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 كلمة مجلس اإلدارة

السادة المساهمين الكرام 

السادة ممثلي الجهات الرسمية المحترمين 

 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

 في اجتماع ترحب بكمفي البداية يسر أعضاء مجلس إدارة شركة العقيلة للتأمين التكافلي أن 
 الجمعية العمومية، شاكرين حضوركم الكريم.

ضع بين أيديكم التقرير السنوي و البيانات المالية الختامية، التي تعكس نتائج ن أن اكما يسعدن
  والتي تم نشرها أصوالً.2021األعمال لعام 

 ونرجو أن يكون النجاح والتوفيق حليفنا وأن يكون هذا العام عام استقرار ورخاء بإذن اهللا.

لقد شهدت أسواق التأمين المحلية و الدولية خالل العام الماضي العديد من التحديات المتعلقة 
باستمرار العقوبات الدولية الجائرة  المفروضة على بالدنا الحبيبة ، كما شهد العالم أجمع تفشي وباء 

كورونا، والذي كان له بالغ األثر على كافة األصعدة االقتصادية، ال سيما قطاع الخدمات والقطاعات 
المساندة لها، إال أننا وبفضل من اهللا تعالى، لمسنا هذه التحديات منذ بداياتها وبادرنا إلى الحد من 
اآلثار السلبية، بدءاً من  الحفاظ على قاعدة العمالء وتقديم خدماتنا على أكمل وجه، و السعي إلى 

 اختيار  الطرق االفضل لعمليات االستثمار لتعزيز  المركز المالي للشركة.

 موقع متقدم لشركتكم بين مقدمي الخدمات التأمينية و النظر دوماً لتحقيقحيث نتطلع 
 للمستقبل بعين الثقة و التفاؤل.

 حجم أقساط مكتتبة بإجمالي وقدره تحقيق الشركةوبفضل اهللا فقد كانت النتيجة النهائية 
/  ل.س عن 1,380,694,595 مقارنة مع إجمالي وقدره /2021/ ل.س حتى نهاية عام 2,863,084,140/

 حيث كان هناك نمو ملحوظ في كل من فروع التأمين %107 بنسبة نمو 2020نفس الفترة من العام 
/ ل.س  323,861,725 إلزامي /تأمين أقساطالصحي والحريق واإللزامي بإجمالي 

ل.س وذلك بعد 1,389,899,885/  مقدارها /مدورةتزامناً مع ماسبق فقد كانت النتيجة تحقق أرباح 
خصم االحتياطيات القانونية الواجبة. 

  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 اإلشرافية، مساهمينا وعمالئنا الكرام على ثقتهم بنا وإخالصهم 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 اإلدارة

 

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

 بديع برهان الدروبي                الدكتور   رئيس مجلس اإلدارة

  شركة عبد الحميد عباس دشتي وشريكه            نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

              و يمثلها الدكتور عبد الحميد دشتي                       

 شركة مجموعة أوالد دشتي االستثمارية                                                  عضو مجلس اإلدارة

 هاال عبد المجيد قوطرش                                                                  و يمثلها السيدة 

  خزانة تقاعد نقابة المهندسين                                                  عضو مجلس اإلدارة

           و يمثلها الدكتور المهندس عبد الرحمن النعسان

 شركة كركور للتجارة                                                  عضو مجلس اإلدارة

 المهندس محمد معتز الطباخ                                                             و يمثلها 

 شركة امان الشام المحدودة المسؤولية                                                 عضو مجلس اإلدارة

 المهندس سامر محمود الكل                                                             و يمثلها  

 السيد صبري عبد السالم الداغستاني                                                 عضو مجلس اإلدارة
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نبذة  تعريفية عن أعضاء مجلس اإلدارة 

الدكتور بديع برهان الدروبي : 

 شهادة في طب األسنان. •

 ماجستير إدارة أعمال. •

 عضو مجلس الشعب. •

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

 السياحية والشركة األولى لالستثمارات المالية وجامعة المنارة الخاصة .

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

 بدا حياته كطيار وتدرج في عدة مناصب في المجال 1974خريج الكلية العسكرية الكويتية عام  •
 .1982العسكري بالقوة الجوية والدفاع الجوي حتى استقال من الخدمة العسكرية عام 

 وماجستير الدراسات العليا ودكتوراه ,حاصل على ليسانس حقوق من الجامعة اإلسكندرية •
 بتخصص القانون عام وحقوق اإلنسان 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 ألصحاب األعمال في دولة الكويت. •

 رجل عالقات دولية واسعة ومتشعبة. •

 محامياً أمام محاكم التمييز والدستورية العليا بدولة الكويت. •

 عضو اتحاد المحامين العرب. •

 عضو االتحاد الدولي للمحامين. •

   جنيف.–رئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق اإلنسان  •

  الكويتي ورئيس لجنة حقوق اإلنسان البرلمانية.ةعضو سابق بمجلس األم •

  السيدة هاال عبد المجيد قوطرش :

دبلوم في علوم الكومبيوتر .  •

رئيس مجلس إدارة شركة يوشي للتجارة واالستثمار .  •

 دمشق. –نائب رئيس مجلس إدارة مركز التجارة العالمي  •

نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة أوالد دشتي االستثمارية   •

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 األوقاف لشؤون المباني األثرية                   •

  من جامعة الدول العربية.2005حائز على الميدالية الذهبية للمهندس العربي لعام  •

المهندس محمد معتز  الطباخ : 

إجازة بالهندسة االلكترونية من بريطانيا.  •

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

  سوريا .IBMالمدير العام السابق لشركة  •

المهندس سامر محمود الكل : 

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

  الدراسات اإلنشائية والزلزالية.– مهندس استشاري في الهندسة المدنية درجةحاصل على  •

السيد صبري عبد السالم الداغستاني:  

 حاصل على شهادة في إدارة األعمال. •

 مدير عام شركة الشهد لالستثمار. •
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اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة 

لجنة الترشيحات والمكافأت: 

تتكون من السادة: 
/ رئيس اللجنة لدكتور عبد الحميد دشتي * ا

* السيدة هاال قوطرش/ نائب رئيس اللجنة 
/ عضو في اللجنة صبري الداغستاني السيد* 

مهام اللجنة: 

 للشركة التنفيذي المدير منصب وشغل اإلدارة مجلس لعضوية الترشيحات سياسات وضع -
 بهذه االلتزام ومراجعة العالقة ذات والقوانين واألنظمة الهيئة قرارات مع يتوافق بما

 .دوري بشكل السياسات

 .والتعويضات للمكافآت واضحة سياسة إقرار -

 إلى وتقديمها التنفيذية واإلدارة المجلس ألعضاء أخرى منافع أي أو الرواتب جداول تقديم -
 وعن عنها واإلفصاح السياسة بهذه االلتزام من التحقق اللجنة وتتولى إلقرارها المجلس
 .للشركة السنوي التقرير في اإلدارة مجلس أعضاء ومنافع وتعويضات مكافآت

 البشرية الموارد من الشركة احتياجات وخطة الشركة في والتأهيل التدريب خطة دراسة -
 .البشرية الموارد إدارة مع ومناقشتها

لجنة الحوكمة: 
تتكون من السادة: 

* الدكتور بديع الدروبي/ رئيس للجنة 
/ نائب رئيس اللجنة دكتور عبد الحميد دشتي* ال

* السيد معتز الطباخ/ عضو في اللجنة 

مهام اللجنة: 

مراجعة إجراءات الحوكمة وكل األنظمة والسياسات التي تساهم في ضبط أداء الشركة  -
 .وتقدم المقترحات بشأنها إلى المجلس

 .مراجعة واقتراح سياسات وميثاق عمل مجلس االدارة -
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مراجعة وتقييم استقاللية كل إدارة إشرافية في الشركة (االلتزام، المخاطر،       _                    
 .التدقيق الداخلي) ورفع التوصيات المناسبة الى مجلس االدارة

لجنة إدارة المخاطر: 
تتكون من السادة: 

* الدكتور عبد الرحمن النعسان/ رئيس اللجنة 
 معتز الطباخ/ نائب رئيس اللجنة المهندس* 

* المهندس سامر الكل/ عضو في اللجنة 
 عضو في اللجنة عن هيئة الرقابة الشرعية/* الدكتور عالء الدين زعتري

 مهام اللجنة:

اقتراح استراتيجية سياسة واجراءات إدارة المخاطر في الشركة ومراجعتها وتحديثها  -
 سنوياً.

وضع مقترحات لخطط الطوارئ للتخفيف من المخاطر التي تواجه الشركة في تنفيذ  -
  .اعمالها

إدارة  سياسة و االطالع على اعمال االدارات التنفيذية ومدى التزامها باستراتيجية -
 .المخاطر المعتمدة من مجلس االدارة 

مناقشتها خالل اجتماعاتها ورفع و   االطالع على التقارير المنظمة من إدارة المخاطر -
 تقريرها مع التوصيات المناسبة الى مجلس االدارة التخاذ القرارات المناسبة.

:  الداخليالتدقيقإدارة لجنة 

*المهندس سامر الكل/ رئيس اللجنة 

*الدكتور عبد الرحمن النعسان/ نائب رئيس لجنة  

 *السيد صبري داغستاني/ عضو في اللجنة. 

 ة:مهام اللجن

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

اعتماد خطة للتدقيق الداخلي السنوية وتتبع تنفيذها ومتابعة النتائج التي تم التوصل إليها  -
 وكيفية معالجتها
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      التأكد من تقيد الشركة بالقوانين واألنظمة والتعليمات والقرارات التي تخضع لها أعمال  -
الشركة وأنشطتها وبصفة خاصة قرارات وتعليمات الهيئة وتقارير مدققي الحسابات الخارجيين 

 اإلجراءات المتخذة بشأنها ومتابعة

لجنة االستثمار: 

*السيدة هاال قوطرش/ رئيس اللجنة 

* المهندس سامر الكل/ عضو في اللجنة  

*السيد صبري داغستاني/ عضو في اللجنة.  

 
: مهام اللجنة

 ومراجعتها   إلى مجلس اإلدارة و رفعها  سياسة االستثمار في الشركة و اقتراح إستراتيجية -
 وتحديثها سنوياً.

  األداء التاريخي للمحافظ االستثمارية للشركة والتوقعات المستقبلية لها.مراجعة و مراقبة  -

. أعمال االستثمار الى مجلس االدارة في اجتماعاته رفع تقرير -
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 30/12/2021كبار مساهمي شركة العقيلة للتأمين التكافلي بتاريخ 

يضم الجدول التالي أسماء كبار المساهمين في شركة العقيلة للتأمين التكافلي وعدد األسهم 
  .30/12/2021العائدة لهم بتاريخ

 

عدد األسهم  اسم المساهم
عدد األسهم   النسبة 30/12/2021

 النسبة 24/12/2020

شركة أمان الشام المحدودة 
 %5.20  2,081,558  %5.20  2,081,558   المسؤولية

 %5.15  2,060,049  %5.15  2,060,049   بنك سوريا الدولي اإلسالمي
 %5.00  2,000,000  %5.00  2,000,000   خزانة تقاعد المهندسين
 %5.00  2,000,000  %5.00  2,000,000   احمد محمد بشير البني

 %5.00  2,000,000  %5.00  2,000,000   إيمان عبد السالم الداغستاني
 %5.00  2,000,000  %5.00  2,000,000   حنان مصطفى سالم

 %5.00  2,000,000  %5.00  2,000,000   صائب عبد السالم الداغستاني
 %5.00  2,000,000  %5.00  2,000,000   صبري عبد السالم الداغستاني
 -  -  %5.00  1,999,548   شركة اثر المحدودة المسؤولية

 %5.00  1,999,548  - - رامز علي زيود
 %4.92  1,969,558  -  -  نداء وليد عثمان
 %4.92  1,969,558  -  -  رزان وليد عثمان

 -  -  %4.92  1,969,558   مرام قحطان يعقوب
 %4.92  1,969,558  %4.92  1,969,558   علي نجيب ابراهيم

 -  -  %4.92  1,969,558   شركة تلج المحدودة المسؤولية
 %4.07  1,629,154  %4.07  1,629,154   عبد السالم محمد صبري الداغستاني

 %3.75  1,501,558  %3.75  1,501,558   رزان نزار حميره
 %3.00  1,200,000  %3.00  1,200,000   راما محمد بشير البني

 %2.95  1,181,065  %2.95  1,181,065   بديع برهان الدروبي
 %2.01  802,000     %2.01  802,000      هاال عبد المجيد قوطرش

 %1.19  477,500     %1.19  477,500      احسان وليد الخيمي
 %1.22  489,380     %1.17  469,817      محمد خالد محمد وليد حماميه

 %1.01  403,760     %1.01  403,760      مازن هاني مرتضى

 %1.01  402,018     %1.01  402,018      أولغا بسام ابو ردينه

 %1.00  400,000     %1.00  400,000      شركة كركور للتجارة
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شركة عبد الحميد عباس دشتي 
 %1.00  400,000     %1.00  400,000      وشريكه

 %1.00  400,000     %1.00  400,000      شركة مجموعة أوالد دشتي االستثمارية
 %1.00  400,000     %1.00  400,000      محمد علي وحود
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 اإلدارة التنفيذية

 

الخبرة  اإلجازة العلمية المنصب االسم الثالثي
 العملية

تامر عبد القادر 
 داغستاني

  المدير العام 
إجازة في 

 االقتصاد/محاسبة
  سنة34

 سوسن فيصل الزعيم
 معاون المدير العام 

 للشؤون اإلدارية و المالية 
ماجستير علوم مالية 

 ومصرفية
  سنة21

 هاني مصطفى الدقاق
 معاون المدير العام / 

 مدير فرع أبو رمانة 
دبلوم مصارف وخدمات 

  سنة22 مالية

 ديما أحمد رضا الديك
 مدير إدارة  التأمين 

 الصحي و الحياة والسفر 
علوم مالية  ماجستير

  سنة16 ومصرفية

 عمران نبيل قصيباتي
 مدير  إدارة التأمين البحري 

  FGAو 
إجازة في االقتصاد / 

  سنة14 مصارف وتأمين

  مدير إدارة الشؤون اإلدارية  بشار بدر الدين غانم
ماجستير في إدارة 

 األعمال
  سنة20

  مدير   إدارة  االستثمار  محمود فاروق الجزائري
ماجستير في إادارة 
األعمال / المصارف 

 اإلسالمية
  سنوات 5

  رئيس قسم الحسابات  حسين يوسف رزق
ماجستير في العلوم 
 المالية و المصرفية 

  سنوات8

 محمود محمد خير األبح
 رئيس قسم الشؤون 

 القانونية  
  سنة20 إجازة في الحقوق

  رئيس قسم المعلوماتيه  كريم الغزي 
إجازة في الهندسة 

 المعلوماتية 
  سنة14

 أحمد معتز أصفر
 مدير  إدارة  التدقيق 

 الداخلي 
ماجستير في العلوم 

  سنة16 المصرفية

  مدير  إدارة  المخاطر  الوليد القحف
إجازة في 

  سنة25 االقتصاد/محاسبة
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الموارد البشرية 

 

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

 

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

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

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

و ضمن برامج التاهيل فقد نفذت الشركة عدداً من الدورات التدريبية داخلياً و خارجياُ 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 اإلدارة 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 الطالب الموفدين من قبل الجامعات ومنحهم 
 برامج تدريبية وذلك كخطوة دعم للكفاءات السورية الشابة المؤهلة علميا.

 
 

  عدد الموظفين في الشركة ومؤهالتهم:
 

شهادات  ماجستير السنة
شهادات  معهد جامعية

 ثانوية
اعدادي 
 المجموع ومادون

2021 7 32 9 9 9 66 
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الهيكل التنظيمي لشركة العقيلة للتأمين 
2021التكافلي ش.م.م   
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 هيئة الرقابة الشرعية في شركة العقيلة للتأمين التكافلي من السادة العلماء األفاضل تتألف

 والذين ساهموا بالتعاون مع الشركة منذ انطالقتها والذين  تم تجديد االرتباط معهم ضمن اجتماع 
:  09/06/2021الهيئة العامة السنوية المنعقد بتاريخ   وهم السادة 

 

 الدكتور مصطفى البغا رئيس الهيئة

 السيد عبد اهللا نظام أمين السر

 الدكتور عالء الدين زعتري العضو التنفيذي
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 التكافلي للتأمين العقيلة شركة عن لمحة

 

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

  .14/01/2007 بتاريخ

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

وتفتخر  شركة العقيلة للتأمين التكافلي بأنها أكبر شركة تأمين خاصة في سوريا من حيث الرأسمال 
/ أربعون مليون 40.000.000المصدر البالغ أربعة مليارات ليرة سورية مدفوعة بالكامل وموزعة على /

بقيمة اسمية قدرها مائة ليرة سورية للسهم الوحد. سهم 

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

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

 *التأمين الصحي.

 *تأمين الحياة.

 *تأمين السفر.

 *التأمين الشخصي. 

 .)اإللزامي (المدنية المسؤولية / المركبات تأمين*

 . )الشامل ( التكميلي*تأمين المركبات / 

 *تأمين النقل.

  الهندسيالتأمين *

 *تأمين الحريق.

 .العامة الحوادث* 

 . المسؤوليات*

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

 للوصول ألفضل مستوى من الخدمات في القطاع التأميني.

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

: المستقلين الحسابين أسلوب يعتمد والذي اإلسالمية

 

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

 ).التأمينية الوثائق حملة (المشتركين حساب .2

 

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

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

اشراف هيئة الرقابة الشرعية للشركة . 

 

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

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

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

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

 

أوال: التأمينات الشخصية: 

 

 :الصحي التكافلي التأمين .1

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

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

 :السفرب التأمين التكافلي المتعلق  .2

 أن الممكن من التي الطارئةالطبية واإلسعافية  المصاريف جميع) االتفاق وحسب( التأمين هذا يغطي
تمتد هذه الخدمة التأمينية  وتفق عليه  الم اإلقامة بلد خارج سفره فترة خالل له المؤمن يتكبدها
 من حاالت الطوارئ الواردة في عقد التأمين وغيرها السفر جواز فقدان حال في المساعدةلتشمل 

 التكافلي المتعلق بالسفر .

  :التكافلية الحياة تأمينات .3

 :أهمها متعددة خيارات وتشمل التكافلية الحياة تأمينات تتنوع

 ):االدخارية غير (المؤقتة التأمينات

 .المؤقت الحياة تأمين

 .القيمة المتزايد الحياة تأمين

 .لألسرة التقاعدي الراتب تأمين

 .عيجماال الحياة تأمين

 .البنوك لمديني الحياة تأمين

 .والتأسيس للتعليم الحياة تأمين
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 .الصغيرة الحياة تأمينات

 تأمينات الحياة الصغيرة (مع أخطار الحرب والشغب) الفردي والجماعي .

 .اإلضافية الحياة تأمينات

 :واالستثمارية االدخارية الحياة تأمينات 

 .التعليم بعد ما ونفقات التعليم تأمين

 .التقاعدي الراتب أهمها واسعة خيارات له للمؤمن يقدم الذي الماسة عقد

 

 

ثانيا : التأمينات غير الشخصية على األموال والممتلكات: 

 

 :المركبات على التكافلي التأمين .1

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

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

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

 

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

 حيث يتم إصدار هذه العقود /1915 /القرار وفق للغير اإللزامي التأمين المجال هذا في الوثائق أهم
من المراكز الموحدة  لالتحاد السوري لشركات التأمين باعتبار أن إصدار هذا النوع من العقود محصور 

باالتحاد السوري لشركات التأمين باستثناء السيارة التي يتم تغطيتها من قبل الشركة بعقد تأمين 
ضد الفقد والتلف والهالك حيث من الممكن أن يتم إصدار العقود في هذه الحالة من قبل الشركة 

 مباشرة .

. سورية وخارج داخل أو سورية داخل التغطية تكون أن الممكن ومن
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 :الممتلكات على التكافلي التأمين. 2                    .4

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

: أضرار من بالممتلكات يلحق ما وكل والحروب     

: المجال هذا في التأمينية الوثائق وأهم

 .الملحقة واألخطار الحريق أخطار ضد التأمين •
 .التبعية للخسارة التأمين •
. الممتلكات أخطار جميع تأمين •

 :الهندسي التكافلي التأمين. 3 .5

 المشاريع وأصحاب بالمقاولين تلحق التي األضرار )االتفاق وحسب( التأمين هذا يغطي
وأخطار  عملهم أخطار من والصناعية اإلنشائية والتجهيزات المعدات وأصحابواالستشاريين 

 تشغيل  هذه التجهيزات .

: المجال هذا في التأمينية الوثائق وأهم

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

 :البضائع نقل على التكافلي التأمين. 4 .6

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

 :العامة الحوادث ضد التكافلي التأمين. 5 .7

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

المفاجئة مثل: 
-الحوادث الشخصية فردي أو مجموعة. 1
خيانة األمانة – 2

 - تأمين أموال وتشمل سرقة النقود واألموال داخل الخزائن وأثناء نقلها.3
 - التأمين ضد أخطار المسؤولية المدنية العامة.4
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 الجغرافي  االنتشار

 

: التالية المراكز عبر المتنوعة التأمينية خدماتها بتقديم الشركة تقوم

 

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

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

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

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

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

 

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

. التأمين

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

 

 سنة التأسيس الشركة

  1952        المؤسسة العامة السورية للتأمين

  2006        الشركة الوطنية للتأمين
  2006        شركة الثقة السورية للتأمين

  2006        الشركة المتحدة للتأمين
  2006         سورية–شركة التأمين العربية 

  2005        الشركة السورية العربية للتأمين
  2006        الشركة السورية الكويتية للتأمين

  2006        شركة المشرق العربي للتأمين
الشركة السورية الدولية للتأمين 

  2006         آروب سورية–

  2008        شركة العقيلة للتأمين التكافلي
  2008        شركة االتحاد التعاوني للتأمين

  2008         أدير–شركة أدونيس للتأمين 
  2008        الشركة اإلسالمية السورية للتأمين
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 :سوريا في العاملة التأمين إعادة شركات بأسماء جدول          

 

 سنة التأسيس الشركة
شركة االتحاد العربي إلعادة 

  1,974        التأمين

 

             

 

وتسعى إدارة الشركة جاهدة لشغل مركز مميز بين شركات التأمين السورية انطالقا من إيمانها الكامل 
بأن المنافسة تعتبر أفضل دافع للتميز وذلك مع األخذ بعين االعتبار المحافظة على الجودة وكانت 

 وفق الجدول التالي : 31/12/2021نتيجة ذلك أن  احتلت الشركة حصة سوقية جيدة وفق احصائيات 

Syrian Market Overview 
Insurance Companies Production by L.O.B until 31/12/2021 (SYP) 

  Motor All Risks 
Motor 

Compulsory Fire Marine Medical Life Eng Other Total  

NIC 807,650,940 365,986,141 108,685,343 138,015,496 401,037,048 23,789,736 8,232,560    123,554,567  1,976,951,831 
Syria 
Arab 1,413,877,641 32,312,650 216,724,076 86,505,685 1,509,847,911 123,167,191 579,335 318,984,740 3,701,999,229 
UIC 729,003,170 636,856,091 913,426,497 245,293,892 1,716,561,184 316,782,549 81,566,175 6,670,243,654 11,309,733,212 
Arabia 869,957,969 646,221,039 397,047,280 123,473,740 1,165,201,358 273,304,601 34,196,480 264,775,517 3,774,177,984 
Orient 670,210,516 301,712,969 163,831,097 58,812,690 1,116,655,423 19,169,558 6,526,721 377,617,813 2,714,536,787 
Arope 508,457,872 448,657,868 74,180,411 261,291,209 1,671,533,278 133,651,628 33,200 565,169,484 3,662,974,950 
Aqeela 47,176,415 323,861,725 186,204,452 105,295,292 1,980,541,696 71,199,083 0 108,441,222 2,822,719,884 
SKIC 228,027,560 259,041,197 769,309,033 324,934,523 1,860,223,665 21,454,505 10,661,010 87,266,281 3,560,917,774 
Adir 583,902,874 245,681,448 87,285,382 1,166,344 530,915,246 202,746,094 278,535 398,653,518 2,050,629,442 
Solidarity 1,044,932,694 375,322,216 225,518,328 36,341,220 2,209,176,992 150,380,866 24,902,254 88,005,487 4,154,580,056 
Islamic 421,269,656 144,629,551 180,676,443 18,454,650 1,293,330,097 26,648,351 3,633,561 358,959,736 2,447,602,045 
Trust 71,079,984 104,110,837 47,576,335 17,449,983 183,811,893 87,529,292 1,119,680 62,033,085 574,711,089  
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           مخطط بياني يوضح الحصص السوقية للشركات في كل قطاع من القطاعات التأمينية
 31/12/2021                وذلك حسب تاريخ 

 

 

 

 

 الشركة عمل على المؤثرة الدولية القرارات

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

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

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

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

 وبما جديدة تأمين إعادة أسواق إلى الشركة توجه إلى ذلك وأدى السورية التأمين سوق مع التعامل
 يضمن سير أعمال الشركة بأفضل مايمكن.
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 الدولية الجودة معايير

 مختلف في الدولية الجودة  معاييرتطبيق مجال في والسعي العمل بمتابعة الشركة تلتزم

 التميز لها ويضمن للشركة التنافسية ويقدم أداء أفضل يضمن الذي بالشكل وأعمالها هانشاطات

 .السوري التأمين سوق في المنافسين عن

 

 مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

تسعى إدارة الشركة لاللتزام بتطبيق قواعد مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب فهي، وبصورة 

مستمرة تسعى لتخصيص موظف لديها بصفة مسؤول  إبالغ بالتنسيق مع هيئة مكافحة غسل 

األموال وتمويل االرهاب انسجاماً مع التشريعات والقوانين والتعليمات السورية الخاصة بمكافحة 

 غسل األموال وتمويل اإلرهاب في الجمهورية العربية السورية.

 

 

  التدقيق والرقابة الداخلية

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

ومسؤولياته من ميثاق التدقيق المعتمد من مجلس اإلدارة 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 اإلدارة والمدير العام والمعنيين 

 نسخاً من تقارير التدقيق.

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

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

على مراقبة و تقييم فعالية إجراءات إدارة المخاطر وإجراءات الحوكمة المؤسساتية في الشركة. 
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 المتعاملين مع الشركة  كبار

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

 
 اسم العميل فرع التأمين

 الصحي
 وزارة النقل

 شركة زين اخوان و شركاهم

 الحياة

 مؤسسة تدريب الستشارات التدريب اإلداري

 بنك البركة - سورية

 شركة شام القابضة

 الحريق
 شركة جاد للخدمات التجارية

 شركة سالم وزران برنجكجي

 شركة جاد للخدمات التجارية الحوادث العامة

 

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

 مجال العمل المورد
 إدارة التأمينات الصحية غلوب ميد سوريا

 إدارة التأمينات الصحية شركة ايمبا
 مقاوالت شركة ستراتا
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 م.م.ش التكافلي للتأمين العقيلة شركة حققتها التي  الماليةالنتائج عن ملخص
: 31/12/2021 حتى 01/01/2021 من الفترة خالل

: المشتركين حساب

ليرة سورية حيث    2,863,084,140 مبلغاً وقدره 2021شكل مجموع االشتراكات المكتتبة حتى نهاية العام 
 2020مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق  % 107ارتفعت االشتراكات بنسبة 
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 أو ل.س بعد أن تم حسم )126,765,208(لحملة الوثائق  النشاط التأميني فائض  بلغ صافي قدو
  البنود التالية:إضافة 

 . ل.س) 419,887,161( المكتتب بها شتراكات اال  حصة معيدي التأمين من إجماليصافي •

 .ل.س 72,788,341 عموالت مقبوضة من معيدي التأمين •

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

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

 صافي احتياطي التعويضات تحت التسوية والتعويضات الحاصلة وغير المبلغ عنها •
   .ل.س )263,860,269(

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

 إيرادات ل.س وإضافة 36,331,149  البالغة إضافة اإليرادات الناتجة عن استثمار اشتراكات التأمين وبعد
) ل.س وبعد إضافة 3,281,109( مخصص ديون مشكوك فيها ل.س وخصم 3,135,641أخرى البالغة 
 أسعار فروقاتوخصم خسائر  1,983,160,022أسعار صرف غير محققة لحملة الوثائق  أرباح فروقات

) ل.س وخصم أجرة المساهمين في إدارة االستثمارات وعمليات التأمين 672,104 (محققة صرف
 814,502,938. وإضافة إلى قرض حسن لحملة الوثائق بقيمة ل.س) 723,251,307التكافلي البالغة ( 

. ل.س 1,983,160,022  مبلغاً وقدره2021 عن العام حقوق حملة الوثائق فائض صافي ل.س ويصبح 
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 :الفنية االحتياطيات

 ومطالبات حوادث تحقق عن الناتجة الخسارة احتمال من الشركة لحمايةأصوالً  الفنية االحتياطيات احتجاز يتم
 س.ل  2,078,950,896 مبلغا قدره  2021 العام في المحتجزة االحتياطيات بلغت وقد  هذاالالحقة، الفترات في
 في التغير تفاصيل التالي الجدول ويبين ،2020 المالية السنة نهاية في س.ل  1,153,464,100 كانت أن بعد

: الشركة احتياطيات
 

 البيان
حتى نهاية عام 

2020 
حتى نهاية عام 

2021 
نسبة 
 االختالف

 1.16 1.186.423.914 549.203.604 احتياطي األقساط غير المكتسبة
احتياطي التعويضات تحت 

 0.47 815.351.260 555.374.432 التسوية
احتياطي التعويضات لحوادث  

 0.58 77.175.722 48.886.064 مفترضة ولم يبلغ عنها
 0.8 2.078.950.896 1.153.464.100 مجموع االحتياطيات
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مين التكافلي أ فروع الت أعمالنتائجالمركز المالي و

 

:  الداخلي والخارجيفرع التأمين الصحي •

خسارة  ل.س وقد تحقق بنتيجة أعمال هذا الفرع1,980,541,696.00      بلغ إجمالي االشتراكات المكتتبة
 البنود التالية:  أو إضافة ل.س بعد أن تم حسم   )357,884,105ر  (بمقدا

 
  (373,940,175.00 )                                  االشتراكات غير المكتسبةصافي احتياطي  •

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

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

 

 

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

اً فائض .س، وقد تحقق بنتيجة أعمال هذا الفرعل  371,038,140.00 بلغ إجمالي االشتراكات المكتتبة
 :التاليةو إضافة البنود أ.س بعد أن تم حسم ل 156,312,706قدره 

 
 ل.س    1,216,140 صافي العموالت المقبوضة •
 ل.س (32,809,792) والبالغة المكتتب بهاشتراكات اال  حصة معيدي التأمين من إجماليصافي •
 .ل.س (83,915,025)  والبالغ غير المكتسبةصافي احتياطي االشتراكات •
التعويضات الحاصلة احتياطي صافي التعويضات المدفوعة واحتياطي التعويضات تحت التسوية و •

 .ل.س(59,544,110)   وغير المبلغ عنها والبالغ 
 ل.س (39,672,647) خرىمصروف خبراء وعموالت مدفوعة ومصروفات أ •

 
 

 
 

فرع تأمين الحريق:  •

 فائضاًنتيجة أعمال هذا الفرع هي  ل.س، وقد كانت 186,204452 بلغ إجمالي االشتراكات المكتتبة
 البنود التالية: و إضافة أل.س بعد حسم 22,783,193 بمقدار
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     ل.س 41,603,336             صافي العموالت المقبوضة

 . ل.س(178,998,166)والبالغة المكتتب بها شتراكات اال  حصة معيدي التأمين من إجماليصافي
. ل.س (4,770,441)  والبالغ غير المكتسبةصافي احتياطي االشتراكات

صافي التعويضات المدفوعة واحتياطي تعويضات تحت التسوية واحتياطي تعويضات حاصلة وغير 
 ل.س. (620,731) غ مبلغ عنها والبال

 .ل.س(19,635,257) مصروف خبراء وعموالت مدفوعة ومصروفات أخرى 
 

فرع تأمين الحوادث العامة:  •

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

 
 ل.س 2,772,707 عموالت مقبوضة  •

 . ل.س(9,891,652) والبالغة المكتتب بها شتراكات اال  حصة معيدي التأمين من إجماليصافي •

 .ل.س1,298,623   والبالغ غير المكتسبةصافي احتياطي االشتراكات        •

صافي التعويضات المدفوعة واحتياطي تعويضات تحت التسوية واحتياطي تعويضات حاصلة  •
  .  ل.س     243,492 وغير مبلغ عنها والبالغ

 ل.س (1,372,327) مصروف خبراء وعموالت مدفوعة ومصروفات أخرى •
 

 
  البحري:مين النقلأفرع ت •

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

 
 ل.س 26,802,338 عموالت مقبوضة •

 .ل.س (93,838,765) والبالغة المكتتب بها شتراكات اال  حصة معيدي التأمين من إجماليصافي •

 .ل.س (893,503)    والبالغ غير المكتسبةصافي احتياطي االشتراكات •

 احتياطي  صافي التعويضات المدفوعة واحتياطي تعويضات تحت التسوية و •

 ..سل (181,062) تعويضات حاصلة وغير مبلغ عنها والبالغ  •

 ل.(11,809,185)  مصروف خبراء وعموالت مدفوعة ومصروفات أخرى •
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فرع التأمين الهندسي:  •

  بمقدار فائضاً ، وقد كانت نتيجة أعمال هذا الفرع هي  خالل السنة  اشتراكات مكتتبةلم يكن هناك أي
و إضافة البنود التالية: أ ل.س بعد حسم  3,589
  3,589   حاصلة وغير مبلغ عنها والبالغ تحت التسوية واحتياطي تعويضاتاحتياطي تعويضاتصافي 

 .ل.س
 

فرع تأمين الحياة:  •

 فائضاً بمقدار ل.س، وقد كانت نتيجة أعمال هذا الفرع هي 71,199,083بلغ إجمالي االشتراكات المكتتبة 
 و إضافة البنود التالية:أ ل.س بعد حسم  15,903,358

 
 .ل.س(47,154,475)  والبالغة المكتتب بهاشتراكات اال  حصة معيدي التأمين من إجماليصافي •

 ل.س. (5,317,411)  والبالغ غير المكتسبةصافي احتياطي االشتراكات •

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

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

 
 

 فرع تأمين الحوادث الشخصية: •

 ل.س، وقد كانت نتيجة أعمال هذا الفرع هي فائض بمقدار  1,640,915 بلغ إجمالي االشتراكات المكتتبة
 ل.س بعد حسم أو اضافة البنود التالية:  485,106 

 ل.س. (1,382,823) والبالغة المكتتب بها شتراكات اال  حصة معيدي التأمين من إجماليصافي •

 ل.س 393,820 العموالت المقبوضة  •

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

 ل.س. (53,180)  والبالغغير المكتسبة صافي احتياطي االشتراكات  •

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

 .ل.س (80,976) ومصروفات أخرى وعموالت مدفوعةمصروف خبراء  •
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 :مسؤوليات فرع تأمين ال •

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

 
 ل.س. (149,338) والبالغة المكتتب بها شتراكات اال  حصة معيدي التأمين من إجماليصافي •

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

 (548,876) صافي التعويضات المدفوعة واحتياطي تعويضات حاصلة وغير مبلغ عنها والبالغ •
 ل.س.

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

 

 فرع تأمين السفر : •

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

 
 ل.س.(55,662,150) والبالغة  المكتتب بها شتراكات اال  حصة معيدي التأمين من إجماليصافي •

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

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

 ل.س(16,787,009) ومصروفات أخرى  مصروف خبراء وعموالت مدفوعة •
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االستثمارات الخاصة بالشركة 

 أوال : االستثمارات الخاصة بحساب المشتركين:

ليرة سورية وكانت هذه  3,773,798,238 مبلغ:  31/12/2021حتى ستثمارات المشتركين إبلغ مجموع 
 االستثمارات موزعة على الشكل التالي:

 ل.س.1,089,561,213  النقد في الصندوق وحسابات جارية لدى المصارف  -
 ل.س. 2,000,078,000  ودائع ألجل -
  ل.س.440,068,457  بقيمةالبنوكاستثمارات في  -
  ل.س.42,375,697سيرياتيل موبايل تيلكوم  شركةاستثمارات في  -
  ل.س 201,714,871 مبلغ66استثمارات عقارية في مشروع المزة  -

 
ليرة سورية والتوزيعات النقدية ألرباح 33,879,399  وقد بلغت أرباح الودائع والحسابات االدخارية مبلغ 

 المحققة  ل.س  وبلغت أرباح فروقات أسعار الصرف الخاصة بالمشتركين2,451,750األسهم مبلغ 
 1,983,160,022 ليرة سورية وبلغت أرباح فروقات الصرف غير المحققة الخاصة بالمشتركين 3,603,672
 ليرة سورية

 : المساهمين حسابثانيا : االستثمارات الخاصة ب

أدى رأسمال الشركة المرتفع نسبياً إلى وجود حاجة ملحة للدخول في استثمارات استراتيجية تساعد 
على االحتياط تجاه مخاطر سعر صرف العملة فعمدت الشركة منذ تأسيسها إلى تنويع توزيع 

المحفظة االستثمارية للشركة فاستثمرت شركة العقيلة للتأمين التكافلي ووفق االصول القانونية 
 2021في شركات سياحية وصناعية وخدمية ومالية وقد بلغ مجموع استثمارات الشركة في نهاية عام 

 ليرة سورية موزعة على الشكل التالي: 14,872,247,153 مبلغ

 ل.س. 1,298,774,366 مقرات خاصة بالشركة: •
  ل.س.1,651,402,423بقيمة جارية لدى المصارف حسابات  •
 .س.ل 4,095,635,136  ودائع استثمارية طويلة األجل بقيمة •
             ل.س.1,813,700,351  بقيمةالبنوك استثمارات في  •
  ل.س.4,661,676,740  بقيمةات الصناعيةاستثمارات في الشرك •
 ل.س. 955,585,573 سيرياتيل موبايل تيلكوم شركةاستثمارات في  •
  ل.س. 395,472,564استثمارات عقارية بقيمة  •
  ل.س مفصلة كما يلي:2,609,485,823بلغت األرباح الناتجة عن االستثمارات المذكورة  −
 س.  (بيان الدخل)ل. 73,305,213 مرابحات الودائع المصرفية  .1
    (بيان الدخل)ل.س. 184,433,450  توزيعات أرباح األسهم النقدية .2
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(تم ذكرها في حقوق الملكية      ل.س2,351,747,160 للبيع متاحة مالية استثمارات بيع أرباح .3

 )9مباشرةً بسبب تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم 
 

 الوثائق حملة واستثمارات التكافلي التأمين عملية ادارة مقابل المساهمين حصةإضافة وبعد   
ل.س  وإضافة فروقات أسعار الصرف غير محققة بقيمة   980,989,970     تصبح أرباح المساهمين

  ل.س وإضافة(38,837,252) ل.س وتخفيض فروقات أسعار صرف محققة بقيمة  2,090,205,008
 10,370,914 ل.س وإضافة أرباح بيع أصول ثابتة  7,841,716متوقعة ائتمانية خسائر مخصص استرداد

) 1,036,714,525بقيمة (حسم المصاريف اإلدارية والعمومية  ل.س و500,957ل.س وإضافة إيرادات أخرى 
 ل.س وبعد حسم تخصيص قرض حسن بقيمة (53,442,842)ل.س وبعد حسم االستهالكات 

 وحسم  ل.س(15,853,275) ل.س وبعد حسم مخصص الديون المشكوك فيها البالغ (814,502,938)
 مع مالحظة أنه ال  ل.س1,128,357,733  الشركةربحيصبح صافي ل.س  )2,200,000األتعاب المهنية (

يوجد ضريبة. 

 
 األوراق أسعار و المساهمين حقوق وصافي والموزعة المحققة والخسائر لألرباح الزمنية السلسلة

 : الشركة تأسيس منذ المصدرة المالية

أوال: األرباح والخسائر: 

األرباح 
 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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: األرباح الموزعة:         ثانياً

 األرباح  الموزعة

2008 - 

2009 - 

2010 - 

 عن 2011
 2010عام 

100,000,000 

2012 - 

2013 - 

2014 - 

2015 90,000,000 

2016 - 

2017 - 
 عن عام 

2017 
2018 

 زيادة رأس المال 350,000,000

 عن عام 
2018 
2019 

 زيادة رأس المال 650,000,000

 زيادة رأس المال 1,000,000,000 2020

 عن 2021
 2020عام 

600,000,000 
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 األرباح  الموزعة

 

  ثالثاً : صافي حقوق المساهمين:       

 صافي حقوق  المساهمين

2008 1,969,823,517 
2009 1,998,883,858 
2010 2,158,143.848 
2011 1,881,194,664 
2012 1,907,853,041 
2013 2,219,510,653 
2014 2,347,666,016 
2015 2,823,593,734 
2016 3,469,508,550 
2017 5,360,352,079 
2018 5,423,490,277 
2019 6,746,244,509 
2020 10,005,876,868 
2021 16,555,454,639 
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 صافي حقوق  المساهمين

 

 

 

  رابعاً :أسعار األوراق المالية المصدرة ( القيمة السوقية):        

 أسعار األوراق  المصدرة (القيمة السوقية )

2012 62,25 
2013 92 
2014 87,50 
2015 82 
2016 106 
2017 377 
2018 442 
2019 313 
2020 412 
2021 2,667 
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  )أسعار األوراق  المصدرة (القيمة السوقية
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 التدقيق أتعاب

 

 كجهةالمحاسب القانوني السيد أحمد رضوان الشرابي  التكافلي للتأمين العقيلة شركة اعتمدت
 ضمن العقيلة لشركة العاديةغير  العامة الهيئة قبل من إقرارها بعد وذلك مستقلة خارجي تدقيق

 .09/06/2021 بتاريخ المنعقد  االجتماع

سورية. علماً أنه اليوجد أي  ليرة /2,000,000 /الخارجي للمدققتدقيق الحسابات  أتعاب بلغت وقد
 .2021تحفظات على البيانات المالية لعام 

 

 التنفيذية اإلدارة ورواتب تآمكاف

 

قدره اً و إجمالياً مبلغ31/12/2021 حتى تاريخ ت اإلدارة التنفيذيةآ تعويضات ومكافبلغت

  ل.س/ 204,811,833    / 

 اإلدارة مجلس أعضاء ومكافآت تعويضات

خمسة عشر مليون ليرة ل.س) 15,000,000تم توزيع مكافآت مجلس اإلدارة بمبلغ إجمالي وقدره (
 2020 من صافي أرباح العام %4,96 لجميع أعضاء مجلس اإلدارة وهي تشكل سورية

 

 المطبقة في الشركة السياسات المحاسبيةملخص 

 

  التقيد بالمعايير :   

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

 باستثناء االستثمارات المالية     المتوفرة ,  تم تحضير  البيانات المالية على أساس التكلفة التاريخية 
 وتظهر البيانات المالية باليرة السورية كعملة إعداد التقارير المالية ,للبيع والتي تظهر بالقيمة العادلة 

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

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

 

 

 :المال رأس إدارة سياسة

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

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

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

 .المال رأسزيادة ل خارجية متطلبات ألي  حاليا الشركة  تخضع وال

 

 إدارة مخاطر التأمين

تضمنت البيانات المالية وضمن تقرير مدقق الحسابات المستقل للسنة المالية المنتهية في 
 شرح تفصيلي لمخاطر التأمين والتي وردت بشكل مفصل في قسم إدارة مخاطر التأمين 31/12/2021

 ضمن قسم البيانات المالية الوارد في هذا التقرير.

 المساهمة في األنشطة اإلجتماعية

/ ل.س لجمعية المبرة 63,529,000قامت الشركة بالتبرع والمساهمة بالمسؤولية اإلجتماعية بمبلغ /
والسكينة. 
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 الشركات التابعة

 اليوجد حاليا  أية شركة تابعة لشركة العقيلة للتأمين التكافلي.  

 

 العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة

 ال توجد أي عقوبات أو جزاءات مفروضة على الشركة.

 الحماية واالمتيازات القانونية 

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

 

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

 نشاطات مالية غير اعتيادية وغير متكررة أو خارجة عن نشاط الشركة أي  حدوث 2021لم يتم خالل عام 
 وأهدافها االساسية .

 من جهة ثانية لم يتم القيام بأي ارتباط أو مشروع مع مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية
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 األوراق  المالية المصدرة من قبل الشركة 

 جدول أطراف ذوي العالقة:         

 

 االسم 
عدد األسهم 

بتاريخ 
24/12/2020 

 االسم النسبة
عدد األسهم 

 بتاريخ 
30/12/2021 

 النسبة

            
 %2.95 1,181,065 سهم  بديع برهان الدروبي  %2.95   1,181,065  سهم بديع برهان الدروبي

شركة عبد الحميد 
عباس  

 دشتي وشريكه
 %1.00  400,000  سهم

 شركة عبد الحميد 
عباس 

  دشتي وشريكه 
 %1.00 400,000 سهم

 شركة مجموعة اوالد  
 %1.00  400,000  سهم دشتي االستثمارية 

 شركة مجموعة اوالد 
 %1.00  400,000  سهم  دشتي االستثمارية 

هاال عبد المجيد 
 %2.01  802,000  سهم  قوطرش

 هاال عبد المجيد 
 %2.01 802,000 سهم  قوطرش 

 خزانة تقاعد 
 %5.00  2,000,000  سهم المهندسين 

 خزانة تقاعد 
 المهندسين 

  
 %5.00  2,000,000سهم

 %1.00 400,000سهم  شركة كركور للتجارة  %1.00  400,000  سهم شركة كركور للتجارة

 شركة أمان الشام 
 %5.20  2,081,558  سهم  المحدودة المسؤولية 

 شركة أمان الشام 
  المحدودة المسؤولية 

  
 %5.20  2,081,558سهم

-  -  - 
 صبري عبد السالم  

 %5.00 2,000,000 سهم الداغستاني 
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 إقرارات مجلس اإلدارة

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

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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  2022 للعام الشركة عمل خطة

 

 ووفق الوضع االقتصادي بشكل عام والتأميني بشكل خاص 2020استناداً لنتائج  الشركة في العام 
  السير بمنهجيتها السابقة وهي المرونة المدروسة 2021فقد رأت الشركة وفي مايخص العام 

  وهي :2022والمتوازنة وقد تم اعتماد الخطوات التالية للوصول لغايات الشركة في العام 

 في كل مفاصل العمل سواء في المركز األدواتتحسين الرقابة الداخلية وذلك نظراً ألهمية هذه  -
 الرئيسي والفروع 

إيجاد البيئة المهنية المناسبة للحفاظ على الكوادر الفنية البشرية والسعي لتقوية المعرفة وزيادة  -
 الظروف.الخبرات في ظل هذه 

 تفعيل دور اللجان المنبثقة عن اإلدارة التنفيذية   -

دون النظر إلى زيادة المبيعات بشكل يؤثر على الربحية وكذلك  السعي لتحسين النتائج النهائية -
 .التخلص من الحسابات ذات النتائج السلبية

 البحث عن فرص استثمارية جديدة ذات العائد الجيد -

  .ترشيد النفقات العامة في جميع المجاالت  -

تنشيط مبيعات فروع التأمين غير الصحي و ذلك من خالل إعادة دراسة األسعار و مقارنتها بأسعار  -
السوق الحالية. 

زيادة األعمال المباشرة من خالل تعزيز العالقات مع البنوك والعمالء الحاليين للحصول على أعمال  -
 جديدة منهم.

زيادة إنتاج مندوبي المبيعات وتطوير مهاراتهم مع إمكانية توظيف عناصر جديدة مؤهلة و فاعلة.  -

 و تسليم  المناسبةالعمل على تلبية الزبائن وتقديم أفضل ما يمكن من خالل تامين التغطيات -
 الوثائق في الوقت المحدد والسعي للحفاظ على عالقة ممتازة مع العمالء الحاليين.
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  البيانات المالية                                  
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 شركة العقيلة للتأمني التكافلي 
 شركة مسامهة مغفلة عامة 

 مدقق احلساابت املستقل البياانت املالية وتقرير  
 1220  ول كانون ال   31للسنة املنتهية يف  

 



 

 

 
 التكافلي شركة العقيلة للتأمني  

   شركة مسامهة مغفلة عامة 

 مدقق احلساابت املستقل البياانت املالية وتقرير  
   1220  ول كانون ال   31للسنة املنتهية يف  

 
 
 

 جدول احملتوايت 
 
 

 ة ـ صفح  
 

 3-1 قل تساملساابت احلتقرير مدقق 

 البياانت املالية 

 5-4 بيان الوضع املال  

 7-6 الشامل اآلخر العائد حلملة الواثئق بيان الرابح أو اخلسائر والدخل  

 8 بيان الرابح أو اخلسائر والدخل الشامل اآلخر العائد للمسامهني  

 9 بيان التغريات يف حقوق محلة الواثئق 

 10 بيان التغريات يف حقوق املسامهني  

 12-11 بيان التدفقات النقدية  

 60-13 ة إيضاحات حول البياانت املالي 

 



























 

- 13   - 

 للتأمني التكافلي شركة العقيلة  
 شركة مسامهة مغفلة عامة 

 إيضاحات حول البياانت املالية 
 1202  ول كانون ال   31للسنة املنتهية يف  

  

 معلومات عامة  - 1
وفقاً للمرسو   و   2006كانون الول    28/   و ( بتاريخ    86ة     عامة جوجت قرار رائسة  ل  الوتراء رقم )  شركة العقيلة للتأمني التكافليسست  أت

وتعليماته التنفي ية والنظمة اليت تضعها هيئة الشراا على التأمني يف   2005لعا   43ولحكا  املرسو  التشريعي رقم   2004لعا    68التشريعي رقم 
كانون    21بتاريخ   15185  سجلت الشركة يف السجل التجاري حملافظة دمشق حتت الرقم  1949لعا     149سورية ووفقاً لحكا  قانون التجارة رقم  

  أذار   27بتاريخ    151/100  مت ترخيص الشركة من قبل هيئة الشراا على التأمني يف سورية ابلقرار رقم  كشركة مسامهة مغفلة عامة   2008  الثاين 
2008   

   جا ال يتعارض مع أحكا  الشريعة السامية   يف كافة فروع التأمني التكافلي السامي  غاية الشركة مزاولة أعمال التأمني

 (  4بناء )  - جادة رشدي الشمعة-ساحة النجمة-دمشقالرئيسي: املركز 
 
 تطبيق املعايري الدولية لعداد التقارير املالية اجلديدة واملعدلة  - 2

 معايري حماسبية جديدة ومعدلة سارية املفعول للسنة احلالية    أ 

يف    2021أول كانون الثاين  تباع املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة التالية واليت أصبحت سارية املفعول للفرتات املالية اليت تبدأ يف أو بعد إ مت 
أبنه قد يكون    علماً   السابقة، السنوات    للسنة أو   يف القوائم املاليـة   والفصاحات الواردة واليت مل تلزر بشكل جوهري على املبالغ    للشركة، عداد القوائم املالية  إ

   هلا أتزري على املعاجلـة احملاسبيـة للمعامات والرتتيبات املستقبلية 

 : معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة الصادرة وغري سارية املفعول بعد    ب 

 كما وتفاصيلها  املالية  القوائم بتاريخ  كما  بعد  املفعول  سارية  غري  لكن  الصادرة أدان  الواردة واملعدلة  اجلديدة  املالية  للتقارير  الدولية  املعايري  تطبق الشركة  مل
 :يلي

 للفرتات  املفعول  سارية  لة واملعدّ  اجلديدة   املعايري 
 بعد  أو  يف  تبدأ  اليت  السنوية 

على    20۲۰تعديات حزيران  ( عقود التأمني )جا يف ذل   17املعيار الدول للتقارير املالية ) 
 ( 17املعيار يتم تطبيق التعديات أبزر الدول للتقارير املالية ) 

للتقارير املالية ) التأمني وقياسها وعرضها  17حيدد املعيار الدول  ( مبادئ االعرتاا بعقود 
   ( عقود التأمني4والفصاح عنها وحيل حمل املعيار الدول للتقارير املالية )

يتم تعديله لعقود التأمني مع ميزات    عاماً، ( منوذجا  17املعيار الدول للتقارير املالية )   يستعرض
الرسو     املشاركة، أنه هنج  استيفاء    املتغرية املوصوا على  إذا مت  العا   النموذج  تبسيط  يتم 

   ط معايري معينة عن طريق قياس االلتزا  ابلتغطية املتبقية ابستخدا  هنج ختصيص القسا

يتم تطبيق التعديات أبزر رجعي للفرتات  
السنوية اليت تبدأ يف أو بعد أول كانون الثاين  

، ما مل يكن ذل  غري عملي، ويف  2023
ه   احلالة يتم تطبيق هنج الزر الرجعي  

 املعدل أو هنج القيمة العادلة 
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والتوقيت وعد  التأكد من التدفقات  يستخد  النموذج العا  االفرتاضات احلالية لتقدير املبلغ  
النقدية املستقبلية ويقي  بشكل صريح تكلفة عد  التأكد  أيخ  يف االعتبار أسعار الفائدة  

 يف السوق وأتزري خيارات وضماانت حاملي الواثئق  

( ملعاجلة  17أصدر اجملل  تعديات على املعيار الدول للتقارير املالية )  ،۲۰۲۰  رانيف حزي 
جل  ل (  ت 17وحتدايت التنفي  اليت مت حتديدها بعد نشر املعيار الدول للتقارير املالية )املخاوا  

التعديات(    نا( )متضم۱۷التعديات اتريخ التطبيق الول للمعيار الدول للتقارير املالية رقم )
وقت    ويف ال2023إىل فرتات إعداد التقارير السنوية اليت تبدأ يف أو بعد أول كانون الثاين  

أصدر اجملل  متديدا لإلعفاء امللقت من تطبيق املعيار الدول لعداد التقارير املالية    نفسه،
اليت متدد اتريخ انتهاء    ((4( )تعديات على املعايري الدولية لعداد التقارير املالية )۹رقم )

ملعيار الدول للتقارير  يف ا  9العفاء الثابت وامللقت من تطبيق املعيار الدول للتقارير املالية رقم  
   ۲۰۲۳إىل فرتات التقارير السنوية اليت تبدأ يف أو بعد أول كانون الثاين   4املالية 

بداية فرتة إعداد التقارير السنوية    هو لغرض متطلبات االنتقال، يكون اتريخ التطبيق الول  
و بداية الفرتة اليت تسبق  اليت تطبق فيها املنشأة املعيار للمرة الوىل، ويكون اتريخ االنتقال ه

 الول  مباشرة اتريخ التطبيق 

 

(: بيع  ۲۸( ومعيار احملاسبة الدول رقم ) 10تعديات على املعيار الدول للتقارير املالية رقم ) 
 أو مشاركة املوجودات بني مستثمر وشركته الزميلة أو مشروعه املشرت   

معيار احملاسبة  على ( و 10رقم ) املعيار الدول للتقارير املاليةإن التعديات اليت أجريت على  
أبصول بني املستثمر وشركته    مسامهةتعاجل احلاالت اليت يكون فيها بيع أو  (  ۲۸رقم )  الدول

عن    تنص التعديات حتديداً على أن الرابح أو اخلسائر الناجتة   املشرت  الزميلة أو مشروعه  
اليت ال تنطوي على نشاط جتاري يف معاملة مع شركة تميلة    فقدان السيطرة على الشركة التابعة

يتم االعرتاا   امللكية،ابستخدا  طريقة حقوق    أول مشروع مشرت  واليت يتم معاجلتها حماسبيا
  العاقة   خسارة الشركة ال  فقط يف حدود حصص املستثمرين من غري ذويأو  هبا ضمن ربح  

فإن الرابح واخلسائر الناجتة عن إعادة    وابملثل،   املشرت  تل  الشركة الزميلة أو املشروع    يف
و مشروع  أميلة  ت قياس االستثمارات احملتفظ هبا يف أي شركة اتبعة سابقة )واليت أصبحت شركة  

هبا ضمن ربح أو    االعرتاامشرت  يتم احملاسبة عنها ابستخدا  طريقة حقوق امللكية( يتم  
رة الشركة ال  السابقة فقط يف حدود حصص املستثمرين من غري ذوي العاقة يف الشركة  خسا

 اجلديد  الزميلة اجلديدة أو املشروع املشرت   

 نسمح ابلتطبيق املبكر  السراين اتريخ مل حيدد  
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 االلتزامات كمتداولة أو غري متداولة   تصنية - (  1تعديات على معيار احملاسبة الدول رقم ) 

( رقم  الدول  احملاسبة  معيار  على  أجريت  اليت  التعديات  عرض  ۱إن  على  فقط  تلزر   )
االلتزامات يف قائمة املركز املال كمتداولة أو غري متداولة ولي  على قيمة أو توقيت االعرتاا  

يت مت الفصاح عنها حول تل   أو املعلومات ال  مصارية، أبي أصل أو التزا  أو إيرادات أو  
توضح التعديات أن تصنية االلتزامات كمتداولة أو غري متداولة يستند إىل احلقوق     البنود

وحتدد أن التصنية ال يتأزر ابلتوقعات حول ما إذا كانت املنشأة    التقرير، القائمة يف هناية فرتة  
إذا مت االلتزا   كما توضح أن احلقو   االلتزا ،ستمارس حقها يف أتجيل تسوية   ق تعد قائمة 

لـ "التسوية " لتوضح أهنا تشري إىل حتويل النقد   وتقد  تعريفاً   التقرير،ابلتعهدات يف هناية فرتة 
 أو أدوات حقوق امللكية أو الصول الخرى أو اخلدمات إىل الطرا املقابل  

رجعي على الفرتات   أبزر تطبق التعديات 
ول كانون الثاين  تبدأ يف أو بعد أ السنوية اليت 
 مع السماح ابلتطبيق املبكر ، 2023

 لطار املفاهيم    مرجع - (  ۳تعديات على املعيار الدول للتقارير املالية رقم ) 

املالية رقم )حتّدث   للتقارير  الدول  املعيار  املفاهيمي  ۳التعديات  إىل الطار  ( حبيث يشري 
ة إىل املعيار الدول للتقارير املالية    كما أهنا تضي1989بداًل من إطار سنة    2018لسنة  
وهو    (،37يتعلق اباللتزامات احملددة ضمن نطاق معيار احملاسبة الدول رقم )  ( متطلباً ۳رقم )

( لتحديد ما إذا كان هنا  التزا  قائم  37تطبق املنشأة املستحوذة معيار احملاسبة الدول رقم )
نسبة للضريبة اليت ستندرج ضمن نطاق تفسري  ابل  سابقة يف اتريخ االستحواذ نتيجة لحداث  

( رقم  الدولية  املالية  التقارير  تفسريات  املنشأة    الرسو ،  (: 21جلنة  الثاين  أول كانون  تطبق 
( لتحديد ما إذا كان احلدث  21املستحوذة تفسري جلنة تفسريات التقارير املالية الدولية رقم )

نتج عن ال ي  إذا  املبكر  الضريبة قد وقع حبلول اتريخ  امللز  يسمح ابلتطبيق  التزا  بسداد  ه 
 االستحواذ  

أبن املنشاة املستحوذة ال تعرتا ابملوجودات احملتملة    صرحياً   تضية التعديات بياانً   وأخرياً، 
 العمال  املستحوذ عليها يف اندماج 

تسري التعديات اليت أجريت على عمليات  
اندماج العمال اليت يكون هلا اتريخ 

  يف أو بعد بداية الفرتة السنويةذ استحوا
الوىل اليت تبدأ يف أو بعد أول كانون الثاين  

  يسمح ابلتطبيق املبكر إذا طبقت  2022
 املنشأة كافة املراجع الخرى احملدزة 

  املتحصات - ( املمتلكات واآلالت واملعدات  16تعديات على معيار احملاسبة الدول رقم ) 
 ود  املقص قبل االستخدا   

ال تسمح التعديات خبصم أي عائدات انجتة من بيع الصناا اليت مت إنتاجها قبل أن يصبح  
أي    واملعدات،ه ا الصل متاحا لاستخدا  من تكلفة أي بند من بنود املمتلكات واآلالت  

  العائدات احملققة أزناء إحضار الصل إىل املوقع واحلالة التشغيلية الاتمة له لجنات العمال 
تعرتا املنشأة بعائدات تل  املبيعات إىل جانت    وابلتال،  الدارة ابلطريقة اليت تستهدفها  

وتقي  املنشأة تكلفة ه   البنود وفقا ملعيار    اخلسارة  التكالية ذات الصلة ضمن الربح أو  
  توضح التعديات أيضا معىن " اختبار ما إذا كان الصل   “  ( "املخزون2احملاسبة الدول رقم )
إذا كان  16وحيدد معيار احملاسبة الدول )  “  يعمل بشكل سليم تقييم ملا  أنه  ( ذل  على 

الداء القت واملادي لألصل ميكن استخدامه يف إنتاج أو توريد السلع أو اخلدمات أو أتجريها  
ينبغي    الشامل،لآلخرين أو لغراض إدارية وإذا مل يتم عرضها بشكل منفصل يف قائمة الدخل  

مع السماح  ، ۲۰۲۲أول كانون الثاين 
 ابلتطبيق املبكر  
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يف الريح أو اخلسارة واليت تتعلق   والتكلفة املدرجةصح القوائم املالية عن قيمة العائدات أن تف
وأي بند )بنود( يتضمن    للمنشأة،ببنود منتجة وليست إحدى خمرجات النشطة االعتيادية  

ولكن فقط    رجعي،تطبق التعديات أبزر   الشامل  تل  العائدات والتكلفة يف قائمة الدخل  
تلكات واآلالت واملعدات اليت مت إحضارها إىل املوقع واحلالة التشغيلية الاتمة  ملمعلى بنود ا

هلا لجنات العمال ابلطريقة اليت تستهدفها الدارة يف أو بعد بداية الفرتة الوىل املعروضة يف  
   القوائم املالية اليت تطبق فيها املنشأة التعديات للمرة الوىل 

بغي على املنشاة االعرتاا ابلزر الرتاكمي للتطبيق الول للتعديات كتعديل على الرصيد  ين
كما هو مائم( يف بداية    امللكية،االفتتاحي لألرابح املدورة )أو أي بند آخر من بنود حقوق 

   تل  الفرتة الوىل املعروضة 

  37 الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة تعديات على معيار احملاسبة الدول رقم  املعايري 
 الوفاء ابلعقد   تكلفة - املثقلة    العقود - 

ابلعقد"    مباشرة  تتعلق  اليت  "التكالية  ابلعقد تشمل  الوفاء"  "تكلفة  أن  التعديات  تنص 
التكالية الضافية للوفاء هب ا العقد )على سبيل  تتكون التكالية املتعلقة مباشرة ابلعقد من  

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  

العقد الوفاء  العقود اليت مل تة املنشأة فيها بكافة    ( املستخدمة يف  التعديات على  تطبق 
ال    الوىل التزاماهتا كما يف بداية فرتة التقرير السنوي اليت تطبق فيها املنشأة التعديات للمرة 

يتعني على املنشأة االعرتاا ابلزر الرتاكمي لتطبيق    ذل ، وبدال من    املقارنة، يتم تعديل أرقا   
كتعديل للرصيد االفتتاحي لألرابح املدورة أو أي بند آخر من بنود حقوق    اً يئ التعديات مبد

 الول  يف اتريخ التطبيق  مائم، كما هو    امللكية،

مع السماح   ، ۲۰۲۲ول كانون الثاين أ
 ابلتطبيق املبكر 

املعيار الدول للتقارير    ۲۰۲۰- ۲۰۱۸التحسينات السنوية للمعايري الدولية للتقارير املالية  
   مرة   املعايري الدولية للتقارير املالية لول   تطبيق - (  1الية رقم ) امل 

يقد  التعديل إعفاء إضافيا للشركة التابعة اليت تصبح أول شركة تطبق التعديل بعد شركتها  
ميكن اآلن للشركة    التعديل،نتيجة هل ا    املرتاكمة فروق الرتمجة    عن-ال  فيما يتعلق ابحملاسبة  

أ( ضمن املعيار الدول للتقارير    16خد  العفاء املنصوص عليه يف الفقرة )د   التابعة اليت تست
الرتمجة الرتاكمية جلميع العمليات الجنبية ابلقيمة    قياس، فروق( أن ختتار أيضا  1املالية رقم )

ركة  على اتريخ انتقال الش  بناء  ال ، الدفرتية اليت سيتم إدراجها يف القوائم املالية املوحدة للشركة  
إذا مل يتم إجراء تعديات على إجراءات التوحيد    املالية،ال  إىل تطبيق املعايري الدولية للتقارير  

الشركة   على  من خاهلا  ال   الشركة  استحوذت  اليت  العمال  اندماج  على  املرتتبة  واآلاثر 
يتاح للشركة الزميلة أو املشروع املشرت  خيار ممازل ابالستفادة من العفاء املنصوص    التابعة 

 أ(   16عليه يف الفقرة )د  

مع السماح  ، ۲۰۲۲ول كانون الثاين أ
 ابلتطبيق املبكر 
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 جيار  عقود ال   : 16املعيار الدول للتقارير املالية رقم  
 مستأجرة  التحسينات على أرض يستبعد التعديل التوضيح املتعلق ابلتعويض عن 

 سراين حمدد  اتريخال يوجد 

( عرض القوائم املالية وبيان املمارسة للمعايري الدولية  1تعديات على معيار احملاسبة الدول ) 
   عن السياسات احملاسبية   الفصاح - ( إصدار الحكا  النسبية  2لعداد التقارير املالية ) 

التعديات متطلبات معيار احملاسبة الدول ) يتعلق ابلفصاح عن السياسات  (  ۱تغري  فيما 
اجلوهرية "جصطلح"    اسبية احمل احملاسبية  السياسة  " معلومات  التعديات مصطلح  تستبدل 

اهلامة  إذا    “  السياسات احملاسبية  السياسة احملاسبية مهمة  النظر    كان،تعترب معلومات  عند 
إليها جنبا إىل جنت املعلومات الخرى املدرجة يف القوائم املالية للمنشأة من املتوقع بشكل  

اليت يتخ ها املستخدمون الساسيون للقوائم املالية لألغراض    اراتتلزر على القر   معقول أن
 املالية  العامة على أساس تل  القوائم 

( رقم  الدول  احملاسبة  معيار  الداعمة يف  الفقرات  تعديل  مت  معلومات  1كما  أن  لتوضيح   )
ث أو الظروا الخرى غري  السياسة احملاسبية " اليت تتعلق ابملعامات غري املادية أو الحدا

قد تكون معلومات السياسة احملاسبية جوهرية بسبت طبيعة    عنها مهمة وال يلز  الفصاح  
  جوهرية  حىت لو كانت املبالغ غري    الخرى،املعامات ذات الصلة أو الحداث أو الظروا  

ليست كل معلومات السياسة احملاسبية املتعلقة ابملعامات املادية أو الحداث أو    ذل ،ومع  
إرشادات وأمثلة لشرح    ذاهتا  الظروا الخرى هي جوهرية حبد   املعايري أيضا  وضع  ل  

وإزبات تطبيق "عملية المهية النسبية املكونة من أربع خطوات" املوضحة يف بيان املمارسة  
 .املاليةري الدولية لعداد التقارير اخلاص ابملعاي( ۲)

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

على   (2ال حتتوي تعديات بيان املمارسة ) 
املعايري الدولية لعداد التقارير املالية على  

 انتقالية  اتريخ سراين أو متطلبات 

الد  التقديرات    احملاسبية،   السياسات - (  8ول ) تعديات على معيار احملاسبة  والتغيريات يف 
 التقديرات احملاسبية   تعرية - احملاسبية والخطاء  

جوجت    احملاسبية  تستبدل التعديات تعرية التقديرات احملاسبية بتعرية التغيري يف التقديرات  
القوائم املالية اليت ختضع    اجلديد، التعرية   النقدية يف  التقديرات احملاسبية هي " املبالغ  فإن 

احتفظ    ذل ، ومع    احملاسبية  لعد  التأكد من القياس"  مت ح ا تعرية التغيري يف التقديرات  
   التالية:اجملل  جفهو  التغيريات يف التقديرات احملاسبية يف املعيار مع التوضيحات 

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

التقدير   • لتطوير  املستخد   القياس  أسلوب  أو  املدخات  أحد  يف  التغيري  أتزريات  إن 
احملاسيب هي تغيريات يف التقديرات احملاسبية إذا مل تكن انجتة عن تصحيح أخطاء الفرتة  

   السابقة
الدول )5و  4ل  مثالني )أضاا اجمل معيار احملاسبة  بتنفي     (، 8( إىل الرشادات اخلاصة 
)مثال    للمعيار  املصاحت   ( لنه قد يسبت ارتباكا يف ضوء  3ح ا اجملل  مثااًل واحداً 
 التعديات  

، مع السماح  2023أول كانون الثاين 
 ابلتطبيق املبكر 
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امللجلة املتعلقة ابلصول    الضرائت - ضرائت  ( ال 12تعديات على معيار احملاسبة الدول ) 
   وااللتزامات الناشئة عن معاملة واحدة

ال تطبق    التعديات، جوجت    الول  تقد  التعديات استثناء آخر من العفاء من االعرتاا  
خاضعة   ومتساوية  ملقتة  فروق  إىل  تلدي  اليت  للمعامات  الول  االعرتاا  إعفاء  املنشأة 

وقابلة   املعمول    للخصم  للضريبة  الضرائت  قانون  امللقتة    به، اعتمادا على  الفروق  تنشأ  قد 
أعمال  اخلاضعة للضريبة واملقتطعة عند االعرتاا الول أبصل والتزا  يف معاملة ال متثل اندماج  

قد ينشأ ه ا عند    املثال، وال تلزر على الربح احملاسيب أو الربح اخلاضع للضريبة على سبيل  
االعرتاا ابلتزا  عقد الجيار وما يقابله من حق استخدا  الصل بتطبيق املعيار الدول لعداد  

اسبة الدول  بعد التعديات على معيار احمل  الجيار يف اتريخ بدء عقد  16التقارير املالية رقم 
  الصلة، يتعني على املنشأة االعرتاا ابملوجودات واملطلوابت الضريبة امللجلة ذات    (،۱۲رقم )

جل فضع ملعايري االسرتداد الواردة يف معيار احملاسبة الدول رقم  ل مع إدراج أي أصل ضرييب م
توضيحيا ملعيار احملاسبة الدول رقم )  ( ۱۲) ال ي يوضح    ( ۱۲يضية اجملل  أيضا مثاالً 

تنطبق التعديات على املعامات اليت حتدث يف أو بعد بداية أول    التعديات كيفية تطبيق 
 يلي: تعرتا املنشأة جا   مقارنة،يف بداية أقرب فرتة   ذل ،ابلضافة إىل   معروضة  فرتة مقارنة  

  للضريبة   خاضع   ربح  توفر   احملتمل  من   فيه   يكون   ال ي  احلد  إىل )   ملجلة   ضريبية   موجودات  •
  جلميع   ملجل   ضرييب  والتزا  (  للخصم  القابل   امللقت  الفرق   استخدا    مقابله   يف   ميكن 

 : يلي جا  املرتبطة  للضريبة   واخلاضعة للخصم  القابلة  امللقتة  الفروق
   ق استخدا  املوجودات والتزامات الجيارح -
املقابلة املعرتا هبا كجزء  إيقاا التشغيل واالستعادة واملطلوابت املمازلة واملبالغ   -

 من تكلفة الصل ذي الصلة 

الزر الرتاكمي للتطبيق الول للتعديات كتعديل للرصيد االفتتاحي لألرابح املدورة )أو   •
 التاريخ  حست االقتضاء( يف ذل   امللكية، أي مكون آخر من حقوق 

، مع السماح  ۲۰۲۳أول كانون الثاين 
 املبكر ابلتطبيق 

عندما تكون قابلة للتطبيق واعتماد ه   املعايري والتفسريات    للشركة تتوقع الدارة تطبيق ه   املعايري والتفسريات والتعديات اجلديدة يف القوائم املالية  
 .الوليف فرتة التطبيق  للشركة يكون هلا أي أتزري جوهري على القوائم املالية   والتعديات اجلديدة قد ال 

 
 املطبقة   السياسات احملاسبية ملخص   - 3

 إعداد البياانت املالية

 للمعايري الدولية للتقارير املالية وقوانني التأمني املرعية يف اجلمهورية العربية السورية وفقاً  إعداد البياانت املالية جرى

 أس  إعداد البياانت املالية:
واليت تظهر   الية على أسـاس القيمة العادلة من خال الدخل الشـامل اآلخرابسـتثناء املوجودات امل  املالية على أسـاس الكلفة التارفية  لبياانتإعداد ا  مت

  املالية ابللرية السورية )ل س (، العملة التشغيلية للشركة وعملة االقتصاد بياانت  تظهر الابلقيمة العادلة
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 اسبية املهمة:فيما يلي ملخص للسياسات احمل

 :التأمني التكافلي عقود -أ

هبدا املسـامهة الفعلية يف حسـاب املشـرتكني (  له  امللمن)  وبني املشـرت (  التأمني  شـركة)  الول  الفريق  بني عقد  عن  كناية  هوالتأمني التكافلي    عقد  إن
  عقود  على القســــــاط  تعترب  الضــــــافية وفق أحكا  وشــــــروط العقد التكافلي وذل  هبدا احلصــــــول على منفعة التكافل الرئيســــــية أو منافع التكافل  

  العقود إصدار عند إيراداتي التأمني التكافل
بقرارها  متارس الشــركة نشــاطها وفقاً لحكا  الشــريعة الســامية  كما تتبع الشــركة نظا  الوكالة أبجر مســبق وقد حددت هيئة الشــراا على التأمني  

)من كامل القســــــط    %30أجر املســــــامهني من إدارة أعمال التأمني التكافلي حبد أعلى ونســــــبته    2020نون الول  كا  21اتريخ    86/20/100رقم 
 املسدد( لكافة فروع التأمني، وابملقابل يتحمل حساب املسامهني كافة املصارية الدارية والعمومية هل   احملافظ 

من الرابح    %40ظا  العمل ابملضــــاربة حيث يتقاضــــى حســــاب املســــامهني ما نســــبته  وخبصــــوص أعمال اســــتثمار أموال محلة الواثئق فتتبع الشــــركة ن
 احملققة عن عملية االستثمار املتعلقة حبساب املشرتكني، ويتقاضى املسامهون كامل الرابح املتعلقة ابستثمار أموال املسامهني 

  لتعليمات  وفقاً   الفت  االحتياطي  احتســاب  يتمو   من االشــرتاكات الســنوية  %60بنســبة   احلياة  على  ابلتأمني  املتعلق  احلســا   االحتياطي  احتســاب  يتم
ــراا  هيئة ــاط  قيمة  ملقابلة  التأمني على  الشـــ ــتحقة  غري  القســـ ــجلة  املســـ ــامل  الدخلو   بيان الدخل  يف  كإيرادات  واملســـ   وفقاً   حيتســـــت  وهو   اآلخر  الشـــ

 :هبا املكتتت القساط حجم من التالية للنست
 كانون الول  31كما يف    كانون الول   31كما يف     
   2021   2020  
    %   % 
  25   25  بضائع-البحري النقل أتمني 
  100   100  السفر أتمني 
  40   40  التأمني فروع ابقيو  العامة التأمينات 
  40   40  للسيارات إلزامي أتمني 
  60   40  الصحي التأمني 
  100   100   طويلة آلجال أتمينات 
  60   60  احلوادث الشخصية 
  -   BBB”  40“التغطية املصرفية  

 :التأمني التكافلي عقود التزامات -ب

 املال  الوضــــــــع  بيان  بتاريخ  التســــــــوية  حتت  والتالت  للشــــــــركة  بلغت  مطالبات  من  ةانجت  التســــــــوية حتت  املطالبات  جتا التأمني التكافلي    عقود  التزامات
 :يلي كما  التأمني على االشراا هيئة لتعليمات وفقاً  احتساهبا ويتم  عنها يبلغ ومل حصلت مطالبات إىل ابلضافة

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

ابملئــة من قيمــة 7.5ابملئــة من قيمــة مطــالبــات حتــت التســــــــــــــويــة أو  15  أكربأيهمــا   واللزاميمجيع فروع التأمني عدا التأمني الصحي 
 القساط املكتتت هبا لكل فرع من فروع التأمني 

 ابملئة من املطالبات املدفوعة 15 التأمني الصحي 
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وبـناًء على تعميم هيـئة الشــــــــــــــراا  2015ابـتداًء من البـياانت املـالـية اخلـتامـية لعـا    اللزاميالتأمني 
التـــــأمني رقم   بتـــــاريخ  1099على  ، يتم 2015تشــــــــــــــرين الثـــــاين    25/ص امللرخ 

التغري يف احتياطي مطالبات قيد التســـــوية  ابملئة من قيمة  15  ربأيهما أكاحتســـــاب  
خر املـدة مطروحـاً منـه إمجـال  )إمجـال احتيـاطي مطـالبـات قيـد التســــــــــــــويـة حمتجز آل

ابملئــة من قيمــة 7.5أو  احتيــاطي مطــالبــات قيــد التســــــــــــــويــة املفرج عنــه أول املــدة(  
  هبا تتالقساط املكت

ابتداًء   ســـــــنوات  زاث ملدة  احتجات   فيتم  اللزامي  التأمني  فرع عدا  واحدة  ســـــــنة ملدة  التأمني  فروع  جلميع  عنها  يبلغ ومل  حدزت  مطالبات  احتجات  يتم
كما يتم الفراج عن احتياطي مطالبات حدزت ومل يبلغ عنها لفرع الســــفر، للعقود املنتهية، بشــــكل ربع ســــنوي يف هناية الربع    2018نيســــان    1من  

 التال للربع ال ي مت االحتجات فيه 

 التأمني التكافلي: إعادة عمليات -ج
  التأمني  إعادة  شـركات  وحصـة  التأمني  إعادة  شـركات  من  املقبوضـة  والعمولة  القسـاط  من  التأمني  إعادة  شـركات  حصـة  احتسـاب  الشـركة  اعتمدت  لقد
 ه   حســــــــاابت  يف  وســــــــجلت  معها  معقودة  اتفاقيات  أســــــــاس  على  عنها  يبلغ  ومل  حصــــــــلت  اليت  واملطالبات  التســــــــوية  وحتت  املدفوعة  املطالبات  من

  الشركات
 الفت واحلسا :ي حتياطحصة معيدي التأمني من اال -د

ــة  احتســـــــــاب  يتم ــا و   الفت  االحتياطي  من  التأمني  معيدي  حصـــــــ ــاس على  احلســـــــ ــنادات  أســـــــ   العائدة  الفعلية  املبالغ  وإمجال هلم  املقدمة  الفعلية  الســـــــ
   احلسا و  الفت لاحتياطي

 :يلي كما  احتساهبا ويتم املال الوضع بيان يف مدينة ك مم  احلسا و  الفت الحتياطي من التأمني معيدي حصة إظهار يتم
   ابملئة من اخلسارة املقدرة  100 مطالبات عن حوادث حتت التسوية -
 (IBNR) عنها يبلغ ومل مطالبات حدزت -

مطالبات حتت التسـوية أو حصـة معيدي التأمني من    ابملئة من قيمة15  ربأيهما أك مجيع فروع التأمني عدا التأمني الصحي واللزامي
 أقساط إعادة التأمني العائدة لنف  السنة ة منابملئ7.5

 ابملئة من حصة معيدي التأمني من املطالبات املدفوعة 15 التأمني الصحي
وبـناًء على تعميم هيـئة الشــــــــــــــراا  2015ابـتداًء من البـياانت املـالـية اخلـتامـية لعـا    اللزاميالتأمني 

التـــــأمني رقم   بتـــــاريخ  1099على  ، يتم 2015تشــــــــــــــرين الثـــــاين    25/ص امللرخ 
التغري يف حصـــــــــــــــة املعيـد من احتيـاطي  ابملئـة من قيمـة 15 ربأيهمـا أكاحتســـــــــــــــاب  

ــوية )إمجال احتياطي مطالبات قيد ا ــوية حمتجز آلخر املدة مطالبات قيد التســــ لتســــ
أو مطروحــاً منــه إمجــال احتيــاطي مطــالبــات قيــد التســــــــــــــويــة املفرج عنــه أول املــدة(  

 أقساط إعادة التأمني العائدة لنف  السنة  ابملئة من7.5
 فقط  واحدة سنة ملدة التأمني فروع جلميع عنها يبلغ ومل حدزت مطالبات حصة معيدي التأمني من احتجات يتم

 :توتيع املصارية الدارية والعمومية -ه

ــامهني، وذل  بن ــارية الدارية والعمومية الناجتة عن عملية إدارة احملافظ التأمينية بني محلة الواثئق واملسـ اءاً على نســـت حمددة تقو  الدارة بتوتيع املصـ
 87واجتماعها رقم   16بة الشـــــــــــرعية للشـــــــــــركة يف اجتماعها رقم  وموافقة هيئة الرقا  2009كانون الثاين    21اتريخ    10وفقاً لقرار  ل  الدارة رقم 

   2012نيسان  12بتاريخ 



 

- 21   - 

 :املدفوعة املطالبات -و

سرتدادات  بعد تنـــــزيل اال  بنهاية السنة  املطالبات املدفوعة اليت متثل التعويضات املسددة خال السنة والتعويضات املتوجبة حلاملي عقود التأمني  تظهر
 سرتدادات املستحقة عن املطالبات املدفوعة عند حتصيلها املستحقة عنها  تقو  الشركة بقيد اال

 :الجنبية العمات  -ت

املالية بعمات غري اللرية الســـورية تســـجل حســـت ســـعر الصـــرا املعمول به يف اتريخ العملية  إن أرصـــدة املوجودات واملطلوابت املالية    إن العمليات
 احملمولة ابلعمات الجنبية يعاد حتويلها إىل اللرية السورية وفق أسعار الصرا السائدة يف اتريخ بيان الوضع املال 

 املوجودات واملطلوابت غري املالية وحقوق الشركاء فيتم حتويلها على أساس سعر الصرا التارفي   أرصدةأما 
  اآلخر الدخل الشاملو الناجتة عن التحويل تسجل يف بيان الدخل  اخلسائرأو  الرابح إن

  :يلي كما  كانت  املعتمدة الصرا أسعار
  الول   كانون   31كما يف     
   2021   2020  
    س   ل      س   ل    
  1.256   2,512  دوالر أمريكي 1 
 95.1.532   34.2.845  يورو 1 

 :املوجودات الثابتة املادية ومشاريع قيد النشاء -ح

ة  املوجودات الثابتة املادية على أســـــاس التكلفة التارفية بعد تنزيل االســـــتهاكات املرتاكمة، وخســـــارة تدين القيمة، إن وجدت  تتضـــــمن تكلف   تظهر
 ، كلفة الشراء إضافة إىل التكالية الضافية اليت تتكبدها الشركة ليصال املوجودات إىل حالتها التشغيلية املشرتاةاملوجودات 

ــمن، التعاب املهنية، وتكالية القرتاض املر ل كلفة  تإن   ــتعماهلا لغاايت النتاج أو الدارة تتضــــــ ــاء واملنوي اســــــ ــأة أو قيد النشــــــ ة  املوجودات املنشــــــ
 )تكالية القرتاض(  إن اهتا  ه   املوجودات يبدأ عندما تصـــــــــــبح املوجودات جاهزة  23امللهلة وفقاً للمعيار احملاســـــــــــيب الدول رقم   للموجودات
 لإلستعمال 

 جيري استها  املوجودات الثابتة املادية ابستعمال طريقة القسط الثابت على مدى العمار النتاجية وابعتماد النست السنوية التالية:
     %  
 2  مباين  
 20  سيارات  
 25  أاثث ومفروشات  
 25  كمبيوتر وملحقاهتا  لوات  معلوماتية  
 25  جتهيزات ومعدات  
 25  ديكورات وحتسينات  

النتــاجي وطريقــة    يف اتريخ إعــداد البيــاانت املــاليــة تقو  الدارة جراجعــة العمــار النتــاجيــة املقــدرة للموجودات الثــابتــة وقيمــة النفــايــة يف هنــايــة العمر
احلالية    الســــــــــــــنةانت إعادة التقييم تلزر على  االســــــــــــــتها   يعرتا ابلفروقات الناجتة عن مراجعة التقديرات يف فرتة مراجعة التقديرات الاحقة إذا ك

 والفرتات الاحقة  
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ويتم تســجيل الربح   احتســاب الربح أواخلســارة النامجة عن اســتبعاد املوجودات الثابتة، على أســاس الفرق بني ســعر البيع والقيمة الدفرتية الصــافية   يتم
 أواخلسارة يف بيان الدخل والدخل الشامل اآلخر 

 املادية وغري املادية: الثابتة قيمة املوجودات التدين يف -ط

ــركة  تقو   مال  وضـــــــــع  بيان  كل  اتريخ  يف ــر  أي  هنا   كان  إذا  فيما  لتحديد  املادية  وغري  املادية  للموجودات  احلالية  القيم  جراجعة  الشـــــــ  على  يدل  ملشـــــــ
  امللموســــة غري  املوجودات  مراجعة  تتم  اخلســــارة  مدى  حتديد  يتم  لكي  للموجودات  املســــرتدة  القيمة  تقدير  يتم  وجد،  نإ   املوجودات  قيمة  يف  اخنفاض

  قيمتها تدين على يدل ملشر يأ هنا  كان  ذاإ فيما لتحديد املال الوضع بيان بتاريخ احملددة غري النتاجية احلياة ذات
 :يلي مما العلى القيمة هي املسرتدة القيمة إن

 ات   القيمة العادلة اليت تعك  وضع السوق بتاريخ بيان الوضع املال مطروحاً منها تكلفة البيع حيث ينطبق، لتحديد القيمة العادلة للموجود -
اية احلياة القيمة املستخدمة اليت تعادل التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة واملتوقعة من االستمرار يف استعمال الصل ومن القيمة كخردة يف هن -

 العملية املقدرة لألصل وذل  فيما يتعلق بوحدة توليد النقد حيث ينطبق  

ــارة إن تصـــــل  أىل  إصـــــل  قل من قيمته الدفرتية، يتم خفض القيمة الدفرتية لألأصـــــل  ذا كانت القيمة املســـــرتدة املقدرة لألإ ىل قيمته املســـــرتدة  إن خســـ
ــاملو اخنفاض القيمة تســـــجل يف بيان الدخل   ــارة االخنفاض يف إعادة تقييمه ويف ه   احلالة فإصـــــل قد مت  ذا كان الإال  إ،  اآلخر  الدخل الشـــ ن خســـ

 عادة التقييم إالقيمة تعامل كاخنفاض يف 

ن ال تكون الزايدة  أن تصــل القيمة املقدرة املســرتدة علـــــــــــــــــى أىل  إصــل  لدفرتية لأليف حالة مت الحقاً عك  خســارة اخنفاض القيمة، يتم تايدة القيمة ا
ن عك  خسـارة االخنفاض يف القيمة يتم تسـجيله يف إصـل يف السـنوات السـابقة   على من القيمة الدفرتية فيما لو مل يكن هنا  اخنفاض يف قيمة الأ

ن عك  خسـارة االخنفاض يف القيمة تعامل كزايدة يف إعادة تقييمه ويف ه   احلالة فإمت  صـل قد  ذا كان الإال  إ  اآلخر  الدخل الشـاملو   بيان الدخل
  عادة التقييمإ

 غري املادية: الثابتة املوجودات -ي

  املوجودات غري املادية بسعر الكلفة بعد تنـزيل الطفاء املرتاكم وخسائر التدين يف القيمة إن وجدت  تظهر

 استها  املوجودات غري املادية ابستعمال طريقة القسط الثابت على مدى العمار النتاجية املقدرة كما: جيري

 سنوات 3  برامج املعلوماتية
 سنوات 3 زامياشرتاكات يف  مع التأمني الل

 الناجتة ابلفروقات يعرتا  يف اتريخ إعداد بيان الوضـــــع املال تقو  الدارة جراجعة العمار النتاجية املقدرة للموجودات غري املادية وطريقة االطفاء
ــبية التقديرات مراجعة عن  فرتة يف أو ،الســـــنة ه   حصـــــرايً على تلزر املراجعة ه   كانت إذا وذل  التقديرات تراجع فيها اليت الســـــنة يف احملاســـ

 .الحقة وفرتات احلالية السنة على املراجعة تلزر كانت إذا وفرتات الحقة املراجعة

 :واملطلوابت املالية املوجودات - 

 االعرتاا ابملوجودات واملطلوابت املالية يف بيان الوضع املال عندما تصبح الشركة طرفاً يف الشروط التعاقدية لألدوات املالية  يتم

ظهر  والوكاء ووســطاء التأمني بقيمتها اال ية بعد تنـــــــــــــــــزيل ملوانت مناســبة للقيم غري القابلة للتحصــيل املتوقعة  ت  العماءال مم املدينة وذمم    تظهر
 ال مم الدائنة وذمم شركات إعادة التأمني بقيمتها اال ية 
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 :التأمينات االجتماعية -ل

ملســســة التأمينات االجتماعية يف اجلمهورية العربية الســورية وتســدد بشــكل منتظم التأمينات عن موظفيها إىل امللســســة  متثل    يفإن الشــركة مســجلة  
ــة   ــســ ــل املوظفون على ه ا التعويض من ملســ ــركة جتا  موظفيها فيما فص تعويض هناية اخلدمة وابلتال ســــوا حيصــ ــديدات واجبات الشــ ه   التســ

 لي  على الشركة أية التزامات أخرى جتا  موظفيها فيما يتعلق بتعويض هناية اخلدمة التأمينات االجتماعية  

 امللوانت: - 

ــادية ميكن تقديرها بشــــــكل   االلتزاماتيتم تكوين ملوانت   ــتعمال موارد إقتصــــ ــابقة واليت من احملتمل أن يرتتت عنها اســــ املالية الناجتة عن أحداث ســــ
 معقول 

 :الدخل ضريبة -ن

ابملائة من صـــــايف الرابح  15وال ي حدد الضـــــريبة جعدل   2005للعا     43الشـــــركة ضـــــريبة الدخل وفقاً لحكا  املرســـــو  التشـــــريعي رقم   حتتســـــت
مت إصــــدار تشــــريعات ضــــريبية جديدة   2013من أســــهمها لاكتتاب  خال عا     %50اخلاضــــعة للضــــريبة يف حال طرحت شــــركة التأمني أكثر من  

 من ضريبة الدخل، وتسدد مع تسديد الضريبة  %10ة إعادة إعمار بنسبة تفرض على الشركات ضريب

ــعختتلة الرابح   ــريبة    ةاخلاضـ ــعة للضـ ــتبعاد املبالغ غري اخلاضـ ــبت اسـ ــامل اآلخر بسـ ــافية الواردة يف بيان الدخل والدخل الشـ ــريبة عن الرابح الصـ للضـ
 غري اجلائز تنـزيلها من الوعاء الضرييب  املبالغوإضافة 

 ادات املراحبة:إير  -س

ــبة على الودائع لدى املصـــارا واليت   علىإيرادات املراحبة    تقيد ــامل اآلخر وتتضـــمن الرابح املكتسـ أســـاس االســـتحقاق يف بيان الدخل والدخل الشـ
 حتتست على أساس املبلغ ونسبة الربح املطبقة 

 :يواتي النقد وما النقد  -ع

التتعدى استحقاقاهتا الصلية الثازة أشهر )زازة أشهر    ه ا البند النقد واحلساابت اجلارية والودائع لجل ذات االستحقاقات القصرية اليت  يتضمن
 فأقل( 

 :املوجودات واملطلوابت الضريبية امللجلة  -ا

و املطلوابت يف البياانت املالية  أو اســـــــرتدادها نتيجة الفروقات الزمنية امللقتة بني قيمة املوجودات  أإن الضـــــــرائت امللجلة هي الضـــــــرائت املتوقع دفعها  
ســــاســــها  وحتتســــت الضــــرائت امللجلة وفقاً للنســــت الضــــريبية اليت يتوقع تطبيقها عند تســــوية االلتزا   أوالقيمة اليت يتم احتســــاب الربح الضــــرييب على  

 ضريبية امللجلة ال املوجوداتو حتقيق أالضرييب 

نما يتم يتم االعرتاا ابملطلوابت الضــــريبية امللجلة للفروقات الزمنية اليت ســــينتج عنها مبالغ ســــوا تدخل يف احتســــاب الربح الضــــرييب مســــتقبًا  بي
 امللجلة للفروقات الزمنية اليت سينتج عنها مبالغ سوا تنزل مستقبا عند احتساب الربح الضرييب  الضريبيةاالعرتاا ابملوجودات 

ــها يف حالة توقع عد  يتم   ــريبية امللجلة يف اتريخ البياانت املالية ويتم ختفيضــــ ــيد املوجودات الضــــ ــتفادة من تل  املوجودات إمراجعة رصــــ مكانية االســــ
  اً و كليأالضريبية جزئيا 

 :قرض حسن حلملة الواثئق  -ض

الواثئق قرض حســــن ملقابلة العجز يف صــــندوق محلة الواثئق، كما تقو  الشــــركة بتشــــكيل خمصــــص ديون مشــــكو  يف حتصــــيلها    محلةيلتز  املســــامهون جنح  
  ملقابلة ه ا القرض احلسن 
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 واالفرتاضات  للتقديرات أساسية  ومصادر  مهمة حماسبية  أحكا  - 4

 الدفرتية ابلقيمة متعلقة وافرتاضـــات تقديرات تســـتعمل أن الشـــركة إدارة ىعل أعا ، 3احملاســـبية امل كورة يف اليضـــاح رقم   الســـياســـات تطبيق ســـياق يف
 أخرى تعترب عوامل وعلى اخلربة عامل على هبا املتعلقة واالفرتاضـــــات التقديرات ه   تعتمد  أخرى  مصـــــادر من املتوفرة غري للموجودات واملطلوابت

 الناجتة ابلفروقات يعرتا  دوري بشــكل واالفرتاضــات التقديرات مراجعة تتم  .واالفرتاضــات التقديرات ه   عن الفعلية النتائج ختتلة وقد  .صــلة ذات
 املراجعة فرتة يف أو ،الســـنة ه   على حصـــرايً  تلزر املراجعة ه   كانت إذا وذل  التقديرات تراجع فيها اليت الســـنة يف احملاســـبية التقديرات مراجعة عن

 .الحقة وفرتات احلالية السنة على املراجعة تلزر كانت إذا وفرتات الحقة
 مبدأ االستمرارية: -أ

  1قم  قامت الدارة بتقييم مدى قدرة الشــركة على االســتمرار يف العمل على أســاس مبدأ االســتمرارية وذل  حســت متطلبات معيار احملاســبة الدول ر 
ا اجلمهورية العربية  اعتمدت الدارة بتقييمها على  موعة من امللشــرات املالية والتشــغيلية  تعتقد الدارة أنه وابلرغم من حالة عد  االســتقرار اليت متر هب

ه فقد مت إعداد القوائم  الســورية وحالة عد  اليقني املســتقبلية، فإن الشــركة متتل  املوارد الكافية لاســتمرار ابلعمل يف املدى املســتقبلي املنظور  بناءاً علي
 املالية على أساس مبدأ االستمرارية 

 املدينة:التأمني التكافلي اخنفاض قيمة ذمم  -ب

  ير القيمة القابلة للتحصـيل من ذمم التأمني املدينة عند وجود إمكانية عد  حتصـيل تل  ال مم بشـكل كامل  إن حتديد وجود إخنفاض يف قيمةيتم تقد
جعة نســـت م مراذمم التأمني املدينة، يتطلت من الدارة تقييم مســـتوى املاءة والســـيولة املالية حلملة واثئق التأمني وك ل  لشـــركات التأمني، وك ل  يت

ــنة ورأي الدارة القانونية للشــــركة  يتم ازب ــيلية اليت متت خال الســ ات الفرق بني التحصــــيات بناًء على املعلومات التارفية للشــــركة والدراســــات التفصــ
ــامل اآلخر  يتم إزبات الفرق بني املبال ــارية يف بيان الدخل والدخل الشـ ــيلها والقيمة الدفرتية كمصـ ــيلها فعلياً خال املبالغ املتوقع حتصـ غ اليت يتم حتصـ

 اليت يتم هبا التحصيل  السنةالفرتات املستقبلية واملبالغ املتوقعة يف بيان الدخل والدخل الشامل اآلخر يف 

 :التأمني التكافليتقييم االلتزامات الناجتة عن املطالبات املوقوفة لعقود  -جـ

ــابية للشــــــــــــركة حيث هنال  عوامل غري ملكدة جيت يعترب تقدير االلتزامات الناجتة عن املطالبات املو  قوفة لعقود التأمني على أنه أكثر التوقعات احلســــــــــ
القيمة املتوقعة  أخ ها ابالعتبار عند تقدير االلتزا  اليت ســــتقو  الشــــركة بتســــديد  الحقاً مقابل ه   املطالبات  يتم تقدير االلتزامات الناشــــئة لكل من  

ا بتاريخ املركز املال  إن االلتزا  للمطالبات املبلغ عنها واليت مل يتم ســــــــــدادها يتم تقديرها اســــــــــتناداً إىل املعلومات املتعلقة  لتكالية املطالبات املبلغ عنه
   بكل مطالبة على حدى أجبلغت للفرع  كما يف اتريخ املركز املال يتم إعادة تقييم املطالبات لكفايتها ويتم تعديل املخصص بناًء على ذل

 :استهاكات املوجودات الثابتة املادية -دـ

أعا ، تقو  الشـــركة جراجعة االعمار النتاجية املقدرة للموجودات الثابتة املادية وطريقة االســـتها  املطبقة وقيمة النفاية   3كما جاء يف اليضـــاح رقم  
 يف هناية العمر النتاجي لألصل يف هناية كل دورة مالية 

 :املوجودات الثابتة غري املاديةإطفاء  -د

 أعا ، تقو  الشركة جراجعة العمار النتاجية املقدرة للموجودات غري املادية وطريقة الطفاء يف هناية كل دورة مالية  3كما جاء يف اليضاح رقم 

 تدين قيمة املوجودات وتكوين امللوانت الاتمة -هـ

هورية العربية السـورية، قامت الدارة بتقدير القيمة االسـرتدادية للموجودات  ابعتقاد الدارة، ال توجد ملشـرات  يف ظل الظروا الراهنة اليت متر هبا اجلم
  لتكوين ملوانت تدين إضافية 
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 النقد وما يواتي النقد  - 5

  يتكون ه ا البند مما يلي: 
  2021كانون الول    31كما يف    
     القيمة املقابلة      
  اجملموع    للعمات الجنبية    السورية اللرية    
 ل س     ل س     ل س    

 مسامهون 
  1.626.402.424  4.736.502  1.621.665.922 لدى املصارا حساابت جارية 

 1.621.665.922  4.736.502  1.626.402.424  
 محلة الواثئق 

  1.766.400  -   1.766.400 النقد يف الصندوق 
  1.087.794.813  768.439.377  319.355.436 لدى املصارا حساابت جارية 

 321.121.836  768.439.377  1.089.561.213  

 1.942.787.758  773.175.879  2.715.963.637  
 
 

  )معّدلة(   2020كانون الول    31كما يف    
     القيمة املقابلة      
  اجملموع    الجنبية للعمات     اللرية السورية   
 ل س     ل س     ل س    

 مسامهون 
  2,120,631,422   772,176  2,119,859,246 لدى املصارا حساابت جارية 

 2,119,859,246  772,176   2,120,631,422  
 محلة الواثئق 

  57,934,310  -   57,934,310 النقد يف الصندوق 
  95,138,538  19,085,451  76,053,087 لدى املصارا حساابت جارية 

 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  - 6

 البند مما يلي:  ه ايتكون 
  2021كانون الول    31كما يف    
     القيمة املقابلة      
  اجملموع    الجنبية للعمات     اللرية السورية   
 ل س     ل س     ل س    

  4.095.635.136  4.095.635.136  -  مسامهون - ودائع تستحق خال سنة 
  2.000.078.000  1.708.160.000  291.918.000 محلة واثئق - ودائع تستحق خال سنة 

 ( 30.688.515) ( 14.977.091) ( 15.711.424) خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة 

 276.206.576  5.788.818.045  6.065.024.621  
 

  )معّدلة(   2020كانون الول    31كما يف    
     القيمة املقابلة      
  اجملموع    للعمات الجنبية    اللرية السورية   
 ل س     ل س     ل س    

  2,668,866,368  2,281,866,368  387,000,000 مسامهون - ودائع تستحق خال سنة 
  1,453,838,000  1,186,920,000  266,918,000 محلة واثئق - ودائع تستحق خال سنة 

 ( 35,249,122) ( 22,818,807) ( 12,430,315) خمصص اخلسائر االئتمانية املتوقعة 

 641,487,685  3,445,967,561  4,087,455,246  

 

 اخلسائر االئتمانية املتوقعة كما يلي: تتخلص حركة خمصص 
  )معّدلة(   2020     2021   

 ل س       ل س       
  12.699.149    35,249,122  السنة رصيد أول  
   22.549.973    -   إضافات  
   -   (  4.560.607) اسرتدادات  
   35.249.122    30.688.515  السنة رصيد آخر  

 املراحل أو أرصدة معدومة  ، وال يوجد حتويات بني 2020و  2021  كانون الول  31إن الودائع لدى املصارا مصنفة ضمن املرحلة الوىل كما يف  
   2020و 2021كانون الول   31لسنة املنتهية يف خال ا 
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 استثمارات مالية ابلقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر  - 7

 مما يلي:  من خال الدخل الشامل اآلخر تتكون االستثمارات املالية 
  اجملموع    شركات صناعية    شركات اتصاالت    بنو    

  ل س     ل س     ل س     ل س    الكلفة التارفية 
  1,664,953,204  138.049.274  201,680,223  1,325,223,707 2020كانون الثاين   1الرصيد كما يف 

  851,730,996  27.194.679  -   824,536,317 إضافات خال السنة 
 ( 515,924,170)  -   -  ( 515,924,170) * استبعادات خال السنة

  2,000,760,030  165.243.953  201,680,223  1,633,835,854 )معّدلة(  2020كانون الول   31الرصيد كما يف 
  178.915.235  -   9.660.850  169.254.385 إضافات خال السنة 

 ( 1.169.881.438)  -  ( 6.574.235) ( 1.163.307.203) * السنةاستبعادات خال 

  1.009.793.827  165.243.953  204.766.838  639.783.036 1202كانون الول   31الرصيد كما يف 

 من خال الدخل الشامل اآلخر التغري املرتاكم يف القيمة العادلة لاستثمارات املالية  
  1,145,939,347  538.512.564  211,513,055  395,913,728 2020كانون الثاين   1الرصيد كما يف 

  2.207.499.811  609.705.032  18,596,607  1.579.198.172 صايف التغري يف القيمة العادلة 
 ( 331.173.830)  -   -  ( 331.173.830) استبعادات 

  3,022,265,328  1.148.217.596  230,109,662  1,643,938,070 )معّدلة(  2020كانون الول   31الرصيد كما يف 
  6.233.094.824  3.348.215.192  563.084.770  2.321.794.862 صايف التغري يف القيمة العادلة 

 ( 2.351.747.160)  -   -  ( 2.351.747.160) السنة استبعادات خال 

  6.903.612.992  4.496.432.788  793.194.432  1.613.985.772 1202كانون الول   31الرصيد كما يف 

 صايف القيمة الدفرتية 
  7.913.406.819  4.661.676.741  997.961.270  2.253.768.808 1202كانون الول   31الرصيد كما يف 
  5,023,025,358  1.313.461.549  431,789,885  3,277,773,924 )معّدلة(  2020كانون الول   31الرصيد كما يف 

 
 كما يلي: من خال الدخل الشامل اآلخر  تتلخص حركة احتياطي القيمة العادلة لاستثمارات املالية 

  2021  
  اجملموع    محلة واثئق    مسامهني   
 ل س     ل س     ل س    

  3.022.265.328  105.246.128  2.917.019.200 السنة   بدايةالرصيد كما يف 
 ابلقيمة صايف التغري يف القيمة العادلة لاستثمارات املالية 

  6.233.094.824  211.874.786  6.021.220.038 من خال الدخل الشامل اآلخر العادلة  
 ( 2.351.747.160)  -  ( 2.351.747.160) * استبعادات

  6.903.612.992  317.120.914  6.586.492.078 السنة   هنايةالرصيد كما يف 
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  )معّدلة(   2020  
  اجملموع    محلة واثئق    مسامهني   
 ل س     ل س     ل س    

  1,145,939,347  1,989,599  1,143,949,748 السنة   بدايةالرصيد كما يف 
 املالية ابلقيمة صايف التغري يف القيمة العادلة لاستثمارات 

  2.207.499.811  103,256,529  2.104.243.282 من خال الدخل الشامل اآلخر العادلة  
 ( 331.173.830)  -  ( 331.173.830) * استبعادات

  3,022,265,328  105,246,128  2,917,019,200 السنة هناية  الرصيد كما يف 

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

 بيان التغريات يف حقوق املسامهني(  
 
 أتمني  ، وسطاء ووكاء مدينون   عماء  - 8

 رصيد عماء مدينون، وسطاء، ووكاء أتمني ابلقيمة الصافية بعد تنزيل خمصص ديون مشكو  يف حتصيلها كما يلي:  يظهر 

   كانون الول   31كما يف     
  )معّدلة(   2020     2021   

 ل س       ل س       
  448.077.569    648.358.045  عماء مدينون، وسطاء، ووكاء أتمني 
 (  25.686.116) (  41.142.647) مشكو  يف حتصيلها خمصص ديون  
    607.215.398    422.391.453  

 تتلخص حركة خمصص ديون مشكو  يف حتصيلها كما يلي: 
  )معّدلة(   2020     2021     
 ل س       ل س       
   24.768.964    25.686.116  السنة الرصيد كما يف بداية  
    917.152    15.456.531  إضافات   
   25.686.116    41.142.647  السنة الرصيد كما يف آخر  
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 تتوتع أعمار ذمم عماء مدينون، وسطاء، ووكاء التأمني كما يلي: 
   كانون الول   31كما يف     
  )معّدلة(   2020     2021   

 ل س       ل س       
   364,822,224    415.018.577  يو   60أقل من أو يساوي 

   13,206,752    17.105.320  يو   90يو  و 61بني 
   39,048,398    71.188.166  يو    120يو  و 91بني 
  6,316,201    6.690.969  يو    180يو  و  121بني 
  1,861,921    109.674.686  يو    270يو  و  181بني 

  22.822.073    28.680.327  يو    270أكرب من  
    648.358.045    448.077.569   

 
 حساابت مدينة من شركات التأمني وإعادة التأمني  - 9

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

 ل س       ل س       
   871,468     752.128  أتمني حملية شركات أتمني وإعادة   
   876.914.912    1.730.695.100  شركات أتمني وإعادة أتمني خارجية  
    1.731.447.228    877,786,380  
 (  31,437,589) (  31,437,589) خمصص ديون مشكو  يف حتصيلها  

    1.700.009.639    846,348,791   
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 ودائنة وعمليات مع الطراا ذات العاقة أرصدة مدينة   - 10

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

   كانون الول   31كما يف     
  )معّدلة(   2020     2021   

 ل س       ل س       
 : ذمم مدينة أطراا ذات العاقة

  -     2.000.000.000  اتبعة لكبار املسامهني شركة  موعة أوالد دشيت االستثمارية*  
  4,182,558    4.182.558  اتبعة لكبار املسامهني  موعة وحود التجارية  
   -      326.255  هيئة الرقابة الشرعية  أعضاء هيئة الرقابة الشرعية  
     2.004.508.813    4,182,558  

 (  4,182,558) (  4.182.558) خمصص ديون مشكو  يف حتصيلها 

    2.000.326.255     -  
 : ذمم دائنة أطراا ذات العاقة

  16,215,354    191.384.307   دائنو توتيعات أرابح 
   1,197     1,197   بن  الربكة سورية 

  -     24.256.367   مدراء القسا  والفروع 

    215.641.871    16,216,551  

املقدر    مال الشركة من رأس    % 2وافق  ل  إدارة العقيلة للتأمني التكافلي على املسامهة بتأسي  شركة العقيلة العقارية بنسبة    2021خال عا    *
 لرية سورية   250.000.000.000جبلغ  

 يتم استكمال إجراءات املسامهة الحقاً  ريثما لرية سورية  2.000.000.000مبلغ   2021دفعت الشركة خال عا   
 

 : فيما يلي ملخص التعامل مع الطراا ذات العاقة 
   كانون الول    31للسنة املنتهية يف     
   2021     2020  

 ل س       ل س       
  -     9.257.742  صايف إيرادات أقساط التأمني 

  -   (  12.085.000) مطالبات مدفوعة 
   74.045.042    204.811.833  مصارية رواتت وأتعاب الدارة 

  72.000.000    15.000.000  مكافآت  ل  الدارة 
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 مقبوضة وموجودات أخرى  مستحقة غري   أرابح مراحبة  - 11

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

 ل س       ل س       
  6,266,749    6.669.748  واثئق  محلة - أرابح ودائع مستحقة 
  11,884,562    21.415.473  مسامهني -أرابح ودائع مستحقة 

  24,987,567    59.957.178  مصارية مدفوعة مقدماً 
  25,281,928    51.531.874  حجوتات قضائية لدى البنو  

   238,038,109    2.327.830  دفعات مقدمة للموردين 
  9,843,269    9.969.672  دفعات مقدمة للموظفني 

  -     244.656.263  شركة وساطة مالية 
   46,873     46,873  مصارية دعائية وحتفيزية مدفوعة مقدماً 

   167,967    12.097.711  أرصدة مدينة أخرى 

    408.672.622    316,517,024    
 (  5,004,655) (  5.401.399) حتصيلها  خمصص ديون مشكو  يف 

    403.271.223    311,512,369  

 
 حتصيلها كما يلي: تتلخص حركة خمصص ديون مشكو  يف 

  )معّدلة(   2020     2021   
 ل س       ل س       
   3,415,449    5.004.655  السنة الرصيد كما يف بداية  
  1,589,206     396.744  إضافات  

   5,004,655    5.401.399  السنة الرصيد كما يف هناية  
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 واحلسابية حصة معيدي التأمني من االحتياطيات الفنية   - 12

 ه ا البند مما يلي:  يتكون
    2021كانون الول    31كما يف    
     حصة معيدي التأمني من             
 مطالبات حدزت    حصة معيدي التأمني من    حصة معيدي التأمني   
  اجملموع    ومل يبلغ عنها    مطالبات حتت التسوية    من إيرادات غري مكتسبة   

  ل س     ل س     ل س     ل س    فرع التأمني: 
  36.987.903  -   8.695.218  28.292.685 احلياة 

  41.535.232  6.700.585  12.499.365  22.335.282 البحري 
  14.498.813  1.412.796  4.714.600  8.371.417 شامل سيارات 
  29.941.315  3.905.389  26.035.926  -  إلزامي سيارات 

  120.704.403  12.828.340  39.458.251  68.417.812 احلريق 
  52.372.451  4.174.662  -   48.197.789 السفر 

  5.148.931  704.989  684.000  3.759.942 احلوادث العامة
  1.082.094   98.455  196.000  787.639 احلوادث الشخصية 

  302.271.142  29.825.216  92.283.360  180.162.566 اجملموع 
 

  )معّدلة(   2020  كانون الول  31كما يف    
     حصة معيدي التأمني من             
 مطالبات حدزت     حصة معيدي التأمني من    حصة معيدي التأمني   
  اجملموع    ومل يبلغ عنها    مطالبات حتت التسوية    من إيرادات غري مكتسبة   

  ل س     ل س     ل س     ل س    فرع التأمني: 
  6,160,489  -   195,218  5,965,271 احلياة 

  29,722,241  2,916,190  17,085,419  9,720,632 البحري 
  10,737,215  1,524,887  1,079,600  8,132,728 شامل سيارات 
  27,135,576  3,539,423  23,596,153  -  إلزامي سيارات 

  76,510,954  6,024,351  40,162,339  30,324,264 احلريق 
   155,902   20,327  135,575  -  دسي اهلن 

  1,020,312  215,712  -   804,600 السفر 
  2,959,512  359,297  684,000  1,916,215 احلوادث العامة

   738,785   71,865   92,000  574,920 احلوادث الشخصية 

  155,140,986  14,672,052  83,030,304  57,438,630 اجملموع 
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 استثمارات عقارية  - 13

يف مشروع استثمار    2016يف منطقة معضمية الشا  يف دمشق وقيمة أسهم مت شراؤها خال عا     2010ميثل ه ا البند قيمة أرض مت شراؤها خال عا   
 عقاري يف منطقة املزة خلة مشفى الراتي يف دمشق  

 تتلخص حركة االستثمارات العقارية كما يلي: 
   كانون الول   31كما يف     
  )معّدلة(   2020     2021   

 ل س       ل س       
  643,187,435    643,187,435  السنة الرصيد يف بداية  
   -     -   إضافات  
    643,187,435    643,187,435   
 (  46,000,000) (  46.000.000) خمصص اخنفاض قيمة استثمارات عقارية  

   597,187,435    597.187.435  السنة الرصيد يف هناية  
 

ونتيجة هل ا  الدراسة تبني أنه يوجد اخنفاض يف قيمة استثمار منطقة    2020كانون الول   31قامت الشركة إبعداد دراسة لتقييم استثماراهتا كما يف 
ل س   46.000.000املعضمية جبلغ 
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 املوجودات الثابتة املادية )بعد تنـزيل االستها  املرتاكم(  - 14

 مشروعات    ديكورات    جتهيزات    لوات  معلوماتية     الاثث         ه ا البند كما يلي:  حركةتتلخص 
  المجال    قيد التنفي     وحتسينات    و معدات    كمبيوتر وملحقاهتا    و املفروشات    سيارات    مباين     

  ل س     ل س     ل س     ل س     ل س     ل س     ل س     ل س    الكلفة التارفية:
   930,059,717  478,785,335  39,178,637  18,895,701  33,157,638  12,985,533  18,172,600  328,884,273 2020كانون الثاين   1الرصيد كما يف 

   221,455,227  200,677,642  1,640,000  11,981,600  -   7,155,985  -   -  إضافات خال السنة 
 ( 8,638,340)  -  ( 1,555,000) ( 362,810) ( 1,669,195) ( 4,473,485) ( 77,8505)  -  ستبعادات خال السنة ا

 الرصيد كما يف  
  1,142,876,604  679,462,977  39,263,637  30,514,491  31,488,443  15,668,033  17,594,750  328,884,273 )معّدلة(  2020كانون الول   31 

  735.291.245  555.749.601  11.066.520  22.726.900  3.367.500  5.145.000  137.235.724  -  السنة إضافات خال 
 (  137.982.788)  -   -  ( 116.000)  -  ( 631.064) ( 137.235.724)  -  السنة ستبعادات خال ا

  -  ( 1.211.278.843)  102.827.921  45.450.514  -   40.657.500  -   1.022.342.908  حتويات

  1.740.185.061  23.933.735  153.158.078  98.575.905  34.855.943  60.839.469  17.594.750  1.351.227.181  2021كانون الول   31كما يف الرصيد  

 االستها  املرتاكم: 
 ( 135,738,690)  -  ( 36,387,101) ( 15,233,307) ( 23,112,011) ( 11,118,646) ( 15,705,912) ( 34,181,713) 2020كانون الثاين   1لرصيد كما يف ا

 ( 17,333,120)  -  ( 733,922) ( 3,730,073) ( 3,558,641) ( 863,639) ( 1,851,138) ( 6,595,707) إضافات خال السنة 
    2,821,209  -   -   362,810  1,247,049    633,500  577,850  -  ستبعادات خال السنة ا

 الرصيد كما يف  
 ( 150,250,601)  -  ( 37,121,023) ( 18,600,570) ( 25,423,603)  ( 11,348,785) ( 16,979,200) ( 40,777,420) )معّدلة(  2020كانون الول   31 

 ( 51.823.578)  -  ( 7.557.088) ( 9.035.126) ( 2.756.179) ( 4.168.107) ( 16.631.683) ( 11.675.395) السنة إضافات خال 
  16.703.701  -   -    655,53  -   631.064  16.017.101  -  السنة ستبعادات خال ا

 ( 185.370.478)  -  ( 44.678.111) ( 27.580.160) ( 28.179.782) ( 14.885.828) ( 17.593.782) ( 52.452.815)  2021كانون الول   31كما يف الرصيد  
 : القيمة الدفرتية الصافية 

  1.554.814.583  23.933.735  108.479.967  70.995.745  6.676.161  45.953.641   968  1.298.774.366  2021كانون الول   31كما يف الرصيد  
 الرصيد كما يف  

  992,626,003  679,462,977  2,142,614  11,913,921  6,064,840  4,319,248  615,550  288,106,853 )معّدلة(  2020كانون الول   31 
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 املرتاكم( املوجودات الثابتة غري املادية )بعد تنـزيل الطفاء   - 15
 حركة ه ا البند كما يلي:  تتلخص 

 اشرتا  يف          
  اجملموع       مع التأمني اللزامي      برامج معلوماتية     
  ل س       ل س       ل س      

 الكلفة التارفية:
    17,914,245    10,472,972    7,441,273  2020كانون الثاين   1الرصيد كما يف 

   4,105,000    -     4,105,000  إضافات 
    22,019,245    10,472,972    11,546,273  )معّدلة(  2020كانون الول   31الرصيد كما يف 

   2,600,000   -     2,600,000  إضافات 
   24,619,245    10,472,972    14,146,273    2021كانون الول   31كما يف الرصيد  
 املرتاكم: االطفاء  

 (   17,914,245) (  10,472,972) (  7,441,273) 2020كانون الثاين   1الرصيد كما يف 
 (    837,209)   -   (   837,209) إضافات خال السنة 

 (   18,751,454) (  10,472,972) (  8,278,482) )معّدلة(  2020كانون الول   31الرصيد كما يف 
 (   1.619.264)   -   (  1.619.264) إضافات خال السنة 

 (   20.370.718) (  10.472.972) (  9.897.746)   2021كانون الول   31كما يف الرصيد  
 : القيمة الدفرتية الصافية 

  4.248.527    -     4.248.527    2021كانون الول   31كما يف الرصيد  

  3,267,791    -     3,267,791  )معّدلة(  2020كانون الول   31الرصيد يف
 

 هيئة الشراا على التأمني  وديعة  مدة لصاحل  - 16

، تلتز  شركات التأمني أبن تودع ابسم هيئة الشراا على التأمني لدى إحدى املصارا السورية املرخصة  2005لعا     43التشريعي رقم    للمرسو وفقاً  
  25  مليون لرية سورية وديعة ضمان ابلنسبة لكل فرع من أفرع التأمني اليت ترغت جزاولتها، على أن ال يزيد  موع ما تودعه لكـل الفرع عن 2مبلغ 

 مليون لرية سورية، وعلى أن تبقى ه   الوديعة  مدة مادامت الشركة قائمة وتقو  بعملها   
 

 حساابت دائنة لشركات التأمني وإعادة التأمني   - 17

ساابت شركات  البند أرصدة  مدة على شركات إعادة التأمني ملقابلة حصة معيدي التأمني من االحتياطيات الفنية واحلسابية ابلضافة إىل ح  ه اميثل  
 واليت تتلخص جا يلي:  إعادة التأمني اجلارية

 مستحقات شركات إعادة التأمني   -
 حساابت  مدة ملعيدي التأمني عن االحتياطي الفت )سنة واحدة(   -
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 أشهر(   3حساابت  مدة ملعيدي التأمني عن مطالبات حتت التسوية ) -
 أشهر(    3ومل يبلغ عنها )حساابت  مدة ملعيدي التأمني عن مطالبات حصلت  -

 تتوتع احلساابت الدائنة لشركات التأمني وإعادة التأمني كما يلي: 
   كانون الول   31كما يف     
  )معدلة(   2020     2021   

 ل س       ل س       
  71,788,807    120.396.411  شركات أتمني وإعادة أتمني حملية  
  193,644,596    388.451.141  شركات أتمني وإعادة أتمني خارجية  

    508.847.552    265,433,403  
 

 االحتياطيات الفنية واحلسابية  - 18

 يتكون ه ا البند مما يلي: 
    2021كانون الول    31كما يف    
 مطالبات  احتياطي     مطالبات   احتياطي    احتياطي   
  اجملموع    ومل يبلغ عنها  دزت ح    حتت التسوية    إيرادات غري مكتسبة   
  ل س     ل س     ل س     ل س    

 فرع التأمني:
   726.341  -   -   726.341 حياة ادخاري 

  52.383.544  -   10.390.435  41.993.109 حياة
  49.763.448  7.897.147  15.542.478  26.323.823 النقل 

  40.812.140  4.091.944  17.849.630  18.870.566 ذاتية  اضرار- مركبات 
  537.766.300  40.036.959  368.184.651  129.544.690 مدنية  مسلولية-مركبات 

  909.773.158  -   277.540.508  632.232.650 صحي داخلي 
  241.786.087  -   81.802.058  159.984.029 صحي خارجي 

  131.388.615  13.965.334  42.941.500  74.481.781 حريق  
  BBB” 16.145.702   -  3.027.319  19.173.021“التغطية املصرفية 

   23.925   23.925  -   -  هندسي 
  86.017.064  6.884.292  -   79.132.772 السفر 

  1.660.688  262.214  -   1.398.474 املسلوليات 
  6.323.945  863.517  855.000  4.605.428 ةاحلوادث العام

  1.352.620  123.071  245.000  984.549 احلوادث الشخصية 

  2.078.950.896  77.175.722  815.351.260  1.186.423.914 اجملموع 
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  )معّدلة(   2020كانون الول    31كما يف    
 مطالبات  احتياطي     مطالبات   احتياطي    احتياطي   
  اجملموع    ومل يبلغ عنها  دزت ح    حتت التسوية    إيرادات غري مكتسبة   

  ل س     ل س     ل س     ل س    فرع التأمني:
  3,396,130  -   -   3,396,130 حياة ادخاري 

  12,068,930  -   390,435  11,678,495 حياة
  37,804,089  3,844,701  21,143,718  12,815,670 النقل 

  42,210,523  3,393,062  20,721,130  18,096,331 ذاتية أضرار-مركبات 
  449.243.294  33.655.254  369,422,829  46,165,211 مدنية  مسلولية-مركبات 

  415,323,203  -   94,288,789  321,034,414 صحي داخلي 
  101,851,621  -   4,609,531  97,242,090 صحي خارجي 

  81,836,567  6,550,275  43,668,500    31,617,792 حريق  
   183,425   23,925  159,500  -  هندسي 
  1.911.632  404.267  -   1,507,365 السفر 

  1,034,474  163,338  -   871,136 املسلوليات 
  5,676,632  761,310  855,000  4,060,322 احلوادث العامة

   923.581   ,31989  115,000  718,650 احلوادث الشخصية 
  1,153,464,101  48,886,063  555,374,432  549,203,606 اجملموع 

 
 ذمم دائنة ودائنون خمتلفون  - 19

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

 ل س       ل س       
  92,590,727  139.193.415 دفعات مقدمة من العماء والوكاء 

  16,717,586  28.354.940 ضريبة رواتت وأجور 
  1,898,391  1.792.021 أتمينات إجتماعية 

  -    50.679 االحتاد السوري لشركات التأمني 
  11,790,777  8.745.361 رسم طابع وإدارة حملية و هود حر  وإعادة بناء 

  46,918,204  33.768.220 مصارية مستحقة
  8,471,668  16.936.319 املستحقةعموالت هيئة الشراا على التأمني 

   514,546  1.241.108 إشرتاكات مستحقة يف صندوق متضرري حوادث السري 
  3,175,000   300.000 أتعاب مهنية واستشارية

  75,377,999  1.645.905 مطالبات مستحقة 
  10,993,404  119.691.117 شركات إدارة النفقات الطبية

  801.231.606.8  204.808.364 دائنون خمتلفون 
  556.527.449  821.500.055.1   



 

- 38 - 

 
 خمصص ضريبة الدخل  - 20

من صايف الرابح اخلاضعة    %15وال ي حدد الضريبة جعدل    2005للعا     43خمصص ضريبة الدخل وفقاً لحكا  املرسو  التشريعي رقم    تشكيليتم  
  للضريبة، بدون أية إضافات أخرى  يتم إخضاع نتيجة أعمال السنة للتعديات للوصول إىل الدخل اخلاضع للضريبة وذل  بسبت اختاا املعايري 

يف  قارير املالية عن النظمة الضريبية السورية وخاصة ابلنسبة الهتا  املباين وفروقات أسعار الصرا غري احملققة وخمصص الديون املشكو   الدولية للت 
 حتصيلها  

 مت احتساب ضريبة دخل محلة الواثئق واملسامهني كما يلي: 

 ضريبة دخل محلة الواثئق: - أ 
  كانون الول    31للسنة املنتهية يف    

    2021   2020  
  ل س     ل س      

  1.475.903.332    1.983.160.022  صايف فائض حقوق محلة الواثئق قبل الضريبة 
 ينزل: 
 (  1.395.126.812) (  1.983.160.022) أسعار صرا غري حمققة حلملة الواثئق مكاست فروقات  
  -   (  2.451.750) توتيعات أرابح أسهم نقدية  
 (  29.002.135) (  814.502.938) الواثئق قرض حسن حلملة  
 (  14.256.698)   -   60القانون  أرابح 

 : يضاا
  -     443.990.483  60خسائر القانون  
  7.126.066    3.281.109  خمصص ديون مشكو  يف حتصيلها  مصروا  
  2.208.480    17.353.550  60ضريبة القانون   
   46.852.233  (  352.329.546) / الربح الضرييب   (اخلسارة الضريبية ) 
  %15     %15   نسبة الضريبة  
  7.027.835    -   ضريبة الدخل  
   702.784    -   من الضريبة(  %10مسامهة وطنية لعادة العمار ) 

     -    7.730.619  
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 ضريبة دخل املسامهني:
    كانون الول   31للسنة املنتهية يف    

    2021   2020  
  ل س     ل س      

  1.247.290.290    1.128.357.733  قبل ضريبة الدخل  السنة أرابح 
 ينزل: 
 (  1.274.192.828) (  2.090.205.008) فروقات أسعار صرا غري حمققة للمسامهنيمكاست  
 (   561.200) (   401.000) ريع العقارات  
 (  20.414.910) (  184.433.450) توتيعات أرابح أسهم نقدية  
   -   (  7.841.716) اسرتداد خمصص خسائر ائتمانية متوقعة  

 يضاا: 
    15.423.907    -   مصروا خمصص خسائر ائتمانية متوقعة  
     2.506.358    15.853.275  خمصص ديون مشكو  يف حتصيلها  مصروا  
  29.002.135    814.502.938  خمصص قرض حسن حلملة الواثئق  
  46.000.000    -   االخنفاض يف قيمة االستثمارات العقارية  
    6.595.707    11.675.395  ا  املباين ستها 

   51.649.459  (  312.491.833) ة( / الربح الضرييب الضريبي)اخلسارة 
  %15     %15   نسبة الضريبة 
    7.747.419    -   ضريبة الدخل 

   774.742    -   من الضريبة(  %10مسامهة وطنية لعادة العمار )
    -    8.522.161  

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

   كانون الول   31كما يف     
  )معّدلة(   2020     2021   

 ل س     ل س      
  14,479,637    18.331.533  السنة الرصيد كما يف بداية 

     7.730.619    -   ضريبة دخل محلة الواثئق 
  8.522.161    -   ضريبة دخل املسامهني

 (  12,593,163)   -   اسرتدادات ضريبية عن أعوا  سابقة 
 (  1,886,473) (  18.331.533) السنة املدفوع خال 

    2,078,752    -   إضافية عن أعوا  سابقة تكالية ضريبية 

   3318.331.5    -   السنة الرصيد كما يف هناية 
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 املرتاكم يف حقوق محلة الواثئق   العجز  - 12

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

 القرض احلسن  

 
 رأس املال  - 22

 لرية سورية للسهم الواحد، مرخص ومدفوع ابلكامل     100مليون سهم بقيمة ا ية   40مليار لرية سورية من   4ال الشركة البالغ رأ يتكون 

 

 االحتياطي القانوين   - 23

من صايف الرابح السنوية قبل الضريبة،   %10اطي القانوين جعدل االحتي  2011شباط  24اتريخ   29من قانون الشركات رقم   197املادة   حددت
نه جيوت جوافقة اهليئة العامة للشركة االستمرار يف اقتطاع ه   النسبة حىت يبلغ  موع االقتطاعات هل ا االحتياطي  أال  من رأس املال، إ  % 25حىت بلوغه  

 القانوين كما يلي: تتلخص حركة االحتياطي    ال الشركةأ كامل ر 

مل تقم الشركة ابقتطاع احتياطي    2020كانون الول    31يف    وكما  2021كانون الول    31ل س  كما يف    335.782.941القانوين    بلغ االحتياطي
 قانوين للسنوات امل كورة لعد  وجود أرابح قابلة للتخصيص كما هو موضح يف اجلدول أدان : 

    2021   2020  
  ل س     ل س      

   1.247.290.290    1.128.357.733  قبل ضريبة الدخل  السنة  أرابح
 (  1,274,192,828) (  2.090.205.008) ( 24مكاست غري حمققة للمسامهني انجتة عن تغريات أسعار الصرا )اليضاح 

 (  26.902.538) (  961.847.275) الرابح القابلة للتخصيص 
   %10     %10   القانوين نسبة ختصيص االحتياطي 

   -     -   للسنة االحتياطي القانوين  
  



 

- 41 - 

 مكاست غري حمققة مرتاكمة انجتة عن تغريات أسعار الصرا  - 24

والقاضي بضرورة فصل املكاست أو اخلسائر الناجتة عن   2015شباط    15( بتاريخ  12هيئة الوراق والسواق املالية السورية التعميم رقم )  أصدرت 
النقدية املعرتا هبا ابلعمات الجنبية ببند منفصل قبل الدخل اخلاضع للضريبة يف بيان الدخل والدخل الشامل اآلخ البنود    ر، ويف إعادة تقييم 

 امللكية  بيان التغيريات يف حقوق ، ويف بيان الوضع املال مكوانت حقوق امللكية ضمن 

 تغريات أسعار الصرا كما يلي:  الناجتة عن  رتاكمةامل تتلخص حركة املكاست غري احملققة 

 حقوق محلة الواثئق: 
  كانون الول   31كما يف     
  )معّدلة(   2020     2021   

 ل س     ل س      
  277,909,124  1,673,035,936   السنة الرصيد كما يف بداية 

  1,395,126,812    1.983.160.022  مكاست غري حمققة انجتة عن تغريات أسعار الصرا 

  1,673,035,936  3.656.195.958 السنة الرصيد كما يف هناية 

 حقوق املسامهني: 
   كانون الول   31كما يف     
  )معّدلة(   2020     2021   

 ل س     ل س      
  707,762,004  1,981,954,832   السنة الرصيد كما يف بداية 

  1,274,192,828  2.090.205.008 مكاست غري حمققة انجتة عن تغريات أسعار الصرا 

  1,981,954,832  4.072.159.840 السنة الرصيد كما يف هناية 
 

 فروقات أسعار صرا حمققة  - 25

كة وعملة  البند الرابح أو اخلسائر الناجتة عن فروقات أسعار الصرا كون الشركة تظهر البياانت املالية ابللرية السورية العملة التشغيلية للشر ميثل ه ا 
العمات  االقتصاد، بينما بعض املوجودات واملطلوابت املالية تسجل ابلعمات الجنبية  يضاا إىل ذل ، االخنفاض احلاد للرية السورية مقابل  

 (  35الخرى مقارنة مع السنوات السابقة )راجع خماطر العمات الجنبية إيضاح 
 

 خمصص ديون مشكو  يف حتصيلها   مصروا  - 26

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

    2021   2020  
  ل س     ل س      

   917.152    15.456.531  عماء مدينون، وسطاء، ووكاء أتمني
   1.589.206     4396.74  أرابح مراحبة مستحقة غري مقبوضة وموجودات أخرى 

   15.853.275    2.506.358   



 

- 42 - 

 أتمينية أخرى مصارية   - 72
 يتكون ه ا البند مما يلي: 

  كانون الول    31للسنة املنتهية يف    
    2021   2020  
  ل س     ل س      

  65.666.540    177.565.003  التعاب الدارية لشركات إدارة النفقات الطبية 
  5.383.255    18.099.692  حصة صندوق الرعاية الجتماعية 

  14.661.696    38.461.479  مصارية أخرى لفروع التأمني 

   234.126.174    85.711.491  
 
 رسو  هيئة الشراا على التأمني  - 82

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

    2021   2020  
  ل س     ل س      

   8.284.174    17.178.505  بدل إشراا هيئة الشراا على التأمني 
   1.148.094    3.224.456  صندوق تعويض متضرري حوادث السري  هولة املسبت 

   20.402.961    9.432.268   
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 املصارية الدارية والعمومية  - 29

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

    2021   2020  
  ل س     ل س      

  261.557.533    474.754.848  رواتت وأجور 
  8.800.000    11.150.000  وتسجيلمصروفات بدالت ترخيص 

   10.552.105    78.440.781  وإعان دعاية 
  11.317.857    23.966.905  مصروا إجيار 
  12.686.988    44.811.467  وقانونية أتعاب مهنية 

  5.497.805    10.912.700  ومطبوعات قرطاسية  
  24.335.046    37.361.916  وماء وبريد وهاتة كهرابء 

  1.216.442    3.793.717  مصروفات بنكية 
  36.838.607    100.969.600  اح صيانة وإص

  5.218.400    6.698.400  واجتماعات سفر  
  8.063.897    81.360.069  مصارية رسو  مالية 

  8.174.125    27.769.233  وضيافة نظافة 
   800.000    63.529.000  تربعات 

   8.468.900    39.877.833  نقل موظفني 
  5.712.517    31.318.056  أخرى

   1.036.714.525    409.240.222   

 
 نصيت املسامهني من الفائض التأميت حلملة الواثئق  - 30

ملطالبات  الفائض التأميت هو ما تبقى من  موع أقساط التأمني املكتتبة من قبل محلة الواثئق وعوائد استثماراهتا وأي إيرادات أخرى، بعد خصم ا
الواثئق وصايف التغري يف املخصصات واالحتياطيات الفنية واحلسابية، ونصيت محلة الواثئق من املصارية الدارية والعمومية، ونصيت  املدفوعة حلملة 

ة  بصندوق محلاملسامهني من الفائض التأميت حلملة الواثئق مقابل إدارة كل من أعمال التأمني التكافلي وأنشطة االستثمار، وسائر املصروفات اخلاصة  
تأميت حق  الواثئق  تقو  الشركة ابحتساب الفائض التأميت على أساس اعتبار مجيع أنواع التأمني التكافلي املختلفة وحدة واحدة  يعترب الفائض ال

 حلملة الواثئق وهو مملو  هلم ملكاً مشرتكاً، وال جيوت للمسامهني املشاركة يف ه ا الفائض  

من الفائض التأميت، بعد تغطية العجز املرتاكم يف صندوق محلة    %30الواثئق وفق نظا  الجر ابلوكالة بنسبة    تتقاضى الشركة أتعاب إدارة من محلة
  الواثئق، وذل  لقاء إدارة كل من عمليات التأمني التكافلي )إدارة احملفظة التأمينية( وأنشطة االستثمار  
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 ئق كما يلي: مت احتساب نصيت املسامهني من الفائض التأميت حلملة الواث 
  )معّدلة(   2020   2021    
 ل س     ل س      

 (  29.002.135) (  843.505.073) العجز املرتاكم يف حقوق محلة الواثئق
  1.673.035.936    3.656.195.958  مكاست غري حمققة مرتاكمة انجتة عن تغريات سعر الصرا 

 ابلقيمة العادلة  احتياطي القيمة العادلة لاستثمارات املالية 
  105.246.128    317.120.914  من خال الدخل الشامل اآلخر  

  29.002.135    843.505.073  قرض حسن حلملة الواثئق 

  1.778.282.064    3.973.316.872  السنة الرصيد كما يف هناية 
 

 حلملة الواثئق كما يلي: سن احلقرض التتلخص حركة 
   كانون الول   31كما يف     
  )معّدلة(   2020     2021   

 ل س       ل س       
  -     29.002.135  السنة الرصيد كما يف بداية 

  29.002.135    814.502.938  إضافات 

   843.505.073    29.002.135  

 
 توتيعات أرابح أسهم نقدية  - 31

  100  قامت الشركة الهلية للزيوت النباتية املسامهة املغفلة بتوتيع أرابح على محلة السهم بقيمة  2021كانون الول    31السنة املنتهية يف  خال  
 لرية سورية   68.049.700لرية سورية للسهم الواحد، بلغ نصيت شركة العقلية للتأمني التكافلي من ه   الرابح مبلخ 

لرية سورية للسهم الواحدة بلغ نصيت    150قامت شركة إ نت البادية املسامهة املغفلة بتوتيع أرابح على محلة السهم بقيمة  ابلضافة إىل ذل ،  
 لرية سورية    59.561.250شركة العقيلة للتأمني التكافلي من ه   الرابح مبلغ 

لرية سورية للسهم  1.050العامة بتوتيع أرابح على محلة السهم بقيمة    كو  املسامهة املغفلةيابلضافة إىل ذل ، قامت شركة سريايتيل موابيل تيل 
لرية    2.451.750لرية سورية يف حني بلغ نصيت محلة الواثئق مبلغ    56.822.500الواحد بلغ نصيت مسامهي شركة العقيلة للتأمني التكافلي منها  

 سورية 
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 للمسامهني فروقات أسعار صرا حمققة وإيرادات أخرى   - 32

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

    2021   2020  
  ل س     ل س      

  1.749.216  (  38.837.252) فروقات أسعار صرا حمققة للمسامهني

  (38.837.252  )  1.749.216  
 

 ة ف رحبية السهم الساسية واملخف  - 33

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

    2021   2020  
  ل س     ل س      

   1.236.689.377    1.128.357.733  السنة صايف ربح 
   000,00040,    40,000,000  سهماملتوسط املرجح لعدد ال

   30.92     28.21   رحبية السهم الساسية واملخففة 
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 التحليل القطاعي  - 43

 كالتال:  2021كانون الول   31 يفاملنتهية القطاعي للسنة  التحليلإن 
   الصحي اخلارجي    الصحي الداخلي    سيارات شامل    سيارات إلزامي    نقل بضائع    الدخاري    محاية    
   ل س     ل س     ل س     ل س     ل س     ل س     ل س     

   399,960,072  1,581,228,140  48,201,677  327,356,102  105,295,292   1,210,568   69,988,515 احلالية   السنةالقساط املكتتبة يف 
  -  (  646,516) (  1,025,262) (  3,494,377)  -   -   -  إلغاءات القساط )من الواثئق امللغاة( 

  -   -   -   -   -   -   -  العادة الواردةأقساط 
  399,960,072  1,580,581,624  47,176,415  323,861,725  105,295,292   1,210,568   69,988,515 القساط املكتتت هبامجال إ

  -   -   -   -  ( 89,341,126)  -  (  1,359,778) احلالية  السنةحصة املعيدين من القساط )نسيب( يف 
  -   -  ( 20,928,542)  -   -   -  ( 45,794,697) احلالية السنةحصة املعيدين من القساط )اختياري( يف 

  -   -  (  1.188.125) ( 10.693.125) (  4.497.639)  -   -  احلالية   السنةحصة املعيدين من القساط )فائض خسارة( يف 
  -   -  ( 22.116.667) ( 10.693.125) ( 93.838.765)  -  ( 47,154,475) احلالية  السنةيف املكتتت هبا  القساط إمجال  حصة معيدي التأمني من 

  399,960,072  1,580,581,624   25.059.748  313.168.600   11.456.527   1,210,568   22,834,040 احلالية  السنةصايف القساط املكتتت هبا يف 
  399,960,072  1,580,581,624  47,176,415  323,861,725  105,295,292   1,210,568   69,988,515 شهر(  12فائتة )أقساط سنة 

  -   -  ( 22.116.667) ( 10.693.125) ( 93.838.765)  -  ( 47,154,475) شهر( 12إمجال حصة املعيدين عن سنة فائتة )
 ( 159,984,029) ( 632,232,650) ( 18,870,566) ( 129,544,690) ( 26,323,823) (  726,341) ( 41,993,109)   السنةغري املكتسبة يف هناية  احتياطي اليرادات

  -   -    8,371,417  -    22,335,282  -    28,292,685  السنةغري مكتسبة يف هناية  إيرادات حصة معيد التأمني من 
  97,242,090  321,034,414  18,096,331  46,165,211   12,815,670   3,396,130   11,678,495 ( 1/ 1) السنةغري مكتسبة يف بداية  احتياطي إيرادات

  -   -  (  8,132,728)  -  (  9,720,632)  -  (  5,965,271) ( 1/ 1) السنةغري مكتسبة يف بداية  إيرادات التأمني من حصة معيد 
 ( 62,741,939) ( 311,198,236) (  774,235) ( 83,379,479) ( 13,508,153)   2,669,789 ( 30,314,614) حتياطي القساط غري املكتسبة إمجال التغري يف ا

 ( 62,741,939) ( 311,198,236) (  535,546) ( 83,379,479) (  893,503)   2,669,789 (  7,987,200) صايف التغري يف احتياطي القساط غري املكتسبة
  337,218,133  1,269,383,388   24.524.202  229.789.121   10.563.024   3,880,357   14,846,840 صايف أقساط التأمني املكتسبة

   -   -    1,216,140  -    6,802,3382  -   -  العموالت املقبوضة 
  337,218,133  1,269,383,388   25.740.342  229.789.121   37.365.362   3,880,357   14,846,840 اليراداتإمجال 
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 : هي كالتال / اتبع 2021كانون الول   31 يفاملنتهية إن التحليل القطاعي للسنة 
   التغطية املصرفية       
  اجملموع    الشخصية احلوادث     احلوادث العامة    املسلوليات    السفر    اهلندسي    ”BBB“   احلريق    
  ل س     ل س     ل س     ل س     ل س     ل س     ل س     ل س     

  2,830,396,571  1,640,915  11,530,763  3,496,186  94,283,889  -   -   186,204,452 احلالية   السنةالقساط املكتتبة يف 
 (  7,676,686)  -  (  17,194)  -  ( 2,493,337)  -   -   -  إلغاءات القساط )من الواثئق امللغاة( 

   40.364.255  -   -   -   -   -   40.364.255  -  أقساط العادة الواردة
   1402.863.084.  1,640,915  11,513,569  3,496,186  91,790,552  -   40.364.255  186,204,452 القساط املكتتت هبا امجال 

 ( 263,433,398) ( 1,312,732) ( 8,454,855)  -  ( 55,662,150)  -   -  ( 107,302,757) احلالية  السنةحصة املعيدين من القساط )نسيب( يف 
 ( 131,410,012)  -  (  945,000)  -   -   -   -  ( 63,741,773) احلالية السنةحصة املعيدين من القساط )اختياري( يف 

 ( 25.043.751) (  70.091) (  491.797) (  149.338)  -   -   -  (  7.953.636) احلالية   السنةحصة املعيدين من القساط )فائض خسارة( يف 
 ( 419.887.161) ( 1.382.823) ( 9.891.652) (  149.338) ( 55,662,150)  -   -  ( 178.998.166) احلالية  السنةيف املكتتت هبا  القساط إمجال  حصة معيدي التأمني من 

  2.443.196.979   258.092  1.621.917  3.346.848  36,128,402  -   40.364.255   7.206.286 احلالية  السنةصايف القساط املكتتت هبا يف 
  2.863.084.140  1,640,915  11,513,569   3,496,186   91,790,552  -   40.364.255  186,204,452 شهر(  12أقساط سنة فائتة )

 ( 419.887.161) ( 1.382.823) ( 9.891.652) (  149.338) ( 55,662,150)  -   -  ( 178.998.166) شهر( 12إمجال حصة املعيدين عن سنة فائتة )
 ( 1.186.423.914) (  984,549) ( 4,605,428) ( 1,398,474) ( 79,132,772)  -  ( 16.145.702) ( 74,481,781)   السنةغري املكتسبة يف هناية  احتياطي اليرادات

  180,162,566   787,639  3,759,942  -   48,197,789  -   -   68,417,812  السنةغري مكتسبة يف هناية  إيراداتحصة معيد التأمني من 
  549.203.606   718.650  4.060.322   871.136  1.507.365  -   -    31.617.792 ( 1/ 1) السنةغري مكتسبة يف بداية  احتياطي إيرادات

 ( 57.438.628) (  574.920) ( 1.916.213)  -  (  804.600)  -   -  ( 30.324.264) ( 1/ 1) السنةغري مكتسبة يف بداية  إيرادات التأمني من حصة معيد 
 ( 637.220.308) (  265,899) (  545,106) (  527,338) ( 77,625,407)  -  ( 16.145.702) ( 42,863,989) املكتسبة إمجال التغري يف احتياطي القساط غري 

 ( 514.496.370) (  53,180)  1,298,623 (  527,338) ( 30,232,218)  -  ( 16.145.702) (  4,770,441) صايف التغري يف احتياطي القساط غري املكتسبة
  1.928.700.609   204.912  2.920.540  2.819.510  5,896,184  -   24.218.553   2.435.845 أقساط التأمني املكتسبةصايف 

   72,788,341   393,820  2,772,707  -   -   -   -   41,603,336 العموالت املقبوضة 
  2.001.488.950   598.732  5.693.247  2.819.510  5,896,184  -   24.218.553   44.039.181 اليرادات إمجال
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 كالتال: 2021كانون الول   31 يفاملنتهية القطاعي للسنة  التحليلإن 
   الصحي اخلارجي    الصحي الداخلي    سيارات شامل    سيارات إلزامي    نقل بضائع    الدخاري    محاية    
   ل س     ل س     ل س     ل س     ل س     ل س     ل س     

 ( 86,497,796) ( 1.309.757.661) ( 13,827,360) ( 49,332,679) ( 12,705,028)  -  (  5,000,000) إمجال املطالبات املدفوعة
  -   -   -   -    10,413,959  -    4,250,000 حصة معيدي التأمني من إمجال املطالبات املدفوعة )نسيب(

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

  -   -   -   -    10,413,959  -    4,250,000 إمجال حصة معيدي التأمني من إمجال املطالبات املدفوعة
 ( 86,497,796) ( 1.309.757.661) ( 13,827,360) ( 49,332,679) (  2,291,069)  -  (  750,000) املطالبات املدفوعةصايف 

 ( 81,802,058) ( 277,540,508) ( 17,849,630) ( 368,184,651) ( 15,542,478)  -  ( 10,390,435) السنةالتسوية يف هناية  حتتإمجال احتياطي املطالبات 
  -   -    4,714,600  26,035,926   12,499,365  -    8,695,218 السنةالتسوية يف هناية  حتتحصة معيد التأمني من احتياطي املطالبات 

  20,398,957  78,499,363  20,721,130  369,422,829   21,143,718  -    390.435 ( 1/1) السنةإمجال احتياطي املطالبات قيد التسوية يف بداية 
  -   -  (  1,079,600) ( 23,596,153) ( 17,085,419)  -  (  195.218) ( 1/1) السنةحصة معيد التأمني من احتياطي املطالبات قيد التسوية يف بداية 

 ( 61,403,101) ( 199,041,145)   2,871,500   1,238,178   5,601,240  -  ( 10,000,000) إمجال التغري يف احتياطي املطالبات قيد التسوية
 ( 61,403,101) ( 199,041,145)   6,506,500   3,677,951   1,015,186  -  (  1,500,000) صايف التغري يف احتياطي املطالبات قيد التسوية

  -   -  (  4.091.944) ( 40,036,959) (  7,897,147)  -   -  السنةمل يبلغ عنها يف هناية  مطالبات حدزتاحتياطي 
  -   -    1,412,796   3,905,389   6,700,585  -   -  السنةمل يبلغ عنها يف هناية التأمني من مطلبات حدزت و  عيديمحصة 

  -   -    3,393,062  33,655,254   3,844,701  -   -  (1/1مل يبلغ عنها )دزت و حمطالبات احتياطي 
  -   -  (  1.524.887) (  3.539.423) (  2.916.190)  -   -  ( 1/1) السنةحصة املعيدين من احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها يف بداية 

  -   -  (  698.882) (  6,381,705) (  4,052,446)  -   -  إمجال التغري يف احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها 
  -   -  (  810,973) (  6,015,739) (  268,051)  -   -  احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها صايف التغري يف 

  -    20.198.190   258.190  -    1,362,872  -   -  السنةاسرتدادات من مطالبات مدفوعة هناية 
  -   -   -   -   -   -   -  ( 1/1) السنةاسرتدادات من مطالبات مدفوعة بداية 

  -    20.198.190   258,190  -    1,362,872  -   -  صايف التغري يف اسرتدادات من املطالبات املدفوعة  
 ( 10.679.761) ( 42.204.800)  -   -  (  8,073,851)  -  (  98.032) العموالت املدفوعة للوكاء

 (  4.600.433) ( 42.943.838) (  1.272.755)  -  (  3.103.562)  -  (  48.611) العموالت املدفوعة ملندو  املبيعات  
  -   -   -  ( 16,364,083)  -   -   -  عمولة االحتاد السوري لشركات التأمني لدارته جتمع اللزامي 

 (  4,345,070) ( 33,761,957) (  100.000) (  600)  -   -   -  مصارية أتمينية أخرى 
  -   -   -   -   -   -   -  عمولة إعادة  معات /اتفاقيات 

 ( 32,615,430) ( 144.949.573)  -   -   -   -   -  التعاب الدارية املدفوعة لشركات إدارة النفقات الطبية 
 (  2,399,761) (  9,483,490) (  283,059) (  1,943,171) (  631,772) (  7,264) (  419,932) بدال ت اهليئة  

  -   -   -  (  3,224,456)  -   -   -  حصة صندوق تعويض متضرري حوادث السري  هولة املسبت
  -   -   -  ( 16,484,523)  -   -   -  حصة صندوق الرعاية االجتماعية 

 ( 202.541.352) ( 1.761.944.274) (  9,529,457) ( 89,687,300) ( 11.990.247) (  7,264) (  2,816,575) املصارية  إمجال
  81134.676.7 ( 492.560.886)   16.210.885  140.101.821   25.375.115   3,873,093   12,030,265 2021لسنة أرابح فروع التأمني )خسائر( / صايف 

  146,742,167  153,201,939  32,287,794  50,712,248   12,545,986  28,677,242   4,756,906 2020 لسنةصايف أرابح فروع التأمني 
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 / اتبع: كالتال  هي 2021كانون الول   31 يفاملنتهية للسنة  التأمني وعر ف نتائج و  ليرادات  القطاعي التحليل إن
   املصرفية التغطية        
  اجملموع    احلوادث الشخصية    احلوادث العامة    املسلوليات    السفر    اهلندسي    ”BBB“   احلريق    
  ل س     ل س     ل س     ل س     ل س     ل س     ل س     ل س     

 ( 1.477.860.524)  -   -  (  500,000)  -   -   -  (  240,000) إمجال املطالبات املدفوعة
   14,794,250  -   -   -   -   -   -    130,291 حصة معيدي التأمني من إمجال املطالبات املدفوعة )نسيب(

   77,136  -   -   -   -   -   -    77,136 حصة معيدي التأمني من إمجال املطالبات املدفوعة )اختياري(
  -   -   -   -   -   -   -   -  دفوعة )فائض خسارة(حصة معيدي التأمني من إمجال املطالبات امل

  14,871,386  -   -   -   -   -   -    207,427 إمجال حصة معيدي التأمني من إمجال املطالبات املدفوعة
 ( 1.462.989.138)  -   -  (  500,000)  -   -   -  (  32,573) صايف املطالبات املدفوعة

 ( 815,351,260) (  245,000) (  855,000)  -   -   -   -  ( 42,941,500) السنةالتسوية يف هناية حتت إمجال احتياطي املطالبات 
  92,283,360   196,000   684,000  -   -   -   -   39,458,251 السنةالتسوية يف هناية  حتتحصة معيد التأمني من احتياطي املطالبات 

  555.374.432   115,000   855,000  -   -    159,500  -     43,668,500 ( 1/1) السنةإمجال احتياطي املطالبات قيد التسوية يف بداية 
 حصة معيد التأمني من احتياطي املطالبات  

  ( 83.030.304) (  92,000) (  684,000)  -   -  (  135,575)  -  ( 40,162,339) ( 1/1) السنةقيد التسوية يف بداية  
 ( 259,976,828) (  000301,)  -   -   -    159,500  -    727,000 إمجال التغري يف احتياطي املطالبات قيد التسوية
 ( 250,723,772) (  00026,)  -   -   -    23,925  -    22,912 صايف التغري يف احتياطي املطالبات قيد التسوية

  ( 77.175.722) (  123,071) (  863,517) (  262,214) ( 6,884,292) (  23,925) ( 3.027.319) ( 13,965,334) السنةمل يبلغ عنها يف هناية  مطالبات حدزتاحتياطي 
  29,825,216   98,455   704,989  -   4,174,662  -   -   12,828,340 السنةمل يبلغ عنها يف هناية التأمني من مطلبات حدزت و  عيديمحصة 

  48,886,063   89.831   761,310   163,338   404,367   23,925  -    6,550,275 (1/1مل يبلغ عنها )دزت و حمطالبات احتياطي 
  ( 14,672,054) (  71,865) (  359,290)  -  (  215,712) (  20,336)  -  ( 6,024,351) ( 1/1) السنةحصة املعيدين من احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها يف بداية 

 ( 28.289.659) (  33,240) (  102,207) (  98,876) ( 6,479,925)  -  ( 3.027.319) (  7,415,059) إمجال التغري يف احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها 
 ( 13.136.497) (  6,650)   243,492 (  98,876) ( 2,520,975) (  20,336) ( 3.027.319) (  611,070) صايف التغري يف احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها 

   21.869.252  -   -    50,000  -   -   -   -  السنةاسرتدادات من مطالبات مدفوعة هناية 
  -   -   -   -   -   -   -   -  (  1/1) السنةاسرتدادات من مطالبات مدفوعة بداية 

   21.869.252  -   -    50,000  -   -   -   -  صايف التغري يف اسرتدادات من املطالبات املدفوعة  
 ( 92.955.034) (  58.625) ( 1,245,745) (  283,822) ( 15,158,750)  -   -  ( 15,151,648) العموالت املدفوعة للوكاء

 ( 56.398.430) (  12,512) (  57.500) (  169,777) (  823.060)  -   -  (  3,366,382) العموالت املدفوعة ملندو  املبيعات  
 ( 16,364,083)  -   -   -   -   -   -   -  عمولة االحتاد السوري لشركات التأمني لدارته جتمع اللزامي 

 ( 40.076.648)  -   -   -  (  254,455)  -  ( 1.614.566)  -  مصارية أتمينية أخرى 
 (  3.027.321)  -   -   -   -   -  ( 3.027.321)  -  عمولة إعادة  معات /اتفاقيات 

 ( 177.565.003)  -   -   -   -   -   -   -  التعاب الدارية املدفوعة لشركات إدارة النفقات الطبية 
 ( 17.178.505) (  9,839) (  69,082) (  20,978) (  550,744)  -  (  242.186) (  1,117,227) بدال ت اهليئة  

 (  3,224,456)  -   -   -   -   -   -   -  حصة صندوق تعويض متضرري حوادث السري  هولة املسبت
 ( 16,484,523)  -   -   -   -   -   -   -  حصة صندوق الرعاية االجتماعية 

 ( 2.128.254.158) (  6113,62) ( 1,128,835) ( 1,023,453) ( 19.307.984)   3,589 ( 7.911.392) ( 20,255,988) املصارية  إمجال
 ( 126.765.208)   485.106  4.564.412  1.796.057 ( 13.411.800)   3,589  1616.307.1   23.783.193 2021لسنة أرابح فروع التأمني )خسائر( / صايف 

  445,907,240   171,944  3,021,282  1,482,642  2354,403,   708,911  -    7,194,944 2020لسنة  صايف أرابح فروع التأمني
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 : هي كالتال 2020كانون الول   31للسنة املنتهية يف إن التحليل القطاعي 
   الصحي اخلارجي    الصحي الداخلي    سيارات شامل    سيارات إلزامي    نقل بضائع    الدخاري    محاية    
   ل س     ل س     ل س     ل س     ل س     ل س     ل س     

   243.105.224  802.694.619   46.991.778  115.939.049   49.493.880   5.660.216   19.464.158 احلالية   السنةالقساط املكتتبة يف 
  -  (  108.584) (  1.750.950) (  526.022) (  72.600)  -   -  القساط )من الواثئق امللغاة( إلغاءات 

  -   -   -   -    1.841.400  -   -  أقساط العادة الواردة
  243.105.224  802.586.035   45.240.828  115.413.027   51.262.680   5.660.216   19.464.158 القساط املكتتت هبا امجال 

  -   -   -   -  ( 36.633.256)  -  (  9.942.118) احلالية  السنةحصة املعيدين من القساط )نسيب( يف 
  -   -  ( 20.331.819)  -  (  2.249.272)  -   -  احلالية السنةحصة املعيدين من القساط )اختياري( يف 

  -   -  (  540.000) (  4.860.000) (  3.266.645)  -   -  احلالية   السنةحصة املعيدين من القساط )فائض خسارة( يف 
  -   -  ( 20.871.819) (  4.860.000) ( 42.149.173)  -  (  9.942.118) احلالية  السنةيف املكتتت هبا  القساط إمجال  حصة معيدي التأمني من 

  243.105.224  802.586.035   24.369.009  110.553.027   9.113.507   5.660.216   9.522.040 احلالية  السنةصايف القساط املكتتت هبا يف 
  243.105.224  802.586.035   45.240.828  115.413.027   51.262.680   5.660.216   19.464.158 شهر(  12أقساط سنة فائتة )

  -   -  ( 20.871.819) (  4.860.000) ( 42.149.173)  -  (  9.942.118) شهر( 12إمجال حصة املعيدين عن سنة فائتة )
 ( 97.242.090) ( 321.034.414) ( 18.096.331) ( 46.165.211) ( 12.815.670) (  3.396.130) ( 11.678.314)   السنةغري املكتسبة يف هناية  احتياطي اليرادات

  -   -    8.132.728  -    9.720.632  -    5.965.271  السنةغري مكتسبة يف هناية  إيراداتحصة معيد التأمني من 
    79.272.652  270.709.886   15.548.564   6.653.316   12.521.875   26.447.118   4.374.416 ( 1/ 1) السنةغري مكتسبة يف بداية  احتياطي إيرادات

  -   -  (  153.015)  -  (  7.234.727)  -  (  1.801.157) ( 1/ 1) السنةغري مكتسبة يف بداية  إيرادات التأمني من حصة معيد 
  ( 17.969.438) ( 50.324.528) (  2.547.767) ( 39.511.895) (  293.795)   23.050.988 (  7.303.898) إمجال التغري يف احتياطي القساط غري املكتسبة 
 ( 17.969.438) ( 50.324.528)   5.431.946 ( 39.511.895)   2.192.110   23.050.988 (  3.139.784) صايف التغري يف احتياطي القساط غري املكتسبة

  225.135.786  752.261.507   29.800.955  71.041.132   11.305.617   28.711.204   6.382.256 صايف أقساط التأمني املكتسبة
   -   -    2.368.328  -    11.007.256  -   -  العموالت املقبوضة 

  225.135.786  752.261.507   32.169.283  71.041.132   22.312.873   28.711.204   6.382.256 اليرادات إمجال
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 : هي كالتال / اتبع 2020كانون الول   31للسنة املنتهية يف إن التحليل القطاعي 
  اجملموع    احلوادث الشخصية    احلوادث العامة    املسلوليات    السفر    اهلندسي    احلريق    
   ل س     ل س     ل س     ل س     ل س     ل س     ل س     

  1.381.449.051   1.197.750   10.150.805   2.177.839   5.529.253  -    79.044.480 احلالية   السنةالقساط املكتتبة يف 
 (  2.595.856)  -   -   -  (  137.700)  -   -  إلغاءات القساط )من الواثئق امللغاة( 

   1.841.400  -   -   -   -   -   -  أقساط العادة الواردة
  1.380.694.595   1.197.750   10.150.805   2.177.839   5.391.553  -    79.044.480 القساط املكتتت هبا امجال 

 ( 80.042.847) (  958.200) (  4.737.094)  -  (  2.876.154)  -  ( 24.896.025) احلالية  السنةحصة املعيدين من القساط )نسيب( يف 
 ( 73.549.163)  -  (  53.438)  -   -   -  ( 50.914.634) احلالية السنةحصة املعيدين من القساط )اختياري( يف 

 ( 14.565.601) (  76.327) (  646.846) (  138.780)  -   -  (  5.037.003) احلالية   السنةحصة املعيدين من القساط )فائض خسارة( يف 
 ( 168.157.611) (  1.034.527) (  5.437.378) (  138.780) (  2.876.154)  -  ( 80.847.662) احلالية  السنةيف املكتتت هبا  القساط إمجال  حصة معيدي التأمني من 

  1.212.536.984   163.223   4.713.427   2.039.059   2.515.399  -  (  1.803.182) احلالية  السنةصايف القساط املكتتت هبا يف 
  1.380.694.595   1.197.750   10.150.805   2.177.839   5.391.553  -    79.044.480 شهر(  12أقساط سنة فائتة )

 ( 168.157.611) (  1.034.527) (  5.437.378) (  138.780) (  2.876.154)  -  ( 80.847.662) شهر( 12إمجال حصة املعيدين عن سنة فائتة )
  -   -   -   -   -   -   -  (  %100أقساط عن أخطار طويلة الجل املكتتبة يف فرتات سابقة )

  -   -   -   -   -   -   -  ( % 100احلالية ) السنةأقساط عن أخطار طويلة الجل مكتتبة يف 
  -   -   -   -   -   -   -  احلالية  السنةأقساط عن أخطار طويلة مكتتبة يف فرتات سابقة وتنتهي يف 

 ( 549.203.605) (  718.650) (  4.060.322) (  871.136) (  1.507.545)  -  ( 31.617.792)   السنةغري املكتسبة يف هناية  احتياطي اليرادات
  -   -   -   -   -   -   - ( %100حصة املعيدين من أقساط عن أخطار طويلة الجل مكتتبة يف فرتات سابقة )

  -   -   -   -   -   -   - ( %100احلالية ) السنةحصة املعيدين من أقساط عن أخطار طويلة الجل مكتتبة يف 
 حصة املعيدين من أقساط عن أخطار طويلة مكتتبة يف 

  -   -   -   -   -   -   -  احلالية  السنةفرتات سابقة وصارت مستحقة يف  
   57.438.628   574.920   1.916.213  -    804.600  -    30.324.264   السنةغري مكتسبة يف هناية  إيراداتحصة معيد التأمني من  

   435.921.059   148.140   1.352.364   600.281   4.378.296   3.000.000   10.914.151 ( 1/ 1) السنةغري مكتسبة يف بداية  احتياطي إيرادات
 (  23,752,340) (  118,512) (  1,086,166)  -  (  1,498,045) (  2,400,000) (  9.460.718) ( 1/ 1) السنةغري مكتسبة يف بداية  إيرادات التأمني من معيد  حصة

 ( 113.282.546) (  570.510) (  2.707.958) (  270.855)   2.870.751   000,0003, ( 20.703.641) إمجال التغري يف احتياطي القساط غري املكتسبة 
 ( 79.596.258) (  114.102) (  1.877.911) (  270.855)   2.177.306   00,0006   159.905 يف احتياطي القساط غري املكتسبةصايف التغري 

  1.132.940.726   49.121   2.835.516   1.768.204   4.692.705   600,000 (  1.643.277) صايف أقساط التأمني املكتسبة
   30.563.714   287.460   1.431.816  -   -   -    15.468.854 العموالت املقبوضة 

  -   -   -   -   -   -   -  عمولة أرابح االتفاقيات  
  -   -   -   -   -   -   -  إيرادات أخرى "يتم ذكرها" 

  1.163.504.440   336.581   4.267.332   1.768.204   4.692.705   00,0006   13.825.577 اليرادات إمجال
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 كالتال:  2020كانون الول   31للسنة املنتهية يف القطاعي  التحليلإن 
   الصحي اخلارجي    الصحي الداخلي    سيارات شامل    سيارات إلزامي    نقل بضائع    الدخاري    محاية    
   ل س     ل س     ل س     ل س     ل س     ل س     ل س     

 ( 50.158.139) ( 548.622.366) (  7.501.600) ( 11.059.989)  -   -  (  2,172,195) إمجال املطالبات املدفوعة
  -   -   -   -   -   -    782,420 حصة معيدي التأمني من إمجال املطالبات املدفوعة )نسيب(

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

  -   -    1.995.489  -   -   -    782,420 إمجال حصة معيدي التأمني من إمجال املطالبات املدفوعة
 ( 50.158.139) ( 548.622.366) (  5.506.111) ( 11.059.989)  -   -  (  1.389.775) صايف املطالبات املدفوعة

 ( 20.398.957) ( 78.499.363) ( 20.721.130) ( 369.422.829) ( 21.143.718)  -  (  390.435) السنةالتسوية يف هناية  حتتإمجال احتياطي املطالبات 
  -   -    1.079.600  23.596.153   17.085.419  -    195,218 السنةالتسوية يف هناية  حتت التأمني من احتياطي املطالبات حصة معيد 

   18.936.807   51.743.571   23.124.029  390.914.953   4.408.895  -    464.435 ( 1/1) السنةإمجال احتياطي املطالبات قيد التسوية يف بداية 
  -   -  (  1,079,600) ( 40,091,760) (  3.697.561)  -  (  232,218) ( 1/1) السنةحصة معيد التأمني من احتياطي املطالبات قيد التسوية يف بداية 

 (  1.462.150) ( 26.755.792)   2.402.899  21.492.124 ( 16.734.823)  -    74,000 إمجال التغري يف احتياطي املطالبات قيد التسوية
 (  1.462.150) ( 26.755.792)   2.402.899   4.996.517 (  3.346.965)  -    37,000 صايف التغري يف احتياطي املطالبات قيد التسوية

  -   -  (  3.393.062) ( 33.655.254) (  3.844.701)  -   -  السنةمل يبلغ عنها يف هناية  مطالبات حدزتاحتياطي 
  -   -    1.524.887   3.539.423   2.916.190  -   -  السنةمل يبلغ عنها يف هناية التأمني من مطلبات حدزت و  عيديمحصة 

   5.661.039   64.123.542   3.468.605  34.904.454   3.756.562  -   -  (1/1مل يبلغ عنها )دزت و حمطالبات احتياطي 
  -   -  (  161,940) (  6.013.764) (  2.170.419)  -   -  ( 1/1) السنةحصة املعيدين من احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها يف بداية 

   5,661,039  64,123,542   75.543   1.249.200 (  88.139)  -   -  إمجال التغري يف احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها 
   5,661,039  64,123,542   1.438.490 (  1.225.141)   657.632  -   -  التغري يف احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها صايف 

  -    4.818.200   2.995.745  -   -   -   -  السنةاسرتدادات من مطالبات مدفوعة هناية 
  -   -   -   -   -   -   -  ( 1/1) السنةاسرتدادات من مطالبات مدفوعة بداية 

  -    4.818.200   2.995.745  -   -   -   -  صايف التغري يف اسرتدادات من املطالبات املدفوعة  
 (  6.995.411) ( 23.097.729) (  596.160)  -  (  4.114.458)  -  (  43.475) العموالت املدفوعة للوكاء

 (  2.264.593) (  7.477.323) (  270.903)  -  (  2.619.427)  -  (  43.652) العموالت املدفوعة ملندو  املبيعات  
  -   -   -  (  5.782.759) ( -   -   -  عمولة االحتاد السوري لشركات التأمني لدارته جتمع اللزامي 

 (  2.645.300) ( 10.636.476) (  74.004) (  33.684) (  36.092)  -  (  68.663) مصارية أتمينية أخرى 
 ( 19.070.433) ( 46.596.107)  -   -   -   -   -  التعاب الدارية املدفوعة لشركات إدارة النفقات الطبية 

 (  1.458.632) (  4.815.517) (  271.445) (  692.479) (  307.577) (  33.962) (  116.785) بدال ت اهليئة  
  -   -   -  (  1.148.094)  -   -   -  حصة صندوق تعويض متضرري حوادث السري  هولة املسبت

  -   -   -  (  5.383.255)  -   -   -  حصة صندوق الرعاية االجتماعية 
 ( 78.393.619) ( 599.059.568)   118.511 ( 20.328.884) (  9.766.887) (  33.962) (  1.625.350) املصارية  إمجال

  146.742.167   153.201.939   32.287.794  50.712.248   12.545.986   28.677.242   4.756.906 0202لسنة صايف أرابح فروع التأمني 

   86.033.089  138.787.601   38.966.987   9.447.160   7.748.103   21.688.792   9.014.490 2019لسنة صايف أرابح فروع التأمني 
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 / اتبع: كالتال  هي 2020كانون الول   31للسنة املنتهية يف  التأمني وعر ف نتائج و  ليرادات  القطاعي التحليل إن
  اجملموع    احلوادث الشخصية    احلوادث العامة    املسلوليات    السفر    اهلندسي    احلريق    
   ل س     ل س     ل س     ل س     ل س     ل س     ل س     

 ( 623.805.466)  -  (  3.800.000)  -   -   -  (  491,177) إمجال املطالبات املدفوعة
   1,095,362  -   -   -   -   -    312,942 حصة معيدي التأمني من إمجال املطالبات املدفوعة )نسيب(

   5.795.489  -    3.800.000  -   -   -   -  املطالبات املدفوعة )اختياري(حصة معيدي التأمني من إمجال 
  -   -   -   -   -   -   -  حصة معيدي التأمني من إمجال املطالبات املدفوعة )فائض خسارة(

   6.890.851  -    3.800.000  -   -   -    312,942 إمجال حصة معيدي التأمني من إمجال املطالبات املدفوعة
 ( 616.914.615)  -   -   -   -   -  )  178.235( صايف املطالبات املدفوعة

 ( 555.374.432) (  115.000) (  855.000)  -   -  (  159.500) ( 43.668.500) السنةالتسوية يف هناية  حتتإمجال احتياطي املطالبات 
   83.030.304   92.000   684.000  -   -    135.575   40.162.339 السنةالتسوية يف هناية  حتتحصة معيد التأمني من احتياطي املطالبات 

  721,063,990  -   202,643,300  -   -    159.500   28.668.500 ( 1/1) السنةإمجال احتياطي املطالبات قيد التسوية يف بداية 
  ( 274,907,153)  -  ( 202,472,300)  -   -  (  135,575) ( 27,198,139) ( 1/1) السنةالتأمني من احتياطي املطالبات قيد التسوية يف بداية حصة معيد 

  165.689.558 (  115.000)  201.788.300  -   -   -  ( 15.000.000) إمجال التغري يف احتياطي املطالبات قيد التسوية
 ( 26.187.291) (  23.000)  -   -   -   -  (  2.035.800) التغري يف احتياطي املطالبات قيد التسويةصايف 

  ( 48.886.064) (  89.832) (  761.310) (  163.338) (  404.367) (  23.925) (  6.550.275) السنةمل يبلغ عنها يف هناية  مطالبات حدزتاحتياطي 
   14.672.055   71.865   359.290  -    215.712   20.337   6.024.351 السنةمل يبلغ عنها يف هناية التأمني من مطلبات حدزت و  عيديمحصة 

  149.559.875   18.517   30.396.495   112.553   2.255.333   562.500   4.300.275 (1/1مل يبلغ عنها )دزت و حمطالبات احتياطي 
  ( 44.348.452) (  14.814) ( 30,370,845)  -  (  1,086,948) (  450.001) (  4.079.721) ( 1/1) السنةحصة املعيدين من احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها يف بداية 

  100.673.811 (  71.315)   29.635.185 )  50.785)   1.850.966   538.575 (  2.250.000) إمجال التغري يف احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها 
   70.997.414 (  14.264) )  376.370) )  50.785)   979.730   108.911 (  305.370) صايف التغري يف احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها 

   7.913.945  -   -   -   -   -    100,000 السنةاسرتدادات من مطالبات مدفوعة هناية 
  -   -   -   -   -   -   -  (  1/1) السنةاسرتدادات من مطالبات مدفوعة بداية 

   7.913.945  -   -   -   -   -    100,000 صايف التغري يف اسرتدادات من املطالبات املدفوعة  
 ( 38.538.618) (  113.436) (  769.357) (  183.211) (  294.201)  -  (  2.331.180) العموالت املدفوعة للوكاء

 ( 13.941.517) (  6.750) (  29.063) (  38.498) (  87.501)  -  (  1.103.807) العموالت املدفوعة ملندو  املبيعات  
 (  5.782.759)  -   -   -   -   -   -  عمولة االحتاد السوري لشركات التأمني لدارته جتمع اللزامي 

 ( 14.661.696)  -  (  10.355)  -  (  855.148)  -  (  301.974) مصارية أتمينية أخرى 
 ( 65.666.540)  -   -   -   -   -   -  التعاب الدارية املدفوعة لشركات إدارة النفقات الطبية 

 (  8.284.174) (  7.187) (  60.905) (  13.068) (  32.350)  -  (  474.267) بدال ت اهليئة  
 (  1.148.094)  -   -   -   -   -   -  تعويض متضرري حوادث السري  هولة املسبتحصة صندوق 

 (  5.383.255)  -   -   -   -   -   -  حصة صندوق الرعاية االجتماعية 
 ( 717.597.200) (  164.637) (  1.246.050) (  285.562) (  289.470)   108.911 (  6.630.633) املصارية  إمجال

  445.907.240   171.944   3.021.282   1.482.642   4.403.235   708.911   7.194.944 2020لسنة صايف أرابح فروع التأمني 

  319.012.835   25.050   1.869.465 (  2.276.752)   6.997.569   941.249 (  229.968) 2019لسنة صايف أرابح فروع التأمني 
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 تتوتع مكوانت القساط املكتتت هبا يف فرع التأمني اللزامي كما يلي: 
  كانون الول    31للسنة املنتهية يف    

    2021   2020  
  ل س     ل س      

   114.809.393    315.311.870  إلزامي داخلي  
  -     7.133.720  إلزامي حدودي 
    603.634    1.416.135  بطاقة برتقالية  

   323.861.725    115.413.027   

 القيمة العادلة وإدارة املخاطر  - 35

 : ة القيمة العادلة للموجودات واملطلوابت املالي ) أ ( 
ــة والقيمة العادلة للموجودات واملطلوابت املالية   بتاريخ بيان الوضع املال، ابستثناء املوجودات املالية    املوقوفةال يوجد فــــــــــرق جوهري بني القيمة الدفرتيــــــــ

  الدخل الشامل اآلخراحملددة ابلقيمة العادلة من خال 
ودات واملطلوابت املالية يف البياانت املالية، إضــــــــافة إىل طرق قياس القيمة العادلة حبســــــــت يتضــــــــمن اجلدول التال القيمة الدفرتية والقيمة العادلة للموج

ن قيمتها الدفرتية مواتية لقيمتها  أسـجلة على أسـاس القيمة العادلة نظراً العتبار الدارة املتراتبية اخليارات  مت اسـتثناء املوجودات واملطلوابت املالية وغري  
 :العادلة

  2021الول  كانون   31يف  يف    كما  
 الفرق       القيمة العادلة       صايف    

  ( اخنفاض تايدة / )    اجملموع    املستوى الثالث    املستوى الثاين    املستوى االول    اال ية القيمة    إيضاح 
 ل س     ل س     ل س     ل س     ل س     ل س     

  املوجودات املالية املقيمة ابلقيمة العادلة 
 من خال ابلقيمة العادلة استثمارات مالية

 6.903.612.992 7.913.406.819  -   -  7.913.406.819 1.009.793.827 7 الدخل الشامل اآلخر    
 

  )معّدلة(   2020كانون االول    31يف    كما   
 الفرق       القيمة العادلة       صايف    

  ( اخنفاض تايدة / )    اجملموع    املستوى الثالث    املستوى الثاين    املستوى االول    اال ية القيمة    إيضاح 
 ل س     ل س     ل س     ل س     ل س     ل س     

  املوجودات املالية املقيمة ابلقيمة العادلة 
 من خال ابلقيمة العادلة استثمارات مالية

 3,022,265,328 5,023,025,358  -   -    5.023.025.358 2,000,760,030 7 الدخل الشامل اآلخر    
 

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

 اهلامة املستخدمة 
 حساسية املعطيات    ت عاقة املعطيا               
 ورة علىغري املنظ   غري املنظورة    معطيات غري            
   القيمة العادلة    العادلة مع القيمة     منظورة هامة     س  التقييم أ    اتريخ التقييم    املوجودات املالية  
   ال ينطبق    ال ينطبق    ال ينطبق   القيمة العادلة استناداً إىل السعر   كانون   31  استثمارات مالية ابلقيمة العادلة  
     صدر السهم  ماملقد  من     2021  الول  اآلخر من خال الدخل الشامل    
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 : إدارة خماطر التأمني ( ب)
 التكافلي التأمني  خماطر

  التأمني التكافليدارة خماطر  لميكن      التأمينية  املطالباتهي املخاطر اليت يولدها عد  التأكد من حدوث، توقيت أو قيمة    خماطر التأمني التكافليإن  
يعترب اخلطر جوجت أي عقد     اجلديد، متابعة صحة التسعري ومتابعة املطالبات الفعلية مقابل املطالبات املتوقعة  نتاجمـن خال متابعة كمية وتكوين ال

، يكون حتقق  افلي التأمني التكاحتمال حتقق حدث ملمن عليه وما يستتبع ذل  من مطالبات ذات قيم غري ملكدة نظراً إىل طبيعة عقد  تكافلي  أتمني  
إن اخلطر الساسي ال ي تواجهه شركات التأمني جوجت عقودها التأمينية هو أن تفوق املطالبات  التنبل به   ه ا اخلطر مفاجئاً وابلتال ال ميكن  

طار ووضع القساط غري املناسبة  الفعلية وتسديدات املنافع القيمـة امل كورة حتت بند املطلوابت التأمينية إضافة إىل احتمال تسعري غري مائم لألخ 
ة الرقا  الفعلية  واالكتتاب أبخطار سيئة أو غري قابلة للتأمني، بناء عليه فإن تواتر املطالبات واملنافع وحدهتا تتعدى املبالغ اليت كانت مقدرة وختتل

ما تنوعت احملفظة التأمينية، كلما كانت أقل عرضة للتأزر  أضة إىل ذل  أنه كل  املنافع من سنة إىل أخرى عن التقديرات املتوقعةو  ومبالغ املطالبات
ضمن كل  ار التأمينية اليت تقبل هبا و وقد طـورت الشركة اسرتاتيجية االكتتاب بعقود التأمني لتنويع الخط  ، أي من تكويناهتا  ى ابلتغريات اليت تطرأ عل

تدير الشركة أخطارها من خال اسرتاتيجية اكتتاب سليمة      يف النتيجة املتوقعةفئة من تل  الفئـات لتوسيـع قاعـدة الخطار بغية ختفيض نسبة التغري 
 الختيار الخطار  ومعاهدات إعادة أتمني ذات فئة ممتاتة ومعاجلة احلوادث معـاجلة فعـالة وتضـع الشركة الس  االكتتابية اليت توفر املعايري املائمة 

- فرع احلياة  % 0.04االدخاري  -على فروع التأمني ابلشكل التال: فرع احلياة    2021كانون الول    31هية يف  للسنة املنتوقد توتعت احملفظة التأمينية  
،  %14.13، الصحي اخلارجي % 55.87، الصحي الداخلي % 1.70، سيارات شامل % 11.57، سيارات إلزامي % 3.72، البحري %2.47حلماية ا

   %0.06، احلوادث الشخصية  % 0.41، احلوادث العامة %0.12مسلوليات    ،% 3.33لسفر ، اهلندسي صفر%، ا%6.58احلريق  

، فرع  %0.41االدخاري    – على فروع التأمني ابلشكل التال: فرع احلياة    2020كانون الول    31وقد توتعت احملفظة التأمينية للسنة املنتهية يف  
البحري  % 1.41احلماية  -احلياة إلزامي  3.58%،  سيارات  سيارات % 8.39،  الداخلي  %3.40  شامل   ،  الصحي  اخلارجي  % 58.11،  الصحي   ،

   %0.09، احلوادث الشخصية %0.73، احلوادث العامة % 0.16مسلوليات  ، %0.40لسفر ، اهلندسي صفر%، ا % 5.72، احلريق 17.60%
 خماطر إعادة التأمني  

به يف ابقي    معمولذل  كما هو  و   املالية النامجة عن املطالبات الكبرية،قامت الشركة إببرا  عقود إعادة أتمني مع شركات أخرى، لتقليص املخاطر  
   شركات التأمني 

وطبيعة    اجلغرايفإعادة التأمني املتعاقدة معها ويتمحور اهتمامها حول الخطار االئتمانية النامجة عن التوتع    الشركة بتقييم الوضع املال لشركاتتقو   
   التأمني النشطة والفعاليات لشركات إعادة 

،  الخطاريف معاهدات إعادة أتمني اليت توفر هلا القدرة على مواجهة الخطار أبسعار منافسة ومتكنها من االحتفاظ ابحلد المثل من    دخلت الشركة
إن حجم املخاطر احملتفظ به يتناست     اجلاهزة  وجوداتيات وحجم حمفظة الوراق املالية واملحتياطمع الخ  بعني االعتبار املوارد املالية كرأس املال واال

   مع القواعد العملية ومقياس املقارنة العا ، والكثر أمهية، هو االحتفاظ بنسبة سيولة عالية للشركة 

حال    يف عاد أتمينها حىت  الشركة ملتزمة جتا  امللمن هلم ابحلصة امل   وتبقى   اهتا جتا  امللمن هلمالتزامأقساط إعادة التأمني ال حتل الشركة من  عقود  إن  
   اهتا لتزامالتأمني اب إعادة  عد  وفاء شركة 
 خماطر السوق 

املخاطر النامجة عن عد    تنشأ ه   املخاطر من التغريات يف قيمة، أو اليرادات النامجة عن املوجودات أو الفوائد أو أسعار صرا العمات جا فيها
    املطلوابت و  التطابق بني املوجودات 
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 تسلية   خماطر ال
إن متابعة خماطر التسلية هي من مسلولية الشركة اليت تتبع مبادئ      جتا  الشركة  ماهتلتزامخماطر التسلية بعد  إمكانية املدينني من الوفاء اب  تتمثل

لتل  امل التسلية يف كافة أقسا  الشركة املعرضة  التصنية الدىن للمقرتضني والتنويع يف خماطر  خاطر  توجيهية صارمة أتخ  بعني االعتبار معدل 
   وخاصة قسمي االستثمارات وإعادة التأمني 

 خماطر العمليات 
العمليات هي خماطرة اخلسارة أو التأزريات السلبية على العمل الناجتة عن عد  صحة أو فشل الجراءات التطبيقية الداخلية والشخاص  إن خماطر  

حبست أتزريها    تقييمها تتم إدارة خماطر العمليات من خال هيكلية تتطلت حتديد املخاطر وطرق      والنظمة الداخلية للشركة أو عن أحداث خارجية
   إن املخاطر السرتاتيجية حتدد وتتابع من خال عملية التخطيط السنوية   بة حدوزها ومن خال طرق تقييم ذاتية ملتابعة فعالية ه   الجراءاتونس

 خماطر السيولة 
، فإن الشركة  الغاية هل       ية دفعةات املرتتبة على الشركة عند استحقاق أ لتزامإن إدارة خماطر السيولة تتمثل ابلتأكد من توفر سيولة كافية لإليفاء ابال

  إن إستحقاق املوجودات واملطلوابت املالية  تقو  بقياس التدفق النقدي املتوقع ابلنسبة للموجودات واملطلوابت على حد سواء وذل  بشكل دوري
 للشركة ال تتجاوت السنة الواحدة وابلتال ال يوجد لدى الشركة خماطر سيولة  

  2021ول  كانون ال   31كما يف    
  اجملموع    أكثر من سنة    أقل من سنة   

 ل س     ل س     ل س    املوجودات  
  2.715.963.637  -   2.715.963.637 حكمه  وما يفالنقد 

  6.065.024.621  -   6.065.024.621 ودائع لدى املصارا 
  7.913.406.819  -   7.913.406.819 من خال الدخل الشامل اآلخر  ابلقيمة العادلة  استثمارات مالية

  607.215.398  -   607.215.398 عماء، مدينون، وسطاء ووكاء أتمني
  1.700.009.639  -   1.700.009.639 حساابت مدينة من شركات التأمني وإعادة التأمني 

  302.271.142  -   302.271.142 حصة معيدي التأمني من الحتياطيات الفنية واحلسابية 
  2.000.326.255  -   2.000.326.255 أطراا ذات عاقة   -ذمم مدينة 

  403.271.223  -   403.271.223 أرابح مراحبة مستحقة غري مقبوضة وموجودات أخرى
  597.187.435  597.187.435  -  استثمارات عقارية 

  1.554.814.583  1.554.814.583  -  املوجودات الثابتة املادية )بعد تنزيل االستها  املرتاكم( 
  4.248.527  4.248.527  -  املوجودات الثابتة غري املادية )بعد تنزيل االطفاء املرتاكم( 

  25,000,000  25,000,000  -  وديعة  مدة لصاحل هيئة الشراا على التأمني
 21.707.488.734  2.181.250.545  23.888.739.279  

 املطلوابت  
  508.847.552  -   508.847.552 حساابت دائنة لشركات التأمني وإعادة التأمني

  215.641.871  -   215.641.871 ذات عاقة  أطراا - ذمم دائنة
  2.078.950.896  -   2.078.950.896 الحتياطيات الفنية واحلسابية  

  556.527.449  -   556.527.449 ذمم دائنة ودائنون خمتلفون 
 3.359.967.768   -  3.359.967.768  

  20.528.771.511    2.181.250.545  18.347.520.966 فجوة السيولة 
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  )معّدلة(   2020كانون الول    31كما يف    
  اجملموع    أكثر من سنة    أقل من سنة   

 ل س     ل س     ل س    املوجودات  
  2.273.704.270  -   2.273.704.270 حكمه  وما يفالنقد 

  4.087.455.246  -   4.087.455.246 ودائع لدى املصارا 
 ابلقيمة العادلة   استثمارات مالية

  5.023.025.358  -   5.023.025.358 من خال الدخل الشامل اآلخر  
  422.391.453  -   422.391.453 عماء، مدينون، وسطاء ووكاء أتمني

  846.348.791  -   846.348.791 من شركات التأمني وإعادة التأمني  حساابت مدينة 
  155.140.986  -   155.140.986 حصة معيدي التأمني من الحتياطيات الفنية واحلسابية 
  311.512.369  -   311.512.369 أرابح مراحبة مستحقة غري مقبوضة وموجودات أخرى

  597.187.435  597.187.435  -  استثمارات عقارية 
  992.626.003  992.626.003  -  املوجودات الثابتة املادية )بعد تنزيل االستها  املرتاكم( 

  3.267.791  3.267.791  -  املوجودات الثابتة غري املادية )بعد تنزيل االطفاء املرتاكم( 
  25,000,000  25,000,000  -  وديعة  مدة لصاحل هيئة الشراا على التأمني

 13.119.578.473  1.618.081.229  14.737.659.702  
 املطلوابت  

  265.433.403  -   265.433.403 حساابت دائنة لشركات التأمني وإعادة التأمني
  16.216.551  -   16.216.551 ذات عاقة  أطراا- دائنةذمم 

  1.153.464.101  -   1.153.464.101 الفنية واحلسابية   الحتياطيات
  1.500.055.182  -   1.500.055.182 ذمم دائنة ودائنون خمتلفون 

  18.331.533  -   3318.331.5 ضريبة الدخل  صص خم
 2.953.500.770   -  2.953.500.770  

  11.784.158.932  1.618.081.229  10.166.077.703 فجوة السيولة 
 

 خماطر العمات الجنبية: 

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

  )معدلة(   2020كانون الول    31كما يف     2021  الول  كانون   31كما يف    
  املطلوابت    املوجودات    املطلوابت    املوجودات   
  ل س     ل س     ل س     ل س    

  82.396.112  3.303.390.528  51.565.231  6.709.603.723 دوالر أمريكي 
  110.208.164  946.034.033  212.980.427  1.847.634.671 يورو

 8.557.238.394  264.545.658  4.249.424.561  192.604.276  
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 إن حتليل احلساسية يظهر التال: 
  كانون الول   31كما يف     
  )معّدلة(   2020     2021   

 ل س       ل س       
  322.099.442    665.803.849  دوالر أمريكي  
  83.582.587    163.465.424  يورو 

   829.269.273    405.682.029  

  الرقا  امل كورة أعا  تدل على تايدة أرابح الشركة  % 10مت إعداد ه ا التحليل بفرض تراجع صرا سعر اللرية السورية مقابل العمات الجنبية بنسبة  
مقابل العمات الخرى    %10لرية السورية بنسبة    عند تراجع قيمة ال% 10وذل  عند تراجع سعر صرا اللرية السورية مقابل العمات الجنبية بنسبة  

 سيكون هنا  نف  التازري على صايف الربح ولكن ستظهر كمية الزر إبشارة معاكسة  
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يف   الصادرة  التأمني  على  الشراا  هيئة  تعليمات  مع  متاشياً  وذل   املال  رأس  لدارة  سياسة  الشركة  الول    11تتبع   ر  )قرا  2008كانون 
من   %150ينخفض هامش املاءة )كفاية رأس املال( لدى الشركة عن   ( حول حتديد كفاية الموال اخلاصة  يشرتط ه ا القرار أن ال210/100رقم 

 رأس املال املتوفر  مت احتساب هامش املاءة كما يلي: 
   كانون الول   31كما يف     
  )معّدلة(   2020     2021   

 ل س       ل س       
  رأس املال املتوفر:

  4,000,000,000    4,000,000,000  ل س  للسهم(   100 سهم قيمة 40,000,000رأس املال ) 
 استثمارات مالية ابلقيمة العادلةحتياطي القيمة العادلة  ا 
  2,917,019,200    6.586.492.078  من خال الدخل الشامل اآلخر   
  771.119.895    1.561.019.780  حمتجزة أرابح  
  1,981,954,832    4.072.159.840  ريات أسعار الصرا مكاست غري حمققة مرتاكمة انجتة عن تغ 
  335.782.941    335.782.941  حتياطي قانوين ا 

  10.005.876.868    16.555.454.639   موع رأس املال املتوفر 
 : رأس املال املطلوب

  1,287,008,528    2.367.064.114  خماطر املوجودات  س املال املطلوب مقابلأر  
  187,410,283    331.828.881  لتزامات االكتتابية رأس املال املطلوب مقابل اال 
  126,578,608    227.835.654  مقابل معيدي التأمني رأس املال املطلوب  
  18,260,442    11.523.184  رأس املال املطلوب مقابل خماطر أتمني احلياة  

  11,619,257,86    2.938.251.833  املطلوب  موع رأس املال  

   %618     %563   نسبة هامش املاءة 
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، حيث  2021كانون الول   31للسنة املنتهية ا  البياانت املالية ( مستمرة لغاية اتريخ إعداد COVID-19ريوس كوروان )ما تالت آاثر جائحة ف
 سّبت ه ا احلدث اضطراابت واسعة النطاق لألعمال، وانعك  سلباً على النشاط االقتصادي ملعظم الشركات واملنشآت  

 امللكدة على تل   ريداث املستقبلية غيف احلالة الراهنة النتشار الفريوس، فإن حتديد املبالغ الدفرتية لبعض الصول وااللتزامات يتطلت تقديراً آلاثر الح
الية خال الفرتات  الصول وااللتزامات يف هناية فرتة التقرير واليت قد يسببها ه ا الوابء  من احملتمل أن تتطلت النتائج اليت ختتلة عن االفرتاضات احل

صل أو االلتزا  املتأزر وسيتم الفصاح عن ه   التأزريات يف الفرتات الاحقة  الاحقة لعداد البياانت املالية، تعديًا ذا أمهية نسبية على املبلغ الدفرتي لأل
 تقييمها لتأزري ه ا احلدث على عمليات الشركة واختاذ الجراءات املناسبة    أن تستكمل الدارةبعد  
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، كما قامت بتصحيح  2020جخصص ضريبة الدخل خال عا   بتصحيح خطأ االعرتاا    2021ن الول  و كان  31يف    املنتهية  السنةقامت الشركة يف  
 ية ابلقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر  لخطأ االعرتاا أبرابح استثمارات ما

 إن أزر ه ا التعديل موضح أدان : 

 الزر على بيان الوضع املال 
  )معّدلة(   2020كانون الول    31كما يف    
  بعد التعديل    التعديات    التعديل قبل    
  ل س     ل س     ل س    

  3318.331.5    455.602.0    812.729.48  خمصص ضريبة الدخل  
  3318.331.5    455.602.0    812.729.48  الزر على املطلوابت  
 ( 29.002.135)   1.987.955  ( 30.990.090) العجز املرتاكم يف حقوق محلة الواثئق  
  29.002.135  ( 1.987.955)   30.990.090  قرض حسن حلملة الواثئق  
  -     -     -   الزر على حقوق محلة الواثئق  
  335.782.941  ( 30.228.334)   366.011.275  االحتياطي القانوين  
  771.119.895    924.626.28    6746.493.60  الرابح احملتجزة  
  1.106.902.836  ( 455.602.0)   11.112.504.88  الزر على حقوق املسامهني  

 الزر على بيان الرابح أو اخلسائر والدخل الشامل اآلخر العائد حلملة الواثئق 
  2020كانون الول    31للسنة املنتهية يف    
  بعد التعديل    التعديات    قبل التعديل   
 ل س     ل س     ل س    

  29.002.135  ( 1.987.955)   30.990.090  قرض حسن حلملة الواثئق  
 ( 7.730.619)   1.987.955  ( 9.718.574) ضريبة دخل محلة الواثئق  
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 الزر على بيان الرابح أو اخلسائر والدخل الشامل اآلخر العائد للمسامهني 
  2020كانون الول    31للسنة املنتهية يف    
  بعد التعديل    التعديات    قبل التعديل   
  ل س     ل س     ل س    

 أرابح بيع استثمارات مالية من   
  -   ( 331.173.830)   331.173.830  اآلخر الشامل  خال بيان الدخل   
 ( 29.002.135)   1.987.955  ( 30.990.090) خمصص مقابل قرض لصندوق محلة الواثئق  
 ( 8.522.161) ( 7.590.000) (  932.161) ضريبة دخل املسامهني  

 الزر على بيان التدفقات النقدية 
  1.247.290.290  ( 329.185.875)   1.576.476.165  ربح السنة قبل الضريبة  
  1.475.903.332  ( 1.987.955)   1.477.891.287  صايف فائض حقوق محلة الواثئق للسنة 
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