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ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎﺕ

ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ

ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ

ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ

ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ

ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ

ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ

ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ

ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ

ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ

ﻣﻠﺨﺺ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ

ﻟﻤﺤﺔ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻘﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ
ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ

ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ

ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ

ﺇﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

ﺍﻹﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ

ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻌﺎﻡ 2022

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
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ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﺩﺷﺘﻲ

ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺻﺒﺮﻱ

ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﺳﺎﻣﺮ

ﺍﻟﺪﺍﻏﺴﺘﺎﻧﻲ

ﺍﻟﻜﻞ

ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺑﺪﻳﻊ ﺑﺮﻫﺎﻥ ﺍﻟﺪﺭﻭﺑﻲ
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ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻋﺒﺪ
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ﻗﻮﻃﺮﺵ

4
ﻛﻠﻤﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ
ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺮﻣﻴﻦ
ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻭﺭﺣﻤﺔ ﺍﷲ ﻭﺑﺮﻛﺎﺗﻪ
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻳﺴﺮ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻘﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﺃﻥ
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﺷﺎﻛﺮﻳﻦ ﺣﻀﻮﺭﻛﻢ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ.

ﺗﺮﺣﺐ ﺑﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ

ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻌﺪﻥﺍ ﺃﻥ ﻥﺿﻊ ﺑﻴﻦ ﺃﻳﺪﻳﻜﻢ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ ﻧﺘﺎﺋﺞ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻟﻌﺎﻡ  2021ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﺃﺻﻮﻻﹰ.
ﻭﻧﺮﺟﻮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺣﻠﻴﻔﻨﺎ ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻋﺎﻡ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺭﺧﺎﺀ ﺑﺈﺫﻥ ﺍﷲ.
ﻟﻘﺪ ﺷﻬﺪﺕ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﺋﺮﺓ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﺍﻟﺤﺒﻴﺒﺔ  ،ﻛﻤﺎ ﺷﻬﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺃﺟﻤﻊ ﺗﻔﺸﻲ ﻭﺑﺎﺀ
ﻛﻮﺭﻭﻧﺎ ،ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺍﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﺻﻌﺪﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ،ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺓ ﻟﻬﺎ ،ﺇﻻ ﺃﻧﻨﺎ ﻭﺑﻔﻀﻞ ﻣﻦ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ،ﻟﻤﺴﻨﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺎﺗﻬﺎ ﻭﺑﺎﺩﺭﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ
ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ،ﺑﺪﺀﺍﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺗﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﻤﻞ ﻭﺟﻪ ،ﻭ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ
ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻻﻓﻀﻞ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.
ﺣﻴﺚ ﻧﺘﻄﻠﻊ ﺩﻭﻣﺎ ﹰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺘﻘﺪﻡ ﻟﺸﺮﻛﺘﻜﻢ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺪﻣﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻈﺮ
ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻔﺎﺅﻝ.
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﺠﻢ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﻣﻜﺘﺘﺒﺔ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻗﺪﺭﻩ
ﻭﺑﻔﻀﻞ ﺍﷲ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ
 / 2,863,084,140/ﻝ.ﺱ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ  2021ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻗﺪﺭﻩ  / 1,380,694,595 /ﻝ.ﺱ ﻋﻦ
ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ  2020ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ  %107ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻧﻤﻮ ﻣﻠﺤﻮﻅ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﻖ ﻭﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻲ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺇﻟﺰﺍﻣﻲ  / 323,861,725/ﻝ.ﺱ
ﺗﺰﺍﻣﻨﺎ ﹰ ﻣﻊ ﻣﺎﺳﺒﻖ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺗﺤﻘﻖ ﺃﺭﺑﺎﺡ
ﺧﺼﻢ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺔ.

ﻣﺪﻭﺭﺓ ﻣﻘﺪﺍﺭﻫﺎ  /1,389,899,885 /ﻝ.ﺱ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ

ﺷﺎﻛﺮﻳﻦ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﻧﻴﻬﻢ ﻭﺗﻌﺎﻭﻧﻬﻢ  ،ﺁﻣﻠﻴﻦ ﻣﻨﻬﻢ
ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺬﻝ ﻭﺍﻟﻌﻄﺎﺀ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ.
ﻭﻧﺠﺪﺩ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻨﺎ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺻﻞ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﺼﺎﻟﺤﻜﻢ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺗﻜﻢ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺷﺮﻛﺘﻜﻢ
ﻭﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻬﺎ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺨﺘﺎﻡ ﻧﺘﻘﺪﻡ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﺍﻟﺠﺰﻳﻞ ﻟﻠﺴﺎﺩﺓ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ  ،ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻹﺷﺮﺍﻓﻴﺔ ،ﻣﺴﺎﻫﻤﻴﻨﺎ ﻭﻋﻤﻼﺋﻨﺎ ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺘﻬﻢ ﺑﻨﺎ ﻭﺇﺧﻼﺻﻬﻢ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.
ﺳﺎﺋﻠﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﻟﻰ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﺘﺐ ﻟﻨﺎ ﻭﻟﻜﻢ ﻛﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ.
ﻭﺗﻔﻀﻠﻮﺍ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﻓﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻘﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﺵ .ﻡ.ﻡ
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ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

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

ﺑﺪﻳﻊ ﺑﺮﻫﺎﻥ ﺍﻟﺪﺭﻭﺑﻲ

ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﺏ

ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﻋﺒﺎﺱ ﺩﺷﺘﻲ ﻭﺷﺮﻳﻜﻪ
ﻭ ﻳﻤﺜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﺩﺷﺘﻲ
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺃﻭﻻﺩ ﺩﺷﺘﻲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

ﻭ ﻳﻤﺜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻫﺎﻻ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ ﻗﻮﻃﺮﺵ
ﺧﺰﺍﻧﺔ ﺗﻘﺎﻋﺪ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

ﻭ ﻳﻤﺜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﻨﻌﺴﺎﻥ
ﺷﺮﻛﺔ ﻛﺮﻛﻮﺭ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

ﻭ ﻳﻤﺜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﺘﺰ ﺍﻟﻄﺒﺎﺥ
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻣﺎﻥ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﻭ ﻳﻤﺜﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﺳﺎﻣﺮ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﻟﻜﻞ

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺻﺒﺮﻱ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺪﺍﻏﺴﺘﺎﻧﻲ
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ﻧﺒﺬﺓ ﺗﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﻋﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺑﺪﻳﻊ ﺑﺮﻫﺎﻥ ﺍﻟﺪﺭﻭﺑﻲ :
•

ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻃﺐ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ.

•

ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻋﻤﺎﻝ.

•

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﺐ.

•

ﻣﺆﺳﺲ ﻭﺷﺮﻳﻚ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ

ﺍﻟﺪﺭﻭﺑﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺪﺭﻭﺑﻲ ﻭﺷﺮﻳﻜﻪ ﻭﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺅﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﻭﻥ ﻭﺷﺮﻛﺔ ﺩﻣﺸﻖ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ .
•

ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺪﺭﻭﺑﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ
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ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﻋﺒﺎﺱ ﺩﺷﺘﻲ :
•

ﺧﺮﻳﺞ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻋﺎﻡ  1974ﺑﺪﺍ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻛﻄﻴﺎﺭ ﻭﺗﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﻋﺪﺓ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ

ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺎﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺠﻮﻱ ﺣﺘﻰ ﺍﺳﺘﻘﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻋﺎﻡ .1982
•

ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ

 ,ﻭﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺩﻛﺘﻮﺭﺍﻩ

ﺑﺘﺨﺼﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﺎﻡ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ.
•

ﺗﺮﺃﺱ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ

ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ.
•

ﺃﺳﺲ ﻋﺪﺓ ﺍﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ.

•

ﺭﺟﻞ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻭﻣﺘﺸﻌﺒﺔ.

•

ﻣﺤﺎﻣﻴﺎ ﹰ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻭﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ.

•

ﻋﻀﻮ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ.

•

ﻋﻀﻮ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻴﻦ.

•

ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ – ﺟﻨﻴﻒ.

•

ﻋﻀﻮ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻡﺓ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ.

ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻫﺎﻻ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ ﻗﻮﻃﺮﺵ :
•

ﺩﺑﻠﻮﻡ ﻓﻲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻜﻮﻣﺒﻴﻮﺗﺮ .

•

ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺮﻛﺔ ﻳﻮﺷﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ .

•

ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ – ﺩﻣﺸﻖ.

•

ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺃﻭﻻﺩ ﺩﺷﺘﻲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ

ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﻨﻌﺴﺎﻥ :
•

ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻱ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ  /ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻱ ﻭﺗﺮﻣﻴﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ.

•

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

•

ﺧﺎﺯﻥ ﺧﺰﺍﻧﺔ ﺗﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ

•

ﻣﺆﺳﺲ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻳﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﻴﻦ.
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•

ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﺍﻷﺛﺮﻳﺔ
• ﺣﺎﺋﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻟﻴﺔ ﺍﻟﺬﻫﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻬﻨﺪﺱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻌﺎﻡ  2005ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﺘﺰ ﺍﻟﻄﺒﺎﺥ :
• ﺇﺟﺎﺯﺓ ﺑﺎﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ.
• ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﺮﻛﻮﺭ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻛﻼﺀ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻭﺩﻱ

 ,ﻓﻮﻟﻜﺴﻔﺎﻏﻦ ,

ﺑﻮﺭﺵ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ.
• ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﺸﺮﻛﺔ  IBMﺳﻮﺭﻳﺎ .
ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﺳﺎﻣﺮ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﻟﻜﻞ :
• ﺇﺟﺎﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ – ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻻﻧﺸﺎﺋﻴﺔ  -ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺩﻣﺸﻖ .
• ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ – ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺰﻟﺰﺍﻟﻴﺔ.
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺻﺒﺮﻱ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺪﺍﻏﺴﺘﺎﻧﻲ:
• ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ.
• ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻬﺪ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ.
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ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺕ:
ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ:
* ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﺩﺷﺘﻲ  /ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
* ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻫﺎﻻ ﻗﻮﻃﺮﺵ /ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
* ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺻﺒﺮﻱ ﺍﻟﺪﺍﻏﺴﺘﺎﻧﻲ  /ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ:
ﻭﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺷﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻬﺬﻩ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﻭﺭﻱ.
ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻟﻠﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ.ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺟﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺃﺧﺮﻯ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻹﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﻭﺗﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻋﻦ
ﻣﻜﺎﻓﺂﺕ ﻭﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻭﻣﻨﺎﻓﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.
ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﻭﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺧﻄﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔﻭﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ.
ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ:
ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ:
* ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺑﺪﻳﻊ ﺍﻟﺪﺭﻭﺑﻲ /ﺭﺋﻴﺲ ﻟﻠﺠﻨﺔ
* ﺍﻝﺩﻛﺘﻮﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﺩﺷﺘﻲ  /ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
* ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﻌﺘﺰ ﺍﻟﻄﺒﺎﺥ /ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ:
ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻭﻛﻞ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺿﺒﻂ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔﻭﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ.
ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﻭﻣﻴﺜﺎﻕ ﻋﻤﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ.Page 9 of 52
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ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻛﻞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺷﺮﺍﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ )ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ،ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ،

ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ( ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ.
ﻟﺠﻨﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ:
ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ:
* ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﻨﻌﺴﺎﻥ /ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
* ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻣﻌﺘﺰ ﺍﻟﻄﺒﺎﺥ /ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
* ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﺳﺎﻣﺮ ﺍﻟﻜﻞ /ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
* ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺯﻋﺘﺮﻱ /ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ:
 ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺘﻬﺎ ﻭﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎﺳﻨﻮﻳﺎﹰ.
 ﻭﺿﻊ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻟﺨﻄﻂ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍﻋﻤﺎﻟﻬﺎ.
 -ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﻣﺪﻯ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ

ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺔ

ﺇﺩﺍﺭﺓ

ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ .
 -ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

ﻭ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﻭﺭﻓﻊ

ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻻﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ.
ﻟﺠﻨﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ:
*ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﺳﺎﻣﺮ ﺍﻟﻜﻞ /ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
*ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﻨﻌﺴﺎﻥ /ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ
*ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺻﺒﺮﻱ ﺩﺍﻏﺴﺘﺎﻧﻲ /ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.
ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻠﺠﻦﺓ:
 ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭﻣﺪﻯ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔﻟﻠﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ
 ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺧﻄﺔ ﻟﻠﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻭﺗﺘﺒﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ
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 ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻘﻴﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﺃﻋﻤﺎﻝﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺃﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻭﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻣﺪﻗﻘﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﻴﻦ
ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ
ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ:
*ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻫﺎﻻ ﻗﻮﻃﺮﺵ /ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
* ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﺳﺎﻣﺮ ﺍﻟﻜﻞ /ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
*ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺻﺒﺮﻱ ﺩﺍﻏﺴﺘﺎﻧﻲ /ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.

ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ:
 -ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ

ﻭ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

ﻭﻣﺮﺍﺟﻌﺘﻬﺎ

ﻭﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﹰ.
 ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻆ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻬﺎ. -ﺭﻓﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻪ.
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ﻛﺒﺎﺭ ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻘﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 2021/12/30
ﻳﻀﻢ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻘﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻷﺳﻬﻢ
ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺓ ﻟﻬﻢ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ. 2021/12/30
ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺳﻬﻡ
2021/12/30

ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻢ
ﺷﺮﻛﺔ ﺃﻣﺎﻥ ﺍﻟﺸﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﺑﻨﻚ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ

ﺍﻟﻧﺳﺑﺔ

ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺳﻬﻡ
2020/12/24

ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ

2,081,558

2,081,558 %5.20

%5.20

2,060,049

2,060,049 %5.15

%5.15

ﺧﺰﺍﻧﺔ ﺗﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ

%5.00 2,000,000

2,000,000

%5.00

ﺍﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺸﻴﺮ ﺍﻟﺒﻨﻲ

%5.00

2,000,000

%5.00

%5.00 2,000,000

2,000,000

%5.00

%5.00

2,000,000

%5.00

ﺻﺎﺋﺐ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺪﺍﻏﺴﺘﺎﻧﻲ

%5.00 2,000,000

2,000,000

%5.00

ﺻﺒﺮﻱ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺪﺍﻏﺴﺘﺎﻧﻲ

%5.00

2,000,000

%5.00

-

-

ﺭﺍﻣﺰ ﻋﻠﻲ ﺯﻳﻮﺩ

-

-

1,999,548

%5.00

ﻧﺪﺍﺀ ﻭﻟﻴﺪ ﻋﺜﻤﺎﻥ

-

-

1,969,558

%4.92

ﺭﺯﺍﻥ ﻭﻟﻴﺪ ﻋﺜﻤﺎﻥ

-

-

1,969,558

%4.92
-

1,969,558 %4.92

%4.92
-

1,629,154 %4.07

%4.07

%3.75 1,501,558

1,501,558

%3.75

%3.00

1,200,000

%3.00

%2.95 1,181,065

1,181,065

%2.95

802,000

%2.01

2,000,000

ﺇﻳﻤﺎﻥ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺪﺍﻏﺴﺘﺎﻧﻲ
ﺣﻨﺎﻥ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺳﺎﻟﻢ

2,000,000

ﺷﺮﻛﺔ ﺍﺛﺮ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ

ﻣﺮﺍﻡ ﻗﺤﻄﺎﻥ ﻳﻌﻘﻮﺏ

2,000,000

%5.00 1,999,548

%4.92 1,969,558

ﻋﻠﻲ ﻧﺠﻴﺐ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ

1,969,558

ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻠﺞ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺒﺮﻱ ﺍﻟﺪﺍﻏﺴﺘﺎﻧﻲ
ﺭﺯﺍﻥ ﻧﺰﺍﺭ ﺣﻤﻴﺮﻩ
ﺭﺍﻣﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺸﻴﺮ ﺍﻟﺒﻨﻲ

%4.92 1,969,558
1,629,154
1,200,000

ﺑﺪﻳﻊ ﺑﺮﻫﺎﻥ ﺍﻟﺪﺭﻭﺑﻲ
ﻫﺎﻻ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ ﻗﻮﻃﺮﺵ

802,000

ﺍﺣﺴﺎﻥ ﻭﻟﻴﺪ ﺍﻟﺨﻴﻤﻲ

%1.19 477,500

ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﻴﺪ ﺣﻤﺎﻣﻴﻪ

469,817

ﻣﺎﺯﻥ ﻫﺎﻧﻲ ﻣﺮﺗﻀﻰ
ﺃﻭﻟﻐﺎ ﺑﺴﺎﻡ ﺍﺑﻮ ﺭﺩﻳﻨﻪ

%2.01

ﺷﺮﻛﺔ ﻛﺮﻛﻮﺭ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ

%1.01

%1.00 400,000
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477,500

489,380 %1.17

%1.01 403,760
402,018

-

403,760
402,018
400,000

%1.19
%1.22
%1.01
%1.01
%1.00

13
ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﻋﺒﺎﺱ ﺩﺷﺘﻲ
ﻭﺷﺮﻳﻜﻪ

%1.00 400,000

400,000

%1.00

%1.00

400,000

%1.00

400,000

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺃﻭﻻﺩ ﺩﺷﺘﻲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻭﺣﻮﺩ

%1.00

400,000

%1.00

400,000
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ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

ﺍﻻﺳﻢ ﺍﻟﺜﻼﺛﻲ

ﺍﻟﻤﻨﺼﺐ

ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ

ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ

ﺗﺎﻣﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ
ﺩﺍﻏﺴﺘﺎﻧﻲ

ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﺇﺟﺎﺯﺓ ﻓﻲ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ/ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ

 34ﺳﻨﺔ

ﺳﻮﺳﻦ ﻓﻴﺼﻞ ﺍﻟﺰﻋﻴﻢ
ﻫﺎﻧﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺪﻗﺎﻕ
ﺩﻳﻤﺎ ﺃﺣﻤﺪ ﺭﺿﺎ ﺍﻟﺪﻳﻚ
ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻧﺒﻴﻞ ﻗﺼﻴﺒﺎﺗﻲ

ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ /
ﻣﺪﻳﺮ ﻓﺮﻉ ﺃﺑﻮ ﺭﻣﺎﻧﺔ
ﻣﺪﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺴﻔﺮ
ﻣﺪﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ
ﻭ FGA

ﺑﺸﺎﺭ ﺑﺪﺭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻏﺎﻧﻢ

ﻣﺪﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ

ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻓﺎﺭﻭﻕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ

ﻣﺪﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ

ﺣﺴﻴﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺭﺯﻕ

ﺭﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ

ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻴﺮ ﺍﻷﺑﺢ

ﺭﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﻛﺮﻳﻢ ﺍﻟﻐﺰﻱ

ﺭﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﻪ

ﺃﺣﻤﺪ ﻣﻌﺘﺰ ﺃﺻﻔﺮ

ﻣﺪﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ

ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﺍﻟﻘﺤﻒ

ﻣﺪﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
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ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻋﻠﻮﻡ ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﻭﻣﺼﺮﻓﻴﺔ
ﺩﺑﻠﻮﻡ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ
ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻋﻠﻮﻡ ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﻭﻣﺼﺮﻓﻴﺔ
ﺇﺟﺎﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ /
ﻣﺼﺎﺭﻑ ﻭﺗﺄﻣﻴﻦ
ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ ﺇﺍﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ  /ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
ﺇﺟﺎﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ
ﺇﺟﺎﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ
ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ
ﺇﺟﺎﺯﺓ ﻓﻲ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ/ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ

 21ﺳﻨﺔ
 22ﺳﻨﺔ
 16ﺳﻨﺔ
 14ﺳﻨﺔ
 20ﺳﻨﺔ
 5ﺳﻨﻮﺍﺕ
 8ﺳﻨﻮﺍﺕ
 20ﺳﻨﺔ
 14ﺳﻨﺔ
 16ﺳﻨﺔ
 25ﺳﻨﺔ

15

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻘﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺗﻀﻢ ﻧﺨﺒﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻮﺍﺩﺭ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰﺓ.
ﺣﻴﺚ ﻳﺴﻌﻰ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺑﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻘﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ
ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺩﺓ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ،
ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻘﻄﺎﺏ ﻭﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﻜﻮﺍﺩﺭ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ
ﻣﺘﻤﻴﺰﺓ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻋﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ  ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮﺹ ﻣﻤﺘﺎﺯﺓ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺐ
ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻬﻢ ﻭﺻﻘﻞ ﺧﺒﺮﺍﺗﻬﻢ ﻻﺳﺘﻼﻡ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻗﻴﺎﺩﻳﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ.
ﻭ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﺎﻫﻴﻞ ﻓﻘﺪ ﻧﻔﺬﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﺪﺩﺍ ﹰ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎ ﹰ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻴﺎ ﹸ ﻭ ﺗﻨﺎﻭﻟﺖ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ
ﻣﺤﺎﺿﺮﺍﺕ ﻭ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻭﻭﺭﺵ ﻋﻤﻞ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ  ،ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻓﻲ
ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭ
ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ .
ﻛﻤﺎ ﻳﺴﻌﻰ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﺭﺽ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﺎﺑﺔ
ﻭﺍﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﺠﺪﺩ ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺍﻟﻤﻮﻓﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﻣﻨﺤﻬﻢ
ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻛﺨﻄﻮﺓ ﺩﻋﻢ ﻟﻠﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺸﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺆﻫﻠﺔ ﻋﻠﻤﻴﺎ.

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻣﺆﻫﻼﺗﻬﻢ:
ﺍﻟﺴﻨﺔ

ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ

ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ
ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ

ﻣﻌﻬﺪ

ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ
ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ

ﺍﻋﺪﺍﺩﻱ
ﻭﻣﺎﺩﻭﻥ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

2021

7

32

9

9

9

66
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ﺍﻟﻬﻴﻜﻞ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻘﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ
ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﺵ.ﻡ.ﻡ 2021

ﻫﻴﺊ
ﺓ
ﺍﻟﺮﻗﺎ
ﺑﺔ
ﺍﻝ
ﺷﺮﻉ
ﻳﺔ
ﻟﻞ
ﺷﺮ
ﻛﺔ

ﺕ
ﺕ
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17
ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻘﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﻓﺎﺿﻞ
ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﺎﻫﻤﻮﺍ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﻧﻄﻼﻗﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻌﻬﻢ ﺿﻤﻦ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ
ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  2021/06/09ﻭﻫﻢ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ :

ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ

ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺍﻟﺒﻐﺎ

ﺃﻣﻴﻦ ﺍﻟﺴﺮ

ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻧﻈﺎﻡ

ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ

ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺯﻋﺘﺮﻱ
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20

ﻟﻤﺤﺔ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻘﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ

ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻘﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﻐﻔﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺑﺎﺷﺮﺕ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﻟﻘﺮﺍﺭ
ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺭﻗﻢ  /86/ﻡ .ﻭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  2006/12/28ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ  /2ﻡ .ﻭ
ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ .2007/01/14
ﻛﻤﺎ ﺣﺼﻠﺖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺭﻗﻢ  /100/151ﻡ .ﺃ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  2008/03/27ﻭﺳﺠﻠﺖ ﺑﺴﺠﻞ
ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻟﺪﻯ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻻﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺭﻗﻢ . /11/
ﻭﺗﻔﺘﺨﺮ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻘﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺃﻛﺒﺮ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻝ
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﻟﻴﺮﺓ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻭﻣﻮﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ  / 40.000.000 /ﺃﺭﺑﻌﻮﻥ ﻣﻠﻴﻮﻥ
ﺳﻬﻢ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺍﺳﻤﻴﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻴﺮﺓ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﺍﻟﻮﺣﺪ.
ﻭﺗﺴﻌﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰﺓ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺼﻴﻎ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻻﺗﺨﺎﻟﻒ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻐﻄﺎﺀ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺒﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ﺃﻫﻤﻬﺎ:
*ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﺤﻲ.
*ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ.
*ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺴﻔﺮ.
*ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ.
* ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ  /ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ) ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻲ(.
*ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ  /ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ) ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ( .
*ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻨﻘﻞ.
* ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻲ
*ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﻖ.
* ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
* ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ.
*ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ.
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ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺿﻤﻦ ﻛﻞ ﻓﺮﻉ ﻣﻦ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻭﺭﻏﺒﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻹﻳﺠﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ ﺗﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺗﻠﺒﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ
ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﻷﻓﻀﻞ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻲ.
ﻭﺗﺘﻤﻴﺰ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻘﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺃﻭﻝ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ
ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ ،ﻭﺗﻘﺪﻡ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻭﻓﻖ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ )ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻲ( ﺍﻟﺬﻱ ﻻﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ:

.1

ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ) ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ(.

.2

ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ) ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ(.

ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻜﻞ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻪ ﻋﻦ ﺍﻵﺧﺮ ،ﻓﺘﻘﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎﻷﺻﺎﻟﺔ
ﻭﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻌﻴﺎ ﹰ ﻟﺘﺄﺩﻳﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﺔ ﻭﺗﺴﺪﻳﺪ
ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻌﺎﺩﻝ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻭﺗﺄﻣﻴﻦ ﺃﻛﺒﺮ ﻓﺎﺋﺾ ﻣﻤﻜﻦ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺃﺧﺮ ﻯ ﻭﺫﻟﻚ ﺗﺤﺖ
ﺍﺷﺮﺍﻑ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ .

ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺏﻭﺻﻔﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺮﺧﺺ ﺑﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﺑﺤﺎﺕ ﻭﺩﺍﺋﻊ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ
ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻭﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻭﻓﻖ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻮﺩ
ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﻳﻦ.
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ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺗﻔﺨﺮ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻘﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﻐﻔﻠﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺑﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺰﺓ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ) ﺍﻟﺼﺤﻲ ,ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ,ﺍﻟﺴﻔﺮ (...ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﻏﻴﺮ
) ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ  ,ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ  ,ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ (...ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ:
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ

ﺃﻭﻻ :ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ:

.1

ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﺍﻟﺼﺤﻲ:

ﻭﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ) ﻭﺣﺴﺐ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ( ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺎﺕ ﻭﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ
ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺬﻟﻚ ﺳﻮﺍﺀ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﺃﻭ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ.
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻤﺘﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭ ﺍﻷﺭﺩﻥ.
.2

ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺏﺍﻟﺴﻔﺮ :

ﻳﻐﻄﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ) ﻭﺣﺴﺐ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ( ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﻌﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺃﻥ
ﻳﺘﻜﺒﺪﻫﺎ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺳﻔﺮﻩ ﺧﺎﺭﺝ ﺑﻠﺪ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻢﺗﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺗﻤﺘﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ
ﻟﺘﺸﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻔﺮ .
.3

ﺗﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻴﺔ:

ﺗﺘﻨﻮﻉ ﺗﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻴﺔ ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺃﻫﻤﻬﺎ:
ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ) ﻏﻴﺮ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭﻳﺔ(:
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ.
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ.
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻱ ﻟﻸﺳﺮﺓ.
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺟﻤﺎ ﻋﻲ.
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻟﻤﺪﻳﻨﻲ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ.
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ.
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ﺗﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ.
ﺗﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ )ﻣﻊ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﺸﻐﺐ( ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ .
ﺗﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ.
ﺗﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ:
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﻧﻔﻘﺎﺕ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺎﺳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺪﻡ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﺧﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪﻱ.

ﺛﺎﻧﻴﺎ  :ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ:

.1

ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ:
ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺿﺪ ﺍﻟﻔﻘﺪ ﻭﺍﻟﺘﻠﻒ ﻭﺍﻟﻬﻼﻙ ﻭﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄ ﻣﻴﻦ
ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻐﻴﺮ )ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻲ(.
ﺣﻴﺚ ﻳﻐﻄﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﺿﺪ ﺍﻟﻔﻘﺪ ﻭﺍﻟﺘﻠﻒ ﻭﺍﻟﻬﻼﻙ ) ﻭﺣﺴﺐ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ( ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﺏﺳﻴﺎﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﻔﻘﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻠﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻼﻙ
ﻭﺃﻫﻢ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ :ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﺿﺪ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﻖ ﻭ ﺍﻟﻬﻼﻙ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﺍﻟﻬﻼﻙ
ﺍﻟﺠﺰﺋﻲ.

ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻳﻐﻄﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﻟﻠﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﺏﺍﻟﻐﻴﺮ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ
ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ.
ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻲ ﻟﻠﻐﻴﺮ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ  /1915 /ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻣﺤﺼﻮﺭ
ﺑﺎﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻐﻄﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻌﻘﺪ ﺗﺄﻣﻴﻦ
ﺿﺪ ﺍﻟﻔﻘﺪ ﻭﺍﻟﺘﻠﻒ ﻭﺍﻟﻬﻼﻙ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ .
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺩﺍﺧﻞ ﻭﺧﺎﺭﺝ ﺳﻮﺭﻳﺔ.
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 .2ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ:

.4

ﻳﻐﻄﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ) ﻭﺣﺴﺐ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ( ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﻨﻴﺔ )ﺍﻟﺴﻜﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ( ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺗﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺃﻭ ﺗﻠﻒ ﺟﺰﺋﻲ ﺃﻭ ﻛﻠﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﻖ ﻭﺍﻟﺼﻮﺍﻋﻖ ﻭﺍﻻﻧﻔﺠﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺴﺮﻗﺔ ﻭﺍﻧﻔﺠﺎﺭ
ﺃﻧﺎﺑﻴﺐ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﺻﻒ ﻭﺍﻟﺰﻻﺯﻝ ﻭﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﻐﺐ
ﻭﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﺿﺮﺍﺭ:
ﻭﺃﻫﻢ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ:
•
•
•

ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺿﺪ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺤﺮﻳﻖ ﻭﺍﻷﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺔ.
ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻟﻠﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ.
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ.

 .3 .5ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻲ:
ﻳﻐﻄﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ) ﻭﺣﺴﺐ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ( ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻴﻦ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ
ﻭﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﻴﻦ ﻭﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺍﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻭﺃﺧﻄﺎﺭ
ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ .
ﻭﺃﻫﻢ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ:
•
•
•
•

ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻴﻦ.
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺐ.
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻋﻄﺐ ﺍﻵﻻﺕ ﻭﻣﻌﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻴﻦ .
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ .

 .4 .6ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ:
ﻳﻐﻄﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ) ﻭﺣﺴﺐ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ( ﺍﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ ) ﺑﺮﺍﹰ ﻭﺑﺤﺮﺍﹰ ﻭﺟﻮﺍﹰ(.
 .5 .7ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﺿﺪ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ:
ﻳﻬﺪﻑ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺿﺪ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ
ﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺌﺔ ﻣﺜﻞ:
- 1ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﺮﺩﻱ ﺃﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ.
– 2ﺧﻴﺎﻧﺔ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ
 - 3ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻭﺗﺸﻤﻞ ﺳﺮﻗﺔ ﺍﻟﻨﻘﻮﺩ ﻭﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺨﺰﺍﺋﻦ ﻭﺃﺛﻨﺎﺀ ﻧﻘﻠﻬﺎ.
 - 4ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺿﺪ ﺃﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
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ﺍﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ

ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:



ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ :ﺩﻣﺸﻖ – ﺳﺎﺣﺔ ﺍﻟﻨﺠﻤﺔ -ﺷﺎﺭﻉ ﺭﺷﺪﻱ ﺍﻟﺸﻤﻌﺔ  -ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻴﺎﻓﻲ



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



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



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



ﻓﺮﻉ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻼﺫﻗﻴﺔ  :ﺷﺎﺭﻉ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ – ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺟﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﻼﺫﻗﻴﺔ – ﺑﻨﺎﺀ ﺑﻨﻚ ﻋﻮﺩﺓ .
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ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ

ﺗﺤﻮﻱ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ) (13ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﺮﻛﺘﻴﻦ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﻜﺎﻓﻠﻲ ﺧﺎﺻﺘﻴﻦ ﻭﺷﺮﻛﺔ
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﻘﻠﻴﺪﻱ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭ ) (10ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﻘﻠﻴﺪﻱ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ.
ﺟﺪﻭﻝ ﺑﺄﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺣﺴﺐ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ:

ﺳﻨﺔ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ

ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ

1952

ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ

2006

ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ

2006

ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ

2006

ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ – ﺳﻮﺭﻳﺔ

2006

ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ

2005

ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ

2006

ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ
– ﺁﺭﻭﺏ ﺳﻮﺭﻳﺔ

2006
2006

ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻘﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ

2008

ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ

2008

ﺷﺮﻛﺔ ﺃﺩﻭﻧﻴﺲ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ – ﺃﺩﻳﺮ

2008

ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ

2008
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ﺟﺪﻭﻝ ﺑﺄﺳﻤﺎﺀ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ:

ﺳﻨﺔ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ

ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻹﻋﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ

1,974

ﻭﺗﺴﻌﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺟﺎﻫﺪﺓ ﻟﺸﻐﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺇﻳﻤﺎﻧﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ
ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺃﻓﻀﻞ ﺩﺍﻓﻊ ﻟﻠﺘﻤﻴﺰ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻭﻛﺎﻧﺖ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﺣﺘﻠﺖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﺼﺔ ﺳﻮﻗﻴﺔ ﺟﻴﺪﺓ ﻭﻓﻖ ﺍﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ  2021/12/31ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ :
Syrian Market Overview
)Insurance Companies Production by L.O.B until 31/12/2021 (SYP
Total

Other

Eng

Life

Medical

Marine

Fire

1,976,951,831

Motor
Motor All Risks Compulsory

123,554,567

8,232,560

23,789,736

401,037,048

138,015,496

108,685,343

365,986,141

807,650,940

318,984,740
3,701,999,229
6,670,243,654 11,309,733,212

579,335
81,566,175

123,167,191
316,782,549

1,509,847,911
1,716,561,184

86,505,685
245,293,892

216,724,076
913,426,497

32,312,650
636,856,091

1,413,877,641
729,003,170

3,774,177,984

264,775,517

34,196,480

273,304,601

1,165,201,358

2,714,536,787

377,617,813

6,526,721

19,169,558

1,116,655,423

123,473,740
58,812,690

397,047,280
163,831,097

646,221,039
301,712,969

869,957,969
670,210,516

3,662,974,950
2,822,719,884
3,560,917,774
2,050,629,442
4,154,580,056
2,447,602,045
574,711,089

565,169,484
108,441,222
87,266,281
398,653,518
88,005,487
358,959,736
62,033,085

33,200
0
10,661,010
278,535
24,902,254
3,633,561
1,119,680

133,651,628
71,199,083
21,454,505
202,746,094
150,380,866
26,648,351
87,529,292

1,671,533,278
1,980,541,696
1,860,223,665
530,915,246
2,209,176,992
1,293,330,097
183,811,893

261,291,209
105,295,292
324,934,523
1,166,344
36,341,220
18,454,650
17,449,983

74,180,411
186,204,452
769,309,033
87,285,382
225,518,328
180,676,443
47,576,335

448,657,868
323,861,725
259,041,197
245,681,448
375,322,216
144,629,551
104,110,837

508,457,872
47,176,415
228,027,560
583,902,874
1,044,932,694
421,269,656
71,079,984
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NIC
Syria
Arab
UIC
Arabia
Orient
Arope
Aqeela
SKIC
Adir
Solidarity
Islamic
Trust
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ﻣﺨﻄﻂ ﺑﻴﺎﻧﻲ ﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﺤﺼﺺ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻗﻄﺎﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻴﺔ
ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﺗﺎﺭﻳﺦ 2021/12/31

ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﺛﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻣﻦ
ﺗﻮﺍﺟﻪ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻭﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺎﻡ  2011ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ
ﺍﻟﻀﻐﻮﻃﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻛﺎﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻭ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﺑﻬﺪﻑ ﺇﻗﺼﺎﺀ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻋﻦ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ.
ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
ﻭﻗﺪ ﺃﺛﺮ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻭﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ
ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ ,ﺣﻴﺚ ﺃﺛﺮﺕ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺇﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺃﺻﺮﹼﺕ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ ﺷﺮﻭﻁ ﺗﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﺗﺤﻤﻴﻬﺎ ﻣﻦ
ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺼﻴﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺮﹼﺍﺀ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﺃﻭ ﺍﻧﺴﺤﺒﺖ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻭﺃﺩﻯ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﺑﻤﺎ
ﻳﻀﻤﻦ ﺳﻴﺮ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺄﻓﻀﻞ ﻣﺎﻳﻤﻜﻦ.
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ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻧﺸﺎﻃﺎﺕﻫﺎ ﻭﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻤﻦ ﺃﻓﻀﻞ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻭﻳﻀﻤﻦ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ
ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ.

ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ
ﺗﺴﻌﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻓﻬﻲ ،ﻭﺑﺼﻮﺭﺓ
ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻣﻮﻇﻒ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺇﺑﻼﻍ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ
ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ ﺍﻧﺴﺠﺎﻣﺎﹰ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ
ﻏﺴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﺗﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ.

ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ
ﻳﻌﻤﻞ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﺪﻯ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻘﻴﻠﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ  -ﻭﻳﺘﻤﺘﻊ
ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻪ ﻋﻦ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﻋﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭ ﻳﺴﺘﻤﺪ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ
ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﻭﺗﻐﻄﻲ
ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻳﺘﻢ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ
ﻧﺴﺨﺎﹰ ﻣﻦ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ.
ﻣﻊ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﻌﻬﺪ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ .IIA
ﺗﻌﻤﻞ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ،ﻭﺫﻟﻚ
ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺿﻊ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺭﻗﺎﺑﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻋﻤﻞ ﻛﻞ ﻗﺴﻢ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻴﻨﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﹰ
ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
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ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺃﺳﻤﺎﺅﻫﻢ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 %10ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻨﻴﺎ ﹰ.
ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ

ﻓﺮﻉ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ

ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻧﻘﻝ

ﺍﻟﺼﺤﻲ

ﺷﺭﻛﺔ ﺯﻳﻥ ﺍﺧﻭﺍﻥ ﻭ ﺷﺭﻛﺎﻫﻡ
ﻣﺅﺳﺳﺔ ﺗﺩﺭﻳﺏ ﻻﺳﺗﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺗﺩﺭﻳﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ

ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ

ﺑﻧﻙ ﺍﻟﺑﺭﻛﺔ  -ﺳﻭﺭﻳﺔ
ﺷﺭﻛﺔ ﺷﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺑﺿﺔ
ﺷﺭﻛﺔ ﺟﺎﺩ ﻟﻠﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ

ﺍﻟﺤﺮﻳﻖ
ﺷﺭﻛﺔ ﺳﺎﻟﻡ ﻭﺯﺭﺍﻥ ﺑﺭﻧﺟﻛﺟﻲ
ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ

ﺷﺭﻛﺔ ﺟﺎﺩ ﻟﻠﺧﺩﻣﺎﺕ ﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ

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

ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﻤﻞ

ﻏﻠﻮﺏ ﻣﻴﺪ ﺳﻮﺭﻳﺎ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻧﺎﺕ ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ

ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻳﻤﺒﺎ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺄﻣﻳﻧﺎﺕ ﺍﻟﺻﺣﻳﺔ

ﺷﺮﻛﺔ ﺳﺘﺮﺍﺗﺎ

ﻣﻘﺎﻭﻻﺕ
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ﻣﻠﺨﺺ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻘﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﺵ .ﻡ .ﻡ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ  2021/01/01ﺣﺘﻰ :2021/12/31
ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ:
ﺷﻜﻞ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺒﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ

 2021ﻣﺒﻠﻐﺎ ﹰ ﻭﻗﺪﺭﻩ  2,863,084,140ﻟﻴﺮﺓ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﺣﻴﺚ

ﺍﺭﺗﻔﻌﺖ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 107ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ 2020
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ﻭﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﺻﺎﻓﻲ ﻓﺎﺋﺾ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻲ ﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ) (126,765,208ﻝ.ﺱ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﻢ ﺣﺴﻢ ﺃﻭ
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
•

ﺻﺎﻓﻲ ﺣﺼﺔ ﻣﻌﻴﺪﻱ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺐ ﺑﻬﺎ ) (419,887,161ﻝ.ﺱ.

•

ﻋﻤﻮﻻﺕ ﻣﻘﺒﻮﺿﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺪﻱ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ  72,788,341ﻝ.ﺱ.

•

ﺻﺎﻓﻲ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ) (514,496,370ﻝ.ﺱ.

•

ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ) (1,441,119,886ﻝ.ﺱ.

•

ﺻﺎﻓﻲ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ

) (263,860,269ﻝ.ﺱ.
•

ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻛﺸﻒ ﻭﺧﺒﺮﺍﺀ ﻭﻋﻤﻮﻻﺕ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻭﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺃﺧﺮﻯ ) (423,274,003ﻝ.ﺱ.

ﻭﺑﻌﺪ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  36,331,149ﻝ.ﺱ ﻭﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ
ﺃﺧﺮﻯ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  3,135,641ﻝ.ﺱ ﻭﺧﺼﻢ ﻣﺨﺼﺺ ﺩﻳﻮﻥ ﻣﺸﻜﻮﻙ ﻓﻴﻬﺎ
ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻓﺮﻭﻗﺎﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺻﺮﻑ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻘﻘﺔ ﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ

) ( 3,281,109ﻝ.ﺱ ﻭﺑﻌﺪ ﺇﺿﺎﻓﺔ

 1,983,160,022ﻭﺧﺼﻢ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﺮﻭﻗﺎﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ

ﺻﺮﻑ ﻣﺤﻘﻘﺔ )  ( 672,104ﻝ.ﺱ ﻭﺧﺼﻢ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ )  (723,251,307ﻝ.ﺱ  .ﻭﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺮﺽ ﺣﺴﻦ ﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺑﻘﻴﻤﺔ

814,502,938

ﻝ.ﺱ ﻭﻳﺼﺒﺢ ﺻﺎﻓﻲ ﻓﺎﺋﺾ ﺣﻘﻮﻕ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ  2021ﻣﺒﻠﻐﺎ ﹰ ﻭﻗﺪﺭﻩ  1,983,160,022ﻝ.ﺱ.
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ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ:
ﻳﺘﻢ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺃﺻﻮﻻﹰ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻭﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ
ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ،ﻫﺬﺍ ﻭﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺰﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  2021ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻗﺪﺭﻩ  2,078,950,896ﻝ .ﺱ
ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻧﺖ  1,153,464,100ﻝ .ﺱ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ  ، 2020ﻭﻳﺒﻴﻦ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ
ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ:
ﻧﺴﺒﺔ
ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ

ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ
2020

ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ
ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺗﺤﺖ
ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ

ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ
2021
1.186.423.914

1.16

555.374.432

815.351.260

0.47

ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ

549.203.604

ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻟﺤﻮﺍﺩﺙ
ﻣﻔﺘﺮﺿﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ

48.886.064

77.175.722

0.58

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺕ

1.153.464.100

2.078.950.896

0.8
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ﺍﻟﺖﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻧﺘﺎﺋﺞ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻓﺮﻭﻉ ﺃ

•

ﻓﺮﻉ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ:

ﺑﻠﻎ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺒﺔ  1,980,541,696.00ﻝ.ﺱ ﻭﻗﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺧﺴﺎﺭﺓ
ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ ) ( 357,884,105ﻝ.ﺱ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﻢ ﺣﺴﻢ ﺃﻭ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ )( 373,940,175.00

•

ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺣﺎﺻﻠﺔ ﻭﻏﻴﺮ
ﻣﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ)  ( 1,636,501,513.00ﻝ.ﺱ.
•

ﻣﺼﺮﻭﻑ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﻭﻋﻤﻮﻻﺕ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻭﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ) ( 327,984,113ﻟﻴﺮﺓ ﺳﻮﺭﻳﺔ

•

ﻓﺮﻉ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ )ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ(:

ﻓﺎﺋﺾ
ﺍﹰ
ﺑﻠﻎ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺒﺔ  371,038,140.00ﻝ .ﺱ ،ﻭﻗﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﻉ
ﻗﺪﺭﻩ  156,312,706ﻝ.ﺱ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﻢ ﺣﺴﻢ ﺃﻭ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
• ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﺿﺔ  1,216,140ﻝ.ﺱ
• ﺻﺎﻓﻲ ﺣﺼﺔ ﻣﻌﻴﺪﻱ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺐ ﺑﻬﺎ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ) (32,809,792ﻝ.ﺱ
• ﺻﺎﻓﻲ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ) (83,915,025ﻝ.ﺱ.
• ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻭ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﺔ
ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ) (59,544,110ﻝ.ﺱ.
• ﻣﺼﺮﻭﻑ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﻭﻋﻤﻮﻻﺕ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻭﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺃ ﺧﺮﻯ ) (39,672,647ﻝ.ﺱ

•

ﻓﺮﻉ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺤﺮﻳﻖ:

ﺑﻠﻎ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺒﺔ  186,204452ﻝ.ﺱ ،ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﻫﻲ
ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ  22,783,193ﻝ.ﺱ ﺑﻌﺪ ﺣﺴﻢ ﺃﻭ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
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ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﺿﺔ  41,603,336ﻝ.ﺱ
ﺻﺎﻓﻲ ﺣﺼﺔ ﻣﻌﻴﺪﻱ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺐ ﺑﻬﺎ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ) (178,998,166ﻝ.ﺱ.
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ) (4,770,441ﻝ.ﺱ.
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺣﺎﺻﻠﺔ ﻭﻏﻴﺮ
ﻣﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺒﺎﻝﻍ ) (620,731ﻝ.ﺱ.
ﻣﺼﺮﻭﻑ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﻭﻋﻤﻮﻻﺕ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻭﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ) (19,635,257ﻝ.ﺱ.
•

ﻓﺮﻉ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ:

ﺑﻠﻎ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺒﺔ  11,513,569ﻝ.ﺱ ،ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﻫﻲ ﻓﺎﺋﺾ
ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ  4,564,412ﻝ.ﺱ ﺑﻌﺪ ﺣﺴﻢ ﺃﻭ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
•

ﻋﻤﻮﻻﺕ ﻣﻘﺒﻮﺿﺔ  2,772,707ﻝ.ﺱ

•

ﺻﺎﻓﻲ ﺣﺼﺔ ﻣﻌﻴﺪﻱ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺐ ﺑﻬﺎ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ) (9,891,652ﻝ.ﺱ.

•

ﺻﺎﻓﻲ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ  1,298,623ﻝ.ﺱ.

ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺣﺎﺻﻠﺔ
•
ﻭﻏﻴﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ  243,492ﻝ.ﺱ .
ﻣﺼﺮﻭﻑ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﻭﻋﻤﻮﻻﺕ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻭﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ) (1,372,327ﻝ.ﺱ
•

•

ﻓﺮﻉ ﺃﺕﻣﻴﻦ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ:

ﺑﻠﻎ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺒﺔ  105,295,292ﻝ.ﺱ ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﻫﻲ ﻓﺎﺋﺾ
ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ  25,375,115ﻝ.ﺱ ﺑﻌﺪ ﺣﺴﻢ ﺃﻭ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
•

ﻋﻤﻮﻻﺕ ﻣﻘﺒﻮﺿﺔ  26,802,338ﻝ.ﺱ

•

ﺻﺎﻓﻲ ﺣﺼﺔ ﻣﻌﻴﺪﻱ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺐ ﺑﻬﺎ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ) (93,838,765ﻝ.ﺱ.

•

ﺻﺎﻓﻲ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ) (893,503ﻝ.ﺱ.

•

ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻭ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ

•

ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺣﺎﺻﻠﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ) (181,062ﻝ.ﺱ.

•

ﻣﺼﺮﻭﻑ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﻭﻋﻤﻮﻻﺕ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻭﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ) (11,809,185ﻝ.
Page 35 of 52

36

•

ﻓﺮﻉ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻲ:

ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻱ ﺍﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﻣﻜﺘﺘﺒﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ  ،ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﻫﻲ ﻓﺎﺋﻀﺎﹰ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ
 3,589ﻝ.ﺱ ﺑﻌﺪ ﺣﺴﻢ ﺃ ﻭ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺣﺎﺻﻠﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ 3,589
ﻝ.ﺱ.
•

ﻓﺮﻉ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ:

ﺑﻠﻎ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺒﺔ  71,199,083ﻝ.ﺱ ،ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﻫﻲ ﻓﺎﺋﻀﺎ ﹰ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ
 15,903,358ﻝ.ﺱ ﺑﻌﺪ ﺣﺴﻢ ﺃﻭ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
•

ﺻﺎﻓﻲ ﺣﺼﺔ ﻣﻌﻴﺪﻱ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺐ ﺑﻬﺎ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ) (47,154,475ﻝ.ﺱ.

•

ﺻﺎﻓﻲ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ) (5,317,411ﻝ.ﺱ.

ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺣﺎﺻﻠﺔ
•
ﻭﻏﻴﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ) (2,2250,000ﻝ.ﺱ.
•

ﻣﺼﺮﻭﻑ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﻭﻋﻤﻮﻻﺕ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻭﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ) (573,839ﻝ.ﺱ

•

ﻓﺮﻉ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ:

ﺑﻠﻎ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺒﺔ  1,640,915ﻝ.ﺱ ،ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﻫﻲ ﻓﺎﺋﺾ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ
 485,106ﻝ.ﺱ ﺑﻌﺪ ﺣﺴﻢ ﺃﻭ ﺍﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﺻﺎﻓﻲ ﺣﺼﺔ ﻣﻌﻴﺪﻱ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺐ ﺑﻬﺎ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ) (1,382,823ﻝ.ﺱ.
•
•

ﺍﻟﻌﻤﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﻘﺒﻮﺿﺔ  393,820ﻝ.ﺱ

•

ﺻﺎﻓﻲ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ) (53,180ﻝ.ﺱ

•

ﺻﺎﻓﻲ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ) (53,180ﻝ.ﺱ.

ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺣﺎﺻﻠﺔ
•
ﻭﻏﻴﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ) (32,650ﻝ.ﺱ.
•

ﻣﺼﺮﻭﻑ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﻭﻋﻤﻮﻻﺕ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻭﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ) (80,976ﻝ.ﺱ.
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•

ﻓﺮﻉ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻝﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ :

ﺑﻠﻎ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺒﺔ  3,496,186ﻝ.ﺱ  ،ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﻫﻲ ﻓﺎﺋﺾ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ
 1,796,057ﻝ.ﺱ ﺑﻌﺪ ﺣﺴﻢ ﺃﻭ ﺍﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
•

ﺻﺎﻓﻲ ﺣﺼﺔ ﻣﻌﻴﺪﻱ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺐ ﺑﻬﺎ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ) (149,338ﻝ.ﺱ.

•

ﺻﺎﻓﻲ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ) (527,338ﻝ.ﺱ.

•
ﻝ.ﺱ.

ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺣﺎﺻﻠﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ

•

ﻣﺼﺮﻭﻑ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﻭﻋﻤﻮﻻﺕ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻭﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ) (474,577ﻝ.ﺱ.

•

ﻓﺮﻉ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺴﻔﺮ :

)(548,876

ﺑﻠﻎ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺒﺔ  91,790,552ﻝ.ﺱ ،ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﻫﻲ ﻋﺠﺰ ﺑﻤﻘﺪﺍﺭ
) (13,411,800ﻝ.ﺱ ﺑﻌﺪ ﺣﺴﻢ ﺃﻭ ﺍﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
•

ﺻﺎﻓﻲ ﺣﺼﺔ ﻣﻌﻴﺪﻱ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺐ ﺑﻬﺎ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ) (55,662,150ﻝ.ﺱ.

•

ﺻﺎﻓﻲ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ) (30,232,218ﻝ.ﺱ.

•

ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺣﺎﺻﻠﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ) (2,520,975ﻝ.ﺱ.

•

ﻣﺼﺮﻭﻑ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﻭﻋﻤﻮﻻﺕ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻭﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ) (16,787,009ﻝ.ﺱ
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ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺃﻭﻻ  :ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ:
ﺑﻠﻎ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺇ ﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺣﺘﻰ  2021/12/31ﻣﺒﻠﻎ 3,773,798,238 :ﻟﻴﺮﺓ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻣﻮﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
-

ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﻭﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ  1,089,561,213ﻝ.ﺱ.
ﻭﺩﺍﺋﻊ ﻷﺟﻞ  2,000,078,000ﻝ.ﺱ.
ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺑﻘﻴﻤﺔ  440,068,457ﻝ.ﺱ.
ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻴﺮﻳﺎﺗﻴﻞ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﺗﻴﻠﻜﻮﻡ  42,375,697ﻝ.ﺱ.
ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺰﺓ  66ﻣﺒﻠﻎ  201,714,871ﻝ.ﺱ

ﻭﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭﻳﺔ ﻣﺒﻠﻎ  33,879,399ﻟﻴﺮﺓ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻷﺭﺑﺎﺡ
ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻣﺒﻠﻎ  2,451,750ﻝ.ﺱ ﻭﺑﻠﻐﺖ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻓﺮﻭﻗﺎﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ
 3,603,672ﻟﻴﺮﺓ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻭﺑﻠﻐﺖ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻓﺮﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ 1,983,160,022
ﻟﻴﺮﺓ ﺳﻮﺭﻳﺔ
ﺛﺎﻧﻴﺎ  :ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺏﺣﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ:
ﺃﺩﻯ ﺭﺃﺳﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﻔﻊ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﹰ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻠﺤﺔ ﻟﻠﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁ ﺗﺠﺎﻩ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻌﻤﺪﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﺗﻮﺯﻳﻊ
ﺍﻟﻤﺤﻔﻈﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﺎﺳﺘﺜﻤﺮﺕ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻘﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﻭﻭﻓﻖ ﺍﻻﺻﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﻭﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺧﺪﻣﻴﺔ ﻭﻣﺎﻟﻴﺔ ﻭﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎﻡ 2021
ﻣﺒﻠﻎ  14,872,247,153ﻟﻴﺮﺓ ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻣﻮﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
•
•
•
•
•
•
•
−
.1
.2

ﻣﻘﺮﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ 1,298,774,366 :ﻝ.ﺱ.
ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻑ ﺑﻘﻴﻤﺔ  1,651,402,423ﻝ.ﺱ.
ﻭﺩﺍﺋﻊ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺍﻷﺟﻞ ﺑﻘﻴﻤﺔ  4,095,635,136ﻝ.ﺱ.
ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﺑﻘﻴﻤﺔ  1,813,700,351ﻝ.ﺱ.
ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻙﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  4,661,676,740ﻝ.ﺱ.
ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺳﻴﺮﻳﺎﺗﻴﻞ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﺗﻴﻠﻜﻮﻡ  955,585,573ﻝ.ﺱ.
ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  395,472,564ﻝ.ﺱ.
ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ  2,609,485,823ﻝ.ﺱ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻣﺮﺍﺑﺤﺎﺕ ﺍﻟﻮﺩﺍﺋﻊ ﺍﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ  73,305,213ﻝ.ﺱ) .ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺪﺧﻞ(
ﺗﻮﺯﻳﻌﺎﺕ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ  184,433,450ﻝ.ﺱ) .ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺪﺧﻞ(
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ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺑﻴﻊ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ  2,351,747,160ﻝ.ﺱ )ﺗﻢ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
.3
ﻣﺒﺎﺷﺮﺓﹰ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ (9
ﻭﺑﻌﺪ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
ﺗﺼﺒﺢ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ  980,989,970ﻝ.ﺱ ﻭﺇﺿﺎﻓﺔ ﻓﺮﻭﻗﺎﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻘﻘﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ
 2,090,205,008ﻝ.ﺱ ﻭﺗﺨﻔﻴﺾ ﻓﺮﻭﻗﺎﺕ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺻﺮﻑ ﻣﺤﻘﻘﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ) (38,837,252ﻝ.ﺱ ﻭﺇﺿﺎﻓﺔ
ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺍﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ  7,841,716ﻝ.ﺱ ﻭﺇﺿﺎﻓﺔ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺑﻴﻊ ﺃﺻﻮﻝ ﺛﺎﺑﺘﺔ 10,370,914
ﻝ.ﺱ ﻭﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ  500,957ﻝ.ﺱ ﻭﺣﺴﻢ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ )(1,036,714,525
ﻝ.ﺱ ﻭﺑﻌﺪ ﺣﺴﻢ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻛﺎﺕ ) (53,442,842ﻝ.ﺱ ﻭﺑﻌﺪ ﺣﺴﻢ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻗﺮﺽ ﺣﺴﻦ ﺑﻘﻴﻤﺔ
) (814,502,938ﻝ.ﺱ ﻭﺑﻌﺪ ﺣﺴﻢ ﻣﺨﺼﺺ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻮﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ) (15,853,275ﻝ.ﺱ ﻭﺣﺴﻢ
ﺍﻷﺗﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ) (2,200,000ﻝ.ﺱ ﻳﺼﺒﺢ ﺻﺎﻓﻲ ﺭﺑﺢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ  1,128,357,733ﻝ.ﺱ ﻣﻊ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺃﻧﻪ ﻻ
ﻳﻮﺟﺪ ﺿﺮﻳﺒﺔ.
ﺍﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ ﻟﻸﺭﺑﺎﺡ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺯﻋﺔ ﻭﺻﺎﻓﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻭ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ:
ﺃﻭﻻ :ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ:

ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ
ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ

2007

7,416,513

2008

22,759,970

2009

18,000,062

2010

140,825,151

2011

142,822,713

2012

37,327,104

2013

160,131,710

2014

189,705,111

2015

417,644,887

2016

446,306,140

2017

1,833,554

2018

783,508,508

2019

1,710,475,181

2020

1,236,689,377

2021

1,128,357,733
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ﺛﺎﻧﻴﺎﹰ :ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻤﻮﺯﻋﺔ:

ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻤﻮﺯﻋﺔ

2008

-

2009

-

2010

-

 2011ﻋﻦ
ﻋﺎﻡ 2010

100,000,000

2012

-

2013

-

2014

-

2015

90,000,000

2016

-

2017
ﻋﻦ ﻋﺎﻡ
2017
2018
ﻋﻦ ﻋﺎﻡ
2018
2019

-

2020
 2021ﻋﻦ
ﻋﺎﻡ 2020

ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ 350,000,000
ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ 650,000,000
ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ 1,000,000,000
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ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻤﻮﺯﻋﺔ

ﺛﺎﻟﺜﺎﹰ  :ﺻﺎﻓﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ:

ﺻﺎﻓﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ

2008
2009
2010
2011

1,969,823,517
1,998,883,858
2,158,143.848
1,881,194,664

2012

1,907,853,041

2013

2,219,510,653

2014

2,347,666,016

2015

2,823,593,734

2016
2017
2018

3,469,508,550
5,360,352,079
5,423,490,277

2019
2020
2021

6,746,244,509
10,005,876,868
16,555,454,639
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ﺻﺎﻓﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ

ﺭﺍﺑﻌﺎﹰ :ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ) ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ(:

ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ )ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ (
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92

2014

87,50

2015

82

2016

106

2017
2018

377
442

2019
2020
2021

313
412
2,667
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ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ )ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ (
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ﺃﺗﻌﺎﺏ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ

ﻛﺠﻬﺔ
ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻘﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺃﺣﻤﺪ ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﻟﺸﺮﺍﺑﻲ
ﺗﺪﻗﻴﻖ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺇﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻘﻴﻠﺔ ﺿﻤﻦ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ .2021/06/09
ﻭﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﺃﺗﻌﺎﺏ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻟﻠﻤﺪﻗﻖ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ  /2,000,000 /ﻟﻴﺮﺓ ﺳﻮﺭﻳﺔ .ﻋﻠﻤﺎﹰ ﺃﻧﻪ ﻻﻳﻮﺟﺪ ﺃﻱ
ﺗﺤﻔﻈﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ .2021

ﻣﻜﺎﻑ ﺕ ﻭﺭﻭﺍﺗﺐ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﺁ

ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻭ ﻗﺪﺭﻩ
ﺍﹰ
ﻭﻣﻜﺎﻑ ﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ  2021/12/31ﻣﺒﻠﻎ ﺍﹰ
ﺁ
ﺑﻠﻐﺖ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ
 / 204,811,833 /ﻝ.ﺱ
ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻭﻣﻜﺎﻓﺂﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺗﻢ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﻜﺎﻓﺂﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻭﻗﺪﺭﻩ )  15,000,000ﻝ.ﺱ( ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻟﻴﺮﺓ
ﺳﻮﺭﻳﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻫﻲ ﺗﺸﻜﻞ  %4,96ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2020

ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ

ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ :
ﺟﺮﻯ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺮﻋﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﻮﺭﻳﺔ.
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ﺃﺳﺲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ :
ﺗﻢ ﺗﺤﻀﻴﺮ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ  ,ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ
ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ  ,ﻭﺗﻈﻬﺮ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﻴﺮﺓ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻛﻌﻤﻠﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻭﻫﻲ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻋﻤﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ .
ﻭﻟﻘﺪ ﺟﺮﻯ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺟﺮﻯ ﺗﺒﻮﻳﺒﻬﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺴﻴﻮﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﺳﻴﻮﻟﺔ.

ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ:
ﺇﻥ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺩﺍﺭﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺭﺃﺳﻤﺎﻝ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺛﻘﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻭﺍﻟﺪﺍﺋﻨﻮﻥ ﻭﺛﻘﺔ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺗﻄﻮﺭ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
ﻛﻤﺎ ﺗﺴﻌﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﻴﻦ ﺃﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺽ
ﻷﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﻭﺍﻷﻓﻀﻠﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﺄﺗﻲ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﻗﻮﻱ ﻟﺮﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ.
ﻭﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺲﻥﺓ .
ﻭﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻷﻱ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺧﺎﺭﺟﻴﺔ ﻝﺯﻳﺎﺩﺓ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ.

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺿﻤﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺪﻗﻖ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ
 2021/12/31ﺷﺮﺡ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
ﺿﻤﻦ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ.
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺘﺒﺮﻉ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ /
ﻭﺍﻟﺴﻜﻴﻨﺔ.
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ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
ﻻﻳﻮﺟﺪ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺃﻳﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻘﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ.

ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺃﻱ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﺟﺰﺍﺀﺍﺕ ﻣﻔﺮﻭﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻭﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻻﻳﻮﺟﺪ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺃﻳﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﻌﻘﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ.
ﺍﻷﺛﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻜﺮﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺑﻌﻘﻮﺩ ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ  2021ﺣﺪﻭﺙ ﺃﻱ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩﻳﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﺘﻜﺮﺭﺓ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺟﺔ ﻋﻦ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻭﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ ﺍﻻﺳﺎﺳﻴﺔ .
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺃﻭ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
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ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ:

ﺍﻻﺳﻢ

ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺳﻬﻢ
ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
2020 /12/24

ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ

ﺑﺪﻳﻊ ﺑﺮﻫﺎﻥ ﺍﻟﺪﺭﻭﺑﻲ

ﺳﻬﻡ1,181,065

%2.95

ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪ
ﻋﺒﺎﺱ
ﺩﺷﺘﻲ ﻭﺷﺮﻳﻜﻪ

ﺳﻬﻡ400,000

%1.00

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻭﻻﺩ
ﺩﺷﺘﻲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ

ﺳﻬﻡ400,000

%1.00

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻭﻻﺩ
ﺩﺷﺘﻲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ

ﻫﺎﻻ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ
ﻗﻮﻃﺮﺵ

ﺳﻬﻡ802,000

%2.01

ﻫﺎﻻ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ
ﻗﻮﻃﺮﺵ

ﺧﺰﺍﻧﺔ ﺗﻘﺎﻋﺪ
ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ
ﺷﺮﻛﺔ ﻛﺮﻛﻮﺭ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ
ﺷﺮﻛﺔ ﺃﻣﺎﻥ ﺍﻟﺸﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ
-

ﺍﻻﺳﻢ

ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺳﻬﻢ
ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
2021 /12/30

ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ

ﺑﺪﻳﻊ ﺑﺮﻫﺎﻥ ﺍﻟﺪﺭﻭﺑﻲ

ﺳﻬﻡ1,181,065

%2.95

ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪ
ﻋﺒﺎﺱ
ﺩﺷﺘﻲ ﻭﺷﺮﻳﻜﻪ

ﺳﻬﻡ400,000

%1.00

ﺳﻬﻡ400,000

%1.00

ﺳﻬﻡ802,000

%2.01

ﺧﺰﺍﻧﺔ ﺗﻘﺎﻋﺪ
ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺳﻴﻦ

ﺳﻬﻡ2,000,000

%5.00

%1.00

ﺷﺮﻛﺔ ﻛﺮﻛﻮﺭ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭﺓ

ﺳﻬﻡ400,000

%1.00

ﺳﻬﻡ%5.20 2,081,558

ﺷﺮﻛﺔ ﺃﻣﺎﻥ ﺍﻟﺸﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ

ﺳﻬﻡ2,081,558

%5.20

ﺳﻬﻡ2,000,000

%5.00

ﺳﻬﻡ%5.00 2,000,000
ﺳﻬﻡ400,000

-

-

ﺻﺒﺮﻱ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ
ﺍﻟﺪﺍﻏﺴﺘﺎﻧﻲ
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ﺇﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺗﺄﻛﻴﺪﺍ ﻟﻤﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﺡ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬﺍ ﹰ
ﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﻭﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ  ..ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻌﺮﺽ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ
ﻋﻦ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ ﺻﺤﺔ ﻭﺩﻗﺔ ﻭﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻖ ﻣﺎﻳﻠﻲ :
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ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ 2022

ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﹰ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  2020ﻭﻭﻓﻖ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻨﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ
 2021ﺍﻟﺴﻴﺮ ﺑﻤﻨﻬﺠﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺮﻭﻧﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﻭﺳﺔ
ﻓﻘﺪ ﺭﺃﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻓﻲ ﻣﺎﻳﺨﺺ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺯﻧﺔ ﻭﻗﺪ ﺗﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﻟﻐﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ  2022ﻭﻫﻲ :
 ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻧﻈﺮﺍﹰ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻔﺎﺻﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻭﺍﻟﻔﺮﻭﻉ
 ﺇﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻮﺍﺩﺭ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﻇﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ.
 ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺑﺤﻴﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ.
 ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻓﺮﺹ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﺍﻟﺠﻴﺪ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ . ﺗﻨﺸﻴﻂ ﻣﺒﻴﻌﺎﺕ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭ ﻣﻘﺎﺭﻧﺘﻬﺎ ﺑﺄﺳﻌﺎﺭﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.
 ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ ﻭﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻝﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻨﻬﻢ.
 ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻣﻨﺪﻭﺑﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎﺭﺍﺗﻬﻢ ﻣﻊ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻭ ﻓﺎﻋﻠﺔ. ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺃﻓﻀﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻤﺘﺎﺯﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ.
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شركة العقيلة للتأمني التكافلي
شركة مسامهة مغفلة عامة
البياانت املالية وتقرير مدقق احلساابت املستقل
للسنة املنتهية يف  31كانون الول 2021

شركة العقيلة للتأمني التكافلي
شركة مسامهة مغفلة عامة
البياانت املالية وتقرير مدقق احلساابت املستقل
للسنة املنتهية يف  31كانون الول 2021

جدول احملتوايت
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5-4

بيان الرابح أو اخلسائر والدخل الشامل اآلخر العائد حلملة الواثئق

7-6

بيان الرابح أو اخلسائر والدخل الشامل اآلخر العائد للمسامهني

8

بيان التغريات يف حقوق محلة الواثئق

9

بيان التغريات يف حقوق املسامهني

10

بيان التدفقات النقدية
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إيضاحات حول البياانت املالية
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شركة العقيلة للتأمني التكافلي
شركة مسامهة مغفلة عامة
إيضاحات حول البياانت املالية
للسنة املنتهية يف  31كانون الول 2021
 -1معلومات عامة
أتسست شركة العقيلة للتأمني التكافلي ة عامة جوجت قرار رائسة ل الوتراء رقم ( / 86و ) بتاريخ  28كانون الول  2006ووفقاً للمرسو
التشريعي رقم  68لعا  2004ولحكا املرسو التشريعي رقم  43لعا  2005وتعليماته التنفي ية والنظمة اليت تضعها هيئة الشراا على التأمني يف
سورية ووفقاً لحكا قانون التجارة رقم  149لعا  1949سجلت الشركة يف السجل التجاري حملافظة دمشق حتت الرقم  15185بتاريخ  21كانون
الثاين  2008كشركة مسامهة مغفلة عامة مت ترخيص الشركة من قبل هيئة الشراا على التأمني يف سورية ابلقرار رقم  100/151بتاريخ  27أذار
2008
غاية الشركة مزاولة أعمال التأمني التكافلي السامي يف كافة فروع التأمني جا ال يتعارض مع أحكا الشريعة السامية
املركز الرئيسي :دمشق-ساحة النجمة-جادة رشدي الشمعة -بناء ()4
-2
أ

تطبيق املعايري الدولية لعداد التقارير املالية اجلديدة واملعدلة
معايري حماسبية جديدة ومعدلة سارية املفعول للسنة احلالية

مت إتباع املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة التالية واليت أصبحت سارية املفعول للفرتات املالية اليت تبدأ يف أو بعد أول كانون الثاين  2021يف
إعداد القوائم املالية للشركة ،واليت مل تلزر بشكل جوهري على املبالغ والفصاحات الواردة يف القوائم املاليـة للسنة أو السنوات السابقة ،علماً أبنه قد يكون
هلا أتزري على املعاجلـة احملاسبيـة للمعامات والرتتيبات املستقبلية
ب معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة الصادرة وغري سارية املفعول بعد:
مل تطبق الشركة املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة الواردة أدان الصادرة لكن غري سارية املفعول بعد كما بتاريخ القوائم املالية وتفاصيلها كما
يلي:
للفرتات املفعول سارية
املعايري اجلديدة واملع ّدلة
السنوية اليت تبدأ يف أو بعد
املعيار الدول للتقارير املالية ( )17عقود التأمني (جا يف ذل تعديات حزيران  20۲۰على يتم تطبيق التعديات أبزر رجعي للفرتات
السنوية اليت تبدأ يف أو بعد أول كانون الثاين
املعيار يتم تطبيق التعديات أبزر الدول للتقارير املالية ()17
حيدد املعيار الدول للتقارير املالية ( )17مبادئ االعرتاا بعقود التأمني وقياسها وعرضها  ،2023ما مل يكن ذل غري عملي ،ويف
ه احلالة يتم تطبيق هنج الزر الرجعي
والفصاح عنها وحيل حمل املعيار الدول للتقارير املالية ( )4عقود التأمني
املعدل أو هنج القيمة العادلة
يستعرض املعيار الدول للتقارير املالية ( )17منوذجا عاماً ،يتم تعديله لعقود التأمني مع ميزات
املشاركة ،املوصوا على أنه هنج الرسو املتغرية يتم تبسيط النموذج العا إذا مت استيفاء
معايري معينة عن طريق قياس االلتزا ابلتغطية املتبقية ابستخدا هنج ختصيص القساط
- 13 -

يستخد النموذج العا االفرتاضات احلالية لتقدير املبلغ والتوقيت وعد التأكد من التدفقات
النقدية املستقبلية ويقي بشكل صريح تكلفة عد التأكد أيخ يف االعتبار أسعار الفائدة
يف السوق وأتزري خيارات وضماانت حاملي الواثئق
يف حزيران  ،۲۰۲۰أصدر اجملل تعديات على املعيار الدول للتقارير املالية ( )17ملعاجلة
املخاوا وحتدايت التنفي اليت مت حتديدها بعد نشر املعيار الدول للتقارير املالية ( )17تلجل
التعديات اتريخ التطبيق الول للمعيار الدول للتقارير املالية رقم (( )۱۷متضمنا التعديات)
إىل فرتات إعداد التقارير السنوية اليت تبدأ يف أو بعد أول كانون الثاين  2023ويف الوقت
نفسه ،أصدر اجملل متديدا لإلعفاء امللقت من تطبيق املعيار الدول لعداد التقارير املالية
رقم (( )۹تعديات على املعايري الدولية لعداد التقارير املالية ( ))4اليت متدد اتريخ انتهاء
العفاء الثابت وامللقت من تطبيق املعيار الدول للتقارير املالية رقم  9يف املعيار الدول للتقارير
املالية  4إىل فرتات التقارير السنوية اليت تبدأ يف أو بعد أول كانون الثاين ۲۰۲۳
لغرض متطلبات االنتقال ،يكون اتريخ التطبيق الول هو بداية فرتة إعداد التقارير السنوية
اليت تطبق فيها املنشأة املعيار للمرة الوىل ،ويكون اتريخ االنتقال هو بداية الفرتة اليت تسبق
مباشرة اتريخ التطبيق الول
تعديات على املعيار الدول للتقارير املالية رقم ( )10ومعيار احملاسبة الدول رقم ( :)۲۸بيع مل حيدد اتريخ السراين نسمح ابلتطبيق املبكر
أو مشاركة املوجودات بني مستثمر وشركته الزميلة أو مشروعه املشرت
إن التعديات اليت أجريت على املعيار الدول للتقارير املالية رقم ( )10وعلى معيار احملاسبة
الدول رقم ( )۲۸تعاجل احلاالت اليت يكون فيها بيع أو مسامهة أبصول بني املستثمر وشركته
الزميلة أو مشروعه املشرت تنص التعديات حتديداً على أن الرابح أو اخلسائر الناجتة عن
فقدان السيطرة على الشركة التابعة اليت ال تنطوي على نشاط جتاري يف معاملة مع شركة تميلة
أول مشروع مشرت واليت يتم معاجلتها حماسبيا ابستخدا طريقة حقوق امللكية ،يتم االعرتاا
هبا ضمن ربح أو خسارة الشركة ال فقط يف حدود حصص املستثمرين من غري ذوي العاقة
يف تل الشركة الزميلة أو املشروع املشرت وابملثل ،فإن الرابح واخلسائر الناجتة عن إعادة
قياس االستثمارات احملتفظ هبا يف أي شركة اتبعة سابقة (واليت أصبحت شركة تميلة أو مشروع
مشرت يتم احملاسبة عنها ابستخدا طريقة حقوق امللكية) يتم االعرتاا هبا ضمن ربح أو
خسارة الشركة ال السابقة فقط يف حدود حصص املستثمرين من غري ذوي العاقة يف الشركة
الزميلة اجلديدة أو املشروع املشرت اجلديد

- 14 -

تعديات على معيار احملاسبة الدول رقم (- )1تصنية االلتزامات كمتداولة أو غري متداولة تطبق التعديات أبزر رجعي على الفرتات
إن التعديات اليت أجريت على معيار احملاسبة الدول رقم ( )۱تلزر فقط على عرض السنوية اليت تبدأ يف أو بعد أول كانون الثاين
 ،2023مع السماح ابلتطبيق املبكر
االلتزامات يف قائمة املركز املال كمتداولة أو غري متداولة ولي على قيمة أو توقيت االعرتاا
أبي أصل أو التزا أو إيرادات أو مصارية ،أو املعلومات اليت مت الفصاح عنها حول تل
البنود توضح التعديات أن تصنية االلتزامات كمتداولة أو غري متداولة يستند إىل احلقوق
القائمة يف هناية فرتة التقرير ،وحتدد أن التصنية ال يتأزر ابلتوقعات حول ما إذا كانت املنشأة
ستمارس حقها يف أتجيل تسوية االلتزا  ،كما توضح أن احلقوق تعد قائمة إذا مت االلتزا
ابلتعهدات يف هناية فرتة التقرير ،وتقد تعريفاً لـ "التسوية " لتوضح أهنا تشري إىل حتويل النقد
أو أدوات حقوق امللكية أو الصول الخرى أو اخلدمات إىل الطرا املقابل
تعديات على املعيار الدول للتقارير املالية رقم (- )۳مرجع لطار املفاهيم
حت ّدث التعديات املعيار الدول للتقارير املالية رقم ( )۳حبيث يشري إىل الطار املفاهيمي
لسنة  2018بدالً من إطار سنة  1989كما أهنا تضية إىل املعيار الدول للتقارير املالية
رقم ( )۳متطلباً يتعلق اباللتزامات احملددة ضمن نطاق معيار احملاسبة الدول رقم ( ،)37وهو
تطبق املنشأة املستحوذة معيار احملاسبة الدول رقم ( )37لتحديد ما إذا كان هنا التزا قائم
يف اتريخ االستحواذ نتيجة لحداث سابقة ابلنسبة للضريبة اليت ستندرج ضمن نطاق تفسري
جلنة تفسريات التقارير املالية الدولية رقم ( :)21الرسو  ،تطبق أول كانون الثاين املنشأة
املستحوذة تفسري جلنة تفسريات التقارير املالية الدولية رقم ( )21لتحديد ما إذا كان احلدث
امللز يسمح ابلتطبيق املبكر إذا ال ي نتج عنه التزا بسداد الضريبة قد وقع حبلول اتريخ
االستحواذ

تسري التعديات اليت أجريت على عمليات
اندماج العمال اليت يكون هلا اتريخ
استحواذ يف أو بعد بداية الفرتة السنوية
الوىل اليت تبدأ يف أو بعد أول كانون الثاين
 2022يسمح ابلتطبيق املبكر إذا طبقت
املنشأة كافة املراجع الخرى احملدزة

وأخرياً ،تضية التعديات بياانً صرحياً أبن املنشاة املستحوذة ال تعرتا ابملوجودات احملتملة
املستحوذ عليها يف اندماج العمال
تعديات على معيار احملاسبة الدول رقم ( )16املمتلكات واآلالت واملعدات -املتحصات
قبل االستخدا املقصود
ال تسمح التعديات خبصم أي عائدات انجتة من بيع الصناا اليت مت إنتاجها قبل أن يصبح
ه ا الصل متاحا لاستخدا من تكلفة أي بند من بنود املمتلكات واآلالت واملعدات ،أي
العائدات احملققة أزناء إحضار الصل إىل املوقع واحلالة التشغيلية الاتمة له لجنات العمال
ابلطريقة اليت تستهدفها الدارة وابلتال ،تعرتا املنشأة بعائدات تل املبيعات إىل جانت
التكالية ذات الصلة ضمن الربح أو اخلسارة وتقي املنشأة تكلفة ه البنود وفقا ملعيار
احملاسبة الدول رقم (" )2املخزون“ توضح التعديات أيضا معىن " اختبار ما إذا كان الصل
يعمل بشكل سليم“ وحيدد معيار احملاسبة الدول ( )16ذل على أنه تقييم ملا إذا كان
الداء القت واملادي لألصل ميكن استخدامه يف إنتاج أو توريد السلع أو اخلدمات أو أتجريها
لآلخرين أو لغراض إدارية وإذا مل يتم عرضها بشكل منفصل يف قائمة الدخل الشامل ،ينبغي
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أول كانون الثاين  ،۲۰۲۲مع السماح
ابلتطبيق املبكر

أن تفصح القوائم املالية عن قيمة العائدات والتكلفة املدرجة يف الريح أو اخلسارة واليت تتعلق
ببنود منتجة وليست إحدى خمرجات النشطة االعتيادية للمنشأة ،وأي بند (بنود) يتضمن
تل العائدات والتكلفة يف قائمة الدخل الشامل تطبق التعديات أبزر رجعي ،ولكن فقط
على بنود املم تلكات واآلالت واملعدات اليت مت إحضارها إىل املوقع واحلالة التشغيلية الاتمة
هلا لجنات العمال ابلطريقة اليت تستهدفها الدارة يف أو بعد بداية الفرتة الوىل املعروضة يف
القوائم املالية اليت تطبق فيها املنشأة التعديات للمرة الوىل
ين بغي على املنشاة االعرتاا ابلزر الرتاكمي للتطبيق الول للتعديات كتعديل على الرصيد
االفتتاحي لألرابح املدورة (أو أي بند آخر من بنود حقوق امللكية ،كما هو مائم) يف بداية
تل الفرتة الوىل املعروضة
املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة تعديات على معيار احملاسبة الدول رقم 37
-العقود املثقلة -تكلفة الوفاء ابلعقد

أول كانون الثاين  ،۲۰۲۲مع السماح
ابلتطبيق املبكر

تنص التعديات أن "تكلفة الوفاء" ابلعقد تشمل "التكالية اليت تتعلق مباشرة ابلعقد"
تتكون التكالية املتعلقة مباشرة ابلعقد من التكالية الضافية للوفاء هب ا العقد (على سبيل
املثال العمالة املباشرة أو املواد املباشرة) وتوتيع التكالية الخرى اليت تتعلق مباشرة بتنفي
العقد (على سبيل املثال توتيع مصارية االستها لحد بنود املمتلكات واآلالت واملعدات
املستخدمة يف الوفاء العقد) تطبق التعديات على العقود اليت مل تة املنشأة فيها بكافة
التزاماهتا كما يف بداية فرتة التقرير السنوي اليت تطبق فيها املنشأة التعديات للمرة الوىل ال
يتم تعديل أرقا املقارنة ،وبدال من ذل  ،يتعني على املنشأة االعرتاا ابلزر الرتاكمي لتطبيق
التعديات مبدئياً كتعديل للرصيد االفتتاحي لألرابح املدورة أو أي بند آخر من بنود حقوق
امللكية ،كما هو مائم ،يف اتريخ التطبيق الول
التحسينات السنوية للمعايري الدولية للتقارير املالية  ۲۰۲۰-۲۰۱۸املعيار الدول للتقارير
املالية رقم (- )1تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية لول مرة
يقد التعديل إعفاء إضافيا للشركة التابعة اليت تصبح أول شركة تطبق التعديل بعد شركتها
ال فيما يتعلق ابحملاسبة -عن فروق الرتمجة املرتاكمة نتيجة هل ا التعديل ،ميكن اآلن للشركة
التابعة اليت تستخد العفاء املنصوص عليه يف الفقرة (د  16أ) ضمن املعيار الدول للتقارير
املالية رقم ( )1أن ختتار أيضا قياس ،فروق الرتمجة الرتاكمية جلميع العمليات الجنبية ابلقيمة
الدفرتية اليت سيتم إدراجها يف القوائم املالية املوحدة للشركة ال  ،بناء على اتريخ انتقال الشركة
ال إىل تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية ،إذا مل يتم إجراء تعديات على إجراءات التوحيد
واآلاثر املرتتبة على اندماج العمال اليت استحوذت الشركة ال من خاهلا على الشركة
التابعة يتاح للشركة الزميلة أو املشروع املشرت خيار ممازل ابالستفادة من العفاء املنصوص
عليه يف الفقرة (د  16أ)
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أول كانون الثاين  ،۲۰۲۲مع السماح
ابلتطبيق املبكر

ال يوجد اتريخ سراين حمدد

املعيار الدول للتقارير املالية رقم  :16عقود الجيار
يستبعد التعديل التوضيح املتعلق ابلتعويض عن التحسينات على أرض مستأجرة
تعديات على معيار احملاسبة الدول ( )1عرض القوائم املالية وبيان املمارسة للمعايري الدولية
لعداد التقارير املالية ( )2إصدار الحكا النسبية -الفصاح عن السياسات احملاسبية

أول كانون الثاين  ،۲۰۲۳مع السماح
ابلتطبيق املبكر ويتم تطبيقه أبزر رجعي

تغري التعديات متطلبات معيار احملاسبة الدول ( )۱فيما يتعلق ابلفصاح عن السياسات
احملاسبية تستبدل التعديات مصطلح " معلومات السياسة احملاسبية اجلوهرية "جصطلح"
السياسات احملاسبية اهلامة“ تعترب معلومات السياسة احملاسبية مهمة إذا كان ،عند النظر
إليها جنبا إىل جنت املعلومات الخرى املدرجة يف القوائم املالية للمنشأة من املتوقع بشكل
معقول أن تلزر على القرارات اليت يتخ ها املستخدمون الساسيون للقوائم املالية لألغراض
العامة على أساس تل القوائم املالية

ال حتتوي تعديات بيان املمارسة ( )2على
املعايري الدولية لعداد التقارير املالية على
اتريخ سراين أو متطلبات انتقالية

كما مت تعديل الفقرات الداعمة يف معيار احملاسبة الدول رقم ( )1لتوضيح أن معلومات
السياسة احملاسبية " اليت تتعلق ابملعامات غري املادية أو الحداث أو الظروا الخرى غري
مهمة وال يلز الفصاح عنها قد تكون معلومات السياسة احملاسبية جوهرية بسبت طبيعة
املعامات ذات الصلة أو الحداث أو الظروا الخرى ،حىت لو كانت املبالغ غري جوهرية
ومع ذل  ،ليست كل معلومات السياسة احملاسبية املتعلقة ابملعامات املادية أو الحداث أو
الظروا الخرى هي جوهرية حبد ذاهتا وضع ل املعايري أيضا إرشادات وأمثلة لشرح
وإزبات تطبيق "عملية المهية النسبية املكونة من أربع خطوات" املوضحة يف بيان املمارسة
( )۲اخلاص ابملعايري الدولية لعداد التقارير املالية.
تعديات على معيار احملاسبة الدول (- )8السياسات احملاسبية ،والتغيريات يف التقديرات
احملاسبية والخطاء -تعرية التقديرات احملاسبية
تستبدل التعديات تعرية التقديرات احملاسبية بتعرية التغيري يف التقديرات احملاسبية جوجت
التعرية اجلديد ،فإن التقديرات احملاسبية هي " املبالغ النقدية يف القوائم املالية اليت ختضع
لعد التأكد من القياس" مت ح ا تعرية التغيري يف التقديرات احملاسبية ومع ذل  ،احتفظ
اجملل جفهو التغيريات يف التقديرات احملاسبية يف املعيار مع التوضيحات التالية:
•

ال يعترب التغيري يف التقدير احملاسيب الناتج عن معلومات جديدة أو تطورات جديدة
تصحيحاً خلطأ

• إن أتزريات التغيري يف أحد املدخات أو أسلوب القياس املستخد لتطوير التقدير
احملاسيب هي تغيريات يف التقديرات احملاسبية إذا مل تكن انجتة عن تصحيح أخطاء الفرتة
السابقة
أضاا اجملل مثالني ( 4و )5إىل الرشادات اخلاصة بتنفي معيار احملاسبة الدول (،)8
املصاحت للمعيار ح ا اجملل مثاالً واحداً (مثال  )3لنه قد يسبت ارتباكا يف ضوء
التعديات
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أول كانون الثاين  ،2023مع السماح
ابلتطبيق املبكر

تعديات على معيار احملاسبة الدول ( )12الضرائت -الضرائت امللجلة املتعلقة ابلصول
وااللتزامات الناشئة عن معاملة واحدة

أول كانون الثاين  ،۲۰۲۳مع السماح
ابلتطبيق املبكر

تقد التعديات استثناء آخر من العفاء من االعرتاا الول جوجت التعديات ،ال تطبق
املنشأة إعفاء االعرتاا الول للمعامات اليت تلدي إىل فروق ملقتة ومتساوية خاضعة
للضريبة وقابلة للخصم اعتمادا على قانون الضرائت املعمول به ،قد تنشأ الفروق امللقتة
اخلاضعة للضريبة واملقتطعة عند االعرتاا الول أبصل والتزا يف معاملة ال متثل اندماج أعمال
وال تلزر على الربح احملاسيب أو الربح اخلاضع للضريبة على سبيل املثال ،قد ينشأ ه ا عند
االعرتاا ابلتزا عقد الجيار وما يقابله من حق استخدا الصل بتطبيق املعيار الدول لعداد
التقارير املالية رقم  16يف اتريخ بدء عقد الجيار بعد التعديات على معيار احملاسبة الدول
رقم ( ،)۱۲يتعني على املنشأة االعرتاا ابملوجودات واملطلوابت الضريبة امللجلة ذات الصلة،
مع إدراج أي أصل ضرييب ملجل فضع ملعايري االسرتداد الواردة يف معيار احملاسبة الدول رقم
( )۱۲يضية اجملل أيضا مثاالً توضيحيا ملعيار احملاسبة الدول رقم ( )۱۲ال ي يوضح
كيفية تطبيق التعديات تنطبق التعديات على املعامات اليت حتدث يف أو بعد بداية أول
فرتة مقارنة معروضة ابلضافة إىل ذل  ،يف بداية أقرب فرتة مقارنة ،تعرتا املنشأة جا يلي:
• موجودات ضريبية ملجلة (إىل احلد ال ي يكون فيه من احملتمل توفر ربح خاضع للضريبة
ميكن يف مقابله استخدا الفرق امللقت القابل للخصم) والتزا ضرييب ملجل جلميع
الفروق امللقتة القابلة للخصم واخلاضعة للضريبة املرتبطة جا يلي:
 حق استخدا املوجودات والتزامات الجيار إيقاا التشغيل واالستعادة واملطلوابت املمازلة واملبالغ املقابلة املعرتا هبا كجزءمن تكلفة الصل ذي الصلة
• الزر الرتاكمي للتطبيق الول للتعديات كتعديل للرصيد االفتتاحي لألرابح املدورة (أو
أي مكون آخر من حقوق امللكية ،حست االقتضاء) يف ذل التاريخ
تتوقع الدارة تطبيق ه املعايري والتفسريات والتعديات اجلديدة يف القوائم املالية للشركة عندما تكون قابلة للتطبيق واعتماد ه املعايري والتفسريات
والتعديات اجلديدة قد ال يكون هلا أي أتزري جوهري على القوائم املالية للشركة يف فرتة التطبيق الول.
-3

ملخص السياسات احملاسبية املطبقة

إعداد البياانت املالية
جرى إعداد البياانت املالية وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية وقوانني التأمني املرعية يف اجلمهورية العربية السورية
أس إعداد البياانت املالية:
مت إعداد البياانت املالية على أسـاس الكلفة التارفية ابسـتثناء املوجودات املالية على أسـاس القيمة العادلة من خال الدخل الشـامل اآلخر واليت تظهر
ابلقيمة العادلة تظهر البياانت املالية ابللرية السورية (ل س ) ،العملة التشغيلية للشركة وعملة االقتصاد
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فيما يلي ملخص للسياسات احملاسبية املهمة:
أ -عقود التأمني التكافلي:
إن عقد التأمني التكافلي هو كناية عن عقد بني الفريق الول (شـركة التأمني) وبني املشـرت (امللمن له) هبدا املسـامهة الفعلية يف حسـاب املشـرتكني
التكافلي وذل هبدا احلصـ ـ ــول على منفعة التكافل الرئيسـ ـ ــية أو منافع التكافل الضـ ـ ــافية وفق أحكا وشـ ـ ــروط العقد تعترب القسـ ـ ــاط على عقود
التأمني التكافلي إيرادات عند إصدار العقود
متارس الشــركة نشــاطها وفقاً لحكا الشـريعة الســامية كما تتبع الشــركة نظا الوكالة أبجر مســبق وقد حددت هيئة الشـراا على التأمني بقرارها
رقم  100/20/86اتريخ  21كانون الول  2020أجر املسـ ـ ــامهني من إدارة أعمال التأمني التكافلي حبد أعلى ونسـ ـ ــبته ( %30من كامل القسـ ـ ــط
املسدد) لكافة فروع التأمني ،وابملقابل يتحمل حساب املسامهني كافة املصارية الدارية والعمومية هل احملافظ
وخبصـ ــوص أعمال اسـ ــتثمار أموال محلة الواثئق فتتبع الشـ ــركة نظا العمل ابملضـ ــاربة حيث يتقاضـ ــى حسـ ــاب املسـ ــامهني ما نسـ ــبته  %40من الرابح
احملققة عن عملية االستثمار املتعلقة حبساب املشرتكني ،ويتقاضى املسامهون كامل الرابح املتعلقة ابستثمار أموال املسامهني
يتم احتســاب االحتياطي احلســا املتعلق ابلتأمني على احلياة بنســبة  %60من االش ـرتاكات الســنوية ويتم احتســاب االحتياطي الفت وفقاً لتعليمات
هيئة الش ـ ـراا على التأمني ملقابلة قيمة القس ـ ــاط غري املس ـ ــتحقة واملس ـ ــجلة كإيرادات يف بيان الدخل والدخل الش ـ ــامل اآلخر وهو حيتس ـ ــت وفقاً
للنست التالية من حجم القساط املكتتت هبا:

أتمني النقل البحري-بضائع
أتمني السفر
التأمينات العامة وابقي فروع التأمني
أتمني إلزامي للسيارات
التأمني الصحي
أتمينات آلجال طويلة
احلوادث الشخصية
التغطية املصرفية ”“BBB

كما يف  31كانون الول
2021
%

25
100
40
40
40
100
60
40

كما يف  31كانون الول
2020
%

25
100
40
40
60
100
60
-

ب -التزامات عقود التأمني التكافلي:
التزامات عقود التأمني التكافلي جتا املطالبات حتت التسـ ـ ـ ــوية انجتة من مطالبات بلغت للشـ ـ ـ ــركة والتالت حتت التسـ ـ ـ ــوية بتاريخ بيان الوضـ ـ ـ ــع املال
ابلضافة إىل مطالبات حصلت ومل يبلغ عنها ويتم احتساهبا وفقاً لتعليمات هيئة االشراا على التأمني كما يلي:
 100ابملئة من اخلسارة املقدرة
 مطالبات عن حوادث حتت التسوية مطالبات حدزت ومل يبلغ عنها (:)IBNRمجيع فروع التأمني عدا التأمني الصحي واللزامي أيهمــا أكرب 15ابملئــة من قيمــة مطــالبــات حتــت التسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويــة أو 7.5ابملئــة من قيمــة
القساط املكتتت هبا لكل فرع من فروع التأمني
 15ابملئة من املطالبات املدفوعة
التأمني الصحي
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ابتـداءً من البيـاانت املـاليـة اخلتـاميـة لعـا  2015وبنـاءً على تعميم هيئـة الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراا
التأمني اللزامي
على الت ـ ــأمني رقم /1099ص امللرخ بت ـ ــاريخ  25تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين الث ـ ــاين  ،2015يتم
احتس ـ ــاب أيهما أكرب 15ابملئة من قيمة التغري يف احتياطي مطالبات قيد التس ـ ــوية
(إمجـال احتيـاطي مطـالبـات قيـد التسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويـة حمتجز آلخر املـدة مطروحـاً منـه إمجـال
احتيــاطي مطــالبــات قيــد التسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويــة املفرج عنــه أول املــدة) أو 7.5ابملئــة من قيمــة
القساط املكتتت هبا
يتم احتجات مطالبات حدزت ومل يبلغ عنها جلميع فروع التأمني ملدة س ـ ـ ــنة واحدة عدا فرع التأمني اللزامي فيتم احتجات ملدة زاث س ـ ـ ــنوات ابتداءً
من  1نيسـ ــان  2018كما يتم الفراج عن احتياطي مطالبات حدزت ومل يبلغ عنها لفرع السـ ــفر ،للعقود املنتهية ،بشـ ــكل ربع سـ ــنوي يف هناية الربع
التال للربع ال ي مت االحتجات فيه
ج -عمليات إعادة التأمني التكافلي:
لقد اعتمدت الشـركة احتسـاب حصـة شـركات إعادة التأمني من القسـاط والعمولة املقبوضـة من شـركات إعادة التأمني وحصـة شـركات إعادة التأمني
من املطالبات املدفوعة وحتت التسـ ـ ـ ــوية واملطالبات اليت حصـ ـ ـ ــلت ومل يبلغ عنها على أسـ ـ ـ ــاس اتفاقيات معقودة معها وسـ ـ ـ ــجلت يف حسـ ـ ـ ــاابت ه
الشركات
د -حصة معيدي التأمني من االحتياطي الفت واحلسا :
يتم احتس ـ ـ ـ ــاب حص ـ ـ ـ ــة معيدي التأمني من االحتياطي الفت واحلس ـ ـ ـ ــا على أس ـ ـ ـ ــاس الس ـ ـ ـ ــنادات الفعلية املقدمة هلم وإمجال املبالغ الفعلية العائدة
لاحتياطي الفت واحلسا
يتم إظهار حصة معيدي التأمني من الحتياطي الفت واحلسا ك مم مدينة يف بيان الوضع املال ويتم احتساهبا كما يلي:
 100ابملئة من اخلسارة املقدرة
 مطالبات عن حوادث حتت التسوية مطالبات حدزت ومل يبلغ عنها ()IBNRمجيع فروع التأمني عدا التأمني الصحي واللزامي أيهما أكرب 15ابملئة من قيمة حصـة معيدي التأمني من مطالبات حتت التسـوية أو
7.5ابملئة من أقساط إعادة التأمني العائدة لنف السنة
 15ابملئة من حصة معيدي التأمني من املطالبات املدفوعة
التأمني الصحي
ابتـداءً من البيـاانت املـاليـة اخلتـاميـة لعـا  2015وبنـاءً على تعميم هيئـة الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراا
التأمني اللزامي
على الت ـ ــأمني رقم /1099ص امللرخ بت ـ ــاريخ  25تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين الث ـ ــاين  ،2015يتم
احتس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب أيهمـا أكرب 15ابملئـة من قيمـة التغري يف حص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة املعيـد من احتيـاطي
مطالبات قيد التسـ ـ ــوية (إمجال احتياطي مطالبات قيد التسـ ـ ــوية حمتجز آلخر املدة
مطروحـاً منــه إمجــال احتيــاطي مطــالبــات قيــد التسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويــة املفرج عنــه أول املــدة) أو
7.5ابملئة من أقساط إعادة التأمني العائدة لنف السنة
يتم احتجات حصة معيدي التأمني من مطالبات حدزت ومل يبلغ عنها جلميع فروع التأمني ملدة سنة واحدة فقط
ه -توتيع املصارية الدارية والعمومية:
تقو الدارة بتوتيع املص ــارية الدارية والعمومية الناجتة عن عملية إدارة احملافظ التأمينية بني محلة الواثئق واملس ــامهني ،وذل بناءاً على نس ــت حمددة
وفقاً لقرار ل الدارة رقم  10اتريخ  21كانون الثاين  2009وموافقة هيئة الرقابة الش ـ ـ ـ ـ ــرعية للش ـ ـ ـ ـ ــركة يف اجتماعها رقم  16واجتماعها رقم 87
بتاريخ  12نيسان 2012
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و -املطالبات املدفوعة:
تظهر املطالبات املدفوعة اليت متثل التعويضات املسددة خال السنة والتعويضات املتوجبة حلاملي عقود التأمني بنهاية السنة بعد تن ـ ـزيل االسرتدادات
املستحقة عنها تقو الشركة بقيد االسرتدادات املستحقة عن املطالبات املدفوعة عند حتصيلها
ت-

العمات الجنبية:

إن العمليات املالية بعمات غري اللرية الس ــورية تس ــجل حس ــت س ــعر الص ــرا املعمول به يف اتريخ العملية إن أرص ــدة املوجودات واملطلوابت املالية
احملمولة ابلعمات الجنبية يعاد حتويلها إىل اللرية السورية وفق أسعار الصرا السائدة يف اتريخ بيان الوضع املال
أما أرصدة املوجودات واملطلوابت غري املالية وحقوق الشركاء فيتم حتويلها على أساس سعر الصرا التارفي
إن الرابح أو اخلسائر الناجتة عن التحويل تسجل يف بيان الدخل والدخل الشامل اآلخر
أسعار الصرا املعتمدة كانت كما يلي:
كما يف  31كانون الول

 1دوالر أمريكي
 1يورو

2021
لس

2020
لس

2,512
2.845.34

1.256
1.532.95

ح -املوجودات الثابتة املادية ومشاريع قيد النشاء:
تظهر املوجودات الثابتة املادية على أس ـ ــاس التكلفة التارفية بعد تنزيل االس ـ ــتهاكات املرتاكمة ،وخس ـ ــارة تدين القيمة ،إن وجدت تتض ـ ــمن تكلفة
املوجودات املشرتاة  ،كلفة الشراء إضافة إىل التكالية الضافية اليت تتكبدها الشركة ليصال املوجودات إىل حالتها التشغيلية
إن تكلفة املوجودات املنشـ ـ ـ ــأة أو قيد النشـ ـ ـ ــاء واملنوي اسـ ـ ـ ــتعماهلا لغاايت النتاج أو الدارة تتضـ ـ ـ ــمن ،التعاب املهنية ،وتكالية القرتاض املر لة
للموجودات امللهلة وفقاً للمعيار احملاس ـ ـ ـ ـ ــيب الدول رقم ( 23تكالية القرتاض) إن اهتا ه املوجودات يبدأ عندما تص ـ ـ ـ ـ ــبح املوجودات جاهزة
لإلستعمال
جيري استها املوجودات الثابتة املادية ابستعمال طريقة القسط الثابت على مدى العمار النتاجية وابعتماد النست السنوية التالية:
%

2
20
25
25
25
25

مباين
سيارات
أاثث ومفروشات
لوات معلوماتية كمبيوتر وملحقاهتا
جتهيزات ومعدات
ديكورات وحتسينات

يف اتريخ إعــداد البيــاانت املــاليــة تقو الدارة جراجعــة العمــار النتــاجيــة املقــدرة للموجودات الثــابتــة وقيمــة النفــايــة يف هنــايــة العمر النتــاجي وطريقــة
االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتها يعرتا ابلفروقات الناجتة عن مراجعة التقديرات يف فرتة مراجعة التقديرات الاحقة إذا كانت إعادة التقييم تلزر على السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنة احلالية
والفرتات الاحقة
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يتم احتســاب الربح أواخلســارة النامجة عن اســتبعاد املوجودات الثابتة ،على أســاس الفرق بني ســعر البيع والقيمة الدفرتية الصــافية ويتم تســجيل الربح
أواخلسارة يف بيان الدخل والدخل الشامل اآلخر
ط -التدين يف قيمة املوجودات الثابتة املادية وغري املادية:
يف اتريخ كل بيان وض ـ ـ ـ ــع مال تقو الش ـ ـ ـ ــركة جراجعة القيم احلالية للموجودات املادية وغري املادية لتحديد فيما إذا كان هنا أي ملش ـ ـ ـ ــر يدل على
اخنفاض يف قيمة املوجودات إن وجد ،يتم تقدير القيمة املسـ ــرتدة للموجودات لكي يتم حتديد مدى اخلسـ ــارة تتم مراجعة املوجودات غري امللموسـ ــة
ذات احلياة النتاجية غري احملددة بتاريخ بيان الوضع املال لتحديد فيما إذا كان هنا أي ملشر يدل على تدين قيمتها
إن القيمة املسرتدة هي القيمة العلى مما يلي:
 القيمة العادلة اليت تعك وضع السوق بتاريخ بيان الوضع املال مطروحاً منها تكلفة البيع حيث ينطبق ،لتحديد القيمة العادلة للموجودات القيمة املستخدمة اليت تعادل التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة واملتوقعة من االستمرار يف استعمال الصل ومن القيمة كخردة يف هناية احلياةالعملية املقدرة لألصل وذل فيما يتعلق بوحدة توليد النقد حيث ينطبق
إذا كانت القيمة املس ـ ــرتدة املقدرة لألص ـ ــل أقل من قيمته الدفرتية ،يتم خفض القيمة الدفرتية لألص ـ ــل إىل أن تص ـ ــل إىل قيمته املس ـ ــرتدة إن خس ـ ــارة
اخنفاض القيمة تس ـ ــجل يف بيان الدخل والدخل الش ـ ــامل اآلخر ،إال إذا كان الص ـ ــل قد مت إعادة تقييمه ويف ه احلالة فإن خس ـ ــارة االخنفاض يف
القيمة تعامل كاخنفاض يف إعادة التقييم
يف حالة مت الحقاً عك خســارة اخنفاض القيمة ،يتم تايدة القيمة الدفرتية لألصــل إىل أن تصــل القيمة املقدرة املســرتدة عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى أن ال تكون الزايدة
أعلى من القيمة الدفرتية فيما لو مل يكن هنا اخنفاض يف قيمة الصـل يف السـنوات السـابقة إن عك خسـارة االخنفاض يف القيمة يتم تسـجيله يف
بيان الدخل والدخل الشـامل اآلخر إال إذا كان الصـل قد مت إعادة تقييمه ويف ه احلالة فإن عك خسـارة االخنفاض يف القيمة تعامل كزايدة يف
إعادة التقييم
ي -املوجودات الثابتة غري املادية:
تظهر املوجودات غري املادية بسعر الكلفة بعد تنـزيل الطفاء املرتاكم وخسائر التدين يف القيمة إن وجدت
جيري استها املوجودات غري املادية ابستعمال طريقة القسط الثابت على مدى العمار النتاجية املقدرة كما:
برامج املعلوماتية
اشرتاكات يف مع التأمني اللزامي

 3سنوات
 3سنوات

يف اتريخ إعداد بيان الوض ـ ــع املال تقو الدارة جراجعة العمار النتاجية املقدرة للموجودات غري املادية وطريقة االطفاء يعرتا ابلفروقات الناجتة
عن مراجعة التقديرات احملاس ـ ــبية يف الس ـ ــنة اليت تراجع فيها التقديرات وذل إذا كانت ه املراجعة تلزر حص ـ ـرايً على ه الس ـ ــنة ،أو يف فرتة
املراجعة وفرتات الحقة إذا كانت املراجعة تلزر على السنة احلالية وفرتات الحقة.
 املوجودات واملطلوابت املالية:يتم االعرتاا ابملوجودات واملطلوابت املالية يف بيان الوضع املال عندما تصبح الشركة طرفاً يف الشروط التعاقدية لألدوات املالية
تظهر ال مم املدينة وذمم العماء والوكاء ووســطاء التأمني بقيمتها اال ية بعد تن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـزيل ملوانت مناســبة للقيم غري القابلة للتحصــيل املتوقعة تظهر
ال مم الدائنة وذمم شركات إعادة التأمني بقيمتها اال ية
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ل -التأمينات االجتماعية:
إن الشــركة مســجلة يف ملسـســة التأمينات االجتماعية يف اجلمهورية العربية الســورية وتســدد بشــكل منتظم التأمينات عن موظفيها إىل امللسـســة متثل
ه التسـ ــديدات واجبات الشـ ــركة جتا موظفيها فيما فص تعويض هناية اخلدمة وابلتال سـ ــوا حيصـ ــل املوظفون على ه ا التعويض من ملسـ ـسـ ــة
التأمينات االجتماعية لي على الشركة أية التزامات أخرى جتا موظفيها فيما يتعلق بتعويض هناية اخلدمة
 امللوانت:يتم تكوين ملوانت االلتزامات املالية الناجتة عن أحداث سـ ـ ــابقة واليت من احملتمل أن يرتتت عنها اسـ ـ ــتعمال موارد إقتصـ ـ ــادية ميكن تقديرها بشـ ـ ــكل
معقول
ن -ضريبة الدخل:
حتتس ـ ــت الش ـ ــركة ضـ ـ ـريبة الدخل وفقاً لحكا املرس ـ ــو التشـ ـ ـريعي رقم  43للعا  2005وال ي حدد الضـ ـ ـريبة جعدل 15ابملائة من ص ـ ــايف الرابح
اخلاضـ ــعة للضـ ـريبة يف حال طرحت شـ ــركة التأمني أكثر من  %50من أسـ ــهمها لاكتتاب خال عا  2013مت إصـ ــدار تشـ ـريعات ضـ ـريبية جديدة
تفرض على الشركات ضريبة إعادة إعمار بنسبة  %10من ضريبة الدخل ،وتسدد مع تسديد الضريبة
ختتلة الرابح اخلاض ــعة للض ـريبة عن الرابح الص ــافية الواردة يف بيان الدخل والدخل الش ــامل اآلخر بس ــبت اس ــتبعاد املبالغ غري اخلاض ــعة للض ـريبة
وإضافة املبالغ غري اجلائز تنـزيلها من الوعاء الضرييب
س -إيرادات املراحبة:
تقيد إيرادات املراحبة على أس ــاس االس ــتحقاق يف بيان الدخل والدخل الش ــامل اآلخر وتتض ــمن الرابح املكتس ــبة على الودائع لدى املص ــارا واليت
حتتست على أساس املبلغ ونسبة الربح املطبقة
ع -النقد وما يواتي النقد:
يتضمن ه ا البند النقد واحلساابت اجلارية والودائع لجل ذات االستحقاقات القصرية اليت التتعدى استحقاقاهتا الصلية الثازة أشهر (زازة أشهر
فأقل)
ا -املوجودات واملطلوابت الضريبية امللجلة:
إن الض ـ ـ ـرائت امللجلة هي الض ـ ـ ـرائت املتوقع دفعها أو اس ـ ـ ــرتدادها نتيجة الفروقات الزمنية امللقتة بني قيمة املوجودات أو املطلوابت يف البياانت املالية
والقيمة اليت يتم احتسـ ــاب الربح الضـ ـرييب على أسـ ــاسـ ــها وحتتسـ ــت الضـ ـرائت امللجلة وفقاً للنسـ ــت الضـ ـريبية اليت يتوقع تطبيقها عند تسـ ــوية االلتزا
الضرييب أو حتقيق املوجودات الضريبية امللجلة
يتم االعرتاا ابملطلوابت الض ـ ـريبية امللجلة للفروقات الزمنية اليت سـ ــينتج عنها مبالغ سـ ــوا تدخل يف احتسـ ــاب الربح الض ـ ـرييب مسـ ــتقباً بينما يتم
االعرتاا ابملوجودات الضريبية امللجلة للفروقات الزمنية اليت سينتج عنها مبالغ سوا تنزل مستقبا عند احتساب الربح الضرييب
يتم مراجعة رصـ ـ ــيد املوجودات الضـ ـ ـريبية امللجلة يف اتريخ البياانت املالية ويتم ختفيضـ ـ ــها يف حالة توقع عد إمكانية االسـ ـ ــتفادة من تل املوجودات
الضريبية جزئيا أو كلياً
ض -قرض حسن حلملة الواثئق:
يلتز املسـ ــامهون جنح محلة الواثئق قرض حسـ ــن ملقابلة العجز يف صـ ــندوق محلة الواثئق ،كما تقو الشـ ــركة بتشـ ــكيل خمصـ ــص ديون مشـ ــكو يف حتصـ ــيلها
ملقابلة ه ا القرض احلسن
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أحكا حماسبية مهمة ومصادر أساسية للتقديرات واالفرتاضات

يف س ــياق تطبيق الس ــياس ــات احملاس ــبية امل كورة يف اليض ــاح رقم  3أعا  ،على إدارة الش ــركة أن تس ــتعمل تقديرات وافرتاض ــات متعلقة ابلقيمة الدفرتية
للموجودات واملطلوابت غري املتوفرة من مص ـ ــادر أخرى تعتمد ه التقديرات واالفرتاض ـ ــات املتعلقة هبا على عامل اخلربة وعلى عوامل أخرى تعترب
ذات صــلة  .وقد ختتلة النتائج الفعلية عن ه التقديرات واالفرتاضــات .تتم مراجعة التقديرات واالفرتاضــات بشــكل دوري يعرتا ابلفروقات الناجتة
عن مراجعة التقديرات احملاس ــبية يف الس ــنة اليت تراجع فيها التقديرات وذل إذا كانت ه املراجعة تلزر حص ـرايً على ه الس ــنة ،أو يف فرتة املراجعة
وفرتات الحقة إذا كانت املراجعة تلزر على السنة احلالية وفرتات الحقة.
أ -مبدأ االستمرارية:
قامت الدارة بتقييم مدى قدرة الشــركة على االســتمرار يف العمل على أســاس مبدأ االســتمرارية وذل حســت متطلبات معيار احملاســبة الدول رقم 1
اعتمدت الدارة بتقييمها على موعة من امللشـرات املالية والتشــغيلية تعتقد الدارة أنه وابلرغم من حالة عد االســتقرار اليت متر هبا اجلمهورية العربية
الســورية وحالة عد اليقني املســتقبلية ،فإن الشــركة متتل املوارد الكافية لاســتمرار ابلعمل يف املدى املســتقبلي املنظور بناءاً عليه فقد مت إعداد القوائم
املالية على أساس مبدأ االستمرارية
ب -اخنفاض قيمة ذمم التأمني التكافلي املدينة:
يتم تقد ير القيمة القابلة للتحصـيل من ذمم التأمني املدينة عند وجود إمكانية عد حتصـيل تل ال مم بشـكل كامل إن حتديد وجود إخنفاض يف قيمة
ذمم التأمني املدينة ،يتطلت من الدارة تقييم مس ــتوى املاءة والس ــيولة املالية حلملة واثئق التأمني وك ل لش ــركات التأمني ،وك ل يتم مراجعة نس ــت
التحصـ ــيات بناءً على املعلومات التارفية للشـ ــركة والدراسـ ــات التفصـ ــيلية اليت متت خال السـ ــنة ورأي الدارة القانونية للشـ ــركة يتم ازبات الفرق بني
املبالغ املتوقع حتص ــيلها والقيمة الدفرتية كمص ــارية يف بيان الدخل والدخل الش ــامل اآلخر يتم إزبات الفرق بني املبالغ اليت يتم حتص ــيلها فعلياً خال
الفرتات املستقبلية واملبالغ املتوقعة يف بيان الدخل والدخل الشامل اآلخر يف السنة اليت يتم هبا التحصيل
جـ -تقييم االلتزامات الناجتة عن املطالبات املوقوفة لعقود التأمني التكافلي:
يعترب تقدير االلتزامات الناجتة عن املطالبات املوقوفة لعقود التأمني على أنه أكثر التوقعات احلسـ ـ ـ ـ ـ ــابية للشـ ـ ـ ـ ـ ــركة حيث هنال عوامل غري ملكدة جيت
أخ ها ابالعتبار عند تقدير االلتزا اليت سـ ــتقو الشـ ــركة بتسـ ــديد الحقاً مقابل ه املطالبات يتم تقدير االلتزامات الناشـ ــئة لكل من القيمة املتوقعة
لتكالية املطالبات املبلغ عنها بتاريخ املركز املال إن االلتزا للمطالبات املبلغ عنها واليت مل يتم سـ ـ ـ ـ ــدادها يتم تقديرها اسـ ـ ـ ـ ــتناداً إىل املعلومات املتعلقة
بكل مطالبة على حدى أجبلغت للفرع كما يف اتريخ املركز املال يتم إعادة تقييم املطالبات لكفايتها ويتم تعديل املخصص بناءً على ذل
دـ -استهاكات املوجودات الثابتة املادية:
كما جاء يف اليض ــاح رقم  3أعا  ،تقو الش ــركة جراجعة االعمار النتاجية املقدرة للموجودات الثابتة املادية وطريقة االس ــتها املطبقة وقيمة النفاية
يف هناية العمر النتاجي لألصل يف هناية كل دورة مالية
د -إطفاء املوجودات الثابتة غري املادية:
كما جاء يف اليضاح رقم  3أعا  ،تقو الشركة جراجعة العمار النتاجية املقدرة للموجودات غري املادية وطريقة الطفاء يف هناية كل دورة مالية
هـ -تدين قيمة املوجودات وتكوين امللوانت الاتمة
يف ظل الظروا الراهنة اليت متر هبا اجلم هورية العربية السـورية ،قامت الدارة بتقدير القيمة االسـرتدادية للموجودات ابعتقاد الدارة ،ال توجد ملشـرات
لتكوين ملوانت تدين إضافية
- 24 -

-5

النقد وما يواتي النقد

يتكون ه ا البند مما يلي:

مسامهون

حساابت جارية لدى املصارا
محلة الواثئق

النقد يف الصندوق
حساابت جارية لدى املصارا

مسامهون

حساابت جارية لدى املصارا
محلة الواثئق

النقد يف الصندوق
حساابت جارية لدى املصارا

اللرية السورية
لس

كما يف  31كانون الول 2021
القيمة املقابلة
للعمات الجنبية
لس

اجملموع
لس

1.621.665.922

4.736.502

1.626.402.424

1.621.665.922

4.736.502

1.626.402.424

1.766.400
319.355.436

768.439.377

1.766.400
1.087.794.813

321.121.836

768.439.377

1.089.561.213

1.942.787.758

773.175.879

2.715.963.637

اللرية السورية
لس

كما يف  31كانون الول ( 2020مع ّدلة)
القيمة املقابلة
للعمات الجنبية
لس

اجملموع
لس

2,119,859,246

772,176

2,120,631,422

2,119,859,246

772,176

2,120,631,422

57,934,310
76,053,087

19,085,451

57,934,310
95,138,538

133.987.397

19.085.451

153,072,848

2.253.846.643

19.857.627

2,273,704,270
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ودائع لدى املصارا

يتكون ه ا البند مما يلي:

ودائع تستحق خال سنة  -مسامهون
ودائع تستحق خال سنة  -محلة واثئق
خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة

اللرية السورية
لس

291.918.000
(15.711.424
276.206.576

ودائع تستحق خال سنة  -مسامهون
ودائع تستحق خال سنة  -محلة واثئق
خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة

اللرية السورية
لس

387,000,000
266,918,000
(12,430,315
641,487,685

كما يف  31كانون الول 2021
القيمة املقابلة
للعمات الجنبية
لس

اجملموع
لس

4.095.635.136
1.708.160.000
) (14.977.091

4.095.635.136
2.000.078.000
) (30.688.515

5.788.818.045

6.065.024.621

كما يف  31كانون الول ( 2020مع ّدلة)
القيمة املقابلة
للعمات الجنبية
لس

)

اجملموع
لس

2,281,866,368
1,186,920,000
) (22,818,807

2,668,866,368
1,453,838,000
) (35,249,122

3,445,967,561

4,087,455,246

)

تتخلص حركة خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة كما يلي:
2021
لس

( 2020مع ّدلة)
لس

رصيد أول السنة
إضافات
اسرتدادات

35,249,122
(4.560.607

12.699.149
22.549.973
)

رصيد آخر السنة

30.688.515

35.249.122

إن الودائع لدى املصارا مصنفة ضمن املرحلة الوىل كما يف  31كانون الول  2021و ،2020وال يوجد حتويات بني املراحل أو أرصدة معدومة
خال السنة املنتهية يف  31كانون الول  2021و2020
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استثمارات مالية ابلقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر

تتكون االستثمارات املالية من خال الدخل الشامل اآلخر مما يلي:
اجملموع
لس
1,664,953,204
851,730,996
(515,924,170

)

201,680,223
9.660.850
) (6.574.235

165.243.953
)

2,000,760,030
178.915.235
(1.169.881.438

)

204.766.838

165.243.953

1.009.793.827

التغري املرتاكم يف القيمة العادلة لاستثمارات املالية من خال الدخل الشامل اآلخر
211,513,055
395,913,728
الرصيد كما يف  1كانون الثاين 2020
18,596,607
1.579.198.172
صايف التغري يف القيمة العادلة
)
(331.173.830
استبعادات

538.512.564
609.705.032
-

1,145,939,347
2.207.499.811
(331.173.830

)

الرصيد كما يف  31كانون الول ( 2020مع ّدلة) 1,643,938,070
2.321.794.862
صايف التغري يف القيمة العادلة
(2.351.747.160
استبعادات خال السنة

230,109,662
563.084.770
)

1.148.217.596
3.348.215.192
-

3,022,265,328
6.233.094.824
(2.351.747.160

)

1.613.985.772

793.194.432

4.496.432.788

6.903.612.992

الكلفة التارفية
الرصيد كما يف  1كانون الثاين 2020
إضافات خال السنة
استبعادات خال السنة*

شركات اتصاالت
لس
201,680,223
)

بنو
لس
1,325,223,707
824,536,317
(515,924,170

الرصيد كما يف  31كانون الول ( 2020مع ّدلة) 1,633,835,854
169.254.385
إضافات خال السنة
(1.163.307.203
استبعادات خال السنة*
الرصيد كما يف  31كانون الول 2021

الرصيد كما يف  31كانون الول 2021

639.783.036

شركات صناعية
لس
138.049.274
27.194.679
-

صايف القيمة الدفرتية
2.253.768.808

997.961.270

4.661.676.741

7.913.406.819

الرصيد كما يف  31كانون الول 2021

الرصيد كما يف  31كانون الول ( 2020مع ّدلة) 3,277,773,924

431,789,885

1.313.461.549

5,023,025,358

تتلخص حركة احتياطي القيمة العادلة لاستثمارات املالية من خال الدخل الشامل اآلخر كما يلي:
2021
محلة واثئق
لس

مسامهني
لس

اجملموع
لس

الرصيد كما يف بداية السنة
صايف التغري يف القيمة العادلة لاستثمارات املالية ابلقيمة
العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر

2.917.019.200

105.246.128

6.021.220.038

211.874.786

6.233.094.824

الرصيد كما يف هناية السنة

6.586.492.078

317.120.914

6.903.612.992

استبعادات *

(2.351.747.160
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)

-

3.022.265.328

(2.351.747.160

)

مسامهني

( 2020مع ّدلة)
محلة واثئق

اجملموع

لس

لس

لس

الرصيد كما يف بداية السنة
صايف التغري يف القيمة العادلة لاستثمارات املالية ابلقيمة
العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر

1,143,949,748

1,989,599

2.104.243.282

103,256,529

2.207.499.811

الرصيد كما يف هناية السنة

2,917,019,200

105,246,128

3,022,265,328

استبعادات *

(331.173.830

)

-

1,145,939,347

)

(331.173.830

* خال عا  2021قامت الدارة ببيع عدد من أسهمها يف بن الربكة سورية وبن سورية الدول السامي وشركة سريايتيل موابيل تيليكو سورية
مقابل  3.521.628.598لرية سورية بلغ الربح الناتج عن ه العملية  2.351.747.160لرية سورية مت االعرتاا به يف حقوق امللكية (راجع
بيان التغريات يف حقوق املسامهني)
-8

عماء مدينون ،وسطاء ووكاء أتمني

يظهر رصيد عماء مدينون ،وسطاء ،ووكاء أتمني ابلقيمة الصافية بعد تنزيل خمصص ديون مشكو يف حتصيلها كما يلي:
كما يف  31كانون الول
( 2020مع ّدلة)
2021
لس
لس

عماء مدينون ،وسطاء ،ووكاء أتمني
خمصص ديون مشكو يف حتصيلها
تتلخص حركة خمصص ديون مشكو يف حتصيلها كما يلي:

648.358.045
(41.142.647

448.077.569
) (25.686.116

607.215.398

422.391.453

2021
لس

الرصيد كما يف بداية السنة
إضافات

25.686.116
15.456.531

الرصيد كما يف آخر السنة

41.142.647
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( 2020مع ّدلة)
لس

24.768.964
917.152
25.686.116

)

تتوتع أعمار ذمم عماء مدينون ،وسطاء ،ووكاء التأمني كما يلي:
كما يف  31كانون الول
2021
لس

أقل من أو يساوي  60يو
بني  61يو و 90يو
بني  91يو و 120يو
بني  121يو و 180يو
بني  181يو و 270يو
أكرب من  270يو

-9

( 2020مع ّدلة)
لس

415.018.577
17.105.320
71.188.166
6.690.969
109.674.686
28.680.327

364,822,224
13,206,752
39,048,398
6,316,201
1,861,921
22.822.073

648.358.045

448.077.569

حساابت مدينة من شركات التأمني وإعادة التأمني

تتوتع احلساابت املدينة لشركات التأمني وإعادة التأمني كما يلي:
كما يف  31كانون الول
( 2020مع ّدلة)
2021
لس
لس

شركات أتمني وإعادة أتمني حملية
شركات أتمني وإعادة أتمني خارجية
خمصص ديون مشكو يف حتصيلها
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752.128
1.730.695.100
1.731.447.228
(31,437,589

871,468
876.914.912
877,786,380
) (31,437,589

1.700.009.639

846,348,791

)

-10

أرصدة مدينة ودائنة وعمليات مع الطراا ذات العاقة

تتألة الطراا ذات العاقة من مدراء القسا والفرع ،والدارة العليا ،وأعضاء ل الدارة ،وأعضاء اهليئة الشرعية ،وكبار املسامهني ،وشركات اتبعة
لكبار املسامهني فيما يلي ملخص الرصدة املدينة والدائنة لألطراا ذات العاقة:

ذمم مدينة أطراا ذات العاقة:
شركة موعة أوالد دشيت االستثمارية*
موعة وحود التجارية
أعضاء هيئة الرقابة الشرعية

كما يف  31كانون الول
( 2020مع ّدلة)
2021
لس
لس

اتبعة لكبار املسامهني
اتبعة لكبار املسامهني
هيئة الرقابة الشرعية

خمصص ديون مشكو يف حتصيلها
ذمم دائنة أطراا ذات العاقة:
دائنو توتيعات أرابح
بن الربكة سورية
مدراء القسا والفروع

2.000.000.000
4.182.558
326.255
2.004.508.813
(4.182.558

4,182,558
4,182,558
) (4,182,558

2.000.326.255

-

191.384.307
1,197
24.256.367

16,215,354
1,197
-

215.641.871

16,216,551

* خال عا  2021وافق ل إدارة العقيلة للتأمني التكافلي على املسامهة بتأسي
جبلغ  250.000.000.000لرية سورية

شركة العقيلة العقارية بنسبة  %2من رأس مال الشركة املقدر

دفعت الشركة خال عا  2021مبلغ  2.000.000.000لرية سورية ريثما يتم استكمال إجراءات املسامهة الحقاً
فيما يلي ملخص التعامل مع الطراا ذات العاقة:
للسنة املنتهية يف  31كانون الول
2020
2021
لس
لس

صايف إيرادات أقساط التأمني
مطالبات مدفوعة
مصارية رواتت وأتعاب الدارة
مكافآت ل الدارة

9.257.742
(12.085.000
204.811.833
15.000.000

- 30 -

)

)
74.045.042
72.000.000

-11

أرابح مراحبة مستحقة غري مقبوضة وموجودات أخرى

يتكون ه ا البند مما يلي:
كما يف  31كانون الول
( 2020معدلة)
2021
لس
لس

أرابح ودائع مستحقة -محلة واثئق
أرابح ودائع مستحقة -مسامهني
مصارية مدفوعة مقدماً
حجوتات قضائية لدى البنو
دفعات مقدمة للموردين
دفعات مقدمة للموظفني
شركة وساطة مالية
مصارية دعائية وحتفيزية مدفوعة مقدماً
أرصدة مدينة أخرى

6.669.748
21.415.473
59.957.178
51.531.874
2.327.830
9.969.672
244.656.263
46,873
12.097.711

6,266,749
11,884,562
24,987,567
25,281,928
238,038,109
9,843,269
46,873
167,967

خمصص ديون مشكو يف حتصيلها

408.672.622
(5.401.399

316,517,024
) (5,004,655

403.271.223

311,512,369

تتلخص حركة خمصص ديون مشكو يف حتصيلها كما يلي:

2021
لس

الرصيد كما يف بداية السنة
إضافات

5.004.655
396.744

الرصيد كما يف هناية السنة

5.401.399
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( 2020مع ّدلة)
لس

3,415,449
1,589,206
5,004,655

)

-12

حصة معيدي التأمني من االحتياطيات الفنية واحلسابية

يتكون ه ا البند مما يلي:
كما يف  31كانون الول 2021

فرع التأمني:

حصة معيدي التأمني
من إيرادات غري مكتسبة

حصة معيدي التأمني من
مطالبات حتت التسوية

حصة معيدي التأمني من
مطالبات حدزت
ومل يبلغ عنها

اجملموع

لس

لس

لس

لس

احلياة
البحري
شامل سيارات
إلزامي سيارات
احلريق
السفر
احلوادث العامة
احلوادث الشخصية

28.292.685
22.335.282
8.371.417
68.417.812
48.197.789
3.759.942
787.639

8.695.218
12.499.365
4.714.600
26.035.926
39.458.251
684.000
196.000

6.700.585
1.412.796
3.905.389
12.828.340
4.174.662
704.989
98.455

36.987.903
41.535.232
14.498.813
29.941.315
120.704.403
52.372.451
5.148.931
1.082.094

اجملموع

180.162.566

92.283.360

29.825.216

302.271.142

كما يف  31كانون الول ( 2020مع ّدلة)

فرع التأمني:

حصة معيدي التأمني
من إيرادات غري مكتسبة

حصة معيدي التأمني من
مطالبات حتت التسوية

حصة معيدي التأمني من
مطالبات حدزت
ومل يبلغ عنها

اجملموع

لس

لس

لس

لس

احلياة
البحري
شامل سيارات
إلزامي سيارات
احلريق
اهلندسي
السفر
احلوادث العامة
احلوادث الشخصية

5,965,271
9,720,632
8,132,728
30,324,264
804,600
1,916,215
574,920

195,218
17,085,419
1,079,600
23,596,153
40,162,339
135,575
684,000
92,000

2,916,190
1,524,887
3,539,423
6,024,351
20,327
215,712
359,297
71,865

6,160,489
29,722,241
10,737,215
27,135,576
76,510,954
155,902
1,020,312
2,959,512
738,785

اجملموع

57,438,630

83,030,304

14,672,052

155,140,986
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-13

استثمارات عقارية

ميثل ه ا البند قيمة أرض مت شراؤها خال عا  2010يف منطقة معضمية الشا يف دمشق وقيمة أسهم مت شراؤها خال عا  2016يف مشروع استثمار
عقاري يف منطقة املزة خلة مشفى الراتي يف دمشق
تتلخص حركة االستثمارات العقارية كما يلي:
كما يف  31كانون الول
( 2020مع ّدلة)
2021
لس
لس

خمصص اخنفاض قيمة استثمارات عقارية

643,187,435
643,187,435
(46.000.000

643,187,435
643,187,435
) (46,000,000

الرصيد يف بداية السنة
إضافات

الرصيد يف هناية السنة

597.187.435

597,187,435

)

قامت الشركة إبعداد دراسة لتقييم استثماراهتا كما يف  31كانون الول  2020ونتيجة هل ا الدراسة تبني أنه يوجد اخنفاض يف قيمة استثمار منطقة
املعضمية جبلغ  46.000.000ل س
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-14

املوجودات الثابتة املادية (بعد تنـزيل االستها املرتاكم)

تتلخص حركة ه ا البند كما يلي:
الكلفة التارفية:
الرصيد كما يف  1كانون الثاين 2020
إضافات خال السنة
استبعادات خال السنة
الرصيد كما يف
 31كانون الول ( 2020مع ّدلة)
إضافات خال السنة
استبعادات خال السنة
حتويات
الرصيد كما يف  31كانون الول 2021
االستها املرتاكم:

الاثث
مباين
لس
328,884,273
-

سيارات
لس
18,172,600
(577,850

ديكورات

مشروعات

لوات معلوماتية

جتهيزات

وحتسينات
و معدات
كمبيوتر وملحقاهتا
و املفروشات
لس
لس
لس
لس
39,178,637
18,895,701
33,157,638
12,985,533
1,640,000
11,981,600
7,155,985
) (1,555,000
) (362,810
) (1,669,195( ) 4,473,485

قيد التنفي
لس
478,785,335
200,677,642
)

المجال
لس
930,059,717
221,455,227
(8,638,340

15,668,033
17,594,750
328,884,273
5.145.000
137.235.724
(631.064( ) 137.235.724
40.657.500
1.022.342.908

31,488,443
3.367.500
)
-

39,263,637
30,514,491
11.066.520
22.726.900
)
(116.000
102.827.921
45.450.514

1,142,876,604
679,462,977
735.291.245
555.749.601
(137.982.788
() 1.211.278.843

60.839.469

34.855.943

153.158.078

1.740.185.061

17.594.750 1.351.227.181

98.575.905

23.933.735

)

)

الرصيد كما يف  1كانون الثاين 2020
إضافات خال السنة
استبعادات خال السنة
الرصيد كما يف
 31كانون الول ( 2020مع ّدلة)
إضافات خال السنة
استبعادات خال السنة

(23,112,011( ) 11,118,646( ) 15,705,912( ) 34,181,713
) (3,558,641
(863,639( ) 1,851,138( ) 6,595,707
1,247,049
633,500
577,850
-

) (36,387,101( ) 15,233,307
) (733,922( ) 3,730,073
362,810

)
)

-

() 135,738,690
() 17,333,120
2,821,209

(25,423,603( )11,348,785( ) 16,979,200( ) 40,777,420
(2.756.179( ) 4.168.107( ) 16.631.683( ) 11.675.395
631.064
16.017.101
-

) (37,121,023( ) 18,600,570
) (7.557.088( ) 9.035.126
55,536

)
)

-

() 150,250,601
() 51.823.578
16.703.701

الرصيد كما يف  31كانون الول 2021

(28.179.782( ) 14.885.828( ) 17.593.782( ) 52.452.815

) (44.678.111( ) 27.580.160

)

-

)

القيمة الدفرتية الصافية:

الرصيد كما يف  31كانون الول 2021
الرصيد كما يف
 31كانون الول ( 2020مع ّدلة)

968 1.298.774.366
288,106,853

615,550

(185.370.478

45.953.641

6.676.161

70.995.745

108.479.967

23.933.735

1.554.814.583

4,319,248

6,064,840

11,913,921

2,142,614

679,462,977

992,626,003
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 -15املوجودات الثابتة غري املادية (بعد تنـزيل الطفاء املرتاكم)
تتلخص حركة ه ا البند كما يلي:

اشرتا يف
مع التأمني اللزامي
لس

برامج معلوماتية
لس

الكلفة التارفية:

اجملموع
لس

الرصيد كما يف  1كانون الثاين 2020
إضافات
الرصيد كما يف  31كانون الول ( 2020مع ّدلة)
إضافات

7,441,273
4,105,000
11,546,273
2,600,000

10,472,972
10,472,972
-

17,914,245
4,105,000
22,019,245
2,600,000

الرصيد كما يف  31كانون الول 2021

14,146,273

10,472,972

24,619,245

االطفاء املرتاكم:

(7,441,273
الرصيد كما يف  1كانون الثاين 2020
(837,209
إضافات خال السنة
الرصيد كما يف  31كانون الول ( 2020مع ّدلة) (8,278,482
(1.619.264
إضافات خال السنة
الرصيد كما يف  31كانون الول 2021

)
)
)
)

(9.897.746

(10,472,972
(10,472,972
-

) (17,914,245
(837,209
) (18,751,454
(1.619.264

)
)
)
)

) (10.472.972

) (20.370.718

)

القيمة الدفرتية الصافية:

الرصيد كما يف  31كانون الول 2021

4.248.527

-

4.248.527

الرصيد يف 31كانون الول ( 2020مع ّدلة)

3,267,791

-

3,267,791

-16

وديعة مدة لصاحل هيئة الشراا على التأمني

وفقاً للمرسو التشريعي رقم  43لعا  ،2005تلتز شركات التأمني أبن تودع ابسم هيئة الشراا على التأمني لدى إحدى املصارا السورية املرخصة
مبلغ  2مليون لرية سورية وديعة ضمان ابلنسبة لكل فرع من أفرع التأمني اليت ترغت جزاولتها ،على أن ال يزيد موع ما تودعه لكـل الفرع عن 25
مليون لرية سورية ،وعلى أن تبقى ه الوديعة مدة مادامت الشركة قائمة وتقو بعملها
-17

حساابت دائنة لشركات التأمني وإعادة التأمني

ميثل ه ا البند أرصدة مدة على شركات إعادة التأمني ملقابلة حصة معيدي التأمني من االحتياطيات الفنية واحلسابية ابلضافة إىل حساابت شركات
إعادة التأمني اجلارية واليت تتلخص جا يلي:
 مستحقات شركات إعادة التأمني -حساابت مدة ملعيدي التأمني عن االحتياطي الفت (سنة واحدة)
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 حساابت مدة ملعيدي التأمني عن مطالبات حتت التسوية ( 3أشهر) حساابت مدة ملعيدي التأمني عن مطالبات حصلت ومل يبلغ عنها ( 3أشهر)تتوتع احلساابت الدائنة لشركات التأمني وإعادة التأمني كما يلي:
كما يف  31كانون الول
( 2020معدلة)
2021
لس
لس

شركات أتمني وإعادة أتمني حملية
شركات أتمني وإعادة أتمني خارجية

-18

120.396.411
388.451.141

71,788,807
193,644,596

508.847.552

265,433,403

االحتياطيات الفنية واحلسابية

يتكون ه ا البند مما يلي:
احتياطي
إيرادات غري مكتسبة
لس
فرع التأمني:

كما يف  31كانون الول 2021
احتياطي مطالبات
احتياطي مطالبات
حدزت ومل يبلغ عنها
حتت التسوية
لس
لس

اجملموع
لس

حياة ادخاري
حياة
النقل
مركبات -اضرار ذاتية
مركبات -مسلولية مدنية
صحي داخلي
صحي خارجي
حريق
التغطية املصرفية ”“BBB
هندسي
السفر
املسلوليات
احلوادث العامة
احلوادث الشخصية

726.341
41.993.109
26.323.823
18.870.566
129.544.690
632.232.650
159.984.029
74.481.781
16.145.702
79.132.772
1.398.474
4.605.428
984.549

10.390.435
15.542.478
17.849.630
368.184.651
277.540.508
81.802.058
42.941.500
855.000
245.000

7.897.147
4.091.944
40.036.959
13.965.334
3.027.319
23.925
6.884.292
262.214
863.517
123.071

726.341
52.383.544
49.763.448
40.812.140
537.766.300
909.773.158
241.786.087
131.388.615
19.173.021
23.925
86.017.064
1.660.688
6.323.945
1.352.620

اجملموع

1.186.423.914

815.351.260

77.175.722

2.078.950.896
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فرع التأمني:

احتياطي
إيرادات غري مكتسبة
لس

حياة ادخاري
حياة
النقل
مركبات -أضرار ذاتية
مركبات -مسلولية مدنية
صحي داخلي
صحي خارجي
حريق
هندسي
السفر
املسلوليات
احلوادث العامة
احلوادث الشخصية

3,396,130
11,678,495
12,815,670
18,096,331
46,165,211
321,034,414
97,242,090
31,617,792
1,507,365
871,136
4,060,322
718,650

اجملموع

549,203,606

كما يف  31كانون الول ( 2020مع ّدلة)
احتياطي مطالبات
احتياطي مطالبات
حدزت ومل يبلغ عنها
حتت التسوية
لس
لس

390,435
21,143,718
20,721,130
369,422,829
94,288,789
4,609,531
43,668,500
159,500
855,000
115,000

3,844,701
3,393,062
33.655.254
6,550,275
23,925
404.267
163,338
761,310
89,931

555,374,432

48,886,063

 -19ذمم دائنة ودائنون خمتلفون
يتكون ه ا البند مما يلي:

اجملموع
لس

3,396,130
12,068,930
37,804,089
42,210,523
449.243.294
415,323,203
101,851,621
81,836,567
183,425
1.911.632
1,034,474
5,676,632
923.581
1,153,464,101

كما يف  31كانون الول
( 2020مع ّدلة)
2021
لس
لس

دفعات مقدمة من العماء والوكاء
ضريبة رواتت وأجور
أتمينات إجتماعية
االحتاد السوري لشركات التأمني
رسم طابع وإدارة حملية و هود حر وإعادة بناء
مصارية مستحقة
عموالت هيئة الشراا على التأمني املستحقة
إشرتاكات مستحقة يف صندوق متضرري حوادث السري
أتعاب مهنية واستشارية
مطالبات مستحقة
شركات إدارة النفقات الطبية
دائنون خمتلفون
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139.193.415
28.354.940
1.792.021
50.679
8.745.361
33.768.220
16.936.319
1.241.108
300.000
1.645.905
119.691.117
204.808.364

92,590,727
16,717,586
1,898,391
11,790,777
46,918,204
8,471,668
514,546
3,175,000
75,377,999
10,993,404
1.231.606.880

556.527.449

1.500.055.182

-20

خمصص ضريبة الدخل

يتم تشكيل خمصص ضريبة الدخل وفقاً لحكا املرسو التشريعي رقم  43للعا  2005وال ي حدد الضريبة جعدل  %15من صايف الرابح اخلاضعة
للضريبة ،بدون أية إضافات أخرى يتم إخضاع نتيجة أعمال السنة للتعديات للوصول إىل الدخل اخلاضع للضريبة وذل بسبت اختاا املعايري
الدولية للت قارير املالية عن النظمة الضريبية السورية وخاصة ابلنسبة الهتا املباين وفروقات أسعار الصرا غري احملققة وخمصص الديون املشكو يف
حتصيلها
مت احتساب ضريبة دخل محلة الواثئق واملسامهني كما يلي:
أ -ضريبة دخل محلة الواثئق:

للسنة املنتهية يف  31كانون الول
2020
2021
لس
لس

صايف فائض حقوق محلة الواثئق قبل الضريبة
ينزل:
مكاست فروقات أسعار صرا غري حمققة حلملة الواثئق
توتيعات أرابح أسهم نقدية
قرض حسن حلملة الواثئق
أرابح القانون 60
يضاا:
خسائر القانون 60
مصروا خمصص ديون مشكو يف حتصيلها
ضريبة القانون 60
(اخلسارة الضريبية)  /الربح الضرييب
نسبة الضريبة
ضريبة الدخل
مسامهة وطنية لعادة العمار ( %10من الضريبة)

1.983.160.022

1.475.903.332

(1.983.160.022
(2.451.750
(814.502.938
-

) (1.395.126.812
)
) (29.002.135
(14.256.698

443.990.483
3.281.109
17.353.550
(352.329.546
%15
-

7.126.066
2.208.480
) 46.852.233
%15
7.027.835
702.784

-
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7.730.619

)
)
)

ضريبة دخل املسامهني:

للسنة املنتهية يف  31كانون الول
2020
2021
لس
لس

أرابح السنة قبل ضريبة الدخل
ينزل:
مكاست فروقات أسعار صرا غري حمققة للمسامهني
ريع العقارات
توتيعات أرابح أسهم نقدية
اسرتداد خمصص خسائر ائتمانية متوقعة
يضاا:
مصروا خمصص خسائر ائتمانية متوقعة
مصروا خمصص ديون مشكو يف حتصيلها
خمصص قرض حسن حلملة الواثئق
االخنفاض يف قيمة االستثمارات العقارية
استها املباين
(اخلسارة الضريبية)  /الربح الضرييب
نسبة الضريبة
ضريبة الدخل
مسامهة وطنية لعادة العمار ( %10من الضريبة)

1.247.290.290

1.128.357.733

(1.274.192.828
(561.200
(20.414.910
-

(2.090.205.008
(401.000
(184.433.450
(7.841.716

)
)
)
)

15.853.275
814.502.938
11.675.395
(312.491.833
%15
-

15.423.907
2.506.358
29.002.135
46.000.000
6.595.707
) 51.649.459
%15
7.747.419
774.742
8.522.161

)
)
)

قررت إدارة الشركة عد تشكيل موجودات ضريبية ملجلة عن اخلسارة الضريبية احملتسبة خال السنة املنتهية يف  31كانون الول 2021
تتلخص حركة خمصص ضريبة الدخل كما يلي:

كما يف  31كانون الول
( 2020مع ّدلة)
2021
لس
لس

18.331.533
(18.331.533
-

الرصيد كما يف بداية السنة
ضريبة دخل محلة الواثئق
ضريبة دخل املسامهني
اسرتدادات ضريبية عن أعوا سابقة
املدفوع خال السنة
تكالية ضريبية إضافية عن أعوا سابقة

-

الرصيد كما يف هناية السنة
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14,479,637
7.730.619
8.522.161
(12,593,163
) (1,886,473
2,078,752
18.331.533

)
)

-21

العجز املرتاكم يف حقوق محلة الواثئق

ميثل الفائض املرتاكم توتيعات مستحقة حلملة الواثئق مل يتم توتيعها بعد كما يف هناية العا يف حال وجود عجز مرتاكم يف صندوق محلة الواثئق ،يلتز
املسامهون بتقدمي قرض حسن لتغطية كامل العجز يف صندوق محلة الواثئق ،كما تقو الشركة بتشكيل خمصص ديون مشكو يف حتصيلها ملقابلة ه ا
القرض احلسن
-22

رأس املال

يتكون رأ ال الشركة البالغ  4مليار لرية سورية من  40مليون سهم بقيمة ا ية  100لرية سورية للسهم الواحد ،مرخص ومدفوع ابلكامل
 -23االحتياطي القانوين
حددت املادة  197من قانون الشركات رقم  29اتريخ  24شباط  2011االحتياطي القانوين جعدل  %10من صايف الرابح السنوية قبل الضريبة،
حىت بلوغه  %25من رأس املال ،إال أنه جيوت جوافقة اهليئة العامة للشركة االستمرار يف اقتطاع ه النسبة حىت يبلغ موع االقتطاعات هل ا االحتياطي
كامل رأ ال الشركة تتلخص حركة االحتياطي القانوين كما يلي:
بلغ االحتياطي القانوين  335.782.941ل س كما يف  31كانون الول  2021وكما يف  31كانون الول  2020مل تقم الشركة ابقتطاع احتياطي
قانوين للسنوات امل كورة لعد وجود أرابح قابلة للتخصيص كما هو موضح يف اجلدول أدان :
2021
لس

أرابح السنة قبل ضريبة الدخل
مكاست غري حمققة للمسامهني انجتة عن تغريات أسعار الصرا (اليضاح )24
الرابح القابلة للتخصيص
نسبة ختصيص االحتياطي القانوين
االحتياطي القانوين للسنة

1.128.357.733
(2.090.205.008
(961.847.275
%10
-
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2020
لس

1.247.290.290
) (1,274,192,828
) (26.902.538
%10
-

)
)

-24

مكاست غري حمققة مرتاكمة انجتة عن تغريات أسعار الصرا

أصدرت هيئة الوراق والسواق املالية السورية التعميم رقم ( )12بتاريخ  15شباط  2015والقاضي بضرورة فصل املكاست أو اخلسائر الناجتة عن
إعادة تقييم البنود النقدية املعرتا هبا ابلعمات الجنبية ببند منفصل قبل الدخل اخلاضع للضريبة يف بيان الدخل والدخل الشامل اآلخر ،ويف
مكوانت حقوق امللكية ضمن بيان الوضع املال ،ويف بيان التغيريات يف حقوق امللكية
تتلخص حركة املكاست غري احملققة املرتاكمة الناجتة عن تغريات أسعار الصرا كما يلي:
حقوق محلة الواثئق:
كما يف  31كانون الول
( 2020مع ّدلة)
2021
لس
لس

الرصيد كما يف بداية السنة
مكاست غري حمققة انجتة عن تغريات أسعار الصرا

1,673,035,936
1.983.160.022

277,909,124
1,395,126,812

الرصيد كما يف هناية السنة

3.656.195.958

1,673,035,936

حقوق املسامهني:
كما يف  31كانون الول
( 2020مع ّدلة)
2021
لس
لس

الرصيد كما يف بداية السنة
مكاست غري حمققة انجتة عن تغريات أسعار الصرا

1,981,954,832
2.090.205.008

707,762,004
1,274,192,828

الرصيد كما يف هناية السنة

4.072.159.840

1,981,954,832

-25

فروقات أسعار صرا حمققة

ميثل ه ا البند الرابح أو اخلسائر الناجتة عن فروقات أسعار الصرا كون الشركة تظهر البياانت املالية ابللرية السورية العملة التشغيلية للشركة وعملة
االقتصاد ،بينما بعض املوجودات واملطلوابت املالية تسجل ابلعمات الجنبية يضاا إىل ذل  ،االخنفاض احلاد للرية السورية مقابل العمات
الخرى مقارنة مع السنوات السابقة (راجع خماطر العمات الجنبية إيضاح )35
-26

مصروا خمصص ديون مشكو يف حتصيلها

يتكون ه ا البند مما يلي:

للسنة املنتهية يف  31كانون الول
2020
2021
لس
لس

عماء مدينون ،وسطاء ،ووكاء أتمني
أرابح مراحبة مستحقة غري مقبوضة وموجودات أخرى
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15.456.531
396.744

917.152
1.589.206

15.853.275

2.506.358

 -27مصارية أتمينية أخرى
يتكون ه ا البند مما يلي:

للسنة املنتهية يف  31كانون الول
2020
2021
لس
لس

التعاب الدارية لشركات إدارة النفقات الطبية
حصة صندوق الرعاية الجتماعية
مصارية أخرى لفروع التأمني

 -28رسو هيئة الشراا على التأمني
يتكون ه ا البند مما يلي:

177.565.003
18.099.692
38.461.479

65.666.540
5.383.255
14.661.696

234.126.174

85.711.491

للسنة املنتهية يف  31كانون الول
2020
2021
لس
لس

بدل إشراا هيئة الشراا على التأمني
صندوق تعويض متضرري حوادث السري هولة املسبت
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17.178.505
3.224.456

8.284.174
1.148.094

20.402.961

9.432.268

-29

املصارية الدارية والعمومية

يتكون ه ا البند مما يلي:

للسنة املنتهية يف  31كانون الول
2020
2021
لس
لس

رواتت وأجور
مصروفات بدالت ترخيص وتسجيل
دعاية وإعان
مصروا إجيار
أتعاب مهنية وقانونية
قرطاسية ومطبوعات
كهرابء وماء وبريد وهاتة
مصروفات بنكية
صيانة وإصاح
سفر واجتماعات
مصارية رسو مالية
نظافة وضيافة
تربعات
نقل موظفني
أخرى

-30

474.754.848
11.150.000
78.440.781
23.966.905
44.811.467
10.912.700
37.361.916
3.793.717
100.969.600
6.698.400
81.360.069
27.769.233
63.529.000
39.877.833
31.318.056

261.557.533
8.800.000
10.552.105
11.317.857
12.686.988
5.497.805
24.335.046
1.216.442
36.838.607
5.218.400
8.063.897
8.174.125
800.000
8.468.900
5.712.517

1.036.714.525

409.240.222

نصيت املسامهني من الفائض التأميت حلملة الواثئق

الفائض التأميت هو ما تبقى من موع أقساط التأمني املكتتبة من قبل محلة الواثئق وعوائد استثماراهتا وأي إيرادات أخرى ،بعد خصم املطالبات
املدفوعة حلملة الواثئق وصايف التغري يف املخصصات واالحتياطيات الفنية واحلسابية ،ونصيت محلة الواثئق من املصارية الدارية والعمومية ،ونصيت
املسامهني من الفائض التأميت حلملة الواثئق مقابل إدارة كل من أعمال التأمني التكافلي وأنشطة االستثمار ،وسائر املصروفات اخلاصة بصندوق محلة
الواثئق تقو الشركة ابحتساب الفائض التأميت على أساس اعتبار مجيع أنواع التأمني التكافلي املختلفة وحدة واحدة يعترب الفائض التأميت حق
حلملة الواثئق وهو مملو هلم ملكاً مشرتكاً ،وال جيوت للمسامهني املشاركة يف ه ا الفائض
تتقاضى الشركة أتعاب إدارة من محلة الواثئق وفق نظا الجر ابلوكالة بنسبة  %30من الفائض التأميت ،بعد تغطية العجز املرتاكم يف صندوق محلة
الواثئق ،وذل لقاء إدارة كل من عمليات التأمني التكافلي (إدارة احملفظة التأمينية) وأنشطة االستثمار
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مت احتساب نصيت املسامهني من الفائض التأميت حلملة الواثئق كما يلي:

2021
لس

(843.505.073
3.656.195.958

( 2020مع ّدلة)
لس

) (29.002.135
1.673.035.936

العجز املرتاكم يف حقوق محلة الواثئق
مكاست غري حمققة مرتاكمة انجتة عن تغريات سعر الصرا
احتياطي القيمة العادلة لاستثمارات املالية ابلقيمة العادلة
من خال الدخل الشامل اآلخر
قرض حسن حلملة الواثئق

317.120.914
843.505.073

105.246.128
29.002.135

الرصيد كما يف هناية السنة

3.973.316.872

1.778.282.064

)

تتلخص حركة القرض احلسن حلملة الواثئق كما يلي:
كما يف  31كانون الول
( 2020مع ّدلة)
2021
لس
لس

الرصيد كما يف بداية السنة
إضافات

-31

29.002.135
814.502.938

29.002.135

843.505.073

29.002.135

توتيعات أرابح أسهم نقدية

خال السنة املنتهية يف  31كانون الول  2021قامت الشركة الهلية للزيوت النباتية املسامهة املغفلة بتوتيع أرابح على محلة السهم بقيمة 100
لرية سورية للسهم الواحد ،بلغ نصيت شركة العقلية للتأمني التكافلي من ه الرابح مبلخ  68.049.700لرية سورية
ابلضافة إىل ذل  ،قامت شركة إ نت البادية املسامهة املغفلة بتوتيع أرابح على محلة السهم بقيمة  150لرية سورية للسهم الواحدة بلغ نصيت
شركة العقيلة للتأمني التكافلي من ه الرابح مبلغ  59.561.250لرية سورية
ابلضافة إىل ذل  ،قامت شركة سريايتيل موابيل تيليكو املسامهة املغفلة العامة بتوتيع أرابح على محلة السهم بقيمة 1.050لرية سورية للسهم
الواحد بلغ نصيت مسامهي شركة العقيلة للتأمني التكافلي منها  56.822.500لرية سورية يف حني بلغ نصيت محلة الواثئق مبلغ  2.451.750لرية
سورية

- 44 -

-32

فروقات أسعار صرا حمققة وإيرادات أخرى للمسامهني

يتكون ه ا البند مما يلي:

للسنة املنتهية يف  31كانون الول
2020
2021
لس
لس

فروقات أسعار صرا حمققة للمسامهني

-33

(38.837.252

) 1.749.216

(38.837.252

) 1.749.216

رحبية السهم الساسية واملخففة

يتكون ه ا البند مما يلي:
للسنة املنتهية يف  31كانون الول
2020
2021
لس
لس

1.128.357.733
40,000,000

صايف ربح السنة
املتوسط املرجح لعدد السهم

28.21

رحبية السهم الساسية واملخففة
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1.236.689.377
40,000,000
30.92

-34

التحليل القطاعي

إن التحليل القطاعي للسنة املنتهية يف  31كانون الول  2021كالتال:

الدخاري
لس

محاية
لس

1,210,568

القساط املكتتبة يف السنة احلالية

69,988,515

إلغاءات القساط (من الواثئق امللغاة)
أقساط العادة الواردة
إمجال القساط املكتتت هبا
حصة املعيدين من القساط (نسيب) يف السنة احلالية
حصة املعيدين من القساط (اختياري) يف السنة احلالية
حصة املعيدين من القساط (فائض خسارة) يف السنة احلالية
حصة معيدي التأمني من إمجال القساط املكتتت هبا يف السنة احلالية

69,988,515
(1,359,778
(45,794,697
(47,154,475

صايف القساط املكتتت هبا يف السنة احلالية

22,834,040

1,210,568

أقساط سنة فائتة ( 12شهر)
إمجال حصة املعيدين عن سنة فائتة ( 12شهر)
احتياطي اليرادات غري املكتسبة يف هناية السنة

69,988,515
(47,154,475
(41,993,109

1,210,568

حصة معيد التأمني من إيرادات غري مكتسبة يف هناية السنة
احتياطي إيرادات غري مكتسبة يف بداية السنة ()1/1
حصة معيد التأمني من إيرادات غري مكتسبة يف بداية السنة ()1/1
إمجال التغري يف احتياطي القساط غري املكتسبة

28,292,685
11,678,495
(5,965,271
(30,314,614

)
)

1,210,568

)

)
) (726,341

3,396,130

)
) 2,669,789

صايف التغري يف احتياطي القساط غري املكتسبة

(7,987,200

صايف أقساط التأمني املكتسبة
العموالت املقبوضة

14,846,840
-

3,880,357

إمجال اليرادات

14,846,840

3,880,357

-

نقل بضائع
لس

-

) 2,669,789

105,295,292

327,356,102

105,295,292
(89,341,126
(4.497.639
(93.838.765

(3,494,377
323,861,725
)
) (10.693.125
) (10.693.125

) (1,025,262
47,176,415
(20,928,542
) (1.188.125
) (22.116.667

)
)
)

1,580,581,624

399,960,072

323,861,725
) (10.693.125
) (129,544,690

47,176,415
) (22.116.667
) (18,870,566

1,580,581,624
)
) (632,232,650

)

399,960,072
(159,984,029

)

46,165,211
)
) (83,379,479

8,371,417
18,096,331
(8,132,728
) (774,235

321,034,414
)
) (311,198,236

)

97,242,090
(62,741,939

)

)

(62,741,939

105,295,292
(93.838.765
) (26,323,823
22,335,282
12,815,670
(9,720,632
(13,508,153
(893,503

-

الصحي الداخلي
لس

48,201,677

11.456.527
-

سيارات إلزامي
لس

سيارات شامل
لس

الصحي اخلارجي
لس

313.168.600

) (83,379,479

25.059.748

) (535,546

1,581,228,140
)

(646,516
1,580,581,624
-

) (311,198,236

399,960,072
)

399,960,072
-

10.563.024
26,802,338

229.789.121
-

24.524.202
1,216,140

1,269,383,388
-

337,218,133
-

37.365.362

229.789.121

25.740.342

1,269,383,388

337,218,133
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)

إن التحليل القطاعي للسنة املنتهية يف  31كانون الول  2021هي كالتال  /اتبع:

التغطية املصرفية
”“BBB
لس

احلريق
لس
القساط املكتتبة يف السنة احلالية
إلغاءات القساط (من الواثئق امللغاة)
أقساط العادة الواردة
امجال القساط املكتتت هبا
حصة املعيدين من القساط (نسيب) يف السنة احلالية

السفر
لس

اهلندسي
لس

املسلوليات
لس

186,204,452
186,204,452
(107,302,757

40.364.255
40.364.255
)

-

94,283,889
(2,493,337
91,790,552
(55,662,150

3,496,186
)
3,496,186
)

(63,741,773
حصة املعيدين من القساط (اختياري) يف السنة احلالية
(7.953.636
حصة املعيدين من القساط (فائض خسارة) يف السنة احلالية
حصة معيدي التأمني من إمجال القساط املكتتت هبا يف السنة احلالية (178.998.166
7.206.286
صايف القساط املكتتت هبا يف السنة احلالية
186,204,452
أقساط سنة فائتة ( 12شهر)
(178.998.166
إمجال حصة املعيدين عن سنة فائتة ( 12شهر)
(74,481,781
احتياطي اليرادات غري املكتسبة يف هناية السنة
68,417,812
حصة معيد التأمني من إيرادات غري مكتسبة يف هناية السنة
31.617.792
احتياطي إيرادات غري مكتسبة يف بداية السنة ()1/1
حصة معيد التأمني من إيرادات غري مكتسبة يف بداية السنة (30.324.264( )1/1

40.364.255
40.364.255
(16.145.702
-

-

(55,662,150
36,128,402
91,790,552
(55,662,150
(79,132,772
48,197,789
1.507.365
(804.600

-

)

-

(77,625,407
(30,232,218
5,896,184
5,896,184

) (527,338
) (527,338
2.819.510
2.819.510

إمجال التغري يف احتياطي القساط غري املكتسبة
صايف التغري يف احتياطي القساط غري املكتسبة
صايف أقساط التأمني املكتسبة
العموالت املقبوضة
إمجال اليرادات

(42,863,989
(4,770,441
2.435.845
41,603,336
44.039.181

)
)
)

)
)

)

) (16.145.702
) (16.145.702
24.218.553
24.218.553

)

)
)
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)

)
)

(149.338
(149.338
3.346.848
3,496,186
(149.338
(1,398,474
871.136
-

احلوادث العامة
لس
11,530,763
(17,194
11,513,569
(8,454,855
)
)

)
)

(945,000
(491.797
(9.891.652
1.621.917
11,513,569
(9.891.652
(4,605,428
3,759,942
4.060.322
(1.916.213

) (545,106
) 1,298,623
2.920.540
2,772,707
5.693.247

احلوادث الشخصية
لس
1,640,915
)
1,640,915
) (1,312,732
)
)
)

)

-

(70.091
(1.382.823
258.092
1,640,915
) (1.382.823
) (984,549
787,639
718.650
) (574.920
) (265,899
(53,180
204.912
393,820
598.732

اجملموع
لس

)
)

)
)

)
)
)

2,830,396,571
(7,676,686
40.364.255
2.863.084.140
(263,433,398
(131,410,012
(25.043.751
(419.887.161
2.443.196.979
2.863.084.140
(419.887.161
(1.186.423.914
180,162,566
549.203.606
(57.438.628
(637.220.308
(514.496.370
1.928.700.609
72,788,341
2.001.488.950

)

)
)
)
)

)
)

)
)
)

إن التحليل القطاعي للسنة املنتهية يف  31كانون الول 2021كالتال:
محاية
لس

إمجال املطالبات املدفوعة
حصة معيدي التأمني من إمجال املطالبات املدفوعة (نسيب)
حصة معيدي التأمني من إمجال املطالبات املدفوعة (اختياري)
حصة معيدي التأمني من إمجال املطالبات املدفوعة (فائض خسارة)
إمجال حصة معيدي التأمني من إمجال املطالبات املدفوعة

)

-

(12,705,028
10,413,959
10,413,959

صايف املطالبات املدفوعة

(750,000

)

-

(2,291,069

) (49,332,679

إمجال احتياطي املطالبات حتت التسوية يف هناية السنة
حصة معيد التأمني من احتياطي املطالبات حتت التسوية يف هناية السنة
إمجال احتياطي املطالبات قيد التسوية يف بداية السنة ()1/1
حصة معيد التأمني من احتياطي املطالبات قيد التسوية يف بداية السنة ()1/1
إمجال التغري يف احتياطي املطالبات قيد التسوية

(10,390,435
8,695,218
390.435
(195.218
(10,000,000

)

-

(15,542,478
12,499,365
21,143,718
(17,085,419
5,601,240

) (368,184,651
26,035,926
369,422,829
) (23,596,153
1,238,178

)

صايف التغري يف احتياطي املطالبات قيد التسوية

(5,000,000
4,250,000

الدخاري
لس

نقل بضائع
لس

سيارات إلزامي
لس

4,250,000

-

(1,500,000

)
)

) (49,332,679
-

سيارات شامل
لس

الصحي اخلارجي
لس

الصحي الداخلي
لس

) (13,827,360
-

) (1.309.757.661
-

) (13,827,360

) (1.309.757.661

)

) (17,849,630
4,714,600
20,721,130
) (1,079,600
2,871,500

) (277,540,508
78,499,363
)
(199,041,145

)

)

(199,041,145

)

(86,497,796

)

(81,802,058
20,398,957
(61,403,101

)

)

(61,403,101

)

-

1,015,186

3,677,951

احتياطي مطالبات حدزت مل يبلغ عنها يف هناية السنة
حصة معيدي التأمني من مطلبات حدزت ومل يبلغ عنها يف هناية السنة
احتياطي مطالبات حدزت ومل يبلغ عنها ()1/1

-

-

(7,897,147
6,700,585
3,844,701

) (40,036,959
3,905,389
33,655,254

) (4.091.944
1,412,796
3,393,062

)

-

حصة املعيدين من احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها يف بداية السنة ()1/1
إمجال التغري يف احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها

-

-

(2.916.190
(4,052,446

) (3.539.423
) (6,381,705

) (1.524.887
) (698.882

)
)

-

-

) (810,973

)

-

-

20.198.190
-

-

صايف التغري يف احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها

-

-

(268,051

اسرتدادات من مطالبات مدفوعة هناية السنة
اسرتدادات من مطالبات مدفوعة بداية السنة ()1/1

-

-

1,362,872

صايف التغري يف اسرتدادات من املطالبات املدفوعة
العموالت املدفوعة للوكاء
العموالت املدفوعة ملندو املبيعات
عمولة االحتاد السوري لشركات التأمني لدارته جتمع اللزامي
مصارية أتمينية أخرى
عمولة إعادة معات /اتفاقيات
التعاب الدارية املدفوعة لشركات إدارة النفقات الطبية
بدال ت اهليئة
حصة صندوق تعويض متضرري حوادث السري هولة املسبت
حصة صندوق الرعاية االجتماعية

(98.032
(48.611

(419,932

-

)
)

) (7,264

6,506,500

)

(86,497,796
-

-

) (6,015,739
-

-

258.190
258,190

-

-

1,362,872

-

-

(8,073,851
(3.103.562

)
)
(16,364,083
(600
-

(1.272.755
)
) (100.000
-

-

) (1,943,171
(3,224,456
(16,484,523

-

) (283,059
)
)

) (11.990.247

) (89,687,300

) (9,529,457

25.375.115

140.101.821

16.210.885

(492.560.886

12,545,986

50,712,248

32,287,794

153,201,939

-

) (7,264

إمجال املصارية

(2,816,575

صايف (خسائر)  /أرابح فروع التأمني لسنة 2021

12,030,265

3,873,093

صايف أرابح فروع التأمني لسنة 2020

4,756,906

28,677,242

) (631,772

-

-
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20.198.190
(42.204.800
) (42.943.838
) (33,761,957
-

)

)
)

(10.679.761
(4.600.433
(4,345,070
-

(144.949.573
) (9,483,490
-

)
)

(32,615,430
(2,399,761
-

)
)

) (1.761.944.274

)

(202.541.352

)

)

134.676.781

)

146,742,167

)
)
)

إن التحليل القطاعي ليرادات ونتائج فروع التأمني للسنة املنتهية يف  31كانون الول  2021هي كالتال  /اتبع:
التغطية املصرفية
”“BBB
لس

احلريق
لس
إمجال املطالبات املدفوعة
حصة معيدي التأمني من إمجال املطالبات املدفوعة (نسيب)
حصة معيدي التأمني من إمجال املطالبات املدفوعة (اختياري)
حصة معيدي التأمني من إمجال املطالبات املدفوعة (فائض خسارة)
إمجال حصة معيدي التأمني من إمجال املطالبات املدفوعة
صايف املطالبات املدفوعة
إمجال احتياطي املطالبات حتت التسوية يف هناية السنة
حصة معيد التأمني من احتياطي املطالبات حتت التسوية يف هناية السنة
إمجال احتياطي املطالبات قيد التسوية يف بداية السنة ()1/1
حصة معيد التأمني من احتياطي املطالبات

(240,000
130,291
77,136

)

-

)

(3.027.319
(3.027.319
(3.027.319
-

-

207,427
(32,573
(42,941,500
39,458,251
43,668,500

(40,162,339
قيد التسوية يف بداية السنة ()1/1
727,000
إمجال التغري يف احتياطي املطالبات قيد التسوية
22,912
صايف التغري يف احتياطي املطالبات قيد التسوية
(13,965,334
احتياطي مطالبات حدزت مل يبلغ عنها يف هناية السنة
حصة معيدي التأمني من مطلبات حدزت ومل يبلغ عنها يف هناية السنة 12,828,340
6,550,275
احتياطي مطالبات حدزت ومل يبلغ عنها ()1/1
حصة املعيدين من احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها يف بداية السنة (6,024,351( )1/1
(7,415,059
إمجال التغري يف احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها
(611,070
صايف التغري يف احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها
اسرتدادات من مطالبات مدفوعة هناية السنة
اسرتدادات من مطالبات مدفوعة بداية السنة ()1/1

-

صايف التغري يف اسرتدادات من املطالبات املدفوعة

-

العموالت املدفوعة للوكاء
العموالت املدفوعة ملندو املبيعات
عمولة االحتاد السوري لشركات التأمني لدارته جتمع اللزامي
مصارية أتمينية أخرى
عمولة إعادة معات /اتفاقيات
التعاب الدارية املدفوعة لشركات إدارة النفقات الطبية
بدال ت اهليئة
حصة صندوق تعويض متضرري حوادث السري هولة املسبت

(15,151,648
(3,366,382
(1,117,227
-

حصة صندوق الرعاية االجتماعية
إمجال املصارية

(20,255,988

صايف (خسائر)  /أرابح فروع التأمني لسنة 2021

23.783.193

صايف أرابح فروع التأمني لسنة 2020

7,194,944

)
)

)

)
)
)

)
)

)

)

اهلندسي
لس

السفر
لس

-

-

159,500
(135,575
159,500
23,925
) (23,925

)
)

23,925
(20,336
(20,336

)

-

-

)

)
)

(6,884,292
4,174,662
404,367
(215,712
(6,479,925
(2,520,975
-

-

-

-

-

-

(1.614.566
(3.027.321
(242.186
-

-

(15,158,750
(823.060
(254,455
(550,744
-

-

)
)
)

(500,000

(500,000

)

(262,214
163,338

)
)
)

(98,876
(98,876
50,000

-

)

)

-

(855,000
684,000
855,000

-

(684,000

-

) (863,517
704,989
761,310
(359,290
) (102,207
) 243,492

)
)
)

) (245,000
196,000
115,000

-

-

-

)
)

(19.307.984

)

) 1.796.057

4.564.412

1,482,642

3,021,282

16.307.161

3,589
708,911

4,403,235
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-

)

)

(1,128,835

)

)
)
)
)

-

)
)
)

-

(1,245,745
(57.500
(69,082
-

(1,023,453

(13.411.800

)

)
)

)

(7.911.392

)

(92,000
(130,000
(26,000
(123,071
98,455
89.831
(71,865
(33,240
(6,650

-

50,000
(283,822
(169,777

-

-

(20,978

) 3,589

-

املسلوليات
لس

احلوادث العامة
لس

احلوادث الشخصية
لس

اجملموع
لس

)
)

)

)

(83.030.304
(259,976,828
(250,723,772
(77.175.722
29,825,216
48,886,063
(14,672,054
(28.289.659
(13.136.497
21.869.252

)
)

)
)
)
)

)
)
)

-

(58.625
(12,512

(1.477.860.524
14,794,250
77,136
14,871,386
(1.462.989.138
(815,351,260
92,283,360
555.374.432

)

21.869.252
(92.955.034
(56.398.430
(16,364,083
(40.076.648
(3.027.321
(177.565.003
(17.178.505
(3,224,456

)
)
)
)
)
)
)
)

(16,484,523
(2.128.254.158

)
)

485.106

(126.765.208

)

171,944

445,907,240

(9,839

(113,626

-

)
)

)

)

إن التحليل القطاعي للسنة املنتهية يف  31كانون الول  2020هي كالتال:
محاية
لس

الدخاري
لس

القساط املكتتبة يف السنة احلالية
إلغاءات القساط (من الواثئق امللغاة)
أقساط العادة الواردة

19.464.158
-

5.660.216

امجال القساط املكتتت هبا

19.464.158

5.660.216
)

-

نقل بضائع
لس

الصحي الداخلي
لس

49.493.880
(72.600
1.841.400

115.939.049
) (526.022
-

46.991.778
) (1.750.950
-

802.694.619
) (108.584
-

51.262.680

115.413.027

45.240.828

802.586.035

243.105.224

-

-

-

243.105.224
243.105.224
(97.242.090
79.272.652
-

حصة املعيدين من القساط (نسيب) يف السنة احلالية

(9.942.118

حصة املعيدين من القساط (اختياري) يف السنة احلالية
حصة املعيدين من القساط (فائض خسارة) يف السنة احلالية
حصة معيدي التأمني من إمجال القساط املكتتت هبا يف السنة احلالية

(9.942.118

)

صايف القساط املكتتت هبا يف السنة احلالية

9.522.040

5.660.216

9.113.507

أقساط سنة فائتة ( 12شهر)
إمجال حصة املعيدين عن سنة فائتة ( 12شهر)
احتياطي اليرادات غري املكتسبة يف هناية السنة
حصة معيد التأمني من إيرادات غري مكتسبة يف هناية السنة
احتياطي إيرادات غري مكتسبة يف بداية السنة ()1/1
حصة معيد التأمني من إيرادات غري مكتسبة يف بداية السنة ()1/1

19.464.158
(9.942.118
(11.678.314
5.965.271
4.374.416
(1.801.157

5.660.216

)
) (3.396.130
26.447.118
)

51.262.680
(42.149.173
) (12.815.670
9.720.632
12.521.875
(7.234.727

إمجال التغري يف احتياطي القساط غري املكتسبة

(7.303.898

) 23.050.988

(293.795

-

سيارات إلزامي
لس

سيارات شامل
لس

الصحي اخلارجي
لس

-

(36.633.256

)

-

-

-

(2.249.272
(3.266.645
(42.149.173

)
) (4.860.000
) (4.860.000

(20.331.819
) (540.000
) (20.871.819

110.553.027

24.369.009

802.586.035

115.413.027
) (4.860.000
) (46.165.211
6.653.316
)

45.240.828
) (20.871.819
) (18.096.331
8.132.728
15.548.564
(153.015

802.586.035
)
) (321.034.414
270.709.886
)

) (39.511.895

) (2.547.767

) (50.324.528

) 5.431.946

)
)
)

)

)

(17.969.438

)

(17.969.438

صايف التغري يف احتياطي القساط غري املكتسبة

(3.139.784

) 23.050.988

2.192.110

(39.511.895

صايف أقساط التأمني املكتسبة
العموالت املقبوضة

6.382.256

28.711.204
-

11.305.617
11.007.256

71.041.132
-

29.800.955
2.368.328

752.261.507
-

225.135.786
-

إمجال اليرادات

6.382.256

28.711.204

22.312.873

71.041.132

32.169.283

752.261.507

225.135.786

-

- 50 -

(50.324.528

)

243.105.224
-

)

)
)

إن التحليل القطاعي للسنة املنتهية يف  31كانون الول  2020هي كالتال  /اتبع:
احلريق
لس

اهلندسي
لس

املسلوليات
لس

السفر
لس

القساط املكتتبة يف السنة احلالية
إلغاءات القساط (من الواثئق امللغاة)
أقساط العادة الواردة

79.044.480
-

-

5.529.253
(137.700

امجال القساط املكتتت هبا

79.044.480

-

5.391.553

حصة املعيدين من القساط (نسيب) يف السنة احلالية

(24.896.025

)

-

(2.876.154

حصة املعيدين من القساط (اختياري) يف السنة احلالية
حصة املعيدين من القساط (فائض خسارة) يف السنة احلالية
حصة معيدي التأمني من إمجال القساط املكتتت هبا يف السنة احلالية

(50.914.634
(5.037.003
(80.847.662

)
)
)

-

(2.876.154

صايف القساط املكتتت هبا يف السنة احلالية

(1.803.182

)

-

2.515.399

2.039.059

أقساط سنة فائتة ( 12شهر)
إمجال حصة املعيدين عن سنة فائتة ( 12شهر)
أقساط عن أخطار طويلة الجل املكتتبة يف فرتات سابقة ()%100
أقساط عن أخطار طويلة الجل مكتتبة يف السنة احلالية ()%100
أقساط عن أخطار طويلة مكتتبة يف فرتات سابقة وتنتهي يف السنة احلالية
احتياطي اليرادات غري املكتسبة يف هناية السنة

79.044.480
(80.847.662
(31.617.792

-

5.391.553
(2.876.154

2.177.839
) (138.780

حصة املعيدين من أقساط عن أخطار طويلة الجل مكتتبة يف فرتات سابقة ()%100
حصة املعيدين من أقساط عن أخطار طويلة الجل مكتتبة يف السنة احلالية ()%100
حصة املعيدين من أقساط عن أخطار طويلة مكتتبة يف
فرتات سابقة وصارت مستحقة يف السنة احلالية
30.324.264
حصة معيد التأمني من إيرادات غري مكتسبة يف هناية السنة
10.914.151
احتياطي إيرادات غري مكتسبة يف بداية السنة ()1/1
(9.460.718
حصة معيد التأمني من إيرادات غري مكتسبة يف بداية السنة ()1/1
(20.703.641
إمجال التغري يف احتياطي القساط غري املكتسبة

)

)

-

صايف التغري يف احتياطي القساط غري املكتسبة

159.905

صايف أقساط التأمني املكتسبة
العموالت املقبوضة

(1.643.277
15.468.854

عمولة أرابح االتفاقيات
إيرادات أخرى "يتم ذكرها"
إمجال اليرادات

3.000.000
) (2,400,000
) 3,000,000
600,000
) 600,000

13.825.577

(1.507.545

804.600
4.378.296
) (1,498,045
2.870.751

)

-

4.692.705

(138.780
) (138.780

10.150.805
10.150.805

-

(4.737.094

-

(53.438
) (646.846
) (5.437.378

احلوادث الشخصية
لس
1.197.750

1.381.449.051
(2.595.856
1.841.400

-

1.197.750
)

) (958.200
-

)
) (76.327
) (1.034.527

)
)

(80.042.847

)

(73.549.163
(14.565.601
(168.157.611

)
)
)

4.713.427

163.223

10.150.805
) (5.437.378
) (4.060.322

1.197.750
) (1.034.527
) (718.650

1.380.694.595
(168.157.611
(549.203.605

-

-

-

-

-

-

-

-

) (871.136

)

600.281
(270.855

-

-

(270.855
-

1.768.204

4.692.705
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-

)

)

)

)

-

574.920
148.140
) (118,512
) (570.510

)
)

57.438.628
435.921.059
(23,752,340
(113.282.546

)

) (1.877.911

) (114.102

)

(79.596.258

)

2.835.516
1.431.816

49.121
287.460

1.916.213
1.352.364
(1,086,166
) (2.707.958

1.768.204

)

1.380.694.595

1.212.536.984

2.177.306

600,000

2.177.839
-

-

-

)

2.177.839

-

احلوادث العامة
لس

اجملموع
لس

4.267.332

-

1.132.940.726
30.563.714
-

336.581

1.163.504.440

)

إن التحليل القطاعي للسنة املنتهية يف  31كانون الول  2020كالتال:
محاية
لس

إمجال املطالبات املدفوعة
حصة معيدي التأمني من إمجال املطالبات املدفوعة (نسيب)
حصة معيدي التأمني من إمجال املطالبات املدفوعة (اختياري)
حصة معيدي التأمني من إمجال املطالبات املدفوعة (فائض خسارة)
إمجال حصة معيدي التأمني من إمجال املطالبات املدفوعة

(2,172,195
782,420

782,420

الدخاري
لس

نقل بضائع
لس

)

-

-

(11.059.989
(11.059.989

-

سيارات إلزامي
لس

)

) (5.506.111

) (548.622.366

)

(50.158.139

)

) (20.721.130
1.079.600
23.124.029
) (1,079,600
2.402.899

) (78.499.363
51.743.571
)
(26.755.792

)

)

(20.398.957
18.936.807
(1.462.150

)

2.402.899

(26.755.792

)

(1.462.150

) (3.393.062
1.524.887
3.468.605

)
64.123.542

5.661.039

) (6.013.764
) 1.249.200

) (161,940
75.543

)
64,123,542

5,661,039

) 1.438.490

64,123,542

5,661,039

صايف املطالبات املدفوعة

(1.389.775

)

-

-

إمجال احتياطي املطالبات حتت التسوية يف هناية السنة
حصة معيد التأمني من احتياطي املطالبات حتت التسوية يف هناية السنة
إمجال احتياطي املطالبات قيد التسوية يف بداية السنة ()1/1
حصة معيد التأمني من احتياطي املطالبات قيد التسوية يف بداية السنة ()1/1
إمجال التغري يف احتياطي املطالبات قيد التسوية

(390.435
195,218
464.435
(232,218
74,000

)

-

(21.143.718
17.085.419
4.408.895
(3.697.561
(16.734.823

-

(3.346.965

) 4.996.517

احتياطي مطالبات حدزت مل يبلغ عنها يف هناية السنة
حصة معيدي التأمني من مطلبات حدزت ومل يبلغ عنها يف هناية السنة
احتياطي مطالبات حدزت ومل يبلغ عنها ()1/1

-

-

(3.844.701
2.916.190
3.756.562

) (33.655.254
3.539.423
34.904.454

حصة املعيدين من احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها يف بداية السنة ()1/1
إمجال التغري يف احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها

-

-

(2.170.419
(88.139

صايف التغري يف احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها

-

-

657.632

اسرتدادات من مطالبات مدفوعة هناية السنة
اسرتدادات من مطالبات مدفوعة بداية السنة ()1/1

-

-

صايف التغري يف احتياطي املطالبات قيد التسوية

37,000

صايف التغري يف اسرتدادات من املطالبات املدفوعة
العموالت املدفوعة للوكاء
العموالت املدفوعة ملندو املبيعات
عمولة االحتاد السوري لشركات التأمني لدارته جتمع اللزامي
مصارية أتمينية أخرى
التعاب الدارية املدفوعة لشركات إدارة النفقات الطبية

(43.475
(43.652
(68.663

بدال ت اهليئة
حصة صندوق تعويض متضرري حوادث السري هولة املسبت
حصة صندوق الرعاية االجتماعية

(116.785

إمجال املصارية

(1.625.350

-

-

-

)
)
)
) (33.962

-

) (33.962

(1.225.141

-

) (7.501.600
1.995.489
1.995.489

الصحي الداخلي
لس

(50.158.139
-

) (369.422.829
23.596.153
390.914.953
) (40,091,760
) 21.492.124

)

سيارات شامل
لس

-

2.995.745

-

-

) (548.622.366
-

4.818.200

2.995.745

4.818.200

(596.160
(270.903

-

) (692.479
(1.148.094
(5.383.255

) (271.445
)
)

) (4.815.517
-

) (9.766.887

) (20.328.884

) 118.511

(36.092
) (307.577

-

)
)
)
)

(5.782.759
(33.684
-

)
) (74.004

-

(599.059.568

)
)

-

)
)

(6.995.411
(2.264.593
(2.645.300
(19.070.433

)

(1.458.632
-

)

)

(78.393.619

)

)
)

صايف أرابح فروع التأمني لسنة 2020

4.756.906

28.677.242

12.545.986

50.712.248

32.287.794

153.201.939

146.742.167

صايف أرابح فروع التأمني لسنة 2019

9.014.490

21.688.792

7.748.103

9.447.160

38.966.987

138.787.601

86.033.089
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)

-

-

) (23.097.729
) (7.477.323
) (10.636.476
(46.596.107

(4.114.458
(2.619.427

الصحي اخلارجي
لس

)
)
)
)

إن التحليل القطاعي ليرادات ونتائج فروع التأمني للسنة املنتهية يف  31كانون الول  2020هي كالتال  /اتبع:
احلريق
لس

إمجال املطالبات املدفوعة
حصة معيدي التأمني من إمجال املطالبات املدفوعة (نسيب)
حصة معيدي التأمني من إمجال املطالبات املدفوعة (اختياري)
حصة معيدي التأمني من إمجال املطالبات املدفوعة (فائض خسارة)
إمجال حصة معيدي التأمني من إمجال املطالبات املدفوعة

(491,177
312,942

اهلندسي
لس

)

-

صايف املطالبات املدفوعة

)178.235

(

-

إمجال احتياطي املطالبات حتت التسوية يف هناية السنة
حصة معيد التأمني من احتياطي املطالبات حتت التسوية يف هناية السنة
إمجال احتياطي املطالبات قيد التسوية يف بداية السنة ()1/1
حصة معيد التأمني من احتياطي املطالبات قيد التسوية يف بداية السنة ()1/1
إمجال التغري يف احتياطي املطالبات قيد التسوية

(43.668.500
40.162.339
28.668.500
(27,198,139
(15.000.000

) (159.500
135.575
159.500
) (135,575
)

312,942

-

السفر
لس

املسلوليات
لس

-

-

(3.800.000
3.800.000
3.800.000

-

-

-

-

-

)

)

صايف التغري يف احتياطي املطالبات قيد التسوية

(2.035.800

)

احتياطي مطالبات حدزت مل يبلغ عنها يف هناية السنة
حصة معيدي التأمني من مطلبات حدزت ومل يبلغ عنها يف هناية السنة
احتياطي مطالبات حدزت ومل يبلغ عنها ()1/1

(6.550.275
6.024.351
4.300.275

) (23.925
20.337
562.500

) (404.367
215.712
2.255.333

حصة املعيدين من احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها يف بداية السنة ()1/1
إمجال التغري يف احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها

(4.079.721
(2.250.000

) (450.001
) 538.575

) (1,086,948
1.850.966

صايف التغري يف احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها

(305.370

) 108.911

اسرتدادات من مطالبات مدفوعة هناية السنة
اسرتدادات من مطالبات مدفوعة بداية السنة ()1/1

100,000

صايف التغري يف اسرتدادات من املطالبات املدفوعة

100,000

العموالت املدفوعة للوكاء
العموالت املدفوعة ملندو املبيعات
عمولة االحتاد السوري لشركات التأمني لدارته جتمع اللزامي
مصارية أتمينية أخرى
التعاب الدارية املدفوعة لشركات إدارة النفقات الطبية

(2.331.180
(1.103.807
(301.974

-

-

-

-

)
)

-

)

-

بدال ت اهليئة
حصة صندوق تعويض متضرري حوادث السري هولة املسبت
حصة صندوق الرعاية االجتماعية

(474.267

إمجال املصارية

(6.630.633

) 108.911

صايف أرابح فروع التأمني لسنة 2020

7.194.944

صايف أرابح فروع التأمني لسنة 2019

(229.968

-

112.553
)

(50.785

(855.148
(32.350

-

-

(289.470

)

(555.374.432
83.030.304
721,063,990
(274,907,153
165.689.558

-

(23.000

)

(26.187.291

)

) (761.310
359.290
30.396.495

) (89.832
71.865
18.517

)

(48.886.064
14.672.055
149.559.875

)

(30,370,845
( 29.635.185

) (14.814
(71.315

)
)

(44.348.452
100.673.811

)

70.997.414

(855.000
684.000
202,643,300
(202,472,300
201.788.300

( (376.370

)
) (13.068

-

) (115.000
92.000
)

(115.000

( (14.264
-

(10.355
) (60.905

-

)

-

) (769.357
) (29.063

-

7.913.945

) (113.436
) (6.750
)
) (7.187

-

)

)

-

7.913.945
)
)

(38.538.618
(13.941.517
(5.782.759
(14.661.696
(65.666.540

)
)
)
)
)

)

(8.284.174
(1.148.094
(5.383.255

)
)
)

)

(717.597.200

)

) (1.246.050

) (164.637

708.911

4.403.235

1.482.642

3.021.282

171.944

445.907.240

) 941.249

6.997.569

(2.276.752

) 1.869.465

25.050

319.012.835
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) (285.562

-

(616.914.615

) (183.211
) (38.498

)

(623.805.466
1,095,362
5.795.489
6.890.851

)

)

-

(294.201
(87.501

-

(50.785
-

-

)

) (163.338

احلوادث الشخصية
لس

)

-

979.730
-

احلوادث العامة
لس

اجملموع
لس

تتوتع مكوانت القساط املكتتت هبا يف فرع التأمني اللزامي كما يلي:
للسنة املنتهية يف  31كانون الول
2020
2021
لس
لس

إلزامي داخلي
إلزامي حدودي
بطاقة برتقالية
-35

114.809.393
603.634
115.413.027

315.311.870
7.133.720
1.416.135
323.861.725

القيمة العادلة وإدارة املخاطر

( أ ) القيمة العادلة للموجودات واملطلوابت املالية:
ال يوجد فـ ـ ـ ـ ــرق جوهري بني القيمة الدفرتيـ ـ ـ ـ ــة والقيمة العادلة للموجودات واملطلوابت املالية املوقوفة بتاريخ بيان الوضع املال ،ابستثناء املوجودات املالية
احملددة ابلقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر
يتضـ ـ ـ ــمن اجلدول التال القيمة الدفرتية والقيمة العادلة للموج ودات واملطلوابت املالية يف البياانت املالية ،إضـ ـ ـ ــافة إىل طرق قياس القيمة العادلة حبسـ ـ ـ ــت
تراتبية اخليارات مت اسـتثناء املوجودات واملطلوابت املالية وغري املسـجلة على أسـاس القيمة العادلة نظراً العتبار الدارة أن قيمتها الدفرتية مواتية لقيمتها
العادلة:
كما يف يف  31كانون الول 2021

صايف
إيضاح

القيمة العادلة

القيمة اال ية
لس

املستوى الثاين
لس

املستوى االول
لس

الفرق
اجملموع
لس

املستوى الثالث
لس

تايدة ( /اخنفاض)
لس

املوجودات املالية املقيمة ابلقيمة العادلة
استثمارات مالية ابلقيمة العادلة من خال
الدخل الشامل اآلخر

7

7.913.406.819 1.009.793.827

-

كما يف  31كانون االول ( 2020مع ّدلة)

صايف
إيضاح

-

6.903.612.992 7.913.406.819

القيمة العادلة

القيمة اال ية
لس

املستوى االول
لس

املستوى الثاين
لس

املستوى الثالث
لس

الفرق
اجملموع
لس

تايدة ( /اخنفاض)
لس

املوجودات املالية املقيمة ابلقيمة العادلة
استثمارات مالية ابلقيمة العادلة من خال
الدخل الشامل اآلخر

7

5.023.025.358 2,000,760,030

-

-

3,022,265,328 5,023,025,358

أس التقييم ،معلومات غري منظورة هامة وحساسيتها على القيمة العادلة:
يظهر اجلدول التال معلومات حول كيفية تضمني القيمة العادلة لألدوات املالية يف البياانت املالية (مستوى أول ومستوى اثين) واملعلومات غري املنظورة
اهلامة املستخدمة
عاقة املعطيات

املوجودات املالية
استثمارات مالية ابلقيمة العادلة
من خال الدخل الشامل اآلخر

اتريخ التقييم
 31كانون
الول 2021

أس التقييم
القيمة العادلة استناداً إىل السعر
املقد من مصدر السهم
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حساسية املعطيات

معطيات غري

غري املنظورة

غري املنظورة على

منظورة هامة
ال ينطبق

مع القيمة العادلة
ال ينطبق

القيمة العادلة
ال ينطبق

(ب) إدارة خماطر التأمني:
خماطر التأمني التكافلي
إن خماطر التأمني التكافلي هي املخاطر اليت يولدها عد التأكد من حدوث ،توقيت أو قيمة املطالبات التأمينية ميكن لدارة خماطر التأمني التكافلي
مـن خال متابعة كمية وتكوين النتاج اجلديد ،متابعة صحة التسعري ومتابعة املطالبات الفعلية مقابل املطالبات املتوقعة يعترب اخلطر جوجت أي عقد
أتمني تكافلي احتمال حتقق حدث ملمن عليه وما يستتبع ذل من مطالبات ذات قيم غري ملكدة نظراً إىل طبيعة عقد التأمني التكافلي ،يكون حتقق
ه ا اخلطر مفاجئاً وابلتال ال ميكن التنبل به إن اخلطر الساسي ال ي تواجهه شركات التأمني جوجت عقودها التأمينية هو أن تفوق املطالبات
الفعلية وتسديدات املنافع القيمـة امل كورة حتت بند املطلوابت التأمينية إضافة إىل احتمال تسعري غري مائم لألخطار ووضع القساط غري املناسبة
واالكتتاب أبخطار سيئة أو غري قابلة للتأمني ،بناء عليه فإن تواتر املطالبات واملنافع وحدهتا تتعدى املبالغ اليت كانت مقدرة وختتلة الرقا الفعلية
ومبالغ املطالبات واملنافع من سنة إىل أخرى عن التقديرات املتوقعة أضة إىل ذل أنه كلما تنوعت احملفظة التأمينية ،كلما كانت أقل عرضة للتأزر
ابلتغريات اليت تطرأ على أي من تكويناهتا ،وقد طـورت الشركة اسرتاتيجية االكتتاب بعقود التأمني لتنويع الخطار التأمينية اليت تقبل هبا وضمن كل
فئة من تل الفئـات لتوسيـع قاعـدة الخطار بغية ختفيض نسبة التغري يف النتيجة املتوقعة تدير الشركة أخطارها من خال اسرتاتيجية اكتتاب سليمة
ومعاهدات إعادة أتمني ذات فئة ممتاتة ومعاجلة احلوادث معـاجلة فعـالة وتضـع الشركة الس االكتتابية اليت توفر املعايري املائمة الختيار الخطار
وقد توتعت احملفظة التأمينية للسنة املنتهية يف  31كانون الول  2021على فروع التأمني ابلشكل التال :فرع احلياة -االدخاري  %0.04فرع احلياة-
احلماية  ،%2.47البحري  ،%3.72سيارات إلزامي  ،%11.57سيارات شامل  ،%1.70الصحي الداخلي  ،%55.87الصحي اخلارجي ،%14.13
احلريق  ،%6.58اهلندسي صفر ،%السفر  ،%3.33مسلوليات  ،%0.12احلوادث العامة  ،%0.41احلوادث الشخصية %0.06
وقد توتعت احملفظة التأمينية للسنة املنتهية يف  31كانون الول  2020على فروع التأمني ابلشكل التال :فرع احلياة – االدخاري  ،%0.41فرع
احلياة-احلماية  ،%1.41البحري  ،%3.58سيارات إلزامي  ،%8.39سيارات شامل  ،%3.40الصحي الداخلي  ،%58.11الصحي اخلارجي
 ،%17.60احلريق  ،%5.72اهلندسي صفر ،%السفر  ،%0.40مسلوليات  ،%0.16احلوادث العامة  ،%0.73احلوادث الشخصية %0.09
خماطر إعادة التأمني
قامت الشركة إببرا عقود إعادة أتمني مع شركات أخرى ،لتقليص املخاطر املالية النامجة عن املطالبات الكبرية ،وذل كما هو معمول به يف ابقي
شركات التأمني
تقو الشركة بتقييم الوضع املال لشركات إعادة التأمني املتعاقدة معها ويتمحور اهتمامها حول الخطار االئتمانية النامجة عن التوتع اجلغرايف وطبيعة
النشطة والفعاليات لشركات إعادة التأمني
دخلت الشركة يف معاهدات إعادة أتمني اليت توفر هلا القدرة على مواجهة الخطار أبسعار منافسة ومتكنها من االحتفاظ ابحلد المثل من الخطار،
مع الخ بعني االعتبار املوارد املالية كرأس املال واالحتياطيات وحجم حمفظة الوراق املالية واملوجودات اجلاهزة إن حجم املخاطر احملتفظ به يتناست
مع القواعد العملية ومقياس املقارنة العا  ،والكثر أمهية ،هو االحتفاظ بنسبة سيولة عالية للشركة
إن عقود أقساط إعادة التأمني ال حتل الشركة من التزاماهتا جتا امللمن هلم وتبقى الشركة ملتزمة جتا امللمن هلم ابحلصة املعاد أتمينها حىت يف حال
عد وفاء شركة إعادة التأمني ابلتزاماهتا
خماطر السوق
تنشأ ه املخاطر من التغريات يف قيمة ،أو اليرادات النامجة عن املوجودات أو الفوائد أو أسعار صرا العمات جا فيها املخاطر النامجة عن عد
التطابق بني املوجودات واملطلوابت
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خماطر التسلية
تتمثل خماطر التسلية بعد إمكانية املدينني من الوفاء ابلتزاماهتم جتا الشركة إن متابعة خماطر التسلية هي من مسلولية الشركة اليت تتبع مبادئ
توجيهية صارمة أتخ بعني االعتبار معدل التصنية الدىن للمقرتضني والتنويع يف خماطر التسلية يف كافة أقسا الشركة املعرضة لتل املخاطر
وخاصة قسمي االستثمارات وإعادة التأمني
خماطر العمليات
إن خماطر العمليات هي خماطرة اخلسارة أو التأزريات السلبية على العمل الناجتة عن عد صحة أو فشل الجراءات التطبيقية الداخلية والشخاص
والنظمة الداخلية للشركة أو عن أحداث خارجية تتم إدارة خماطر العمليات من خال هيكلية تتطلت حتديد املخاطر وطرق تقييمها حبست أتزريها
ونسبة حدوزها ومن خال طرق تقييم ذاتية ملتابعة فعالية ه الجراءات إن املخاطر السرتاتيجية حتدد وتتابع من خال عملية التخطيط السنوية
خماطر السيولة
إن إدارة خماطر السيولة تتمثل ابلتأكد من توفر سيولة كافية لإليفاء اباللتزامات املرتتبة على الشركة عند استحقاق أية دفعة هل الغاية ،فإن الشركة
تقو بقياس التدفق النقدي املتوقع ابلنسبة للموجودات واملطلوابت على حد سواء وذل بشكل دوري إن إستحقاق املوجودات واملطلوابت املالية
للشركة ال تتجاوت السنة الواحدة وابلتال ال يوجد لدى الشركة خماطر سيولة

املوجودات

النقد وما يف حكمه
ودائع لدى املصارا

أقل من سنة
لس

كما يف  31كانون الول 2021
أكثر من سنة
لس

اجملموع
لس

2.715.963.637
6.065.024.621

-

2.715.963.637
6.065.024.621

استثمارات مالية ابلقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر 7.913.406.819
607.215.398
عماء ،مدينون ،وسطاء ووكاء أتمني

-

7.913.406.819
607.215.398

حساابت مدينة من شركات التأمني وإعادة التأمني
حصة معيدي التأمني من الحتياطيات الفنية واحلسابية
ذمم مدينة  -أطراا ذات عاقة
أرابح مراحبة مستحقة غري مقبوضة وموجودات أخرى
استثمارات عقارية
املوجودات الثابتة املادية (بعد تنزيل االستها املرتاكم)
املوجودات الثابتة غري املادية (بعد تنزيل االطفاء املرتاكم)
وديعة مدة لصاحل هيئة الشراا على التأمني
املطلوابت

حساابت دائنة لشركات التأمني وإعادة التأمني
ذمم دائنة -أطراا ذات عاقة
الحتياطيات الفنية واحلسابية
ذمم دائنة ودائنون خمتلفون
فجوة السيولة

1.700.009.639
302.271.142
2.000.326.255
403.271.223
-

597.187.435
1.554.814.583
4.248.527
25,000,000

1.700.009.639
302.271.142
2.000.326.255
403.271.223
597.187.435
1.554.814.583
4.248.527
25,000,000

21.707.488.734

2.181.250.545

23.888.739.279

508.847.552
215.641.871
2.078.950.896
556.527.449

-

508.847.552
215.641.871
2.078.950.896
556.527.449

3.359.967.768

-

3.359.967.768

18.347.520.966
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2.181.250.545

20.528.771.511

كما يف  31كانون الول ( 2020مع ّدلة)
اجملموع
أكثر من سنة
أقل من سنة
لس
لس
لس

املوجودات

النقد وما يف حكمه

2.273.704.270

-

2.273.704.270

ودائع لدى املصارا
استثمارات مالية ابلقيمة العادلة
من خال الدخل الشامل اآلخر

4.087.455.246

-

4.087.455.246

5.023.025.358

-

5.023.025.358

عماء ،مدينون ،وسطاء ووكاء أتمني
حساابت مدينة من شركات التأمني وإعادة التأمني

422.391.453
846.348.791

-

422.391.453
846.348.791

حصة معيدي التأمني من الحتياطيات الفنية واحلسابية
أرابح مراحبة مستحقة غري مقبوضة وموجودات أخرى

155.140.986
311.512.369

-

155.140.986
311.512.369

استثمارات عقارية
املوجودات الثابتة املادية (بعد تنزيل االستها املرتاكم)
املوجودات الثابتة غري املادية (بعد تنزيل االطفاء املرتاكم)

-

597.187.435
992.626.003
3.267.791

597.187.435
992.626.003
3.267.791

وديعة مدة لصاحل هيئة الشراا على التأمني

-

25,000,000

25,000,000

1.618.081.229

14.737.659.702

13.119.578.473

املطلوابت

حساابت دائنة لشركات التأمني وإعادة التأمني

265.433.403

-

265.433.403

ذمم دائنة-أطراا ذات عاقة
الحتياطيات الفنية واحلسابية

16.216.551
1.153.464.101

-

16.216.551
1.153.464.101

ذمم دائنة ودائنون خمتلفون
خمصص ضريبة الدخل

1.500.055.182
18.331.533

-

1.500.055.182
18.331.533

2.953.500.770

-

2.953.500.770

10.166.077.703

فجوة السيولة

1.618.081.229

11.784.158.932

خماطر العمات الجنبية:
تنشأ ه املخاطر من احتمال أن التقلبات يف أسعار صرا العمات قد يلزر على قيمة املوجودات واملطلوابت املالية احلساسة لسعار الصرا
تتلخص القيمة الدفرتية للموجودات املالية احلساسة لسعار الصرا كما يف  31كانون الول كما يلي:
كما يف  31كانون الول 2021
املطلوابت
املوجودات
لس
لس

دوالر أمريكي
يورو

كما يف  31كانون الول ( 2020معدلة)
املطلوابت
املوجودات
لس
لس

6.709.603.723
1.847.634.671

51.565.231
212.980.427

3.303.390.528
946.034.033

82.396.112
110.208.164

8.557.238.394

264.545.658

4.249.424.561

192.604.276
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إن حتليل احلساسية يظهر التال:

دوالر أمريكي
يورو

كما يف  31كانون الول
( 2020مع ّدلة)
2021
لس
لس

665.803.849
163.465.424

322.099.442
83.582.587

829.269.273

405.682.029

مت إعداد ه ا التحليل بفرض تراجع صرا سعر اللرية السورية مقابل العمات الجنبية بنسبة  %10الرقا امل كورة أعا تدل على تايدة أرابح الشركة
وذل عند تراجع سعر صرا اللرية السورية مقابل العمات الجنبية بنسبة  %10عند تراجع قيمة اللرية السورية بنسبة  %10مقابل العمات الخرى
سيكون هنا نف التازري على صايف الربح ولكن ستظهر كمية الزر إبشارة معاكسة
-36

هامش املاءة

تتبع الشركة سياسة لدارة رأس املال وذل متاشياً مع تعليمات هيئة الشراا على التأمني الصادرة يف  11كانون الول ( 2008قرار
رقم  )100/210حول حتديد كفاية الموال اخلاصة يشرتط ه ا القرار أن ال ينخفض هامش املاءة (كفاية رأس املال) لدى الشركة عن  %150من
رأس املال املتوفر مت احتساب هامش املاءة كما يلي:
كما يف  31كانون الول
( 2020مع ّدلة)
2021
لس
لس

رأس املال املتوفر:
رأس املال ( 40,000,000سهم قيمة  100ل س للسهم)
احتياطي القيمة العادلة استثمارات مالية ابلقيمة العادلة
من خال الدخل الشامل اآلخر
أرابح حمتجزة
مكاست غري حمققة مرتاكمة انجتة عن تغريات أسعار الصرا
احتياطي قانوين
موع رأس املال املتوفر
رأس املال املطلوب:
رأس املال املطلوب مقابل خماطر املوجودات
رأس املال املطلوب مقابل االلتزامات االكتتابية
رأس املال املطلوب مقابل معيدي التأمني
رأس املال املطلوب مقابل خماطر أتمني احلياة
موع رأس املال املطلوب
نسبة هامش املاءة

4,000,000,000

4,000,000,000

6.586.492.078
1.561.019.780
4.072.159.840
335.782.941

2,917,019,200
771.119.895
1,981,954,832
335.782.941

16.555.454.639

10.005.876.868

2.367.064.114
331.828.881
227.835.654
11.523.184

1,287,008,528
187,410,283
126,578,608
18,260,442

2.938.251.833

1,619,257,861

%563
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%618

-37

أزر انتشار فريوس كوروان )(COVID-19

ما تالت آاثر جائحة فريوس كوروان ( )COVID-19مستمرة لغاية اتريخ إعداد البياانت املالية للسنة املنتهية ا  31كانون الول  ،2021حيث
سبّت ه ا احلدث اضطراابت واسعة النطاق لألعمال ،وانعك سلباً على النشاط االقتصادي ملعظم الشركات واملنشآت
يف احلالة الراهنة النتشار الفريوس ،فإن حتديد املبالغ الدفرتية لبعض الصول وااللتزامات يتطلت تقديراً آلاثر الحداث املستقبلية غري امللكدة على تل
الصول وااللتزامات يف هناية فرتة التقرير واليت قد يسببها ه ا الوابء من احملتمل أن تتطلت النتائج اليت ختتلة عن االفرتاضات احلالية خال الفرتات
الاحقة لعداد البياانت املالية ،تعدياً ذا أمهية نسبية على املبلغ الدفرتي لألصل أو االلتزا املتأزر وسيتم الفصاح عن ه التأزريات يف الفرتات الاحقة
بعد أن تستكمل الدارة تقييمها لتأزري ه ا احلدث على عمليات الشركة واختاذ الجراءات املناسبة
-38

تعديل القوائم املالية

قامت الشركة يف السنة املنتهية يف  31كانون الول  2021بتصحيح خطأ االعرتاا جخصص ضريبة الدخل خال عا  ،2020كما قامت بتصحيح
خطأ االعرتاا أبرابح استثمارات مالية ابلقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر
إن أزر ه ا التعديل موضح أدان :
الزر على بيان الوضع املال
قبل التعديل
لس

كما يف  31كانون الول ( 2020مع ّدلة)
التعديات
لس

بعد التعديل
لس

خمصص ضريبة الدخل

12.729.488

5.602.045

18.331.533

الزر على املطلوابت

12.729.488

5.602.045

18.331.533

العجز املرتاكم يف حقوق محلة الواثئق
قرض حسن حلملة الواثئق

(30.990.090
30.990.090

) 1.987.955
(1.987.955

(29.002.135
) 29.002.135

الزر على حقوق محلة الواثئق

-

-

-

االحتياطي القانوين
الرابح احملتجزة

366.011.275
746.493.606

(30.228.334
24.626.289

)

335.782.941
771.119.895

الزر على حقوق املسامهني

1.112.504.881

(5.602.045

)

1.106.902.836

الزر على بيان الرابح أو اخلسائر والدخل الشامل اآلخر العائد حلملة الواثئق
قبل التعديل
لس

قرض حسن حلملة الواثئق

30.990.090

ضريبة دخل محلة الواثئق

(9.718.574
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للسنة املنتهية يف  31كانون الول 2020
التعديات
لس

(1.987.955
)

1.987.955

)

)

بعد التعديل
لس

29.002.135
(7.730.619

)

الزر على بيان الرابح أو اخلسائر والدخل الشامل اآلخر العائد للمسامهني
قبل التعديل
لس

للسنة املنتهية يف  31كانون الول 2020
التعديات
لس

بعد التعديل
لس

أرابح بيع استثمارات مالية من
خال بيان الدخل الشامل اآلخر

(331.173.830

331.173.830

خمصص مقابل قرض لصندوق محلة الواثئق

(30.990.090

)

ضريبة دخل املسامهني

(932.161

) (7.590.000

)

1.987.955

(29.002.135

) (8.522.161

الزر على بيان التدفقات النقدية
ربح السنة قبل الضريبة

1.576.476.165

(329.185.875

)

1.247.290.290

صايف فائض حقوق محلة الواثئق للسنة

1.477.891.287

(1.987.955

)

1.475.903.332

-39
وافق رئي

املوافقة على البياانت املالية
ل إدارة الشركة على البياانت املالية للسنة املنتهية يف  31كانون الول  2021بتاريخ  29آذار 2022
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)

