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الشركة السورية الوطنية للتأمين
شركة مساهمة مغفلة عامة
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30أيلول ( 2022غير مدقق)
 -۱تأسيس الشركة وغايتها
تأسست الشركة السورية الوطنية للتأمني شركة مسامهة مغفلة عامة بقرار رئاسة جملس الوزراء رقم  / 9م.و .بتاريخ  6شباط  2006م ،وفقاً للمرسوم التشريعي رقم 68
لعام  2004وألحكام املرسوم التشريعي رقم  43لعام  2005وتعليماته التنفيذية واألنظمة اليت تضعها هيئة اإلشراف على التأمني يف سورية ووفقاً ألحكام قانون التجارة
رقم  149لعام  1949م .سجلت الشركة يف السجل التجاري حملافظة دمشق حتت الرقم  14652بتاريخ  18أيلول  2006م .مت ترخيص الشركة من قبل هيئة اإلشراف
على التأمني يف سورية بالقرار رقم  100/35بتاريخ  6آب  2006م ،وقد سجلت الشركة يف السجل اخلاص لشركات التأمني لدى هيئة اإلشراف على التأمني حتت
الرقم ./4/
غاية الشركة مزاولة أعمال التأمني املباشرة يف كافة فروع التأمني ،وبتاريخ  31كانون األول  ،۲۰۰۷امتد نشاط الشركة ليشمل  13فرعاً موزعة بني مجيع احملافظات
السورية.
مت إدراج أسهم الشركة يف سوق دمشق لألوراق املالية بتاريخ  2أيلول  ۲۰۱۰م.
العنوان الروضة  -شارع النهر  -بناء الشركة الوطنية للتأمني.

-1تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة
يف الفرتة احلالية ،قامت الشركة بتطبيق مجيع املعايري والتفسريات املعدلة واجلديدة الصادرة عن جملس معايري احملاسبة الدولية ( )IASBوجلنة إعداد

التقارير املالية (  ) IFRICالتابعة للمجلس واليت ختص وتسري على نشاطات الشركة للفرتات احملاسبية اليت تبدأ من  1كانون الثاين  .2022مل يطرأ
أي تعديل على املعلومات املالية املرحلية املوجزة جراء تطبيق هذه املعايري وتفسرياهتا.

-2السياسات المحاسبية
إعداد املعلومات املالية املرحلية املوجزة والسياسات احملاسبية
جرى إعداد املعلومات املالية املرحلية املوجزة املرفقة لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف  30أيلول  2022وفقاً للمعيار احملاسيب الدويل " 34التقارير املالية
املرحلية" وقوانني وأنظمة التأمني املرعية يف اجلمهورية العربية السورية .إن السياسات احملاسبية املتبعة وطرق االحتساب املستخدمة يف إعداد املعلومات
املالية املرحلية املوجزة تتفق مع تلك املستخدمة يف إعداد البيانات املالية املدققة للسنة املنتهية يف  31كانون األول  .2021مت إعداد املعلومات املالية
على أساس الكلفة التارخيية باستثناء املوجودات املالية على أساس القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر واليت تظهر بالقيمة العادلة .تظهر
املعلومات املالية املرحلية املوجزة باللرية السورية (ل.س ،).العملة التشغيلية للشركة وعملة االقتصاد.
إن املعلومات املالية املرحلية املوجزة ال تتضمن كافة املعلومات واإليضاحات املطلوبة للمعلومات املالية السنوية واملعدة وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية،
كما أن نتائج أعمال الشركة لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف  30أيلول  2022ال متثل بالضرورة مؤشراً على النتائج املتوقعة للسنة املنتهية يف  31كانون
األول .2022
فيما يلي ملخص بالسياسات احملاسبية اهلامة:
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أ -عقود التأمني:
إن عقد التأمني هو كناية عن عقد يتعهد مبوجبه الفريق األول (شركة التأمني) بتغطية خماطر حمددة قد تصيب الفريق الثاين (املؤمن له) وذلك
من خالل التعويض عن حدث مستقبلي حمدد (احلادث املؤمن له) الذي قد يصيب ويؤثر سلباً على املؤمن له .تعترب األقساط على عقود
التأمني إيرادات عند إصدار البوالص.
يتم احتساب االحتياطي احلسايب املتعلق بالتأمني على احلياة بناءً على رأي خبري اكتواري مقبول لدى هيئة اإلشراف على التأمني ويتم
احتساب االحتياطي الفين وفقاً لتعليمات هيئة اإلشراف على التأمني ملقابلة قيمة األقساط غري املستحقة واملسجلة كإيرادات يف بيان األرباح
أو اخلسائر والدخل الشامل املرحلي املوجز .وهو حيتسب وفقاً للنسب التالية من حجم األقساط املكتتب هبا:

تأمني نقل حبري – بضائع

2022/9/30
%25

2021/12/31
%25

تأمني املسافرين

%100

%100

تأمينات العامة وباقي فروع التـأمني

%40

%40

تأمني إلزامي للسيارات

%40

%40

تأمني الصحي

%40

%40

تأمينات آلجال طويلة

%100

%100

احلوادث الشخصية

%60

%60

ب  -التزامات عقود التأمني:
التزامات عقود التأمني جتاه املطالبات حتت التسوية ناتج من مطالبات بلغت للشركة وال زالت حتت التسوية بتاريخ بيان الوضع املايل
باإلضافة إىل مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها .ويتم احتساهبا وفقاً لتعليمات هيئة اإلشراف على التأمني كما يلي:
 % 100من اخلسارة املقدرة
 مطالبات عن حوادث حتت التسوية مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها (:)IBNRأيهما أكرب  % 15من قيمة مطالبات حتت التسوية أو %7،5
مجيع فروع التأمني عدا التأمني الصحي واإللزامي
من قيمة األقساط املكتتب هبا لكل فرع من فروع التأمني
التأمني الصحي
التأمني اإللزامي

 % 15من املطالبات املدفوعة
أيهما أكثر  % 15من قيمة التغري يف احتياطي قيد التسوية

يـ ــتم احتجـ ــاز مطالبـ ــات حـ ــدثت ومل يبلـ ــغ عنهـ ــا جلميـ ــع فـ ــروع التـ ــأمني ملـ ــدة سـ ــنة واحـ ــدة عـ ــدا فـ ــرع التـ ــأمني اإللزامـ ــي فيـ ــتم احتجـ ــازه ملـ ــدة
ثالث ــة سـ ــنوات .كمـ ــا يـ ــتم اإلف ـ ـراج عـ ــن احتيـ ــاطي مطالبـ ــات حـ ــدثت ومل يبلـ ــغ عنهـ ــا لف ــرع الس ــفر ،للعق ــود املنتهي ــة ،بش ــكل رب ــع سـ ــنوي يف
هناية الربع التايل للربع الذي مت االحتجاز فيه.
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ت  -عمليات إعادة التأمني:
لقد اعتمدت الشركة احتساب حصة شركات إعادة التأمني من األقساط والعمولة املقبوضة من شركات إعادة التأمني وحصة شركات إعادة
التأمني من املطالبات املدفوعة وحتت التسوية واملطالبات اليت حدثت ومل يبلغ عنها على أساس اتفاقيات معقودة معها وسجلت يف حسابات
هذه الشركات.
ث  -حصة معيدي التأمني من االحتياطي الفين واحلسايب:
يتم احتساب حصة معي دي التأمني من االحتياطي الفين واحلسايب على أساس اإلسنادات الفعلية املقدمة هلم وإمجايل املبالغ الفعلية العائدة
لالحتياطي الفين واحلسايب.
يتم إظهار حصة معيدي التأمني من االحتياطي الفين واحلسايب كذمم مدينة يف بيان الوضع املايل ويتم احتساهبا كما يلي:
 % 100من اخلسارة املقدرة
 مطالبات عن حوادث حتت التسوية مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها (:)IBNR -1مجيع فروع التأمني عدا التأمني الصحي واإللزامي
 -2التأمني الصحي
 -3التأمني اإللزامي

أيهما أكثر  % 15من قيمة حصة معيدي التأمني من مطالبات حتت
التسوية أو  % 7،5من أقساط إعادة التأمني العائدة لنفس السنة.
 % 15من حصة معيدي التأمني من املطالبات املدفوعة.
أيهما أكثر % 15من حصة املعيد من قيمة التغري يف احتياطي قيد
التسوية
إمجايل احتياطي قيد التسوية حمتجز آلخر املدة مطروحاً منه إمجايل احتياطي قيد
التسوية املفرج عنه أول املدة) أو  % 7،5من أقساط إعادة التأمني العائدة
لنفس السنة.

يتم احتجاز حصة معيدي التأمني من مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها جلميع فروع التأمني ملدة سنة واحدة عدا فرع التأمينات اإللزامي فيتم
احتجازه ملدة ثالثة سنوات .كما يتم اإلفراج عن احتياطي مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها لفرع السفر ،للعقود املنتهية ،بشكل ربع سنوي يف
هناية الربع التايل للربع الذي مت االحتجاز فيه.
ج  -املطالبات املدفوعة:
تظهر ا ملطالبات املدفوعة اليت متثل التعويضات املسددة خالل السنة والتعويضات املتوجبة حلاملي عقود التأمني لنهاية السنة بعد تنزيل
االسرتدادات املستحقة عنها .حيث تقوم الشركة بقيد االسرتدادات املستحقة عن املطالبات املدفوعة عند حتصيلها أو استحقاقها.
ح  -إيرادات الفوائد:
تقيد إيرادات الفوائد على أساس االستحقاق يف بيان الدخل الشامل اآلخر وتتضمن الفوائد املكتسبة على الودائع لدى املصارف واليت
حتتسب على أساس املبلغ ونسبة الفائدة املطبقة.
ط -كلفة االستدانة:
يتم تسجيل كلفة االستدانة يف بيان الدخل الشامل يف الفرتة اليت حتققت فيها هذه الكلفة.
ظ -املوجودات واملطلوبات املالية:
يتم االعرتاف باملوجودات واملطلوبات املالية يف بيان الوضع املايل عندما تصبح الشركة طرفاً يف الشروط التعاقدية لألدوات املالية.
تظهر الذمم املدينة وذمم العمالء والوكالء ووسطاء التأمني بقيمتها االمسية بعد تنزيل مؤونات مناسبة للقيم غري القابلة للتحصيل املتوقعة.
تظهر الذمم الدائنة وذمم شركات إعادة التأمني بقيمتها االمسية.
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س -االستثمارات العقارية:
تظهر االستثمارات العقارية بسعر الكلفة بعد تنزيل االستهالكات املرتاكمة وخسارة تدين القيمة إن وجدت ويتم اإلفصاح عن قيمتها العادلة
يف إيضاح االستثمارات العقارية .يتم االعرتاف بالربح أو اخلسارة الناتج عن استبعاد االستثمارات العقارية إما عند البيع أو التخلي عنها،
(حمسوباً على أساس الفرق بني صايف املتحصالت البيعية والقيمة الدفرتية لألصول) يف بيان الدخل الشامل للفرتة اليت مت فيها استبعاد
األصول.
ه -النقد وما يوازي النقد:
يتضمن هذا البند النقد واحلسابات اجلارية والودائع ألجل ذات االستحقاقات القصرية اليت ال تتعدى استحقاقاهتا األصلية الثالثة أشهر
فأقل.
ك-حتويل العمالت األجنبية:
إن العمليات اجلارية خالل الس ــنة بالعمالت غري اللرية الس ــورية يتم حتويلها إىل اللرية الس ــورية باس ــتعمال أس ــعار الص ــرف الس ــائدة يف تاريخ العملية .جيري
إعادة حتويل أرصدة املوجودات واملطلوبات املالية بتلك العمالت على أساس أسعار الصرف السائدة يف تاريخ بيان الوضع املايل.
أما أرصدة املوجودات واملطلوبات غري املالية وحقوق الشركاء فيتم حتويلها على أساس سعر الصرف التارخيي.
يتم قيد أرباح وخسائر فروقات الصرف الناجتة من جراء هذه العمليات يف بيان الدخل الشامل اآلخر.
بلغت أسعار صرف العمالت األجنبية كما يلي:
كما يف  30أيلول 2022

كما يف  31كانون األول

(غري مدقق)

( 2021مدقق)

ل .س

ل.س.

دوالر أمريكي

3015.00

2512.00

يورو

2920.03

2845.34

جنيه إسرتليين

3258.31

3386.93

ل-املوجودات الثابتة املادية:
جرى إظهار املوجودات الثابتة املادية على أساس التكلفة التارخيية باللرية السورية بعد تنزيل االستهالكات املرتاكمة ،وخسائر تدين القيمة ،إن وجدت.
تتضمن تكلفة املوجودات املشرتاة كلفة الشراء مضافاً هلا التكاليف اإلضافية اليت تتكبدها الشركة إليصال األصول إىل حالتها التشغيلية.
إن تكلفة األصول املنشأة أو قيد اإلنشاء واملنوي استعماهلا لغايات اإلنتاج أو اإلدارة تتضمن األتعاب املهنية ،وتكاليف االقرتاض املرمسلة لألصول املؤهلة
وفقاً للمعيار احملاسيب الدويل رقم ( " )۲۳تكاليف االقرتاض " .إن اهتالك هذه األصول يبدأ عندما تصبح األصول جاهزة لالستعمال.
جي ري استهالك املوجودات الثابتة املادية باستعمال طريقة القس الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية وباعتماد النسب السنوية التالية:
%
4
10
33 – 15
20

البناء
األثاث واملفروشات
لوازم معلوماتية ومكتبية
وسائل نقل
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يتم احتساب الربح أو اخلسارة النامجة عن استبعاد املوجودات الثابتة ،على أساس الفرق بني سعر البيع والقيمة الدفرتية الصافية .ويتم تسجيل الربح أو اخلسارة يف بيان
الدخل الشامل اآلخر.

م  -التأمينات االجتماعية:
إن الشركة مسجلة يف مؤسسة التأمينات االجتماعية يف اجلمهورية العربية السورية وتسدد بشكل منتظم التأمينات عن موظفيها إىل املؤسسة .متثل هذه
املسامهات واجبات الشركة جتاه موظفيها فيما خيص تعويض هناية اخلدمة وبالتايل سوف حيصل املوظفون على هذا التعويض من مؤسسة التأمينات
االجتماعية.
ن  -املؤونات:
يتم تكوين مؤونات االلتزامات املالية الناجتة عن أحداث سابقة واليت من احملتمل أن يرتتب عنها استعمال موارد اقتصادية ميكن تقديرها بشكل معقول.
و -ضريبة الدخل:
حتتسب الشركة مؤونة ضريبة الدخل وفقاً ألحكام املرسوم التشريعي رقم  43للعام  2005والذي حدد الضريبة مبعدل  15باملئة من صايف األرباح
اخلاضعة للضريبة يف حال طرحت شركة التأمني أكثر من  50باملئة من أسهمها لالكتتاب ،إضافة لضريبة إعادة اإلعمار بنسبة  %10من الضرائب على
الربح السنوي وتسدد مع تسديد الضريبة.
ختتلف األرباح اخلاضعة للضريبة عن األرباح الصافية يف بيان الدخل الشامل املرحلي املوجز بسبب استبعاد املبالغ غري اخلاضعة للضريبة وإضافة املبالغ غري
اجلائز تنزيلها من الوعاء الضرييب.
ى  -استثمارات مالية من خالل بيان الدخل الشامل:
تصنف استثمارات مالية من خالل بيان الدخل الشامل ضمن املوجودات غري املتداولة ما مل تعرب اإلدارة عن نيتها حبمل هذه االستثمارات لسنة من
تاريخ بيان الوضع املايل حيث يتم تصنيفها يف املوجودات املتداولة.
يتم االعرتاف باستثمارات مالية من خالل بيان الدخل الشامل وفق القيمة العادلة حبيث تسجل أية أرباح أو خسائر ضمن حقوق املسامهني ،باستثناء
خسائ ر تدين القيمة وفروقات الصرف يف حال املوجودات املالية حيث يتم تسجيلها ضمن بيان الدخل الشامل.
االستثمارات املالية من خالل بيان الدخل الشامل غري املدرجة يف األسواق املالية واليت ال ميكن احلصول على قيمتها العادلة بشكل موثوق ،تسجل وفق
كلفتها التارخيية بعد تنزيل خسائر التدين يف القيمة إن وجدت .عند التخلي عن هذه االستثمارات يتم حتويل كافة األرباح واخلسائر املعرتف هبا سابقاً يف
حقوق املسامهني إىل بيان الدخل الشامل اآلخر .يف حال كانت االستثمارات منتجة للفوائد ،تسجل الفوائد يف بيان الدخل الشامل اآلخر وفق طريقة
معدل الفائدة الفعلي.
القيمة العادلة الستثمارات مالية من خالل بيان الدخل الشامل هي قيمتها املدرجة يف األسواق املالية يف تاريخ بيان الوضع املايل .يف حال عدم توفر
هذه القيمة يف األسواق املالية ،يتم تقدير القيمة العادلة وفق طرق تقييم مقبولة مثل حسم التدفقات النقدية أو صايف قيمة األصول أو القيمة السوقية
الستثمارات مشاهبة.
 -4أحكام محاسبية مهمة ومصادر أساسية للتقديرات واالفتراضات
يف سياق تطبيق السياسات احملاسبية املذكورة يف اإليضاح ( )3أعاله ،على إدارة الشركة أن تستعمل تقديرات وافرتاضات متعلقة بالقيمة الدفرتية
للموجودات واملطلوبات غري املتوفرة من مصادر أخرى .تعتمد هذه التقديرات واالفرتاضات املتعلقة هبا على عامل اخلربة وعلى عوامل أخرى تعترب ذات
صلة .وقد ختتلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات واالفرتاضات.
تتم مراجعة التقديرات واالفرتاضات بشكل دوري .يعرتف بالفروقات الناجتة عن مراجعة التقديرات احملاسبية يف الفرتة اليت تراجع فيها التقديرات وذلك إذا
كانت هذه املراجعة تؤثر حصرياً على هذه الفرتة ،أو يف املراجعة وفرتات الحقة إذا كانت املراجعة تؤثر على الفرتة احلالية وفرتات الحقة.
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أ -مبدأ االستمرارية:
قامت اإلدارة بتقييم مدى قدرة الشركة على االستمرار يف العمل على أساس مبدأ االستمرارية وذلك حسب متطلبات معيار احملاسبة الدويل رقم .1
اعتمدت اإلدارة بتقييمها على جمموعة من املؤشرات املالية والتشغيلية .تعتقد اإلدارة أنه وبالرغم من حالة عدم االستقرار اليت متر هبا اجلمهورية العربية
السورية وحالة عدم اليقني املستقبلية ،فإن الشركة متتلك املوارد الكافية لالستمرار بالعمل يف املدى املستقبلي املنظور .بناءً عليه فقد مت إعداد القوائم املالية
على أساس مبدأ االستمرارية.
ب -اخنفاض قيمة ذمم التأمني املدينة:
يتم تقدير القيمة القابلة للتحصيل من ذمم التأمني املدينة عند وجود إمكانية عدم حتصيل تلك الذمم بشكل كامل .إن حتديد وجود اخنفاض يف قيمة
ذمم التأمني املدينة ،يتطلب من اإلدارة تقييم مستوى املالءة والسيولة املالية حلاملي بوالص التأمني وكذلك لشركات التأمني ،وكذلك يتم مراجعة نسب
التحصيالت بناءً على املعلومات التارخيية للشركة والدراسات التفصيلية اليت متت خالل الفرتة ورأي اإلدارة القانونية للشركة .يتم إثبات الفرق بني املبالغ
املتوقع حتصيلها والقيمة الدفرتية كمصاريف يف بيان الدخل الشامل .يتم إثبات الفرق بني املبالغ اليت يتم حتصيلها فعلياً خالل الفرتات املستقبلية واملبالغ
املتوقعة يف بيان الدخل الشامل يف الفرتة اليت يتم هبا التحصيل.
ج -تقييم االلتزامات الناجتة عن املطالبات املوقوفة لعقود التأمني:
يعترب تقدير االلتزامات الناجتة عن املطالبات املوقوفة لعقود التأمني على أنه أكثر التوقعات احلسابية للشركة .حيث هنالك عوامل غري مؤكدة جيب أخذها
باالعتبار عند تقدير االلتزام اليت ستقوم الشركة بتسديده الحقاً مقابل هذه املطالبات .يتم تقدير االلتزامات الناشئة لكل من القيمة املتوقعة لتكاليف
املطالبات املبلغ عنها بتاريخ املركز املايل .إن االلتزام باملطالبات املبلغ عنها واليت مل يتم سدادها يتم تقديرها استناداً إىل املعلومات املتعلقة بكل مطالبة
أُبلغت للشركة على حدة .كما يف تاريخ املركز املايل يتم إعادة تقييم املطالبات لكفايتها ويتم تعديل املخصص بناءً على ذلك.
د -استهالكات األصول الثابتة:
تقوم الشركة مبراجعة األعمار اإلنتاجية املقدرة لألصول الثابتة املادية وطريقة االستهالك املطبقة وقيمة النفاية يف هناية العمر اإلنتاجي لألصل يف هناية كل
دورة مالية.
ه -مؤونة الديون املشكوك فيها:
تسجل مؤونة الديون املشكوك فيها عند تواجد شكوك حول إمكانية حتصيل احلسابات املدينة لدى الشركة وتقدر إدارياً بناءً على دراسة ألعمار الذمم
املدينة.
و -تدين قيمة املوجودات وتكوين املؤونات الالزمة:
يف ظل الظروف الراهنة اليت متر هبا اجلمهورية العربية السورية ،قامت اإلدارة بتقدير القيمة االسرتدادية لألصول .باعتقاد اإلدارة ،ال توجد مؤشرات لتكوين
مؤونات تدين إضافية.
 -5النقد وما في حكمه
يتألف هذا البند من النقد يف الصندوق وحسابات جارية وودائع استحقاقها األصلي خالل فرتة ثالثة أشهر أو أقل حمفوظة لدى املصارف ذات مالءة مالية ويقسم كما
يلي:
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كما يف  30أيلول ( 2022غري مدقق )
عمالت أجنبية مبا يعادل
ل.س
النقد يف الصندوق
النقد لدى املصارف
حسابات جارية
ودائع ألجل استحقاقها األصلي خالل  3أشهر أو أقل
امجايل النقد وما يوازي النقد

اجملموع
ل.س

ل.س

63،818،030

-

63،818،030

147،644،697
90،000،000

2،063،794،135
-

2،211،438،832
90،000،000

237،644،697

2،063،794،135

2،301،438،832

301،462،727

2،063،794،135

2،365،256،862

كما يف  31كانون األول ( 2021مدقق )
عمالت أجنبية مبا يعادل
ل.س

اجملموع
ل.س

ل.س

النقد يف الصندوق
النقد لدى املصارف
حسابات جارية

20،736،832

-

20،736،832

154،461،306

855،409،002

1،009،870،308

ودائع ألجل استحقاقها األصلي خالل  3أشهر أو أقل

369،101،232

803،840،000

1،172،941،232

523،562،538

1،659،249،002

2،182،811،540

544،299،370

1،659،249،002

2،203،548،372

امجايل النقد وما يوازي النقد

تضمن البند حسابات جارية لدى املصارف ودائع ذات فرتات إيداع أصلية أقل من ثالثة أشهر ،تسجل فوائدها ضمن بيان الدخل الشامل.
بلغ سعر الفائدة على الودائع اآلجلة باللرية السورية  % 11وبالعملة األجنبية  %0.50خالل الفرتة املنتهية يف  30أيلول .2022
بلغ سعر الفائدة على الودائع اآلجلة باللرية السورية  %7.25 – 7وبالعملة األجنبية  %0.50خالل السنة املنتهية يف  31كانون األول .2021
 -6ودائع ألجل لدى المصارف
يتكون هذا البند من ودائع آجلة ذات فرتات استحقاق أصلية تزيد عن ثالثة أشهر وتسجيل إيرادات فوائدها ضمن بيان الدخل الشامل :

كما يف  30أيلول ( 2022غري مدقق )
عمالت أجنبية مبا يعادل
ل.س

اجملموع
ل.س

ل.س

ودائع استحقاقها خالل سنة

350،000،000

6،584،398،200

6،934،398،200

ودائع استحقاقها خالل أكثر من سنة

-

-

-

350،000،000

6،584،398،200

6،934،398،200
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كما يف  31كانون األول ( 2021مدقق )
عمالت أجنبية مبا يعادل
ل.س

اجملموع
ل.س

ل.س

ودائع استحقاقها خالل سنة

1،030،000،000

5،485،906،560

6،515،906،560

ودائع استحقاقها خالل أكثر من سنة

-

-

-

1،030،000،000

5،485،906،560

6،515،906،560

بلغ سعر الفائدة على الودائع اآلجلة ألكثر من ثالثة أشهر باللرية السورية  % 12 – 7.5وبالعملة األجنبية  %3.5-1خالل الفرتة املنتهية يف  30أيلول .2022
بلغ سعر الفائدة على الودائع اآلجلة ألكثر من ثالثة أشهر باللرية السورية  %7.75 – 7.5وبالعملة األجنبية  %3.5-1خالل السنة املنتهية يف  31كانون األول .2021
 -7استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
ميثل هذا البند أسهم شركات حملية مشرتاة من سوق دمشق لألوراق املالية ،ويتكون مما يلي:
كما يف  31كانون أول
 ( 2021مدقق )

كما يف  30أيلول
( 2022غري مدقق )
الرصيد بدية السنة
بيع أسهم
شراء أسهم
صايف التغري يف القيمة العادلة الستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

ل.س
114،791،572
()192،721،872
237،938،983
108،256،526

ل.س
45،368،469
18،466،739
50،956،364

رصيد هناية السنة

268،265،209

114،791،572

تتوزع االستثمارات املالية كما يلي:
كما يف  30أيلول ( 2022غري مدقق )
اسم الشركة

القيمةاألمسية للسهم

عدد األسهم

القيمة السوقية للسهم

القيمة السوقية لألسهم

بنك قطر الوطين  -سورية

33،292

100

1،730.04

57،596،492

البنك العريب

3،735

100

805.01

3،006،712

بنك االئتمان األهلي

9،329

100

1،260.06

11،755،100

بنك الشام

9،272

100

1،284.75

11،912،202

بنك بركة

40،749

100

4،009.63

163،388،413

بنك سورية الدويل االسالمي

4،000

100

1607.17

6،428،680

بنك بيمو

4،500

100

3،150.58

14،177،610
268،265،209
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كما يف 31كانون أول ( 2021مدقق )
اسم الشركة

القيمةاألمسية للسهم

عدد األسهم

القيمة السوقية لألسهم

القيمة السوقية للسهم

بنك قطر الوطين  -سورية

55،055

100

1،474.59

81،183،552

البنك العريب

3،735

100

670.00

2،502،450

بنك االئتمان األهلي

6،329

100

959.56

6،073،055

بنك الشام

7،500

100

1،108.25

8،311،875

بنك بركة

8،000

100

2،090.08

16،720،640
114،791،572

 -8استثمارات مالية من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر
ميثل هذا البند أسهماً يف شركة حملية مسامهة قابضة كما يف  31كانون األول  ،2021الشركة الوطنية من املسامهني املؤسسني فيها وقد عدلت الشركة ربح سهم عام
 2016وحققت خسائر يف كل من عامي  2018و 2019و .2020بينما مل حتقق ال خسائر وال ربح يف عام  2021ولغاية الربع الثالث لعام 2022ويتكون مما
يلي:
كما يف  30أيلول

كما يف 31كانون األول

( 2022غري مدقق )

( 2021مدقق)

ل.س

ل.س

الرصيد بداية السنة

57،983،850

57،983،850

الرصيد هناية السنة

57،983،850

57،983،850

 -9عمالء مدينون
يتكون هذا البند مما يلي:
كما يف  30أيلول
( 2022غري مدقق )
عمالء مدينون
مؤونة ديون مشكوك يف حتصيلها

كما يف  31كانون األول
( 2021مدقق)

ل.س
308،860،956
()14،578،503

ل.س
325،017،007
()14،578،503

294،282،453

310،438،504

قامت الشركة بتقييم خسائرها االئتمانية املتوقعة وكونت خمصص لتغطية إمكانية عدم التحصيل يف املستقبل القريب كما أعدمت الديون اليت ال ميكن حتصيلها .وتتلخص
حركة مؤونة ديون مشكوك يف حتصيلها كما يلي:
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كما يف  30أيلول
( 2022غري مدقق )

كما يف  31كانون األول
( 2021مدقق)

الرصيد كما يف بداية الفرتة  /السنة
االضاقات

ل.س
14،578،503
-

ل.س
13،484،608
1،093،895

الرصيد كما يف هناية الفرتة  /السنة

14،578،503

14،578،503

 -10حسابات شركات التأمين وإعادة التأمين مدينة
ميثل هذا البند أرصدة جممدة على شركات إعادة التأمني ملقابلة حصة معيدي التأمني من االحتياطيات الفنية واحلسابية باإلضافة إىل حسابات شركات إعادة التأمني
اجلارية واليت تتلخص مبا يلي:
كما يف  30أيلول

كما يف  31كانون األول

( 2022غري مدقق )

( 2021مدقق)

ل.س

ل.س

شركات إعادة تأمني حملية

37،212،184

35،551،481

شركات إعادة تأمني خارجية

797،262،748

664،746،756

شركات تأمني حملية

14،839،438

5،735،841

849،314،370

706،034،078

 -11العمليات مع أطراف ذات عالقة
تتألف األطراف ذات العالقة من املدراء واإلدارة العليا وأعضاء جملس اإلدارة وكبار املسامهني والشركات ذات امللكية والسيطرة املشرتكة وفيما يلي ملخص األرصدة املدينة
والدائنة من األطراف ذات العالقة:
أ.

بيان الوضع المالي:

ذمم مدينة  -أطراف ذات عالقة
كما يف  30أيلول

كما يف  31كانون األول

( 2022غري مدقق )

( 2021مدقق)

ل.س

ل.س

أعضاء جملس اإلدارة و كبار املوظفني

23،071،554

23،632،225

شركات حتت سيطرة مشرتكة

-

22،937،097

23،071،554

46،569،322
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ذمم دائنة  -أطراف ذات عالقة:
كما يف  30أيلول

كما يف  31كانون األول

( 2022غري مدقق )

( 2021مدقق)

ل.س

ل.س

أعضاء جملس اإلدارة و كبار املوظفني

2،200،822

1،018،694

شركات حتت سيطرة مشرتكة

-

15،319،302

2،200،822

16،337،996

ب .بنود بيان الدخل:
يتم تسجيل العمليات التالية من أطراف ذات عالقة ضمن بيان الدخل:
لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف  30أيلول
( 2022غري مدقق )

 ( 2021غري مدقق )

ل.س

ل.س

أقساط التأمني

3،316،565

518،222،180

رواتب و أتعاب اإلدارة العليا

()98،434،462

()25،496،761

أتعاب جملس اإلدارة و تعويضات

()5،100،000

()4،800،000

مكافأت أعضاء جملس اإلدارة

-

()4،674،423

تعويضات مدفوعة

()1،785،625

()75،456،565

 -12فوائد مستحقة غير مقبوضة وأرصدة مدينة أخرى
يتكون هذا البند مما يلي:
كما يف  30أيلول

كما يف  31كانون األول

( 2022غري مدقق )

( 2021مدقق)

ل.س

ل.س

فوائد مستحقة*

8،825،908

18،498،593

اجيارات مدفوعة مقدماً
حسابات حمجوزة **

12،566،666

3،883،501

12،587،214

75،431،562

حسابات مدينة أخرى و دفعات مقدمة للموظفني

68،083،372

10،095،848

102،063،160

107،909،504

*ميثل بند فوائد مستحقة فوائد على الودائع ألجل استحقاقها أكثر من ثالثة أشهر،
**وميثل بند حسابات حمجوزة ،مبالغ حمجوزة لدى البنك لوجود دعاوى قضائية تأمينية غري منتهية و دفعات مقدمة للموردين و شركات الوساطة .
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-13حصة معيدي التأمين من االحتياطات الفنية والحسابية:
يتكون هذا البند مما يلي:
كما يف  30أيلول ( 2022غري مدقق )
حصة املعيد من إيرادات
غري مكتسبة

حصة معيدي التأمني من
مطالبات قيد التسوية

حصة معيدي التأمني من
مطالبات حصلت ومل يبلغ عنها

اجملموع

ل.س

ل.س

ل.س

ل.س

احلياة

11،386،991

-

-

11،386،991

احلريق

57،483،686

11،892،597

10،778،191

80،154،474

البحري

21،990،395

13،352،316

6،597،118

41،939،829

السيارات الشامل

25،250،373

27،100،000

4،734،445

57،084،818

السيارات اإللزامي

-

470،881،722

46،900،111

517،781،833

اهلندسي

1،183،995

2،879،395

431،909

4،495،299

احلوادث العامة

1،492،710

4،749،584

712،438

6،954،732

احلوادث الشخصية

9،085،496

-

1،135،687

10،221،183

مسؤوليات

5،610،888

75،000

1،052،042

6،737،930

السفر

7،548،978

-

2،430،865

9،979،843

141،033،512

530،930،614

74،772،806

746،736،932

كما يف 31كانون أول ( 2021مدقق )
حصة املعيد من إيرادات
غري مكتسبة

حصة معيدي التأمني من
مطالبات قيد التسوية

حصة معيدي التأمني من
مطالبات حصلت ومل يبلغ عنها

اجملموع

ل.س

ل.س

ل.س

ل.س

احلياة

11،208،944

20،600،000

-

31،808،944

احلريق

36،193،167

37،631،261

6،786،219

80،610،647

البحري

13،320،549

7،294،080

3،996،165

24،610،794

السيارات الشامل

14،643،223

-

2،745،604

17،388،827

السيارات اإللزامي

-

553،087،630

59،230،997

612،318،627

اهلندسي

2،479،866

2،879،395

464،975

5،824،236

احلوادث العامة

1،530،198

4،790،148

718،522

7،038،868

احلوادث الشخصية

7،774،745

-

971،843

8،746،588

مسؤوليات

1،848،352

75،000

346،567

2،269،919

السفر

10،252،723

-

2،757،147

13،009،870

99،251،767

626،357،514

78،018،038

803،627،319

23

 -14الموجودات الثابتة المادية (بعد تنزيل االستهالك المتراكم)
تتلخص حركة املوجودات الثابتة املادية كما يلي:
أجهزة و معدات كمبيوتر

املباين

أثاث ومفروشات

وسائل نقل

حتسينات مباين

التكلفة التارخيية
الرصيد كما يف  1كانون الثاين 2021

ل.س
557،368،700

ل.س
122،690،250

ل.س
14،023،825

ل.س
52،605،763

-

االضافات

19،974،970

61،496،730

451،520،000

1،020،500

8،686،000

اجملموع

ل.س

ل.س
746،688،538
542،698،200

االستبعادات

-

-

()10،962،500

-

-

()10،962،500

الرصيد كما يف  31كانون األول 2021

577،343،670

184،186،980

454،581،325

53،626،263

8،686،000

1،278،424،238

االضافات

-

20،478،500

5،100،000

-

48،211،500

73،790،000

االستبعادات
إعادة تصنيف

()19،974،970

()680،000
-

()593،200
-

-

19،974،970

()1،273،200
-

الرصيد كما يف  30أيلول ( 2022غري مدقق)

557،368،700

203،985،480

459،088،125

53،626،263

76،872،470

1،350،941،038

االستهالكات المتراكمة
الرصيد كما يف  1كانون الثاين 2021
إضافات

()211،332،079
()22،294،750

()91،544،770
()20،518،447

()13،425،284
()47،049،091

()35،006،472
()1،524،715

()3،570

()351،308،605
()91،390،573

استبعادات

-

-

10،962،500

-

-

10،962،500

الرصيد كما يف  31كانون األول 2021

()233،626،829

()112،063،217

()49،511،875

()36،531،187

()3،570

()431،736،678

إضافات

()16،614،167

()18،442،895

()67،625،431

()1،175،955

()3،548،937

()107،407،385

استبعادات

-

584،100

330،397

-

-

914،497

الرصيد كما يف  30أيلول ( 2022غري مدقق)

()250،240،996

()129،922،012

()116،806،909

()37،707،142

()3،552،507

()538،229،566

صافي القيمة الدفترية
الرصيد كما يف  30أيلول ( 2022غري مدقق)

307،127،704

74،063،468

342،281،216

15،919،121

73،319،963

812،711،472

الرصيد كما يف  31كانون األول ( 2021مدقق)

343،716،841

72،123،763

405،069،450

17،095،076

8،682،430

846،687،560

وقد مت يف الربع الثاين بيع عدد(  )2بطارية من بطاريات الشركة تكلفتها التارخيية  680،000لرية سورية و جممع اهتالكها املرتاكم مبلغ ( ) 584،100لرية سورية ،ليكون صايف القيمة الدفرتية هلا مبلغ  95،900لرية سورية وقد بيعت
مببلغ  743،000لرية سورية و حققت ربح رأمسايل بلغ  647،100لرية سورية .وقد مت يف الربع الثالث بيع دراجة كهربائية عدد ( )2تكلفتها التارخيية  593،200لرية سورية وجممع اهتالكها مبلغ (  ) 330،397لرية سورية ،ليكون
صايف القيمة الدفرتية هلا مبلغ  262،803لرية سورية وقد بيعت مببلغ  2،199،998لرية سورية وحققت ربح رأمسايل بلغ  1،937،197لرية سورية .
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 -15وديعة مجمدة لصالح هيئة اإلشراف على التأمين
وفقاً للمرسوم التشريعي رقم  43لعام  2005تلزم شركات التأمني بأن تودع باسم اهليئة يف أحد املصارف السورية املرخصة مبلغ  2مليون لرية سورة وديعة ضمان
بالنسبة لكل نوع من أنواع التأمني الذي ترغب مبزاولته ،على أال يزيد جمموع ما تودعه لكل األنواع على  25،000،000مخس وعشرون مليون لرية سورية.
-16حسابات شركات التامين وإعادة التأمين دائنة
ميثل هذا البند أرصدة جممدة على شركات إعادة التأمني ملقابلة حصة معيدي التأمني من االحتياطيات الفنية واحلسابية باإلضافة إىل حسابات شركات إعادة
التأمني اجلارية واليت تتلخص مبا يلي:
مستحقات شركات إعادة التأمني
حسابات جممدة ملعيدي التأمني عن االحتياطي التقين (سنة واحدة)
حسابات جممدة ملعيدي التأمني عن مطالبات حتت التسوية (3أشهر)
حسابات جممدة ملعيدي التأمني عن مطالبات حصلت ومل يبلغ عنها (3أشهر).
تقوم الشركة بدفع فائدة مدينة لشركات إعادة التأمني تتحدد يف االتفاقات املعقودة معها ،وتبلغ نسبة الفائدة املتفق عليها يف العام احلايل 2.5%من رصيد هذه
احلسابات تدفع للشركات عند حترير رصيدها وتسجل يف بيان الدخل الشامل اآلخر .
و يتكون هذا البند مما يلي:
كما يف  30أيلول
( 2022غري مدقق)
شركات تأمني و إعادة تأمني حملية
شركات تأمني و إعادة تأمني خارجية

كما يف  31كانون األول
( 2021مدقق)

ل.س
120،491،056
1،244،187،779

ل.س
94،986،301
1،015،366،464

1،364،678،835

1،110،352،765

-17االحتياطيات الفنية والحسابية
يتكون هذا البند مما يلي:
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كما يف  30آيلول ( 2022غري مدقق )
فرع التأمني:

إيرادات غري مكتسبة

مطالبات قيد التسوية

مطالبات حصلت و مل يبلغ عنها

اجملموع

ل.س

ل.س

ل.س

ل.س

احلياة

12،466،063

-

-

12،466،063

احلريق

71،760،698

58،227،593

13،455،131

143،443،422

البحري

39،377،530

17،463،480

11،799،196

68،640،206

السيارات الشامل

178،403،940

179،068،447

33،450،739

390،923،126

السيارات اإللزامي

98،096،155

1،002،774،960

71،942،009

1،172،813،124

اهلندسي

2،141،378

3،220،000

483،000

5،844،378

احلوادث العامة

1،990،280

4،999،584

749،938

7،739،802

احلوادث الشخصية

11،723،478

-

1،465،435

13،188،913

مسؤوليات

10،201،084

100،000

1،912،703

12،213،787

الصحي

90،686،468

104،502،731

-

195،189،199

املصارف الشاملة

29،441،890

-

5،534،416

34،976،306

السفر

28،954،101

-

7،223،769

36،177،870

575،243،065

1،370،356،795

148،016،336

2،093،616،196

كما يف  31كانون األول ( 2021مدقق)
فرع التأمني:

إيرادات غري مكتسبة

مطالبات قيد التسوية

مطالبات حصلت و مل يبلغ عنها

اجملموع

ل.س

ل.س

ل.س

ل.س

احلياة

13،234،333

24،500،000

-

37،734،333

احلريق

43،474،137

39،662،593

8،151،401

91،288،131

البحري

34،503،874

8،847،044

10،351،162

53،702،080

السيارات الشامل

323،060،376

66،246،085

60،573،821

449،880،282

السيارات اإللزامي

146،394،456

1،265،857،993

72،980،790

1،485،233،239

اهلندسي

3،293،024

3،220،000

617،442

7،130،466

احلوادث العامة

2،035،200

5،053،669

758،050

7،846،919

احلوادث الشخصية

9،489،408

-

1،186،176

10،675،584

مسؤوليات

6،693،206

100،000

1،254،976

8،048،182

الصحي

160،414،820

440،121،211

-

600،536،031

املصارف الشاملة

16،145،702

-

3،027،319

19،173،021

السفر

25،395،825

-

6،443،840

31،839،665

784،134،360

1،853،608،595

165،344،977

2،803،087،932
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 -18ذمم دائنة ودائنون مختلفون
يتكون هذا البند مما يلي:
كما يف  30أيلول
( 2022غري مدقق)

كما يف  31كانون األول
( 2021مدقق)

ضريبة رواتب وأجور مستحقة
تأمينات مسرتدة
تأمينات اجتماعية مستحقة
مؤونة مواجهة خماطر
طوابع ورسوم تأمني

ل.س
15،257،155
11،350،000
5،719،943
10،000،000
2،736،820

ل.س
19،543،204
10،900،000
4،020،187
10،000،000
3،464،724

هيئة اإلشراف على التأمني
صندوق متضرري احلوادث
أتعاب قانونية
أتعاب مهنية
موردو خدمات و مستلزمات
موردو خدمات صحية
مصاريف مستحقة
أنصبة أرباح للدفع
ذمم موظفون
أمانات مالية دمشق *
دائنون خمتلفون

6،477،124
30،960
1،529،805
11،139،500
5،807،164
5،397،994
263،200،587
2،080،851
310،689،794
23،703،617

11،861،712
1،460،517
726،250
9،186،000
532،000
217،767،827
13،449،791
266،507،917
3،302،639
12،004،661

675،121،314

584،727،428

*يتضمن هذا البند الغرامات املفروضة على الشركة بناءاً على حمضر الضب اخلاص باملالية بتاريخ  2022/07/6ومت حجز مبلغ الضب كمؤونة غرامات مستحقة
وغري مدفوعة بالربع الثالث من عام .2022
 -19مطلوبات ضريبية مؤجلة
يتكون هذا البند مما يلي:
كما يف 30أيلول
( 2022غري مدقق)
الرصيد يف بداية الفرتة  /السنة
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كما يف  31كانون األول
( 2021مدقق)

ل.س
1،069،836

ل.س
1،069،836

1،069،836

1،069،836

 -20مؤونة ضريبة الدخل:
حتتسب الشركة مؤونة ضريبة الدخل وفقاً ألحكام املرسوم التشريعي 43للعام 2005م ،والذي حدد الضريبة لشركات التأمني اليت تطرح أكثر من  % 50من
أسهمها على االكتتاب العام مبعدل  % 15من صايف األرباح اخلاضعة للضريبة ،باإلضافة للمسامهة الوطنية إلعادة اإلعمار مبعدل  % 10من الضريبة على
الربح السنوي ،ختتلف األرباح اخلاضعة للضريبة عن األرباح الصافية الواردة يف بيان الدخل الشامل املرحلي املوجز بسبب اختالف املعايري الدولية للتقارير املالية
عن األنظمة الضريبية السورية ،فتضاف املبالغ غري اجلائز تنزيلها من الوعاء الضرييب:
لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف  30أيلول
( 2021غري مدقق)

( 2022غري مدقق)
أرباح الفرتة قبل الضريبة

ل.س
1،135،277،006

ل.س
2،938،905،920

استهالك مباين
غرامات

16،614،167
310،689،794

16،675،252
-

ايرادات القانون 60
مكاسب ( /خسائر )سعر الصرف غري حمققة
أرباح بيع موجودات رأمسالية
مكاسب إعادة تقييم استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

()3،316،565
()1،312،322،664
()2،584،297
()108،256،526

()3،399،995،354
()6،673،497

األرباح اخلاضعة للضريبة

36،100،915

()451،087،679

ضريبة الدخل %15
إعادة إعمار % 10

5،415،137
541،514

-

مصروف ضريبة الدخل

5،956،651

-

مكاسب أسعار صرف حمولة من سنوات سابقة

-

-

ضريبة الدخل ( ) % 15

-

-

إعادة إعمار % 10

-

-

ضريبة مكاسب أسعار صرف حمولة من سنوات سابقة

-

-

يضاف

ينزل

وقد مت تشكيل مؤونة ضريبة دخل عن الربع الثالث لعام . 2022
كما يف  30أيلول

كما يف  31كانون األول

( 2022غري مدقق)

( 2021مدقق)

الرصيد يف بداية الفرتة  /السنة

1،186،420

15،137،149

املدفوع خالل الفرتة

-

()13،950،729

إضافات خالل الفرتة

5،956،651

-

7،143،071

1،186،420
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 -21رأس المال
يتكون رأمسال الشركة من /8،500،000/سهم بقيمة امسية /100/ل .س للسهم الواحد ،أي ما يعادل  /850،000.000/ل.س .مدفوع بالكامل.
صادقت اهليئة العامة للشركة باجتماعها املنعقد بتاريخ 13آذار  2018على زيادة رأس مال الشركة بنسبة  %60من رأمساهلا البالغ /850،000،000/
ل.س .مببلغ قدره  /510،000،000/ل.س عرب ضم جزء من األرباح املدورة ،ليصبح رأمساهلا الشركة  /1،360،000،000/ل.س فق مليار وثالمثائة
وستون مليون لرية سورية موزعة على /13،600،000/سهماً بقيمة  /100/ل.س للسهم الواحد.
وقد صدرت موافقات اجلهات الوصائية و اإلشرافية على ذلك وفقاً ملا يلي :موافقة هيئة اإلشراف على التأمني برقم /544ص تاريخ  7حزيران 2018موافقة
وزارة التجارة الداخلية ومحاية املستهلك بالقرار رقم 1903تاريخ  17متوز  ،2018وقرار هيئة األوراق واألسواق املالية رقم /105م تاريخ 13آب 2018م.
وافقت اهليئة العامة املنعقدة يوم الثالثاء 27آذار  2019باإلمجاع على زيادة رأس مال الشركة بنسبة  % 10،294من رأمساهلا البالغ
/1،360،000،000/ل.س مبلغ قدره  /140،000،000/ل.س عرب ضم جزء من األرباح احملققة يف 2018وجزء من األرباح املدورة ،ليصبح رأمسال
الشركة  /1،500،000،000/ل.س فق مليار ومخسمائة مليون لرية سورية موزعة على/15،000،000 /سهماً بقيمة  /100/ل.س للسهم الواحد.
صدرت موافقات اجلهات الوصائية واإلشرافية على زيادة رأس املال وفقاً ملا يلي :موافقة وزارة التجارة الداخلية ومحاية املستهلك بالقرار رقم  /1950/تاريخ
 4متوز  2019موافقة هيئة اإلشراف على التأمني برقم /766/ص /تاريخ 14متوز  ،2019وقرار هيئة األوراق واألسواق املالية السورية رقم /117 /م  /تاريخ
5آب .2019
 -22احتياطي قانوني
استناداً إىل املواد 198-197من قانون الشركات رقم 29لعام 2011على الشركة أن تقتطع  % 10من أرباحها السنوية قبل الضريبة حلساب االحتياطي
القانوين ولغاية بلوغها  % 25من رأس املال ،ومل يتم احتساب احتياطي قانوين جديد عن الربع الثالث لعام .2022
كما يف  30أيلول

كما يف  31كانون األول

( 2022غري مدقق)

( 2021مدقق)

ل.س

ل.س

صايف الربح قبل الضريبة

1،135،277،006

2،750،019،871

(مكاسب ) /خسائر السنة غري احملققة الناجتة عن تغريات أسعار الصرف

()1،312،322،664

()3،394،283،635

()177،045،658

()644،263،765

-

-

اقتطاع االحتياطي القانوين مبقدار %10
ليصبح رصيد االحتياطي القانوين :

رصيد أول السنة
مت تأجيل تشكيل احتياطي وذلك لنهاية عام .2022
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كما يف  30أيلول

كما يف  31كانون األول

( 2022غري مدقق)

( 2021مدقق)

ل.س

ل.س

327،170،120

327،170،120

327،170،120

327،170،120

 -23أرباح مدورة
يتكون بند أرباح مدورة ما يلي:

كما يف  30أيلول

كما يف  31كانون األول

( 2022غري مدقق)

( 2021مدقق)

ل.س

ل.س

الرصيد اول السنة

4،747،924

45،419،890

توزيعات أول السنة

-

()105،000،000

مكافأت جملس اإلدارة

-

()4،674،423

أرباح عام سابق

()674,520,345

69،002،457

()669،772،421

4،747،924
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-24التحليل القطاعي لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30أيلول ( 2022غير مدقق )
جدول التحليل القطاعي 30/09/2022

السيارات /إلزامي

تأمينات الحياة(حماية) التأمين البحري (بضائع)

الصحي الداخلي

السيارات /تكميلي

الحريق

149,745,190 194,394,045

هندسي

سفر

األقساط املكتتبة يف الفرتة احلالية

21,792,117

148,250,300

98,411,647

414,860,173

الغاءات األقساط من الوثائق امللغاة

()2,087,458

()24,934,000

-

()27,641,514

()2,410,893

أقساط اإلعادة الواردة  /جممعات/اتفاقيات

-

524,998

-

-

-

5,220,520

حصة املعيد من األقساط (نسيب) يف الفرتة احلالية

()47,780,138( )10,444,004

-

-

-

()85,166,347

حصة املعيد من األقساط (اختياري) يف الفرتة احلالية

()931,000

()16,077,039

-

()61,660,479

-

()36,237,845

-

حصة املعيد من األقساط (فائض اخلسارة) يف الفرتة احلالية

-

-

()3,470,120

()19,779,880

-

-

-

اجمالي حصة المعيدين من االقساط في الفترة الحالية

()63,857,177( )11,375,004

()3,470,120

()81,440,359

-

()22,158,806( )2,479,150( )121,404,192

صايف األقساط املكتتب هبا يف الفرتة احلالية

8,329,655

59,984,121

94,941,527

305,778,300

األقساط املكتتب هبا عن العام امليالدي الفائت ()12/31

23,789,736

138,015,496

807,650,940 365,986,141

األقساط املكتتب هبا عن ال ربع املقابل من العام الفائت

14,241,285

104,346,675

219,157,401

حوادث عامة

حوادث شخصية

مسؤوليات

4,832,200 17,827,960

5,158,885

74,275,239

()160,000

()751,050

()3,354,148

-

-

-

-

-

()22,158,806( )2,479,150

()13,370,971

()7,893,743( )3,624,150

11,311,630

-

1,140,859,386

-

-

-

()61,339,063

-

33,240,471

38,985,989

-

()192,917,309

-

-

-

-

-

()114,906,363

-

-

-

-

-

()23,250,000

()13,370,971

()7,893,743( )3,624,150

-

()331,073,672

3,417,888

33,240,471

787,432,642

15,815,680

40,364,256

2,017,316,087

33,401,518 191,983,151

1,928,685

48,762,285

4,456,990

108,685,343 401,037,048

8,232,560

85,917,871

5,088,000 16,733,016

84,089,307 366,304,030

7,286,950

60,522,046

9,058,266

4,944,500

أقساط سنة فائتة ( 12شهر)

29,253,110

157,510,119

446,009,851 245,240,387

179,401,746 226,716,170

5,353,445

96,316,916

4,975,700 25,502,710

إمجايل حصة املعيدين من األقساط عن العام امليالدي الفائت ()12/31

()53,282,198( )14,661,773

()73,144,664( )18,040,787

-

()90,482,918

()29,177,795

()51,388,242

-

()68,177,896

()4,754,364

748,859,748

إمجايل حصة املعيدين من األقساط عن ال ربع املقابل من العام الفائت

()9,349,814

إمجايل حصة املعيدين عن سنة فائتة ( 12شهر)

()87,961,580( )16,686,963

(- )103,196,781( )16,756,543

إمجايل األقساط غري املكتسبة يف هناية الفرتة

()39,377,530( )12,466,063

()71,760,698( )90,686,468( )178,403,940( )98,096,155

حصة معيد التأمني من أقساط غري مكتسبة يف هناية الفرتة

11,386,991

21,990,395

-

إمجايل األقساط غري مكتسبة يف بداية الفرتة ()1/1

13,234,333

34,503,874

323,060,376 146,394,456

حصة معيد التأمين من أقساط غير مكتسبة في بداية الفترة ()13,320,549( )11,208,944( )1/1

25,250,373

-

مصارف شاملة

المجموع

1,208,051

7,588,180
19,539,130

1,626,398,388
73,604,727

(- )12,957,908( )3,825,494( )4,620,881( )36,761,959( )6,199,666
()26,509,237( )5,718,829

1,509,424,011
()313,978,248

()3,964,631

()5,709,158( )3,717,869

()208,467,835

()32,411,528( )2,959,987( )143,709,214

()14,027,221

(- )15,142,493( )3,731,775

()436,584,085

()28,954,101( )2,141,378

()10,201,084

()575,243,065( )29,441,890( )11,723,478( )1,990,280

57,483,686

1,183,995

7,548,978

5,610,888

1,492,710

9,085,496

-

141,033,512

43,474,137 160,414,820

3,293,024

25,395,825

6,693,206

2,035,200

9,489,408

16,145,702

784,134,361

-

()99,251,767

-

()14,643,223

-

()36,193,167

()7,774,745( )1,530,198( )1,848,352( )10,252,723( )2,479,866
()2,234,070

(208,891,296 )13,296,188

7,432

()923,319

(250,673,041 )13,296,188

إجمالي التغير في احتياطي األقساط غير المكتسبة

768,270

()4,873,656

48,298,301

144,656,436

69,728,352

()28,286,561

1,151,646

()3,558,276

صايف التغري يف احتياطي األقساط غري املكتسبة

946,317

3,796,190

48,298,301

155,263,586

69,728,352

()6,996,042

()144,225

()6,262,021

254,658

صايف أقساط التأمني املكتسبة

9,275,972

63,780,311

461,041,886 143,239,828

26,405,476 261,711,502

العموالت املقبوضة

1,330,356

18,938,950

-

صافي اإليرادات

10,606,328

82,719,261

466,869,240 143,239,828

5,827,354

-

32,297,853

58,703,329 261,711,502

31

(44,920 )3,507,878

1,784,460

42,500,264

4,711,648

1,215,483

2,494,569

19,944,283

1,038,105,682

774,532

2,900,783

4,641,000

1,186,609

2,702,393

-

70,599,830

2,558,992

45,401,047

9,352,648

2,402,092

5,196,962

19,944,283

1,108,705,512

التحليل القطاعي لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30أيلول (2022غير مدقق )  -تابع:
جدول التحليل القطاعي 30/09/2022

السيارات /إلزامي

تأمينات الحياة(حماية) التأمين البحري (بضائع)

السيارات /تكميلي

الحريق

الصحي الداخلي

()10,265,000( )486,134,121( )276,362,289( )58,572,266

هندسي

املطالبات املدفوعة

-

()13,205,240

إمجايل املطالبات املدفوعة جملمعات واالتفاقيات

-

-

-

حصة معيدي التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة (نسيب)

-

4,333,430

-

-

حصة معيدي التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة (اختياري)

-

-

-

9,859,500

-

حصة معيدي التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة (فائض خسارة)

-

-

4,499,324

-

-

-

إجمالي حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات المدفوعة

-

4,333,430

4,499,324

9,859,500

-

9,569,888

-

صايف املطالبات املدفوعة

-

()8,871,810

()54,072,942

()833,343( )486,134,121( )266,502,789

-

إمجايل احتياطي املطالبات قيد التسوية يف هناية الفرتة

-

()17,463,480

()58,227,593( )104,502,731( )179,068,447( )1,002,774,960

حصة معيد التأمني من احتياطي املطالبات قيد التسوية يف هناية الفرتة

-

13,352,316

470,881,722

إمجايل احتياطي املطالبات قيد التسوية يف بداية الفرتة ()1/1

24,500,000

8,847,044

1,265,857,993

66,246,085

حصة معيد التأمين من احتياطي المطالبات قيد التسوية في بداية فترة ()1/1

()7,294,080( )20,600,000

()553,087,630

-

سفر

حوادث عامة

مسؤوليات

مصارف شاملة

حوادث شخصية

المجموع

-

-

-

(- )1,173,250

-

()845,712,166

-

-

()138,231

-

-

-

-

-

-

()138,231

-

8,435,888

-

-

-

873,120

-

-

13,642,438

1,134,000

-

-

-

-

-

-

10,993,500

-

-

-

-

-

-

4,499,324

-

-

873,120

-

-

29,135,262

-

-

()300,130

-

-

()816,715,135

()100,000

(- )4,999,584

-

()1,370,356,795

27,100,000

-

11,892,597

2,879,395

-

75,000

4,749,584

-

-

530,930,614

39,662,593 440,121,211

3,220,000

-

100,000

5,053,669

-

-

1,853,608,595

()37,631,261

(- )2,879,395

()75,000

(- )4,790,148

-

()626,357,514

إجمالي التغير في احتياطي المطالبات قيد التسوية

24,500,000

()8,616,436

)18,565,000( 335,618,480 )112,822,362( 263,083,033

-

-

-

54,085

-

-

483,251,800

صايف التغري يف احتياطي املطالبات قيد التسوية

3,900,000

()2,558,200

)85,722,362( 180,877,125

)44,303,664( 335,618,480

-

-

-

13,521

-

-

387,824,900

احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها يف هناية الفرتة

-

()11,799,196

()33,450,739( )71,942,009

-

()13,455,131

()483,000

()7,223,769

()749,938( )1,912,703

()1,465,435

()148,016,336( )5,534,416

-

(- )3,220,000

حصة املعيدين من احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها يف هناية الفرتة

-

6,597,118

46,900,111

4,734,445

-

10,778,191

431,909

2,430,865

1,052,042

712,438

1,135,687

-

74,772,806

احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها يف بداية الفرتة ()1/1

-

10,351,162

72,980,790

60,573,821

-

8,151,401

617,442

6,443,840

1,254,976

758,050

1,186,176

3,027,319

165,344,977

حصة المعيدين من احتياطي حوادث مفترضة لم يبلغ عنها في بداية فترة ()1/1

-

()3,996,165

()2,745,603( )59,230,997

-

()6,786,219

()464,975

()2,757,147

()346,567

()718,522

()971,843

-

()78,018,038

إجمالي التغير في احتياطي حوادث مفترضة لم يبلغ عنها

-

()1,448,034

1,038,781

27,123,082

-

()5,303,730

134,442

()779,929

()657,727

8,112

()279,259

()2,507,097

17,328,641

صايف التغري يف احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها

-

1,152,919

(29,111,924 )11,292,105

-

()1,311,758

101,376

()1,106,211

47,748

2,028

()115,415

()2,507,097

14,083,409

صايف التغري يف األقساط املكتتبة-وحوادث حتت التسوية وحوادث مل يبلغ عنها

3,900,000

()10,277,091

)46,448,764( )150,181,841( )318,778,227( 130,985,264

101,376

()1,106,211

47,748

()284,581

()115,415

()394,664,839( )2,507,097

اسرتدادات من مطالبات مدفوعة هناية الفرتة

-

-

15,473,186

4,335,000

333,800

-

-

-

-

-

-

-

20,141,986

صافي التغير في استردادات من المطالبات المدفوعة

-

-

15,473,186

4,335,000

333,800

-

-

-

-

-

-

-

20,141,986
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التحليل القطاعي لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30أيلول (2022غير مدقق ) -تابع:
جدول التحليل القطاعي 30/09/2022

السيارات /إلزامي

تأمينات الحياة(حماية) التأمين البحري (بضائع)

السيارات /تكميلي

الحريق

الصحي الداخلي

هندسي

مسؤوليات

العموالت املدفوعة ملندويب املبيعات

()1,750,685

()11,825,884

-

العموالت املدفوعة للوكالء

-

()4,757,432

-

()3,649,275

()2,149,394

عموالت مدفوعة جلهات تسويقية أخرى "يتم ذكرها"

-

()131,250

-

-

-

()1,305,130

عمولة االحتاد السوري لشركات التأمن إلدارة جتمع اإللزامي

-

-

()5,029,692

-

-

-

-

عمولة إعادة جممعات  /اتفاقيات

-

()33,750

-

-

-

()474,425

-

-

مصاريف تأمينية أخرى (تُذكر بإفصاح)

()3,768,000

-

-

()2,804,000

-

()225,000

-

-

-

األتعاب اإلدارية املدفوعة لشركات إدارة النفقات الطبية

-

-

-

-

()9,257,948

-

-

-

-

-

بدال ت اهليئة

()118,228

()741,923

()590,471

()2,323,311

()1,151,899

()928,835

()26,447

()425,527

()106,968

()28,993

()67,870

حصة صندوق تعويض متضرري حوادث السري جمهولة املسبب

-

-

()976,078

-

-

-

-

-

-

-

-

-

حصة صندوق الرعاية االجتماعية

-

-

()5,252,766

-

-

-

-

-

-

-

-

-

صافي المصاريف

()1,736,913

()27,767,330

)69,360,509( )175,885,090( )346,797,519( 119,136,257

()130,571

()8,780,118

()450,014( )1,125,663

()1,803,560

()521,688,548( )6,987,518

صايف أرباح فروع التأمني

8,869,415

54,951,931

()10,657,180

2,428,421

36,620,929

8,226,985

1,952,078

3,393,402

587,016,964 12,956,765

صايف أرباح فروع التأمني يف الفرتة املقابلة

28,762,374

49,952,296

2,127,519

14,893,528

3,502,028

6,140,965

()417,747

18,349,369

279,290,269

85,826,412

()205,500

()5,397,466

()1,986,316

-

()1,850,914

()30,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

()1,856,544( )1,348,369

-

-

-

()6,797,000

-

-

()9,257,948

()200,567

()6,711,039
()976,078
()5,252,766

(24,983,971 )949,378,054

33

()30,000( )1,036,443

حوادث شخصية

()19,242,706

120,071,721 262,376,085

()17,992,039( )13,144,008

سفر

حوادث عامة

مصارف شاملة

المجموع

()343,385

-

()70,968,116

()106,440

()1,276,890

-

()15,806,661

-

()4,367,865( )2,931,485
-

()5,029,692

-

()521,793,482

التأمني البحري

جدول التحليل القطاعي 31/9/2121

أتمينات اضتياة(زتاية)

األقساط اظتكتتبة يف الفًتة اضتالية

3655375794

11453465675

الغاءات األقساط من الواثئق اظتلغاة

()2252965519

-

()265677

اضتسومات اظتمنوحة

()1175141

()2351415268

()155195221

حصة اظتعيد من األقساط (نسيب) يف الفًتة اضتالية

()851765341

()2553215482

-

حصة اظتعيد من األقساط (اختياري) يف الفًتة اضتالية

()152735474

()358565313

-

()3551425616

حصة اظتعيد من األقساط (فائض اطتسارة) يف الفًتة اضتالية

-

-

()457545364

()1652455636

ارتايل حصة اظتعيدين من االقساط يف الفًتة اضتالية

()953495814

()2951775795

()457545364

()5153885242

صايف األقساط اظتكتتب هبا يف الفًتة اضتالية

457845431

5251285612

21258835817

69653315956

(بضائع)

السيارات /إلزامي

السيارات /تكميلي

الصحي الداخلي

اضتريق

ىندسي

سفر

مسؤوليات

حوادث عامة

حوادث شخصية

اجملموع

21951845178

75956415145

42257795441

8451895317

752865951

6352935953

951655662

459445511

757185771

1571859875175

()1157815297

()5654755411

-

-

()257715917

()1175396

-

()1315591

()9255885787

()151395551

()1151475355

()945825

-

()552655286

-

()215591

-

()4152355134

-

-

()5151975825

()557185829

()2655195237

()451515548

()356415917

()557415965

()13152575143

-

()1659815171

-

-

855917

()755952

315817

()5752115692

-

-

-

-

-

-

-

()2151115111

-

()6851775896

()557185829

()2655195237

()359645631

()357175869

()557195158

()21854675835

35652565675

1558165586

155685121

2857475523

551935635

152155141

158795122

1537656955419

األقساط اظتكتتب هبا عن العام اظتيالدي الفائت ()31/12

14457625375

13651915965

12556795511

29853715727

1587658555114

17151465314

951615281

3251715416

651515511

2858665672

1254615141

2584157155894

األقساط اظتكتتب هبا عن الربع اظتقابل من العام الفائت

()14458345119

()9351995751

()11951895861

()21751565512

()1576753695929

()9856575539

()555675281

()2158515231

()557665415

()3159335287

()653485641

()2551957745563

أقساط سنة فائتة ( 12شهر)

1451695541

14754375891

22556475151

83151745963

47557895115

15655785182

1157815951

7158415221

954425351

258775885

1357115681

1595853395719

إرتايل حصة اظتعيدين من األقساط عن العام اظتيالدي الفائت ()31/12

8856635644

3755415312

-

3351515191

-

15954195551

753365386

1254375679

451175172

2256755481

955835168

37457145381

إرتايل حصة اظتعيدين من األقساط عن الربع اظتقابل من العام الفائت

()8853495299

()2459135916

-

()2356135575

-

()9159735923

()455275114

()853575972

()356115161

()2255425678

()658375711

()27456975328

إرتايل حصة اظتعيدين عن سنة فائتة ( 12شهر)

()956645159

()4158155211

-

()4455895121

-

()13556135523

()855285111

()3155885944

()453715643

()358515671

()854545515

()28754745888

إرتايل األقساط غري اظتكتسبة يف هناية الفًتة

()3259275715

()3658595473

()9152585821

()33251295985

()19153155642

()6256315233

()453125381

()3155165142

()357765941

()151515154

()852215418

()79259995893

حصة معيد التأمني من أقساط غري مكتسبة يف هناية الفًتة

2251815656

1154535811

-

1758355648

-

5452455418

354115245

1157175434

157485257

155415269

551725719

12851955426

إرتايل األقساط غري مكتسبة يف بداية الفًتة ()1/1

9151885295

2853115183

5152715814

11953485691

75157425112

6854585526

356245512

1153195175

254615211

1155465669

754765684

1514456375641

حصة معيد التأمني من أقساط غري مكتسبة يف بداية الفًتة ()1/1

()5654155621

()953855328

-

()1352215136

-

()6357635821

()259345554

()451795718

()156125869

()951715192

()557495841

()16652115968

إرتايل التغري يف احتياطي األقساط غري اظتكتسبة

5851615581

()855585391

()3959875116

()21256815294

56154265361

558275293

()6875868

()1951965967

()153165741

1153955515

()7435724

35156375748

صايف التغري يف احتياطي األقساط غري اظتكتسبة

2358355616

()754895918

()3959875116

()21851655682

56154265361

()356915119

()2115177

()1155695241

()151715352

258655592

()154215856

31355215216

صايف أقساط التأمني اظتكتسبة

2856215147

4456385694

17258965811

48852665274

91656835135

1251255467

153565943

1751785282

359225283

451715633

4585166

1569152165624

العموالت اظتقبوضة

452315391

951315597

-

353955246

-

1658815431

154295717

452335125

-

457135711

-

4451145116

إيرادات أخرى "يتم ذكرىا"

-

-

45111

-

5985184

315911

-

235428

-

111

-

6565612

صايف اإليرادات

3258515437

5357715291

17259115811

49156615521

91752815219

2951365797

257865651

2154345735

359225283

857845443

4585166

1573458875342

ارتايل اظتطالبات اظتدفوعة

()551115111.11

()159945111.11

()9653125397.11

()17152955177.11

()1579955835596.37

()651665335.11

-

()5435935.67

-

()65111.11

()254665575.11

()2518253675916.14

حصة معيدي التأمني من إرتايل اظتطالبات اظتدفوعة (نسيب)

-

1165251.11

-

1551665651.11

-

-

-

2715967.84

-

-

153135111.14

1657575878.88

حصة معيدي التأمني من إرتايل اظتطالبات اظتدفوعة (اختياري)

451115111.11

-

-

-

-

554985644.71

-

-

-

-

7125785.11

1152115429.71

حصة معيدي التأمني من إرتايل اظتطالبات اظتدفوعة (فائض خسارة)

-

-

5455511.11

-

-

-

-

-

-

-

-

5455511.11

إرتايل حصة معيدي التأمني من إرتايل اظتطالبات اظتدفوعة

451115111.11

1165251.11

5455511.11

1551665651.11

-

554985644.71

-

2715967.84

-

-

251155796.14

2755145818.59

أتمينات اضتياة(زتاية)

التأمني البحري (بضائع)

السيارات /إلزامي

السيارات /تكميلي

الصحي الداخلي

اضتريق

ىندسي

سفر

مسؤوليات

حوادث عامة

حوادث شخصية

اجملموع

إرتايل اظتطالبات اظتدفوعة

()551115111.11

()159945111.11

()8155395415.11

()16755475827.11

()1579357695191.37

()651665335.11

-

()5435935.67

-

()65111.11

()254665575.11

()2515851335179.14

جدول التحليل القطاعي 31/9/2121
إرتايل احتياطي اظتطالبات قيد التسوية يف هناية الفًتة

()2455115111.11

()858475144.11

()1527758515385.11

()5554815582.11

()81852785891.11

()3956725593.11

()352215111.11

-

()1115111.11

()551535669.11

-

()2522351145164.11

2156115111.11

752945181.11

54756565372.11

-

-

3756415293.11

258795395.11

-

755111.11

457915148.11

-

62159355288.11

1555115111.11

1951275144.11

97356565381.11

6351995511.11

78355115111.11

5758685928.11

352215111.11

5435936.11

2515111.11

551595669.11

-

1592159255467.11

()1352115111.11

()752945181.11

()31451855619.11

()4856755134.11

()258795394.11

()2715968.11

()1515111.11

()457955848.11

-

()39154515933.11

()951115111.11

1152815111.11

()31451955115.11

757185928.11

()2457785891.11

1851965335.11

-

5435936.11

1515111.11

65111.11

-

()31151785697.11

حصة معيد التأمني من احتياطي اظتطالبات قيد التسوية يف هناية
الفًتة
إرتايل احتياطي اظتطالبات قيد التسوية يف بداية الفًتة ()1/1
حصة معيد التأمني من احتياطي اظتطالبات قيد التسوية يف بداية
الفًتة ()1/1
إرتايل التغري يف احتياطي اظتطالبات قيد التسوية
صايف التغري يف احتياطي اظتطالبات قيد التسوية

()156115111.11

1152815111.11

()7157245242.11

757185928.11

()2457785891.11

751615594.11

1.11

2715968.11

755111.11

311.11

-

()7155955342.11

احتياطي حوادث مفًتضة مل يبلغ عنها يف هناية الفًتة

-

()1151575842.11

()6955945453.11

()6252555622.11

-

()1157435356.11

()8185571.11

()553885192.11

()7185176.11

()7585151.11

()151275551.11

()16353415713.11

حصة اظتعيدين من احتياطي حوادث مفًتضة مل يبلغ عنها يف هناية
الفًتة

-

351365137.97

7956785157.11

353445183.51

-

1151715113.67

6395618.55

252945171.11

3275798.21

7185522.61

6345188.57

11159435581.18

احتياطي حوادث مفًتضة مل يبلغ عنها يف بداية الفًتة ()1/1

-

1152145322.11

5554355683.11

2253775881.11

-

1258355974.11

6795596.11

254125781.11

5135746.11

251145744.11

9525384.11

11755175119.11

حصة اظتعيدين من احتياطي حوادث مفًتضة مل يبلغ عنها يف بداية
الفًتة ()1/1

-

()258155598.11

()4456575442.11

()254785757.11

-

()1159555716.11

()5515229.11

()9325826.11

()3115538.11

()157115661.11

()7185731.11

إرتايل التغري يف احتياطي حوادث مفًتضة مل يبلغ عنها

-

()8435521.11

()1451585771.11

()3958775742.11

-

151925618.11

()1285975.11

()259755312.11

()2145431.11

153465694.11

()755167.11

()5558245614.11

صايف التغري يف احتياطي حوادث مفًتضة مل يبلغ عنها

-

()5225981.13

2158615845.11

()3951125315.51

-

()6925184.33

()395595.45

()156135967.11

()1775169.81

3645555.61

()1595818.43

()2159915519.92

اسًتدادات من مطالبات مدفوعة هناية الفًتة

-

-

1557725982.11

257475251.11

558145515.11

-

-

-

-

-

-

2453345737.11

()6651115497.11

العموالت اظتدفوعة للوكالء

-

()4465223.51

-

()2875551.11

-

()215798.11

-

()252375844.11

-

()2115967.11

-

()352145382.51

العموالت اظتدفوعة ظتندويب اظتبيعات

()7645615.21

()1154985671.58

()151375969.55

()2155145977.75

()1954635737.98

()757215816.65

()5435629.51

()252745126.76

()2875471.11

()255855741.75

()2485571.11

()6751415216.72

عموالت مدفوعة صتهات تسويقية أخرى "يتم ذكرىا"

-

()1265289.26

-

-

-

()6175514.82

()325185.53

()525237.33

()1235449.43

-

()9415666.37

عمولة االحتاد السوري لشركات التأمن إلدارة جتمع اإللزامي

-

-

()1959495717.11

-

-

-

-

-

-

-

-

()1959495717.11

مصاريف أتمينية أخرى (تُذكر إبفصاح)

()6385111.11

-

-

()253115111.11

-

()151115111.11

-

-

-

-

-

()359395111.11

األتعاب اإلدارية اظتدفوعة لشركات إدارة النفقات الطبية

-

-

-

-

()2654495728.11

-

-

-

-

-

-

()2654495728.11

بدال ت اعتيئة

()855448.11

()6265181.11

()153145944.11

()454935159.11

()251975824.11

()5145536.11

()435722.11

()3635132.11

()315615.11

()825175.11

()165756.11

()957585391.11

حصة صندوق تعويض متضرري حوادث السري غتهولة اظتسبب

-

-

()251215357.11

-

-

-

-

-

-

-

-

()251215357.11

حصة صندوق الرعاية االجتماعية

-

-

()2715142.11

-

-

-

-

-

-

-

-

()2715142.11

صايف اظتصاريف

()451885163.21

()358175994.37

()15455515431.55

()21253715251.25

()1586656595272.35

()451525826.19

()6595131.48

()655415216.92

()4215254.81

()256435477.57

()8755913.39

()2525656815822.96

صايف أرابح فروع التأمني

2857625373.96

4959525296.27

1853495369.45

27952915268.95

()94953785153.72

2459835971.21

251275519.15

1458935527.97

355125128.21

651415965.48

()4175747.39

()52157935481.56

صايف أرابح فروع التأمني يف الفًتة اظتقابلة

4659115312.11

4154175863.11

11559395416.11

5258895631.11

33351295498.11

1451385612.11

151715323.11

351155169.11

258175995.11

852745767.11

7345394.11

02330313181.33

تتوزع أقساط التأمني اإللزامي املكتتب هبا حتت فروع التأمني اإللزامي على النحو التايل:
لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف  30أيلول
( 2022غري مدقق)
اإللزامي داخلي
اإللزامي حدودي
بطاقة برتقالية

( 2021غري مدقق)

ل.س
74،367،767
23،239،960
803،920

ل.س
202،135،676
17،021،725

98،411،647

219،157،401

ايضاحات خاصة بهيئة اإلشراف على التأمين :
لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف  30أيلول
( 2022غري مدقق)
ل.س
6،711،039
976،078
9،257،948

رسوم هيئة اإلشراف على التأمني
حصة صندوق تعويض متضرري حوادث السري
األتعاب اإلدارية لشركات إدارة النفقات الصحية

( 2021غري مدقق)
ل.س
9،758،391
2،021،357
26،449،728

تضمن بند مصاريف تأمينية أخرى :
لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف  30آيلول
( 2022غري مدقق)
مصاريف بطاقات  / Crtتكميلي
مصاريف كشف حريق
أتعاب خبري اكتواري

( 2021غري مدقق)

ل.س
2،804،000
225،000
3،768،000

2301000
1000000
628000

6،797،000

3،929،000

صافي التغير في احتياطي المطالبات قيد التسوية وغير مبلغ عنها
من االسباب اجلوهرية اليت أدت اىل التغري الكبري يف صايف التغري يف احتياطي املطالبات قيد التسوية وغري مبلغ عنها بقيمة  / 401،908،309 /ل.س
بينما يف الربع الثالث من السنة املاضية  2021كان بقيمة  / 92،586،862 - /ل.س هو:
 التأمني الصحي  :فإن صايف التغري يف احتياطي املطالبات قيد التسوية بلغ  /335،618،480 /ل.س بسبب اخنفاض املطالبات قيد التسوية بتاريخ 2022/09/30فقد أصبحت / 104،502،731 /ل.س عوضا عن  / 440،121،211 /ل.س بتاريخ  2021/12/31كما مت دفع مطالبات صحي
بقيمة  / 485،800،321 /ل.س
 التأمني االلزامي :فقد متت املطابقة مع االحتاد السوري على الرصيد املسجل ومت التعديل بناء على املطابقة وفق كتاب املكتب املوحد السوري رقم  /13م مس  2022 /تاريخ  .2022/02/21والذي يفيد بأن املبلغ املتوجب على الشركة السورية الوطنية للتأمني تسديده  $ 78،576وبناءً على ماسبق مت تعديل
االحتياطي مللفات البطاقة الربتقالية حسب الكتاب الوارد مع مالحظة ابقاء االحتياطي للملفات املسجل عليها دعاوي قضائية ليصبح احتياطي حوادث البطاقة
الربتقالية بتاريخ  2022/03/31بعد التعديل  $ 172،633مبا يعادل  426،200،947ل.س.
36

 -25مكاسب ( /خسائر) السنة غير المحققة الناتجة عن تغيرات أسعار الصرف
بناءً على التعميم رقم 12لعام 2015الصادر عن هيئة األوراق واألسواق املالية يتم االعرتاف باملكاسب (اخلسائر) الناجتة عن إعادة تقييم البنود النقدية املعرتف

هبا بالعمالت األجنبية ببند منفصل يف قائمة الدخل الشامل قبل الدخل اخلاضع للضريبة و يتم فصل هذه املكاسب (اخلسائر) يف مكونات حقوق امللكية يف
قائمة املركز املايل وقائمة التغريات يف حقوق امللكية عن األرباح احملتجزة.

 -26مكاسب( /خسائر) الصرف المحققة
عند حدوث عملية مالية بعملة أجنبية ينشأ عنها أصل أو خصـم أو إيراد أو مصروف ومل تسو العملية وقت نشوئها تسجل تلك العملية بالعملة احمللية حسب
سعر الصرف السائد يف تاريخ احلدث .و يعاجل الربح أو اخلسارة الناتج عن اختالف سعر الصرف وقت تسويتها ضمن قائمة الدخل لنفس الفرتة.

-27رواتب وأجور وملحقاتها
يتكون هذا البند مما يلي:
لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف  30أيلول
( 2022غري مدقق)
رواتب و أجور
التأمينات االجتماعية
تعويضات أخرى
مكافأت املوظفني
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( 2021غري مدقق)

ل.س
237،517،922
32،762،868
64،038،904

ل.س
126،569،240
18،775،894
26،687،612
78،839،310

334،319،694

250،872،056

 -28مصاريف إدارية وعمومية
يتكون هذا البند مما يلي:
لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف  30أيلول
( 2022غري مدقق)
قرطاسية ومواد طباعة
كهرباء وماء وتدفئة
صيانة
إجيارات ومصاريف مكتبية
ضيافة وبوفيه
أتعاب مهنية
أتعاب تدقيق خارجي
دعاية و اعالن
بريد وبرق وھاتف وانرتنت
مصاريف سفر وتنقالت
تنظيف
اشرتاكات
تأمني
ضرائب ورسوم حكومية وغرامات
مصاريف أخرى
تدريب
مصروف كمبيوتر وبرنامج التأمني املتكامل لدعم املعيار 17
تعويضات أعضاء جملس اإلدارة

( 2021غري مدقق)

ل.س
23،998،900
62،372،390
23،729،350
23،610،837
21،631،284
5،850،000
6،750،000
2،097،563
4،524،666
15،401،188
4،854،861
5،275،000
11،380،502
310،689،794
34،903،472
1،967،956
41،247،981
5،100،000

ل.س
30،285،390
17،930،445
15،115،535
65،396،737
13،014،346
17،626،399
8،000،000
7،140،908
4،005،995
5،163،572
2،017،225
5،375،000
28،244،059
1،793،515
82،928،848
4،800،000

605،385،744

308،837،974

 -29ربحية (/خسارة) السهم األساسية والمخففة
بتكون هذا البند مما يلي:
لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف  30أيلول
( 2022غري مدقق)

( 2021غري مدقق)

ل.س

ل.س

صايف ربح (خسارة ) السنة

1،128،904،997

2،908،649،340

املتوس املرجح لعدد األسهم  100ل.س

15،000،000

15،000،000

رحبية السهم األساسية و املخفضة

75.26

193.91
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 -30كفاية رأس المال
تتبع الشركة سياسة إلدارة رأس املال وذلك متاشياً مع تعليمات هيئة اإلشراف على التأمني الصادرة يف 11كانون األول (2008قرار رقم  )210/100حول
حتديد كفاية األموال اخلاصة .يشرتط هذا القرار أال تتدىن نسبة املالءة (كفاية رأس املال) لدى الشركة عن  %150من رأس املال املتوفر.
كما يف  30أيلول
( 2022غري مدقق)

كما يف  31كانون األول
( 2021مدقق)

ل.س

ل.س

رأس املال املكتتب

1،500،000،000

1،500،000،000

احتياطي قانوين

327،170،120

327،170،120

خسائر مدورة

()669،772،421

4،747،924

مكاسب(/خسائر ) غري حمققة مرتاكمة ناجتة عن فروقات أسعار

5،981،197،449

2،586،913،814

أرباح ( /خسائر ) الفرتة

()183،417،667

()674،520،345

صايف التغري يف القيمة العادلة الستثمارات مالية من خالل بيان الدخل الشامل

5،414،014

5،414،014

مكاسب  (/خسائر ) غري حمققة للسنة ناجتة عن فروقات سعر الصرف

1،312،322،664

3،394،283،635

صايف األموال اخلاصة األساسية

8،272،914،159

7،144،009،164

صايف رأس املال االضايف

-

-

إمجايل رأس املال املتوفر

8،272،914،159

7،144،009،164

رأس املال املطلوب مقابل خماطر املوجودات

814،091،034

787،862،785

رأس املال املطلوب مقابل االلتزامات االكتتابية

242،608،619

382،135،658

رأس املال املطلوب مقابل خماطر معيدي التامني

34،430،193

53،963،028

رأس املال املطلوب مقابل خماطر تامني احلياة

2،484،750

2،603،675

إمجايل رأس املال املطلوب

1،093،614،596

1،226،565،146

%756.5

نسبة هامش املالءة %

%582.4

 -31القيمة العادلة وإدارة المخاطر
أ -القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية:
ال يوجد فرق جوهري بني القيمة الدفرتية والقيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية املوقوفة بتاريخ بيان الوضع املايل باستثناء املوجودات املالية احملددة بالقيمة
العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر.
ب -إدارة خماطر التأمني:
مخاطر التأمين
إن خماطر التأمني هي املخاطر اليت يولدها عدم التأكد من حدوث ،توقيت أو قيمة املطلوبات التأمينية .إن إدارة خماطر التأمني ممكنة من خالل متابعة كمية
وتكوين اإلنتاج اجلديد ،ومتابعة صحة التسعري ومتابعة املطالبات الفعلية مقابل املطالبات املتوقعة
يعترب اخلطر مبوجب أي عقد تأمني احتمال حتقق حدث مؤمن عليه وما يستتبع ذلك من مطالبات ذات قيم غري مؤكدة ،نظراً إىل طبيعة عقد التأمني ،يكون
حتقق هذا اخلطر مفاجئاً وبالتايل ال ميكن توقعه.
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إن اخلطر األساسي الذي ي واجه شركات التأمني مبوجب عقودها التأمينية هو أن تفوق املطالبات الفعلية وتسديدات املنافع القيمة املذكورة حتت بند املطلوبات
التأمينية إضافة إىل احتمال تسعري غري مالئم لألخطار ووضع األقساط غري املناسبة واالكتتاب بأخطار سيئة أو غري قابلة للتأمني.
بناءً عليه فإن تواتر املطالبات واملنافع وحدهتا تتعدى املبالغ اليت كانت مقدرة عند وقوع حوادث التأمني ،وختتلف األرقام الفعلية ومبالغ املطالبات واملنافع من
سنة إىل أخرى عن التقديرات املتوقعة.

أضف إىل ذلك أنه كلما تنوعت احملفظة التأمينية ،كلما كانت أقل عرضة للتأثر بالتغريات اليت تطرأ على أي من تكويناهتا ،وقد طورت الشركة اسرتاتيجية
االكتتاب بعقود التأمني لتنويع األخطار التأمينية اليت تقب ل هبا وضمن كل فئة من تلك الفئات لتوسيع قاعدة األخطار بغية ختفيض نسبة التغري يف النتيجة
املتوقعة.
تدير الشركة أخطارها من خالل اسرتاتيجية اكتتاب سليمة ومعاهدات إعادة تأمني ذات فئة ممتازة ،ومعاجلة احلوادث معاجلة فعالة ،وتضع الشركة األسس
االكتتابية اليت توفر املعايري املالئمة الختيار األخطار.
وقد توزعت احملفظة التأمينية لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف  30أيلول  2022على فروع التأمني بالشكل التايل:
فرع احلياة  ،% 1،91البحري  ،% 12.99السيارات إلزامي  ،% 8.63السيارات شامل  ،% 36.36الصحي  ،% 17.04احلريق ،% 13.13
اهلندسي  ،% 0.45السفر  ، % 6.51احلوادث الشخصية  ،% 0،99احلوادث العامة  % 0،42املسؤوليات .% 1.56
وقد توزعت احملفظة التأمينية لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف  30أيلول  2021على فروع التأمني بالشكل التايل:
فرع احلياة  ،% 2.13البحري  ،% 6.07السيارات إلزامي  ،% 12.75السيارات شامل  ،% 44.19الصحي  ،% 24.59احلريق ، % 4.89
اهلندسي  ،% 0.4السفر  ،% 3.68احلوادث العامة  ،% 0.003احلوادث الشخصية ، % 0.449املسؤوليات . % 0.53
مخاطر إعادة التأمين
قامت الشركة بإبرام عقود إعادة تأمني مع شركات أخرى ،لتقليص املخاطر املالية النامجة عن املطالبات الكبرية ،وذلك كما هو معمول به يف باقي شركات
التأمني .تقوم الشركة بتقييم الوضع املايل لشركة إعادة التأمني املتعاقدة معها ويتمحور اهتمامها حول األخطار االئتمانية النامجة عن التوزع اجلغرايف وطبيعة
األنشطة والفعاليات لشركات إعادة التأمني ،دخلت الشركة يف معاهدات إعادة تأمني توفر هلا القدرة على مواجهة األخطار بأسعار منافسة ومتكنها من االحتفاظ
باحلد األمثل من األخطار ،مع األخذ بعني االعتبار املوارد املالية كرأس املال االحتياطيات وحجم حمفظة األوراق املالية واألصول اجلاهزة .إن حجم املخاطر
احملتفظ به يتناسب مع القواعد العملية ومقياس املقارنة العام ،واألكثر أمهية ،هو االحتفاظ بنسبة سيولة عالية للشركة.
إن عقود أقساط إعادة التأمني ال حتل الشركة من التزاماهتا جتاه املؤمن هلم .وتبقى الشركة ملتزمة جتاه املؤمن هلم باحلصة املعاد تأمينها حىت يف حال عدم وفاء
شركة إعادة التأمني بالتزاماهتا.
مخاطر السوق
تنشأ هذه املخاطر من التغريات يف قيمة ،أو اإليرادات النامجة عن املوجودات أو الفوائد أو أسعار صرف العمالت مبا فيها املخاطر النامجة عن عدم التطابق بني
املوجودات واملطلوبات.
مخاطر االئتمان
تتمثل خماطر االئتمان بعدم متكن ااملدينني من الوفاء بالتزاماهتم جتاه الشركة .إن متابعة خماطر التسليف هي من مسؤولية الشركة اليت تتبع مباد توجيهية صارمة
تأخذ بعني االعتبار معدل التصنيف األدىن للمقرتضني والتنويع يف خماطر التسليف يف كافة أقسام الشركة املعرضة لتلك املخاطر وخاصة قسمي االكتتاب وإعادة
التأمني.
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مخاطر معدل الفائدة
تنشأ هذه املخاطر من التغريات اليت حتدث يف معدالت الفوائد السوقية واليت هلا تأثري مباشر على املوجودات املنتجة للفوائد واملطلوبات اخلاضعة للفوائد .تنحصر
خماطر الفائدة يف احلسابات املصرفية املنتجة للفوائد واحلسابات اجملمدة ملعيدي التأمني اخلاضعة للفوائد.
مخاطر العمليات
إن خماطر العمليات هي خماطر اخلسارة أو التأثريات السلبية على العمل الناجتة عن عدم صحة أو فشل اإلجراءات التطبيقية الداخلية واألشخاص واألنظمة
الداخلية للشركة أو عن أحداث خارجية .تتم إدارة خماطر العمليات من خالل هيكلة تتطلب حتديد املخاطر وطرق تقييمها حبسب تأثريها ونسبة حدوثها ومن
خالل طرق تقييم ذاتية ملتابعة فعالية هذه اإلجراءات .إن املخاطر االسرتاتيجية حتدد وتتابع من خالل عملية التخطي السنوية.
مخاطر العمالت األجنبية
تقوم الشركة بإعداد حتليل احلساسية ملراقبة أثر التغريات على صايف األرباح واخلسائر يف حال حدوث تغري معقول يف أسعار الصرف .تنشأ هذه املخاطر من
احتمال أن التقلبات يف أسعار صرف العمالت قد تؤثر على قيمة املوجودات واملطلوبات املالية.
تتلخص القيمة الدفرتية لألصول املالية كما يلي:
املطلوبات

املوجودات
كما يف  30آيلول

كما يف  31كانون االول

( 2022غري مدقق)

( 2021مدقق)

ل.س

ل.س

كما يف  30آيلول

كما يف  31كانون االول
( 2021مدقق)

( 2022غري مدقق)

ل.س

ل.س

دوالر أمريكي

8،321،476،400

6،821،541،683

650،012،584

258،374،272

يورو

248،299،817

242،102،327

-

-

جنيه اسرتليين

78،416،118

81،511،551

-

-

يظهر اجلدول التايل حتليل حساسية الشركة لتغريات أسعار صرف العمالت األجنبية املذكورة أعاله مقابل اللرية السورية بنسبة  % 10حتليل احلساسية يتضمن
فق األرصدة ذات الصفة النقدية بالعمالت األجنبية.
األثر على األرباح و اخلسائر كما يف
 30أيلول ( 2022غري مدقق)
دوالر أمريكي
يورو
جنيه اسرتليين

ل.س
767،146،382
24،829،982
7،841،612

 31كانون األول ( 2021مدقق)
ل.س
656،316،741
24،210،233
8،151،155
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مخاطر السيولة

إن إدارة خماطر السيولة تتمثل بالتأكد من توفر سيولة كافية لإليفاء بااللتزامات املرتتبة على الشركة عند استحقاق أية دفعة .هلذه الغاية ،فإن الشركة تقوم
بقياس التدفق النقدي املتوقع بالنسبة للموجودات واملطلوبات على حد سواء وذلك بشكل دوري.
كما يف  30أيلول ( 2022غري مدقق)
املوجودات

لغاية سنة

أكثر من سنة

اجملموع

ل.س

ل.س

ل.س

النقد وما يف حكمه

2،365،256،862

-

2،365،256،862

ودائع الجل لدى املصارف

6،934،398،200

-

6،934،398،200

استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

268،265،209

-

268،265،209

استثمارات مالية من خالل بيان الدخل الشامل

-

57،983،850

57،983،850

عمالء مدينون

294،282،453

-

294،282،453

حسابات شركات التأمني و إعادة التامني املدينة

849،314،370

-

849،314،370

ذمم مدينة  -أطراف ذات عالقة

23،071،554

-

23،071،554

فوائد مستحقة غري مقبوضة و أرصدة مدينة أخرى

102،063،160

-

102،063،160

حصة معيدي التأمني من االحتياطات الفنية و احلسابية

746،736،932

-

746،736،932

وديعة جممدة لصاحل هيئة اإلشراف على التأمني

-

25،000،000

25،000،000

جمموعة املوجودات

11،583،388،740

82،983،850

11،666،372،590

املطلوبات
حسابات شركات التأمني و إعادة التامني الدائنة

1،364،678،835

-

1،364،678،835

ذمم دائنة  -أطراف ذات عالقة

2،200،822

-

2،200،822

عمالء دائنون

62،339،829

-

62،339،829

االحتياطات الفنية و احلسابية

2،093،616،196

-

2،093،616،196

ذمم دائنة و دائنون خمتلفون

675،121،314

-

675،121،314

مطلوبات ضريبة مؤجلة

1،069،836

-

1،069،836

مؤونة ضريبة الدخل

7،143،071

-

7،143،071

جمموعة املطلوبات

4،206،169،903

-

4،206،169،903

فائض السيولة

7،377،218،837

82،983،850

7،460،202،687
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كما يف  31كانون االول ( 2021مدقق)
املوجودات

لغاية سنة

أكثر من سنة

اجملموع

ل.س

ل.س

ل.س

النقد وما يف حكمه

2،203،548،372

-

2،203،548،372

ودائع الجل لدى املصارف

6،515،906،560

-

6،515،906،560

استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل

114،791،572

-

114،791،572

استثمارات مالية من خالل بيان الدخل الشامل

-

57،983،850

57،983،850

عمالء مدينون

310،438،504

-

310،438،504

حسابات شركات التأمني و إعادة التامني املدينة

706،034،078

-

706،034،078

ذمم مدينة  -أطراف ذات عالقة

46،569،322

-

46،569،322

فوائد مستحقة غري مقبوضة و أرصدة مدينة أخرى

107،909،504

-

107،909،504

حصة معيدي التأمني من االحتياطات الفنية و احلسابية

803،627،319

-

803،627،319

وديعة جممدة لصاحل هيئة اإلشراف على التأمني

-

25،000،000

25،000،000

جمموعة املوجودات

10،808،825،231

82،983،850

10،891،809،081

املطلوبات
حسابات شركات التأمني و إعادة التامني الدائنة

1،110،352،765

-

1،110،352،765

ذمم دائنة  -أطراف ذات عالقة

16،337،996

-

16،337،996

عمالء دائنون

77،725،099

-

77،725،099

االحتياطات الفنية و احلسابية

2،803،087،933

-

2،803،087،933

ذمم دائنة و دائنون خمتلفون

584،727،428

-

584،727،428

مطلوبات ضريبة مؤجلة

1،069،836

-

1،069،836

مؤونة ضريبة الدخل

1،186،420

-

1،186،420

جمموعة املطلوبات

4،594،487،477

-

4،594،487،477

فائض السيولة

6،214،337،753

82،983،850

6،297،321،603
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