٠٩ ٠٩٣ ٥٩ 

    

كما يف  
٢٠١٩/١٢/٣١ 

كما يف 
٢٠١٨/١٢/٣١ 

كما يف 
٠١/٠١/٨٢٠١  

         ليـرة سوريــة         ليـرة سوريــة         ليـرة سوريــة 

-       ٣٥٧ ٥٨١ ٣    ٥٤٧ ٩٥٤ ٣    سنة ال الرصيد كما يف أول  

-         إضافات        ٣٥٧ ٥٨١ ٣    ٣٦٦ ٧٨٩ 

        -           (١٧٦ ٤١٦      ) (٠٩٨ ٥٣٩   ) اسرتدادات 

 ٣٥٧ ٥٨١ ٣    ٥٤٧ ٩٥٤ ٣    ٤٤٩ ٤١٥ ٣    سنة الالرصيد كما يف آخر 



- ٤٥ - 

  حصة معيدي التأمني من االحتياطيات الفنية واحلسابية -١٣

 

 

 ٣١/١٢/٩٢٠١   

من  معيدي التأمنيحصة    من  حصة معيدي التأمني  من  حصة معيدي التأمني   

 مطالبات مل يبلغ عنها مطالبات حتت التسوية  إيرادات غري مكتسبة  اجملموع
 ليـرة سوريــة ليـرة سوريــة ليـرة سوريــة ليـرة سوريــة 

     فرع التأمني:

 ٣٧٥ ٠٣٣ ٢              -          ٢١٨ ٢٣٢     ١٥٧ ٨٠١ ١    احلياة (احتياطي حسايب)

 ٧٠٧ ١٠٢ ١٣    ٤١٩ ١٧٠ ٢    ٥٦١ ٦٩٧ ٣    ٧٢٧ ٢٣٤ ٧    البحري

 ٥٢٤ ١٠٥ ٤٦    ٧٦٤ ٠١٣ ٦    ٧٦٠ ٠٩١ ٤٠              -          شامل سيارات 

 ٥٥٥ ٣٩٤ ١    ٩٤٠ ١٦١     ٦٠٠ ٠٧٩ ١    ٠١٥ ١٥٣     إلزامي سيارات 

 ٥٧٨ ٧٣٨ ٤٠    ٧٢١ ٠٧٩ ٤    ١٣٩ ١٩٨ ٢٧    ٧١٨ ٤٦٠ ٩    احلريق

 ٥٧٥ ٩٨٥ ٢    ٠٠٠ ٤٥٠     ٥٧٥ ١٣٥     ٠٠٠ ٤٠٠ ٢    اهلندسي

 ٩٩٣ ٥٨٤ ٢    ٩٤٨ ٠٨٦ ١              -          ٠٤٥ ٤٩٨ ١    السفر

           -                    -                    -                    -          مسؤوليات

 ٣١١ ٩٢٩ ٢٣٣    ٨٤٥ ٣٧٠ ٣٠    ٣٠٠ ٤٧٢ ٢٠٢    ١٦٦ ٠٨٦ ١    احلوادث العامة

 ٣٢٦ ١٣٣          ٨١٤ ١٤                   -           ٥١٢ ١١٨     احلوادث الشخصية

    ٩٤٤ ٠٠٧ ٣٤٣    ٤٥١ ٣٤٨ ٤٤    ١٥٣ ٩٠٧ ٢٧٤    ٣٤٠ ٧٥٢ ٢٣ 

(املعدلة)  ٣١/١٢/٨٢٠١    

من  حصة معيدي التأمني  من  حصة معيدي التأمني  من  حصة معيدي التأمني   

 مطالبات مل يبلغ عنها مطالبات حتت التسوية  إيرادات غري مكتسبة  اجملموع
 ليـرة سوريــة ليـرة سوريــة ليـرة سوريــة ليـرة سوريــة 

     فرع التأمني:

 ٧٦٢ ٦٢٩ ٢              -          ٧١٨ ٢٣١     ٠٤٤ ٣٩٨ ٢    (احتياطي حسايب) احلياة 

 ٦٩٥ ٣٠٦ ٢٣    ٥٧٠ ٣٤٠ ٤    ٥٦١ ٤٩٧ ٤    ٥٦٤ ٤٦٨ ١٤    البحري 

 ٠٦٢ ٤٦٢ ٤٨    ١٣٩ ٣٢١ ٦    ٩٢٣ ١٤٠ ٤٢              -           شامل سيارات  

 ٥٥٧ ٦٩٨ ١    ٩٤٠ ١٦١     ٦٠٠ ٠٧٩ ١    ٠١٧ ٤٥٧     إلزامي سيارات  

 ٧٤٣ ١٥٥ ٢٦    ٦١٢ ٩٦٢ ٢    ٥٣٣ ٣٩٢ ٧    ٥٩٨ ٨٠٠ ١٥    احلريق 

 ٩١٢ ١٥٥     ٣٣٧ ٢٠     ٥٧٥ ١٣٥               -           اهلندسي 

 ٢٦٧ ٧٥٣ ٣    ٩٥٩ ٧٤١               -           ٣٠٨ ٠١١ ٣    السفر 

 ٨٣٥ ٦١٢ ٢٣٣    ٢٤٥ ٢٦٨ ٣٠    ٣٠٠ ٧٨٨ ٢٠١    ٢٩٠ ٥٥٦ ١    احلوادث العامة

 ٣٢٦ ٣٥٩          ٩٢٥ ٣٩                    -           ٤٠١ ٣١٩        احلوادث الشخصية 

    ١٥٩ ١٣٤ ٣٤٠    ٧٢٧ ٨٥٦ ٤٤    ٢١٠ ٢٦٦ ٢٥٧    ٢٢٢ ٠١١ ٣٨ 



- ٤٦ - 

 

 

  

(املعدلة)  ٠١/٠١/٨٢٠١    

من  حصة معيدي التأمني  من  التأمنيحصة معيدي    من  حصة معيدي التأمني   

 مطالبات مل يبلغ عنها مطالبات حتت التسوية  إيرادات غري مكتسبة  اجملموع
 ليـرة سوريــة ليـرة سوريــة ليـرة سوريــة ليـرة سوريــة 

     فرع التأمني:

 ٥٤٥ ٢١٤ ٣                -       ٩٥٢ ٣٦٦ ١    ٥٩٣ ٨٤٧ ١    احلياة (احتياطي حسايب)

 ٣٣٥ ١٩٣ ١٠    ٩١٢ ٣٤٤ ١    ٣٨٥ ٣٦٥ ٤    ٠٣٨ ٤٨٣ ٤    البحري

 ٦١٥ ٨٢٥ ٥٢    ٢٩٨ ٨٩٠ ٦    ٣١٧ ٩٣٥ ٤٥                -       شامل سيارات 

 ٦٦٩ ٤٤٣ ٢    ٤٩٦ ٢٦٢     ٩٧٣ ٧٤٩ ١    ٢٠٠ ٤٣١     إلزامي سيارات 

 ٤٥٣ ٥٥٥ ٣٧    ٤٥٥ ٤٠٥ ٣    ٥٧٣ ٩٨٧ ١٥    ٤٢٥ ١٦٢ ١٨    احلريق

 ١٤٧ ٤١٠     ٦٧١ ٤٥     ٩٠٠ ١٢٠     ٥٧٦ ٢٤٣     اهلندسي

 ٥٦٠ ٨١٩ ٢    ٦٣٤ ٦٢٩                 -        ٩٢٦ ١٨٩ ٢    السفر

 ٦٩٦ ٧٤١ ٢٣٣    ٢٤٥ ٢٦٨ ٣٠    ٣٠٠ ٧٨٨ ٢٠١    ١٥١ ٦٨٥ ١    احلوادث العامة

 ٣٢٦ ٣٨٣       ٥٩٢ ٤١          ٠٠٠ ٩              ٧٣٤ ٣٣٢           احلوادث الشخصية

      ٣٤٦ ٥٨٧ ٣٤٣    ٣٠٣ ٨٨٨ ٤٢    ٤٠٠ ٣٢٣ ٢٧١    ٦٤٣ ٣٧٥ ٢٩ 



- ٤٧ - 

 

  استثمارات عقارية -١٤

يف منطقـة معضـمية الشـام يف دمشـق وقيمـة أسـهم  ٢٠١٠ميثل هذا البند قيمة أرض مت شراؤها خالل عـام 
 املــزة خلــف مشــفى الــرازي يف دمشــقيف مشــروع اســتثمار عقــاري يف منطقــة  ٢٠١٦مت شــراؤها خــالل عــام 

االســـتثمار العقـــاري يف منطقـــة املـــزة  / لـــرية ســـورية مـــن  ٢٠١ ٧١٤ ٨٧١ميلـــك محلـــة الواثئـــق مـــا قيمتـــه / 
 :تتلخص حركة االستثمارات العقارية كما يلي

 

 

، ونتيجـة هلـذه الدراسـة ١٢/٢٠١٩/ ٣١قيمـة اسـتثماراهتا العقاريـة كمـا يف  لتقيـيم إبعـداد دراسـة قامت الشـركة 
 وابلتايل قامـت الشـركة بعكـس االخنفـاض يف، استثمار منطقة املعضمية يف قيمة  ارتفاعأنه يوجد تبني أنه يوجد 

/  ١ ١١٠ ٠٠٠استثمار منطقة املعضمية مبا يعادل فرق التقييم بني عـام اإلخنفـاض و العـام احلـايل مببلـغ /قيمة 
 .١٢/٢٠١٩/ ٣١كما يف لرية سورية  

 

، ونتيجـة هلـذه الدراسـة ١٢/٢٠١٨/ ٣١قيمـة اسـتثماراهتا العقاريـة كمـا يف  لتقيـيم الشـركة إبعـداد دراسـة قامت 
قيمــة  وابلتــايل قامــت الشــركة بعكــس االخنفــاض يف، اســتثمار منطقــة املعضــمية يف قيمــة  ارتفــاعتبــني أنــه يوجــد 

/ لـرية  ٢٣ ٨٩٠ ٠٠٠استثمار منطقة املعضمية مبا يعادل فرق التقييم بني عام اإلخنفاض و العام احلايل مببلغ /
 .١٢/٢٠١٨/ ٣١كما يف سورية  

 

كما يف  
٢٠١٩/١٢/٣١ 

كما يف 
٢٠١٨/١٢/٣١ 

كما يف 
٠١/٠١/٨٢٠١  

         ليـرة سوريــة         سوريــةليـرة          ليـرة سوريــة 

 ٤٣٥ ١٨٧ ٦١٨    ٤٣٥ ١٨٧ ٦١٨    ٤٣٥ ٠٧٧ ٦٤٢    السنة  الرصيد كما يف أول

             -                       -                       -           إضافات  

    ٤٣٥ ١٨٧ ٦١٨    ٤٣٥ ١٨٧ ٦١٨    ٤٣٥ ٠٧٧ ٦٤٢ 

           -             ٠٠٠ ٨٩٠ ٢٣       ٠٠٠ ١١٠ ١         استثمارات عقارية قيمة يف خنفاض  عكس اال

 ٤٣٥ ١٨٧ ٦١٨    ٤٣٥ ٠٧٧ ٦٤٢    ٤٣٥ ١٨٧ ٦٤٣    السنة  الرصيد كما يف آخر  



- ٤٨ - 

 

  املوجودات الثابتة املادية (بعد تنـزيل االستهالك املرتاكم) -١٥

/ مليون لرية سورية على أن يتم تسديد ابقي مثن العقار عند    ٣٧٦ ٨٦٤ ٠٠٠بعقد اتفاق لشراء عقار ليكون مقر.للشركة و قد سددت الشركة دفعة من مثن العقار مبلغ /   ٢٠١٨عام قامت الشركة خالل 
. ءجراءات نقل امللكية و أعمال اإلكسااالنتهاء من إجراءات نقل امللكية للشركة و قد مت إدراج العقار يف بند مشروعات قيد التنفيذ حلني االنتهاء من إ

 اجملموع  مشروعات قيد التنفيذ  ديكورات وحتسينات  جتهيزات ومعدات  معلوماتية لوازم  أاثث و مفروشات سيارات مباين  

 ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة  

         التكلفة 

 ٧٤٧ ٢٦٤ ٤٧٩    ٠٩٥ ٤٢٥ ٨٦    ٦٨٢ ٦٢٩ ٥٥    ٢٠١ ٠٤٣ ١٧    ٢٦٨ ٠٩٠ ٢٤    ٠١٨ ٨٧٩ ١٤    ٦٠٠ ١٧٢ ١٨    ٨٨٣ ٠٢٤ ٢٦٣    ٨٢٠١/  ٠١/ ١يف  الرصيد

-         ٣٩٠ ٨٥٩ ٦٥    احملول من مشروعات حتت التنفيذ                 ٠٢٠ ١٥     ٥٠٠ ٣٣         -                    -            )٦٥ ٩٠٧ ٩١٠     (          -            

-         إضافات السنة                     -                ٩٠٠ ٧٥٣ ٤٥٩    ١٥٠ ٠٣٣ ٤٥٨    ٠٠٠ ٨٥     ٥٠٠ ٣٤٥     ٢٥٠ ٠٧٧ ١    ٠٠٠ ٢١٣ 

 (٠٠٠ ١١٥          ) (٠٠٠ ١١٥          )           -                     -                     -                     -                     -                     -           استبعادات السنة 

 ٦٤٧ ٩٠٣ ٩٣٨    ٣٣٥ ٤٣٥ ٤٧٨    ٦٨٢ ٧١٤ ٥٥     ٧٠١ ٣٨٨ ١٧    ٥٣٨ ١٨٢ ٢٥    ٥١٨ ١٢٥ ١٥    ٦٠٠ ١٧٢ ١٨    ٢٧٣ ٨٨٤ ٣٢٨      ١٢/٨٢٠١/ ٣١يف  الرصيد

-         إضافات السنة                     -               ٩٠٠ ٢٨٤ ١٥    ٠٠٠ ٣٥٠     ١٠٠ ٨٥٠ ٢    ٠٠٠ ٥٠٧ ١    ٨٠٠ ٨٧٧ ٨    ٠٠٠ ٧٠٠ ١ 

 (٨٣٠ ١٢٨ ٢٤   )           -           (١٤٥ ٣٨٦ ١٩  )           -           (٧٠٠ ٩٠٢   ) (٩٨٥ ٨٣٩ ٣  )           -                     -           استبعادات السنة 

 ٧١٧ ٠٥٩ ٩٣٠    ٣٣٥ ٧٨٥ ٤٧٨    ٦٣٧ ١٧٨ ٣٩    ٧٠١ ٨٩٥ ١٨    ٦٣٨ ١٥٧ ٣٣    ٥٣٣ ٩٨٥ ١٢    ٦٠٠ ١٧٢ ١٨    ٢٧٣ ٨٨٤ ٣٢٨    ١٢/٩٢٠١/ ٣١يف الرصيد 

         االستهالك املرتاكم 

 (٠٨٧ ٤٧٥ ١٣٩  )            -           (٠٧٩ ٥٥١ ٥٥  )  (٥٣٥ ١٢٩ ١١  )  (١٢٨ ٥٧٦ ٢٣  )  (٨٥٤ ٨٥٤ ١٤  )  (٣٥٢ ٠١٦ ١٢  )  (١٣٩ ٣٤٧ ٢٢  )  ٨٢٠١/  ١/ ١يف  الرصيد

 (٢٥٦ ٦١٣ ٩      )           -           (٢٦٣ ٣٤        ) (٨٩٩ ٠٦٣ ٢   ) (٩٤٢ ٣٧٨       ) (١٧٥ ٣٢         ) (٤٨٠ ٨٤٣ ١    ) (٤٩٧ ٢٦٠ ٥    )  استهالكات العام 

 (٣٤٣ ٠٨٨ ١٤٩  )           -           (٣٤٢ ٥٨٥ ٥٥  ) (٤٣٤ ١٩٣ ١٣  ) (٠٧٠ ٩٥٥ ٢٣  ) (٠٢٩ ٨٨٧ ١٤  ) (٨٣٢ ٨٥٩ ١٣  ) (٦٣٦ ٦٠٧ ٢٧  )   ١٢/٨٢٠١/ ٣١يف  الرصيد

 (٧١٨ ٦٩٣ ١٠    )           -           (٤٤٥ ١٠٢       ) (٨٧٣ ٠٣٩ ٢  ) (٦٤١ ٥٩         ) (٦٠٢ ٧١   ) (٠٨٠ ٨٤٦ ١  ) (٠٧٧ ٥٧٤ ٦  ) استهالكات السنة 

 ٣٧١ ٠٤٣ ٢٤                 -           ٦٨٦ ٣٠٠ ١٩              -           ٧٠٠ ٩٠٢          ٩٨٥ ٨٣٩ ٣              -                     -           استبعادات السنة 

 (٦٩٠ ٧٣٨ ١٣٥  )           -           (١٠١ ٣٨٧ ٣٦  ) (٣٠٧ ٢٣٣ ١٥  ) (٠١١ ١١٢ ٢٣  ) (٦٤٦ ١١٨ ١١  ) (٩١٢ ٧٠٥ ١٥  ) (٧١٣ ١٨١ ٣٤  )   ١٢/٢٠١٩/ ٣١يف الرصيد 

         د الدفرتي يالرص

 ٣٠٤ ٨١٥ ٧٨٩      ٣٣٥ ٤٣٥ ٤٧٨    ٣٤٠ ١٢٩         ٢٦٧ ١٩٥ ٤       ٤٦٨ ٢٢٧ ١       ٤٨٩ ٢٣٨        ٧٦٨ ٣١٢ ٤        ٦٣٧ ٢٧٦ ٣٠١     ٨٢٠١/  ١٢/ ٣١يف 

 ٠٢٧ ٣٢١ ٧٩٤    ٣٣٥ ٧٨٥ ٤٧٨    ٥٣٦ ٧٩١ ٢    ٣٩٤ ٦٦٢ ٣    ٦٢٧ ٠٤٥ ١٠    ٨٨٧ ٨٦٦ ١    ٦٨٨ ٤٦٦ ٢    ٥٦٠ ٧٠٢ ٢٩٤    ٩٢٠١/  ١٢/ ٣١يف 



- ٤٩ - 

 

 

  املوجودات الثابتة غري املادية (بعد تنـزيل اإلطفاء املرتاكم) -١٦

 

 

 هيئة اإلشراف على التأمني  وديعة جممدة لصاحل -١٧

  لدى  اإلشراف على التأمني ، تلتزم شركات التأمني أبن تودع ابسم هيئة ٢٠٠٥لعام  ٤٣التشريعي رقم  للمرسوم وفقًا 

 ترغب  يت التأمني ال فرعمن أ فرعمليون لرية سورية وديعة ضمان ابلنسبة لكل  ٢املصارف السورية املرخصة مبلغ  ىحدإ
، وعلى أن تبقى هذه الوديعة جممدة  مليون لرية سورية ٢٥ ن ع عفر مبزاولتها، على أن ال يزيد جمموع ما تودعه لكـل األ

 . مادامت الشركة قائمة وتقوم بعملها 
 

 حساابت دائنة لشركات التأمني وإعادة التأمني -١٨

واحلسـابية  الفنيـةيـات حتياطالبند أرصدة جممدة على شركات إعـادة التـأمني ملقابلـة حصـة معيـدي التـأمني مـن اال هذاميثل 
 :واليت تتلخص مبا يلي ابت شركات إعادة التأمني اجلاريةابإلضافة إىل حسا

 . مستحقات شركات إعادة التأمني
 .ة)حساابت جممدة ملعيدي التأمني عن االحتياطي الفين (سنة واحد

 .أشهر) ٣حساابت جممدة ملعيدي التأمني عن مطالبات حتت التسوية (
 .أشهر) ٣حساابت جممدة ملعيدي التأمني عن مطالبات حصلت ومل يبلغ عنها (

  

 برامج معلوماتية 
اشرتاك يف جممع التأمني 

 االلزامي
 (اجملموع)

 ليـرة سوريــة ليـرة سوريــة ليـرة سوريــة 
    الكلفة التارخيية:

 ٢٤٥ ٩١٤ ١٧    ٩٧٢ ٤٧٢ ١٠    ٢٧٣ ٤٤١ ٧    ٨٢٠١/  ١/ ١يف  الرصيد

 ٢٤٥ ٩١٤ ١٧    ٩٧٢ ٤٧٢ ١٠    ٢٧٣ ٤٤١ ٧    ٣١/١٢/٨٢٠١يف  الرصيد

 ٢٤٥ ٩١٤ ١٧    ٩٧٢ ٤٧٢ ١٠    ٢٧٣ ٤٤١ ٧    ٣١/١٢/٩٢٠١يف الرصيد 

    االطفاء املرتاكم:

 (٢٤٥ ٩١٤ ١٧  )  (٩٧٢ ٤٧٢ ١٠  )  (٢٧٣ ٤٤١ ٧  )  ٨٢٠١/  ١/ ١يف  الرصيد

 (٢٤٥ ٩١٤ ١٧  )  (٩٧٢ ٤٧٢ ١٠  )  (٢٧٣ ٤٤١ ٧  )  ٣١/١٢/٨٢٠١يف  الرصيد

 (٢٤٥ ٩١٤ ١٧  )  (٩٧٢ ٤٧٢ ١٠  )  (٢٧٣ ٤٤١ ٧  )  ٣١/١٢/٩٢٠١يف الرصيد 

    القيمة الدفرتية الصافية:

           -                        -                       -            ٣١/١٢/٨٢٠١يف 

           -                        -                       -            ٣١/١٢/٢٠١٩يف 



- ٥٠ - 

 تتوزع احلساابت الدائنة لشركات التأمني وإعادة التأمني كما يلي:

 

 

  االحتياطيات الفنية واحلسابية -١٩

 

 

  

 املعدلة)(  ٢٠١٨/ ٠١/٠١ ( املعدلة) ٣١/١٢/٢٠١٨ ٣١/١٢/٢٠١٩ 

    

         ليـرة سوريــة         ليـرة سوريــة           ليـرة سوريــة 

 ٢٨٥ ٨٣٨ ١٨    ٣٦٩ ٠٠٥ ٢٠    ٦٦٩ ٤٧٨ ١٩    شركات أتمني وإعادة أتمني حملية 

 ٧٧٥ ٠٤٥ ١٣٠    ١٠٣ ٢٤٧ ١٧٧    ١١٨ ٩٤٤ ١٨٠    شركات أتمني وإعادة أتمني خارجية 

    ٠٦٠ ٨٨٤ ١٤٨    ٤٧٢ ٢٥٢ ١٩٧    ٧٨٧ ٤٢٢ ٢٠٠ 

 ٣١/١٢/٩٢٠١   

 احتياطي احتياطي احتياطي 
 مطالبات مل يبلغ عنها مطالبات حتت التسوية  إيرادات غري مكتسبة  اجملموع

 ليـرة سوريــة ليـرة سوريــة ليـرة سوريــة ليـرة سوريــة 
     فرع التأمني:

 ١١٨ ٤٤٧ ٢٦                -                   -       ١١٨ ٤٤٧ ٢٦    ادخار حياة 

 ٨٥٢ ٨٣٨ ٤                -       ٤٣٥ ٤٦٤     ٤١٧ ٣٧٤ ٤    حياة

 ٣٣٣ ٦٨٧ ٢٠    ٥٦٣ ٧٥٦ ٣    ٨٩٥ ٤٠٨ ٤    ٨٧٥ ٥٢١ ١٢    البحري 

 ١٩٧ ١٤١ ٤٢    ٦٠٤ ٤٦٨ ٣    ٠٢٩ ١٢٤ ٢٣    ٥٦٤ ٥٤٨ ١٥    مركبات / اضرار ذاتية 

 ٧٢٤ ٤٧٢ ٤٣٢    ٤٥٥ ٩٠٤ ٣٤    ٩٥٣ ٩١٤ ٣٩٠    ٣١٦ ٦٥٣ ٦    مركبات / مسؤولية مدنية

 ٤٢٥ ٣٦٦ ٤٠٢    ٥٤٢ ١٢٣ ٦٤    ٩٩٧ ٥٣٢ ٦٧    ٨٨٦ ٧٠٩ ٢٧٠    لي داخ  صحي

 ٠٧٢ ٠٨١ ٨٨    ٠٣٩ ٦٦١ ٥    ٣٨١ ١٤٧ ٣    ٦٥٢ ٢٧٢ ٧٩    صحي خارجي 

 ٩٢٦ ٨٨٢ ٤٣    ٢٧٥ ٣٠٠ ٤    ٥٠٠ ٦٦٨ ٢٨    ١٥١ ٩١٤ ١٠    حريق

 ٠٠٠ ٧٢٢ ٣    ٥٠٠ ٥٦٢     ٥٠٠ ١٥٩     ٠٠٠ ٠٠٠ ٣    هندسي 

 ٦٢٨ ٦٣٣ ٦    ٣٣٢ ٢٥٥ ٢                -       ٢٩٦ ٣٧٨ ٤    أتمني السفر 

 ٨٣٤ ٧١٢     ٥٥٣ ١١٢                 -       ٢٨١ ٦٠٠     مسؤليات 

 ١٥٩ ٣٩٢ ٢٣٤    ٤٩٥ ٣٩٦ ٣٠    ٣٠٠ ٦٤٣ ٢٠٢    ٣٦٤ ٣٥٢ ١    العامةاحلوادث 

 ٦٥٨ ١٦٦           ٥١٨ ١٨                  -             ١٤٠ ١٤٨         احلوادث الشخصية 

    ٩٢٦ ٥٤٤ ٣٠٦ ١   ٨٧٦ ٥٥٩ ١٤٩    ٩٩٠ ٠٦٣ ٧٢١    ٠٦٠ ٩٢١ ٤٣٥ 



- ٥١ - 

 

 

(املعدلة)  ٨٢٠١ /٣١/١٢    

 احتياطي احتياطي احتياطي 
 مطالبات مل يبلغ عنها مطالبات حتت التسوية  إيرادات غري مكتسبة  اجملموع

 ليـرة سوريــة ليـرة سوريــة ليـرة سوريــة ليـرة سوريــة 
     فرع التأمني:

 ٢٤٢ ٥٠٢ ٩٥                -                   -       ٢٤٢ ٥٠٢ ٩٥    حياة ادخار 

 ١٣٩ ٤٠٨ ٦                -       ٤٣٥ ٤٦٣     ٧٠٤ ٩٤٤ ٥    حياة

 ١٩٧ ٠٢٨ ٢٩    ٦٠٨ ٤٥٠ ٥    ٨٩٥ ٤٠٨ ٥    ٦٩٤ ١٦٨ ١٨    البحري 

 ٦٦٢ ٣٣٧ ٤٦    ٣٤٠ ٢٢٢ ٤    ٩٣٤ ١٤٨ ٢٨    ٣٨٨ ٩٦٦ ١٣    مركبات / اضرار ذاتية 

 ١٣٣ ١٢٧ ٤٨٧    ٩٤٩ ٩٧٨ ٤٧    ٢٦٠ ٦٣٩ ٣٤٣    ٩٢٤ ٥٠٨ ٩٥    مركبات / مسؤولية مدنية

 ٦١٨ ٥٥٧ ٥٨٧    ٢٩٠ ٩٨٠ ٧١    ٨٤٨ ٥٥٤ ٨٣    ٤٨٠ ٠٢٢ ٤٣٢    داخلي  صحي

 ٦٩٣ ٣٦٨ ٩١    ٢٠٠ ٧١٨ ٢١    ٤٢٦ ٧٨٩ ١٥    ٠٦٧ ٨٦١ ٥٣    صحي خارجي 

 ٤٠٣ ٢٣٠ ٢٩    ٨٥٣ ٣٣٩ ٣    ٠٠٠ ٠٧٨ ٨    ٥٥٠ ٨١٢ ١٧    حريق

 ٤٢٥ ١٨٣     ٩٢٥ ٢٣     ٥٠٠ ١٥٩                 -       هندسي 

 ٨٣٨ ٤٤٤ ٧    ٠٩٩ ٤٦٨ ١                -       ٧٣٩ ٩٧٦ ٥    أتمني السفر 

 ٦٧٣ ٤٩١ ٢٣٤    ٢٤٥ ٢٦٨ ٣٠    ٣٠٠ ٧٨٨ ٢٠١    ١٢٨ ٤٣٥ ٢    احلوادث العامة

 ١٥٩ ٤٤٩           ٩٠٧ ٤٩                  -               ٢٥٢ ٣٩٩          احلوادث الشخصية 

    ١٨٤ ١٢٩ ٦١٥ ١   ٤١٧ ٥٠٠ ١٨٦    ٥٩٨ ٠٣٠ ٦٨٧    ١٦٩ ٥٩٨ ٧٤١ 

(املعدلة)  ٠١/٠١/٨٢٠١    

 احتياطي احتياطي احتياطي 
 مطالبات مل يبلغ عنها مطالبات حتت التسوية  إيرادات غري مكتسبة  اجملموع

سوريــةليـرة    ليـرة سوريــة ليـرة سوريــة ليـرة سوريــة 
     فرع التأمني:

 ٠١٧ ١٢٥ ٧٩                -                   -       ٠١٧ ١٢٥ ٧٩    حياة ادخار 

 ٧٧٣ ٤٩٩ ٦                -       ١١٥ ٦٥٧ ١    ٦٥٨ ٨٤٢ ٤    حياة

 ٨٩٥ ١٠٣ ١٣    ٣٣٠ ٨٠٥ ١    ٧٩٧ ٢٨٠ ٥    ٧٦٨ ٠١٧ ٦    البحري 

 ٥٥١ ١٢٦ ٥٢    ٨٥٨ ٠٤٥ ٥    ٠٥١ ٦٣٩ ٣٣    ٦٤٢ ٤٤١ ١٣    مركبات / اضرار ذاتية 

 ٨٩٤ ٥٥٢ ٥١٩    ٤٣٣ ٨٢٢ ٤٥    ٨٥٠ ٩٠٢ ٤٢٠    ٦١١ ٨٢٧ ٥٢    مركبات / مسؤولية مدنية

 ٦٩٠ ٤٥٧ ٢٣٨    ٢٢٦ ٢٤٩ ٢٩    ٠٦٦ ٦٤٤ ٤٨    ٣٩٨ ٥٦٤ ١٦٠    صحي 

 ٢١٣ ٦٨٣ ٤٠    ٢٩٧ ٦٤٠ ٣    ٠٠٠ ٦٢٨ ١٧    ٩١٦ ٤١٤ ١٩    حريق

 ٢٩٠ ٤٧٠     ٧٣٠ ٥٣     ٠٠٠ ١٣٠     ٥٦٠ ٢٨٦     هندسي 

 ٨٧٨ ٢٨٨ ٥    ٥٥٥ ١٧١ ١                -       ٣٢٣ ١١٧ ٤    أتمني السفر 



- ٥٢ - 

 

  ذمم دائنة ودائنون خمتلفون -٢٠

 

  املطلوابت الضريبية املؤجلة -٢١

 

مــن املرســوم رقــم  /٢١مبــا خيــص املــادة / ٢٨/٠٥/٢٠١٩بنــاًء علــى رأي املستشــار الضــرييب الصــادر بتــاريخ 
الـيت تـنص علـى اعفـاء أرابح مبيعـات األسـهم املسـتثمرة يف الشـركات املسـامهة مـن ضـريبة  ٢٠١٥لعام  ١٠

الدخل مل يتم خالل الفرتة احتساب املطلوابت الضريبية املؤجلة للتغري يف القيمة العادلة لالستثمارات املالية 
إعـــادة تبويـــب رصـــيد املطلـــوابت الضـــريبية لألعـــوام ، و كـــذلك مت  خـــالل بيـــان الـــدخل الشـــامل اآلخـــرمـــن 

 .السابقة ضمن بند احتياطي القيمة العادلة 
  

 اجملموع احتياطي احتياطي احتياطي 
  مطالبات مل يبلغ عنها مطالبات حتت التسوية  إيرادات غري مكتسبة 

 ليـرة سوريــة ليـرة سوريــة ليـرة سوريــة ليـرة سوريــة 
     فرع التأمني:

 ٠٠٩ ٤٤٦ ٢٣٤    ٢٤٥ ٢٦٨ ٣٠    ٣٠٠ ٧٨٨ ٢٠١    ٤٦٤ ٣٨٩ ٢    احلوادث العامة

 ٣٨٥ ٤٥٠             ٩٣٢ ٤٨            ٠٠٠ ١٠           ٤٥٣ ٣٩١           احلوادث الشخصية 

    ٥٩٥ ٢٠٤ ١٩٠ ١   ٦٠٦ ١٠٥ ١١٧    ١٧٩ ٦٨٠ ٧٢٩    ٨١٠ ٤١٨ ٣٤٣ 

 ٢٠١٨/ ٠١/٠١ ٢٠١٨/ ٣١/١٢ ٢٠١٩/ ٣١/١٢ 

         ليـرة سوريــة         ليـرة سوريــة         ليـرة سوريــة 

 ٦٧٣ ١٥٤ ٢٥    ٨٧٨ ٩٨٤ ٢٦    ٧٢٠ ٤٢٢ ٤٩    دفعات مقدمة من الزابئن

 ٥٥٨ ٦٧٠ ٦    ٩٩٦ ٢٣٣ ٨    ٤٨٢ ٠٧٥ ١١    ضريبة رواتب وأجور مستحقة

 ٩٨٣ ٢٤٤ ١    ١٨٧ ٣٠٣ ١    ٤١٣ ٨٠٧ ١    أتمينات اجتماعية مستحقة

 ٣٤٤ ٨١١ ٢    ٣٢٨ ٨١٩ ٢    ٣٩٤ ٤٦٨ ٣    رسم طابع وإدراة حملية وجمهود حريب وإعادة إعمار على عقود التأمني

 ٧٩١ ٦٢٢ ٢    ٥٠٩ ٣٤٥ ٣٠    ٨٨١ ٦٠٨ ١١٠    مصاريف مستحقة

 ٨٨٣ ٤٠٣ ٣    ٣٥٢ ٥٤٤ ٧    ٦٠٠ ٤٦٧ ٤    عموالت هيئة اإلشراف على التأمني املستحقة

 ١٣٥ ٣٥٧     ٨٤٧ ١٦٩     ٩١٠ ١٧     اشرتاكات مستحقة يف صندوق متضرري حوادث السري

 ٠٠٠ ٤٦٥ ٤    ٠٠٠ ٦٥٠ ٤    ٠٠٠ ٢٥٠ ٥    أتعاب مهنية وقانونية مستحقة

 ٤٤١ ٧٠٢ ١    ٤٤١ ٧٠٢ ١    ٤٤١ ٧٠٢ ١    مطالبات مستحقة

 ٢٧٧ ٧٣٨ ١٥    ٧٩٦ ٤٩٢ ٨٥    ٣٨٨ ٨١٩ ٣٦    شركة إدارة نفقات طبية

 ٨٤٠ ٤٥٨ ٢١    ٩١٦ ٨٦٩ ١٠٤    ١٠٥ ٣٧٢ ٨٤     دائنون خمتلفون

    ٩٢٥ ٦٢٩ ٨٥    ٢٥٠ ١١٦ ٢٧٤    ٣٣٤ ٠١٢ ٣٠٩ 



- ٥٣ - 

 

 

  ضريبة الدخلخمصص  -٢٢

والــذي حــدد  ٢٠٠٥للعــام  ٤٣ضــريبة الــدخل وفقــاً ألحكــام املرســوم التشــريعي رقــم  خمصــص تشــكيليــتم 
يتم إخضاع نتيجة   ضافات أخرى.إئة من صايف األرابح اخلاضعة للضريبة، بدون أية  اابمل١٥الضريبة مبعدل  

لدولية للتعديالت للوصول إىل الدخل اخلاضع للضريبة وذلك بسبب اختالف املعايري ا  الدورة املاليةأعمال  
فروقـات أسـعار الصـرف غـري و  الهـتالك املبـاين للتقارير املالية عن األنظمة الضريبية السورية وخاصـة ابلنسـبة

 .حتصيلهايف الديون املشكوك  وخمصص احملققة
 :ليمت احتساب ضريبة دخل محلة الواثئق واملسامهني كما ي

 ضريبة دخل محلة الواثئق: ١-٢٢

 املنتهية يف للسنة املالية 

 (املعدلة) ٣١/١٢/٨٢٠١ ٣١/١٢/٢٠١٩ 

        ليـرة سوريــة        ليـرة سوريــة 

كما وردت يف بيان    سنةحقوق محلة الواثئق لل(العجز)   فائض   صايف 
   الدخل  

 (٨٨٥ ٢٩٦ ٤٠٢  ) ٣٥٦ ١٩٥ ٣٣٠    والدخل الشامل اآلخر العائد حلملة الواثئق 

   ينـزل

 - - غري حمققة حلملة الواثئق �جتة عن تغريات أسعار الصرف مكاسب 

 (٤٧٠ ٢٢٦           ) (٨٩٠ ٩٦٣ ١        ) توزيعات أرابح أسهم نقدية 

 - (٠٠٠ ٠٠٠ ٢٥٠   ) من خالل بيان الدخل والدخل الشامل األخرأرابح بيع استثمارات مالية  

 (٥٣٠ ٢٧٠ ١       ) (١٨٤ ٨٢١ ١      )  اسرتداد خمصص خسائر ائتمانية متوقعة 

)         ٣ ٦١٩  ٥٥٥( (٠٩٨ ٥٣٩          ) اسرتداد خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها   

 -  يضاف

 ١٦٤ ٩٥٤ ٣٠    ٢١٥ ٨١١ ١١    مكاسب غري حمققة حلملة الواثئق �جتة عن تغريات أسعار الصرف 

 - ٩٧٠ ٧٢     بيع أسهم خسائر

 ٠٥٦ ٩٩٧ ٢                -              حتصيلها خمصص ديون مشكوك يف 

 (٢٢٠ ٤٦٢ ٣٧٣  ) ٣٦٩ ٧٥٥ ٨٧    ااألرابح (اخلسائر) الضريبية 

         ١٥٪                     ١٥٪             نسبة الضريبة 

            -           ٣٠٥ ١٦٣ ١٣    ضريبة الدخل 

           -              ٣٣١ ٣١٦ ١    الضريبة) من  ٪١٠مسامهة وطنية إلعادة اإلعمار (

           -              ٦٣٦ ٤٧٩ ١٤    ضريبة دخل محلة الواثئق 



- ٥٤ - 

 ضريبة دخل املسامهني: ٢-٢٢

 

 : ليما يضريبة الدخل ك خمصصحركة  تتلخص

 

  

 املنتهية يف للسنة املالية 

 (املعدلة) ٣١/١٢/٨٢٠١ ٣١/١٢/٩٢٠١ 

        ليـرة سوريــة        ليـرة سوريــة 

 ٢٢٣ ٨٧٠ ٩٤٦    ٨٤٨ ٢٥٣ ٥٣٠ ١   كما وردت يف بيان الدخل    سنةأرابح ال

   ينـزل

-          مكاسب غري حمققة للمسامهني �جتة عن تغريات أسعار الصرف   (          ٤٤٥ ٤٨٠) 

-          (٤٤٦ ٧٥٩ ٨٣     ) اسرتداد خمصص قرض حسن للحملة   

-          (٩٨٦ ٠٠٠ ٥٠٠ ١ ) من خالل بيان الدخل والدخل الشامل األخرأرابح بيع استثمارات مالية    

   

 (٢٧٢ ٩٣٧ ١       ) (٣٧٠ ٧٨٩          )  اسرتداد خمصص خسائر ائتمانية متوقعة 

 (٢٥٠ ٨٤٩ ٤٢     ) (٨٦٥ ٣٠٦ ٥٨     ) توزيعات أرابح أسهم نقدية 

 (٢٠٠ ٥٥٢          ) (٢٠٠ ٥٥٢          ) ريع العقارات 

   يضاف

              -       ٠٠٠ ٦٠٠ ١٤    مكاسب غري حمققة للمسامهني �جتة عن تغريات أسعار الصرف 

              -       ٧٤٢ ٦٥٨ ١٥    خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها 

-          خمصص قرض حسن حلملة الواثئق      ٤٤٦ ٧٥٩ ٨٣ 

 ٤٩٧ ٢٦٠ ٥         ٠٧٧ ٥٧٤ ٦        ) ١٥اهتالك املباين (اإليضاح 

 ٩٩٩ ٠٧٠ ٩٩٠    (٢٠٠ ٣٢٢ ٧٦    ) األرابح الضريبية (اخلسائر ) 

       ١٥٪                  ١٥٪            نسبة الضريبة 

 ٦٥٠ ٥١٠ ١٤٨              -          ضريبة الدخل 

 ٠٦٥ ٨٥١ ١٤             -           من الضريبة)  ٪١٠مسامهة وطنية إلعادة اإلعمار (

 ٧١٥ ٣٦١ ١٦٣             -           ضريبة دخل املسامهني

 ٢٠١٨ ٢٠١٩ 

         ليـرة سوريــة         ليـرة سوريــة 

 ٩٥٧ ٩٧٣ ٣٦    ٣٣٣ ٢٢١ ١٨٠      الرصيد كما يف بداية السنة 

             -       ٦٣٦ ٤٧٩ ١٤    ضريبة دخل محلة الواثئق 

 ٧١٥ ٣٦١ ١٦٣                 -       ضريبة دخل املسامهني

             -       (٣٣٣ ٢٢١ ١٨٠  ) اسرتدادات ضريبية عن أعوام سابقة 

 (٣٣٩ ١١٤ ٢٠     )       -               سنة املدفوع خالل ال

 ٣٣٣ ٢٢١ ١٨٠    ٦٣٦ ٤٧٩ ١٤    سنة الرصيد كما يف �اية ال
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، يف حـني مل تبــدأ ٢٠١٢لعــام مراجعـة البيــا�ت املاليـة للشـركة لتابعــة مب ٢٠١٦خـالل عـام  قامـت السـلطات الضــريبية
حــــىت .  ٢٠١٨، و٢٠١٧، و٢٠١٦، و٢٠١٥، و٢٠١٤، ٢٠١٣بعــــد مبراجعــــة البيــــا�ت املاليــــة للشــــركة لألعــــوام 

ــة مل ت البيـــا�تاتريـــخ إصـــدار هـــذه  ــريبية صـــدر املاليـ ــائي عـــن العـــام الســـلطات الضـ ــام ٢٠١٢التكليـــف النهـ .خـــالل عـ
مت تشــكيل خمصــص  / لــرية ســورية مــن االلتزامــات الضــريبية. ٢٠ ١١٤ ٣٤٠قامــت الشــركة بســداد مبلــغ /  ٢٠١٨

رأي املستشـار الضـرييب الصـادر بتـاريخ  بناًء علـىو / لرية سورية،  ١٨٠ ٠٠٠ ٠٠٠مببلغ /  ٢٠١٨ضريبة دخل عام 
ــادة / ٢٨/٠٥/٢٠١٩ ــام  ١٠مـــن املرســـوم رقـــم  /٢١مبـــا خيـــص املـ ــاء أرابح مبيعـــات  ٢٠١٥لعـ الـــيت تـــنص علـــى اعفـ

لعــدم احلاجــة لــه  خمصــص ضــريبة الــدخل احملتســب رداألســهم املســتثمرة يف الشــركات املســامهة مــن ضــريبة الــدخل مت 
 .مبوجب القانون املذكور اعاله

 

  الفائض املرتاكم يف حقوق محلة الواثئق /(العجز)  -٢٣

يف حـال وجـود �ايـة العـام. الفائض املرتاكم توزيعات مستحقة حلملة الواثئق مل يتم توزيعها بعد كما يف ميثل 
عجز مرتاكم يف صندوق محلة الواثئق، يلتزم املسامهون بتقدمي قرض حسن لتغطية كامـل العجـز يف صـندوق 

 .ما تقوم الشركة بتشكيل خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها ملقابلة هذا القرض احلسنمحلة الواثئق، ك

 

 : ليما يك  قرض حسن حلملة الواثئق خمصصحركة  تتلخص

  

 
كما يف 

٢٠١٩/١٢/٣١ 

كما يف 
٣١/١٢/٨٢٠١  

 (املعدلة)

كما يف 
٠١/٠١/٢٠١٨ 

 )املعدلة(

       ليـرة سوريــة          ليـرة سوريــة         ليـرة سوريــة 

 (٩٣٠ ٥٦٥ ٣٩  ) (٦٥١ ٩٠٨ ٤١٠  )  (٠٦٤ ٦٣٩ ٨٥     )   العجز املرتاكم يف حقوق محلة الواثئق

مكاسب غري حمققة مرتاكمة �جتة عن تغريات أسعار  
 ٥٠٣ ٦٧٤ ٣٢٠    ٣٣٩ ٧٢٠ ٢٨٩    ١٢٤ ٩٠٩ ٢٧٧    الصرف محلة 

 ٣١٣ ٦٥٤ ١    ٩٠٦ ٩٤٣ ١    ٥٩٩ ٩٨٩ ١    احتيياطي القيمة العادلة لالستثمارات املتاحة للبيع محلة 

            -         (٢٣١ ٥٠٥ ١  )             -         زكاةإخراج 

         -            ٤٤٦ ٧٥٩ ٨٣            -            قرض حسن حلملة الواثئق 

    ٨٨٦ ٧٦٢ ٢٨٢    (١٩١ ٩٩٠ ٣٦  ) ٦٥٩ ٢٥٩ ١٩٤ 

 ٢٠١٨ ٢٠١٩ 

 ليـرة سوريــة ليـرة سوريــة 
-         ٤٤٦ ٧٥٩ ٨٣    الرصيد كما يف بداية السنة   

-         اضافات      ٤٤٦ ٧٥٩ ٨٣ 

        -             ٤٤٦ ٧٥٩ ٨٣    اسرتدادات 

 ٤٤٦ ٧٥٩ ٨٣            -            الرصيد كما يف �اية السنة 
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 رأس املال -٢٤

و قـرار وزارة  ٠٨/١٠/٢٠١٩/م) اتريخ ١٥٨األوراق و األسواق املالية السورية رقم (بناء على موافقة هيئة 
و الـذي نـص علـى التصـديق علـى قـرار اهليئـة العامـة  ٢٧/٨/٢٠١٩) بتـاريخ ٢٤٠٢التجارة الداخلية رقـم (

بـز�دة   ١٦/٠٦/٢٠١٩غري العادية  لشركة العقيلة للتأمني التكـافلي املسـامهة املغفلـة العامـة املنعقـد بتـاريخ 
مليــون لــرية ســورية مــن  ٦٥٠رأس مــال الشــركة البــالغ مليــارين و ثالمثائــة ومخســون مليــون لــرية ســورية مبقــدار 
) املـتمم لبيـان التـدفقات ٣٧خالل ضم األرابح احملققة املرتاكمة واحملتجزة كما هو موضح يف اإليضـاح رقـم (

رية ســورية وتوزيــع أســهم ز�دة رأس املــال كأســهم النقديــة ليصــبح رأس مــال الشــركة اجلديــد ثــالث مليــارات لــ 
  .مليـون سـهم  ٣٠منحة جمانية على املسامهني كل وفق مسـامهته يف رأس مـال الشـركة ليصـبح عـدد األسـهم 

كمـا و قــد مت معاجلـة مصــاريف ز�دة رأس املـال مباشــرة يف بنـد حقــوق امللكيـة و قــد بلغـت تلــك املصــاريف 
 ).٣٩/ لرية سورية كما هو مبني يف اإليضاح رقم ( ٦ ٣٩٥ ١٢٥مبلغ / 

 

 ي القانوين حتياطاال -٢٥

ي القــانوين مبعــدل حتيــاطاال ٢٠١١شــباط  ٢٤ اتريــخ ٢٩مــن قــانون الشــركات رقــم  ١٩٧املــادة  حــددت
نـه جيـوز مبوافقـة اهليئـة أال ، إس املـالمـن رأ ٪٢٥قبل الضريبة، حىت بلوغه  من صايف األرابح السنوية ٪١٠

مسـال أا االحتياطي كامل ر العامة للشركة االستمرار يف اقتطاع هذه النسبة حىت يبلغ جمموع االقتطاعات هلذ
 :ليما يك  االحتياطي القانوين تتلخص حركة .الشركة

 

 

 :كما يليسنةللاالحتياطي القانوين مت احتساب 

 

 ٨٢٠١/ ٣١/١٢ ٩٢٠١/ ٣١/١٢ 

         ليـرة سوريــة         ليـرة سوريــة 

 ٣٠٥ ٨٥٢ ٨٦    ٥٥٦ ٢٩٧ ١٨١    السنة  الرصيد كما يف أول

 ٢٥١ ٤٤٥ ٩٤     ٣٨٥ ٤٨٥ ١٥٤    االحتياطي القانوين للسنة 

 ٥٥٦ ٢٩٧ ١٨١    ٩٤١ ٧٨٢ ٣٣٥    السنة يف �اية  كما  الرصيد

 ٢٠١٨/ ٣١/١٢ ٩٢٠١/ ٣١/١٢   

         ليـرة سوريــة         ليـرة سوريــة 

 ٩٥١ ٩٣٢ ٩٤٤    ٨٤٨ ٢٥٣ ٥٣٠ ١   قبل ضريبة الدخل سنةالأرابح 

 (٤٤٥ ٤٨٠          ) ٠٠٠ ٦٠٠ ١٤    )٢٦غري حمققة للمسامهني �جتة عن تغريات أسعار الصرف (اإليضاح  )مكاسبخسائر (

 ٥٠٦ ٤٥٢ ٩٤٤    ٨٤٨ ٨٥٣ ٥٤٤ ١   األرابح القابلة للتخصيص

       ١٠٪                  ١٠٪            نسبة ختصيص االحتياطي القانوين

 ٢٥١ ٤٤٥ ٩٤      ٣٨٥ ٤٨٥ ١٥٤    سنةللاالحتياطي القانوين 
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  مكاسب غري حمققة مرتاكمة �جتة عن تغريات أسعار الصرف -٢٦

والقاضـــي  ٢٠١٥شـــباط  ١٥) بتـــاريخ ١٢هيئـــة األوراق واألســـواق املاليـــة الســـورية التعمـــيم رقـــم ( أصـــدرت
بضرورة فصل املكاسـب أو اخلسـائر الناجتـة عـن إعـادة تقيـيم البنـود النقديـة املعـرتف هبـا ابلعمـالت األجنبيـة 

امللكيــة ضــمن  الشــامل ، ويف مكــو�ت حقــوق بيــان الــدخلببنــد منفصــل قبــل الــدخل اخلاضــع للضــريبة يف 
 .امللكيةبيان التغيريات يف حقوق ، ويف بيان الوضع املايل

 :تغريات أسعار الصرف كما يلي الناجتة عن رتاكمةامل تتلخص حركة املكاسب غري احملققة

 

 

 

  فروقات أسعار صرف حمققة -٢٧

الصــرف كــون الشــركة تظهــر البيــا�ت املاليــة  أســعار الناجتــة عــن فروقــات األرابح أو اخلســائر ميثــل هــذا البنــد
املاليـة تسـجل  املوجـودات واملطلـوابت بينمـا بعـض قتصـاد،ابللرية السورية العملة التشـغيلية للشـركة وعملـة اال

ت األخــرى مقارنــة مــع خنفــاض احلــاد للــرية الســورية مقابــل العمــالاال ،يضــاف إىل ذلــك ابلعمــالت األجنبيــة.
 .السنوات السابقة

  اسرتداد خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها -٢٨

 

 

 ٨٢٠١ ٢٠١٩  

         ليـرة سوريــة         ليـرة سوريــة 

   حقوق محلة الواثئق 

 ٥٠٣ ٦٧٤ ٣٢٠    ٣٣٩ ٧٢٠ ٢٨٩      أول السنة الرصيد كما يف 

 (١٦٤ ٩٥٤ ٣٠     ) (٢١٥ ٨١١ ١١     ) مكاسب غري حمققة �جتة عن تغريات أسعار الصرف 

 ٣٣٩ ٧٢٠ ٢٨٩    ١٢٤ ٩٠٩ ٢٧٧    آخر السنة الرصيد كما يف 

 ٢٠١٨ ٢٠١٩ 

         ليـرة سوريــة         ليـرة سوريــة 

   املسامهني حقوق 

 ٥٥٩ ٨٨١ ٧٢١    ٠٠٤ ٣٦٢ ٧٢٢      أول السنة الرصيد كما يف 

 ٤٤٥ ٤٨٠           (٠٠٠ ٦٠٠ ١٤  ) غري حمققة �جتة عن تغريات أسعار الصرف  )مكاسب خسائر (

 ٠٠٤ ٣٦٢ ٧٢٢    ٠٠٤ ٧٦٢ ٧٠٧    آخر السنة الرصيد كما يف 

 املنتهية يف  للسنة املالية  

 ٨٢٠١/ ٣١/١٢ ٩٢٠١/ ٣١/١٢ 

      ليـرة سوريــة       ليـرة سوريــة 

-          عمالء مدينون، وسطاء، ووكالء أتمني     ٣٧٩ ٢٠٣ ٣ 

 ١٧٦ ٤١٦         ٠٩٨ ٥٣٩         مقبوضة وموجودات أخرى أرابح مراحبة مستحقة غري 

        ٥٥٥ ٦١٩ ٣       ٠٩٨ ٥٣٩ 
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 أتمينية أخرىمصاريف  -٢٩
 

 

تعــديالت علــى أقســاط فــائض اخلســارة للعــام  ٣١/١٢/٢٠١٩كمــا يف   لفــروع التــأمني تضــمنت املصــاريف األخــرى
 /١ ٥٠٤ ٥١١سيارات شامل /  / ٥  ١١٩  ٣٧١حبري /    / ٣  ١٧٠  ٢٣٨لفروع التأمني كتايل: حريق /    ٢٠١٨

 /  ١٦ ٠٥١هندسي /  / لرية سورية ٤٨ ٨٦٦حوادث شخصية /  / ٤٥٠ ٥٨٢حوادث عامة / 

 

 رسوم هيئة اإلشراف على التأمني  -٣٠
 

 

ضـمن بنـد أتعـاب مهنيـة يف ورية / لـرية سـ  ٩٠ ٠٠٠بلـغ / مبمت ادراج حصة هيئة اإلشراف مـن أتعـاب التـدقيق * 
 .)٢٠١٨لرية سورية عن عام  / ٦٧ ٥٠٠ (مبلغ / بيان الدخل الشامل العائد حلملة الواثئق واملسامهني

  

 املنتهية يف  للسنة املالية  

 ٨٢٠١/ ٣١/١٢ ٩٢٠١/ ٣١/١٢ 

         ليـرة سوريــة         ليـرة سوريــة 

 ٧٤١ ٩٤٥ ٥١    ١٩٧ ٠٠٧ ٥١    األتعاب اإلدارية لشركات إدارة النفقات الطبية 

-        ٧٠٨ ٧٠٥     حصة صندوق الرعاية االجتماعية   

 ٢٤٥ ٤٠٢ ٣٦      ٠٣١ ٣٦٧ ٢١    مصاريف أخرى لفروع التأمني 

    ٩٨٦ ٣٤٧ ٨٨       ٩٣٦ ٠٧٩ ٧٣ 

 املنتهية يف  املالية للسنة  

 ٨٢٠١/ ٣١/١٢ ٩٢٠١/ ٣١/١٢ 

         ليـرة سوريــة         ليـرة سوريــة 

 ٨٥٢ ٤٧٦ ٧    ٦٠٠ ٣٧٧ ٤    بدل إشراف هيئة اإلشراف على التأمني 

 ٥١١ ٢٧٢ ٢    ٩٢٢ ١٤٠     صندوق تعويض متضرري حوادث السري جمهولة املسبب 

    ٣٦٣ ٧٤٩ ٩    ٥٢٢ ٥١٨ ٤ 
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  املصاريف اإلدارية والعمومية -٣١

 

 

اصـبحت الصـيغة التعاقديـة بـني املسـامهني  ١٦/٣/٢٠١٩/اتريـخ ١١٤وفق اجتماع اهليئة الشـرعية للشـركة رقـم /
وابملقابــل   ) مــن كامــل القســط املســدد( ثالثــون ابملئــة  ٪٣٠الوكالــة أبجــر مســبق مقــداره ومحلــة الواثئــق عالقــة 

 افظ .يتحمل حساب املسامهني كافة املصاريف اإلدارية  والعمومية هلذه احمل

  ة مليون لري  ٥٠لشركه ابحتجاز مبلغ قامت ا، ٢٠٢٠/ ٤ / ٥اريخ بتقرار جملس اإلدارة موافقة بناًء على * 
 فريوس كورو� يف سور�، وتداعيته على اجملتمع السوري. يف مواجهة خطر انتشار  ة و ذلك بغرض املسامه ة سوري

  

 املنتهية يف  للسنة املالية  

 ٩٢٠١/ ٣١/١٢ 
٢٠١٨/ ٣١/١٢  

 (املعدلة) 

         ليـرة سوريــة         ليـرة سوريــة 

 ٢٤٨ ٧٨٤ ١٣٩    ٩٩٧ ١٦٨ ١٩٦    رواتب وأجور 

             -         ٠٠٠ ٧٦٠ ٧    مصاريف بدالت ترخيص وتسجيل 

١٥    *  تربعات  ٠٠٠ ٥٨     ١٣١ ٨١٢ 

 ١٣٥ ٣٤٧ ٣    ٤١٢ ٠٨٧ ١١    دعاية وإعالن 

 ٢٥٦ ٦١٣ ٩    ٧١٨ ٦٩٣ ١٠    استهالك موجودات اثبتة مادية 

 ٠٨٦ ٧٩٥ ٣٤    ١٤٤ ١٨٨ ٣٢    مصاريف إجيار 

٤١    ٢٧٣ ٢٠٣ ١٦    أتعاب مهنية وقانونية   ٥٩٧ ٠١٤ 

-         استشارات عقارية   ٤٠ ٠٠٠ ٠٠٠  

 ٤٥٥ ٤٣٦ ١    ٠٠٠ ٦١٨ ١    قرطاسية ومطبوعات 

 ١٨٣ ٩٦٨ ١١    ٤١٤ ٣١٣ ١٢    كهرابء ومياه وبريد وهاتف 

 ٧٣٠ ٣١٣ ١    ٧٦٦ ٤٧٧ ٢    عموالت بنكية 

 ٤٤١ ٨٢٠ ٨    ٣٢٥ ٤٠٨ ١٨    صيانة وإصالح 

 ٣٤٨ ٦٠١ ٢    ٤٦٤ ٩٧٨ ٣    سفر و اجتماعات 

 ١٨١ ٣٢٦ ٢٩    ٨٣٧ ٧٨٧ ٤    مصاريف رسوم مالية 

 ٤٥٤ ٢٣٧ ٤    ١٩١ ٤٨٨ ٥    نظافة وضيافة 

 ١١٢ ٤٩١     ٩٧٦ ٤٣٣     ضريبة عقارات 

 ٧١٧ ٥٥٤ ٢٩     ٩٢٤ ٨٥٠ ١١      * مصاريف أخرى 

   ٩٤٣ ٣٦١ ٣٣١    ٥٧٢ ٢٧٠ ٣٨٧ 

 (٩٠١ ٤٦٤ ٢٩٧  )          -             نصيب محلة الواثئق من املصاريف اإلدارية والعمومية 

     ٠٤٢ ٨٩٧ ٣٣    ٥٧٢ ٢٧٠ ٣٨٧ 



- ٦٠ - 

 

 واستثمارات محلة الواثئق -املسامهني مقابل ادارة عملية التأمني التكافلي أجرة -٣٢

 

ــا يف  ــافلي كمـــــ ــال التـــــــأمني التكـــــ ــامهني مـــــــن إدارة أعمـــــ ــرة املســـــ ــدره ٣١/١٢/٢٠١٩بلغـــــــت أجـــــ  مبلـــــــغ وقـــــ

عـن عمليـة االسـتثمار / لرية سورية، بينما بلغت حصـة املسـامهني مـن األرابح احملققـة  ١٤٦ ٠٢١ ٤٨٩/  
 لرية سورية. / ١٢٩ ٨٩٩ ٦٨٨ /خالل الفرتة مبلغ وقدره .حبملة الواثئقاملتعلقة 

 

 توزيعات أرابح أسهم نقدية -٣٣

 

لـرية  ٥قام بنك الربكة بتوزيع أرابح على محلـة األسـهم بقيمـة  ٢٠١٩/ ١٢/  ٣١خالل الفرتة  املنتهية يف 
 ٢ ٥٧٩ ٦١٥سورية للسهم الواحد، بلغ نصيب شركة العقيلة للتـأمني التكـافلي مـن هـذه األرابح مبلـغ / 

رية وبلــغ نصــيب محلــة / لــرية ســو  ٢ ٢٩٦ ٩٢٥لــرية ســورية وبلــغ نصــيب املســامهني مــن هــذه األرابح /  /
/ لرية سورية، وقامت شركة األهلية للزيوت النباتية املسامهة املغفلة بتوزيع أرابح على   ٢٨٢  ٦٩٠الواثئق /  

لــرية ســورية للســهم الواحــد، بلــغ نصــيب شــركة العقيلــة للتــأمني التكــافلي مــن هــذه  ٢٠محلــة األســهم بقيمــة 
شــــركة ســــرييتل تيليكــــوم بتوزيــــع أرابح علــــى محلــــة  / لــــرية ســــورية وقامــــت ١٣ ٦٠٩ ٩٤٠ / األرابح مبلــــغ

و كذلك قامت بتوزيـع أرابح علـى لرية سورية للسهم الواحد  ٢٨٠بقيمة  ٠٥/٠٢/٢٠١٩بتاريخ األسهم 
ــاريخ  ــة لـــرية ســـورية للســـهم الواحـــد ٣٠٠بقيمـــة  ٢٠١٩/ ٦/  ١٢املســـامهني بتـ ، بلـــغ نصـــيب شـــركة العقيلـ

وبلــغ نصــيب املســامهني مــن هــذه  / لــرية ســورية٢٠ ٠٠٠ ٥٠٠ / للتــأمني التكــافلي مــن هــذه األرابح مبلــغ
 / لرية سورية.٧٠٠ ٥٠٠/ لرية سورية وبلغ نصيب محلة الواثئق / ١٩ ٣٠٠ ٠٠٠األرابح / 

 

 واملخفضةرحبية السهم األساسية  -٣٤

 

 

 املنتهية يف  للسنة املالية  

 ٢٠١٩/ ٣١/١٢ 
٢٠١٨/ ٣١/١٢  

 (املعدلة) 

         سوريــةليـرة          ليـرة سوريــة 

 ٥٠٨ ٥٠٨ ٧٨٣ ١٨١ ٤٧٥ ٧١٠ ١   سنة صايف ربح ال

 ٠٠٠ ٠٠٠ ٣٠    ٠٠٠ ٠٠٠ ٣٠    املتوسط املرجح لعدد األسهم

٧٥ واملخفضة رحبية السهم األساسية  ,١٢٫٢٦ ٠٢  

   



- ٦١ - 

 

 التحليل القطاعي -٣٥

 

  

 اجملموع احلوادث الشخصية احلوادث العامة مسؤوليات  السفر اهلندسي احلريق الصحي اخلارجي الصحي الداخلي سيارات الزامي سيارات شامل  البحري احلياة  االدخاري ١٢/٢٠١٩/ ٣١

 ٣٥٥ ٣٦٥ ٧٨٥    ٩٠٠ ٢٤٦ ٩١٠ ٣٨٠ ٣    ٧٠٢ ٥٠٠ ١  ٤٨٣ ٤٤٣ ٣٤ ٠٠٠ ٥٠٠ ٧   ٣٧٩ ٢٨٥ ٢٧  ٠٨٦ ١٢١ ١٣٢ ٨١١ ٥٤٧ ٤٥١ ٥٧٢ ٧٩٧ ١٦ ٤٣٠ ٩٨٨ ٣٨ ٣٦٩ ٧٩٣ ٤٩ ٥٥٣ ٣٧٠ ١٨ ١٦٠ ٣٨٩ ٣ األقساط املكتتب هبا

 (١٢٧ ٢٢٩ ٥٦  )                 -              -              -       (٣٨٥ ٣٧٢ ٤  )        -              -                       -        (٦٦٧ ٣٦٤   ) (٢٨٢ ١٦٤   ) (٠١٩ ١١٧   ) (٣٦٨ ١٦٩) -  (٤٠٦ ٠٤١ ٥١) إلغاءات األقساط (من الواثئق امللغاة)

 -               -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             - احلسومات املمنوحة

 ٥٠٠ ٤٦٣                  -               -                    -                   -                   -                  -                 -                   -                -              -        ٥٠٠ ٤٦٣          -                 -        إعادة التأمني الواردة حمليأ

 ٧٢٨ ٥٩٩ ٧٢٩    ٩٠٠ ٢٤٦     ٩١٠ ٣٨٠ ٣    ٧٠٢ ٥٠٠ ١  ٠٩٨ ٠٧١ ٣٠ ٠٠٠ ٥٠٠ ٧ ٣٧٩ ٢٨٥ ٢٧  ٠٨٦ ١٢١ ١٣٢    ١٤٤ ١٨٣ ٤٥١    ٢٩٠ ٦٣٣ ١٦ ٤١١ ٨٧١ ٣٨ ٥٠١ ٠٨٧ ٥٠ ٥٥٣ ٣٧٠ ١٨    (٢٤٦ ٦٥٢ ٤٧)  صايف األقساط املكتتب هبا

 (٩٦٨ ٥٣٤ ٧٢  ) (٥٢٠ ١٩٧   ) (٩٧٨ ٦٦١ ٢    )        -       (٦٣٦ ٤٩٢ ١٤  ) (٠٠٠ ٠٠٠ ٦  ) (١٦٦ ١٤٨ ١٢ )             -                   -              -              -       (٨٧٤ ٥٩٠ ٢٧) (٧٩٤ ٤٤٣ ٩  )             -       حصة املعيدين من األقساط (نسيب) يف الفرتة احلالية

 (٦٣٨ ٢٨٧ ١٣  )             -       (٤٣٨ ٥٣         )        -              -              -       (٦٢٨ ٥٠٣ ١١ )             -                   -              -       (٥٣٨ ٣٨٢   ) (٠٣٤ ٣٤٨ ١)             -                   -       حصة املعيدين من األقساط (اختياري) يف الفرتة احلالية

 (٦٠٠ ٥٦٥ ١٤  ) (١٤٤ ٢٥      ) (٣٠٧ ٣٤٤       ) (٨٢٩ ١٥٢   )       -        (٧٨٨ ٧٦٣   ) (٧٠٠ ٧٧٨ ٢  )       -                   -             (٠٠٠ ٨٦٠ ٤) (٠٠٠ ٥٤٠   ) (٨٣٢ ١٠٠ ٥)       -                   -             حصة املعيدين من األقساط (فائض خسارة) يف الفرتة احلالية

 (٢٠٦ ٣٨٨ ١٠٠  ) (٦٦٤ ٢٢٢     ) (٧٢٣ ٠٥٩ ٣  )  (٨٢٩ ١٥٢ )  (٦٣٦ ٤٩٢ ١٤)  (٧٨٨ ٧٦٣ ٦)  (٤٩٤ ٤٣٠ ٢٦)        -                   -             (٠٠٠ ٨٦٠ ٤)  (٥٣٨ ٩٢٢)  (٧٤٠ ٠٣٩ ٣٤) (٧٩٤ ٤٤٣ ٩  )       -             حصة معيدي التأمني من إمجايل األقساط املكتتب هبا

 ٥٢٢ ٢١١ ٦٢٩    ٢٣٦ ٢٤        ١٨٧ ٣٢١       ٨٧٣ ٣٤٧ ١ ٤٦٢ ٥٧٨ ١٥    ٢١٢ ٧٣٦       ٨٨٥ ٨٥٤        ٠٨٦ ١٢١ ١٣٢ ١٤٤ ١٨٣ ٤٥١ ٢٩٠ ٧٧٣ ١١ ٨٧٣ ٩٤٨ ٣٧ ٧٦١ ٠٤٧ ١٦ ٧٥٩ ٩٢٦ ٨ (٢٤٦ ٦٥٢ ٤٧  ) كتتب هباقساط املاألصايف 

 ٧١٥ ١٤١ ٢٤٦ ١   ٤٢٠ ٦٦٥     ٣٢١ ٦٥٧ ٤    ٤٩٩ ٤٣٠ ١    ٦٥٤ ٥٧٤ ١٩           -       ٣٧٤ ٥٣١ ٤٤    ٤٤٦ ٧٦٨ ٨٩    ٤٦٨ ٠٣٧ ٧٢٠    ٣١٠ ٧٧٢ ٢٣٨  ٩٦٩ ٩١٥ ٣٤    ٧٧٦ ٦٧٤ ٧٢    ٧٢١ ٤٢٠ ١٨    ٧٥٧ ٦٩٢     ) ١٢/٣١األقساط املكتتب هبا عن العام امليالدي الفائت (

 (٧١٥ ١٤١ ٢٤٦ ١ )  (٤٢٠ ٦٦٥    )  (٣٢١ ٦٥٧ ٤  ) (٤٩٩ ٤٣٠ ١  ) (٦٥٤ ٥٧٤ ١٩  )        -        (٣٧٤ ٥٣١ ٤٤  )  (٤٤٦ ٧٦٨ ٨٩  ) (٤٦٨ ٠٣٧ ٧٢٠  ) (٣١٠ ٧٧٢ ٢٣٨) (٩٦٩ ٩١٥ ٣٤ ) (٧٧٦ ٦٧٤ ٧٢ ) (٧٢١ ٤٢٠ ١٨  )  (٧٥٧ ٦٩٢       )  األقساط املكتتب هبا عن الربع املقابل من العام الفائت

 ٧٢٨ ٥٩٩ ٧٢٩       ٩٠٠ ٢٤٦     ٩١٠ ٣٨٠ ٣    ٧٠٢ ٥٠٠ ١    ٠٩٨ ٠٧١ ٣٠    ٠٠٠ ٥٠٠ ٧    ٣٧٩ ٢٨٥ ٢٧    ٠٨٦ ١٢١ ١٣٢    ١٤٤ ١٨٣ ٤٥١    ٢٩٠ ٦٣٣ ١٦    ٤١١ ٨٧١ ٣٨    ٥٠١ ٠٨٧ ٥٠    ٥٥٣ ٣٧٠ ١٨    (٢٤٦ ٦٥٢ ٤٧  ) شهراً  ١٢جمموع األقساط لـ 

 ٧٩٤ ٤٣٩ ١٢٢              -       ٧٢٥ ٨٩٠ ٣           -       ٧٨٨ ٨٩٢ ٩           -       ٤٩٦ ٥٠١ ٣٩                  -                     -              -       ٥٤٢ ١٤٢ ١    ٢٥٩ ٨٧٤ ٥٧    ٦٤٨ ٦٠٥ ٩                -       )١٢/٣١إمجايل حصة املعيدين من األقساط عن العام امليالدي الفائت (

 (٧٩٤ ٤٣٩ ١٢٢  )             -       (٧٢٥ ٨٩٠ ٣  )         -       (٧٨٨ ٨٩٢ ٩  )         -       (٤٩٦ ٥٠١ ٣٩  )                -                     -              -       (٥٤٢ ١٤٢ ١  )  (٢٥٩ ٨٧٤ ٥٧)  (٦٤٨ ٦٠٥ ٩  )              -       إمجايل حصة املعيدين من األقساط عن الربع املقابل من العام الفائت

 (٢٠٦ ٣٨٨ ١٠٠  )       -            (٧٢٣ ٠٥٩ ٣  )  (٨٢٩ ١٥٢   )  (٦٣٦ ٤٩٢ ١٤  )  (٧٨٨ ٧٦٣ ٦  )  (٤٩٤ ٤٣٠ ٢٦  )        -                     -               (٠٠٠ ٨٦٠ ٤  )  (٥٣٨ ٩٢٢   )  (٧٤٠ ٠٣٩ ٣٤ ) (٧٩٤ ٤٤٣ ٩  )        -             شهر) ١٢إمجايل حصة املعيدين عن سنة فائتة (

 (٠٦٠ ٩٢١ ٤٣٥  ) (١٤٠ ١٤٨   )  (٣٦٤ ٣٥٢ ١  )  (٢٨١ ٦٠٠   )  (٢٩٦ ٣٧٨ ٤  )  (٠٠٠ ٠٠٠ ٣  )  (١٥١ ٩١٤ ١٠  )  (٦٥٢ ٢٧٢ ٧٩  )  (٨٨٦ ٧٠٩ ٢٧٠  )  (٣١٦ ٦٥٣ ٦  )  (٥٦٤ ٥٤٨ ١٥)  (٨٧٥ ٥٢١ ١٢)  (٤١٧ ٣٧٤ ٤  )  (١١٨ ٤٤٧ ٢٦  ) احتياطي أقساط غري مكتسبة �اية الفرتة

 ٣٤٠ ٧٥٢ ٢٣    ٥١٢ ١١٨     ١٦٦ ٠٨٦ ١               -       ٠٤٥ ٤٩٨ ١    ٠٠٠ ٤٠٠ ٢    ٧١٨ ٤٦٠ ٩                  -                     -                  -       ٠١٥ ١٥٣     ٧٢٧ ٢٣٤ ٧    ١٥٧ ٨٠١ ١                -       حصة معيد التأمني من أقساط غريمكتسبة �اية الفرتة

 ١٦٩ ٥٩٨ ٧٤١    ٢٥١ ٣٩٩     ١٣٠ ٤٣٥ ٢           -       ٧٣٩ ٩٧٦ ٥           -       ٥٤٩ ٨١٢ ١٧    ٠٦٧ ٨٦١ ٥٣    ٤٨١ ٠٢٢ ٤٣٢    ٩٢٤ ٥٠٨ ٩٥    ٣٨٨ ٩٦٦ ١٣    ٦٩٤ ١٦٨ ١٨    ٧٠٤ ٩٤٤ ٥    ٢٤٢ ٥٠٢ ٩٥    الفرتةاحتياطي أقساط غري مكتسبة بداية 

 (٢٢٧ ٠١١ ٣٨  ) (٤٠٢ ٣١٩    ) (٢٩٠ ٥٥٦ ١  )        -            (٣١٠ ٠١١ ٣  )        -            (٦٠٠ ٨٠٠ ١٥  )        -                     -                     -            (٠١٧ ٤٥٧   )  (٥٦٤ ٤٦٨ ١٤)  (٠٤٤ ٣٩٨ ٢  )        -             بداية الفرتة حصة معيدالتأمني من أقساط غريمكتسبة

 ١٠٩ ٦٧٧ ٣٠٥    ١١١ ٢٥١      ٧٦٦ ٠٨٢ ١    (٢٨١ ٦٠٠   )  ٤٤٣ ٥٩٨ ١    (٠٠٠ ٠٠٠ ٣  )  ٣٩٨ ٨٩٨ ٦    (٥٨٥ ٤١١ ٢٥  ) ٥٩٥ ٣١٢ ١٦١    ٦٠٨ ٨٥٥ ٨٨   (١٧٦ ٥٨٢ ١  )  ٨١٩ ٦٤٦ ٥    ٢٨٧ ٥٧٠ ١    ١٢٤ ٠٥٥ ٦٩    امجايل التغري يف احتياطي أقساط غري مكتسبة

 ٢٢٢ ٤١٨ ٢٩١    ٢٢١ ٥٠     ٦٤٢ ٦١٢     (٢٨١ ٦٠٠   )  ١٧٨ ٨٥     (٠٠٠ ٦٠٠   )  ٥١٦ ٥٥٨     (٥٨٥ ٤١١ ٢٥  ) ٥٩٥ ٣١٢ ١٦١    ٦٠٨ ٨٥٥ ٨٨  (١٧٨ ٨٨٦ ١)  (٠١٨ ٥٨٧ ١)  ٤٠٠ ٩٧٣     ١٢٤ ٠٥٥ ٦٩    احتياطي أقساط غري مكتسبةصايف التغري يف 

 ٧٤٤ ٦٢٩ ٩٢٠    ٤٥٧ ٧٤     ٨٢٩ ٩٣٣     ٥٩٢ ٧٤٧     ٦٤٠ ٦٦٣ ١٥    ٢١٢ ١٣٦     ٤٠١ ٤١٣ ١    ٥٠١ ٧٠٩ ١٠٦ ٧٣٩ ٤٩٥ ٦١٢ ٨٩٨ ٦٢٨ ١٠٠ ٦٩٥ ٠٦٢ ٣٦ ٧٤٣ ٤٦٠ ١٤  ١٥٩ ٩٠٠ ٩    ٨٧٨ ٤٠٢ ٢١    صايف أقساط التأمني

 ٢٣٨ ٨٧٤ ١٧    ٢٥٦ ٥٩     ٢٨١ ٨٠٩             -                  -            ٠٠٠ ١٠٠ ٢    ٨٧٩ ٢٥٥ ٦           -                     -                     -           ٥٠٨ ٧٦        ٣١٤ ٥٧٣ ٨          -                   -             العموالت املقبوضة

 ٩٨٢ ٥٠٣ ٩٣٨    ٧١٣ ١٣٣    ١١٠ ٧٤٣ ١    ٥٩٢ ٧٤٧     ٦٤٠ ٦٦٣ ١٥    ٢١٢ ٢٣٦ ٢    ٢٨٠ ٦٦٩ ٧    ٥٠١ ٧٠٩ ١٠٦ ٧٣٩ ٤٩٥ ٦١٢ ٨٩٨ ٦٢٨ ١٠٠ ٢٠٣ ١٣٩ ٣٦ ٠٥٧ ٠٣٤ ٢٣ ١٥٩ ٩٠٠ ٩    ٨٧٨ ٤٠٢ ٢١    صايف اإليرادات 
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    اجملموع    احلوادث الشخصية احلوادث العامة مسؤوليات السفر اهلندسي احلريق الصحي اخلارجي الصحي الداخلي سيارات الزامي سيارات شامل البحري      احلياة         االدخاري       ٣١/١٢/٢٠١٩

 (١٥٥ ١١٨ ٥٣٦  ) (٠٤٠ ١٨٢   )  ٠٠٠ ٢٥٠ ١    (٩٠٠ ٧٥٥ ٢  )        -              -       (٠٠٠ ٤٩٥ ٤ ) (٢٦٠ ٧٤٠ ٣٧  )  (٢٧٨ ٤٩٠ ٤٢٧  )  (٦٦٦ ٢٣٠ ٥٠) (٨٢٤ ٢٨٦ ٧) (٥٩٣ ٩٤٣ ٥)  (٥٩٤ ٢٤٣ ١  )                -       إمجايل املطالبات املدفوعة

 ٠٤٨ ٩٦١ ٦    ١٠٠ ١٣٥            -              -              -              -       ١٠٠ ٤٨٣ ٣                  -                     -              -              -       ٣٧٨ ٧٢٣ ٢ ٤٧٠ ٦١٩                   -       حصة معيدي التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة (نسيب)

 ١٢٥ ١٤١                   -              -              -              -              -       ١٢٥ ١٤١                   -                     -              -              -              -                     -                     -       حصة معيدي التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة (اختياري)

       -                     -                     -              -              -              -              -              -                     -                     -              -              -              -                     -               حصة معيدي التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة (فائض خسارة)

 ١٧٣ ١٠٢ ٧       ١٠٠ ١٣٥               -                   -                   -              -        ٢٢٥ ٦٢٤ ٣          -                     -                     -                -        ٣٧٨ ٧٢٣ ٢    ٤٧٠ ٦١٩                -               حصة معيدي التأمني من إمجايل ااملطالبات املدفوعة

 (٩٨٢ ٠١٥ ٥٢٩  ) (٩٤٠ ٤٦       ) ٠٠٠ ٢٥٠ ١    (٩٠٠ ٧٥٥ ٢  )        -              -        (٧٧٥ ٨٧٠   )  (٢٦٠ ٧٤٠ ٣٧  ) (٢٧٨ ٤٩٠ ٤٢٧) (٦٦٦ ٢٣٠ ٥٠) (٨٢٤ ٢٨٦ ٧) (٢١٥ ٢٢٠ ٣) (١٢٤ ٦٢٤        )       -               صايف املطالبات املدفوعة

 (٣٨١ ١٤٧ ٣  )  (٩٩٧ ٥٣٢ ٦٧  )  (٩٥٣ ٩١٤ ٣٩٠) (٠٢٩ ١٢٤ ٢٣) (٨٩٥ ٤٠٨ ٤)  (٤٣٥ ٤٦٤        )                -       احتياطي مطالبات قيد التسوية �اية الفرتة

 (  ٦٦٨ ٢٨ 

(٩٩٠ ٠٦٣ ٧٢١  )               -       (٣٠٠ ٦٤٣ ٢٠٢  )         -              -       (٥٠٠ ١٥٩   )  (٥٠٠ 

 ١٥٣ ٩٠٧ ٢٧٤                  -       ٣٠٠ ٤٧٢ ٢٠٢           -              -       ٥٧٥ ١٣٥     ١٣٩ ١٩٨ ٢٧                  -                     -       ٧٦٠ ٠٩١ ٤٠    ٦٠٠ ٠٧٩ ١ ٥٦١ ٦٩٧ ٣  ٢١٨ ٢٣٢                   -       حصةمعيدالتأمني من مطالبات قيد التسوية �اية الفرتة

 ٥٩٨ ٠٣٠ ٦٨٧                  -       ٣٠٠ ٧٨٨ ٢٠١           -              -       ٥٠٠ ١٥٩     ٠٠٠ ٠٧٨ ٨    ٤٢٦ ٧٨٩ ١٥    ٨٤٨ ٥٥٤ ٨٣    ٢٦٠ ٦٣٩ ٣٤٣ ٩٣٤ ١٤٨ ٢٨ ٨٩٥ ٤٠٨ ٥  ٤٣٥ ٤٦٣                   -       احتياطي مطالبات قيد التسوية بداية الفرتة

 (٢٠٥ ٢٦٦ ٢٥٧  )        -               (٣٠٠ ٧٨٨ ٢٠١  )        -              -        (٥٧٥ ١٣٥   )  (٥٣٣ ٣٩٢ ٧)        -                     -               (٩١٨ ١٤٠ ٤٢) (٦٠٠ ٠٧٩ ١) (٥٦١ ٤٩٧ ٤)  (٧١٨ ٢٣١       )        -               حصةمعيد التأمني من مطالبات قيد التسوية بداية الفرتة

 (٣٩٢ ٠٣٣ ٣٤    )       -               (٠٠٠ ٨٥٥         )        -                  -                  -            (٥٠٠ ٥٩٠ ٢٠) ٠٤٥ ٦٤٢ ١٢    ٨٥١ ٠٢١ ١٦    (٦٩٣ ٢٧٥ ٤٧) ٩٠٥ ٠٢٤ ٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ١   (٠٠٠ ١           )       -               إمجايل التغري يف احتياطي املطالبات قيد التسوية

 (٤٤٤ ٣٩٢ ١٦  )       -               (٠٠٠ ١٧١        )        -                 -                  -            (٨٩٤ ٧٨٤  ) ٠٤٥ ٦٤٢ ١٢    ٨٥١ ٠٢١ ١٦    (٨٥١ ٣٢٤ ٤٩) ٩٠٥ ٠٢٤ ٥ ٠٠٠ ٢٠٠   (٥٠٠              )       -               صايف التغري يف احتياطي مطالبات قيد التسوية

يبلغ عنها يف �اية الفرتةاحتياطي مطالبات حدثت ومل         -                     -                (٥٦٣ ٧٥٦ ٣) (٦٠٤ ٤٦٨ ٣) (٤٥٥ ٩٠٤ ٣٤)  (  ٥٤٢ ١٢٣ ٦٤)  (  ٠٣٩ ٦٦١ ٥) (  ٢٧٥ ٣٠٠ ٤)  (   ٥٠٠ ٥٦٢)  (  ٣٣٢ ٢٥٥ ٢) (    ٥٥٣ ١١٢)  (    ٤٩٥ ٣٩٦ ٣٠)  (   ٥١٨ ١٨)  (  ٨٧٦ ٥٥٩ ١٤٩) 

معيد التأمني من مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها يف �اية الفرتة حصة         -                     -                ٤٥١ ٣٤٨ ٤٤    ٨١٤ ١٤     ٨٤٥ ٣٧٠ ٣٠           -       ٩٤٨ ٠٨٦ ١    ٠٠٠ ٤٥٠     ٧٢١ ٠٧٩ ٤                  -                     -       ٧٦٤ ٠١٣ ٦ ٩٤٠ ١٦١ ٤١٩ ١٧٠ ٢ 

 ٤١٧ ٥٠٠ ١٨٦    ٩٠٧ ٤٩     ٢٤٥ ٢٦٨ ٣٠           -       ٠٩٩ ٤٦٨ ١    ٩٢٥ ٢٣     ٨٥٣ ٣٣٩ ٣    ٢٠٠ ٧١٨ ٢١    ٢٩١ ٩٨٠ ٧١    ٩٤٩ ٩٧٨ ٤٧ ٣٤٠ ٢٢٢ ٤ ٦٠٨ ٤٥٠ ٥                -                     -       احتياطي مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها يف بداية الفرتة

 (٧٢٧ ٨٥٦ ٤٤  )  (٩٢٥ ٣٩   )  (٢٤٥ ٢٦٨ ٣٠    )        -        (٩٥٩ ٧٤١      )  (٣٣٧ ٢٠       )  (٦١٢ ٩٦٢ ٢)        -                     -               (١٣٩ ٣٢١ ٦ )  (٩٤٠ ١٦١)  (٥٧٠ ٣٤٠ ٤)        -                     -               حصة معيد التأمني من مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها يف بداية الفرتة 

 ٥٤١ ٩٤٠ ٣٦    ٣٨٩ ٣١       (٢٥٠ ١٢٨         )  (٥٥٣ ١١٢     ) (٢٣٣ ٧٨٧      )  (٥٧٥ ٥٣٨     )  (٤٢٢ ٩٦٠   )  ١٦١ ٠٥٧ ١٦    ٧٤٩ ٨٥٦ ٧      ٤٩٤ ٠٧٤ ١٣  ٧٣٦ ٧٥٣   ٠٤٥ ٦٩٤ ١         -                     -               إمجايل التغري يف احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها

التغري يف احتياطي مطالبات حدثت ومل يبلغ عنهاصايف                 -                     -        (١٠٦ ٤٧٦)   ٢٦٥ ٤٣٢ ٣٦    ٢٧٨ ٦       (٦٥٠ ٢٥         )  (٥٥٣ ١١٢    ) (٢٤٤ ٤٤٢    )  (٩١٢ ١٠٨   )  ٦٨٧ ١٥٦   ١٦١ ٠٥٧ ١٦    ٧٤٩ ٨٥٦ ٧    ١١٩ ٧٦٧ ١٢ ٧٣٦ ٧٥٣ 

 ٤٤٥ ٩٨٢ ٨    ١٦٥ ١٣            -       ٠٠٠ ٥٠            -              -              -                     -                     -              -       ٤٨٢ ٨٦٠ ٧ ٧٩٨ ٠٥٨ ١              -                     -       اسرتدادات من مطالبات مدفوعة �اية الفرتة

       -                     -                     -                    -                  -                    -                    -                  -                     -                     -               -              -              -                  -               اسرتدادات من مطالبات مدفوعة بداية الفرتة

املدفوعةصايف التغري يف اسرتدادات من املطالبات                  -                  -       ٤٤٥ ٩٨٢ ٨       ١٦٥ ١٣                   -              ٠٠٠ ٥٠              -                    -                    -                   -                     -                     -         ٤٨٢ ٨٦٠ ٧ ٧٩٨ ٠٥٨ ١ 

 (٩١٨ ٥٣٦ ٣٢  ) (٠٠٠ ٢٧   )  (١٢٧ ٤٥٦   )  (٨٩١ ١٦١   )  (٨٨٢ ٥٠٢ ٧  )  (٠٠٠ ١٢٥ ١  )  (١١٧ ٤٢٦ ٢  ) (٥٣٢ ٦٦٨ ١  )  (٣٤١ ١٩٤ ١٢  )          -       (٢١١ ٣٦٩ ١) (٧٨٥ ٥٤٦ ٥) (٠٣٢ ٥٩   )                -       العموالت املدفوعة للوكالء

 (٥٢٩ ٤٠٥ ٨    )         -               -       (٩٩٥ ٣٤   )  (٠٥٠ ٣٢١   )          -       (٦٦٧ ٥١٤   )  (٧٣٧ ٢٠   )  (١٥٣ ٤٥٣ ٥  )          -       (٦٣٦ ١٧٨   ) (٤٨١ ٨٧١ ١) (٨١٠ ١٠   )                -        العموالت املدفوعة ملندويب املبيعات

االحتاد السوري لشركات التأمني إلدارته جتمع اإللزاميعمولة         -                     -                     -               -          (    ٥٢٤ ٩٥٦)       -               -               -               -               -               -               -               -         (       ٥٢٤ ٩٥٦) 

 (٠٣١ ٣٦٧ ٢١  ) (٦٨٧ ٥٢   )  (٥٨٢ ٤٥٠   )          -       (٤٦٩ ٢١٩   )  (٠٥٢ ١٦      )  (٧٦٩ ٢٩٥ ٣ )         -       (٠٣٢ ٨٨٨ ٧  )  (٣٨٢ ٤٩٠ ٢  ) (٤٣٨ ٧٤٣ ١) (٦٤٠ ١٢٩ ٥) (٩٨٠ ٨٠  )               -       مصاريف أخرى لفروع التأمني

 (١٩٧ ٠٠٧ ٥١  )               -                     -                     -                     -                -                 -       (٣٦٢ ١٥٣ ٩  )  (٨٣٥ ٨٥٣ ٤١  )            -              -                 -                     -                     -       األتعاب اإلدارية لشركات إدارة النفقات الطبية

٥٢٨ ٢٠   )  (٠٠٥ ٩   )  (٤٢٧ ١٨٠   )  (٠٠٠ ٤٥   )  (٧١٣ ١٦٣   )  (٧٢٧ ٧٩٢   )  (٠٩٩ ٧٠٧ ٢  )  (٨٠٠ ٩٩   )  (٢٢٩ ٢٣٣ )  (٥٢٦ ٣٠٠   ) (٢٢٤ ١١٠   )  ٩١٤ ٢٨٥     بدالت اهليئة  )  (   ٠٤٨ ١ ) (     ٦٠١ ٣٧٧ ٤) 

 (۹۲۲ ۱٤۰      )               -                     -                     -                     -                   -                  -                     -                     -       (٩٢٢ ١٤٠)         -            -                     -                     -       حصة صندوق تعويض متضرري حوادث السري جمهولة املسبب

 (۷۰۸ ۷۰٥      )       -                     -                     -                     -                     -                  -                -                     -               (٧٠٨ ٧٠٥ )        -              -              -                     -               حصة صندوق الرعاية االجتماعية 

 (١٤٧ ٤٩١ ٦١٩  ) (٦٦٦ ١٠٨     )  ٣٥٥ ١٢٦          (٣٤٤ ٠٢٤ ٣  ) (٠٧٢ ٦٦٦ ٨  ) (٩٦٤ ٢٩٤ ١  ) (٢٤٨ ٨٩٩ ٧  ) (٤١٢ ٦٧٦ ٢٠  ) (١٣٨ ٧٠٨ ٤٧٣  ) (٧٣٤ ١٨١ ٩١) ٧٨٥ ٨٢٧ ٢ (٩٥٥ ٢٨٥ ١٥) (٦٧٠ ٨٨٥   )  ٩١٤ ٢٨٥        صايف املصاريف

 ٨٣٥ ٠١٢ ٣١٩    ٠٤٧ ٢٥            ٤٦٥ ٨٦٩ ١    (٧٥٢ ٢٧٦ ٢  ) ٥٦٨ ٩٩٧ ٦    ٢٤٨ ٩٤١     (٩٦٨ ٢٢٩   ) ٠٨٩ ٠٣٣ ٨٦    ٦٠١ ٧٨٧ ١٣٨    ١٦٤ ٤٤٧ ٩    ٩٨٨ ٩٦٦ ٣٨ ١٠٢ ٧٤٨ ٧    ٤٨٩ ٠١٤ ٩    ٧٩٢ ٦٨٨ ٢١    الربح (اخلسارة) التشغيلية

 (٢٣٣ ٩٦٢ ١٣٣  ) ٢٦٧ ٢١١     ٣٠٦ ٤٠٦ ١    ٤٧٢ ٦٦٩       ٤٤٤ ٢٧٩ ٣    (٨٤١ ٥٩   )  ٥٧٠ ١٥٧ ٧    (٠٥٣ ٥٨٤ ٣ ) (٨٧٥ ٩٧٢ ٣٢٦) ٨٠٢ ٩٣٣ ١٦٩ ٤٥٦ ٧٨٦ ٨ ٦٦٦ ٥٩٥ ١٤  ١٧٨ ٣٠٣ ٦    (٦٢٥ ٦٨٨ ١٥  )  صايف أرابح فروع التأمني يف الفرتة املقابلة
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 اجملموع احلوادث الشخصية احلوادث العامة مسؤوليات  السفر اهلندسي احلريق الصحي اخلارجي الصحي الداخلي سيارات الزامي سيارات شامل  البحري احلياة  االدخاري ١٢/٨٢٠١/ ٣١

 ٦٧٧ ١٤٩ ٢٥٢ ١   ٤٢٠ ٦٦٥     ٤١٥ ٦٣٨ ٤    ٥٠٠ ٤٣٠ ١    ٦٨٥ ٨٠٨ ٢٢                -       ٣٧٤ ٥٣١ ٤٤    ٤٤٦ ٧٦٨ ٨٩    ٧٣٥ ٧٣٩ ٧٢٠    ٦٦٢ ٩٧٥ ٢٤٠   ٩٦٩ ٩١٥ ٣٤    ٩٩٢ ٥٦١ ٧٢    ٧٢١ ٤٢٠ ١٨    ٧٥٧ ٦٩٢     األقساط املكتتب هبا

 إلغاءات األقساط (من الواثئق امللغاة)
      -                   -             

 (   ٥١٦ ٥٧٥)       -              (  ٣٥٢ ٢٠٣ ٢)  (   ٢٦٧ ٧٠٢) 
      -                   -                   -             

 (  ٠٣١ ٢٣٤ ٣)       -                   -                   -              (  ١٦٦ ٧١٥ ٦) 

 احلسومات املمنوحة
      -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -             

 إعادة التأمني الواردة حمليأ
      -                   -             

    ٣٠٠ ٦٨٨ 
      -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -             

    ٢٠٥ ٧٠٧ 

 ٧١٦ ١٤١ ٢٤٦ ١   ٤٢٠ ٦٦٥     ٣٢١ ٦٥٧ ٤    ٥٠٠ ٤٣٠ ١    ٦٥٤ ٥٧٤ ١٩          -             ٣٧٤ ٥٣١ ٤٤    ٤٤٦ ٧٦٨ ٨٩    ٤٦٨ ٠٣٧ ٧٢٠    ٣١٠ ٧٧٢ ٢٣٨  ٩٦٩ ٩١٥ ٣٤    ٧٧٦ ٦٧٤ ٧٢    ٧٢١ ٤٢٠ ١٨    ٧٥٧ ٦٩٢     صايف األقساط املكتتب هبا

 (٨٩٧ ٠٢٥ ٨٨  )  (٣٣٦ ٥٣٢   )  (٥٧٢ ٠٠٣ ٣  )              -       (٧٨٨ ٨٩٢ ٩  )              -       (٢٩٨ ٣٢٢ ١٧  )              -                   -                   -                   -       (٥١٩ ٦٥٩ ٤٨ ) (٣٨٤ ٦١٥ ٨  )              -       حصة املعيدين من األقساط (نسيب) يف الفرتة احلالية

 (٨٩٧ ٤١٣ ٣٤  )              -       (١٥٣ ٨٨٧   )              -                   -                   -       (١٩٨ ١٧٩ ٢٢  )              -                   -                   -       (٥٤٢ ١٤٢ ١  )  (٧٤٠ ٢١٤ ٩  )  (٢٦٤ ٩٩٠   )              -       املعيدين من األقساط (اختياري) يف الفرتة احلاليةحصة 

 (٧٧٠ ٠٥٧ ١٠  )  (٥١٧ ٢٠   )  (٧١٠ ١٨٧   )              -                   -                   -       (٠٦٥ ٣٧٣ ١  )              -                   -       (٠٨٥ ٦١٢ ٥  )  (٥٦٥ ٦٢٣   )  (٨٢٨ ٢٤٠ ٢  )              -                   -       حصة املعيدين من األقساط (فائض خسارة) يف الفرتة احلالية

 (٥٦٣ ٤٩٧ ١٣٢  ) (٨٥٣ ٥٥٢   ) (٤٣٥ ٠٧٨ ٤  )       -             (٧٨٨ ٨٩٢ ٩  )       -             (٥٦٠ ٨٧٤ ٤٠  )       -                   -             (٠٨٥ ٦١٢ ٥) (١٠٧ ٧٦٦ ١ ) (٠٨٧ ١١٥ ٦٠) (٦٤٨ ٦٠٥ ٩  )        -             حصة معيدي التأمني من إمجايل األقساط املكتتب هبا

 ١٥٣ ٦٤٤ ١١٣ ١ ٥٦٧ ١١٢       ٨٨٦ ٥٧٨      ٥٠٠ ٤٣٠ ١ ٨٦٦ ٦٨١ ٩       -             ٨١٤ ٦٥٦ ٣    ٤٤٦ ٧٦٨ ٨٩ ٤٦٨ ٠٣٧ ٧٢٠ ٢٢٥ ١٦٠ ٢٣٣ ٨٦٢ ١٤٩ ٣٣ ٦٨٩ ٥٥٩ ١٢ ٠٧٣ ٨١٥ ٨ ٧٥٧ ٦٩٢    كتتب هباقساط املاألصايف 

 ٢٣٤ ١٤٧ ٥٥٨    ٤٢١ ٦٥٢     ٦٥٩ ٨٢١ ٤    ٠٠٠ ١٥٢ ١    ٧٢٨ ٦٢٠ ١٥    ٤٠٠ ٧١٦     ٢٩١ ٥٣٧ ٤٨    ٣٣٠ ٠٤٧ ١٠٠    ٠٠٠ ٥٦٠ ١٦٧    ٠٢٨ ٠٦٩ ١٣٢  ١٠٤ ٦٠٤ ٣٣    ٠٧١ ٠٧١ ٢٤    ١٨٣ ٢٣٨ ١٣    ٠١٩ ٠٥٧ ١٦    ) ١٢/٣١األقساط املكتتب هبا عن العام امليالدي الفائت (

 (٢٣٤ ١٤٧ ٥٥٨  )  (٤٢١ ٦٥٢   )  (٦٥٩ ٨٢١ ٤  )  (٠٠٠ ١٥٢ ١  )  (٧٢٨ ٦٢٠ ١٥  )  (٤٠٠ ٧١٦   )  (٢٩١ ٥٣٧ ٤٨  )  (٣٣٠ ٠٤٧ ١٠٠  )  (٠٠٠ ٥٦٠ ١٦٧  )  (٠٢٨ ٠٦٩ ١٣٢) (١٠٤ ٦٠٤ ٣٣ ) (٠٧١ ٠٧١ ٢٤) (١٨٣ ٢٣٨ ١٣  )  (٠١٩ ٠٥٧ ١٦  )  األقساط املكتتب هبا عن الربع املقابل من العام الفائت

 ٧١٦ ١٤١ ٢٤٦ ١   ٤٢٠ ٦٦٥     ٣٢١ ٦٥٧ ٤    ٥٠٠ ٤٣٠ ١    ٦٥٤ ٥٧٤ ١٩          -             ٣٧٤ ٥٣١ ٤٤    ٤٤٦ ٧٦٨ ٨٩    ٤٦٨ ٠٣٧ ٧٢٠    ٣١٠ ٧٧٢ ٢٣٨ ٩٦٩ ٩١٥ ٣٤    ٧٧٦ ٦٧٤ ٧٢    ٧٢١ ٤٢٠ ١٨    ٧٥٧ ٦٩٢     شهراً  ١٢جمموع األقساط لـ 

 ٢٧٩ ٨٧٦ ٨٤    ٥٥٨ ٥٥٤     ٨٧٧ ٢١٢ ٤           -       ١١٩ ٣٩٥ ٨    ٩٤٠ ٦٠٨     ٠٦٢ ٤٠٦ ٤٥                  -                     -              -       ٥٤٢ ١٤٢ ١    ١٥٣ ٩٣٢ ١٧    ٥٦٩ ٦٨٨ ٦                -       )١٢/٣١إمجايل حصة املعيدين من األقساط عن العام امليالدي الفائت (

 (٢٧٩ ٨٧٦ ٨٤  )  (٥٥٨ ٥٥٤   )  (٨٧٧ ٢١٢ ٤  )        -        (١١٩ ٣٩٥ ٨  )  (٩٤٠ ٦٠٨   )  (٠٦٢ ٤٠٦ ٤٥  )        -                     -                     -        (٥٤٢ ١٤٢ ١  )  (١٥٣ ٩٣٢ ١٧ ) (٥٦٩ ٦٨٨ ٦  )        -             إمجايل حصة املعيدين من األقساط عن الربع املقابل من العام الفائت

 (٥٦٣ ٤٩٧ ١٣٢  ) (٨٥٣ ٥٥٢   ) (٤٣٥ ٠٧٨ ٤  )       -             (٧٨٨ ٨٩٢ ٩  )       -             (٥٦٠ ٨٧٤ ٤٠  )       -                   -             (٠٨٥ ٦١٢ ٥) (١٠٧ ٧٦٦ ١ ) (٠٨٧ ١١٥ ٦٠) (٦٤٨ ٦٠٥ ٩  )        -             شهر) ١٢إمجايل حصة املعيدين عن سنة فائتة (

 (١٦٩ ٥٩٨ ٧٤١  )  (٢٥٢ ٣٩٩   )  (٩٢٨ ٨٦٢ ١  )  (٢٠٠ ٥٧٢   )  (٧٣٩ ٩٧٦ ٥  )        -             (٥٥٠ ٨١٢ ١٧  )  (٠٦٨ ٨٦١ ٥٣  )  (٤٨١ ٠٢٢ ٤٣٢  )  (٩٢٤ ٥٠٨ ٩٥) (٣٨٨ ٩٦٦ ١٣) (٦٩٤ ١٦٨ ١٨) (٧٠٤ ٩٤٤ ٥  )  (٢٤٢ ٥٠٢ ٩٥  )  �اية الفرتةاحتياطي أقساط غري مكتسبة 

٠٤٠ ٣١٩     ٢٩٠ ٥٥٦ ١               -       ٣١٠ ٠١١ ٣               -       ٦٠٠ ٨٠٠ ١٥                  -                     -                  -       ٠١٧ ٤٥٧     ٥٦٤ ٤٦٨ ١٤  ٠٤٤ ٣٩٨ ٢                -       حصة معيد التأمني من أقساط غريمكتسبة �اية الفرتة    ٢٢٢ ٠١١ ٣٨ 

 ٨١٠ ٤١٨ ٣٤٣    ٤٥٣ ٣٩١     ٤٦٤ ٣٨٩ ٢                -       ٣٢٣ ١١٧ ٤    ٥٦٠ ٢٨٦     ٩١٦ ٤١٤ ١٩    ٣٩٨ ٠٢٨ ٦٠    ٠٠٠ ٥٣٦ ١٠٠    ٦١١ ٨٢٧ ٥٢    ٦٤٢ ٤٤١ ١٣    ٧٦٨ ٠١٧ ٦    ٦٥٨ ٨٤٢ ٤    ٠١٧ ١٢٥ ٧٩    احتياطي أقساط غري مكتسبة بداية الفرتة

 (٦٤٣ ٣٧٥ ٢٩  )  (٧٣٤ ٣٣٢   )  (١٥١ ٦٨٥ ١  )        -             (٩٢٦ ١٨٩ ٢  )  (٥٧٦ ٢٤٣   )  (٤٢٥ ١٦٢ ١٨  )        -                   -                   -             (٢٠٠ ٤٣١   )  (٠٣٨ ٤٨٣ ٤  )  (٥٩٣ ٨٤٧ ١  )        -             حصة معيدالتأمني من أقساط غريمكتسبة بداية الفرتة

 (٣٥٩ ١٧٩ ٣٩٨  )  (٧٩٩ ٧   )  ٥٣٦ ٥٢٦     (٢٠٠ ٥٧٢   )  (٤١٦ ٨٥٩ ١  )  ٥٦٠ ٢٨٦     ٣٦٦ ٦٠٢ ١    ٣٣٠ ١٦٧ ٦    (٤٨١ ٤٨٦ ٣٣١  )  (٣١٣ ٦٨١ ٤٢) (٧٤٦ ٥٢٤   )  (٩٢٦ ١٥٠ ١٢) (٠٤٦ ١٠٢ ١  )  (٢٢٥ ٣٧٧ ١٦  )  امجايل التغري يف احتياطي أقساط غري مكتسبة

 (٧٨٠ ٥٤٣ ٣٨٩  )  (١٣٣ ٢١   )  ٦٧٥ ٣٩٧     (٢٠٠ ٥٧٢   )  (٠٣٤ ٠٣٨ ١  )  ٩٨٤ ٤٢        (٤٦١ ٧٥٩   )  ٣٣٠ ١٦٧ ٦    (٤٨١ ٤٨٦ ٣٣١  )  (٣١٣ ٦٨١ ٤٢) (٩٢٩ ٤٩٨   )  (٤٠٠ ١٦٥ ٢ ) (٥٩٥ ٥٥١   )  (٢٢٥ ٣٧٧ ١٦  )  صايف التغري يف احتياطي أقساط غري مكتسبة

 ٣٧٣ ١٠٠ ٧٢٤    ٤٣٤ ٩١     ٥٦١ ٩٧٦     ٣٠٠ ٨٥٨     ٨٣٢ ٦٤٣ ٨    ٩٨٤ ٤٢        ٣٥٤ ٨٩٧ ٢    ٧٧٦ ٩٣٥ ٩٥    ٩٨٧ ٥٥٠ ٣٨٨    ٩١٢ ٤٧٨ ١٩٠ ٩٣٣ ٦٥٠ ٣٢  ٢٨٩ ٣٩٤ ١٠  ٤٧٨ ٢٦٣ ٨    (٤٦٨ ٦٨٤ ١٥  )  صايف أقساط التأمني

 ٠٩٤ ٢٢٧ ٢٧    ٧٠٠ ١٥٩     ٧٨٤ ٠٧٩ ١          -                  -                  -            ٧١٦ ٢٨٤ ٩           -                     -                     -           ٧٥٨ ١٥٦     ١٣٦ ٥٤٦ ١٦          -                   -             العموالت املقبوضة

 ٤٦٦ ٣٢٧ ٧٥١    ١٣٤ ٢٥١     ٣٤٥ ٠٥٦ ٢    ٣٠٠ ٨٥٨     ٨٣٢ ٦٤٣ ٨    ٩٨٤ ٤٢       ٠٧٠ ١٨٢ ١٢    ٧٧٦ ٩٣٥ ٩٥    ٩٨٧ ٥٥٠ ٣٨٨    ٩١٢ ٤٧٨ ١٩٠ ٦٩١ ٨٠٧ ٣٢ ٤٢٥ ٩٤٠ ٢٦  ٤٧٨ ٢٦٣ ٨    (٤٦٨ ٦٨٤ ١٥  )  صايف اإليرادات 

               



- ٦٤ - 

 

 اجملموع احلوادث الشخصية احلوادث العامة مسؤوليات  السفر اهلندسي احلريق الصحي اخلارجي الصحي الداخلي سيارات الزامي  سيارات شامل  البحري احلياة  االدخاري ١٢/٨٢٠١/ ٣١

        -       (٠٠٠ ٢٦   ) (٩٠٠ ٠٥٧ ٢  ) (٥٢٩ ٩٧٢ ٤٩  )  (٠٧٨ ٦٨٤ ٥٧٤  )  (١٢٩ ٨٠٦ ٦٠ ) (٨٩٤ ٠٢٠ ١٧) (٤٩٩ ٩٧٤ ١)  (٩٦١ ٤٧٧ ٤  )                -       إمجايل املطالبات املدفوعة

      -           

          -                     -                (  ٩٩٠ ٠١٩ ٧١١) 

 ١٨٦ ٥٨٧ ٦                  -              -              -              -       ١٠٠ ٢٢     ٧٢٩ ٩٨٠ ١                  -                     -              -              -       ٩٠٨ ٦٢٣ ١    ٤٤٩ ٩٦٠ ٢                  -       حصة معيدي التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة (نسيب)

       -                             -              -              -              -              -                -                     -                     -              -              -              -                     -                     -       حصة معيدي التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة (اختياري)

       -                     -                     -                   -              -                -              -                -                     -                     -              -              -              -                     -               حصة معيدي التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة (فائض خسارة)

 ١٨٦ ٥٨٧ ٦         -                    -                   -               -           ١٠٠ ٢٢     ٧٢٩ ٩٨٠ ١          -                     -                     -                -        ٩٠٨ ٦٢٣ ١    ٤٤٩ ٩٦٠ ٢          -               حصة معيدي التأمني من إمجايل ااملطالبات املدفوعة

 (٨٠٤ ٤٣٢ ٧٠٤  )       -                    -                   -              -           (٩٠٠ ٣   )  (١٧١ ٧٧   )  (٥٢٩ ٩٧٢ ٤٩  )  (٠٧٨ ٦٨٤ ٥٧٤)  (١٢٩ ٨٠٦ ٦٠) (٨٩٤ ٠٢٠ ١٧) (٥٩١ ٣٥٠   )  (٥١٢ ٥١٧ ١  )        -               صايف املطالبات املدفوعة

 (٥٩٨ ٠٣٠ ٦٨٧  )                -       (٣٠٠ ٧٨٨ ٢٠١  )            -                     -       (٥٠٠ ١٥٩   )  (٠٠٠ ٠٧٨ ٨  ) (٤٢٦ ٧٨٩ ١٥  )  (٨٤٨ ٥٥٤ ٨٣  )  (٢٦٠ ٦٣٩ ٣٤٣) (٩٣٤ ١٤٨ ٢٨ ) (٨٩٥ ٤٠٨ ٥  )  (٤٣٥ ٤٦٣   )                -       احتياطي مطالبات قيد التسوية �اية الفرتة

من مطالبات قيد التسوية �اية الفرتة حصةمعيدالتأمني        -                   ٥٧٥ ١٣٥     ٥٣٣ ٣٩٢ ٧                  -                     -       ٩٢٣ ١٤٠ ٤٢    ٦٠٠ ٠٧٩ ١    ٥٦١ ٤٩٧ ٤    ٧١٨ ٢٣١       -               

      -           

       ٢١٠ ٢٦٦ ٢٥٧                  -       ٣٠٠ ٧٨٨ ٢٠١ 

 ٠٥١ ٦٣٩ ٣٣    ٧٩٧ ٢٨٠ ٥    ١١٥ ٦٥٧ ١                  -       احتياطي مطالبات قيد التسوية بداية الفرتة

   ٩٠٢ ٤٢٠ 

٠٠٠ ١٣٠     ٠٠٠ ٦٢٨ ١٧                  -       ٠٦٦ ٦٤٤ ٤٨    ٨٥٠       -               

      -           

       ١٧٩ ٦٨٠ ٧٢٩    ٠٠٠ ١٠     ٣٠٠ ٧٨٨ ٢٠١ 

 (٤٠٠ ٣٢٣ ٢٧١  )  (٠٠٠ ٩        )  (٣٠٠ ٧٨٨ ٢٠١  )        -                  -               (٩٠٠ ١٢٠   )  (٥٧٣ ٩٨٧ ١٥)       -                     -               (٣١٧ ٩٣٥ ٤٥) (٩٧٣ ٧٤٩ ١  )  (٣٨٥ ٣٦٥ ٤  )  (٩٥٢ ٣٦٦ ١  )        -               حصةمعيد التأمني من مطالبات قيد التسوية بداية الفرتة

 ٥٨١ ٦٤٩ ٤٢    ٠٠٠ ١٠              -                     -                 -               (٥٠٠ ٢٩   )  ٠٠٠ ٥٥٠ ٩    (٤٢٦ ٧٨٩ ١٥  )  (٧٨٢ ٩١٠ ٣٤  )  ٥٩٠ ٢٦٣ ٧٧    ١١٧ ٤٩٠ ٥    (٠٩٨ ١٢٨   )  ٦٨٠ ١٩٣ ١          -               إمجايل التغري يف احتياطي املطالبات قيد التسوية

 ٣٩١ ٥٩٢ ٢٨    ٠٠٠ ١                -                     -                  -            (٨٢٥ ١٤   )  ٩٦٠ ٩٥٤     (٤٢٦ ٧٨٩ ١٥  )  (٧٨٢ ٩١٠ ٣٤  )  ١٩٦ ٤٦٩ ٧٣ ٧٤٤ ٨١٩ ٤    ٠٧٨ ٤       ٤٤٦ ٥٨           -               صايف التغري يف احتياطي مطالبات قيد التسوية

�اية الفرتةاحتياطي مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها يف         -                     -                (  ٦٠٨ ٤٥٠ ٥)  (  ٣٤٠ ٢٢٢ ٤) (٩٤٩ ٩٧٨ ٤٧) ( ٢٩٠ ٩٨٠ ٧١)  (  ٢٠١ ٧١٨ ٢١) (  ٨٥٣ ٣٣٩ ٣)  (   ٩٢٥ ٢٣)  (  ٠٩٩ ٤٦٨ ١)       -           (  ٢٤٥ ٢٦٨ ٣٠)  (       ٩٠٧ ٤٩)  (  ٤١٨ ٥٠٠ ١٨٦) 

التأمني من مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها يف �اية الفرتة حصة معيد         -                     -                  ٧٢٨ ٨٥٦ ٤٤    ٩٢٥ ٣٩     ٢٤٥ ٢٦٨ ٣٠             -       ٩٥٩ ٧٤١     ٣٣٧ ٢٠     ٦١٢ ٩٦٢ ٢                  -                     -       ١٣٩ ٣٢١ ٦    ٩٤٠ ١٦١     ٥٧٠ ٣٤٠ ٤ 

 ٦٠٦ ١٠٥ ١١٧    ٩٣٢ ٤٨     ٢٤٥ ٢٦٨ ٣٠             -       ٥٥٥ ١٧١ ١    ٧٣٠ ٥٣     ٢٩٧ ٦٤٠ ٣             -       ٢٢٦ ٢٤٩ ٢٩    ٤٣٣ ٨٢٢ ٤٥    ٨٥٨ ٠٤٥ ٥    ٣٣٠ ٨٠٥ ١                  -                     -       احتياطي مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها يف بداية الفرتة

 (٣٠٣ ٨٨٨ ٤٢  )  (٥٩٢ ٤١     )  (٢٤٥ ٢٦٨ ٣٠  )        -          (٦٣٤ ٦٢٩   )  (٦٧١ ٤٥   )  (٤٥٥ ٤٠٥ ٣  )       -                     -               (٢٩٨ ٨٩٠ ٦  ) (٤٩٦ ٢٦٢   )  (٩١٢ ٣٤٤ ١  )        -                     -               حصة معيد التأمني من مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها يف بداية الفرتة 

 (٨١١ ٣٩٤ ٦٩  )  (٩٧٥          )        -                     -           (٥٤٤ ٢٩٦   )  ٨٠٥ ٢٩     ٤٤٤ ٣٠٠     (٢٠١ ٧١٨ ٢١  )  (٠٦٤ ٧٣١ ٤٢  )  (٥١٦ ١٥٦ ٢  ) ٥١٨ ٨٢٣     (٢٧٨ ٦٤٥ ٣  )        -                     -               إمجايل التغري يف احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها

التغري يف احتياطي مطالبات حدثت ومل يبلغ عنهاصايف                 -                     -        (   ٦٢٠ ٦٤٩)     (٣٨٧ ٤٢٦ ٦٧  )  (٦٤٢ ٢      )        -                     -           (٢١٩ ١٨٤   )  ٤٧١ ٤     (٣٩٩ ١٤٢   )  (٢٠١ ٧١٨ ٢١  )  (٠٦٤ ٧٣١ ٤٢  )  (٦٧٥ ٧٢٥ ٢ ) ٩٦٢ ٧٢٢ 

 ٧٢٢ ٦٣٧ ٢           -              -              -              -              -              -                     -                     -       ٠٠٠ ٣٥٠     ٥٦٧ ٢٦٩ ٢    ١٥٥ ١٨               -                     -       اسرتدادات من مطالبات مدفوعة �اية الفرتة

       -                     -                     -                    -                  -                    -                    -                  -                     -                     -               -              -              -                  -               اسرتدادات من مطالبات مدفوعة بداية الفرتة

اسرتدادات من املطالبات املدفوعةصايف التغري يف                  -                  -           ٧٢٢ ٦٣٧ ٢            -                     -                    -                  -                    -                    -                   -                     -               ٠٠٠ ٣٥٠     ٥٦٧ ٢٦٩ ٢    ١٥٥ ١٨ 

 (٢٠٣ ٤٣٠ ٢٥  )  (٦٨٥ ٢٨   )  (٥٣٣ ٤٠٩   )  (٩٢٠ ١٥٤   )  (١٩٩ ٧٩٢ ٤  )             -       (٨٠٩ ٣٧٦ ٣  ) (٧٣٢ ٠١٣ ١  )  (٦٣٨ ٠٧٩ ٦  )            -       (٢٣٦ ٩٠٥   )  (٧٤٨ ٢٩٥ ٨  )  (٧٠٤ ٣٧٣   )                -       العموالت املدفوعة للوكالء

 (٠١٨ ٧١٦ ٨  )  (٩٦٨ ٣   )    (٣٢٥ ٢٥   )  (٣٠٠ ٢٢٩   )             -       (٠٣٩ ٢٩١   )  (١٧٧ ١٠٣   )  (٤٨٩ ٤٩٢ ٥  )            -       (٠٥٥ ٣٧٤   )  (٢٤٨ ١٨٣ ٢  )  (٤١٧ ١٣   )                -        العموالت املدفوعة ملندويب املبيعات

 (٠٥١ ٤١٧ ١٢  )               -                     -                 -                     -                  -                  -                   -                     -       (٠٥١ ٤١٧ ١٢)        -              -                 -                     -       عمولة االحتاد السوري لشركات التأمني إلدارته جتمع اإللزامي

 (٤٣٩ ٧٩٥ ٢٠  )  (٥٨٠ ١   )  (٥٦٢ ٢١٢   )            -       (٢٢١ ٤١   )  (٥٧١ ٨٨   )  (٨٥٣ ٨٢٤ ١  )           -                 -       (٥٠٠ ٨٤٧ ٤  ) (٨٢٧ ٣٢٣ ١٣ ) (٧٣٧ ٤٥١   )  (٥٨٨ ٣      )                -       مصاريف أخرى لفروع التأمني

 (٧٣٨ ٦٨٩ ٥٧  )               -                     -                 -                 -                 -                 -       (١٥٣ ٣٨٤ ١٠  )  (٥٨٥ ٣٠٥ ٤٧  )            -                 -                 -                     -                     -       األتعاب اإلدارية لشركات إدارة النفقات الطبية

 (٨٥٤ ٤٧٦ ٧  )  (٩٩٣ ٣   )  (٩٤٤ ٢٧   )  (٥٨٣ ٨   )  (٤٤٨ ١١٧   )             -       (١٨٩ ٢٦٧   )  (٦١١ ٥٣٨   )  (٢٢٥ ٣٢٠ ٤  )  (٦٣٤ ٤٣٢ ١  ) (٤٩٦ ٢٠٩   )  (٠٤٩ ٤٣٦   )  (٥٢٥ ١١٠   )  (١٥٧ ٤          )  بدالت اهليئة 

 (٥٠٩ ٢٧٢ ٢  )               -                     -                  -                     -                   -                  -                     -                     -       (٥٠٩ ٢٧٢ ٢  )        -            -                     -                     -       حصة صندوق تعويض متضرري حوادث السري جمهولة املسبب

 (٨٠٩ ٨٦٢ ٩  )       -                     -                     -                 -                     -                  -                -                     -               (٨٠٩ ٨٦٢ ٩  )       -              -              -                     -               حصة صندوق الرعاية االجتماعية 

 (٦٩٩ ٢٨٩ ٨٨٥  ) (٨٦٧ ٣٩   )  (٠٣٩ ٦٥٠   )  (٨٢٨ ١٨٨   ) (٣٨٨ ٣٦٤ ٥  ) (٨٢٥ ١٠٢   )  (٥٠٠ ٠٢٤ ٥ ) (٨٢٩ ٥١٩ ٩) (٨٦٢ ٥٢٣ ٧١٥) (١١٠ ٥٤٥ ٢٠) (٢٣٥ ٠٢١ ٢٤) (٧٥٩ ٣٤٤ ١٢) (٣٠٠ ٩٦٠ ١  )  (١٥٧ ٤           )  صايف املصاريف

 (٢٣٣ ٩٦٢ ١٣٣  ) ٢٦٧ ٢١١     ٣٠٦ ٤٠٦ ١    ٤٧٢ ٦٦٩     ٤٤٤ ٢٧٩ ٣    (٨٤١ ٥٩   )  ٥٧٠ ١٥٧ ٧    (٠٥٣ ٥٨٤ ٣ ) (٨٧٥ ٩٧٢ ٣٢٦) ٨٠٢ ٩٣٣ ١٦٩ ٤٥٦ ٧٨٦ ٨    ٦٦٦ ٥٩٥ ١٤  ١٧٨ ٣٠٣ ٦    (٦٢٥ ٦٨٨ ١٥  )  الربح (اخلسارة) التشغيلية

 ٠٥١ ٧٨٦ ٢١٣     ٦٥٥ ٢٦٣     ٣٠١ ١١٥ ٢    ٢٠٠ ٥٧٢     ٥٢٣ ١٤٨ ٢    ٣١٧ ٨٧٥     ٠٠٨ ٨٥٦ ٤    ٧٣٨ ٥٩٠ ٣    ٠٥٣ ٢٩٦ ٤    ٢١٦ ٤٣٨ ١٣٣  ٥٥٦ ٩٨٥ ٣٩    ٧١٥ ٨١٣ ٦    ٥٠٦ ٢٧٧ ٧    ٢٦٣ ٥٥٣ ٧    صايف أرابح فروع التأمني يف الفرتة املقابلة



- ٦٥  - 

 

ا يف فرع التأمني اإللزامي كما يلي   : تتوزع مكوﾙت األقساط املكتتب 

  

  

   االلتزامات الطارئة -٣٦

ــا وفــق التطبيقــات املوضــوعة مــن قبــل  كمــا هــو متعــارف عليــه يف اجلمهوريــة العربيــة الســورية فــإن الشــركة تقــوم بعمليا
الســـلطات املاليـــة والتنظيميـــة ومـــن قبـــل هيئـــة اإلشـــراف علـــى التـــأمني الســـورية. بـــرأي اإلدارة فـــإن أيـــة دراســـة ضـــريبية 

 الحقة لن تؤدي إىل أعباء ضريبية إضافية.

 

  القيمة العادلة وإدارة املخاطر -٣٧

  ةالقيمة العادلة للموجودات واملطلوﾖت املالي ١-٣٧

بتاريخ بيــان  املوقوفةال يوجد فـرق جوهري بني القيمة الدفرتيـة والقيمة العادلة للموجودات واملطلوﾖت املالية 
  حقوق املسامهني .الوضع املايل، ﾖستثناء املوجودات املالية احملددة ﾖلقيمة العادلة من خالل 

املاليــة،  علومــاتت واملطلــوﾖت املاليــة يف امليتضــمن اجلــدول التــايل القيمــة الدفرتيــة والقيمــة العادلــة للموجــودا
إضافة إىل طرق قياس القيمة العادلة حبسب تراتبية اخليــارات. مت اســتثناء املوجــودات واملطلــوﾖت املاليــة وغــري 

  :ن قيمتها الدفرتية موازية لقيمتها العادلةأسجلة على أساس القيمة العادلة نظراً العتبار اإلدارة امل
  

      ٩٢٠١/ ١٢/ ٣١   

 الفرق  القيمة العادلة                         صايف     

 زﾚدة/(اخنفاض)  اجملموع  وى الثالث تاملس املستوى الثاين  املستوى األول  االمسية القيمة  إيضاح   

               املوجودات املالية املقيمة ﾖلقيمة العادلة  

 ٨٨٠ ١٣٣ ٣١٧ ١ ٥٥١ ٨٩٢ ٨١٠ ٢      - ٦٧٨ ٧٨١ ٨٤٠ ٨٧٣ ١١٠ ٩٧٠ ١ ٦٧١ ٧٥٨ ٤٩٣ ١ ٨ الشامل اآلخر من خالل بيان الدخل  استثمارات مالية 
 

      ٨٢٠١/ ١٢/ ٣١   

 الفرق  القيمة العادلة                           صايف     

 زﾚدة/(اخنفاض)  اجملموع  وى الثالث تاملس املستوى الثاين  املستوى األول  االمسية القيمة  إيضاح   

               املوجودات املالية املقيمة ﾖلقيمة العادلة  

 ٠١١ ٤١٤ ٦٦٨ ١ ٦٣٦ ٦٦٦ ٩٤٢ ٢      - ٩٦٠ ٨٣٣ ٨٦٤    ٦٧٦ ٨٣٢ ٠٧٧ ٢   ٦٢٥ ٢٥٢ ٢٧٤ ١ ٨      من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر استثمارات مالية 

  :أسس التقييم، معلومات غري منظورة هامة وحساسيتها على القيمة العادلة 

املاليــة (مســتوى أول  علومــاتيظهر اجلدول التايل معلومات حول كيفية تضمني القيمــة العادلــة لــألدوات املاليــة يف امل
  .) واملعلومات غري املنظورة اهلامة املستخدمة ﾘينومستوى 

 معطيات غري منظورة هامة سس التقييمأ ﾗريخ التقييم املوجودات املالية 

عالقة املعطيات غري  املنظورة مع  
 القيمة العادلة 

حساسية املعطيات غري  املنظورة على القيمة 
 العادلة 

من خالل  استثمارات مالية 
 بيان الدخل الشامل اآلخر

٣١/١٢/٩٢٠١ القيمة العادلة استنادا إىل السعر   
األسهماملقدم من مصدر   

 ال ينطبق  ال ينطبق  ال ينطبق 

  املنتهية يف للسنة املالية  

  ٣١/١٢/٨٢٠١  ٣١/١٢/٩٢٠١  

         ليـرة سوريــة         ليـرة سوريــة  

٢١٣  ٧٠٢ ٧٤٥ ٢٩٧ ٣٩٠ ١٠    إلزامي داخلي  

 ١٩١ ٥٤٨ ١٣    ٠٠٥ ٧٠١ ٣         إلزامي حدودي

 ٣٧٤ ٥٢١  ١١      ٩٨٨ ٥٤١ ٢     بطاقة برتقالية

     ٣١٠ ٧٧٢ ٢٣٨    ٢٩٠ ٦٣٣ ١٦ 



- ٦٦ - 

 : إدارة خماطر التأمني ٢-٣٧

 

 خماطر التأمني التكافلي

إن خماطر التـأمني التكـافلي هـي املخـاطر الـيت يولـدها عـدم التأكـد مـن حـدوث، توقيـت أو قيمـة املطالبـات 
اإلنتاج اجلديد، متابعة صحة التأمينية. ميكن إلدارة خماطر التأمني التكافلي مـن خالل متابعة كمية وتكوين  

التســعري ومتابعــة املطالبــات الفعليــة مقابــل املطالبــات املتوقعــة. يعتــرب اخلطــر مبوجــب أي عقــد أتمــني تكــافلي 
احتمال حتقق حدث مؤمن عليه وما يستتبع ذلك من مطالبات ذات قيم غري مؤكـدة نظـراً إىل طبيعـة عقـد 

جئــاً وابلتــايل ال ميكــن التنبــؤ بــه. إن اخلطــر األساســي الــذي التــأمني التكــافلي، يكــون حتقــق هــذا اخلطــر مفا
تواجهه شركات التأمني مبوجب عقودها التأمينية هو أن تفوق املطالبات الفعليـة وتسـديدات املنـافع القيـمـة 
املذكورة حتت بند املطلوابت التأمينيـة إضـافة إىل احتمـال تسـعري غـري مالئـم لألخطـار ووضـع األقسـاط غـري 

واالكتتـــاب أبخطـــار ســـيئة أو غـــري قابلـــة للتـــأمني، بنـــاء عليـــه فـــإن تـــواتر املطالبـــات واملنـــافع وحـــدهتا  املناســـبة
تتعـدى املبـالغ الـيت كانـت مقـدرة وختتلـف األرقـام الفعليـة ومبـالغ املطالبـات واملنـافع مـن سـنة إىل أخـرى عــن 

لمـــا كانـــت أقـــل عرضـــة للتـــأثر التقـــديرات املتوقعـــة. أضـــف إىل ذلـــك أنـــه كلمـــا تنوعـــت احملفظـــة التأمينيـــة، ك
أي من تكويناهتا، وقـد ـطـورت الشـركة اسـرتاتيجية االكتتـاب بعقـود التـأمني لتنويـع  ىابلتغريات اليت تطرأ عل

األخطار التأمينية اليت تقبل هبا وضمن كل فئة من تلك الفئـات لتوسيـع قاعـدة األخطار بغية ختفيض نسبة 
لشــركة أخطارهــا مــن خــالل اســرتاتيجية اكتتــاب ســليمة ومعاهــدات إعــادة التغــري يف النتيجــة املتوقعــة. تــدير ا

أتمــني ذات فئــة ممتــازة ومعاجلــة احلــوادث مـعــاجلة فـعــالة وتـضــع الشــركة األســس االكتتابيــة الــيت تــوفر املعــايري 
 .املالئمة الختيار األخطار

علــى فــروع التــأمني ابلشــكل التــايل: فــرع  ١٢/٢٠١٩/ ٣١املنتهيــة يف  ســنةللوقــد توزعــت احملفظــة التأمينيــة 
ــاة  ــاري –احليــــــ ــرع احليــــــــاة)٪٦٫٥٣ (ادخــــــ ــري ٪٢٫٥٢ ، فــــــ ــيارات إلزامــــــــي ٪٦٫٨٧، البحــــــ  ، ٪٢٫٢٨، ســــــ

 ، ٪٣٫٧٤احلريـــــق ، ٪١٨٫١٠الصـــــحي خـــــارجي ، ٪٦١٫٨٤ داخلـــــي ، الصـــــحي٪٥٫٣٣ســـــيارات شـــــامل 

ــة  ،٪٠٫٢١املســــــــــــــــــــؤوليات  ،٪٤٫١٢%، الســــــــــــــــــــفر  ١٫٠٣هندســــــــــــــــــــي   ،٪٠٫٤٦احلــــــــــــــــــــوادث العامــــــــــــــــــ
 .٪٠٫٠٣احلوادث الشخصية  

علــى فــروع التــأمني ابلشــكل التــايل: فــرع  ١٢/٢٠١٨/ ٣١وقــد توزعــت احملفظــة التأمينيــة للســنة املنتهيــة يف 
، ســـيارات ٪١٩٫١٧، ســـيارات إلزامـــي ٪٥٫٨٤، البحـــري ٪١٫٤٨، فـــرع احليـــاة ٪٠٫٠٦ادخـــاري  -احليـــاة 

 ، ٪١٫٥٧%، الســــــــــــــفر  ٠٫٠٠، هندســــــــــــــي ٪٣٫٥٨احلريــــــــــــــق ، ٪٦٥٫٠٢، الصــــــــــــــحي ٪٢٫٨٠شــــــــــــــامل 

 .٪٠٫٠٥، احلوادث الشخصية ٪٠٫٤٩احلوادث العامة 
 خماطر إعادة التأمني

قامـت الشـركة إببـرام عقـود إعـادة أتمـني مـع شــركات أخـرى، لتقلـيص املخـاطر املاليـة النامجـة عـن املطالبــات 
 . به يف ابقي شركات التأمني معمولذلك كما هو الكبرية، و 

تقوم الشركة بتقيـيم الوضـع املـايل لشـركات إعـادة التـأمني املتعاقـدة معهـا ويتمحـور اهتمامهـا حـول األخطـار 
 . وطبيعة األنشطة والفعاليات لشركات إعادة التأمني اجلغرايفاالئتمانية النامجة عن التوزع 

ار أبســـعار منافســـة دخلـــت الشـــركة يف معاهـــدات إعـــادة أتمـــني الـــيت تـــوفر هلـــا القـــدرة علـــى مواجهـــة األخطـــ 
، مـــع األخـــذ بعـــني االعتبـــار املـــوارد املاليـــة كـــرأس املـــال األخطـــارومتكنهـــا مـــن االحتفـــاظ ابحلـــد األمثـــل مـــن 
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واالحتياطيات وحجم حمفظة األوراق املالية واملوجودات اجلاهزة. إن حجم املخاطر احملتفظ بـه يتناسـب مـع 
 .مهية، هو االحتفاظ بنسبة سيولة عالية للشركةالقواعد العملية ومقياس املقارنة العام، واألكثر أ

أقساط إعادة التأمني ال حتل الشركة من التزاماهتا جتاه املؤمن هلم. وتبقى الشركة ملتزمة جتاه املؤمن عقود  إن  
 . حال عدم وفاء شركة إعادة التأمني ابلتزاماهتا يفهلم ابحلصة املعاد أتمينها حىت 

 خماطر السوق

أو أسـعار صـرف العمـالت يـرادات النامجـة عـن املوجـودات من التغريات يف قيمـة، أو اإل تنشأ هذه املخاطر
 . املخاطر النامجة عن عدم التطابق بني املوجودات واملطلوابت مبا فيها

 خماطر التسليف

جتـاه الشـركة. إن متابعـة خمـاطر التسـليف  مخماطر التسليف بعدم إمكانية املدينني من الوفاء ابلتزامـاهت تتمثل
هــي مــن مســؤولية الشــركة الــيت تتبــع مبــادئ توجيهيــة صــارمة أتخــذ بعــني االعتبــار معــدل التصــنيف األدىن 

ــة لتلـــك  ــام الشـــركة املعرضـ ــة أقسـ ــليف يف كافـ ــاطر التسـ ــع يف خمـ ــمي للمقرتضـــني والتنويـ ــة قسـ ــاطر وخاصـ املخـ
 .االستثمارات وإعادة التأمني

 خماطر العمليات

إن خماطر العمليات هـي خمـاطرة اخلسـارة أو التـأثريات السـلبية علـى العمـل الناجتـة عـن عـدم صـحة أو فشـل 
اإلجــراءات التطبيقيــة الداخليــة واألشــخاص واألنظمــة الداخليــة للشــركة أو عــن أحــداث خارجيــة. تــتم إدارة 

حبسـب أتثريهـا ونسـبة حـدوثها  تقييمهـاعمليات مـن خـالل هيكليـة تتطلـب حتديـد املخـاطر وطـرق خماطر ال
ومــن خــالل طــرق تقيــيم ذاتيــة ملتابعــة فعاليــة هــذه اإلجــراءات. إن املخــاطر اإلســرتاتيجية حتــدد وتتــابع مــن 

 .خالل عملية التخطيط السنوية
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 خماطر السيولة

لشـركة عنــد إن إدارة خمـاطر السـيولة تتمثـل ابلتأكـد مـن تـوفر سـيولة كافيـة لإليفـاء اباللتزامـات املرتتبـة علـى ا
، فـــإن الشـــركة تقـــوم بقيـــاس التـــدفق النقـــدي املتوقـــع ابلنســـبة للموجـــودات الغايـــةاســـتحقاق أيـــة دفعـــة. هلـــذه 

واملطلــوابت علــى حــد ســواء وذلــك بشــكل دوري. إن إســتحقاق املوجــودات واملطلــوابت املاليــة للشــركة ال 
 .تتجاوز السنة الواحدة وابلتايل ال يوجد لدى الشركة خماطر سيولة

  

 

  

 ٣١/١٢/٩٢٠١  

 اجملموع أكثر من سنة أقل من سنة 

 ليـرة سوريــة ليـرة سوريــة ليـرة سوريــة 
    املوجودات

 ٢١٤ ٠٩٠ ٢٢٤ ٢              -         ٢١٤ ٠٩٠ ٢٢٤ ٢   النقد وما يوازي النقد

 ٤٥٩ ٥٨١ ٤٧٢ ١              -         ٤٥٩ ٥٨١ ٤٧٢ ١   ودائع ألجل لدى املصارف

 ٥٥١ ٨٩٢ ٨١٠ ٢              -         ٥٥١ ٨٩٢ ٨١٠ ٢   من خالل بيان الدخل الشامل اآلخراستثمارات مالية 

 ٠١٤ ٢١٤ ٢٠٧               -         ٠١٤ ٢١٤ ٢٠٧    عمالء مدينون، وسطاء، ووكالء أتمني 

 ٢٩١ ٥٧٩ ٢٠٢               -         ٢٩١ ٥٧٩ ٢٠٢    التأمني وإعادة التأمنيحساابت مدينة من شركات 

 ٧٩٠ ٤١٣ ١٤               -         ٧٩٠ ٤١٣ ١٤    أطراف ذات عالقة  -ذمم مدينة 

 ٢٠٩ ٠٩٣ ٥٩               -         ٢٠٩ ٠٩٣ ٥٩    أرابح مراحبة مستحقة غري مقبوضة وموجودات أخرى 

 ٩٤٤ ٠٠٧ ٣٤٣               -         ٩٤٤ ٠٠٧ ٣٤٣    معيدي التأمني من االحتياطيات الفنية واحلسابيةحصة 

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

 ٤٧٢ ٨٧٢ ٣٥٨ ٧   ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٥    ٤٧٢ ٨٧٢ ٣٣٣ ٧   تجمموع املوجودا

    املطلوابت

 ٧٨٧ ٤٢٢ ٢٠٠               -         ٧٨٧ ٤٢٢ ٢٠٠    حساابت دائنة لشركات التأمني وإعادة التأمني 

 ٠٨٣ ٤١٧ ٢٥               -         ٠٨٣ ٤١٧ ٢٥    أطراف ذات عالقة –ذمم دائنة 

 ٩٢٦ ٥٤٤ ٣٠٦ ١              -         ٩٢٦ ٥٤٤ ٣٠٦ ١   االحتياطيات الفنية واحلسابية 

 ٣٣٤ ٠١٢ ٣٠٩               -         ٣٣٤ ٠١٢ ٣٠٩    ذمم دائنة ودائنون خمتلفون 

 ٦٣٦ ٤٧٩ ١٤            -            ٦٣٦ ٤٧٩ ١٤    خمصص ضريبة الدخل

 ٧٦٦ ٨٧٦ ٨٥٥ ١           -            ٧٦٦ ٨٧٦ ٨٥٥ ١   جمموع املطلوابت

 ٧٠٦ ٩٩٥ ٥٠٢ ٥   ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٥    ٧٠٦ ٩٩٥ ٤٧٧ ٥   فائض السيولة
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(املعدلة) ٣١/١٢/٨٢٠١   

 اجملموع أكثر من سنة أقل من سنة 

 ليـرة سوريــة ليـرة سوريــة ليـرة سوريــة 
    املوجودات

 ٤٧٧ ٠٠٢ ٥٦٣               -         ٤٧٧ ٠٠٢ ٥٦٣    النقد وما يوازي النقد

 ٩٠٥ ٢٩٨ ٧٧٥ ١              -         ٩٠٥ ٢٩٨ ٧٧٥ ١   ودائع ألجل لدى املصارف

 ٦٣٦ ٦٦٦ ٩٤٢ ٢              -         ٦٣٦ ٦٦٦ ٩٤٢ ٢   من خالل بيان الدخل الشامل اآلخراستثمارات مالية 

 ٢١٨ ٦١٤ ١٤٧               -         ٢١٨ ٦١٤ ١٤٧    عمالء مدينون، وسطاء، ووكالء أتمني 

 ٦٧٢ ١٩٦ ٢٠٣               -         ٦٧٢ ١٩٦ ٢٠٣    حساابت مدينة من شركات التأمني وإعادة التأمني

 ٩٨٧ ١٨٧ ١٠               -         ٩٨٧ ١٨٧ ١٠    أطراف ذات عالقة  -ذمم مدينة 

 ٢٥١ ٨٥٥ ٢٣٣               -         ٢٥١ ٨٥٥ ٢٣٣    أرابح مراحبة مستحقة غري مقبوضة وموجودات أخرى 

 ١٥٩ ١٣٤ ٣٤٠               -         ١٥٩ ١٣٤ ٣٤٠    حصة معيدي التأمني من االحتياطيات الفنية واحلسابية

 ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٥       ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٥            -              لصاحل هيئة اإلشراف على التأمنيوديعة جممدة 

 ٣٠٥ ٩٥٦ ٢٤٠ ٦   ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٥    ٣٠٥ ٩٥٦ ٢١٥ ٦   تجمموع املوجودا

    املطلوابت

 ٤٧٢ ٢٥٢ ١٩٧               -         ٤٧٢ ٢٥٢ ١٩٧    حساابت دائنة لشركات التأمني وإعادة التأمني 

 ٧١٩ ٦٢٩ ١٩               -         ٧١٩ ٦٢٩ ١٩    أطراف ذات عالقة –ذمم دائنة 

 ١٨٤ ١٢٩ ٦١٥ ١              -         ١٨٤ ١٢٩ ٦١٥ ١   االحتياطيات الفنية واحلسابية 

 ٢٥٠ ١١٦ ٢٧٤               -         ٢٥٠ ١١٦ ٢٧٤    ذمم دائنة ودائنون خمتلفون 

            -                    -                    -         املطلوابت الضريبية املؤجلة

 ٣٣٣ ٢٢١ ١٨٠              -            ٣٣٣ ٢٢١ ١٨٠      خمصص ضريبة الدخل

 ٩٥٨ ٣٤٨ ٢٨٦ ٢           -            ٩٥٨ ٣٤٨ ٢٨٦ ٢   جمموع املطلوابت

 ٣٤٧ ٦٠٧ ٩٥٤ ٣   ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٥    ٣٤٧ ٦٠٧ ٩٢٩ ٣   فائض السيولة
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 خماطر العمالت األجنبية

تنشــــأ هــــذه املخــــاطر مــــن احتمــــال أن التقلبــــات يف أســــعار صــــرف العمــــالت قــــد يــــؤثر علــــى قيمــــة املوجــــودات 
 الصرف.واملطلوابت املالية احلساسة ألسعار 

 ٣١/١٢/٢٠١٩الشــركة املاليــة ذات الطبيعــة النقديــة ابلعمــالت األجنبيــة يف التزامــات  موجــودات و قيمــة تبلــغ

 قيمــــةكمــــا و تبلــــغ   لــــرية ســــورية علــــى التــــوايل /٥٥ ١٠٧ ٥٤٣لــــرية ســــورية و/  /١ ٤٢١ ٠٩٧ ١٧٣/  مبلــــغ

ــة ابلعمـــــالت األجنبيـــــة يف التزامـــــات  موجـــــودات و ــة ذات الطبيعـــــة النقديـــ  مبلـــــغ   ٣١/١٢/٢٠١٨الشـــــركة املاليـــ

. وفيمــا يلــي بيــان بصـــايف علــى التــوايل ســورية لــرية / ١١٨ ٦٩٣ ٩٠٨/ لــرية ســورية و/ ١ ٤٨٦ ٢٤٦ ٨٨٠/
  نفس التاريخ : يفأرصدة الشركة من العمالت األجنبية 

 ٣١/١٢/٩٢٠١  ٣١/١٢/٨٢٠١  

     القيمة الدفرتية   القيمة الدفرتية     القيمة الدفرتية   الدفرتيةالقيمة   

   يورو  دوالر أمريكـي   يورو  دوالر أمريكـي 

 ٥٦٦ ٥٧٦     ٩٥١ ٧٤٩ ٢    ٦٣٧ ٦٠٨     ٢٩١ ٥٧٧ ٢    األصول ذات الطبيعة النقدية

 (٢٩١ ٨٤    ) (٩١٠ ١٧٥     ) (٣٥٨ ٦٣     ) (٣٨٧ ٥٥         )  االلتزامات ذات الطبيعة النقدية

 ٢٧٥ ٤٩٢     ٠٤١ ٥٧٤ ٢    ٢٧٩ ٥٤٥     ٩٠٤ ٥٢١ ٢    خطر العمالت األجنبية

 

 :  سنةالفيما يلي بيان أبسعار الصرف املستخدمة خالل  -

 ٨٢٠١ ٩٢٠١ 

 
 سعر الصرف املستخدم 

 ة املالي البيا�تيف اتريخ 
 وسطي سعر الصرف

               العام خالل

 سعر الصرف املستخدم 

 ة املالي البيا�تيف اتريخ 
 وسطي سعر الصرف

 خالل العـــام 

     

 ٤٣٥٫٢٠ ٤٣٦ ٤٣٦ ٤٣٦ دوالر أمريكي

 ٥١٣٫٢٤ ٤٩٨٫٢٤ ٥١٣٫٢٤ ٤٨٨٫٦٣ يورو 

 :الشركة  خسائرأرابح و حتليل أتثري التقلبات يف أسعار صرف العمالت األجنبية على 

يبني اجلدول أد�ه مدى تعرض أصول والتزامات الشركة ابلعمالت األجنبية للتقلبات يف أسعار الصرف يف 
، حيث مت إجراء حتليل لتأثري التقلبات احملتملة يف أسعار الصرف (ضمن حدود مقبولة نسبياً) مقابل ٣١/١٢/٢٠١٩

الدخل. وتعكس القيمة السالبة يف اجلدول صايف اللرية السورية بعد األخذ يف االعتبار ثبات ابقي متغريات بيان 
االخنفاض احملتمل يف الدخل . بينما تعكس القيمة املوجبة صايف الز�دة احملتملة يف الدخل، كما ال �خذ هذا التحليل 

 اليت تقوم هبا إدارة الشركة للتخفيف من أثر التقلبات يف أسعار الصرف . عامالتبعني االعتبار امل

: 

 ٣١/١٢/٩١٢٠  ٣١/١٢/٨٢٠١  

ز�دة / نقص يف  
 سعر الصرف 

 اخلسارةاألثر على 
ز�دة / نقص يف 
 سعر الصرف 

 اخلسارةاألثر على 

٪١٠±  دوالر أمريكـي     ٧٨٠± ٧٨٤ ١١٤   ±١٠٪     ٥٤٠± ٥٦٧ ١٢٧  

٪١٠±  يورو        ١٠±  ±٦٩٢ ٨٣٥ ٣٢٪       ٥٣٩ ٩٢٦ ٣٢± 

     ٠٧٩ ٤٩٤ ١٦٠     ±٤٧٢ ٦٢٠ ١٤٧± 
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 هامش املالءة -٣٨

 

 

 مصاريف ز�دة رأس املال -٣٩

 :٢٠١٩خالل عام  تشكل البنود التايل ذكرها مصاريف املتعلقة بز�دة رأس املال الشركة

 

 

 

 

 

 

  

 ٩٢٠١/ ٣١/١٢  ٨٢٠١/ ٣١/١٢  

 ليـرة سوريــة ليـرة سوريــة 
   رأس املال املتوفر:

 ٠٠٠ ٠٠٠ ٣٥٠ ٢   ٠٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٣   رأس املال

من خالل بيان الدخل  احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات املالية 
 ٥٧٢ ٢٧٥ ٤٩٥ ١   ٧٤٨ ٩٤٩ ١٤٣ ١   الشامل اآلخر

 ١٤٥ ٥٥٥ ٦٧٤    ٨١٦ ٧٤٩ ٥٥٨ ١   مدورة أرابح 

 ٠٠٤ ٣٦٢ ٧٢٢    ٠٠٤ ٧٦٢ ٧٠٧    مكاسب غري حمققة مرتاكمة �جتة عن تغريات أسعار الصرف 

 ٥٥٦ ٢٩٧ ١٨١    ٩٤١ ٧٨٢ ٣٣٥    االحتياطي القانوين 

 ٢٧٧ ٤٩٠ ٤٢٣ ٥   ٥٠٩ ٢٤٤ ٧٤٦ ٦   جمموع رأس املال املتوفر

   رأس املال املطلوب:

 ٢٠٣ ٥٨٧ ٦٦٩    ٠٥٦ ٦٤٤ ٦٤٥    املال املطلوب مقابل خماطر املوجوداترأس 

 ٥١٧ ١٠٢ ٢٠٤       ٣٣٩ ٩٩٥ ١٢٧    رأس املال املطلوب مقابل االلتزامات االكتتابية 

٢٠٢ ٤٨٨     ٧٠٩ ٥٣٨ ٦٢    رأس املال املطلوب مقابل خماطر معيدي التأمني   ٣١٦ 

 ١٠٦ ٠٧٥ ٦          ٢٤٤ ٠٨٤ ٤       أتمني احلياة رأس املال املطلوب مقابل خماطر 

 ١٤٢ ٢٥٣ ٠٨٢ ١   ٣٤٨ ٢٦٢ ٨٤٠    جمموع رأس املال املطلوب

٪٣٨٠ نسبة هامش املالءة (%)   ١٥٠٪  

   املبلغ       البيان    
  

١ ٠٠٠ ٠٠٠ هيئة األسواق واألوراق -بدل تقدمي طلب ز�دة رأس املال  

١ ٩٥٠ ٠٠٠ هيئة األسواق واألوراق -بدل تسجيل أسهم ز�دة راس املال   

٤٥٥ ٠٠٠ سوق دمشق لألوراق املالية -بدل تسجيل أسهم ز�دة راس املال   

 ١٢٥ ٩٩٠ ٢     رسم الطابع النسيب 

     ١٢٥ ٣٩٥ ٦ 



- ٧٢ - 

 

 أرقام املقارنة -٤٠

 

و ذلك لتتناسب مع عرض األرقام كما يف اتريخ   ٣١/١٢/٢٠١٨تعديل عرض بعض أرقام املقارنة كما يف مت 
و ال يوجد أثر جوهري على كل من بيان الدخل الشامل لكل من املسامهني و محلة الواثئق   ٣١/١٢/٢٠١٩

 وكذلك على حقوق امللكية لكل من املسامهني و محلة الواثئق. 

 

 األحداث الالحقة -٤١

 

العـامل ومنهـا وتفشيه يف العديد من البلدان حـول  ٢٠٢٠) يف مطلع ١٩-إن حدث انتشار فريوس كورو� املستجد (كوفيد
اجلمهوريــة العربيــة الســورية، مســبباً اضــطراابت لألنشــطة االقتصــادية واألعمــال ممــا انعكــس ســلباً علــى النشــاط االقتصــادي 

 ٣١/١٢/٢٠١٩ملعظــم املنشــآت والشــركات. تعتقــد الشــركة أن هــذا احلــدث يعتــرب حــداثً الحقــاً لتــاريخ البيــا�ت املاليــة يف 

 ) " األحداث الالحقة".١٠اإلفصاح وذلك مبوجب متطلبات املعيار احملاسيب الدويل رقم (حيث ال يستوجب التعديل وإمنا  

يف هــذه املرحلــة فإنــه يصــعب عمليــاً تقــدمي أي تقــدير حســايب لــآلاثر احملتملــة علــى كــل مــن املركــز املــايل للشــركة، أو نتــائج 
ــال حــــدوث أي تغيــــريات ج ــتقبلية، ويف حــ ــة املســ ــدمي العمليــــات أو التــــدفقات النقديــ ــيتم تقــ ــة، ســ وهريــــة يف الظــــروف احلاليــ

 .٢٠٢٠إفصاحات إضافية أو إقرار التعديالت يف القوائم املالية للشركة للفرتات الالحقة خالل العام 
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