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 شركة مسامهة مغفلة عامة 

 إيضاحات حول البياانت املالية 
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   الشركة وغايتها   أتسي   - 1

، وفقاً للارسوم  2006شباط    6م.و. بتاريو  /13عامة، أتسست بقرار رائسة  ل  الو راء رقم    شركة مسامهة مغفلةللتأمي    الكويتية الشركة السورية  
 وتعدينيته.  1949لعام   149قانون التجارة رقم و   ،2004لعام  68واملرسوم التشريعه رقم   2005لعام    43التشريعه رقم 

 .  2006 آب  28بتاريو  14705سجلت الشركة يف السجل التجاري حملافظة دمشق حتت الرقم 
.وقد  2006  ل تشرين األو   10الصادر بتاريو  100/    44لى التأمي السورية ابلقرار رقم حا ت الشركة على الرتخي  فزاولة املهنة من  يئة اإلشراف ع

 سجلت الشركة يف السجل اخلا  لشركات التأمي لدى  يئة اإلشراف على التأمي. 
 وطرطوس(.   النيذقية -مح  - حلةيف كل من احملافظات )ع  و د نشاط الشركة ليشال فر وميتغاية الشركة مزاولة أعاال التأمي املباشرة يف كافة فروع التأمي،  
 . 2012أاير   28مت إدراج أسهم الشركة يف سوق دمشق لألوراق املالية بتاريو 

 من أسهم الشركة.   %38.96الكويت -متتلا شركة اخلليج للتأمي ش.م.ا.
 للتأمي.   الكويتية السورية بناء الشركة   –تنظيم مشال العسكري  –املزة العنوان 

 
 الدولية إلعداد التقارير املالية اةديدة واملعدلة   تطبيق املعايي  - 2

 معايي حماسبية جديدة ومعدلة سارية املفعول للسنة احلالية  . أ 

يف    2021أول كانون الثان  تباع املعايي الدولية للتقارير املالية اةديدة واملعدلة التالية واليت أصبحت سارية املفعول للفرتات املالية اليت تبدأ يف أو بعد إمت  
أبنه قد يكون    علااً   السابقة،السنوات    للسنة أو  يف القوائم املاليـة   واإلفصاحات الواردةواليت مل تاثر بشكل جو ري على املبالغ    للشركة،عداد القوائم املالية  إ

 . هلا أتثي على املعاةـة احملاسبيـة للاعامنيت والرتتيبات املستقبلية 

 : معايي التقارير املالية الدولية اةديدة واملعدلة الصادرة وغي سارية املفعول بعد  . ب 

 كاا وتفاصيلها   املالية القوائم بتاريو كاا بعد املفعول  سارية غي لكن الصادرة أدانه الواردة واملعدلة اةديدة املالية للتقارير الدولية املعايي تطبق الشركة مل
 :يله

 للفرتات  املفعول  سارية  لة واملعدّ  اةديدة   املعايي 
 بعد  أو  يف  تبدأ  اليت  السنوية 

على    20۲۰تعدينيت حزيران  ( عقود التأمي )فا يف ذلا  17املعيار الدول للتقارير املالية ) 
 ( 17املعيار يتم تطبيق التعدينيت أبثر الدول للتقارير املالية ) 

للتقارير املالية ) التأمي وقياسها وعرضها  17حيدد املعيار الدول  ( مبادئ االعرتاف بعقود 
 . ( عقود التأمي4واإلفصات عنها وحيل حمل املعيار الدول للتقارير املالية )

لتعدينيت أبثر رجعه للفرتات  يتم تطبيق ا 
السنوية اليت تبدأ يف أو بعد أول كانون الثان  

، ما مل يكن ذلا غي عاله، ويف  2023
 كه احلالة يتم تطبيق هنج األثر الرجعه  

 املعدل أو هنج القياة العادلة 
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يتم تعديله لعقود التأمي مع ميزات    عاماً، ( منوذجا  17املعيار الدول للتقارير املالية )   يستعرض
الرسوم    املشاركة، أنه هنج  استيفاء    املتغية.املوصوف على  إذا مت  العام  الناوذج  تبسيط  يتم 

 . معايي معينة عن طريق قياس االلتزام ابلتغطية املتبقية ابست دام هنج ختصي  األقساط 

 دم الناوذج العام االفرتاضات احلالية لتقدير املبلغ والتوقيت وعدم التأكد من التدفقات  يست
النقدية املستقبلية ويقي  بشكل صريح تكلفة عدم التأكد. أيخك يف االعتبار أسعار الفائدة  

 يف السوق وأتثي خيارات وضااانت حامله الواثئق. 

( ملعاةة  17أصدر اجملل  تعدينيت على املعيار الدول للتقارير املالية )  ،۲۰۲۰  رانيف حزي 
جل  ا (. ت 17امل اوف وحتدايت التنفيك اليت مت حتديد ا بعد نشر املعيار الدول للتقارير املالية )

التعدينيت(    نا( )متضا۱۷التعدينيت اتريو التطبيق األول للاعيار الدول للتقارير املالية رقم )
. ويف الوقت  2023فرتات إعداد التقارير السنوية اليت تبدأ يف أو بعد أول كانون الثان  إىل  

أصدر اجملل  متديدا لإلعفاء املاقت من تطبيق املعيار الدول إلعداد التقارير املالية    نفسه،
هاء  اليت متدد اتريو انت  ((4( )تعدينيت على املعايي الدولية إلعداد التقارير املالية )۹رقم )

يف املعيار الدول للتقارير    9اإلعفاء الثابت واملاقت من تطبيق املعيار الدول للتقارير املالية رقم  
 . ۲۰۲۳إىل فرتات التقارير السنوية اليت تبدأ يف أو بعد أول كانون الثان   4املالية 

ير السنوية  بداية فرتة إعداد التقار    و لغرض متطلبات االنتقال، يكون اتريو التطبيق األول  
اليت تطبق فيها املنشأة املعيار للارة األوىل، ويكون اتريو االنتقال  و بداية الفرتة اليت تسبق  

 األول. مباشرة اتريو التطبيق 

 

(: بيع  ۲۸( ومعيار احملاسبة الدول رقم ) 10تعدينيت على املعيار الدول للتقارير املالية رقم ) 
 شركته الزميلة أو مشروعه املشرتا. أو مشاركة املوجودات بي مستثار و 

معيار احملاسبة  على ( و 10رقم ) املعيار الدول للتقارير املاليةإن التعدينيت اليت أجريت على  
أبصول بي املستثار وشركته    مسامهةتعاجل احلاالت اليت يكون فيها بيع أو  (  ۲۸رقم )  الدول

تن  التعدينيت حتديداً على أن األرابت أو اخلسائر الناجتة عن    املشرتا.الزميلة أو مشروعه  
اليت ال تنطوي على نشاط جتاري يف معاملة مع شركة  ميلة    فقدان السيطرة على الشركة التابعة

يتم االعرتاف   امللكية،حقوق    ابست دام طريقة  أول مشروع مشرتا واليت يتم معاةتها حماسبيا
  العنيقة   خسارة الشركة األم فقط يف حدود حص  املستثارين من غي ذويأو  هبا ضان ربح  

فإن األرابت واخلسائر الناجتة عن إعادة    وابملثل،   املشرتا.يف تلا الشركة الزميلة أو املشروع  
و مشروع  أميلة    صبحت شركة  قياس االستثاارات احملتفظ هبا يف أي شركة اتبعة سابقة )واليت أ

هبا ضان ربح أو    االعرتافمشرتا يتم احملاسبة عنها ابست دام طريقة حقوق امللكية( يتم  
خسارة الشركة األم السابقة فقط يف حدود حص  املستثارين من غي ذوي العنيقة يف الشركة  

 اةديد. الزميلة اةديدة أو املشروع املشرتا  

 ح ابلتطبيق املبكر نسا السراين اتريو مل حيدد  
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 االلتزامات كاتداولة أو غي متداولة    تصنيف - (  1تعدينيت على معيار احملاسبة الدول رقم ) 

( رقم  الدول  احملاسبة  معيار  على  أجريت  اليت  التعدينيت  عرض  ۱إن  على  فقط  تاثر   )
االلتزامات يف قائاة املركز املال كاتداولة أو غي متداولة ولي  على قياة أو توقيت االعرتاف  

أو املعلومات اليت مت اإلفصات عنها حول تلا    مصاريف، أبي أصل أو التزام أو إيرادات أو  
وضح التعدينيت أن تصنيف االلتزامات كاتداولة أو غي متداولة يستند إىل احلقوق  ت . البنود

وحتدد أن التصنيف ال يتأثر ابلتوقعات حول ما إذا كانت املنشأة    التقرير، القائاة يف هناية فرتة  
إذا مت االلتزام    االلتزام،ستاارس حقها يف أتجيل تسوية   كاا توضح أن احلقوق تعد قائاة 

لـ "التسوية " لتوضح أهنا تشي إىل حتويل النقد   وتقدم تعريفاً   التقرير،ت يف هناية فرتة ابلتعهدا
 أو أدوات حقوق امللكية أو األصول األخرى أو اخلدمات إىل الطرف املقابل. 

رجعه على الفرتات   أبثر تطبق التعدينيت 
تبدأ يف أو بعد أول كانون الثان   السنوية اليت 
 طبيق املبكرمع الساات ابلت ، 2023

 إلطار املفا يم    مرجع - (  ۳تعدينيت على املعيار الدول للتقارير املالية رقم ) 

املالية رقم )حتّدث   للتقارير  الدول  املعيار  املفا ياه  ۳التعدينيت  إىل اإلطار  ( حبيث يشي 
ة  . كاا أهنا تضيف إىل املعيار الدول للتقارير املالي 1989بداًل من إطار سنة    2018لسنة  
و و    (،37يتعلق اباللتزامات احملددة ضان نطاق معيار احملاسبة الدول رقم )  ( متطلباً ۳رقم )

( لتحديد ما إذا كان  ناا التزام قائم  37تطبق املنشأة املستحوذة معيار احملاسبة الدول رقم )
سي  ابلنسبة للضريبة اليت ستندرج ضان نطاق تف  سابقة.يف اتريو االستحواذ نتيجة ألحداث  

( رقم  الدولية  املالية  التقارير  تفسيات  املنشأة    الرسوم،  (: 21ةنة  الثان  أول كانون  تطبق 
( لتحديد ما إذا كان احلدث  21املستحوذة تفسي ةنة تفسيات التقارير املالية الدولية رقم )

الضريبة قد وقع حبلول   التزام بسداد  نتج عنه  الكي  إذا  املبكر  اتريو  امللزم يساح ابلتطبيق 
 االستحواذ. 

أبن املنشاة املستحوذة ال تعرتف ابملوجودات احملتالة    صرحياً   تضيف التعدينيت بياانً   وأخياً، 
 األعاال. املستحوذ عليها يف اندماج 

تسري التعدينيت اليت أجريت على عاليات  
اندماج األعاال اليت يكون هلا اتريو 

  السنويةيف أو بعد بداية الفرتة ذ استحوا
األوىل اليت تبدأ يف أو بعد أول كانون الثان  

. يساح ابلتطبيق املبكر إذا طبقت  2022
 املنشأة كافة املراجع األخرى احملدثة 

  املتحصنيت - ( املاتلكات واآلالت واملعدات  16تعدينيت على معيار احملاسبة الدول رقم ) 
 املقصود. قبل االست دام  

ائدات انجتة من بيع األصناف اليت مت إنتاجها قبل أن يصبح  ال تساح التعدينيت الصم أي ع
أي    واملعدات، كا األصل متاحا لنيست دام من تكلفة أي بند من بنود املاتلكات واآلالت  

العائدات احملققة أثناء إحضار األصل إىل املوقع واحلالة التشغيلية الني مة له إلجنا  األعاال  
تعرتف املنشأة بعائدات تلا املبيعات إىل جانة    وابلتال،  .اإلدارةابلطريقة اليت تستهدفها  

وتقي  املنشأة تكلفة  كه البنود وفقا ملعيار    اخلسارة. التكاليف ذات الصلة ضان الربح أو  
توضح التعدينيت أيضا معىن " اختبار ما إذا كان األصل    “. ( "امل زون2احملاسبة الدول رقم )
إذا كان  16حملاسبة الدول )وحيدد معيار ا  “. يعال بشكل سليم تقييم ملا  أنه  ( ذلا على 

األداء القل واملادي لألصل ميكن است دامه يف إنتاج أو توريد السلع أو اخلدمات أو أتجي ا  
ينبغه    الشامل،لآلخرين أو ألغراض إدارية وإذا مل يتم عرضها بشكل منفصل يف قائاة الدخل  

مع الساات  ، ۲۰۲۲أول كانون الثان 
 ابلتطبيق املبكر. 
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يف الريح أو اخلسارة واليت تتعلق   والتكلفة املدرجةئدات أن تفصح القوائم املالية عن قياة العا
وأي بند )بنود( يتضان    للانشأة،ببنود منتجة وليست إحدى خمرجات األنشطة االعتيادية  

ولكن فقط    رجعه،تطبق التعدينيت أبثر   الشامل. تلا العائدات والتكلفة يف قائاة الدخل  
اليت مت إحضار ا إىل املوقع واحلالة التشغيلية الني مة  تلكات واآلالت واملعدات  ملاعلى بنود ا

هلا إلجنا  األعاال ابلطريقة اليت تستهدفها اإلدارة يف أو بعد بداية الفرتة األوىل املعروضة يف  
 . القوائم املالية اليت تطبق فيها املنشأة التعدينيت للارة األوىل 

يق األول للتعدينيت كتعديل على الرصيد  ينبغه على املنشاة االعرتاف ابألثر الرتاكاه للتطب 
كاا  و منيئم( يف بداية    امللكية،االفتتاحه لألرابت املدورة )أو أي بند آخر من بنود حقوق 

 . تلا الفرتة األوىل املعروضة 

  37املعايي الدولية للتقارير املالية اةديدة واملعدلة تعدينيت على معيار احملاسبة الدول رقم  
 الوفاء ابلعقد   تكلفة - املثقلة    العقود - 

ابلعقد".   مباشرة  تتعلق  اليت  "التكاليف  ابلعقد تشال  الوفاء"  "تكلفة  أن  التعدينيت  تن  
ليف اإلضافية للوفاء هبكا العقد )على سبيل  تتكون التكاليف املتعلقة مباشرة ابلعقد من التكا 

املثال العاالة املباشرة أو املواد املباشرة( وتو يع التكاليف األخرى اليت تتعلق مباشرة بتنفيك  
العقد )على سبيل املثال تو يع مصاريف االستهنيا ألحد بنود املاتلكات واآلالت واملعدات  

العقد الوفاء  التعديني  (.املست دمة يف  العقود اليت مل تف املنشأة فيها بكافة  تطبق  ت على 
ال    األوىل.التزاماهتا كاا يف بداية فرتة التقرير السنوي اليت تطبق فيها املنشأة التعدينيت للارة 

يتعي على املنشأة االعرتاف ابألثر الرتاكاه لتطبيق    ذلا، وبدال من    املقارنة، يتم تعديل أرقام  
كتعديل للرصيد االفتتاحه لألرابت املدورة أو أي بند آخر من بنود حقوق    ياً ئ التعدينيت مبد

 األول. يف اتريو التطبيق  منيئم، كاا  و    امللكية،

مع الساات   ، ۲۰۲۲ول كانون الثان أ
 ابلتطبيق املبكر 

املعيار الدول للتقارير    ۲۰۲۰- ۲۰۱۸ايي الدولية للتقارير املالية  التحسينات السنوية للاع 
   مرة   املعايي الدولية للتقارير املالية ألول   تطبيق - (  1املالية رقم ) 

يقدم التعديل إعفاء إضافيا للشركة التابعة اليت تصبح أول شركة تطبق التعديل بعد شركتها  
ميكن اآلن للشركة    التعديل،نتيجة هلكا    املرتاكاة.ة  فروق الرتل   عن-األم فياا يتعلق ابحملاسبة  

أ( ضان املعيار الدول للتقارير    16التابعة اليت تست دم اإلعفاء املنصو  عليه يف الفقرة )د.  
الرتلة الرتاكاية ةايع العاليات األجنبية ابلقياة    قياس، فروق( أن ختتار أيضا  1املالية رقم )

على اتريو انتقال الشركة    بناء  األم، يف القوائم املالية املوحدة للشركة    الدفرتية اليت سيتم إدراجها 
إذا مل يتم إجراء تعدينيت على إجراءات التوحيد    املالية،األم إىل تطبيق املعايي الدولية للتقارير  

الشركة   على  من خنيهلا  األم  الشركة  استحوذت  اليت  األعاال  اندماج  على  املرتتبة  واآلاثر 
يتات للشركة الزميلة أو املشروع املشرتا خيار مماثل ابالستفادة من اإلعفاء املنصو     التابعة.

 أ(.  16عليه يف الفقرة )د. 

مع الساات  ، ۲۰۲۲ول كانون الثان أ
 ابلتطبيق املبكر 
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 جيار  عقود اإل   : 16املعيار الدول للتقارير املالية رقم  
 مستأجرة. يستبعد التعديل التوضيح املتعلق ابلتعويض عن التحسينات على أرض 

 سراين حمدد  اتريوال يوجد 

( عرض القوائم املالية وبيان املاارسة للاعايي الدولية  1تعدينيت على معيار احملاسبة الدول ) 
   عن السياسات احملاسبية   اإلفصات - ( إصدار األحكام النسبية  2إلعداد التقارير املالية ) 

التعدينيت متطلبات معيار احملاسبة الدول ) يتعلق ابإلفصات عن السياسات  (  ۱تغي  فياا 
اةو رية "فصطلح"    اسبية.احمل احملاسبية  السياسة  " معلومات  التعدينيت مصطلح  تستبدل 

اهلامة  إذا    “. السياسات احملاسبية  السياسة احملاسبية مهاة  النظر    كان،تعترب معلومات  عند 
إليها جنبا إىل جنة املعلومات األخرى املدرجة يف القوائم املالية للانشأة من املتوقع بشكل  

اليت يت ك ا املست دمون األساسيون للقوائم املالية لألغراض    اراتتاثر على القر   معقول أن
 املالية. العامة على أساس تلا القوائم 

( رقم  الدول  احملاسبة  معيار  الداعاة يف  الفقرات  تعديل  مت  معلومات  1كاا  أن  لتوضيح   )
ث أو الظروف األخرى غي  السياسة احملاسبية " اليت تتعلق ابملعامنيت غي املادية أو األحدا

قد تكون معلومات السياسة احملاسبية جو رية بسبة طبيعة    عنها.مهاة وال يلزم اإلفصات  
  جو رية. ح  لو كانت املبالغ غي    األخرى،املعامنيت ذات الصلة أو األحداث أو الظروف  

ليست كل معلومات السياسة احملاسبية املتعلقة ابملعامنيت املادية أو األحداث أو    ذلا،ومع  
إرشادات وأمثلة لشرت    ذاهتا. الظروف األخرى  ه جو رية حبد   املعايي أيضا  وضع  ل  

وإثبات تطبيق "عالية األمهية النسبية املكونة من أربع خطوات" املوضحة يف بيان املاارسة  
 .املاليةي الدولية إلعداد التقارير اخلا  ابملعاي( ۲)

مع الساات   ، ۲۰۲۳أول كانون الثان 
 رجعه. ابلتطبيق املبكر ويتم تطبيقه أبثر 

على   (2ال حتتوي تعدينيت بيان املاارسة ) 
املعايي الدولية إلعداد التقارير املالية على  

 انتقالية. اتريو سراين أو متطلبات 

الد  التقديرات    احملاسبية،   السياسات - (  8ول ) تعدينيت على معيار احملاسبة  والتغييات يف 
 التقديرات احملاسبية   تعريف - احملاسبية واألخطاء  

فوجة    احملاسبية. تستبدل التعدينيت تعريف التقديرات احملاسبية بتعريف التغيي يف التقديرات  
القوائم املالية اليت ختضع    اةديد، التعريف   النقدية يف  التقديرات احملاسبية  ه " املبالغ  فإن 

احتفظ    ذلا، ومع    احملاسبية. لعدم التأكد من القياس". مت حكف تعريف التغيي يف التقديرات  
   التالية:اجملل  ففهوم التغييات يف التقديرات احملاسبية يف املعيار مع التوضيحات 

يعترب   • تطورات جديدة  ال  أو  معلومات جديدة  عن  الناتج  احملاسيب  التقدير  يف  التغيي 
 خلطأ.  تصحيحاً 

التقدير   • لتطوير  املست دم  القياس  أسلوب  أو  املدخنيت  أحد  يف  التغيي  أتثيات  إن 
احملاسيب  ه تغييات يف التقديرات احملاسبية إذا مل تكن انجتة عن تصحيح أخطاء الفرتة  

 . السابقة
الدول )5و  4ل  مثالي )أضاف اجمل معيار احملاسبة  بتنفيك    (، 8( إىل اإلرشادات اخلاصة 
)مثال    للاعيار. املصاحة   ( ألنه قد يسبة ارتباكا يف ضوء  3حكف اجملل  مثااًل واحداً 
 التعدينيت. 

، مع الساات  2023أول كانون الثان 
 ابلتطبيق املبكر 
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املاجلة املتعلقة ابألصول    الضرائة - ضرائة  ( ال 12تعدينيت على معيار احملاسبة الدول ) 
   وااللتزامات الناشئة عن معاملة واحدة

ال تطبق    التعدينيت، فوجة    األول. تقدم التعدينيت استثناء آخر من اإلعفاء من االعرتاف  
خاضعة   ومتساوية  ماقتة  فروق  إىل  تادي  اليت  للاعامنيت  األول  االعرتاف  إعفاء  املنشأة 

وقابلة   املعاول    لل صم. للضريبة  الضرائة  قانون  املاقتة    به، اعتاادا على  الفروق  تنشأ  قد 
أعاال  اخلاضعة للضريبة واملقتطعة عند االعرتاف األول أبصل والتزام يف معاملة ال متثل اندماج  

قد ينشأ  كا عند    املثال، وال تاثر على الربح احملاسيب أو الربح اخلاضع للضريبة على سبيل  
االعرتاف ابلتزام عقد اإلجيار وما يقابله من حق است دام األصل بتطبيق املعيار الدول إلعداد  

اسبة الدول  بعد التعدينيت على معيار احمل  اإلجيار.يف اتريو بدء عقد  16التقارير املالية رقم 
  الصلة، يتعي على املنشأة االعرتاف ابملوجودات واملطلوابت الضريبة املاجلة ذات    (،۱۲رقم )

جل خيضع ملعايي االسرتداد الواردة يف معيار احملاسبة الدول رقم  ا مع إدراج أي أصل ضرييب م
توضيحيا ملعيار احملاسبة الدول رقم )  (.۱۲) الكي يوضح    ( ۱۲يضيف اجملل  أيضا مثاالً 

تنطبق التعدينيت على املعامنيت اليت حتدث يف أو بعد بداية أول    التعدينيت.كيفية تطبيق 
 يله: تعرتف املنشأة فا   مقارنة،يف بداية أقرب فرتة   ذلا،ابإلضافة إىل   معروضة. فرتة مقارنة  

  للضريبة   خاضع   ربح  توفر   احملتال  من   فيه   يكون   الكي  احلد  إىل )   ماجلة   ضريبية   موجودات  •
  ةايع   ماجل   ضرييب  والتزام (  لل صم  القابل   املاقت  الفرق   است دام   مقابله   يف   ميكن 

 : يله فا  املرتبطة  للضريبة   واخلاضعة لل صم  القابلة  املاقتة  الفروق
 . ق است دام املوجودات والتزامات اإلجيارح -
املقابلة املعرتف هبا كجزء  إيقاف التشغيل واالستعادة واملطلوابت املااثلة واملبالغ   -

 من تكلفة األصل ذي الصلة 

األثر الرتاكاه للتطبيق األول للتعدينيت كتعديل للرصيد االفتتاحه لألرابت املدورة )أو   •
 التاريو. حسة االقتضاء( يف ذلا  امللكية، أي مكون آخر من حقوق 

، مع الساات  ۲۰۲۳أول كانون الثان 
 املبكر ابلتطبيق 

عندما تكون قابلة للتطبيق واعتااد  كه املعايي والتفسيات    للشركة تتوقع اإلدارة تطبيق  كه املعايي والتفسيات والتعدينيت اةديدة يف القوائم املالية  
 .األوليف فرتة التطبيق  للشركة يكون هلا أي أتثي جو ري على القوائم املالية   والتعدينيت اةديدة قد ال 

 
 مل   السياسات احملاسبية اهلامة  - 3

 التقيد ابملعايي: 
 إعداد البياانت املالية وفقاً للاعايي الدولية للتقارير املالية وقواني وأنظاة التأمي املرعية يف اةاهورية العربية السورية.  مت 

 أس  إعداد البياانت املالية:

املالية على   البياانت  التارخيية    أساسمت حتضي  املالية ابستثناء  التكلفة  العادلة من خنيل األرابت أو اخلسائر  املوجودات  القياة    احملددة على أساس 
واليت تظهر ابلقياة العادلة. تظهر البياانت املالية ابللية السورية    احملددة على أساس القياة العادلة من خنيل الدخل الشامل اآلخر   املالية واملوجودات  

  . قتصادية اليت تعال هبا الشركة وعالة االساس)ل.س.( اليت  ه عالة إعداد التقارير املالية للشركة و ه أيضا العالة األ
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تبويبها يف البياانت املالية فوجة ترتية تقرييب تبعاً لسيولتها النسبية من    متو   يف املوجودات واملطلوابت حسة طبيعة كل منها  مت تصنيف احلساابت 
 األعلى سيولة إىل األقل سيولة. 

  م السياسات احملاسبية مل صة أدانه: أإن  
 حتويل العانيت األجنبية:  -أ

يو العالية. يتم  إن العاليات اةارية خنيل السنة ابلعانيت غي اللية السورية يتم حتويلها اىل اللية السورية ابستعاال أسعار الصرف السائدة يف اتر 
 . أسعار الصرف السائدة يف اتريو بيان الوضع املال   أساسأرصدة املوجودات واملطلوابت املالية بتلا العانيت على  حتويل إعادة 
 سعر الصرف التارخيه.  أساس فيتم حتويلها على  سامهي املوجودات واملطلوابت غي املالية وحقوق امل أرصدةأما  

 . بيان الدخل الشاملخسائر فروقات الصرف الناجتة من جراء  كه العاليات يف أو  يتم قيد أرابت 
 كاا يف هناية السنة املالية  ه كالتال:   العانيت أسعار 

  كانون األول   31  
  2021   2020  
  ل.س.    ل.س.   

  1.256   2.512  دوالر أمريكه 
  95.1.532   34.2.845  يورو

 املوجودات الثابتة املادية:  -ب

على    املوجودات تظهر   املادية  تكلفة    أساس الثابتة  تتضان  وجدت.  إن  القياة،  تدن  املرتاكاة، وخسارة  اإلستهنيكات  انق   التارخيية  التكلفة 
 إىل حالتها التشغيلية.   وجوداتاملشرتاة، كلفة الشراء والتكاليف اإلضافية اليت تتكبد ا الشركة إليصال امل املوجودات

امل تكلفة  واملنوي  أو    املنشأة  وجوداتإن  اإلنشاء  اإلنتاجقيد  لغاايت  املرمسلة  دار اإلأو    استعااهلا  اإلقرتاض  وتكاليف  املهنية،  األتعاب  تتضان،  ة 
للاعيار احمل  اوجوداتلل جا زة   وجودات يبدأ عندما تصبح امل  وجوداتقرتاض(. إن ا تنيا  كه امل)تكاليف اال  23اسيب الدول رقم  املا لة وفقاً 

 لنيستعاال. 
 ة املادية ابستعاال طريقة القسط الثابت على مدى األعاار اإلنتاجية وابعتااد النسة السنوية التالية: استهنيا املوجودات الثابت  جيري

     %  
 10 حتسينات على املبان  
 20 فروشات أاثث وم  
 20 كتة املمعدات  
  20 السيارات  
 2 املبان  

وقياة النفاية يف هناية العار االنتاجه    املادية  نتاجية املقدرة للاوجودات الثابتةة فراجعة األعاار اإل دار يف اتريو إعداد بيان الوضع املال تقوم اإل
 املراجعة  كه كانت إذا وذلا التقديرات تراجع فيها اليت الفرتة يف احملاسبية التقديرات مراجعة عن الناجتة ابلفروقات يعرتف .االستهنياوطريقة  

 .الحقة وفرتات احلالية  الفرتة على املراجعة تاثر كانت إذا وفرتات الحقة املراجعة فرتة يف أو  الفرتة،   كه على حصرايً  تاثر
ويتم تسجيل الربح   الفرق بي سعر البيع والقياة الدفرتية الصافية.  أساس اخلسارة النالة عن استبعاد املوجودات الثابتة، على  يتم احتساب الربح أو 

 . بيان الدخل الشامل اخلسارة يف و أ
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 : امللاوسة غي املوجودات -ج

   .وجدت إن   القياة يف  التدن  خسائرو  املرتاكم اإلطفاء تنـزيل  بعد   كلفةتال  بسعر مللاوسة ا غي املوجودات  تظهر 

 : يله ابستعاال طريقة القسط الثابت على مدى األعاار اإلنتاجية املقدرة كاا  لاوسةاملوجودات غي امل  طفاء إ جيري
 سنوات 5  املعلوماتية برامج

 الناجتة ابلفروقات  يعرتف .طفاء اإل  وطريقة   امللاوسة  غي   للاوجودات   املقدرة  نتاجية اإل   األعاار   فراجعة  ةدار اإل  تقوم   املال   الوضع  بيان   إعداد   اتريو   يف

 املراجعة فرتة يفأو    الفرتة،   كه على حصرايً  تاثر املراجعة  كه كانت إذا وذلا التقديرات تراجع فيها اليت الفرتة يف احملاسبية  التقديرات مراجعة عن

 .الحقة وفرتات احلالية الفرتة على املراجعة تاثر كانت إذا وفرتات الحقة

 :التأمينات االجتااعية -د

مسجلة يف ماسسة التأمينات االجتااعية يف اةاهورية العربية السورية وتسدد بشكل منتظم التأمينات عن موظفيها إىل املاسسة. متثل    الشركة إن   
الشركة جتاه موظفيها   املسامهات واجبات  التعويض من ماسسة    فياا  كه  املوظفون على  كا  تعويض هناية اخلدمة وابلتال سوف حيصل  خي  

 جتااعية.  التأمينات اال
 ات أخرى جتاه موظفيها فياا يتعلق بتعويض هناية اخلدمة. التزامالشركة أية  علىلي  

 املاوانت:  - ه
ية ميكن تقدير ا بشكل  اقتصادات املالية الناجتة عن أحداث سابقة واليت من احملتال أن يرتتة عنها استعاال موارد  لتزامماوانت اال  تكوين يتم  

 معقول. 

 :الدخلضريبة  -و

  ابملئة من صايف األرابت 15والكي حدد الضريبة فعدل    2005للعام    43الشركة ماونة ضريبة الدخل وفقاً ألحكام املرسوم التشريعه رقم    حتتسة
 من أسهاها لنيكتتاب.   %50اخلاضعة للضريبة يف حال طرحت شركة التأمي أكثر من 

بسبة استبعاد املبالغ غي اخلاضعة للضريبة وإضافة املبالغ غي    بيان الدخل الشامل الواردة يف   للضريبة عن األرابت الصافية   ة لف األرابت اخلاضعتخت
 اةائز تنـزيلها من الوعاء الضرييب. 

 عقود التأمي: - 

  من   وذلا(  له   املامن)  الثان   الفريق  تصية  قد  حمددة  خماطر  بتغطية(  التأمي  شركة )   األول  الفريق  فوجبه  يتعهد  عقد   عن  كناية   و  التأمي  عقد  إن
  التأمي   عقود  على  األقساط  تعترب.  له   املامن  على  سلباً   وياثر  يصية  قد  الكي(  عليه  املامن  احلدث )  حمدد  مستقبله  حدث  عن  التعويض   خنيل

 . البوال   إصدار عند  إيرادات
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  احتساب  يتم و   التأمي   على   اإلشراف    يئة   لدى   مقبول  اكتواري   خبي  رأي  على  بناءً   احلياة   على   ابلتأمي   املتعلق   احلساب   االحتياطه   احتساب   تمي
  و و.  الشامل  بيان الدخل  يف  كإيرادات  واملسجلة  املستحقة  غي  األقساط  قياة  ملقابلة  التأمي  على  اإلشراف   يئة  لتعلياات  وفقاً   الفل  االحتياطه
 : هبا   املكتتة األقساط حجم من  التالية  للنسة   وفقاً  حيتسة

     %  
  25 البحري  النقل  أتمي  
  100 سفر ال أتمي  
  40 التأمي  فروع ابقهو  العامة  التأمينات  
  40 للسيارات  إلزامه   أتمي  
  40 الصحه  التأمي  
  100   طويلة آلجال  أتمينات   
  60 احلوادث الش صية   

 :ات عقود التأميالتزام -ت
  إىل   ابإلضافة   املال   الوضع  بيان   بتاريو   التسوية   حتت   وال الت   للشركة   بلغت   مطالبات  من   ة انجت   التسوية   حتت   املطالبات  جتاه   التأمي   عقود   التزامات 
 : يله   كاا  التأمي على شرافاإل  يئة  لتعلياات  وفقاً   احتساهبا ويتم. عنها يبلغ ومل  حدثت مطالبات 

  ابملئة من اخلسارة املقدرة  100 مطالبات عن حوادث حتت التسوية -
 :(IBNRمطالبات حدثت ومل يبلغ عنها ) -

ابملئــة من قياـة    7.5ابملئــة من قياــة مطــالبــات حتــت التســــــــــــــويــة أو  15  أكربأيهاــا   ليع فروع التأمي عدا التأمي الصحه واإللزامه
 .األقساط املكتتة هبا لكل فرع من فروع التأمي

وبـناًء على تعايم  يـئة اإلشــــــــــــــراف   2015ابـتداًء من البـياانت امـلالـية اخلـتامـية لعـام   اإللزامهالتأمي 
التـــــأمي رقم   بتـــــاريو  1099على  الثـــــان    25/  املارخ  ، يتم 2015تشــــــــــــــرين 

ــوية )إلال  ابملئة من قياة  15أيهاا أكثر  احتســــــــاب   التغي يف احتياطه قيد التســــــ
 منه إلال احتياطه قيد التســـوية  احتياطه قيد التســـوية حمتجز آلخر املدة مطروحاً 

العائدة لنف     هبا  تةابملئة من قياة األقســــــــــاط املكت 7.5أو  املفرج عنه أول املدة(  
 السنة.

  سنوات   ثنيثة   ملدة  احتجا ه  فيتم  للسيارات   اإللزامه  التأمي  فرع  عدا  واحدة  سنة  ملدة  التأمي   فروع   ةايع  عنها  يبلغ  ومل  حدثت  مطالبات   احتجا   يتم
 . 2019 كانون الثان   1ابتداًء من 

 :التأمي إعادةعاليات  -ط
عادة التأمي  إ عادة التأمي وحصة شركات  إقساط والعاولة املقبوضة من شركات عادة التأمي من األإالشركة احتساب حصة شركات  اعتادت لقد 

 حساابت  كه الشركات. وسجلت يف  اتفاقيات معقودة معها    أساسعلى  ومل يبلغ عنها    دثتاملطالبات اليت حمن املطالبات املدفوعة وحتت التسوية و 
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 الفل واحلساب: اإلحتياطه معيدي التأمي من حصة -ي
  لإلحتياطه   العائدة  الفعلية   املبالغ   وإلال   هلم  املقدمة   الفعلية   اإلسنادات   أساس   على   احلساب و   الفل   اإلحتياطه   من   التأمي   معيدي  حصة   احتساب  يتم

 .  احلساب و  الفل 
 : يله كاا  احتساهبا ويتم املال  الوضع بيان يف  مدينة  ككمم   احلسابو   الفل اإلحتياطه  من  التأمي معيدي  حصة إظهار  يتم

   ابملئة من اخلسارة املقدرة  100 مطالبات عن حوادث حتت التسوية -
 (IBNR) عنها يبلغ ومل مطالبات حدثت -

ــة معيدي التأمي من    ابملئة من قياة15أيهاا أكثر   فروع التأمي عدا التأمي الصحه واإللزامهليع  ــوية  حصـــــ مطالبات حتت التســـــ
ــنة لكل فرع من فروع   ابملئة من  7.5أو   ــاط إعادة التأمي العائدة لنف  الســـــــ أقســـــــ

 التأمي.
وبـناًء على تعايم  يـئة اإلشــــــــــــــراف   2015ابـتداًء من البـياانت امـلالـية اخلـتامـية لعـام   اإللزامهالتأمي 

التـــــأمي رقم   بتـــــاريو  1099على  الثـــــان    25/  املارخ  ، يتم 2015تشــــــــــــــرين 
ــة املعيد من  ابملئة من  15أيهاا أكثر  احتســـــــاب   التغي يف احتياطه قيد قياة  حصـــــ

ر املـدة مطروحـاً مـنه إلـال  التســــــــــــــوـية )إلـال احتـياطه قـيد التســــــــــــــوـية حمتجز آلخ
أقســاط إعادة التأمي    ابملئة من7.5أو  احتياطه قيد التســوية املفرج عنه أول املدة(  

 العائدة لنف  السنة.
  فيتم للسيارات   إللزامها  التأمي  فرع  عدا  واحدة سنة  ملدة  التأمي  فروع   ةايع  عنها   يبلغ  ومل   حدثت  مطالبات  حصة معيدي التأمي من  احتجا   يتم

 . 2019 كانون الثان  1ابتداًء من  سنوات  ثنيثة ملدة احتجا ه
 :موجودات مالية حمددة على أساس القياة العادلة من خنيل الدخل الشامل اآلخر -ا

ة عن  دار ضان املوجودات غي املتداولة ما مل تعرب اإل   موجودات مالية حمددة على أساس القياة العادلة من خنيل الدخل الشامل اآلخرتصنف  
يتم االعرتاف نيتها حبال  كه االستثاارات لفرتة ال تتجاو  اثل عشر شهراً من اتريو بيان الوضع املال حيث يتم تصنيفها يف املوجودات املتداولة.  

خسائر ضان  أو    وفق القياة العادلة حبيث تسجل أية أرابت  شامل اآلخر ددة على أساس القياة العادلة من خنيل الدخل الاحملالية  املوجودات  ابمل
 . بيان الدخل الشامل ، حيث يتم تسجيلها ضان  املالية وفروقات الصرف يف حال املوجودات تدن القياة  حقوق املسامهي، ابستثناء خسائر  

  التارخيية املتوفرة للبيع غي املدرجة يف األسواق املالية واليت ال ميكن احلصول على قياتها العادلة بشكل موثوق، تسجل وفق كلفتها    املالية   االستثاارات 
   حقوق بعد تنـزيل خسائر التدن يف القياة إن وجدت. عند الت له عن  كه االستثاارات يتم حتويل كافة األرابت واخلسائر املعرتف هبا سابقاً يف 

معدل الفائدة  ة  وفق طريق  بيان الدخل الشامل . يف حال كانت االستثاارات منتجة للفوائد، تسجل الفوائد يف  الدخل الشاملاملسامهي إىل بيان  
اق املالية   ه قياتها املدرجة يف األسو   ددة على أساس القياة العادلة من خنيل الدخل الشامل اآلخراحملالية  املاوجودات  للالفعله. القياة العادلة  

 يف اتريو بيان الوضع املال.  
صايف قياة  أو    العادلة وفق طرق تقييم مقبولة مثل حسم التدفقات النقدية  سواق املالية، يتم تقدير القياة يف حال عدم توفر  كه القياة يف األ

 القياة السوقية الستثاارات مشاهبة. أو   املوجودات
 املطالبات املدفوعة: -ل

املدفوعة اليت متثل التعويضات املسددة خنيل السنة والتعويضات املتوجبة حلامله عقود التأمي بعد تنـزيل اإلسرتدادات املستحقة    املطالبات تظهر  
 تكبد ا. أو  عنها. تقوم الشركة بقيد اإلسرتدادات املستحقة عن املطالبات املدفوعة عند حتصيلها 
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 إيرادات الفوائد: -م

واليت حتتسة على    املصارف وتتضان الفوائد املكتسبة على الودائع لدى    . بيان الدخل الشاملاإلستحقاق يف    أساس تقيد إيرادات الفوائد على  
 املبلغ ونسبة الفائدة املطبقة.  أساس 

 كلفة االستدانة: -ن

 يف الفرتة اليت حتققت فيها  كه الكلفة.  بيان الدخل الشامل يف    االستدانةكلفة   تسجيليتم 
 :واملطلوابت املالية املوجودات -س

 واملطلوابت املالية يف بيان الوضع املال عندما تصبح الشركة طرفاً يف الشروط التعاقدية لألدوات املالية.  ابملوجودات   االعرتافيتم 
بعد تنـزيل ماوانت مناسبة للقيم غي القابلة للتحصيل املتوقعة. تظهر    مسية وذمم العانيء والوكنيء ووسطاء التأمي بقياتها اإل  املدينة   الكممتظهر  

 . مسية مم شركات إعادة التأمي بقياتها اإل الكمم الدائنة وذ 
 :النقد وما يوا ي النقد -ع

استحقاقاهتا األصلية الثنيثة أشهر )ثنيثة أشهر     كا البند النقد واحلساابت اةارية والودائع ألجل ذات االستحقاقات القصية اليت التتعدى  يتضان
  فأقل(.

 :البيعحمتفظ هبا بغرض  موجودات -ف

 بسعر الكلفة بعد تنـزيل االستهنيكات املرتاكاة وخسارة تدن القياة، إن وجدت.   البيعتفظ هبا بغرض احمل وجودات املتظهر 
 
 واالفرتاضات للتقديرات أساسية ومصادر مهاة حماسبية أحكام -4

 الدفرتية ابلقيم متعلقة وافرتاضــات تقديرات تســتعال أن الشــركة إدارة على عنيه،أ"  3احملاســبية املككورة يف االيضــات رقم " الســياســات تطبيق ســياق يف

 أخرى تعترب عوامل وعلى اخلربة عامل على اهب املتعلقة واالفرتاضـــــات التقديرات  كه تعتاد  أخرى. مصـــــادر من املتوفرة غي للاوجودات واملطلوابت

 واالفرتاضات. التقديرات  كه عن الفعلية النتائج ختتلف وقد ة.صل ذات
 وذلا التقديرات تراجع فيها اليت الفرتة يف احملاسـبية التقديرات مراجعة عن الناجتة ابلفروقات يعرتف دوري. بشـكل واالفرتاضـات التقديرات مراجعة تتم

 الحقة. وفرتات احلالية الفرتة على املراجعة تاثر كانت إذا وفرتات الحقة املراجعة فرتة يفأو  الفرتة،  كه على حصرايً  تاثر املراجعة  كه كانت إذا
 املصادر األساسية للتقديرات واالفرتاضات:

 اض قياة ذمم التأمي املدينة:اخنف -أ
ــيل من ذمم التأمي املدينة عند وجود إمكانية   ــيل تلا الكمم بشـــــكل كامل. إيتم تقدير القياة القابلة للتحصـــ اض يف اخنفن حتديد وجود  عدم حتصـــ

ــتوى املنيءةة دار قياة ذمم التأمي املدينة، يتطلة من اإل ــيولة املالية حلامله بوال  التأميو   تقييم مســــــــ ــركات التأمي،و   الســــــــ ككلا يتم و   ككلا لشــــــــ
ة القانونية للشــــركة. يتم دار رأي اإلو   الدراســــات التفصــــيلية اليت متت خنيل الفرتةو   مراجعة نســــة التحصــــينيت بناًء على املعلومات التارخيية للشــــركة

ــيلهاثبات الفرق بي املبالغ  إ ــاريف يف  و   املتوقع حتصــــ ــاملالقياة الدفرتية كاصــــ ــيلها فعلياً  بيان الدخل الشــــ . يتم إثبات الفرق بي املبالغ اليت يتم حتصــــ
 يف الفرتة اليت يتم هبا التحصيل. بيان الدخل الشاملاملبالغ املتوقعة يف و  خنيل الفرتات املستقبلية
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 :وقوفة لعقود التأميتقييم اإللتزامات الناجتة عن املطالبات امل -ب
الناجتة عن املطالبات املوقوفة لعقود التأمي على أنه أكثر التوقعات احلســــابية للشــــركة. حيث  نالا عوامل غي ماكدة جية   يعترب تقدير اإللتزامات

مقابل  كه املطالبات. يتم تقدير اإللتزامات الناشـئة لكل من القياة املتوقعة    أخك ا ابالعتبار عند تقدير اإللتزام اليت سـتقوم الشـركة بتسـديده الحقاً 
ىل املعلومات  إ  ن االلتزام للاطالبات املبلغ عنها واليت مل يتم ســــداد ا يتم تقدير ا اســــتناداً إاملال.    بيان الوضــــعتكاليف املطالبات املبلغ عنها بتاريو  ل

م تعديل امل صــ  بناًء على املال يتم إعادة تقييم املطالبات لكفايتها ويت  بيان الوضــع. كاا يف اتريو  للشــركةاملتعلقة بكل مطالبة على حدة أُبلغت  
 ذلا.

 :املادية الثابتة وجوداتاستهنيكات امل -ج
الثابتة املادية وطريقة االسـتهنيا املطبقة وقياة النفاية يف هناية العار اإلنتاجه لألصـل يف   اوجوداتتقوم الشـركة فراجعة األعاار اإلنتاجية املقدرة لل

 هناية كل دورة مالية.
 :ماوانت الديون املشكوا بتحصيلها -د

شــــــــكل ماونة مناســــــــبة للقيم  تقوم الشــــــــركة بتقييم الوضــــــــع االئتاان للكمم املدينة وذمم العانيء والوكنيء ووســــــــطاء التأمي يف هناية كل دورة مالية وت
 املتوقعة غي القابلة للتحصيل.

 تدن قياة املوجودات وتكوين املاوانت الني مة: - ـ
غي املالية وذلا من خنيل   اوجوداتيف ظل الظروف الرا نة اليت متر هبا اةاهورية العربية الســــــــــــــورية، قامت اإلدارة بتقدير القياة االســــــــــــــرتدادية لل

ــ  وجوداتإجراء مراجعة للقيم الدفرتية هلكه امل ــر على تدن قياتها. ابعتقاد اإلدارة، ال توجد ماشــــــ رات لتكوين  لتحديد فياا إذا كان  ناا أي ماشــــــ
 ماوانت تدن إضافية.

 :مبدأ االستارارية -و

 طلبات معيار احملاســـــــبة الدول تمبدأ االســـــــتارارية وذلا حســـــــة م  أســـــــاسة بتقييم مدى قدرة الشـــــــركة على االســـــــتارار يف العال على  دار قامت اإل
ــرات املالية  دار . اعتادت اإل1رقم  ــغيلية. تعتقد اإلة بتقيياها على  اوعة من املاشــــــــــ ــتقرار اليت متر هبا دار والتشــــــــــ ة أنه وابلرغم من حالة عدم االســــــــــ

ملنظور. بناًء عليه  اةاهورية العربية الســــورية وحالة عدم اليقي املســــتقبلية، فإن الشــــركة متتلا املوارد الكافية لنيســــتارار ابلعال يف املدى املســــتقبله ا
 مبدأ االستارارية. أساساملالية على  بياانتفقد مت إعداد ال

 
 يوا ي النقدما و  النقد -5

ف ذات منيءة  حمفوظة لدى مصار  أقلأو  ودائع استحقاقها األصله خنيل فرتة ثنيثة أشهرو  من النقد يف الصندوق وحساابت جارية كا البند يتألف 
 : مالية ويقسم كاا يله 

  2021كانون األول    31كاا يف    
 اجملاوع    عانيت أجنبية فا       
   ل.س.    يعادل ل.س.    ل.س.    

  1,084,141   7,086  1,077,055 النقد يف الصندوق 
 النقد لدى املصارف: 

  8.245.794.683  6.230.710.135  2,015,084,548 حساابت جارية  
 استحقاقها األصله  ودائع ألجل 
  333.997.716  263.760.006  70.237.710 أقل أو  خنيل فرتة ثنيثة أشهر   

  .5408.580.876  6.494.477.227  2.086.399.313 إلال النقد وما يوا ي النقد 
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  2020كانون األول    31كاا يف    
 اجملاوع    عانيت أجنبية فا       
   ل.س.    يعادل ل.س.    ل.س.    

   992.779   1.230   991.549 النقد يف الصندوق 
 النقد لدى املصارف: 

  4.448.627.713  3.568.509.765  880.117.948 حساابت جارية  
 ودائع ألجل استحقاقها األصله  
  483.650.428  239.665.775  243.984.653 خنيل فرتة ثنيثة أشهر أو أقل   

  4.933.270.920  3.808.176.770  1.125.094.150 إلال النقد وما يوا ي النقد 

بلغ متوسط أسعار الفائدة    . بيان الدخل الشاملقل من ثنيثة أشهر وتسجل إيرادات فوائد ا ضان  أيداع أصلية  إميثل بند ودائع ألجل ودائع ذات فرتات  
  ابللية السورية   % 7.13مقابل  )   2021كانون األول    31  املنتهية يف السنة  خنيل    ابلعانيت األجنبية   % 0.02و  ابللية السورية   % 7  اآلجلة على الودائع  

 . (2020كانون األول   31خنيل السنة املنتهية يف   ابلعانيت األجنبية  %1.83و
 
 ألجل لدى مصارف حملية ودائع   - 6

 . بيان الدخل الشامليرادات فوائد ا ضان إتسجل و  ميثل  كا البند ودائع آجلة ذات فرتات استحقاق أصلية تزيد عن ثنيثة أشهر 
  2021كانون األول    31كاا يف    
 اجملاوع    عانيت أجنبية فا       
  ل.س.    يعادل ل.س.    ل.س.   

  6.096.266.034  5.742.332.071  353.933.963 ودائع تستحق خنيل سنة 
  216.855.942  -   216.855.942 سنة   أكثر من  ودائع تستحق خنيل

 570.789.905  5.742.332.071  6.313.121.976  
 
 

  2020كانون األول    31كاا يف    
 اجملاوع    عانيت أجنبية فا       
  ل.س.    يعادل ل.س.    ل.س.   

  2.391.381.055  2.361.743.966  29.637.089 ودائع تستحق خنيل سنة 

 29.637.089  2.361.743.966  2.391.381.055  

  2021األول    كانون   31 خنيل السنة املنتهية يفابلعانيت األجنبية    % 1.17و  ابللية السورية  % 8.72  بلغ متوسط أسعار الفائدة على الودائع اآلجلة
 (. 2020كانون األول   31 السنة املنتهية يفخنيل ابلعانيت األجنبية  %1.54ابللية السورية و % 7.88مقابل )
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 موجودات مالية حمددة على أساس القياة العادلة من خنيل الدخل الشامل اآلخر  - 7

ــامل اآلخرلقد مت تســـجيل معظم امل حســـة ســـعر إغنيق ســـوق دمشـــق لألوراق    وجودات املالية احملددة على أســـاس القياة العادلة من خنيل الدخل الشـ
ــركة   2021كانون األول    31  يفاملالية   ــتثاارات الشــــ ــوق أوراق مالية فعالة  يف حي بعض اســــ ــعر التكلفة لعدم وجود ســــ ــجيلها بســــ عدم و األخرى مت تســــ

 القدرة على تقدير التدفقات النقدية لتحديد القياة العادلة.
  كانون األول    31كاا يف     
   2021     2020   
  ل.س.      ل.س.    

   802.236.658    1.176.252.234  بداية السنة كاا يف الرصيد  
 موجودات مالية حمددة على أساس القياة العادلة شراء 
   243.322.793    485.196.760  من خنيل الدخل الشامل اآلخر   

 بيع موجودات مالية حمددة على أساس القياة العادلة  
 (   141.386.014) (   164.921.913 )  من خنيل الدخل الشامل اآلخر  

   272.078.797    919,141,049  التغي يف القياة العادلة  

   1.176.252.234    2,415,668,130  هناية السنة كاا يف الرصيد  

 
 عانيء مدينون  - 8

 يتكون  كا البند مما يله: 
  كانون األول    31كاا يف     
   2021     2020   
  ل.س.      ل.س.    

   136.166.144    1,224,728,736  عانيء مدينون  
 (   23.469.411) (   37,186,871) ماونة ديون مشكوا يف حتصيلها  

   1,187,541,865    112.696.733   
 تتل   حركة ماونة ديون مشكوا يف حتصيلها كاا يله: 

  كانون األول    31للسنة املنتهية يف    
    2021     2020   

  ل.س.      ل.س.    
   23.469.411    23,469,411  السنة الرصيد كاا يف بداية  
  -     13,717,460 ضافات إ 

   23.469.411    37,186,871  السنة  هناية الرصيد كاا يف  
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 املدينة   عادة التأمي إ التأمي و  حساابت شركات - 9

 يتكون  كا البند مما يله: 
  كانون األول   31كاا يف    
   2021     2020  
 ل.س.      ل.س.    

   195.470.121    345,247,417  شركات إعادة أتمي حملية  
   656.127.749    1,238,409,313  شركات إعادة أتمي خارجية  

   1,583,656,730    851.597.870   
 
 ذات عنيقة   التعامنيت مع أطراف  - 01

 ة وكبار املسامهي والشركات ذات امللكية والسيطرة املشرتكة.  دار وأعضاء  ل  اإلة العليا  دار من املدراء واإل ذات العنيقة تتألف األطراف  
 : ذات العنيقةفياا يله األرصدة مع األطراف  

  كانون األول    31كاا يف    بيان الوضع املال:  -أ
   2021     2020  

  ل.س.      ل.س.     
 أطراف ذات عنيقة   –ذمم دائنة   
 (   385.170.524) (   749,879,177) عاليات إعادة أتمي   – شركة اخلليج للتأمي  
  (749,879,177   ) (385.170.524   ) 

 : ذات عنيقةطراف فياا يله مل   التعامل مع أ 

 : بيان الدخل الشامل   -ب 
  كانون األول   31للسنة املنتهية يف    
   2021     2020  
  ل.س.      ل.س.    

    1.255.510     7.385.385  التأمي أقساط  
   44.926.137    22.353.067  ة دار رواتة وأتعاب اإل 
   -      2.740.000  ةدار  ل  اإل  مصاريف سفر  

 خاضعة لفوائد. أو   غي منتجة ذات عنيقة  ه الدائنة ألطراف رصيد الكمم إن  
  



 

 - 26  - 

 فوائد مستحقة وأرصدة مدينة أخرى  - 11

 البند مما يله: يتكون  كا 
  كانون األول    31كاا يف    
   2021     2020  
 .  ل.س.      ل.س.    

   18.806.741    29,308,658  فوائد مستحقة  
    4.627.241    20,374,744  نفقات مدفوعة مسبقاً  
    1.482.490    5,473,885  دفعات مقدمة للاوظفي  
   24.504.691    189,068,401  * مدينة أخرىأرصدة  
   91.812.486    368,493,688  شركة إدارة النفقات الطبية  
    543.028     543,028  ل املتداولة اسلف ضريبة ريع رؤوس األمو  
   613,262,404    141.776.677   
   يف  لية   169.145.312 رصيد مدين لشركة الوساطة املالية فبلغ وقدرهمدينة أخرى أرصدة يتضان بند األول    31سورية كاا    2021كانون 

 ( 2020كانون األول   31سورية كاا يف لية  18.505.749)مقابل 
 
 حصة معيدي التأمي من االحتياطيات الفنية واحلسابية  - 21

 : مما يله  كا البند يتكون 

  2021كانون األول    31كاا يف    
     حصة معيدي التأمي من         
   دثت مطالبات ح    حصة معيدي التأمي من    حصة معيدي التأمي   
  اجملاوع    ومل يبلغ عنها    مطالبات قيد التسوية    من أقساط غي مكتسبة   
  ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.   

 فرع التأمي: 

  8,882,899  -   -   8,882,899 احلياة )احتياطه حساب( 
  385,761,199  44,282,480  105,305,490  236,173,229 احلريق 

  135,090,882  18,771,836  53,746,259  62,572,787 البحري بضائع 
  618,602,578  80,687,293  537,915,285  -  البحري أجسام سفن 

  12,315,281  1,722,677  1,404,994  9,187,610 شامل السيارات 
  56.419.795  -   56,419,795  -  إلزامه السيارات 

  3,728,491   588,709  -   3,139,782 اهلندسه 
  BBB  -  4,280,589  642,088   4,922,677التغطيات املصرفية 

  1,951,428   308,120  -   1,643,308 خيانة األمانة
  18,907,839  1,884,000  12,560,000  4,463,839 نقل األموال  

  91,953,509  -   91,953,509  -  الصحه 
  2,148,688   331,048  -   1,817,640 السفر 

 327,881,094  1863,585,92  149.218.251  1.340.685.266   
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  2020كانون األول    31كاا يف    
     حصة معيدي التأمي من         
 مطالبات حدثت     حصة معيدي التأمي من    حصة معيدي التأمي   
  اجملاوع    ومل يبلغ عنها    مطالبات قيد التسوية    مكتسبة من أقساط غي    
  ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.   

 فرع التأمي: 

  8.217.530  -   -   8.217.530 احلياة )احتياطه حساب( 
  130.573.590  15.486.850  103.240.779  11.845.961 احلريق 

  49.426.954  4.357.304  29.048.688  16.020.962 البحري بضائع 
  309.301.290  40.343.647  268.957.643  -  البحري أجسام سفن 

  6.687.760   455.272  3.643.364  2.589.124 شامل السيارات 
  73.093.043  -   73.093.043  -  إلزامه السيارات 

   698.250   110.250  -    588.000 اهلندسه 
   65.503   10.343  -    55.160 السرقة

  BBB 1.626.414  5.201.881  780.282   7.608.577التغطيات املصرفية 
   329.196   51.977  -    277.219 خيانة األمانة
  12.849.193  1.609.095  10.727.300   512.798 نقل األموال  

  32.898.599  -   32.898.599  -  الصحه 
  1.230.868   96.148  -   1.134.720 السفر 

 42.867.888  526.811.297  63.301.168  632.980.353  
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 املوجودات الثابتة املادية )بعد تنـزيل االستهنيا املرتاكم(   - 31

 تتل   حركة املوجودات الثابتة املادية كاا يله: 
     مشاريع                حتسينات      حتسينات    
  اجملاوع    املبان    قيد التنفيك    األراضه    السيارات    معدات املكتة    أاثث ومفروشات    مبان مملوكة    مستأجرة   مبان    
  ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س      ل.س     ل.س    ل.س    ل.س    ل.س    

 الكلفة التارخيية:
 1.257.693.393  591.703.670  209.999.944  130.000.000  12.606.225  114.851.775  20.524.747  172.368.478  5.638.554 2020كانون الثان   1يف كاا الرصيد  
  17.181.350  -   9.015.650  -   -   684.900  -   7.480.800  -  إضافات 
  -   206.723.495 ( 218.965.596)  -   -   10.606.651  1.533.450  102.000  -  حتوينيت

 1.274.874.743  798.427.165  49.998  130.000.000  12.606.225  126.143.326  22.058.197  179.951.278  5.638.554 2020كانون األول   31الرصيد كاا يف 
  14.592.000  -   -   -   -   14.592.000  -   -   -  إضافات 

 ( 45.000)  -   -   -   -  ( 45.000)  -   -   -  استبعادات 
 1.289.421.743  798.427.165  49.998  130.000.000  12.606.225  140,690,326  22.058.197  179,951,278  5.638.554 2021كانون األول   31الرصيد كاا يف 
 املرتاكاة:االستهنيكات  

 ( 245.102.301) ( 44.768.721)  -   -  ( 11.503.275) ( 72.842.158) ( 18.085.514) ( 92.264.079) ( 5.638.554) 2020كانون الثان   1يف كاا الرصيد  
 ( 43.111.076) ( 12.867.691)  -   -  ( 696.600) ( 10.922.460) ( 1.102.053) ( 17.522.272)  -    السنةإضافات، أعباء 
 ( 288.213.377) ( 57.636.412)  -   -  ( 12.199.875) ( 83.764.618) ( 19.187.567) ( 109.786.351) ( 5.638.554) 2020كانون األول   31الرصيد كاا يف 

 ( 46.413.687) ( 15,968,543)  -   -  ( 406,350) ( 11.232.176) ( 811,491) ( 17,995,127)  -  إضافات، أعباء السنة  
   005.7  -   -   -   -    00.57  -   -   -  استبعادات 

 ( 334,619,564) ( 73,604,955)  -   -  ( 12,606,225) ( 94,989,294) ( 19,999,058) ( 127,781,478) ( 5.638.554) 2021كانون األول   31الرصيد كاا يف 
 الصافية:  القياة الدفرتية 

  954,802,179  724,822,210  49,998  130.000.000   -   45,701,032  2,059,139  52,169,800  -  2021كانون األول   31الرصيد كاا يف 

  986.661.366  740.790.753  49.998  130.000.000   406.350  42.378.708  2.870.630  70.164.927  -  2020كانون األول   31الرصيد كاا يف 
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 املوجودات غي امللاوسة )بعد تنزيل اإلطفاء املرتاكم(    - 41

 : مما يله  كا البند يتكون 
  جتاعات التأمي      
  اجملاوع    اإللزامه املوحد    برامج املعلوماتية   
  ل.س.    ل.س.    ل.س.   

 : التكلفة التارخيية 

    28.653.421    12.988.838    15.664.583  2020كانون الثان   1يف  كاا  الرصيد
   624.500    -      624.500  اإلضافات 

  29.277.921    12.988.838    16.289.083  2020كانون األول   31الرصيد كاا يف 

  29.277.921    12.988.838    16.289.083  1220كانون األول   31الرصيد كاا يف 

 : االستهنيكات املرتاكاة 

 (  27.543.282) (  12.988.838) (  14.554.444) 2020كانون الثان   1يف  كاا  الرصيد
 (   427.963)   -   (   427.963) اإلضافات، أعباء السنة 

 (  27.971.245) (  12.988.838) (  14.982.407) 2020كانون األول   31الرصيد كاا يف 
 (   380,900)   -   (   380,900) اإلضافات، أعباء السنة 

 (  28,352,145) (  12.988.838) (  15,363,307) 1220كانون األول   31الرصيد كاا يف 

 : صايف القياة الدفرتية 

   925,776  -    925,776 2021كانون األول   31الرصيد كاا يف 

  1.306.676  -   1.306.676 2020كانون األول   31الرصيد كاا يف 
 
 شراف على التأمي لصاحل  يئة اإل وديعة  ادة   - 51

مليون لية سـورية   2، تلتزم شـركات التأمي أبن تودع ابسـم اهليئة يف أحد املصـارف السـورية املرخصـة مبلغ  2005لعام    43وفقاً للارسـوم التشـريعه رقم 
مليون لية سورية على  25تودعه لكـــــــل األنـــــــواع عن    وديعة ضاان ابلنسبة لكل نوع من أنواع التأمي الكي ترغة فزاولتها، على أن ال يزيد  اوع ما

 أن تبقى  كه الوديعة  ادة طاملا الشركة تقوم بعالها.
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 حمتفظ هبا بغرض البيع   موجودات  - 61

 ويتكون  كا البند مما يله:  . وجوداتة بيع  كه املدار احملتفظ هبا بغرض البيع بسبة نية اإل وجوداتيتضان  كا البند قياة امل
  كانون األول    31كاا يف    
   2021     2020  
 .  ل.س.      ل.س.    

   3.400.000    3.400.000  حلة* –أرض  
   156.592.964    156.592.964  عدرا الصناعية** –أرض  

   159.992.964    159.992.964  

جزء من تسوية  ك  الصادر عن احملكاة املدنية يف حلة  1262حصلت الشركة على قطعة أرض فوجة القرار القضائه رقم    2011خنيل عام   *
 وقد مت إظهار  كه األرض ابلقياة احملددة يف األمر القضائه املشار إليه.  الشركة مديل الدين املرتتة على أحد 

 . ة بيع  كه األرض دار اإلفنطقة عدرا الصناعية بسبة نية الواقعة و   ة إعادة تصنيف األرض املالوكة للشركةدار قررت اإل 2015خنيل عام  ** 

متاشياً مع   2022، وابلتال مت متديد خطة البيع لنهاية العام 2021ول كانون األ  31مل تتاكن اإلدارة من بيع  كه املوجودات خنيل السنة املنتهية يف 
 . (IFRS 5)/ 5إلعداد التقارير املالية رقم /املعيار الدول 

 
 الدائنة   عادة التأمي إ و   التأمي  حساابت شركات - 71

احلسابية ابإلضافة إىل حساابت شركات  و  ميثل  كا البند أرصدة  ادة على شركات إعادة التأمي ملقابلة حصة معيدي التأمي من اإلحتياطيات الفنية 
 اليت تتل   فا يله: و  إعادة التأمي اةارية

 مستحقات شركات إعادة التأمي.  -

 االحتياطه التقل )سنة واحدة(. حساابت  ادة ملعيدي التأمي عن  -

 أشهر(.  3حساابت  ادة ملعيدي التأمي عن مطالبات حتت التسوية ) -

 أشهر(.   3)مل يبلغ عنها  و  دثتحساابت  ادة ملعيدي التأمي عن مطالبات ح -

من رصيد    % 4ة الفائدة املتفق عليها يف العام احلال  تبلغ نسب و   تقوم الشركة بدفع فائدة مدينة لشركات إعادة التأمي تتحدد يف االتفاقيات املعقودة معها
 . بيان الدخل الشاملتسجل يف  و   كه احلساابت تدفع للشركات عند حترير رصيد ا 

 يتكون  كا البند مما يله: 
  كانون األول   31كاا يف    
   2021     2020  
 ل.س.      ل.س.    

    3.249.894    5,902,282  شركات إعادة أتمي حملية 
   676.854.573    1,855,041,830  شركات إعادة أتمي خارجية 

  1,860,944,112    680.104.467   
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 االحتياطيات الفنية واحلسابية  - 81

 مما يله:  كا البند يتكون 
  2021كانون األول    31كاا يف    
 ت  مطالبات حدث         
  اجملاوع    ومل يبلغ عنها    التسوية مطالبات قيد     إيرادات غي مكتسبة   
  ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.   

 فرع التأمي: 
  13,705,329  -   -   13,705,329 احلياة
  528,562,218  57,698,177  163,140,428  307,723,613 احلريق 

  213,096,254  24,370,089  107,492,534  81,233,631 البحري بضائع 
  628,341,877  81,957,636  546,384,241  -  البحري أجسام سفن 

  145,537,959  17,102,067  37,224,868  91,211,024 شامل السيارات 
  629,683,764  29,130,525  496,936,760  103,616,479 إلزامه السيارات 

  5,063,980  799,576  -   4,264,404 اهلندسه
  BBB 11,342,408   7,622,000  2,126,702  21,091,110التغطيات املصرفية 

  3,984,666  629,158  -   3,355,508 خيانة األمانة 
  867,274  136,938  -   730,336 املساولية املدنية 
  37,989,920  3,768,000  25,120,000  9,101,920 نقل األموال  

  13,014,647  1,393,294  475,000  11,146,353 احلوادث الش صية 
  982.731.025  -   238.641.559  744,089,466 الصحه 
  713,581,6  1552,27  -   ,4003,029 السفر 

 1,384,549,871  1.623.037.390  219,664,433  3.227.251.694  
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  2020كانون األول    31كاا يف    
 مطالبات حدثت          
  اجملاوع    ومل يبلغ عنها    التسوية مطالبات قيد     إيرادات غي مكتسبة   
  ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.   

 فرع التأمي: 
  13.541.308  -   -   13.541.308 احلياة
  190.925.514  21.794.184  145.275.009  23.856.321 احلريق 

  94.894.122  8.714.608  58.097.385  28.082.129 البحري بضائع 
  314.170.938  40.978.818  273.192.120  -  البحري أجسام سفن 

  111.536.265  8.840.995  58.939.968  43.755.302 شامل السيارات 
  580.350.204  14.170.014  538.646.262  27.533.928 إلزامه السيارات 

  1.396.500  220.500  -   1.176.000 اهلندسه
  138.930   21.936  -   116.994 السرقة 

  BBB 3.252.827  7.622.000  1.143.300  12.018.127التغطيات املصرفية 
  658.391  103.957  -   554.434 خيانة األمانة 

   416.618   65.783  -   350.835 املساولية املدنية 
  21.794.598  2.709.000  18.060.000  1.025.598 نقل األموال  

  2.361.069  163.219  892.100  1.305.750 احلوادث الش صية 
  391.624.448  -   118.499.036  273.125.412 الصحه 
  2.056.462  165.262  -   1.891.200 السفر 

 419.568.038  1.219.223.880  99.091.576  1.737.883.494  
 

 دائنون آخرون ومبالغ مستحقة الدفع  - 19

 يتكون  كا البند مما يله: 
  األول كانون    31كاا يف    
  2021   2020  
 ل.س.    ل.س.   

   355.542.855    922,886,705  دائنون خمتلفون 
   10.120.962    28,619,204  شركات إدارة النفقات الطبية 

    133.000    -   فوائد مستحقة الدفع 
   25.533.674    151.436.610  مصاريف مستحقة الدفع 

   12.664.157    12,664,157  الدفع ضرائة تكايلية وغرامات مستحقة 

  1.115.606.676    403.994.648   
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 ضريبة الدخل  - 02

لشركات التأمي اليت تطرت أكثر  والكي حدد ضريبة األرابت    2005لعام    43حتتسة الشركة ماونة ضريبة الدخل وفقاً ألحكام املرسوم التشريعه رقم  
   .دون أية إضافات ابملئة من صايف األرابت اخلاضعة للضريبة 15فعدل من أسهاها على االكتتاب العام   %50من 

بسبة استبعاد املبالغ غي اخلاضعة للضريبة وإضافة املبالغ غي اةائز    بيان الدخل الشامل ضريبة عن األرابت الصافية الواردة يف  لل  ة ختتلف األرابت اخلاضع
  ، و ه كالتال: تنـزيلها من الوعاء الضرييب

  كانون األول    31للسنة املنتهية يف    
  2021   2020  
  ل.س.    ل.س.   

   4.581.652.156    7.171.669.399  الضريبة قبل  السنة ت أراب 
 : )ينزل(  / يضاف

   12.465.531    15,566,384  * استهنيا املبان 
  -     13,717,460  ماونة ديون مشكوا فيها  
  -     11,268,810  ** 2012,2011,2010سنوات سابقة  تكليف ضرييب عن  
 (   4.444.022.307) (   6,464,675,445) الصرفغي حمققة انجتة عن تغيات أسعار ت أراب  

  -   (    6.465.345 )  مصاريف  ايدة رأس املال  
 موجودات مالية حمددة على   بيع انجتة عن  أرابت   
 (   170.634.862) (   478,914,411) أساس القياة العادلة من خنيل الدخل الشامل اآلخر   
 (    5.462.670) (   12,272,851) الية االستثاارات املة عن تو يعات أرابت إيرادات انجت 

 (   26.002.152)   249.894.001  اخلاضعة للضريبة  اخلسائر 
 (    3.900.323)   37.484.100  % 15ماونة ضريبة الدخل بنسبة 

   -      3.748.410  لضريبة ا من  % 10بنسبة  املسامهة الوطنية إلعادة اإلعاار 

   41.232.510   (3.900.323    ) 
   -     21,772,800  *** 4201تكليف ضريبة الدخل عن عام 

 (    3.900.323)   63.005.310  الدخل ضريبة إيراد  

 مت ختفيض مبلغ استهنيا املبان ابلقياة التأجيية.  *

العام    2019أاير    31بتاريو   املالية عن  الدوائر  قبل  القطعه من  التكليف  فبلغ وقدره    2012صدر  العام  بنتيجة خسارة عن  حيث مت االعرتاف 
 . لية سورية   155.000.495بقياة  2013لية سورية وعليه تصبح اخلسائر املدورة لعام   157.845.395

لية سورية   8.449.990حيث مت تكليف الشركة فبلغ ضريبة  2013صدر التكليف القطعه من قبل الدوائر املالية عن العام   2019آب  26بتاريو 
لية سورية. قدمت الشركة اعرتاض للدوائر املالية على مبلغ التكليف علااً أنه مت تسديد    845.000إضافة إىل املسامهة الوطنية إلعادة اإلعاار فبلغ  

 مبلغ الضريبة كامنًي. 
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،  2011،  2021بضريبة رواتة وأجور عن األعوام  تكليف الشركة  ب قبل الدوائر املالية  قرار ةنة الطعن من  صدر    2021تشرين األول    27بتاريو   ** 
 مو عة على الشكل التال: لية سورية  11.268.810إلال وقدره بلغ  ف  2012و

  مبلغ التكليف     سنة التكليف    
  ل.س.        
  2010    5.137.920  
  2011    4.422.750  
  2012    1.708.140   

      11.268.810  

لية سورية. قدمت الشركة اعرتاض للدوائر املالية   21.772.800فبلغ    2014عام  المت تكليف الشركة بضريبة الدخل عن   2021آب    2بتاريو   *** 
 علااً أنه مت تسديد مبلغ الضريبة كامنًي. 

 يله:  كاااملوجودات الضريبية املاجلة   تتل   حركة
  كانون األول   31كاا يف    
  2021   2020  
 ل.س.    ل.س.   

   49.323.446    53.223.769  يد كاا يف بداية السنة  الرص 
    3.900.323  (   63.005.310) ضريبة الدخل  إيراد  )مصروف( /  
   -     21,772,800  دفعات ضريبية 

   53.223.769    11.991.259  الرصيد كاا يف هناية السنة 
 
   مصرفية قروض وتسهينيت   - 12

  لية ســــــــــــورية ملدة ثنيث ســــــــــــنوات ابتداًء من اتريو  200.000.000ميثل بند قروض وتســــــــــــهينيت مصــــــــــــرفية قرض ممنوت من مصــــــــــــرف حمله بقياة  

 16على مبلغ القرض. يتم تســـــــديد القرض فوجة دفعات شـــــــهرية اثبتة تســـــــتحق آخر دفعة بتاريو    %14وفعدل فائدة ســـــــنوية    2018  نيســـــــان  16
 .2021نيسان 

قام املصــــرف بتأجيل كافة األقســــاط املســــتحقة ملدة   2020آذار   26/م ن بتاريو  25رقم   والتســــليفاًء على أحكام القرار الصــــادر عن  ل  النقد  بن
 .وقد مت تسديد ا 2021متو   16ثنيثة أشهر من استحقاقها األصله وملرة واحدة فقط، وعليه أصبحت آخر دفعة تستحق بتاريو 

 
 املال رأس   - 22

  ســوريةلية    1.250.000.000لية ســورية أي ما يعادل    100  يســهم بقياة إمسية للســهم الواحد تســاو   12.500.000يتكون رأس مال الشــركة من  
لية ســـورية أي ما    100  يســـهم بقياة إمسية للســـهم الواحد تســـاو   10.625.000  )مقابل  2021كانون األول    31لكامل كاا يف  مرخ  ومدفوع اب

 (.2020كانون األول   31لكامل كاا يف مرخ  ومدفوع اب سوريةلية  1.062.500.000يعادل 

كأســهم لزايدة رأس    2020متت املصــادقة على تو يع أرابت عن عام    2021حزيران    30خنيل اجتااع اهليئة العامة غي العادية للشــركة املنعقدة بتاريو  
  من رأس املال. %17,65لية سورية أي ما يعادل  187.500.000املال بقياة 
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وعلى موافقة  يئة األوراق واألســواق    ،2021آب   16/  بتاريو  830على التأمي فوجة الكتاب رقم   اإلشــرافحصــلت الشــركة على موافقة  يئة  
لية    1.250.000.000بح كامل رأس مال الشــــركة مبلغ  وعليه أصــــ  2021أيلول   13م اتريو  /148املالية الســــورية فوجة قرار  ل  املفوضــــي رقم 

 سورية.
 لية سورية و ه مو عة على الشكل التال: 6.465.345وقدره  بلغت مصاريف  ايدة رأس املال مبلغاً 

  املبلغ    
 س..ل   

  4.000.000 إصدار األسهم بدل دراسة طلة 
  1.771.595  ايدة رأس املالرسم طابع  
   562.500 أسهم الزايدة لدى  يئة األوراق واألسواق املالية السوريةبدل تسجيل  
   025.131 بدل إيداع لدى مركز املقاصة واحلفظ املركزي 

  6.465.345  
 

 احتياطه قانون   - 32

ــباط    24اتريو  29من قانون الشـــــركات رقم   198و  197حددت املواد   ــنوية قبل    %10  القانون فعدل، االحتياطه  2011شـــ ــايف األرابت الســـ من صـــ
 من رأس املال.  %25الضريبة، ح  بلوغه 

 ابالستناد ملا سبق، مت احتساب االحتياطه كاا يله:
  كانون األول   31يف    للسنة املنتهية   
  2021   2020  
 ل.س.    ل.س.   

   4.581.652.156    7.171.669.399  السنة قبل الضريبة   أرابت
 : ينزل 
 (   4.444.022.307) (   6,464,675,445 )  غي حمققة انجتة عن تغيات أسعار الصرف  خسائر 
   706.993.954    137.629.849   

   13.762.985    570.699.39  ( % 10)االحتياطه القانون  

 تتل   حركة االحتياطه القانون كاا يله: 
  كانون األول   31كاا يف    
  2021   2020  
 ل.س.    ل.س.   

   101.051.993    114.814.978  الرصيد كاا يف بداية السنة 
   13.762.985    70.699.395  االحتياطه املكون خنيل السنة 

   114.814.978    185.514.373  هناية السنة الرصيد كاا يف 
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 صايف أقساط التأمي  - 42

 يتكون  كا البند مما يله: 
  2021كانون األول    31للسنة املنتهية يف      
  صايف    حصة معيدي التأمي    إلال     
 ل.س.    ل.س.    ل.س.     

 األقساط املكتتة هبا 
  14,853,822  (  6,600,683)   21,454,505  أتمينات احلياة  
  2,648,238,740  (  891,224,529)   3,539,463,269  التأمينات العامة  
    3,560,917,774   (897,825,212  )  2,663,092,562  

 صايف التغي يف احتياطه أقساط غي مكتسبة 
   501,348     665,369  (   164,021) أتمينات احلياة  
 (   680,469,975)   284,347,837  (  964,817,812) التأمينات العامة  
   (964,981,833  )  285,013,206   (679,968,627   ) 

    2,595,935,941   (612,812,006  )  1,983,123,935  

 
  2020كانون األول    31للسنة املنتهية يف      
  صايف    حصة معيدي التأمي    إلال     
 ل.س.    ل.س.    ل.س.     

 األقساط املكتتة هبا 
  8.068.554  (  26.724.427)   34.792.981  أتمينات احلياة  
  944.474.875  (  109.102.512)   1.053.577.387  التأمينات العامة  
    1.088.370.368   (135.826.939  )  952.543.429  

 صايف التغي يف احتياطه أقساط غي مكتسبة 
 (   3.066.405)   3.804.229  (  6.870.634) أتمينات احلياة  
 (   120.801.447)   20.019.917  (  140.821.364) التأمينات العامة  
   (147.691.998  )  23.824.146   (123.867.852   ) 

    940.678.370   (112.002.793  )  828.675.577  

 
 مقبوضة   عاوالت  - 52

 يف عقود إعادة التأمي.   لنيتفاقيات املربمة مع  كه الشركاتميثل  كا البند العاوالت املقبوضة من شركات إعادة التأمي وفقاً 
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 صايف املطالبات  - 62

 يتكون  كا البند مما يله: 
  2021كانون األول    31للسنة املنتهية يف      
  صايف    حصة معيدي التأمي    إلال     
 ل.س.    ل.س.    ل.س.     

 املطالبات املدفوعة 
  563,215,514  (  89,811,976)   653,027,490  التأمينات العامة   

    653,027,490   (89,811,976  )  563,215,514  

 صايف التغي يف احتياطه املطالبات قيد التسوية 
 ومطالبات حدثت ومل يبلغ عنها  
   101.694.660  (  422.691.707)   524.386.367  التأمينات العامة   

    524.386.367   (422.691.707  )  4.660101.69   

   664.910.174  (  512.503.683)   1.177.413.857  ات عقود التأميالتزامصايف التغي يف   
 

  2020كانون األول    31للسنة املنتهية يف      
  صايف    التأمي حصة معيدي     إلال     
 ل.س.    ل.س.    ل.س.     

 املطالبات املدفوعة 
  315.611.130  (  90.830.963)   406.442.093  التأمينات العامة   
    406.442.093   (90.830.963  )  315.611.130  

 صايف التغي يف احتياطه املطالبات قيد التسوية 
 ومطالبات حدثت ومل يبلغ عنها  
   23.143.998  (  198.903.948)   222.047.946  التأمينات العامة   
    222.047.946   (198.903.948  )  23.143.998   

   338.755.128  (  289.734.911)   628.490.039  صايف التغي يف التزامات عقود التأمي  

 
 ومصاريف إنتاج أخرى   عاوالت مدفوعة  - 72

 ومصاريف أخرى متعلقة ابإلنتاج.  ربمة معهماملتفاقات ة لوكنيء ووسطاء أتمي لقاء عالهم خنيل السنة وفقاً لني عاوالت مدفو عميثل  كا البند 
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   إيرادات انلة عن تو يعات أرابت استثاارات مالية  - 82
  يتكون  كا البند مما يله: 

  كانون األول   31للسنة املنتهية يف    
  2021   2020  
  ل.س.    ل.س.   

    5.462.670    12.272.500  الشركة األ لية لصناعة الزيوت النباتية 
   -      351  بنا بياو السعودي الفرنسه

   12.272.851    5.462.670    
 

 رواتة وأجور وملحقاهتا  - 29
  يتكون  كا البند مما يله: 

  كانون األول   31للسنة املنتهية يف    
  2021   2020  
  ل.س.    ل.س.   

   112.472.037    138,717,999  رواتة وأجور 
    4.975.000    4,886,000  متثيل  تعويض 

   12.057.743    12,611,720  التأمينات االجتااعية 
   84.886.963    159.459.793  مكافآت املوظفي 

   315.675.512    214.391.743   
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 وعاومية ية  إدار مصاريف   - 03
  يتكون  كا البند مما يله: 

  كانون األول   31للسنة املنتهية يف    
  2021   2020  
  ل.س.    ل.س.   

    5.289.750    10,745,000  قرطاسية ومواد طباعة  
   16.575.646    66,629,267  كهرابء وماء وتدفئة 

   16.647.341    44,243,948  صيانة 
   -     2,740,000  ( 10)اإليضات  ةدار  ل  اإلمصاريف وتعويضات أعضاء 

   11.925.000    15,000,000  أتعاب مهنية 
    350.800   -   تدرية 

   11.513.165    25,173,280  مصاريف إعنيمية 
    6.157.543    6,985,030  بريد وبرق و اتف 

    2.151.370    4,367,600  مصاريف سفر وتنقنيت 
    9.030.228    7,014,845  الطبابة مصاريف 

    2.454.284    4,374,282  أتمي 
   11.629.240    26,706,289  ضرائة ورسوم حكومية وغرامات 

    6.985.335    21,679,994  مصاريف أخرى 

   235,659,535    100.709.702   
 
 السهم األساسية وامل ففة    رحبية  - 13

 يله: يتكون  كا البند مما  
  كانون األول   31للسنة املنتهية يف    
  2021   2020  
  ل.س.    ل.س.   

   4.585.552.479    7.108.664.089  ة سن ال ربح  صايف 
   12.500.000    12,500,000  * سهماملتوسط املرجح لعدد األ

  366.84     568.69   فة امل ف و  ية ساس رحبية السهم األ

بعد األخك بعي االعتبار الزايدة على رأس    2021كانون األول    31لسنة املنتهية يف  امت احتساب املتوسط املرجح لعدد األسهم القائاة خنيل   *
  اإلشراف سهم بعد حصول الشركة على موافقة  يئة    1.875.000حيث بلغ عدد األسهم اجملانية املو عة     انية، املال مقابل تو يع أسهم  

وعلى موافقة  يئة األوراق واألسواق املالية السورية فوجة قرار  ل     ، 2021آب    16/  بتاريو  830أمي فوجة الكتاب رقم  على الت
 . 2021 أيلول13م اتريو / 148املفوضي رقم 
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  33على املعيار احملاسيب الدول رقم  بناءً  اجملانية، بعدد األسهم  2021ل كانون األو   31للسنة املنتهية يف مت تعديل املتوسط املرجح لعدد األسهم 
ارتفع عدد األسهم العادية نتيجة رمسلة أو إصدار أسهم منحة   إذاوذلا   مقارنة،الكي يقضه بتعديل عدد األسهم أبثر رجعه من بداية أول فرتة 

 أو جتزئة األسهم. 
 مت احتساب املتوسط املرجح لعدد األسهم كاا يله: 

 
  كانون األول   31للسنة املنتهية يف  سط املرجح لعدد األسهم  املتو        
   2020     2021    عدد األسهم    الفرتة   
 ل.س.      ل.س.        
   10.625.000    10.625.000  10.625.000  2020 كانون األول   31 
   1.875.000    1.875.000  1.875.000  2021 كانون األول   31 

     12.500.000  12.500.000    12.500.000   

 على حصة السهم يف األرابت عند حتويلها.  تتطابق رحبية السهم األساسية وامل ففة يف القياة لعدم وجود أدوات أصدرهتا الشركة ذات أتثي
 
 خرى أ رسوم  و   التأمي شراف على  سوم  يئة اإل ر  - 23

 يتكون  كا البند مما يله: 
  كانون األول   31املنتهية يف  للسنة      
    2021   2020  
  ل.س.    ل.س.     

  6.530.224  21,365,507  رسوم  يئة اإلشراف على التأمي 
  31.423.864  99,511,205  اخلدمات الطبية  يرسوم إدارية ملزود

  6.865.538  26,011,042  رسوم إدارية جملاع أتمي إلزامه 
   680.165  2,576,251  حوادث السيرسوم صندوق متضرري 
   333.600   322,600  أتعاب اخلبي االكتواري 

  13.906.109  32,115,261  رسوم فنية أخرى 

   181,901,866  59.739.500  
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 التحليل القطاعه  - 33
  ه كالتال:  1220كانون األول   31القطاعه إليرادات ونتائج فروع التأمي للسنة املنتهية يف إن التحليل 

  الصحه    أتمي املركبات    البحري       
  السرقة    احلريق    اخلارجه    الداخله    سيارات شامل    سيارات إلزامه    أجسام السفن    نقل بضائع    احلياة    
  ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    

  -   658.433.028  457.641.153  1.429.727.466  229.565.160  259.041.197  -   179.224.340  20.557.596 إلال األقساط املكتتة هبا 
  -  (  266.655) ( 7.831.233) ( 19.313.721) ( 1.537.600)  -   -  ( 1.017.360) (  410.751) إلغاءات األقساط 

  -  (  704.578)  -  ( 2.081.582) (  63.485)  -   -  ( 9.373.201)  -  احلسومات املانوحة 
  -   111.142.660  -   -   -   -   -   146.727.543  1.307.660 أقساط اإلعادة الواردة

  -  ( 372.220.993)  -   -   -   -   -  ( 131.778.720) ( 4.928.068) حصة معيدي التأمي من األقساط املكتتة هبا )نسيب(
  -  ( 218.212.079)  -   -  ( 22.969.024)  -   -  ( 118.512.427) ( 1.672.615) حصة معيدي التأمي من األقساط املكتتة هبا )اختياري(
  -  ( 83.658.310) ( 38.560.967) ( 123.242.036)  -   19.855.776  -  ( 25.731.529)  -  حصة معيدي التأمي من األقساط املكتتة هبا )فائض(

  -  ( 674.091.382) ( 38.560.967) ( 123.242.036) ( 22.969.024)  19.855.776  -  ( 276.022.676) ( 6.600.683) حصة معيدي التأمي من األقساط املكتتة هبا 
  -   94.513.073  411.248.953  1.285.090.127  204.995.051  278.896.973  -   39.538.646  14.853.822 صايف األقساط املكتتة هبا 

  -   769.309.033  449.809.920  1.410.413.745  228.027.560  259.041.197  -   324.934.523  21.454.505 شهر( 12فائتة )السنة الأقساط 
  -  ( 674.091.382) ( 38.560.967) ( 123.242.036) ( 22.969.024)  19.855.776  -  ( 276.022.676) ( 6.600.683) شهر(  12فائتة )إلال حصة املعيدين عن سنة 

  -  ( 307.723.613) ( 179.923.968) ( 564.165.498) ( 91.211.024) ( 103.616.479)  -  ( 81.233.631) ( 13.705.329) سنة إلال األقساط غي املكتسبة يف هناية ال
  -   236.173.228  -   -   9.187.610  -   -   62.572.787  8.882.899 سنةالتأمي من أقساط غي مكتسبة يف هناية ال يحصة معيد

  116.994  23.856.321  141.343.864  131.781.548  43.755.302  27.533.928  -   28.082.129  13.541.308 حصة الشركة من أقساط غي مكتسبة يف بداية السنة
 (  55.160) ( 11.845.961)  -   -  ( 2.589.124)  -   -  ( 16.020.962) ( 8.217.530) حصة معيدي التأمي من أقساط غي مكتسبة يف بداية السنة 

  116.994 ( 283.867.292) ( 38.580.104) ( 432.383.950) ( 47.455.722) ( 76.082.551)  -  ( 53.151.502) (  164.021) إلال التغيي يف احتياطه أقساط غي مكتسبة
   61.834 ( 59.540.025) ( 38.580.104) ( 432.383.950) ( 40.857.236) ( 76.082.551)  -  ( 6.599.677)   501.348 صايف التغيي يف احتياطه أقساط غي مكتسبة 

   61.834  34.973.048  372.668.849  852.706.177  164.137.815  202.814.422  -   32.938.969  15.355.170 أقساط التأمي صايف 
  -   156.003.377  -   -   7.200.865  -   -   60.688.414  -  العاوالت املقبوضة

  -    410.631  -   -   -   -   -   21.832.378  1.886.264 عاولة أرابت االتفاقيات 
  -   -   -   -   -   3.307.030  -   -  (  436.987)   إيرادات أخرى 
   61.834  191.387.056  372.668.849  852.706.177  171.338.680  206.121.452  -   115.459.761  16.804.447 صايف اإليرادات
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  ه كالتال/ اتبع:  2021كانون األول   31التأمي للسنة املنتهية يف إن التحليل القطاعه إليرادات ونتائج فروع 
  اجملاوع    نقل األموال    املساولية املدنية    احلوادث الش صية    خيانة األمانة    السفر    اهلندسه    التغطيات املصرفية    
  ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    

  3.305.548.900  22.754.800  1.825.840  20.122.340  8.388.770  7.606.200  10.661.010  -  األقساط املكتتة هبا إلال  
 ( 32.165.010)  -   -  ( 1.545.085)  -  ( 242.605)  -   -  إلغاءات األقساط 

 ( 12.294.783)  -  (  71.937)  -   -   -   -   -  احلسومات املانوحة 
  287.533.884  -   -   -   -   -   -   28.356.021 أقساط اإلعادة الواردة 

 ( 536.459.067) ( 11.159.600)  -   -  ( 4.108.271) ( 4.413.960) ( 7.849.455)  -  حصة معيدي التأمي من األقساط املكتتة هبا )نسيب( 
 ( 361.366.145)  -   -   -   -   -   -   -  )اختياري( حصة معيدي التأمي من األقساط املكتتة هبا 

 ( 253.538.751) ( 1.192.808)  -   -  ( 439.120)  -  ( 569.757)  -  حصة معيدي التأمي من األقساط املكتتة هبا )فائض( 
 ( 1.151.363.963) ( 12.352.408)  -   -  ( 4.547.391) ( 4.413.960) ( 8.419.212)  -  حصة معيدي التأمي من األقساط املكتتة هبا 

  2.397.259.028  10.402.392  1.753.903  18.577.255  3.841.379  2.949.635  2.241.798  28.356.021 صايف األقساط املكتتة هبا 
  3.560.917.774  22.754.800  1.825.840  18.577.255  8.388.770  7.363.595  10.661.010  28.356.021 شهر(  12فائتة )السنة  الأقساط 

 ( 1.151.363.963) ( 12.352.408)  -   -  ( 4.547.391) ( 4.413.960) ( 8.419.212)  -   شهر(  12إلال حصة املعيدين عن سنة فائتة )
 ( 1.384.549.871) ( 9.101.920) ( 730.336) ( 11.146.353) ( 3.355.508) ( 3.029.400) ( 4.264.404) ( 11.342.408) سنة إلال األقساط غي املكتسبة يف هناية ال

  327.881.094  4.463.840  -   -   1.643.308  1.817.640  3.139.782  -  سنة التأمي من أقساط غي مكتسبة يف هناية ال ي حصة معيد
  419.568.038  1.025.598   350.835  1.305.750   554.434  1.891.200  1.176.000  3.252.827 حصة الشركة من أقساط غي مكتسبة يف بداية السنة 

 ( 42.867.888) ( 512.798)  -   -  ( 277.219) ( 1.134.720) ( 588.000) ( 1.626.414) حصة معيدي التأمي من أقساط غي مكتسبة يف بداية السنة 
 ( 964.981.833) ( 8.076.322) ( 379.501) ( 9.840.603) ( 2.801.074) ( 1.138.200) ( 3.088.404) ( 8.089.581) أقساط غي مكتسبة إلال التغيي يف احتياطه 

 ( 679.968.627) ( 4.125.280) ( 379.501) ( 9.840.603) ( 1.434.985) ( 455.280) ( 536.622) ( 9.715.995) صايف التغيي يف احتياطه أقساط غي مكتسبة 

  1.717.290.401  6.277.112  1.374.402  8.736.652  2.406.394  2.494.355  1.705.176  18.640.026 صايف أقساط التأمي 
  231.983.712  3.905.852  -    -    1.437.895  -    2.747.309  -   العاوالت املقبوضة 

  29.298.497  5.167.235  -    -    -    -     1.989  -   عاولة أرابت االتفاقيات 
  2.870.043  -    -    -    -    -    -    -   إيرادات أخرى 
  1.981.442.653  15.350.199  1.374.402  8.736.652  3.844.289  2.494.355  4.454.474  18.640.026 صايف اإليرادات 
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 :اتبع / ه كالتال  1220كانون األول   31املنتهية يف إن التحليل القطاعه إليرادات ونتائج فروع التأمي للسنة 
  الصحه    أتمي املركبات    البحري       
  السرقة    احلريق    اخلارجه    الداخله    سيارات شامل    سيارات إلزامه    أجسام السفن    نقل بضائع    احلياة    
  ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    

  -  ( 6.151.590) ( 63.264.570) ( 493.539.537) ( 57.611.901) ( 30.060.908)  -  ( 1.910.899)  -  إلال املطالبات املدفوعة 
  -   3.375.848  -   -    22.800  909.962  -   1.100.491  -  طالبات املدفوعة )نسيب( حصة معيدي التأمي من إلال امل

  -   -   -   -   3.760.326  -   -   -   -  التأمي من إلال املطالبات املدفوعة اختياري حصة معيدي 
  -   -   9.162.677  71.479.872  -   -   -   -   - ( )فائض اخلسارة حصة معيدي التأمي من إلال املطالبات املدفوعة
  -   3.375.848  9.162.677  71.479.872  3.783.126  909.962  -   1.100.491  -  املدفوعة إلال حصة معيدي التأمي من إلال املطالبات 

  -  ( 2.775.742) ( 54.101.893) ( 422.059.665) ( 53.828.775) ( 29.150.946)  -  ( 810.408)  -  صايف املطالبات املدفوعة
  -  ( 63.140.4281) ( 66.707.561) ( 171.933.998) ( 37.224.868) ( 496.936.760) ( 546.384.241) ( 107.492.534)  -  مطالبات قيد التسوية يف هناية السنة 

  -   105.305.490  25.703.797  66.249.712  1.404.996  56.419.793  537.915.285  53.746.259  -  حصة معيدي التأمي من املطالبات قيد التسوية يف هناية السنة 
  -   145.275.009  49.518.638  68.980.398  58.939.968  538.646.262  273.192.120  58.097.385  -  مطالبات قيد التسوية يف بداية السنة 

  -  ( 103.240.779) ( 13.747.739) ( 19.150.860) ( 3.643.364) ( 73.093.043) ( 268.957.643) ( 29.048.688)  -  حصة معيدي التأمي من املطالبات قيد التسوية يف بداية السنة 
  -  ( 17.865.419) ( 17.188.923) ( 102.953.600)  21.715.100  41.709.502 ( 273.192.121) ( 49.395.149)  -  إلال التغي يف احتياطه املطالبات قيد التسوية 

  -  ( 15.800.708) ( 5.232.865) ( 55.854.748)  219.476.73  25.036.252 ( 4.234.479) ( 24.697.578)  -  التغي يف احتياطه املطالبات قيد التسوية  صايف 
  -  ( 57.698.177)  -   -  ( 17.102.067) ( 29.130.525) ( 81.957.636) ( 24.370.089)  -  السنة احتياطه حوادث مفرتضة ومل يبلغ عنها يف هناية 

 مقرتضة  حصة املعيدين من احتياطه حوادث
  -   44.282.480  -   -   1.722.676  -   80.687.293  18.771.836  -  السنة ومل يبلغ عنها يف هناية   

   21.936  21.794.184  -   -   8.840.995  14.170.014  40.978.818  8.714.608  -  السنة احتياطه حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها يف بداية 
 حصة املعيدين من احتياطه حوادث مفرتضة  

 ( 10.343) ( 15.486.850)  -   -  ( 455.272)  -  ( 40.343.647) ( 4.357.304)  -  السنة ومل يبلغ عنها يف بداية   
   21.936 ( 35.903.993)  -   -  ( 8.261.072) ( 14.960.511) ( 40.978.818) ( 15.655.481)  -  الال التغي يف حوادث مفرتضة ومل يبلغ عنها 
   11.593 ( 7.108.363)  -   -  ( 86.993.66) ( 14.960.511) ( 635.172) ( 1.240.949)  -  صايف التغي يف حوادث مفرتضة ومل يبلغ عنها 

  -   -  ( 20.140.960) ( 7.125.000)  -   -   -  ( 2.778.900) (  9.000) للوكنيءالعاوالت املدفوعة 
  -  ( 86.257.403) ( 67.473.573) ( 214.184.663) ( 36.958.713)  -   -  ( 25.559.123) ( 3.642.434) العاوالت املدفوعة ملندوب املبيعات 

  -  ( 17.968.912)  -   -   -   -   -  ( 10.106.682) ( 132.345) عاوالت مدفوعة لشركات إلعادة التأمي
  -   -   -   -   -  ( 13.005.521)  -   -   -  عاولة االحتاد السوري لشركات التأمي إلدارته جتاع اإللزامه 

 (  983) ( 3.681.372)  -  ( 10.448.500) ( 521.627) ( 2.119.882)  -  ( 2.040.441) ( 505.487) أخرى مصاريف أتمينية 
  -   -  ( 11.182.434) ( 88.328.771)  -   -   -   -   -  األتعاب اإلدارية املدفوعة لشركات إدارة النفقات الطبية 

  -  ( 4.615.854) ( 2.698.860) ( 8.462.482) ( 1.368.169) ( 1.554.245)  -  ( 1.949.612) ( 128.727) بدالت اهليئة 
  -   -   -   -   -  ( 2.576.251)  -   -   -  حصة صندوق تعويض متضرري حوادث السي  هولة السبة 

  -   -   -   -   -  ( 13.005.521)  -   -   -  الرعاية االجتااعية حصة صندوق  
   10.610 ( 138.208.354) ( 160.830.585) ( 806.463.829) ( 80.194.220) ( 51.336.625) ( 4.869.651) ( 69.183.693) ( 4.417.993) املصاريف صايف 

    72.444  53.178.702  211.838.264  46.242.348  91.144.460  154.784.827 ( 4.869.651)  46.276.068  12.386.454 صايف أرابت / )خسائر( فروع التأمي
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   ه كالتال/ اتبع:  2021كانون األول   31إن التحليل القطاعه إليرادات ونتائج فروع التأمي للسنة املنتهية يف 
  اجملاوع    نقل األموال    املساولية املدنية    احلوادث الش صية    خيانة األمانة    السفر    اهلندسه    التغطيات املصرفية    
  ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    

 ( 653.027.490)  -   -  ( 488.085)  -   -   -   -  إلال املطالبات املدفوعة 
  5.409.101  -   -   -   -   -   -   -  حصة معيدي التأمي من إلال املطالبات املدفوعة )نسيب( 

  3.760.326  -   -   -   -   -   -   -  ي( اختيار التأمي من إلال املطالبات املدفوعة )حصة معيدي 
  80.642.549  -   -   -   -   -   -   -  ( ال املطالبات املدفوعة )فائض اخلسارةحصة معيدي التأمي من إل

  89.811.976  -   -   -   -   -   -   -  إلال حصة معيدي التأمي من إلال املطالبات املدفوعة  
 ( 563.215.514)  -   -  ( 488.085)  -   -   -   -  صايف املطالبات املدفوعة

 ( 1.623.037.390) ( 25.120.000)  -  ( 475.000)  -   -   -  ( 7.622.000) مطالبات قيد التسوية يف هناية السنة 
  863.585.921  12.560.000  -   -   -   -   -   4.280.589 حصة معيدي التأمي من املطالبات قيد التسوية يف هناية السنة 

  1.219.223.880  18.060.000  -    892.100  -   -   -   7.622.000 مطالبات قيد التسوية يف بداية السنة 
 ( 526.811.297) ( 10.727.300)  -   -   -   -   -  ( 5.201.881) معيدي التأمي من املطالبات قيد التسوية يف بداية السنة حصة 

 ( 403.813.510) ( 7.060.000)  -    417.100  -   -   -   -  إلال التغي يف احتياطه املطالبات قيد التسوية 
 ( 67.038.886) ( 5.227.300)  -    417.100  -   -   -  ( 921.292) التغي يف احتياطه املطالبات قيد التسوية  صايف 

 ( 219.664.433) ( 3.768.000) ( 136.938) ( 1.393.294) ( 629.158) ( 552.271) ( 799.576) ( 2.126.702) السنة احتياطه حوادث مفرتضة ومل يبلغ عنها يف هناية 
  149.218.251  1.884.000  -   -    308.120   331.049   588.709   642.088 السنة ومل يبلغ عنها يف هناية   مقرتضة حصة املعيدين من احتياطه حوادث

  99.091.576  2.709.000   65.783   163.219   103.957   165.262   220.500  1.143.300 السنة احتياطه حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها يف بداية 
 حصة املعيدين من احتياطه حوادث مفرتضة 

 ( 63.301.168) ( 1.609.095)  -   -  (  51.977) (  96.148) ( 110.250) ( 780.282) السنة ومل يبلغ عنها يف بداية   
 ( 120.572.857) ( 1.059.000) (  71.155) ( 1.230.075) ( 525.201) ( 387.009) ( 579.076) ( 983.402) يف حوادث مفرتضة ومل يبلغ عنها  الال التغي 

 ( 34.655.774) ( 784.095) (  71.155) ( 1.230.075) ( 269.058) ( 152.108) ( 100.617) ( 1.121.596) صايف التغي يف حوادث مفرتضة ومل يبلغ عنها 
 ( 30.309.860) ( 146.000)  -   -  ( 110.000)  -   -   -  العاوالت املدفوعة للوكنيء

 ( 445.933.931) ( 4.781.072) ( 179.246) ( 2.894.377) ( 1.738.895) ( 1.269.047) ( 995.385)  -  العاوالت املدفوعة ملندوب املبيعات 
 ( 31.752.442)  -   -   -   -   -   -  ( 3.544.503) عاوالت مدفوعة لشركات إلعادة التأمي

 ( 13.005.521)  -   -   -   -   -   -   -  عاولة االحتاد السوري لشركات التأمي إلدارته جتاع اإللزامه 
 ( 20.143.078) ( 443.603)  -   -  (  4.938) ( 222.236) (  10.474) ( 143.535) مصاريف أتمينية أخرى 

 ( 99.511.205)  -   -   -   -   -   -   -  الطبية األتعاب اإلدارية املدفوعة لشركات إدارة النفقات  
 ( 21.365.507) ( 136.529) (  10.955) ( 111.464) (  50.327) (  44.181) (  63.966) ( 170.136) بدالت اهليئة 

 ( 2.576.251)  -   -   -   -   -   -   -  حصة صندوق تعويض متضرري حوادث السي  هولة السبة 
 ( 13.005.521)  -   -   -   -   -   -   -  الرعاية االجتااعية حصة صندوق  

 ( 1.342.513.490) ( 11.518.599) ( 261.356) ( 4.306.901) ( 2.173.218) ( 1.687.572) ( 1.170.442) ( 5.901.062) املصاريف صايف 
  638.929.163  3.831.600  1.113.046  4.429.751  1.671.071   806.783  3.284.032  12.738.964 صايف أرابت / )خسائر( فروع التأمي
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  ه كالتال:  2020كانون األول   31التحليل القطاعه إليرادات ونتائج فروع التأمي للسنة املنتهية يف إن 
  الصحه    أتمي املركبات    البحري       
  السرقة    احلريق    اخلارجه    الداخله    سيارات شامل    إلزامه سيارات     أجسام السفن    نقل بضائع    احلياة    
  ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    

  292.486  21.538.713  360.622.065  341.639.910  120.357.575  68.844.225  -   66.336.620  14.734.535 إلال األقساط املكتتة هبا 
  -  ( 1.196.281) ( 7.262.405) ( 12.186.041) ( 10.969.320) (  9.406)  -  (  22.345) (  697.689) إلغاءات األقساط 

  -   -  ( 114.000) ( 121.440)  -   -   -   -   -  احلسومات املانوحة 
  -   39.298.371  -   -   -   -   -   46.014.239  20.756.135 أقساط اإلعادة الواردة

 ( 137.900) ( 29.614.906)  -   -   -   -   -  ( 64.084.012) ( 3.942.165) حصة معيدي التأمي من األقساط املكتتة هبا )نسيب(
  -   -   -   -  ( 6.472.810)  -   -    168 ( 22.782.262) حصة معيدي التأمي من األقساط املكتتة هبا )اختياري(

 (  34.247) ( 3,558,246) ( 77.281.853) ( 72.053.514) ( 1.630.627)  1.992.571  -  ( 2,430,704)  -  تأمي من األقساط املكتتة هبا )فائض(حصة معيدي ال
 ( 172.147) ( 33,173,152) ( 77.281.853) ( 72.053.514) ( 8.103.437)  1.992.571  -  ( 66,514,548) ( 26.724.427) حصة معيدي التأمي من األقساط املكتتة هبا 

  120.339  26,467,651  275.963.807  257.278.915  101.284.818  70.827.390  -   45,813,966  8.068.554 صايف األقساط املكتتة هبا 
  292.486  59.640.803  353.359.660  329.453.869  109.388.255  68.834.819  -   112.328.514  34.792.981 شهر( 12فائتة )السنة الأقساط 

 ( 172.147) ( 33,173,152) ( 77.281.853) ( 72.053.514) ( 8.103.437)  1.992.571  -  ( 66,514,548) ( 26.724.427) شهر(  12إلال حصة املعيدين عن سنة فائتة )
 ( 116.994) ( 23.856.321) ( 141.343.864) ( 131.781.548) ( 43.755.302) ( 27.533.928)  -  ( 28.082.129) ( 13.541.308) سنة إلال األقساط غي املكتسبة يف هناية ال

   55.160  11.845.961  -   -   2.589.124  -   -   16.020.962  8.217.530 سنةالتأمي من أقساط غي مكتسبة يف هناية ال يحصة معيد
   24.830  10.520.844  105.203.168  79.185.309  27.007.884  24.212.397  -   11.751.997  6.670.674 أقساط غي مكتسبة يف بداية السنةحصة الشركة من 

 (  1512.4) ( 5.198.510)  -   -   -   -   -  ( 6.424.580) ( 4.413.301) حصة معيدي التأمي من أقساط غي مكتسبة يف بداية السنة 
 (  92.164) ( 13.335.477) ( 36.140.696) ( 52.596.239) ( 16.747.418) ( 3.321.531)  -  ( 16.330.132) ( 6.870.634) إلال التغيي يف احتياطه أقساط غي مكتسبة
 (  49.419) ( 6.688.026) ( 36.140.696) ( 52.596.239) ( 14.158.294) ( 3.321.531)  -  ( 6.733.750) ( 3.066.405) صايف التغيي يف احتياطه أقساط غي مكتسبة 

   70.920  19,779,625  239.823.111  204.682.676  87.126.524  67.505.859  -   39,080,216  5.002.149 صايف أقساط التأمي 
   50.334  8.884.472  -   -   858.771  -   -   24.031.505  4.536.624 العاوالت املقبوضة

 (  1.114) (  153.195)  -   -   -   -   -  ( 389.033)  1.416.890 عاولة أرابت االتفاقيات 
  -   -   -   -   -   -   -   290.299 (  14.609)   إيرادات أخرى 
  120.140  28,510,902  239.823.111  204.682.676  87.985.295  67.505.859  -   63,012,987  10.941.054 صايف اإليرادات
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  ه كالتال/ اتبع:  2020كانون األول   31إن التحليل القطاعه إليرادات ونتائج فروع التأمي للسنة املنتهية يف 
  اجملاوع    األموال نقل     املساولية املدنية    احلوادث الش صية    خيانة األمانة    السفر    اهلندسه    التغطيات املصرفية    
  ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    

  1.006.641.647  2.563.995   884.003  2.176.250  1.386.085  2.325.185  2.940.000  -  إلال األقساط املكتتة هبا 
 ( 32.889.344)  -  (  6.915)  -   -  ( 121.690)  -  ( 417.252) إلغاءات األقساط 

 (  235.440)  -   -   -   -   -   -   -  احلسومات املانوحة 
  114.618.065  -   -   -   -   -   -   8.549.320 أقساط اإلعادة الواردة 

 ( 106.572.035) ( 1.281.998)  -   -  ( 693.043) ( 1.281.977) ( 1.470.000) ( 4.066.034) حصة معيدي التأمي من األقساط املكتتة هبا )نسيب( 
 ( 29.254.904)  -   -   -   -   -   -   -  حصة معيدي التأمي من األقساط املكتتة هبا )اختياري( 
 ( 158.023.585) ( 557.126) (  13.904) (  34.558) ( 322.664)  -  ( 379.819) ( 1.718.894) حصة معيدي التأمي من األقساط املكتتة هبا )فائض( 

 ( 293.850.524) ( 1.839.124) (  13.904) (  34.558) ( 1.015.707) ( 1.281.977) ( 1.849.819) ( 5.784.928) حصة معيدي التأمي من األقساط املكتتة هبا 
  794.284.404   724.871   863.184  2.141.692   370.378   921.518  1.090.181  2.347.140 صايف األقساط املكتتة هبا 

  1.088.370.368  2.563.995   877.088  2.176.250  1.386.085  2.203.495  2.940.000  8.132.068 شهر(  12فائتة )السنة  الأقساط 
 ( 293.850.524) ( 1.839.124) (  13.904) (  34.558) ( 1.015.707) ( 1.281.977) ( 1.849.819) ( 5.784.928) شهر(  12إلال حصة املعيدين عن سنة فائتة )

 ( 419.568.038) ( 1.025.598) ( 350.835) ( 1.305.750) ( 554.434) ( 1.891.200) ( 1.176.000) ( 3.252.827) سنة إلال األقساط غي املكتسبة يف هناية ال
  42.867.888   512.798  -   -    277.219  1.134.720   588.000  1.626.414 سنة التأمي من أقساط غي مكتسبة يف هناية ال ي حصة معيد

  271.876.040  1.099.020   259.214  1.201.869   672.116   438.300   318.306  3.310.112 حصة الشركة من أقساط غي مكتسبة يف بداية السنة 
 ( 19.043.742) ( 549.509)  -   -  ( 336.060) ( 295.157) ( 159.153) ( 1.655.057) حصة معيدي التأمي من أقساط غي مكتسبة يف بداية السنة 

 ( 147.691.998)   73.422 (  91.621) ( 103.881)   117.682 ( 1.452.900) ( 857.694)   57.285 إلال التغيي يف احتياطه أقساط غي مكتسبة 
 ( 123.867.852)   36.711 (  91.621) ( 103.881)   58.841 ( 613.337) ( 428.847)   28.642 صايف التغيي يف احتياطه أقساط غي مكتسبة 

  670.416.552  761.582  771.563  2.037.811  429.219   .181308   661.334  2.375.782 صايف أقساط التأمي 
  41.007.698  467.929  -    -    252.961  -    441.000  1.484.102 العاوالت املقبوضة 

   876.003   48.530  -    -   (   5.596)  -   (   7.518) (   32.961) االتفاقيات عاولة أرابت  
   275.690  -    -    -    -    -    -    -   إيرادات أخرى 
  712.575.943  1.278.041  771.563  2.037.811  676.584  308.181  1.094.816  3.826.923 صايف اإليرادات 
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 :اتبع / ه كالتال  2020كانون األول   31إليرادات ونتائج فروع التأمي للسنة املنتهية يف إن التحليل القطاعه 
  الصحه    أتمي املركبات    البحري       
  السرقة    احلريق    اخلارجه    الداخله    سيارات شامل    سيارات إلزامه    أجسام السفن    نقل بضائع    احلياة    
  ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    

  -  ( 5.579.288) ( 149.373.802) ( 176.061.903) ( 6.201.840) ( 68.975.000)  -  ( 23.600)  -  إلال املطالبات املدفوعة 
  -   2.732.644  -   -  ( 254.457)  4.738.416  -    11.800  -  حصة معيدي التأمي من إلال املطالبات املدفوعة )نسيب( 

  -   -   47.729.250  35.873.310  -   -   -   -   - حصة معيدي التأمي من إلال املطالبات املدفوعة )فائض اخلسارة( 
  -   2.732.644  47.729.250  35.873.310 ( 254.457)  4.738.416  -    11.800  -  إلال حصة معيدي التأمي من إلال املطالبات املدفوعة  

  -  ( 2.846.644) ( 101.644.552) ( 140.188.593) ( 6.456.297) ( 64.236.584)  -  ( 11.800)  -  صايف املطالبات املدفوعة
  -  ( 145.275.009) ( 49.518.638) ( 68.980.398) ( 58.939.968) ( 538.646.262) ( 273.192.120) ( 58.097.385)  -  مطالبات قيد التسوية يف هناية السنة 

  -   103.240.779  13.747.739  19.150.860  3,643,364  73,093,043  268.957.643  29.048.688  -  حصة معيدي التأمي من املطالبات قيد التسوية يف هناية السنة 
  -   147.514.955  14.309.635  16.781.114  54.886.276  624.827.377  94.834.207  22.176.975  -  مطالبات قيد التسوية يف بداية السنة 

  -  ( 109.087.959) ( 13.322.194) ( 6.290.398) ( 3.230.142) ( 96.562.920) ( 93.364.277) ( 11.084.385)  -  حصة معيدي التأمي من املطالبات قيد التسوية يف بداية السنة 
  -   2.239.946 ( 35.209.003) ( 52.199.284) ( 4.053.692)  86.181.115 ( 178.357.913) ( 35.920.410)  -   احتياطه املطالبات قيد التسوية إلال التغي يف 

  -  ( 3.607.234) ( 34.783.458) ( 39.338.822) ( 703,640,4)  862,711,23 ( 2.764.547) ( 17.956.107)  -  التغي يف احتياطه املطالبات قيد التسوية  صايف 
 ( 21.936) ( 21.794.184)  -   -  ( 8.840.995) ( 14.170.014) ( 40.978.818) ( 8.714.608)  -  احتياطه حوادث مفرتضة ومل يبلغ عنها يف هناية السنة 

 مقرتضة  حصة املعيدين من احتياطه حوادث
   10.343  15.486.850  -   -   455.272  -   40.343.647  4.357.304  -  ومل يبلغ عنها يف هناية السنة   

   4.656  22.128.710  14.145.322  17.005.211  8.232.941  20.198.173  14.225.131  3.525.600  -  احتياطه حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها يف بداية السنة 
 حصة املعيدين من احتياطه حوادث مفرتضة  

 (  2.328) ( 16.363.927) ( 8.164.334) ( 3.036.839) ( 484.523)  -  ( 14.004.641) ( 1.927.375)  -  ومل يبلغ عنها يف بداية السنة  
 ( 17.280)   334.526  14.145.322  17.005.211 ( 608.054)  6.028.159 ( 26.753.687) ( 5.189.008)  -  الال التغي يف حوادث مفرتضة ومل يبلغ عنها 
 (  9.265) ( 542.551)  5.980.988  13.968.372 ( 637.305)  6.028.159 ( 414.681) ( 2.759.079)  -  صايف التغي يف حوادث مفرتضة ومل يبلغ عنها 

 ( 68.950) ( 3.306.691) ( 64.973.150) ( 40.036.104) ( 15.771.083)  -   -  ( 22.343.925) ( 1.816.130) العاوالت املدفوعة ملندوب املبيعات 
  -  ( 5.961.514)  -   -   -   -   -   -  ( 4.670.130) عاوالت مدفوعة لشركات إلعادة التأمي

  -   -   -   -   -  ( 6.865.538)  -   -   -  اإللزامه عاولة االحتاد السوري لشركات التأمي إلدارته جتاع 
 (  221) ( 2.498.054) ( 1.918.651) ( 1.788.849) ( 306.599) ( 4.458.066)  -  ( 2.058.972) ( 497.595) مصاريف أتمينية أخرى 

  -   -  ( 8.637.771) ( 22.786.093)  -   -   -   -   -  األتعاب اإلدارية املدفوعة لشركات إدارة النفقات الطبية 
 (  1.755) ( 357.845) ( 2.120.159) ( 1.976.723) ( 656.331) ( 413.009)  -  ( 673.971) ( 208.757) بدالت اهليئة 

  -   -   -   -   -  ( 680.165)  -   -   -  حصة صندوق تعويض متضرري حوادث السي  هولة السبة 
 ( 80.191) ( 19.120.533) ( 208.096.753) ( 232.146.812) ( 527,468,08) ( 57,913,96) ( 3.179.228) ( 5445.803.8) ( 7.192.612) صايف املصاريف 

   39.949  9,390,369  31.726.358 ( 27.464.136)  060,517,21  459,591,89 ( 3.179.228)  17,209,133  3.748.442 صايف أرابت / )خسائر( فروع التأمي
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   ه كالتال/ اتبع:  2020كانون األول   31التحليل القطاعه إليرادات ونتائج فروع التأمي للسنة املنتهية يف إن 
  اجملاوع    نقل األموال    املساولية املدنية    احلوادث الش صية    خيانة األمانة    السفر    اهلندسه    التغطيات املصرفية    
  ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    

 ( 406.442.093)  -  ( 100.000) ( 126.660)  -   -   -   -  إلال املطالبات املدفوعة 
  7.228.403  -   -   -   -   -   -   -  حصة معيدي التأمي من إلال املطالبات املدفوعة )نسيب( 

  83.602.560  -   -   -   -   -   -   -  املدفوعة )فائض اخلسارة( حصة معيدي التأمي من إلال املطالبات 
  90.830.963  -   -   -   -   -   -   -  إلال حصة معيدي التأمي من إلال املطالبات املدفوعة  

 ( 315.611.130)  -  ( 100.000) ( 126.660)  -   -   -   -  صايف املطالبات املدفوعة
 ( 1.219.223.880) ( 18.060.000)  -  ( 892.100)  -   -   -  ( 7.622.000) التسوية يف هناية السنة مطالبات قيد 

  526.811.297  10.727.300  -   -   -   -   -   5.201.881 حصة معيدي التأمي من املطالبات قيد التسوية يف هناية السنة 
  993.704.639  9.860.000  -    892.100  -   -   -   7.622.000 مطالبات قيد التسوية يف بداية السنة 

 ( 345.234.129) ( 6.627.300)  -   -   -   -   -  ( 5.664.554) حصة معيدي التأمي من املطالبات قيد التسوية يف بداية السنة 
 ( 225.519.241) ( 8.200.000)  -   -   -   -   -   -  إلال التغي يف احتياطه املطالبات قيد التسوية 

 ( 43.942.073) ( 4.100.000)  -   -   -   -   -  ( 462.673) التغي يف احتياطه املطالبات قيد التسوية  صايف 
 ( 99.091.576) ( 2.709.000) (  65.783) ( 163.219) ( 103.957) ( 165.262) ( 220.500) ( 1.143.300) احتياطه حوادث مفرتضة ومل يبلغ عنها يف هناية السنة 

  63.301.168  1.609.095  -   -    51.977   96.148   110.250   780.282 ومل يبلغ عنها يف هناية السنة  مقرتضة حصة املعيدين من احتياطه حوادث
  102.562.871  1.479.000   48.602   150.234   126.022   90.287   59.682  1.143.300 احتياطه حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها يف بداية السنة 

 حصة املعيدين من احتياطه حوادث مفرتضة 
 ( 45.974.388) ( 994.095)  -   -  (  63.011) (  53.791) (  29.841) ( 849.683) ومل يبلغ عنها يف بداية السنة   

  3.471.295 ( 1.230.000) (  17.181) (  12.985)   22.065 (  74.975) ( 160.818)  -  يف حوادث مفرتضة ومل يبلغ عنها  الال التغي 
  20.798.075 ( 615.000) (  17.181) (  12.985)   11.031 (  32.618) (  80.409) (  69.401) صايف التغي يف حوادث مفرتضة ومل يبلغ عنها 

 ( 150.376.470) ( 534.593) ( 136.277) ( 360.641) ( 263.382) ( 324.544) ( 441.000)  -  العاوالت املدفوعة ملندوب املبيعات 
 ( 12.726.900)  -   -   -   -   -   -  ( 2.095.256) عاوالت مدفوعة لشركات إلعادة التأمي

 ( 6.865.538)  -   -   -   -   -   -   -  اإللزامه  عاولة االحتاد السوري لشركات التأمي إلدارته جتاع
 ( 14.004.269) ( 324.630)  -   -  (  5.986)  -  (  2.835) ( 143.811) مصاريف أتمينية أخرى 

 ( 31.423.864)  -   -   -   -   -   -   -  األتعاب اإلدارية املدفوعة لشركات إدارة النفقات الطبية 
 ( 6.530.224) (  15.384) (  5.263) (  13.057) (  8.317) (  13.221) (  17.640) (  48.792) بدالت اهليئة 

 (  680.165)  -   -   -   -   -   -   -  حصة صندوق تعويض متضرري حوادث السي  هولة السبة 
 ( 561.362.558) ( 5.589.607) ( 258.721) ( 513.343) ( 266.654) ( 370.383) ( 541.884) ( 2.819.933) صايف املصاريف 

  151.213.385 ( 4.311.566)   512.842  1.524.468   409.930 (  62.202)   552.932  1.006.990 صايف أرابت / )خسائر( فروع التأمي
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  لزامه على النحو التال:التأمي اإلقساط أتتو ع  
  كانون األول   31كاا يف    
  2021   2020  
  ل.س.    ل.س.   

  -    7.088.925 لزامه حدودي اإل
  68.016.549  250.536.137 لزامه داخله اإل

   818.270   1.416.135 بطاقة برتقالية 

 259.041.197  68.834.819  
 
 كفاية رأس املال  - 43

إلتبع  ت سياسة  املال دار الشركة  رأس  يف  و   ة  الصادرة  التأمي  على  اإلشراف  تعلياات  يئة  مع  متاشياً  األول    11ذلا     2008كانون 
من    % 150تتدىن نسبة املنيءة )كفاية رأس املال( لدى الشركة عن    ( حول حتديد كفاية األموال اخلاصة. يشرتط  كا القرار أن ال 210/100)قرار رقم  

 رأس املال املتوفر. 
 يتم احتساب نسبة املنيءة كاا يله: 

  كانون األول   31كاا يف    
  2021   2020  
  ل.س.    ل.س.   

   1.062.500.000    1,250,000,000  رأس املال 
   114.814.978    185.514.373  احتياطه قانون 

 ددة  احملالية املاوجودات للالتغي املرتاكم يف القياة العادلة 
   684.512.535    1,603,653,584  على أساس القياة العادلة من خنيل الدخل الشامل اآلخر  

   195.450.420    574.774.324  األرابت املرتاكاة احملققة 
   6.155.225.704    12,619,901,149  تغيات أسعار الصرف مكاسة غي حمققة مرتاكاة انجتة عن 

   8.212.503.637    16.233.843.430  إلال رأس املال املتوفر 
   780.960.150    1.383.349.650  إلال رأس املال املطلوب  

   %21.05     %1.174   س املال )%( أ نسبة كفاية ر 
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 ة امل اطر إدار القياة العادلة و  - 53

 القياة العادلة للاوجودات واملطلوابت املالية :  (   أ)  

 اخلسائر. أو   بيان الوضع املال، ابستثناء املوجودات املالية احملددة ابلقياة العادلة من خنيل األرابتبتاريو    املطبقةال يوجد فـرق جو ري بي القياة الدفرتيـة والقياة العادلة للاوجودات واملطلوابت املالية 
ــان اةدول التال، القياة الدفرتية والقياة العادلة للاوج ــتثناءيتضــــ ــة تراتبية اخليارات. مت اســــ ــافة إىل طرق قياس القياة العادلة حبســــ املوجودات واملطلوابت    ودات واملطلوابت املالية يف البياانت املالية، إضــــ

 ن قياتها الدفرتية موا ية لقياتها العادلة.ة أدار القياة العادلة نظراً العتبار اإل أساسسجلة على املي املالية وغ
  2021كانون األول    31للسنة املنتهية يف     
 الفرق   القياة العادلة كاا يف هناية السنة    القياة الدفرتية    

   ايدة / )نقصان(    اجملاوع     املستوى الثالث     املستوى الثان     املستوى األول     عند الشراء   إيضات 
  ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    

 املوجودات املالية املقياة ابلقياة العادلة

 موجودات مالية حمددة على أساس القياة 
  1.603.653.584  2.415.668.130  4.742.500  -   2.410.925.630  812.014.546 7 العادلة من خنيل الدخل الشامل اآلخر  
 

  2020كانون األول    31للسنة املنتهية يف     
 الفرق   القياة العادلة كاا يف هناية السنة    القياة الدفرتية    

   ايدة / )نقصان(    اجملاوع     املستوى الثالث     املستوى الثان     املستوى األول     عند الشراء   إيضات 
  ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    

 ت املالية املقياة ابلقياة العادلةاملوجودا

 موجودات مالية حمددة على أساس القياة 
  684.512.535  1.176.252.234  4.742.500  -   1.171.509.734  491.739.699 7 العادلة من خنيل الدخل الشامل اآلخر  

 مل يكن  ناا أي حتوينيت بي املستوى األول واملستوى الثان خنيل العام.
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 العادلة:أس  التقييم، معلومات غي منظورة  امة وحساسيتها على القياة 
 املست دمة.يظهر اةدول التال معلومات حول كيفية تضاي القياة العادلة لألدوات املالية يف البياانت املالية واملعلومات غي املنظورة اهلامة 

 حساسية املعطيات    الغي   ت عنيقة املعطيا              
 غي املنظورة على   املنظورة مع القياة    معطيات غي            

  القياة العادلة    العادلة     منظورة  امة     س  التقييم  أ    اتريو التقييم     املوجودات املالية   
 القياة العادلة     موجودات مالية على أساس

 ال ينطبق   ال ينطبق    ال ينطبق    استناداً إىل السعر  2021كانون األول    31  القياة العادلة من خنيل 
           املقدم من صادر األسهم      الدخل الشامل اآلخر  

 : ة خماطر التأميإدار  ( ب)

 خماطر التأمي: 

ة خماطر التأمـي مـن خنيل متابعة  إدار إن خماطر التأمي  ه امل اطر اليت يولد ا عدم التأكد من حدوث وتوقيت وقياة املطالبات التأمينية.  
 كاية وتكوين اإلنتاج اةديد، متابعة صحة التسعي ومتابعة املطالبات الفعلية مقابل املطالبات املتوقعة. 

مي احتاال حتقق حدث مامن عليه وما يتبع ذلا من مطالبات ذات قيم غي ماكدة نظراً إىل طبيعة عقد  يعترب اخلطر فوجة أي عقد أت 
 التأمي، يكون حتقق  كا اخلطر مفاجئاً وابلتال ال ميكن توقعه. 

املنافع القياـة املككورة   ه الكي تواجهه شركات التأمي فوجة عقود ا التأمينية  و أن تفوق املطالبات الفعلية وتسديدات ساسإن اخلطر األ
غي قابلة  أو   حتت بند املطلوابت التأمينية إضافة إىل احتاال تسعي غي منيئم لألخطار ووضع األقساط غي املناسبة واالكتتاب أبخطار سيئة

م الفعلية ومبالغ املطالبات واملنافع من سنة  عليه فإن تواتر املطالبات واملنافع وحّدهتا تتعدى املبالغ اليت كانت مقدرة وختتلف األرقا   للتأمي، بناءً 
 إىل أخرى عن التقديرات املتوقعة. 

الشركة  أي من تكويناهتا وقد طورت    ىأضف إىل ذلا أنه كلاا تنوعت احملفظة التأمينية، كلاا كانت أقل عرضة للتأثر ابلتغيات اليت تطرأ عل
أمينية اليت تقبل هبا وضان كل فئة من تلا الفئات لتوسيع قاعدة األخطار بغية ختفيض  اسرتاتيجية االكتتاب بعقود التأمي لتنويع األخطار الت

 نسبة التغي يف النتيجة املتوقعة. 

ركة  تدير الشركة أخطار ا من خنيل اسرتاتيجية اكتتاب سلياة ومعا دات إعادة أتمي ذات فئة ممتا ة ومعاةة احلوادث معاةة فعالة وتضع الش
 األس  االكتتابية اليت توفر املعايي املنيئاة الختيار األخطار. 

، البحري )نقل بضائع(  %0.6فروع التأمي يف الشكل التال: فرع احلياة    على   2021كانون األول    31تو عت احملفظة التأمينية للسنة املنتهية يف  
،  %12.63، الصحه اخلارجه  %39.61الصحه الداخله    %6.40، السيارات الشامل  %7.27، سيارات إلزامه  % 21.6، احلريق  9.13%
، احلوادث الش صية  %0.05، املساولية املدنية  %0.24، خيانة األمانة  %0.21، السفر  % 0.3، اهلندسه  %0.8، التغطيات املصرفية  %0السرقة  
 . %0.64، نقل األموال 0.52%

، البحري )نقل  %3.20على فروع التأمي يف الشكل التال: فرع احلياة    2020كانون األول    31تو عت احملفظة التأمينية للسنة املنتهية يف  
، الصحه اخلارجه  %30.27الصحه الداخله    % 10.05، السيارات الشامل  % 6.32، سيارات إلزامه  %5.48، احلريق  % 10.32بضائع(  
،  % 0.08، املساولية املدنية  % 0.13، خيانة األمانة  %0.20، السفر  %0.27، اهلندسه  % 0.75، التغطيات املصرفية  % 0.03، السرقة  32.47%

 . % 0.24، نقل األموال % 0.20احلوادث الش صية 
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 خماطر إعادة التأمي: 

ذلا كاا  و معاول به يف  الشركة إببرام عقود إعادة أتمي مع شركات أخرى، لتقلي  امل اطر املالية النالة عن املطالبات الكبية، و قامت  
 ابقه شركات التأمي. 

بتقييم الوضع املال لشركة إعادة التأمي املتعاقدة معها ويتاحور ا تاامها حول األخطار االئتاانية النالة عن التو ع اةغرايف    الشركة تقوم  
 وطبيعة األنشطة والفعاليات لشركات إعادة التأمي. 

ومتكنها من االحتفاظ ابحلد األمثل من األخطار،    الشركة يف معا دات إعادة أتمي اليت توفر هلا القدرة ملواجهة األخطار أبسعار منافسة  دخلت
 اةا زة. وجودات مع األخك بعي االعتبار املوارد املالية كرأس املال واالحتياطيات وحجم حمفظة األوراق املالية وامل

 اظ بنسبة سيولة عالية للشركة. امل اطر احملتفظ به يتناسة مع القواعد العالية ومقياس املقارنة العام، واألكثر أمهية،  و االحتف حجموإن 

اهتا جتاه املامني. وتبقى الشركة ملتزمة جتاه املامني ابحلصة املعاد أتمينها ح  يف حال  التزامأقساط إعادة التأمي ال تعفه الشركة من    عقودإن  
 اهتا. لتزامعدم وفاء شركة إعادة التأمي اب
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 خماطر السيولة:   )ج( 

ات املرتتبة على الشركة عند استحقاق أية دفعة. هلكه الغاية، فإن  لتزامثل ابلتأكد من توفر سيولة كافية لإليفاء ابالخماطر السيولة تتا   ةإدار إن  
 الشركة تقوم بقياس التدفق النقدي املتوقع ابلنسبة للاوجودات واملطلوابت على حد سواء وذلا بشكل دوري. 

 تسويتها. أو  اً للفرتة املتوقعة السرتداد ا اةدول التال حتليل املوجودات واملطلوابت وفق يبي
  2021كانون األول    31كاا يف     
  اجملاوع    أكثر من سنة    لغاية سنة    
 ل.س.    ل.س.    ل.س.    

 املوجودات  
  8.580.876.540  -   8.580.876.540  النقد وما يوا ي النقد  

  6.313.121.976  -   6.313.121.976  ودائع ألجل لدى مصارف حملية 
 موجودات مالية حمددة على أساس  

  2,415,668,130  -   2,415,668,130 القياة العادلة من خنيل الدخل الشامل اآلخر  
  159,992,964  -   159,992,964  البيعحمتفظ هبا بغرض  موجودات 

  1,187,541,865  -   1,187,541,865  عانيء مدينون 
  1,583,656,730  -   1,583,656,730 التأمي وإعادة التأمي املدينة حساابت شركات 
  557,562,089  -   557,562,089  أرصدة مدينة أخرى 

  1.340.685.266  -   1.340.685.266   حصة معيدي التأمي من االحتياطيات الفنية واحلسابية 
  25.000.000  25.000.000  -  وديعة  ادة لصاحل  يئة اإلشراف على التأمي 

  22.164.105.560  000.00025.  139.105.56022.   اوع املوجودات  
 املطلوابت  

  1,860,944,112  -   1,860,944,112 حساابت شركات التأمي وإعادة التأمي الدائنة 
  964,170,066  -   964,170,066  ذمم دائنة ودائنون خمتلفون 

  749,879,177  -   749,879,177  ذات عنيقة   أطراف-دائنةذمم 
  3.227.251.694  -   3.227.251.694  االحتياطيات الفنية واحلسابية 

  -   -   -   مصرفية قروض وتسهينيت  

  6.802.245.049  -   6.802.245.049   اوع املطلوابت  

  15.361.860.511  25.000.000  15.336.860.511  فجوة السيولة 
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  2020كانون األول    31كاا يف     
  اجملاوع    أكثر من سنة    لغاية سنة    
 ل.س.    ل.س.    ل.س.    

 املوجودات  
  4.933.270.920  -   4.933.270.920  النقد وما يوا ي النقد  

  2.391.381.055  -   2.391.381.055  ودائع ألجل لدى مصارف حملية 
 موجودات مالية حمددة على أساس  

  1.176.252.234  -   1.176.252.234 القياة العادلة من خنيل الدخل الشامل اآلخر  
  159.992.964  -   159.992.964  موجودات حمتفظ هبا بغرض البيع

  112.696.733  -   112.696.733  عانيء مدينون 
  851.597.870  -   851.597.870 حساابت شركات التأمي وإعادة التأمي املدينة 

  116.317.177  -   116.317.177  أرصدة مدينة أخرى 
  632.980.353  -   632.980.353   حصة معيدي التأمي من االحتياطيات الفنية واحلسابية 

  25.000.000  25.000.000  -  وديعة  ادة لصاحل  يئة اإلشراف على التأمي 

  10.399.489.306  25.000.000  10.374.489.306   اوع املوجودات  
 املطلوابت  

  680.104.467  -   680.104.467 حساابت شركات التأمي وإعادة التأمي الدائنة 
  378.327.974  -   378.327.974  ذمم دائنة ودائنون خمتلفون 

  385.170.524  -   385.170.524  ذات عنيقة   أطراف-دائنةذمم 
  1.737.883.494  -   1.737.883.494  االحتياطيات الفنية واحلسابية 

  46.483.847  -   46.483.847  مصرفية قروض وتسهينيت  

  3.227.970.306  -   3.227.970.306   اوع املطلوابت  

  7.171.519.000  25.000.000  7.146.519.000  فجوة السيولة 

 خماطر االئتاان:  )د( 
جتاه الشركة. إن متابعة خماطر التسليف  ه من مساولية الشركة اليت تتبع    ماهتلتزامخماطر االئتاان بعدم إمكانية املديني من الوفاء ابتتاثل  

ة  عرضمبادئ توجيهية صارمة أتخك بعي االعتبار معدل التصنيف األدىن للعانيء املديني والتنويع يف خماطر التسليف يف كافة أقسام الشركة امل
 لتلا امل اطر وخاصة قساه االكتتاب وإعادة التأمي. 

 خماطر السوق:  ) ـ( 
أسعار صرف العانيت فا فيها امل اطر النالة  أو    الفوائدأو    ، املوجوداتاإليرادات النالة عن أو    تنشأ  كه امل اطر من التغيات يف قياة، 

 عن عدم التطابق بي املوجودات واملطلوابت. 
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 معدل الفائدة: خماطر   )و( 

لوابت  تنشأ  كه امل اطر من التغيات اليت قد حتدث يف معدالت الفوائد السوقية واليت هلا أتثي مباشر على املوجودات املنتجة للفوائد واملط 
 ضعة للفوائد. اخلاضعة للفوائد. تنحصر خماطر الفائدة يف احلساابت املصرفية املنتجة للفوائد واحلساابت اجملادة ملعيدي التأمي اخلا 

 خماطر العانيت:  ) ( 

 . حتليل احلساسية ملراقبة أثر التغيات على صايف األرابت أواخلسائر يف حال حدوث تغي معقول يف أسعار الصرف  إبعداد  الشركة تقوم
 ية.  كه امل اطر من احتاال أن التقلبات يف أسعار صرف العانيت قد تاثر على قياة املوجودات واملطلوابت املال تنشأ 

 القياة الدفرتية للاوجودات املالية كاا يله:  تتل   
  املطلوابت    املوجودات    
  كانون األول   31كاا يف     كانون األول   31كاا يف     
   2021   2020   2021   2020  
 ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    

  886.543.381  1.943.551.037  6.355.276.520  12.650.468.460 دوالر أمريكه  
  3.356.100  91.635.392  1.563.704.723  2.967.542.941 يورو 
  -   -   2.800.128  5.570.111 جنيه اسرتليل  
  39.294.328  79.276.914  -   -  دينار كوييت  
  -   -   -    7.086 دينار أردن  

مقابل اللية السورية. حتليل    % 10لتغيات أسعار صرف العانيت األجنبية املككورة أعنيه بنسبة  يظهر اةدول التال حتليل حساسية الشركة  
 احلساسية يتضان فقط األرصدة ذات الصفة النقدية ابلعانيت األجنبية: 

 واخلسائر   األثر على األرابت     
  كانون األول   31للسنة املنتهية يف      
    2021     2020  
  ل.س.      ل.س.     

   546.873.314    1.070.691.742  دوالر أمريكه 
   156.034.862    287.590.755  يورو

    280.013     557.011  جنيه اسرتليل 
 (    3.929.433) (    7.927.691 )  دينار كوييت 
   -      709  دينار أردن 

 خماطر العاليات  - )ت(

فشل اإلجراءات التطبيقية الداخلية واألش ا   أو    التأثيات السلبية على العال الناجتة عن عدم صحة أو    إن خماطر العاليات  ه خماطر اخلسارة
ة خماطر العاليات من خنيل  يكلية تتطلة حتديد امل اطر وطرق تقيياها حبسة  إدار عن أحداث خارجية. تتم أو  الداخلية للشركة  واألنظاة

سرتاتيجية حتدد وتتابع من خنيل عالية  اتية ملتابعة فعالية  كه اإلجراءات. إن امل اطر االمن خنيل طرق تقييم ذو   أتثي ا ونسبة حدوثها
  الت طيط السنوية. 



 

 - 56  - 

 التدفقات النقدية   بيان  - 63

 تتو ع فروقات أسعار الصرف اليت مت استبعاد ا من بيان التدفقات النقدية كاا يله: 
  كانون األول   31للسنة املنتهية يف     
   2021   2020  
  ل.س.    ل.س.    

   628.629.885    804.950.428  حساابت شركات التأمي وإعادة التأمي املدينة 

   -      2.128.614  فوائد مستحقة وأرصدة مدينة أخرى
   2.145.914.508    2.378.989.634  ودائع ألجل لدى مصارف حملية 

 (   269.664.397) (   397.247.845 )  ذات عنيقة    أطراف-دائنةذمم 
 (   422.869.916) (   475.022.069 )  حساابت شركات التأمي وإعادة التأمي الدائنة  

 (    2.157.002) (   181.078.587 )  دائنون آخرون ومبالغ مستحقة الدفع

لية    35.349.697و ه الزايدة فبلغ    2021كانون األول    31مت استثناء األنشطة غي النقدية من بيان التدفقات النقدية للسنة املنتهية يف   −
 مقابل نف  الزايدة يف بند دائنون آخرون ومبالغ مستحقة الدفع.  ل  اإلدارة  مكافآت سورية يف بند 
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، حيث  2021كانون األول    31  ( مستارة لغاية اتريو إعداد البياانت املالية للسنة املنتهية يف COVID-19يوس كوروان )ما  الت آاثر جائحة ف
 سّبة  كا احلدث اضطراابت واسعة النطاق لألعاال، وانعك  سلباً على النشاط االقتصادي ملعظم الشركات واملنشآت. 

 املاكدة على تلا  ي ا نة النتشار الفيوس، فإن حتديد املبالغ الدفرتية لبعض األصول وااللتزامات يتطلة تقديراً آلاثر األحداث املستقبلية غيف احلالة الر 
الية خنيل الفرتات  األصول وااللتزامات يف هناية فرتة التقرير واليت قد يسببها  كا الوابء. من احملتال أن تتطلة النتائج اليت ختتلف عن االفرتاضات احل

تأثر وسيتم اإلفصات عن  كه التأثيات يف الفرتات  النيحقة إلعداد البياانت املالية، تعدينًي ذا أمهية نسبية على املبلغ الدفرتي لألصل أو االلتزام امل
 تقيياها لتأثي  كا احلدث على عاليات الشركة واختاذ اإلجراءات املناسبة.  أن تستكال اإلدارةالنيحقة بعد 
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