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معلومات عامة

أتسست الشركة السورية الدولية للتأمي (آروب سورية) وفقا للمرسوم التشريعي رقم  68لعام  2004وألحاام املرسوم التشريعي رقم  43لعام
 2005وتعليمات التنفيذية واألنظمة الم تضعها ملي ة اإلشراا على التأمي يف سورية ووفقا ألحاام قانون التجارة رقم  149لعام  .1949سجلت
الشركة يف السجل التجاري حملافظة دمشق ت الرقم  14653بتاريخ  20حزيران  .2006مت ترخيص الشركة من ق ل ملي ة اإلشراا على التأمي
يف سورية لقرار رقم  100/32بتاريخ  6متوز  ،2006سجلت الشركة يف السجل اخلاا لشركات التأمي لدى ملي ة اإلشراا على التأمي ت
الرقم .3
غاية الشركة مزاولة أعمال التأمي امل اشرة يف كافة فرو التأمي.
تزاول الشركة عملها ضمن فروعها يف دمشق وحلب ومحص ومحال والالنقية وطرطوس إلضافة إىل وجود ممثلي يف فرو بنك سورية
واملهجر ش.م.م.
 - 2تط يق املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة
يف الفرتة اوالية ،قامت الشركة بتط يق مجيع املعايري والتفسريات املعدلة واجلديدة ال ادرة عن جملس معايري احملاس ة الدولية ( )IASBوجلنة تفسري
إعداد التقارير املالية ( )IFRICالتابعة للمجلس والم ختص وتسري على نشاطات الشركة للفرتات احملاس ية الم ت دأ من  1كانون الثاين .2022
يطرأ أي تعديل على ال يايت املالية املوحدة ،جراج تط يق ملذل املعايري وتفسرياهتا.
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السياسات احملاس ية

إعداد املعلومات املالية املرحلية املوجزة والسياسات احملاس ية
جرى إعداد املعلومات املالية املرحلية املوجزة املرفقة لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف  30أيلول  2022وفقا للمعيار احملاسيب الدويل رقم " 34التقارير
املالية املرحلية" وقواني وأنظمة التأمي املرعية يف اجلمهورية العربية السورية .إن السياسات احملاس ية املت عة وطرق االحتساب املستلدمة يف إعداد
املعلومات املالية املرحلية املوجزة تتفق مع تلك املستلدمة يف إعداد ال يايت املالية املدققة للسنة املنتهية يف 31كانون األول .2021
مت إعداد املعلومات املالية على أساس الالفة التاراية ستثناج املوجودات املالية على أساس القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والم
تظهر لقيمة العادلة .تظهر املعلومات املالية املرحلية املوجزة للرية السورية (ل.س ،).العملة التشغيلية للشركة وعملة االقت اد.
إن املعلومات املالية املرحلية املوجزة ال تتضمن كافة املعلومات واإليضاحات املطلوبة للمعلومات املالية السنوية واملعدة وفقا للمعايري الدولية للتقارير
املالية ،كما أن نتااج أعمال الشركة لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف  30أيلول  2022ال متثل لضرورة معشرا على النتااج املتوقعة للسنة املنتهية يف
 31كانون األول .2022
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فيما يلي مللص لسياسات احملاس ية اهلامة:
أ -عقود التأمي:
إن عقد التأمي ملو كناية عن عقد يتعهد اوج الفريق األول (شركة التأمي) بتغطية خماطر حمددة قد ت يب الفريق الثاين (املعمن ل ) ونلك
من خالل التعويض عن حدث مستق لي حمدد (اوادث املعمن علي ) الذي قد ي يب ويعثر سل ا على املعمن ل  .تعترب األقساط على عقود
التأمي إيرادات عند إصدار ال والص.
يتم احتساب االحتياطي اوساب املتعلق لتأمي على اوياة بناج على رأي خ ري اكتواري مق ول لدى ملي ة اإلشراا على التأمي ويتم
احتساب االحتياطي الفين وفقا لتعليمات ملي ة اإلشراا على التأمي ملقابلة قيمة األقساط غري املستحقة واملسجلة كإيرادات يف بيان الدخل
الشامل .وملو حيتسب وفقا للنسب التالية من حجم األقساط املاتتب قا:
كما يف  30أيلول
2022

كما يف  31كانون األول
2021

%

%

25
100
40
40
40
100
60

أتمي النقل ال حري-بضااع
أتمي املسافرين
التأمينات العامة و قي فرو التأمي
التأمي ال حي
أتمي إلزامي للسيارات
أتمينات آلجال طويلة
اووادث الشل ية

25
100
40
40
40
100
60

ب -التزامات عقود التأمي:
التزامات عقود التأمي جتال املطال ات ت التسوية يتج من مطال ات بلغت للشركة والزالت ت التسوية بتاريخ بيان الوضع املايل إلضافة
إىل مطال ات حدثت و ي لغ عنها .ويتم احتساقا وفقا لتعليمات ملي ة االشراا على التأمي كما يلي:
 100مل ة من اخلسارة املقدرة
 مطال ات عن حوادث ت التسوية مطال ات حدثت و ي لغ عنها (:)IBNRمجيع فرو التأمي عدا التأمي ال حي واإللزامي واوياة أيهما أكرب  15مل ة من قيمة مطال ات ت التس ـ ـ ـ ــوية أو  7.5مل ة من قيمة
األقساط املاتتب قا لال فر من فرو التأمي
أيهم ــا أكثر  15مل ــة من قيم ــة التغري يف احتي ــاطي قي ــد التسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوي ــة (إمج ــايل
التأمي اإللزامي
احتيـاطي قيـد التسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويـة حمتجز آلخر املـدة مطروحـا منـ إمجـايل احتيـاطي قيـد
التسوية املفرع عن أول املدة) أو  7.5مل ة من قيمة األقساط املاتتب قا.
يتم احتجاز مطال ات حدثت و ي لغ عنها جلميع فرو التأمي ملدة سنة واحدة عدا فر التأمي اإللزامي فيتم احتجازل ملدة ثالثة سنوات.
كما يتم اإلفراع عن احتياطي مطال ات حدثت و ي لغ عنها لفر السفر ،للعقود املنتهية ،بشال ربع سنوي يف هناية الربع التايل للربع الذي
مت االحتجاز في .
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ع -عمليات إعادة التأمي:
لقد اعتمدت الشركة احتساب ح ة شركات إعادة التأمي من األقساط والعمولة املق وضة من شركات إعادة التأمي وح ة شركات إعادة
التأمي من املطال ات املدفوعة و ت التسوية واملطال ات الم حدثت و ي لغ عنها على أساس اتفاقيات معقودة معها وسجلت يف حسا ت
ملذل الشركات.
د -ح ة معيدي التأمي من االحتياطي الفين واوساب:
يتم احتساب ح ة معيدي التأمي من االحتياطي الفين واوساب على أساس اإلسنادات الفعلية املقدمة هلم وإمجايل امل الغ الفعلية العاادة
لإلحتياطي الفين واوساب.
يتم إظهار ح ة معيدي التأمي من االحتياطي الفين واوساب كذمم مدينة يف بيان الوضع املايل ويتم احتساقا كما يلي:
 100مل ة من اخلسارة املقدرة
 مطال ات عن حوادث ت التسوية مطال ات حدثت و ي لغ عنها ()IBNRمجيع فرو التأمي عدا التأمي ال حي واإللزامي واوياة أيهمــا أكثر  15مل ــة من قيمــة ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة معيــدي التــأمي من مطــال ــات ـت
التسوية أو  7.5مل ة من أقساط إعادة التأمي العاادة لنفس السنة
أيهما أكثر  15مل ة من ح ة املعيد من قيمة التغري يف احتياطي قيد التسوية
التأمي اإللزامي
(إمجايل احتياطي قيد التسوية حمتجز آلخر املدة مطروحا من إمجايل احتياطي
قيد التسـ ـ ـ ـ ـ ــوية املفرع عن أول املدة) أو  7.5مل ة من أقسـ ـ ـ ـ ـ ــاط إعادة التأمي
العاادة لنفس السنة.
يتم احتجاز ح ة معيدي التأمي من مطال ات حدثت و ي لغ عنها جلميع فرو التأمي ملدة سنة واحدة عدا فر التأمينات اإللزامي فيتم
احتجازل ملدة ثالثة سنوات .كما يتم اإلفراع عن احتياطي مطال ات حدثت و ي لغ عنها لفر السفر ،للعقود املنتهية ،بشال ربع سنوي يف
هناية الربع التايل للربع الذي مت االحتجاز في .
ه -املطال ات املدفوعة:
تظهر املطال ات املدفوعة الم متثل التعويضات املسددة خالل السنة والتعويضات املتوج ة واملي عقود التأمي لنهاية السنة بعد تنـزيل
االسرتدادات املستحقة عنها .حيث تقوم الشركة بقيد اإلسرتدادات املستحقة عن املطال ات املدفوعة عند يلها.
و -إيرادات الفوااد:
تقيد إيرادات الفوااد على أساس االستحقاق يف بيان الدخل الشامل وتتضمن الفوااد املاتس ة على الودااع لدى امل ارا والم تسب
على أساس امل لغ ونس ة الفاادة املط قة.
ز -كلفة االستدانة:
يتم تسجيل كلفة االستدانة يف بيان الدخل الشامل يف الفرتة الم ققت فيها ملذل الالفة.
ح -املوجودات واملطلو ت املالية:
يتم االعرتاا ملوجودات واملطلو ت املالية يف بيان الوضع املايل عندما ت ح الشركة طرفا يف الشروط التعاقدية لألدوات املالية.
تظهر الذمم املدينة ونمم العمالج والوكالج ووسطاج التأمي بقيمتها االمسية بعد تنـزيل معويت مناس ة للقيم غري القابلة للتح يل املتوقعة.
تظهر الذمم الداانة ونمم شركات إعادة التأمي بقيمتها االمسية.
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ط  -االستثمارات العقارية:
تظهر االستثمارات العقارية بسعر الالفة بعد تنزيل االستهالكات املرتاكمة وخسارة تدين القيمة إن وجدت ويتم اإلف اح عن قيمتها العادلة
يف إيضاح االستثمارات العقارية.
ي -النقد وما يوزاي النقد:
يتضمن ملذا ال ند النقد واوسا ت اجلارية والودااع ألجل نات االستحقاقات الق رية الم ال تتعدى استحقاقاهتا األصلية الثالثة أشهر
(ثالثة أشهر فأقل).
ك -ويل العمالت األجن ية:
إن العمليات اجلارية خالل السنة لعمالت غري اللرية السورية يتم ويلها اىل اللرية السورية ستعمال أسعار ال را الساادة يف اتريخ
العملية .اري إعادة ويل أرصدة املوجودات واملطلو ت املالية بتلك العمالت على أساس أسعار ال را الساادة يف اتريخ ال يايت املالية.
أما أرصدة املوجودات واملطلو ت غري املالية وحقوق الشركاج فيتم ويلها على أساس سعر ال را التاراي.
يتم قيد أر ح أو خساار فروقات ال را الناجتة من جراج ملذل العمليات يف بيان الدخل الشامل.
بلغت أسعار صرا العمالت األجن ية كما يلي:

دوالر أمرياي
يورو

كما يف  30أيلول
2022
ل.س.

كما يف  31كانون األول
2021
ل.س.

3.015

2.512

2.920.03

2.845.34

أحاام حماس ية مهمة وم ادر أساسية للتقديرات واالفرتاضات
-4
يف سـياق تط يق السـياسـات احملاسـ ية املذكورة يف اإليضـاح ( )3أعالل ،على إدارة الشـركة أن تسـتعمل تقديرات وافرتاضـات متعلقة لقيمة الدفرتية
للموجودات واملطلو ت غري املتوفرة من م ـ ـ ــادر أخرى .تعتمد ملذل التقديرات واالفرتاضـ ـ ــات املتعلقة قا على عامل اخلربة وعلى عوامل أخرى
تعترب نات صلة  .وقد ختتلا النتااج الفعلية عن ملذل التقديرات واالفرتاضات.
تتم مراجعة التقديرات واالفرتاض ــات بش ــال دوري .يعرتا لفروقات الناجتة عن مراجعة التقديرات احملاس ـ ية يف الفرتة الم تراجع فيها التقديرات
ونلك إنا كانت ملذل املراجعة تعثر ح ـراي على ملذل الفرتة ،أو يف فرتة املراجعة وفرتات الحقة إنا كانت املراجعة تعثر على الفرتة اوالية وفرتات
الحقة.
أ-

م دأ االستمرارية:

قامت اإلدارة بتقييم مدى قدرة الشـركة على االسـتمرار يف العمل على أسـاس م دأ االسـتمرارية ونلك حسـب متطل ات معيار احملاسـ ة الدويل رقم
 . 1اعتمدت االدارة بتقييمها على جمموعة من املعشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات املالية والتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغيلية .تعتقد االدارة أن و لرغم من حالة عدم االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقرار الم متر قا
اجلمهورية العربية السـورية وحالة عدم اليقي املسـتق لية ،فإن الشـركة متتلك املوارد الاافية لالسـتمرار لعمل يف املدى املسـتق لي املنظور .بناج علي
فقد مت إعداد القواام املالية على أساس م دأ االستمرارية.
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ب -إخنفاض قيمة نمم التأمي املدينة:
يتم تقدير القيمة القابلة للتح ـيل من نمم التأمي املدينة عند وجود إماانية عدم ـيل تلك الذمم بشـال كامل .إن ديد وجود إخنفاض يف
قيمة نمم التأمي املدينة ،يتطلب من اإلدارة تقييم مسـ ـ ــتوى املالجة والسـ ـ ــيولة املالية واملي بوالص التأمي وكذلك لشـ ـ ــركات التأمي ،وكذلك يتم
مراجعة نســب التح ــيالت بناج على املعلومات التاراية للشــركة والدراســات التف ــيلية الم متت خالل الفرتة ورأي اإلدارة القانونية للشــركة .يتم
إث ات الفرق بي امل الغ املتوقع ــيلها والقيمة الدفرتية كم ــاريا يف بيان الدخل الش ــامل .يتم إث ات الفرق بي امل الغ الم يتم ــيلها فعليا
خالل الفرتات املستق لية وامل الغ املتوقعة يف بيان الدخل الشامل يف الفرتة الم يتم قا التح يل.
ع -تقييم اإللتزامات الناجتة عن املطال ات املوقوفة لعقود التأمي:
يعترب تقدير اإللتزامات الناجتة عن املطال ات املوقوفة لعقود التأمي على أن أكثر التوقعات اوس ـ ـ ـ ـ ــابية للش ـ ـ ـ ـ ــركة .حيث ملنالك عوامل غري معكدة
اب أخذملا العت ار عند تقدير اإللتزام الم ستقوم الشركة بتسديدل الحقا مقابل ملذل املطال ات .يتم تقدير اإللتزامات الناش ة لال من القيمة
املتوقعـة لتاـاليا املطـال ـات امل لغ عنهـا بتـاريخ املركز املـايل .إن االلتزام ملطـال ـات امل لغ عنهـا والم يتم س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدادملـا يتم تقـديرملـا اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتنـادا إىل
املعلومات املتعلقة بال مطال ة على حدة أُبلغت للشـ ـ ـ ـ ــركة .كما يف اتريخ املركز املايل يتم إعادة تقييم املطال ات لافايتها ويتم تعديل املل ـ ـ ـ ــص
بناج على نلك.
دـ -استهالكات األصول الثابتة:
تقوم الشــركة اراجعة األعمار اإلنتاجية املقدرة لألصــول الثابتة املادية وطريقة االســتهالك املط قة وقيمة النفاية يف هناية العمر اإلنتاجي لألصــل يف
هناية كل دورة مالية.
ملـ -اطفاج األصول غري املادية:
تقوم الشركة اراجعة االعمار اإلنتاج ية املقدرة لألصول غري املادية وطريقة االطفاج يف هناية كل دورة مالية.
و -معونة الديون املشاوك فيها:
تُسـجل معونة الديون املشـاوك فيها عند تواجد شـاوك حول إماانية ـيل اوسـا ت املدينة لدى الشـركة وتقدر إداراي بناج على دراسـة أعمار
الذمم املدينة.
ز -تدين قيمة املوجودات وتاوين املعويت الالزمة:
يف ظل الظروا الراملنة الم متر قا اجلمهوري ة العربية الس ـ ـ ـ ـ ـ ــورية ،قامت اإلدارة بتقدير القيمة االس ـ ـ ـ ـ ـ ــرتدادية لألص ـ ـ ـ ـ ـ ــول .عتقاد اإلدارة ،ال توجد
معشرات لتاوين معويت تدين إضافية.
-5

النقد وما يوازي النقد

يتاون ملذا ال ند مما يلي:

كما يف  30أيلول ( 2022غري مدققة)
العملة األصلية
ل.س.

132,616,212
النقد يف ال ندوق
722.669.217
حسا ت جارية لدى امل ارا
ودااع استحقاقها األصلي (خالل فرتة ثالثة أشهر أو أقل) 100,000,000
955.285.429
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القيمة املقابلة
للعمالت األجن ية
ل.س.

480.762.496
1,350,649,359
1.831.411.855

اجملمو
ل.س.

132,616,212
1,203,431,713
1,450,649,359
2,786,697,284

كما يف  31كانون األول ( 2021مدققة)
القيمة املقابلة
العملة األصلية
ل.س.

93.411.179
النقد يف ال ندوق
569.846.842
حسا ت جارية لدى امل ارا
ودااع استحقاقها األصلي خالل فرتة ثالثة أشهر أو أقل 600.000.000
1.263.258.021

اجملمو
ل.س.

للعمالت األجن ية
ل.س.

160.197.588
3.229.884.133

93.411.179
730.044.430
3.829.884.133

3.390.081.721

4.653.339.742

بلغ معدل الفاادة على ودااع استحقاقها األصلي خالل فرتة ثالثة أشهر أو أقل  %0.6للدوالر األمرياي كما يف  30أيلول  2022و%3.5-0.6
كما يف  31كانون األول  %11-7.25( 2021للرية السورية كما يف  30أيلول  2022و 31كانون األول .)2021
-6

ودااع ألجل لدى امل ارا

يتاون ملذا ال ند مما يلي:

العملة األصلية
ل.س.

ودااع تستحق خالل سنة

ودااع تستحق خالل سنة

كما يف  30أيلول ( 2022غري مدققة)
القيمة املقابلة
للعمالت األجن ية
ل.س.

اجملمو
ل.س.

3.604.291.552

2.755.656.182

6,359,947,734

3.604.291.552

2.755.656.182

6,359,947,734

العملة األصلية
ل.س.

كما يف  31كانون األول ( 2021مدققة)
القيمة املقابلة
للعمالت األجن ية
ل.س.

اجملمو
ل.س.

2.274.337.464

407.844.703

2.682.182.167

2.274.337.464

407.844.703

2.682.182.167

تراوح معدل الفاادة على الودااع ألجل لدى امل ارا بي  %12.5-8.25للرية السورية و %0.6-0.5للدوالر األمرياي كما يف  30أيلول 2022
(مقابل بي  %9.25-7.75للرية السورية ومعدل  %1للدوالر األمرياي كما يف  31كانون األول .)2021
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-7

استثمارات مالية حمددة على أساس القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

ميثل ملذا ال ند أسهم شركات حملية مشرتاة من سوق دمشق لألوراق املالية ويتاون مما يلي:
كما يف  30أيلول
( 2022غري مدققة)
ل.س.

الالفة:

كما يف  31كانون األول
( 2021مدققة)
ل.س.

الرصيد يف بداية الفرتة  /السنة
استثمارات مالية م اعة

90.681.002
(43.008.122

90.681.002
)

الرصيد يف هناية الفرتة  /السنة

47.672.880

90.681.002

التغري املرتاكم يف القيمة العادلة لالستثمارات:

الرصيد يف بداية الفرتة  /السنة
التغري يف القيمة العادلة لالستثمارات

383,685,359
33,700,277

219.104.012
164.581.347

الرصيد يف هناية الفرتة  /السنة (إيضاح )23

417,385,636

383.685.359

465,058,516

474.366.361

-8

عمالج مدينون ،وسطاج ووكالج أتمي

يظهر رصيد عمالج مدينون ووسطاج ووكالج أتمي ل ايف بعد است عاد معونة الديون املشاوك قا كما يلي:
كما يف  30أيلول

( 2022غري مدققة)
ل.س.

عمالج مدينون
وسطاج ووكالج أتمي
خم ص ديون مشاوك فيها
تتللص حركة معونة ديون مشاوك فيها كالتايل:

( 2021مدققة)
ل.س.

631,341,381
10,680,990
642,022,371
(14,818,726

454.810.295
3.715.742
458.526.037
) (14.818.726

627,203,645

443.707.311

كما يف  30أيلول
( 2022غري مدققة)
ل.س.

الرصيد يف بداية الفرتة /السنة
إضافات

14,818,726
-

الرصيد يف هناية الفرتة /السنة

14,818,726
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كما يف  31كانون األول

كما يف  31كانون األول
( 2021مدققة)
ل.س.

12.931.442
1.887.284
14.818.726

)

-9

حسا ت مدينة من شركات التأمي وإعادة التأمي

ميثل ملذا ال ند أرصدة مدينة من شركات التأمي وإعادة التأمي.
إن أعمار ملذل الذمم ال تتجاوز  60يوم.
إن  %79من ملذل األرصدة ترتكز يف أربع شركات أتمي من أصل إحدى عشر شركة كما يف  30أيلول ( 2022مقابل  %85من ملذل األرصدة
ترتكز يف أربع شركات أتمي من أصل اثنا عشر شركة كما يف  31كانون األول .)2021
-10

ح ة معيدي التأمي من االحتياطيات الفنية واوسابية

يتاون ملذا ال ند مما يلي:

ح ة معيدي التأمي
من إيرادات غري ماتس ة
ل.س.
فر التأمي:

اوياة (احتياطي حساب)
ال حري
شامل سيارات
إلزامي سيارات
ال حي
اهلندسي
اوريق
السفر
السرقة
اووادث الشل ية
واثاق أتمي امل ارا الشاملة
اووادث العامة

كما يف  30أيلول ( 2022غري مدققة)
ح ة معيدي التأمي من
مطال ات حدثت
ح ة معيدي التأمي من
و ي لغ عنها
مطال ات ت التسوية
ل.س.
ل.س.

اجملمو
ل.س.

16,531,606
49,020,139
12,453,900
591,083,000
55,600,792
49,381,900
529,712
17,126,486
171,825,751
1,671,441

3,350,000
1,214,219
128,133,906
5,855,293
269,276,181
30,144,772
385,000
13,035
-

14,706,042
19,220,086
10,425,149
8,999,708
99,321
2,140,811
32,217,328
313,395

19,881,606
64,940,400
159,807,892
5,855,293
860,359,181
96,170,713
58,381,608
1,014,033
19,280,332
204,043,079
1,984,836

965,224,727

438,372,406

88,121,840

1,491,718,973
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كما يف  31كانون األول ( 2021مدققة)
ح ة معيدي التأمي من
ح ة معيدي التأمي
من إيرادات غري ماتس ة
ل .س .

فر التأمي:

اوياة (احتياطي حساب)
ال حري
شامل سيارات
إلزامي سيارات
ال حي
اوريق
اهلندسي
السفر
السرقة
اووادث الشل ية
واثاق أتمي امل ارا الشاملة
اووادث العامة

-11

ح ة معيدي التأمي من
مطال ات ت التسوية
ل .س .

مطال ات حدثت
و ي لغ عنها
ل .س .

اجملمو
ل .س .

16.845.213
63.444.517
13.751.966
392.219.999
25.742.399
6.640
22.518.800
12.410.780
167.020.654
430.911

2.491.838
1.214.219
129.448.810
5.855.293
96.089.746
15.570.050
385.000
716
-

19.033.355
19.417.321
4.826.700
1.245
4.607.970
57.750
1.551.348
31.316.373
80.796

19.337.051
83.692.091
162.618.097
5.855.293
488.309.745
46.139.149
7.885
27.126.770
442.750
13.962.844
198.337.027
511.707

714.391.879

251.055.672

80.892.858

1.046.340.409

أطراا نات عالقة

تتألا األطراا نات العالقة من املدراج واإلدارة العليا وأعضاج جملس اإلدارة وك ار املسامهي .فيما يلي مللص األرصدة مع األطراا نات العالقة:

نمم مدينة -أطراا نات عالقة
بنك سورية واملهجر ش.م.م.
أعضاج جملس اإلدارة
نمم داانة -أطراا نات عالقة
بنك سورية واملهجر ش.م.م
آروب ل نان ش.م.ل
أعضاج جملس اإلدارة

كما يف  30أيلول
( 2022غري مدققة)
ل.س.

شركة ت سيطرة مشرتكة

شركة ت سيطرة مشرتكة

ودااع ألجل يف م را مقرب مقيم (ضمن ودااع ألجل لدى امل ارا)
- 20 -

كما يف  31كانون األول
( 2021مدققة)
ل.س.

1,000,591
20,697,237

60.140.809
29.673.941

21,697,828

89.814.750

713,586,841
1,703

594.866.597
1.438

713,588,544

594.868.035

2,595,147,295

1.553.105.970

فيما يلي مللص التعامل مع األطراا نات العالقة:

لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف  30أيلول (غري مدققة)
2022
ل.س.

بيان الدخل الشامل
صايف إيرادات أقساط أتمي
مطال ات مدفوعة
إيرادات فوااد من ودااع لدى م را مقرب مقيم
م اريا لقاج ممارسة أعمال التأمي يف فرو بنك سورية واملهجر
م اريا رواتب وأتعاب وحوافز اإلدارة العليا

707,483,097
(47,348,033
60,078,630
(1,371,516
169.491.134

2021
ل.س.

548.891.159
) (50.374.129
15.928.689
) (842.599
86.998.616

)
)

وقعت الشركة اتفاقية مع بنك سورية واملهجر تسمح بوجود مندوبي من ق ل الشركة يف  12من فرو امل را ملمارسة أعمال التأمي وإصدار
ال والص ونلك لقاج  10مل ة من إمجايل األقساط املاتت ة لنس ة جلميع فرو التأمي ( 5مل ة من إمجايل االقساط املاتت ة لنس ة للتأمي ال حري
شرط  .)Cسجلت الشركة م اريا لقاج ملذل األعمال لفرتة التسعة أشهر املنتهية فـي  30أيلول  2022مقدارملا  1.371.516لرية سورية (مقابل
 842.599لرية سورية لفرتة التسعة أشهر املنتهية فـي  30أيلول  )2021قيدت يف حساب العموالت املدفوعة وم اريا اإلنتاع األخرى.
إن رصيد أعضاج جملس اإلدارة املدين ملو يتج عن بيع بوالص أتمينية وملو ق ري األجل وستتم تسوية ملذا الرصيد يف الربع التايل من العام اوايل.
تعاس م اريا رواتب وأتعاب اإلدارة ،امل الغ املدفوعة لإلدارة العليا لفرتة التسعة أشهر والم تتألا من املدير العام ومدراج األقسام والفرو .
 -12فوااد مستحقة غري مق وضة وموجودات أخرى
يتاون ملذا ال ند مما يلي:
كما يف  30أيلول
( 2022غري مدققة)
ل.س.

158,557,188
154,706,560
40,558,064
766,749
897,315,831

فوااد مستحقة وغري مق وضة على ودااع ألجل
نفقات مدفوعة مس قا
دفعات مقدمة للموظفي
م اريا قانونية مدفوعة مقدما
نمم مدينة أخرى

1,251,904,392
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كما يف  31كانون األول
( 2021مدققة)
ل.س.

107.661.925
163.544.795
20.653.319
766.749
28.599.131
321.225.919

 -13استثمارات عقارية
تتللص حركة االستثمارات العقارية كما يلي:
الالفة التاراية:

ال ناج
ل.س.

سينات وإكساجات
ل.س.

اجملمو
ل.س.

الرصيد  1كانون الثاين 2021

273.773.490

22.744.230

296.517.720

الرصيد  31كانون األول 2021

273.773.490

22.744.230

296.517.720

الرصيد  30أيلول ( 2022غري مدققة)

273.773.490

22.744.230

296.517.720

االستهالكات املرتاكمة:

الرصيد  1كانون الثاين 2021

(30.085.202

) (9.583.786

) (39.668.988

)

اإلضافات ،أع اج السنة

(5.475.472

) (2.274.422

) (7.749.894

)

الرصيد  31كانون األول 2021
اإلضافات ،أع اج السنة

(35.560.674
(4,095,353

) (11.858.208
) (1,701,143

) (47.418.882
) (5,796,496

)
)

الرصيد  30أيلول ( 2022غري مدققة)

(39,656,027

) (13,559,351

) (53,215,378

)

صايف القيمة الدفرتية:

الرصيد  30أيلول ( 2022غري مدققة)

234,117,463

9,184,879

243,302,342

الرصيد  31كانون األول ( 2021مدققة)

238.212.816

10.886.022

249.098.838

تتاون االستثمارات العقارية من عقارين األول يف يعفور-ال وابة الثامنة والثاين يف حي أبو رمانة-شركسية وبلغت القيمة العادلة هلا م لغ
 10.742.400.000لرية سورية كما يف  31كانون األول .2021
بلغت عوااد إاار االستثمارات العقارية لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف  30أيلول  2022م لغ  284.789.601لرية سورية مت قيدملا ضمن بند
إيرادات أخرى (إيضاح .)25
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-14

املوجودات الثابتة املادية (بعد تنـزيل االستهالك املرتاكم)

تتللص حركة املوجودات الثابتة املادية كما يلي:

ال ناج
ل.س.

لوازم معلوماتية
ومات ية
ل.س.

األاثث واملفروشات
ل.س.

سينات على م اين
مملوكة بغرض ممارسة
أعمال الشركة
ل.س.

سينات على
م اين مستأجرة
ل.س.

السيارات
ل.س.

اجملمو
ل.س.

الالفة التاراية:

الرصيد 1 ،كانون الثاين 2021
اإلضافات
التحويالت

الرصيد 31 ،كانون األول ( 2021مدققة)

اإلضافات
ويالت

502.054.486
502.054.486

-

الرصيد 30 ،أيلول ( 2022غري مدققة)

502.054.486

االستهالكات املرتاكمة:
الرصيد 1 ،كانون الثاين 2021

23.259.148

99.865.667

4.000.000
-

127.854.900
2.220.100

27.259.148

229.940.667

5.683.000

7.274.766
-

128,328,734
3,290,766

16,497,715
-

34.533.914

361,560,167

22,180,715

5.683.000
-

(79.062.756

)

(21.335.343

)

(74.419.182

)

(10.041.097
-

)

(1.596.137
-

)

(21.165.631
(1.368.655

)
)

الرصيد 31 ،كانون األول ( 2021مدققة)

(89.103.853

)

(22.931.480

)

(96.953.468

)

اإلضافات -أع اج الفرتة
التحويالت

(7,510,190
-

) (1,706,108
(1,261,963

اإلضافات -أع اج السنة
التحويالت

20.682.285

(5.683.000

20.682.285

-

)

(5.683.000

(5,745,869

(18.177.795
(

)

)

38.835.141

824.454.727

2.000.000

154.101.215
)

37,544,375
)

396.668
-

(18.574.463

(2.220.100

131.854.900
-

(3,290,766

20.682.285

-

) (62,869( ) 39,939,961
) () 1,146,871

الرصيد 30 ،أيلول ( 2022غري مدققة) () 138,040,300( ) 25,899,551( ) 96,614,043

-

41.055.241

692.599.827

)

978.555.942

(18.080.474

)

(216.758.550

)

) (3.878.955
1.368.655

)

(37.078.488
-

)

(20.590.774

)

(253.837.038

)

) (52,162,540
-

)

) (2,755,826( ) 187,586
2,408,834
) (20,937,762( ) 18,762,053

) () 305.999.578

صايف القيمة الدفرتية:
الرصيد 30 ،أيلول ( 2022غري مدققة)

405,440,443

8.634.363

223,519,867

الرصيد 31 ،كانون األول ( 2021مدققة)

412.950.633

4.327.668

132.987.199
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16,434,846
-

1.920.232

16,606,613

672.556.364

2.107.822

18.244.367

570.617.689

-15

وديعة جممدة ل ال ملي ة االشراا على التأمي

وفقا للمرســوم التش ـريعي رقم  43لعام  ، 2005تلتزم شــركات التأمي ن تود ســم اهلي ة يف أحد امل ــارا الســورية املرخ ــة م لغ  2مليون لرية ســورية
وديعة ضمان لنس ة لال نو من أنوا التأمي الذي ترغب ازاولت  ،على أن ال يزيد جممو ما تودع لاـل األنـوا علـى  25مليون لرية سورية.
-16

حسا ت داانة لشركات التأمي وإعادة التأمي

ميثل ملذا ال ند أرصدة جممدة على شركات إعادة التأمي ملقابلة ح ة معيدي التأمي من اإلحتياطيات الفنية واوسابية إلضافة إىل حسا ت شركات
إعادة التأمي اجلارية والم تتللص اا يلي:
 مستحقات شركات إعادة التأمي. حسا ت جممدة ملعيدي التأمي عن االحتياطي التقين (سنة واحدة). حسا ت جممدة ملعيدي التأمي عن مطال ات ت التسوية ( 3أشهر).حسا ت جممدة ملعيدي التأمي عن مطال ات حدثت و ي لغ عنها (سنة واحدة).تقوم الشركة بدفع فاادة مدينة لشركات إعادة التأمي تتحدد يف االتفاقيات املعقودة معها وت لغ نس ة الفاادة  %3.5من رصيد ملذل اوسا ت تدفع
للشركات عند رير رصيدملا وتسجل يف قاامة الدخل والدخل الشامل األخرى.
-17

عمالج داانون ووسطاج أتمي

يتاون ملذا ال ند مما يلي:

عمالج داانون
وسطاج
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كما يف  30أيلول
(2022غري مدققة)

كما يف  31كانون األول
( 2021مدققة)

ل.س.

ل.س.

23,579,240
114,008,948

5.242.273
48.535.200

137,588,188

53.777.473

-18

االحتياطيات الفنية واوسابية

يتاون ملذا ال ند مما يلي:

كما يف  30أيلول ( 2022غري مدققة)
إيرادات غري ماتس ة
ل.س.

فر التأمي:

اوياة (احتياطي حساب)
ال حري
شامل سيارات
إلزامي سيارات
ال حي
اوريق
اهلندسي
السفر
السرقة
املسعوليات
اووادث الشل ية
واثاق أتمي امل ارا الشاملة
اووادث العامة

مطال ات ت التسوية
ل.س.

مطال ات ح لت
و ي لغ عنها
ل.س.

اجملمو
ل.س.

131,518,079
54,777,168
270,867,559
227,351,665
1,515,157,882
63,819,058
49,851,340
593,015
777,815
23,901,952
207,207,093
4,831,618

4,500,000
1,278,125
414,575,681
526,258,828
537,047,351
78,149,000
550,000
16,421
50,000

16,433,150
62,186,352
84,191,176
11,966,073
9,123,640
111,190
145,840
2,987,744
38,851,330
905,928

136,018,079
72,488,443
747,629,592
837,801,669
2,052,205,233
153,934,131
58,974,980
1,254,205
923,655
26,906,117
246,058,423
5,787,546

2,550,654,244

1,562,425,406

226,902,423

4,339,982,073
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كما يف  31كانون األول ( 2021مدققة)
إيرادات غري ماتس ة
ل.س.

فر التأمي:

اوياة (احتياطي حساب)
ال حري
شامل سيارات
إلزامي سيارات
ال حي
اوريق
اهلندسي
السفر
السرقة
املسعوليات
اووادث الشل ية
واثاق أتمي امل ارا الشاملة
اووادث العامة

100.547.381
65.322.802
203.383.149
179.463.147
668.613.311
29.672.164
13.280
22.890.050
442.036
20.044.958
184.746.385
2.784.599
1.477.923.262

مطال ات ت التسوية
ل.س.

2.916.911
1.278.125
344.864.961
473.699.108
137.525.566
17.649.000
550.000
1.022
50.000
978.534.693
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مطال ات حدثت
و ي لغ عنها
ل.س.

19.596.841
51.729.744
50.659.300
5.563.531
2.490
4.637.150
82.500
82.882
2.505.620
34.639.947
522.112
170.022.117

اجملمو
ل.س.

103.464.292
86.197.768
599.977.854
703.821.555
806.138.877
52.884.695
15.770
27.527.200
632.500
524.918
22.551.600
219.386.332
3.356.711
2.626.480.072

 -19نمم داانة وداانون خمتلفون
يتاون ملذا ال ند مما يلي:

كما يف  30أيلول
( 2022غري مدققة)
ل.س.

35,367,164
179,791,671
160,412,524
52,985,122
39,733,275
56,564,912
30,000,000
4,097,480

أر ح مستحقة التوزيع
إيرادات آجار مق وضة مقدما
نفقات مستحقة
أرصدة داانة أخرى
طوابع ورسوم أتمي
ضري ة الرواتب واألجور
خم ص دعاوى قضااية
التأمينات االجتماعية

558,952,148
 -20املطلو ت الضري ية املعجلة
يتاون ملذا ال ند ممايلي:
الرصيد يف بداية الفرتة  /السنة

كما يف  31كانون األول
( 2021مدققة)
ل.س.

48.460.534
503.416.668
146.476.315
36.932.953
45.675.088
39.948.420
5.473.139
826.383.117

كما يف  30أيلول

كما يف  31كانون األول

( 2022غري مدققة)
ل.س.

( 2021مدققة)
ل.س.

57,552,804

32.865.602

الضري ية الناجتة عن التغري املرتاكم يف القيمة العادلة لإلستثمارات
املالية احملددة على أساس القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

5,055,041

24.687.202

الرصيد يف هناية الفرتة  /السنة

62,607,845

57.552.804

حيث مت احتساب رصيد املطلو ت الضري ية املعجلة كما يلي:

التغري املرتاكم يف القيمة العادلة لالستثمارات املالية احملددة
على أساس القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (إيضاح )7
معدل ضري ة الدخل
املطلو ت الضري ية املعجلة الناجتة عن الزايدة يف القيمة العادلة لالستثمارات
املالية احملددة على أساس القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
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كما يف  30أيلول
( 2022غري مدققة)
ل.س.

كما يف  31كانون األول
( 2021مدققة)
ل.س.

417,385,636
%15

383.685.359
%15

62,607,845

57.552.804

 -21معونة ضري ة الدخل
يتم تش ــايل معونة ضـ ـري ة الدخل وفقا ألحاام املرس ــوم التشـ ـريعي رقم  43للعام  2005والذي حدد الضـ ـري ة اعدل  15مل ة من ص ــايف األر ح اخلاض ــعة
للضري ة ،بدون أية اضافات أخرى.
يتم إخضـا نتيجة أعمال الفرتة للتعديالت للوصـول إىل الدخل اخلاضـع للضـري ة ونلك بسـ ب اختالا املعايري الدولية للتقارير املالية عن األنظمة الضـري ية
السورية وخاصة لنس ة مل اريا التأسيس ومعونة الديون املشاوك بتح يلها وملي كالتايل:
لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف  30أيلول (غري مدققة)
2021
2022
ل.س.
ل.س.

أر ح الفرتة ق ل الضري ة
يضاا:
إستهالك امل اين
استهالك سينات امل اين
ضري ة ريع عقارات
ضري ة أتجري عقار للشركة
م اريا ال والص اخلاضعة للقانون رقم 60
ينـزل:
أر ح الفرتة غري احملققة الناجتة عن تغريات أسعار ال را
م اريا زايدة رامسال الشركة 2022
ار ح يجتة عن بيع استثمارات مالية على
أساس القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر
ايرادات ال والص اخلاضعة للقانون رقم 60
إيراد القيمة التأجريية للعقار اخلاا لفرتة

945,176,098

1.162.890.148

11,605,543
4,456,969
646,372
30.646.372
320,015

11.605.543
4.768.440
509.068
9.738.910
-

(469,670,580
(5,662,612

) (978.514.167
) (4.527.613

)
)

(155,772,275
(4,118,649
(323,624,997

)
)
) (179.707.533

)

األر ح اخلاضعة للضري ة

34,002,256

26.762.796

ضري ة الدخل ()%15
مسامهة وطنية إلعادة اإلعمار ()%10

5,100,340
510,040

4.014.420
401.442

معونة ضري ة الدخل

5,610,380

4.415.862
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إن حركة معونة ضري ة الدخل ( /موجودات ضري ية معجلة) ملي كالتايل:

كما يف  30أيلول

كما يف  31كانون األول

(2022غري مدققة)
ل.س.

( 2021مدققة)
ل.س.

الرصيد يف بدية الفرتة  /السنة
املدفو خالل الفرتة  /السنة
إضافات خالل الفرتة  /السنة

2,541,701
(2,541,701
5,610,380

الرصيد يف هناية الفرتة  /السنة

5,610,380

)
2.541.701
2.541.701

 -22رأس املال
 أتسست الشركة برأمسال مقدارل  1.000.000.000لرية سورية موز على  2.000.000سهم بقيمة امسية  500لرية سورية للسهم الواحد مرخصومدفو لاامل.
 بتاريخ  24نيسان  2012يف اجتما اهلي ة العامة غري العادية قررت الشركة تعديل القيمة األمسية لسهم الشركة لت ح مااة لرية سورية للسهم الواحدوبذلك ياون العدد اإلمجايل ألسهم الشركة 10.000.000سهم بقيمة امسية  100لرية سورية للسهم الواحد ونلك متاشيا مع أحاام املادة 91
من املرسوم التشريعي رقم  29لعام .2011
 وافق جملس مفوضي ملي ة األوراق واألسواق املالية السورية اوجب القرار رقم ( /)32م على تعديل القيمة اإلمسية لسهم الشركة السورية الدولية للتأمي– آروب سورية لت ح مااة لرية سورية للسهم الواحد وبذلك ياون العدد اإلمجايل ألسهم الشركة عشرة ماليي سهم بقيمة إمجالية مليار لرية سورية
 .كما حدد القرار املذكور اتريخ تنفيذ تعديل القيمة اإلمسية ألسهم الشركة يف سوق دمشق لألوراق املالية يف هناية يوم األربعاج  6حزيران .2012
 بتاريخ  25نيسان  ،2018عقدت اهلي ة العامة غري العادية والم تقوم مقام اهلي ة العامة العادية للشركة وقررت زايدة رأس مال الشركة عن طريق ضمجزج من األر ح املرتاكمة ا لغ وقدرل  100.000.000لرية سورية إىل رأس املال ،لي ح رأمسال الشركة بعد الزايدة م لغ  1.100.000.000لرية
سورية موز على  11.000.000سهم بقيمة مااة لرية سورية للسهم الواحد وتوزيع األسهم النامجة جماي بواقع سهم منحة واحد لال عشرة أسهم
حالية ،وبتاريخ  2متوز  ،2018صدر قرار رقم (/)81م من جملس مفوضي ملي ة األوراق واألسواق املالية السورية ملوافقة على الزايدة املقرتحة.
 بتاريخ  24نيسان  ، 2019عقدت اهلي ة العامة غري العادية والم تقوم مقام اهلي ة العامة العادية للشركة ،وقررت زايدة رأس مال الشركة عن طريقضم كامل رصيد األر ح املدورة وجزج من االحتياطي اخلاا ا لغ وقدرل  110.000.000لرية سورية إىل رأس املال ،لي ح رأمسال الشركة بعد
الزايدة م لغ  1.210.000.000لرية سورية موز على  12.100.000سهم بقيمة  100لرية سورية للسهم الواحد وتوزيع األسهم النامجة جماي
بواقع سهم منحة لال عشرة أسهم مملوكة حالية ،وبتاريخ  15متوز  2019صدر قرار رقم ( / )103م من جملس مفوضي ملي ة األوراق واألسواق
املالية السورية ملوافقة على الزايدة املقرتحة.
 بتاريخ  22متوز  ،2020عقدت اهلي ة العامة غري العادية والم تقوم مقام اهلي ة العامة العادية للشركة ،وقررت زايدة رأس املال عن طريق ضم جزجمن األر ح املدورة ا لغ وقدرل  60.500.000لرية سورية ،لي ح رأمسال الشركة بعد الزايدة م لغ  1.270.500.000لرية سورية موز على
 12.705.000سهم بقيمة إمسية  100لرية سورية للسهم الواحد وتوزيع األسهم النامجة عن ملذل الزايدة للمسامهي جماي وبتاريخ  5تشرين األول
 2020صدر القرار (/114م) من جملس مفوضي ملي ة األوراق واألسواق املالية السورية ملوافقة النهااية على الزايدة املقرتحة .وبلغت م اريا
زايدة رأس املال املدفوعة  1.502.510لرية سورية حىت اتريخ  31كانون األول  ،2020توزعت على رسم طابع بقيمة  278.660لرية سورية وبدل
تقدمي طلب املوافقة على زايدة رأس املال  1.000.000لرية سورية وبدل تسجيل األوراق املالية لدى اهلي ة  181.500لرية سورية وتسجيل وإيدا
لدى مركز املقاصة واوفظ املركزي  42.350لرية سورية.
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 بتاريخ  4أاير  ،2021عقدت اهلي ة العامة غري العادية والم تقوم مقام اهلي ة العامة العادية للشركة ،وقررت زايدة رأس املال عن طريق ضم جزج مناألر ح املدورة يف ال يايت املالية للسنة املالية املنتهية يف  31كانون األول  2020ا لغ وقدرل  63.525.000لرية سورية ،لي ح رأمسال الشركة
بعد الزايدة م لغ  1.334.025.000لرية سورية موز على  13.340.250سهم بقيمة إمسية  100لرية سورية للسهم الواحد وتوزيع األسهم النامجة
عن ملذل الزايدة للمسامهي جماي ،وبتاريخ  2آب  2021صدر القرار (/125م) من جملس مفوضي ملي ة األوراق واألسواق املالية السورية ملوافقة
النهااية على الزايدة املقرتحة .وبلغت م اريا زايدة رأس املال املدفوعة  4.527.613لرية سورية توزعت بي  4.000.000لرية سورية بدل دراسة
طلب اإلصدار و 292.570لرية سورية رسم طابع و 190.575لرية سورية بدل تسجيل أوراق مالية ،و 44.468لرية سورية رسوم تسجيل وإيدا
لدى مركز املقاصة واوفظ املركزي.
بتاريخ  28نيسان  ، 2022عقدت اهلي ة العامة غري العادية للشركة  ،وقررت زايدة رأس املال عن طريق ضم جزج من األر ح املدورة يف ال يايت املالية
للسنة املالية املنتهية يف  31كانون األول  2021ا لغ وقدرل  200,103,800لرية سورية ،لي ح رأس املال بعد الزايدة م لغ  1,534,128,800لرية
سورية موز على  15,341,288سهم بقيمة امسية  100لرية سورية للسهم الواحد وتوزيع األسهم النامجة عن ملذل الزايدة جماي  ،وبتاريخ  26متوز
 2022صدر القرار (/127م) من جملس مفوضي ملي ة األوراق واألسواق املالية السورية  ،ملوافقة النهااية على الزايدة املقرتحة  .وبلغت م اريا زايدة
رأس املال املدفوعة  5.662.612لرية سورية توزعت بي  4.000,000لرية سورية بدل دراسة طلب اإلصدار و 922.230لرية سورية رسم الطابع على
زايدة رأس املال وبدل تسجيل األوراق املالية  600.311لرية سورية وبدل تسجيل وإيدا أسهم الزايدة لدى مركز املقاصة 140.071لرية سورية.
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التغري املرتاكم يف القيمة العادلة للموجودات املالية احملددة على أساس القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

يتاون ملذا ال ند ممايلي:

التغري املرتاكم يف القيمة العادلة لإلستثمارات املالية احملددة
على أساس القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (إيضاح )7
مطلو ت ضري ية يجتة عن التغري يف القيمة العادلة لإلستثمارات املالية احملددة
على أساس القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (إيضاح )20

كما يف  30أيلول
( 2022غري مدققة)
ل.س.

417,385,636
(62,607,845
354,777,791
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كما يف  31كانون األول
(2021مدققة)
ل.س.

383.685.359
) (57.552.804
326.132.555

)
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فوااد من ودااع لدى امل ارا

يتاون ملذا ال ند مما يلي:

العملة األصلية

ودااع استحقاقاهتا األصلية لثالثة أشهر
ودااع استحقاقاهتا األصلية لثالثة أشهر
ودااع تستحق خالل أكثر من سنة
ودااع تستحق خالل سنة
ودااع تستحق خالل سنة

لرية سورية
دوالر أمرياي
لرية سورية
دوالر أمرياي
لرية سورية

لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف  30أيلول (غري مدققة)

2022
م لغ الفاادة
ل.س.

19,365,754
43,567,123
206,808,995
2,067,393
3,950,685
275,759,950

نس ة الفاادة
%

العملة األصلية

11-7.25
0.6
12.5-8
0.6-0.5
12

لرية سورية
دوالر أمرياي
لرية سورية
لرية سورية
دوالر أمرياي

2021
م لغ الفاادة
ل.س.

48.648.799
146.772.685
2.863.655
198.285.139
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نس ة الفاادة
%

2.79-72
7.25-7
8-7.15
3.13

 -25إيرادات أخرى
يتاون ملذا ال ند مما يلي:

إيرادات إاار
أر ح بيع استثمارات مالية لقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
إيرادات أخرى

لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف  30أيلول (غري مدققة)
2021
2022
ل.س.
ل.س.

284.789.601
155.772.275
17,765

145.955.663
113.602

440,579,641

146.069.265

 -26رواتب وأجور وملحقاهتا
يتاون ملذا ال ند مما يلي:
لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف  30أيلول (غري مدققة)
2021
2022
ل.س.
ل.س.

رواتب وأجور
أتمينات اجتماعية
حوافز وماافآت
بدل مواصالت
بدل متثيل
بدالت أخرى
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218,181,172
22,415,308
212,394,905
123,790,377
22,384,700
18,154,756

117.339.931
17.008.576
122.572.626
45.747.682
11.805.700
7.874.837

617,321,218

322.349.352

 -27م اريا إدارية وعمومية
يتاون ملذا ال ند مما يلي:
لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف  30أيلول (غري مدققة)
2021
2022
ل.س.
ل.س.

قرطاسية ولوازم مات ية
كهر ج وملاتا وتدف ة
إعالن
ااار وم اريا مات ية
ملدااي وضيافة
أتعاب اخل ري االكتواري
أتعاب مهنية وم اريا تدريب
ضرااب ورسوم وطوابع
اشرتاكات
صيانة
فوااد وأع اج مالية لشركات إعادة التأمي
نفقات تنقل وم اريا أخرى
م اريا أتمي

24,593,306
76,175,512
14,914,200
18,580,000
30,904,240
630,000
46,275,052
7,705,717
4,328,873
102,534,003
10,500,000
43,430,751
27,927,572

12.149.250
31.011.294
5.587.002
11.835.000
12.350.050
630.000
31.646.549
2.884.590
4.143.860
33.582.866
10.700.000
21.204.950
17.429.446

408,499,226

195.154.857

 -28رحبية السهم األساسية وامللففة
يتاون ملذا ال ند مما يلي:

لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف  30أيلول (غري مدققة)
2021
2022

939,565,718
15,341,288

صايف ربح الفرتة (ل.س).
املتوسط املرجح لعدد األسهم

61.24

رحبية السهم األساسية وامللففة (ل.س).

1.158.474.286
15.341.288
75.51

تتطابق رحبية السهم األساسية وامللففة يف القيمة لعدم وجود أدوات أصدرهتا الشركة نات أتثري على ح ة السهم يف األر ح عند ويلها.
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 -29بيان التغيريات يف حقوق املسامهي
أر ح الفرتة
ل.س.

أر ح مرتاكمة
ل.س.

الرصيد كما يف  31كانون األول ( 2020مدقق)
أر ح التسعة أشهر املنتهية يف  30أيلول 2021

1.158.474.286

1.078.452.003
-

الرصيد كما يف  30أيلول ( 2021غري مدقق)
أر ح الثالثة أشهر املنتهية يف  31كانون األول 2021
خت يص أر ح السنة املنتهية يف  31كانون األول 2021
خت يص احتياطي قانوين عن أر ح عام 2021
زايدة رأس املال
م اريا زايدة رأس املال
الرصيد كما يف  31كانون األول ( 2021مدقق)
زايدة رأس املال
م اريا زايدة رأس املال
أر ح التسعة أشهر املنتهية يف  30أيلول 2022

1.158.474.286
73.603.068
(1,232,077,354
939,565,718

1.078.452.003
) 1.232.077.354
(24.893.777
(63.525.000
(4.527.613
2.217.582.967
(200.103.800
(5,662,612
-

الرصيد كما يف  30أيلول ( 2022غري مدقق)

939,565,718

-30

2.011.816.555

عموالت مدفوعة وم اريا إنتاع أخرى

يتاون ملذا ال ند مما يلي:

لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف  30أيلول (غري مدققة)
2021
2022
ل.س.
ل.س.

عموالت
صندوق تعويض متضرري حوادث السري
األتعاب اإلدارية املدفوعة لشركات إدارة النفقات الط ية
ح ة صندوق الرعاية االجتماعية
عمولة اال اد السوري لشركات التأمي إلدارت جتمع اإللزامي
اوسومات املمنوحة
م اريا أخرى
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185,376,966
3,568,921
238,721,446
18,363,724
18,325,712
71,853,967
17.533.971

105.903.656
2.365.747
77.556.527
12.248.022
11.912.939
35.352.472

553,744,707

245.339.363

)
)
)
)
)

-31

التحليل القطاعي

إن التحليل القطاعي إليرادات ونتااج فرو التأمي للفرتة املنتهية يف  30أيلول ( 2022غري مدققة) ملي كالتايل:

األقساط املاتت ة يف الفرتة اوالية
إلغاجات األقساط
اوسومات املمنوحة
أقساط اإلعادة الواردة
أقساط اإلعادة الواردة  /جممعات  /اتفاقيات

أتمينات اوياة
اإلدخاري
محاية
ل.س.
ل.س.
3,122,295
139,171,794
)
(3,689,977
)
(3,145,504
-

ح ة معيدي التأمي من األقساط املاتتب قا (نسيب) يف الفرتة اوالية (3,458,213
ح ة معيدي التأمي من األقساط املاتتب قا (اختياري) يف الفرتة اوالية (39,028,724
ح ة معيدي التأمي من األقساط املاتتب قا (فااض) يف الفرتة اوالية
ح ة اجملمع من األقساط يف الفرتة اوالية

) (14,697
)

(9,962,043
)

) (19,037,844
-

إمجايل ح ة معيدي التأمي من األقساط املاتتب قا يف الفرتة اوالية
صايف األقساط املاتتب قا يف الفرتة اوالية

(42,486,937
89,849,376

) (14,697
3,107,598

) (113,326,252
21,235,897

) (9,962,043
348,229,579

) (48,188,815
490,140,575

) (86,726,997( ) 1,102,212,180
12,962,485
2,012,782,308

األقساط املاتتب قا عن العام الفاات 12/31

128,386,198

5,265,430

261,291,209

448,657,868

508,457,872

74,180,411

األقساط املاتتب قا عن الربع املقابل من العام الفاات
أقساط سنة فااتة ( 12شهر)

(103,498,718
160,369,298

) (4,221,165
4,166,560

) (176,744,687
219,108,671

) (238,470,327
568,379,163

) (379,866,825
677,168,897

إمجايل ح ة املعيدين من األقساط عن العام امليالدي الفاات 12/31
إمجايل ح ة املعيدين من األقساط عن الربع املقابل من العام الفاات

70,072,553
(47,133,394

40.914
) (31,237

253,778,069
) (171,023,763

)

إمجايل ح ة املعيدين من األقساط عن سنة فااتة ( 12شهر)
إمجايل األقساط غري املاتس ة يف هناية الفرتة

65,426,096
(82,122,672

24,374
) (49,395,407

196,080,558
) (54,777,168

) (227,351,665

31,134,751
) (270,867,559

ح ة معيدي التأمي من أقساط غري ماتس ة يف هناية السنة
إمجايل األقساط غري املاتس ة يف بداية السنة

16,531,606
49,129,029

51,418,352

179,463,147

ح ة معيدي التأمي من أقساط غري ماتس ة يف بداية السنة

(16,845,213

)

إمجايل التغيري يف احتياطي أقساط غري ماتس ة
صايف التغيري يف احتياطي أقساط غري ماتس ة
صايف أقساط التأمي املاتس ة
العموالت املق وضة
عمولة أر ح االتفاقيات
إيرادات أخرى
صايف اإليرادات
إمجايل املطال ات املدفوعة

(32,993,643
(33,307,250
56,542,126
330,214
113,880
56,986,220
-

) 2,022,945
) 2,022,945
5,130,543
5,130,543
(9,735,354

-

-

) (54,367,267
(56,758,982

-

-

(2,200,003

)
)

-

(29,150,971

(41,716,321( ) 1,102,212,180
(45,010,675
)

) (1,324,280
)

)

إمجايل املطال ات املدفوعة جملمعات واالتفاقيات
ح ة معيدي التأمي من إمجايل املطال ات املدفوعة (نسيب)
ح ة معيدي التأمي من إمجايل املطال ات املدفوعة (اختياري)
ح ة معيدي التأمي من إمجايل املطال ات املدفوعة (فااض خسارة)
إمجايل ح ة معيدي التأمي من إمجايل املطال ات املدفوعة

-

-

ال حري
ل.س.
134,851,842
(1,521,999
514,977
717,329

أتمي املرك ات
سيارات شامل
سيارات إلزامي
ل.س.
ل.س.
551,572,769
359,588,355
) (2,994,919
) (1,396,733
(10,248,460
-

اوريق
ال حي
ل.س.
ل.س.
94,731,233
3,280,149,556
) (1.347( ) 128,085,820
) (1,496,900
) (37,069,247
405,995
6,050,501
-

السرقة
ل.س.
1,482,537
)
)
-

49,020,139
65,322,802
(63,444,517
10,545,634
(3,878,744
17,357,153
22,908,704
550.000
40,815,857
)
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)

-

-

(47,888,518
) (47,888,518
300,341,061
300,341,061
(17,969,277
-

34,379,916
(32,396,136

-

1,671,533,278

-

64,355,999
) (12,081,015

139,001,980
1,477,707,499
) (63,819,058( ) 1,515,157,882

12,453,900
203,383,149
(13,751,966

) (392,220,000

) (25,742,399

) (34,146,894( ) 846,544,571
) (4,288,501( ) 647,681,571
8,673,984
1,365,100,737
18,449,031
10,444,893
27,123,015
1,375,545,630
) (2,320,000( ) 1,003,591,097
645,509,087
187,500
645,696,587

(138,231
1,769,442
1,769,442

)

-

-

591,083,000
668,613,311

5,289,618
5,289,618

) (1,324,280
158,257

) (15,819,148( ) 1,035,702,310
159,547,645
3,787,894,704

55,600,792
29,672,164

) (67,484,410
) (68,782,476
421,358,099
2,116,295
423,474,394
) (126,283,775

-

)
1,482,537

980,550,000
) (605,054,681

)

)

1,324,280
) (593,015
529,712
)

)

-

) (593,015
) (63,303
94,954
296,508
932
392,394
)
)
-

-

)
)

إن التحليل القطاعي إليرادات ونتااج فرو التأمي للفرتة املنتهية يف  30أيلول ( 2022غري مدققة) ملي كالتايل  /اتبع:
التغطيات امل رفية
ل.س.

األقساط املاتت ة يف الفرتة اوالية

321,981,247

إلغاجات األقساط
اوسومات املمنوحة

(11,228,640
-

أقساط اإلعادة الواردة
أقساط اإلعادة الواردة  /جممعات  /اتفاقيات

26,916,443

ح ة معيدي التأمي من األقساط املاتتب قا (نسيب) يف الفرتة اوالية

اهلندسي
ل.س.
-

)

-

-

املسعوليات
ل.س.

السفر
ل.س.

105,409,300
(3,091,840
(17,839,390

1,538,683
) (9,000
) (39,340

(101,054,100

)

31,483,910

-

(22,111,551

) (3,878,602

(2,200,003
) (1,824,816,476

7,534,096
33,408,264

3,759,291
6,961,497

3,018,812,804
3,662,974,951

ح ة اجملمع من األقساط يف الفرتة اوالية
إمجايل ح ة معيدي التأمي من األقساط املاتتب قا يف الفرتة اوالية

(293,530,022

)

صايف األقساط املاتتب قا يف الفرتة اوالية
األقساط املاتتب قا عن العام الفاات 12/31

44,139,029
461,865,963

-

(16,576,030
61,828,670

) 1,490,343
1,105,090

األقساط املاتتب قا عن الربع املقابل من العام الفاات
أقساط سنة فااتة ( 12شهر)

(281,517,280
518,017,733

) (33,200

) (42,497,600
121,648,530

) (690,235
1,944,538

) (24,960,414
39,836,586

إمجايل ح ة املعيدين من األقساط عن العام امليالدي الفاات 12/31

417,551,636

16,600

إمجايل ح ة املعيدين من األقساط عن الربع املقابل من العام الفاات
إمجايل ح ة املعيدين من األقساط عن سنة فااتة ( 12شهر)

(281,517,280
429,564,378

) (16,600

إمجايل األقساط غري املاتس ة يف هناية الفرتة
ح ة معيدي التأمي من أقساط غري ماتس ة يف هناية السنة

(207,207,093
171,825,751

)

-

(14,252,041
28,544,143

) (777,278
4,178,602

) (1,206,781,025
2,492,982,763

)

) (23,901,952
17,126,486

) (4,831,618
1,671,441

) (2,550,654,244
965,224,727

)

20,044,958
(12,410,780

2,784,599
) (430,911

1,477,923,262
) (714,391,880

)

) (2,047,019
(806,489

) (1,072,730,982
) (821,898,135

)
)

-

إمجايل األقساط غري املاتس ة يف بداية السنة
ح ة معيدي التأمي من أقساط غري ماتس ة يف بداية السنة

184,746,385
(167,020,654

13,280
) (6,640

22,890,050
) (22,518,800

442,036
)

إمجايل التغيري يف احتياطي أقساط غري ماتس ة
صايف التغيري يف احتياطي أقساط غري ماتس ة

(22,460,708
(17,655,611

) 13,280
) 6,640

(26,961,290
(98,190

) (335,779
) (335,779

صايف أقساط التأمي املاتس ة
العموالت املق وضة

26,483,418
22,509,004

(16,674,220
40,959,060

عمولة أر ح االتفاقيات
إيرادات أخرى
صايف اإليرادات

48,992,422

) (3,856,994
) 858,712

) 1,154,564
-

8.392.808
4,885,099

2.952.802
969,650

-

-

-

2,196,914,669
113,423,565
550.000

1,154,564

3.549
13.281.456

691
3.923.143

10,563,945
2,321,452,179

إمجايل املطال ات املدفوعة
إمجايل املطال ات املدفوعة جملمعات واالتفاقيات

-

-

-

-

(8.259.111
-

) (1.207.350
-

) (1,169,365,964
(138,231

6,640

-

24,284,840

) (2,306,814,291
6,271,643,907

ح ة معيدي التأمي من إمجايل املطال ات املدفوعة (نسيب)
ح ة معيدي التأمي من إمجايل املطال ات املدفوعة (اختياري)

-

-

-

-

4,823,345
-

-

652,101,874
5,477,118

ح ة معيدي التأمي من إمجايل املطال ات املدفوعة (فااض خسارة)
إمجايل ح ة معيدي التأمي من إمجايل املطال ات املدفوعة

-

-

-

-

4,823,345

-

657,578,992
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)

-

(49,851,340
49,381,900

-

)
)

20,684,634

) (777,815
-

-

) (2,792,382
12,079,045

(465,290,396
(28,999,887

)
)

1,077,278

-

-

-

) (1,328,326,190

)

1,903,947,199

) (42,497,600
119,996,100

6,640

)

) (3,878,602

)
)

920,972
33,684,273

(1,811,022
-

-

-

-

) (152,929,631
) (71,853,967

(20,300,528

(101,054,100

61,439,600

) (814,182
) (272,036

5,033,807,633

)

ح ة معيدي التأمي من األقساط املاتتب قا (اختياري) يف الفرتة اوالية ()293,530,022
ح ة معيدي التأمي من األقساط املاتتب قا (فااض) يف الفرتة اوالية

33,200

8,724,112

-

)

-

اووادث الشل ية
ل.س.

) (95,174
) (1,743,090
-

اووادث العامة
ل.س.

اجملمو
ل.س.

)
)

إن التحليل القطاعي إليرادات ونتااج فرو التأمي للفرتة املنتهية يف  30أيلول ( 2022غري مدققة) ملي كالتايل  /اتبع:
محاية
ل.س.

صايف املطال ات املدفوعة
إمجايل احتياطي املطال ات قيد التسوية يف هناية الفرتة

أتمينات اوياة

-

(4,500,000

اإلدخاري
ل.س.

(9,735,354

حبري
ل.س.

) (357,894,509

) (688,789

(17,969,277

-

) (414,575,681

) (537,047,351

) (33,149,000

128,133,906

269,276,181

(45,000,000
30,144,772

344,864,961
) (129,448,810

137,525,566
) (96,089,747

17,649,000
) (15,570,050

(52,559,720
(52,559,720

) (69,710,720
) (71,025,624

) (399,521,785
) (226,335,351

) (15,500,000
) (45,925,278

) (84,191,176
-

) (62,186,352
19,220,086

)

-

(1,278,125

) (526,258,828

إمجايل احتياطي املطال ات قيد التسوية يف هناية الفرتة جملمعات واالتفاقيات
ح ة معيدي التأمي احتياطي من املطال ات قيد التسوية يف هناية السنة 3,350,000

-

1,214,219

5,855,293

إمجايل احتياطي املطال ات قيد التسوية يف بداية الفرتة
ح ة معيدي التأمي من احتياطي املطال ات قيد التسوية يف بداية الفرتة

2,916,911
(2,491,838

)

-

1,278,125
(1,214,219

473,699,108
) (5,855,293

إمجايل التغري يف احتياطي املطال ات قيد التسوية
صايف التغيري يف احتياطي املطال ات قيد التسوية

(1,583,089
(724,927

)
)

-

احتياطي حوادث مفرتضة ي لغ عنها يف هناية الفرتة
ح ة املعيدين التأمي من احتياطي حوادث مفرتضة ي لغ عنها يف هناية الفرتة

)

)

أتمي املرك ات
سيارات شامل
سيارات إلزامي
ل.س.
ل.س.

-

-

-

(16,433,150
14,706,042

احتياطي حوادث مفرتضة ي لغ عنها يف بداية الفرتة

-

-

19,596,841

50,659,300

ح ة املعيدي من احتياطي حوادث مفرتضة ي لغ عنها يف بداية الفرتة
إمجايل التغري يف احتياطي حوادث مفرتضة ي لغ عنها

-

-

(19,033,355
3,163,691

)
(33,531,876

صايف التغري من احتياطي حوادث مفرتضة ي لغ عنها
اسرتدادات من مطال ات مدفوعة هناية الفرتة

-

-

(1,163,622
-

) (33,531,876
398,520

ح ة املعيدين من اسرتدادات من مطال ات مدفوعة هناية الفرتة
اسرتدادات من مطال ات مدفوعة بداية الفرتة

-

صايف التغري يف اسرتدادات من املطال ات املدفوعة
العموالت املدفوعة للوكالج

-

9,180

-

-

-

(11,966,073
10,425,149

51,729,744

-

5,563,531

(19,417,321
) (10,456,608

)
)

-

(4,826,700
(6,402,542

) (10,653,843
24,488,715

)

-

(804,093
-

-

-

-

)

) (550.000
)

385.000

550.000
) (385,000
)
)

) (111,190
99,321

)

) (57,750
) (28,690

)
)

) 12,881

82.500

-

398,520
-

العموالت املدفوعة ملندوب امل يعات

(1,469,019

)

-

(698,677

)

-

(31,255,646

) (120,924,482

) (3,750,887

)

العموالت املدفوعة لل نك
عموالت شركات التأمي (اإلعادة احمللية)

(1.078

)

-

(184,457
-

)

-

(73,900

) (1,091,221
-

) (19,511
(91,349

)
)

-

عموالت للموظفي
عمولة اال اد السوري لشركات التأمي إلدارت جتمع اإللزامي
عمولة إعادة جممعات  /اتفاقيات

(1,441,194
-

-

) (3,990,114
()179,332

)
(18,325,712
-

(2,276,684
)
-

) (7,742,149
-

) (41,029

)

-

(360,000
-

) (5,192,306
-

) (2,162,142
-

) (6,735,161
-

)
(238,721,446

(717,307
)

)

-

-

) (807,373
-

) (2,149,150
(3,568,921

) (3,291,467
)

) (18,912,382
-

) (607,118
-

) (8,958

-

-

م اريا أتمينة أخرى
األتعاب اإلدارية املدفوعة لشركات إدارة النفقات الط ية
بدالت اهلي ة
ح ة صندوق تعويض متضرري حوادث السري جمهولة املس ب
ح ة صندوق الرعاية االجتماعية

(812,891
-

صايف امل اريا

(4,449,109

صايف أر ح( /خساار) فرو التأمي

52,537,111

) (18,734

) (10,106,287
(4,975,744

(18,363,724

)

-

-

(1,512,625

) (12,215,881

) (148,232,002

) (222,382,548

) (971,746,410

) 28,599,976

152,109,059

201,091,846

403,799,220

(27,048,694
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)

-

)

) (54,171,709

)

-

24,488,715
(564,780

) (1,380

)

-

) (124,870

-

-

-

) (13,722

-

9,180

-

-

-

) (20,994,157

ال حي
ل.س.

اوريق
ل.س.

السرقة
ل.س.

-

) 3,923
) 396,317

)

إن التحليل القطاعي إليرادات ونتااج فرو التأمي للفرتة املنتهية يف  30أيلول ( 2022غري مدققة) ملي كالتايل  /اتبع:
صايف املطال ات املدفوعة

التغطيات امل رفية
ل.س.
-

اهلندسي
ل.س.

السفر
ل.س.

-

املسعوليات
ل.س.

-

اووادث الشل ية
ل.س.

(3,435,767

-

إمجايل احتياطي املطال ات قيد التسوية يف هناية الفرتة
إمجايل احتياطي املطال ات قيد التسوية يف هناية الفرتة جملمعات واالتفاقيات

-

-

-

-

(16,421

ح ة معيدي التأمي من احتياطي املطال ات قيد التسوية يف هناية الفرتة
إمجايل احتياطي املطال ات قيد التسوية يف بداية الفرتة

-

-

-

-

13,035
1,022

-

اووادث العامة
ل.س.

) (1,207,350
) (50,000

-

اجملمو
ل.س.

) (511,925,203

) (1,517,425,406
(45,000,000

)
)
)

-

438,372,406
978,534,693

ح ة معيدي التأمي من احتياطي املطال ات قيد التسوية يف بداية الفرتة

-

-

-

-

(716

)

-

(251,055,673

)

إمجايل التغري يف احتياطي املطال ات قيد التسوية
صايف التغيري يف احتياطي املطال ات قيد التسوية

-

-

-

-

(15,399
(3,080

)
)

-

(538,890,713
(396,573,980

)
)

) (905,928

) (226,902,423

)

)

احتياطي حوادث مفرتضة ي لغ عنها يف هناية الفرتة
ح ة املعيدين التأمي من احتياطي حوادث

(38,851,330

مفرتضة ي لغ عنها يف هناية الفرتة
احتياطي حوادث مفرتضة ي لغ عنها يف بداية الفرتة

32,217,328
34,639,947

ح ة املعيدي من احتياطي حوادث مفرتضة ي لغ عنها يف بداية الفرتة
إمجايل التغري يف احتياطي حوادث مفرتضة ي لغ عنها

(31,316,373
(4,211,383

) ()1,245
) 2,490

صايف التغري من احتياطي حوادث مفرتضة ي لغ عنها

(3,310,428

) 1,245

2,490

50.000

-

(9,123,640

) (145,840

) (2,987,744

-

8,999,708
4,637,150

82,882

-

2,140,811
2,505,620

) (4,607,970
(4,486,490

)
) (62,958

-

(1,551,348
) (482,124

(94,752

) (62,958

88,121,840
170,022,117

313.395
522.112
) (80,796
) (383,816

) (80,892,858
) (56,880,306

)
)

(151,217

(49,651,324

)

) 107,339

اسرتدادات من مطال ات مدفوعة هناية الفرتة
ح ة املعيدين من اسرتدادات مطال ات مدفوعة هناية الفرتة

-

-

-

-

-

-

اسرتدادات من مطال ات مدفوعة بداية الفرتة
صايف التغري يف اسرتدادات من املطال ات املدفوعة

-

-

-

-

-

-

العموالت املدفوعة للوكالج
العموالت املدفوعة ملندوب امل يعات

-

-

العموالت املدفوعة لل نك
عموالت شركات التأمي (اإلعادة احمللية)

-

-

-

عموالت للموظفي
عمولة اال اد السوري لشركات التأمي إلدارت جتمع اإللزامي

-

-

(753,375
-

عمولة إعادة جممعات  /اتفاقيات

(2,457,183

)

-

-

(1,804,463

(68,748
) (66,867
) (2

م اريا أتمينة أخرى
األتعاب اإلدارية املدفوعة لشركات إدارة النفقات الط ية

(1,082,297
-

)

-

(1,276,567
-

بدالت اهلي ة
ح ة صندوق تعويض متضرري حوادث السري جمهولة املس ب

(2,026,014
-

)

-

(613,905
-

) (9,178

-

-

ح ة صندوق الرعاية االجتماعية

-

()1,350
) (3,502

) (8,191

-

)
) (2,198,744

-

)

24,896,415

-

(772,120
) (162,743,411

)

-

(1,371,517
(91,349

)
)

)

-

(16,249,429
(18,325,712

)
)

-

-

(4,149,140

)

-

-

(17,533,971
(238.721.446

)
)

-

-

) (188,332
-

-

-

) (47,397

-

) (29,492,899
(3.568.921

)
)

-

(18.363.724

)

) (1,444,637,731

)

صايف امل اريا

(8,875,922

) 1,245

(4,543,062

) (215,942

) (5,723,437

) (1,980,590

صايف أر ح( /خساار) فرو التأمي

40,116,500

7,885

19,741,778

938,622

7,558,019

1,942,553
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24,896,415

)
)

-

) (574,626

)

876,814,448

إن التحليل القطاعي إليرادات ونتااج فرو التأمي للفرتة املنتهية يف  30أيلول ( 2021غري مدققة) ملي كالتايل:
محاية
ل.س.

أتمينات اوياة

اإلدخاري
ل.س.

األقساط املاتت ة يف الفرتة اوالية
إلغاجات األقساط

105.481.922
(1.983.204

4.221.165
)

اوسومات املمنوحة
ح ة معيدي التأمي من األقساط املاتتب قا (نسيب) يف الفرتة اوالية

(1.422.217
(20.820.805

)
) (31.237

-

)

-

ح ة معيدي التأمي من األقساط املاتتب قا (اختياري) يف الفرتة اوالية (26.312.590
ح ة معيدي التأمي من األقساط املاتتب قا (فااض) يف الفرتة اوالية
إمجايل ح ة معيدي التأمي من األقساط املاتتب قا يف الفرتة اوالية

(47.133.395

صايف األقساط املاتتب قا يف الفرتة اوالية
األقساط املاتتب قا عن العام الفاات 12/31

54.943.106
44.868.943

) (31.237

ال حري
ل.س.

176.801.431
(56.744
(68.211
) (30.696.742

أتمي املرك ات
سيارات شامل
سيارات إلزامي
ل.س.
ل.س.

242.679.911
) (4.209.584
)
)

-

(140.327.021
-

)
(4.424.948

) (171.023.763

) (4.424.948

4.189.928
5.540.810

388.769.653
) (8.902.828
(5.554.678
(32.396.136
) (9.450.050

234.045.379
100.146.205

101.768

) (96.483.112
242.133.420

) (177.509.564
446.660.260

) (6.522.303( ) 461.880.520
34.873.655
1.213.004.347

) (84.103
17.665

380.275.781
) (275.724.795

22.799.657
) (5.595.179

91.591
) (75.693

)

709.605.667
) (485.201.739

29.285.492
) (13.949.462

15.898
) (7.066

)

14.525.665
97.721.200

283.842.266
255.673.023

11.714.197
10.230.724

6.359
40.707

(8.512.271

) (152.110.311

) (9.119.863

) (36.636

) (229.528.716
) (97.796.761

) (3.718.738
) (1.124.404

) 33.641
) 3.364

318.412.489
-

1.946.400
3.066.759

إمجايل ح ة املعيدين من األقساط عن العام امليالدي الفاات 12/31
إمجايل ح ة املعيدين من األقساط عن الربع املقابل من العام الفاات

25.364.263
(19.166.341

33.704
) (25.056

)

إمجايل ح ة املعيدين من األقساط عن سنة فااتة ( 12شهر)
إمجايل األقساط غري املاتس ة يف هناية الفرتة

53.331.317
(60.449.238

39.885
) (50.125.903

201.024.921
) (51.888.033

) (96.853.368

ح ة معيدي التأمي من أقساط غري ماتس ة يف هناية السنة
إمجايل األقساط غري املاتس ة يف بداية السنة

16.463.994
19.788.804

53.720.118

50.256.230
17.283.774

-

40.058.482

36.314.161
) (178.664.104

ح ة معيدي التأمي من أقساط غري ماتس ة يف بداية السنة

(8.312.706

)

-

(16.666.054

إمجايل التغيري يف احتياطي أقساط غري ماتس ة
صايف التغيري يف احتياطي أقساط غري ماتس ة

(40.660.434
(32.509.146

) 3.594.215
) 3.594.215

(34.604.259
(1.014.083

) (56.794.886
) (56.794.886

) (80.942.904
) (74.929.510

صايف أقساط التأمي املاتس ة
العموالت املق وضة

22.433.960
6.102.423

7.784.143
3.790

4.638.630
22.109.304

177.250.493
-

257.536.451
4.521.416

صايف اإليرادات
إمجايل املطال ات املدفوعة
ح ة معيدي التأمي من إمجايل املطال ات املدفوعة (نسيب)
ح ة معيدي التأمي من إمجايل املطال ات املدفوعة (اختياري)
ح ة معيدي التأمي من إمجايل املطال ات املدفوعة (فااض خسارة)
إمجايل ح ة معيدي التأمي من إمجايل املطال ات املدفوعة

11.565.000

صايف املطال ات املدفوعة

(1.285.000

) (11.645.893

)

-
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-

21.280.679
(17.362.654

)

28.536.383
(12.850.000
11.565.000
-

)

-

)
)

-

) (41.846.186

66.664.217
) (36.663.059

7.787.933
) (11.645.893
-

(2.254.628
-

)

-

) (14.438.378
(605.054.681

332.465.961
244.302.999

األقساط املاتتب قا عن الربع املقابل من العام الفاات
أقساط سنة فااتة ( 12شهر)

26.747.934
)
-

) (667.330
) (9.826.386

)
)

-

416.209.250
639.182.558

(37.722.610
110.645.051

عمولة أر ح االتفاقيات
إيرادات أخرى

)

) (605.054.681

) (4.373.545
5.388.430

-

16.074.011
1.071.167.487
) (254.863
) (35.465.178

-

3.070.804
25.576.810

) (38.327.652
207.552.133

-

اوريق
ل.س.

) (12.081.014

5.652.713
69.135.098

-

ال حي
ل.س.

السرقة
ل.س.

177.250.493
(29.524.275
(29.524.275

262.057.867
) (82.447.047
3.103.680
3.103.680
) (79.343.367

-

-

318.412.489
) (424.347.536
292.402.193
-

5.013.159
) (13.328.700
10.901.684
1.782.191

292.402.193

12.683.875

) (131.945.343

3.364

) (644.825

)

)

-

3.364
)

-

)

-

إن التحليل القطاعي إليرادات ونتااج فرو التأمي للفرتة املنتهية يف  30أيلول ( 2021غري مدققة) ملي كالتايل  /اتبع:
األقساط املاتت ة يف الفرتة اوالية

التغطيات امل رفية
ل.س.

اهلندسي
ل.س.

-

-

281.517.280

إلغاجات األقساط
اوسومات املمنوحة

ح ة معيدي التأمي من األقساط املاتتب قا (نسيب) يف الفرتة اوالية
ح ة معيدي التأمي من األقساط املاتتب قا (اختياري) يف الفرتة اوالية (281.517.280
ح ة معيدي التأمي من األقساط املاتتب قا (فااض) يف الفرتة اوالية

33.200

)

(16.600

-

-

إمجايل ح ة معيدي التأمي من األقساط املاتتب قا يف الفرتة اوالية
صايف األقساط املاتتب قا يف الفرتة اوالية

(281.517.280
-

) (16.600
16.600

األقساط املاتتب قا عن العام الفاات 12/31
األقساط املاتتب قا عن الربع املقابل من العام الفاات

82.155.697
(26.003.705

)

أقساط سنة فااتة ( 12شهر)
إمجايل ح ة املعيدين من األقساط عن العام امليالدي الفاات 12/31

337.669.272
78.183.776

إمجايل ح ة املعيدين من األقساط عن الربع املقابل من العام الفاات
إمجايل ح ة املعيدين من األقساط عن سنة فااتة ( 12شهر)

(24.839.383
334.861.673

)

إمجايل األقساط غري املاتس ة يف هناية الفرتة

(135.067.709

) (13.280

ح ة معيدي التأمي من أقساط غري ماتس ة يف هناية السنة
إمجايل األقساط غري املاتس ة يف بداية السنة

133.944.669
32.862.279

6.640

ح ة معيدي التأمي من أقساط غري ماتس ة يف بداية السنة
إمجايل التغيري يف احتياطي أقساط غري ماتس ة

(31.273.510
(102.205.430

)
) (13.280

صايف التغيري يف احتياطي أقساط غري ماتس ة
صايف أقساط التأمي املاتس ة

465.729
465.729

(6.640
9.960

العموالت املق وضة
عمولة أر ح االتفاقيات

46.098.473
-

4.150

إيرادات أخرى
صايف اإليرادات

46.564.202

32.200

-

السفر
ل.س.

45.130.500
(2.632.900
(6.096.028

690.235
)
) (15.000

-

) (42.497.600
-

)

-

-

25.012.920
(52.504
) (794.250
(5.810.141
(8.441.901

2.871.253

2.360.450.968

) (78.871
) (556.725

) (53.636.676
) (29.612.817

)
)

) (216.058
) (561.220

) (714.970.250
) (491.810.776

)
)

(13.874.998

)

) (42.497.600
(6.096.028

)
) 675.235

-

(14.252.042
9.914.124

) (777.278
1.458.379

) (1.220.656.024
1.056.545.451

)

3.493.550
(947.150

680.787
) (361.627

10.689.990
) (3.109.516

1.083.027
) (750.104

1.226.958.242
) (854.075.511

1.009.395
-

32.540.890
8.517.894

3.125.305
678.661

2.679.697.023
607.107.199

-

(2.590.866
20.179.070

) (22.918.000

) (403.758

) (19.524.533

22.918.000
2.791.650

45.044.000
3.216.976

-

)

) (615.546
840.393

) (383.329.148
1.430.559.077

) (1.250.122

) (1.116.316.315

)

-

12.107.442
6.413.994

336.157
433.211

546.121.619
537.290.281

(2.516.520
) (20.126.350

)
) (131.443

(5.110.737
) (13.110.539

) (271.464
) (816.911

) (233.930.072
) (579.026.034

)
)

) 275.130
(5.820.898

(131.443
) 543.792

) (6.113.834
3.800.290

) (752.218
706.161

) (266.834.487
789.710.964

)

17.031.380
-

-

1.452.535
-

250.442

-

100.640.672
-

6.506
5.259.331

637
957.240

380.773
890.732.409

إمجايل املطال ات املدفوعة

-

-

-

-

(3.462.201

) (181.200

) (577.786.852

ح ة معيدي التأمي من إمجايل املطال ات املدفوعة (نسيب)
ح ة معيدي التأمي من إمجايل املطال ات املدفوعة (اختياري)

-

-

-

-

2.353.650
-

-

317.222.527
4.885.871

ح ة معيدي التأمي من إمجايل املطال ات املدفوعة (فااض خسارة)
إمجايل ح ة معيدي التأمي من إمجايل املطال ات املدفوعة

-

-

-

-

2.353.650

-

322.108.398

صايف املطال ات املدفوعة

-

-

-

-

(1.108.551

) (181.200

) (255.678.454

14.110

-

-

(670.576
45.044.000

372.755
11.583.237
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)

-

)

16.600

-

املسعوليات
ل.س.

اووادث الشل ية
ل.س.

اووادث العامة
ل.س.

اجملمو
ل.س.

272.315

875
544.667

)

)

إن التحليل القطاعي إليرادات ونتااج فرو التأمي للفرتة املنتهية يف  30أيلول ( 2021غري مدققة) ملي كالتايل  /اتبع:
محاية
ل.س.

إمجايل احتياطي املطال ات قيد التسوية يف هناية الفرتة

(2.916.911

ح ة معيدي التأمي احتياطي من املطال ات قيد التسوية يف هناية الفرتة

2.491.838

إمجايل احتياطي املطال ات قيد التسوية يف بداية الفرتة
ح ة معيدي التأمي من احتياطي املطال ات قيد التسوية يف بداية الفرتة

22.581.054
(19.251.739

إمجايل التغري يف احتياطي املطال ات قيد التسوية
صايف التغيري يف احتياطي املطال ات قيد التسوية

19.664.143
2.904.242

أتمينات اوياة
)

اإلدخاري
ل.س.
-

)

حبري
ل.س.

(1.278.125

أتمي املرك ات
سيارات شامل
سيارات إلزامي
ل.س.
ل.س.

) (478.621.559

-

1.214.219

9.682.068

-

1.278.125
(1.214.219

484.673.707
) (10.604.731

-

-

) (367.784.561

) (24.194.000

) (550.000

139.905.442

72.675.538

21.947.984

385.000

333.594.610
) (127.848.000

91.582.059
) (64.107.440

32.899.000
) (30.212.300

550.000
) (385.000

) (12.494.639
) (3.926.541

) 8.705.000
) 440.684

(34.189.951
(22.132.509

6.052.148
5.129.485

احتياطي حوادث مفرتضة ي لغ عنها يف هناية الفرتة
ح ة املعيدين التأمي من احتياطي حوادث مفرتضة ي لغ عنها يف هناية الفرتة

-

-

(15.566.410
15.076.869

) (30.056.734
-

) (55.167.684
20.985.816

احتياطي حوادث مفرتضة ي لغ عنها يف بداية الفرتة
ح ة املعيدي من احتياطي حوادث مفرتضة ي لغ عنها يف بداية الفرتة

-

-

5.185.132
(4.999.816

24.046.795
)

50.039.192
(19.177.200

إمجايل التغري يف احتياطي حوادث مفرتضة ي لغ عنها

-

-

(10.381.278

) (6.009.939

) (5.128.492

صايف التغري من احتياطي حوادث مفرتضة ي لغ عنها
اسرتدادات من مطال ات مدفوعة هناية الفرتة

-

-

(304.225
-

) (6.009.939
-

) (3.319.876
11.419.342

ح ة املعيدين من اسرتدادات من مطال ات مدفوعة هناية الفرتة
اسرتدادات من مطال ات مدفوعة بداية الفرتة

-

-

صايف التغري يف اسرتدادات من املطال ات املدفوعة
العموالت املدفوعة للوكالج

-

9.180

العموالت املدفوعة ملندوب امل يعات
العموالت املدفوعة لل نك

(670.970
(13.250

عموالت للموظفي
عمولة اال اد السوري لشركات التأمي إلدارت جتمع اإللزامي
اسرتدادات ( /م اريا) أتمينة أخرى
األتعاب اإلدارية املدفوعة لشركات إدارة النفقات الط ية

(1.693.597
(672.491
-

) (52.420

بدالت اهلي ة
ح ة صندوق تعويض متضرري حوادث السري جمهولة املس ب

(621.102
-

) (25.331

ح ة صندوق الرعاية االجتماعية

-

صايف امل اريا

(2.052.168

صايف أر ح( /خساار) فرو التأمي

26.484.215

) (360.000
) (12.074.464
(4.286.531

)

-

(3.629.100
3.292.198

) (82.500
57.750

)

-

4.934.850
(4.531.845

82.500
) (57.750

)

-

1.305.750

-

)
1.193.118

66.103

-

-

-

-

)

-

)

-

-

11.404.942
(293.360

357.935
) (109.485

) (6.049

-

(22.729.638
(64.080

) (44.863.640
) (653.934

) (1.033.078
) (7.399

)
)

) (6.861.029
) (1.448.241
-

)
(11.912.939
) (1.179.553
-

(9.235.438
)
) (1.897.616
-

) (11.951.340
) (126.281
(77.556.527

) (405.322
) (54.716
)

)

-

) (1.060.655
-

) (1.431.074
(2.365.747

) (2.279.602
)

) (6.215.308
-

) (92.495

)

-

(97.086

-

)

(12.248.022

-

)

-

) (9.771.236

) (59.542.064

) (129.890.544

) 16.976.698

117.708.429

132.167.323
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) (276.990.464
41.422.025

-

)

) (1.737.097
3.276.062

)

)

-

-

) (835.183
-

)

)

-

-

)
)

) (104.076.698

(14.400

9.180
-

ال حي
ل.س.

اوريق
ل.س.

السرقة
ل.س.

-

)
3.364

إن التحليل القطاعي إليرادات ونتااج فرو التأمي للفرتة املنتهية يف  30أيلول ( 2021غري مدققة) ملي كالتايل  /اتبع:
التغطيات امل رفية
ل.س.

إمجايل احتياطي املطال ات قيد التسوية يف هناية الفرتة

-

ح ة معيدي التأمي من احتياطي املطال ات قيد التسوية يف هناية الفرتة
إمجايل احتياطي املطال ات قيد التسوية يف بداية الفرتة

-

ح ة معيدي التأمي من احتياطي املطال ات قيد التسوية يف بداية الفرتة
إمجايل التغري يف احتياطي املطال ات قيد التسوية

-

صايف التغيري يف احتياطي املطال ات قيد التسوية

-

(25.325.195
احتياطي حوادث مفرتضة ي لغ عنها يف هناية الفرتة
ح ة املعيدين التأمي من احتياطي حوادث مفرتضة ي لغ عنها يف هناية الفرتة 25.114.625

اهلندسي
ل.س.

(75.000
73.538

(75.000

-

(1.462

احتياطي حوادث مفرتضة ي لغ عنها يف بداية الفرتة
ح ة املعيدي من احتياطي حوادث مفرتضة ي لغ عنها يف بداية الفرتة

)

إمجايل التغري يف احتياطي حوادث مفرتضة ي لغ عنها
صايف التغري من احتياطي حوادث مفرتضة ي لغ عنها

(19.163.518
87.324

) (11.250
(219

-

(1.021

-

-

-

)

-

-

(714
(1

)

-

-

) (3.378.300
3.378.300
-

املسعوليات
ل.س.

715
1.020

-

) (11.250
11.031

6.161.677
(5.863.783

)

السفر
ل.س.

اووادث الشل ية
ل.س.

262.016
(241.273

) (75.705

)

) (3.116.284
) 20.743

51.059

-

) (50.000
50.000
)
)

-

) (979.547.875

-

248.376.342
967.209.575

-

(253.624.143
(12.338.300

-

(17.586.101

)

)
)
)

) (2.440.567
1.513.430

) (234.398
63.029

) (135.967.843
69.493.048

801.749
(638.842

81.227
) (50.900

91.646.197
) (35.561.409

)

) (1.638.818
) (764.230

) (153.171
) (141.042

(44.321.646
(10.390.007

)
)

12.621.640
(849.583

)

-

) (24.646
(24.646

اووادث العامة
ل.س.

اجملمو
ل.س.

)
)

)

اسرتدادات من مطال ات مدفوعة هناية الفرتة
ح ة املعيدين من اسرتدادات مطال ات مدفوعة هناية الفرتة

-

-

-

-

-

-

اسرتدادات من مطال ات مدفوعة بداية الفرتة

-

-

-

-

-

-

صايف التغري يف اسرتدادات من املطال ات املدفوعة
العموالت املدفوعة للوكالج

-

-

-

-

-

-

11.772.057
(436.406

)

العموالت املدفوعة ملندوب امل يعات
العموالت املدفوعة لل نك

-

-

-

(72.988.211
(842.599

)
)

عموالت للموظفي
عمولة اال اد السوري لشركات التأمي إلدارت جتمع اإللزامي

-

-

) (31.636.440
(11.912.939

)
)

-

(5.739.655
(77.556.527

)
)

-

) (13.840.886
(2.365.747

)
)

-

(12.248.022

)

اسرتدادات ( /م اريا) أتمينة أخرى
األتعاب اإلدارية املدفوعة لشركات إدارة النفقات الط ية

(757

بدالت اهلي ة
ح ة صندوق تعويض متضرري حوادث السري جمهولة املس ب

(1.689.401
-

ح ة صندوق الرعاية االجتماعية

-

(1.660
)
) (199

-

(27.512

(1.345.483
(5.700

-

) (989.013
-

-

-

-

) (255.030
-

-

-

) (52.687
)
) (19.280

) (4.142

) (2.292.715
(1.150

)
)

-

) (410.237
-

) (17.104

-

-

-

-

) (149.789
-

-

-

صايف امل اريا

(1.602.834

) (3.540

) (2.574.483

) (128.267

صايف أر ح( /خساار) فرو التأمي

44.961.368

10.570

9.008.754

416.400
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)

) (4.726.672
532.659

) (16.758

-

) (356.104

) (501.449.937

601.136

389.282.472

)

* تتوز األقساط املاتتب قا ت فر التأمي اإللزامي على ال نود التالية:

لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف  30أيلول (غري مدققة)

ال ند

2022
ل.س.

التأمي اإللزامي
الزامي حدودي
بطاقة برتقالية

2021
ل.س.

335,976,164
20,915,975
1,299,483

236.574.755
1.895.572

358,191,622

238.470.327

إيضاحات خاصة قي ة اإلشراا على التأمي:
لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف  30أيلول (غري مدققة)
2021
2022
ل.س.

29,492,899
3,568,921
238,721,446

ح ة ملي ة اإلشراا على التأمي
ح ة صندوق تعويض متضرري حوادث السري
األتعاب اإلدارية لشركات إدارة النفقات ال حية

ل.س.

12.248.022
2.365.747
77.556.528

 -32االلتزامات الطاراة
كما ملو متعارا علي يف اجلمهورية العربية السورية فإن الشركة تقوم بعملياهتا وفق التط يقات املوضوعة من ق ل السلطات املالية والتنظيمية ومن ق ل
ملي ة اإلشراا على التأمي السورية .يتم دراسة أعمال الشركة ضري يا خالل الفرتة ،وبرأي اإلدارة فإن أية دراسة ضري ية الحقة لن تعدي إىل أع اج
إضافية.
 -33القيمة العادلة وإدارة امللاطر
( أ ) القيمة العادلة للموجودات واملطلو ت املالية:
ال يوجد فرق جوملري بي القيمة الدفرتية والقيمة العادلة للموجودات واملطلو ت املالية املوقوفة بتاريخ بيان الوضـ ـ ـ ـ ــع املايل ،سـ ـ ـ ـ ــتثناج املوجودات املالية
احملددة لقيمة العادلة من خالل حقوق املسامهي.
يتضـ ـ ـ ــمن اجلدول التايل القيمة الدفرتية والقيمة العادلة للموجودات واملطلو ت املالية يف ال يايت املالية ،إضـ ـ ـ ــافة إىل طرق قياس القيمة العادلة حبسـ ـ ـ ــب
ترات ية اخليارات .مت اسـتثناج املوجودات واملطلو ت املالية وغري املسـجلة على أسـاس القيمة العادلة نظرا العت ار اإلدارة أن قيمتها الدفرتية موازية لقيمتها
العادلة:
كما يف  30أيلول ( 2022غري مدققة)

إيضاح
املوجودات املالية املقيمة لقيمة العادلة

القيمة العادلة
املستوى الثاين

القيمة
االمسية ال افية

املستوى االول

ل.س.

ل.س.

ل.س.

465,058,516

-

املستوى الثالث

اجملمو

الفرق
زايدة( /نق ان)

ل.س.

ل.س.

ل.س.

-

465,058,516

موجودات مالية حمددة على أساس القيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر

7

47,672,880
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417,385,636

كما يف  31كانون األول ( 2021مدققة)
إيضاح

القيمة
االمسية ال افية

املستوى االول

ل.س.

ل.س.

القيمة العادلة
املستوى الثالث
املستوى الثاين
ل.س.

ل.س.

اجملمو

الفرق
زايدة ( /نق ان)

ل.س.

ل.س.

املوجودات املالية املقيمة لقيمة العادلة
استثمارات مالية حمددة على أساس القيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

7

90.681.002

474.366.361

-

-

474.366.361

383.685.359

يان ملناك أي ويالت بي املستوى األول واملستوى الثاين خالل الفرتة.
أسس التقييم ،معلومات غري منظورة ملامة وحساسيتها على القيمة العادلة:
يظهر اجلدول التايل معلومات حول كيفية تضمي القيمة العادلة لألدوات املالية يف ال يايت املالية واملعلومات غري املنظورة اهلامة املستلدمة.
املوجودات املالية
موجودات مالية حمددة على أساس القيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

.

اتريخ التقييم
 30أيلول 2022

أسس التقييم
القيمة العادلة استنادا إىل السعر

معطيات غري
منظورة ملامة
ال ينط ق

عالقة املعطيات

حساسية املعطيات

غري املنظورة
مع القيمة العادلة

غري املنظورة على
القيمة العادلة

ال ينط ق

ال ينط ق

املقدم من م در األسهم

(ب) إدارة خماطر التأمي:
خماطر التأمي
إن خماطر التأمي ملي امللاطر الم يولدملا عدم التأكد من حدوث ،توقيت أو قيمة املطلو ت التأمينية .ميان إلدارة خماطر التأمـي مـن خالل متابعة
كمية وتاوين اإلنتاع اجلديد ،متابعة صحة التسعري ومتابعة املطال ات الفعلية مقابل املطال ات املتوقعة.
يعترب اخلطر اوجب أي عقد أتمي احتمال قق حدث معمن علي وما يستت ع نلك من مطال ات نات قيم غري معكدة نظرا إىل ط يعة عقد التأمي،
ياون قق ملذا اخلطر مفاج ا و لتايل ال ميان توقع .
إن اخلطر األساسي الذي تواجه شركات التأمي اوجب عقودملا التأمينية ملو أن تفوق املطال ات الفعلية وتسديدات املنافع القيمـة املذكورة ت بند
املطلو ت التأمينية إضافة إىل احتمال تسعري غري مالام لألخطار ووضع األقساط غري املناس ة واالكتتاب خطار سي ة أو غري قابلة للتأمي ،بناج
علي فإن تواتر املطال ات واملنافع وحدهتا تتعدى امل الغ الم كانت مقدرة وختتلا األرقام الفعلية وم الغ املطال ات واملنافع من سنة إىل أخرى عن
التقديرات املتوقعة.
أضا إىل نلك أن كلما تنوعت احملفظة التأمينية ،كلما كانت أقل عرضة للتأثر لتغريات الم تطرأ على أي من تاويناهتا وقد طـورت الشركة اسرتاتيجية
االكتتاب بعقود التأمي لتنويع األخطار التأمينية الم تق ل قا وضمن كل ف ة من تلك الف ـات لتوسيـع قاعـدة األخطار بغية ختفيض نس ة التغري يف
النتيجة املتوقعة.
تدير الشركة أخطارملا من خالل اسرتاتيجية اكتتاب سليمة ومعاملدات إعادة أتمي نات ف ة ممتازة ومعاجلة اووادث معـاجلة فعـالة وتضـع الشركة
األسس االكتتابية الم توفر املعايري املالامة الختيار األخطار.
وقد توزعت احملفظة التأمينية لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف  30أيلول  2022على فرو التأمي لشال التايل :فر اوياة  ،%2.82ال حري ،%2.74
سيارات إلزامي  ،%7.29سيارات شامل  ،%11.16ال حي  ،%64.13اوريق  ،%2.06اهلندسي صفر ،%السفر  ،%2.08اووادث العامة
 ،%0.16اووادث الشل ية  ،%0.64واثاق أتمي امل ارا الشاملة  ،%6.87السرقة  ،%0.03واملسعوليات .%0.03
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وقد توزعت احملفظة التأمينية لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف  30أيلول  2021على فرو التأمي لشال التايل :فر اوياة  ،%4.67ال حري ،%7.66
سيارات إلزامي  ،%10.34سيارات شامل  ،%16.47ال حي  ،%44.90اوريق  ،%0.69اهلندسي صفر ،%السفر  ،%1.84اووادث العامة
 ،%0.12اووادث الشل ية  ،%1.08واثاق أتمي امل ارا الشاملة  ،%12.20السرقة صفر ،%واملسعوليات .%0.03
خماطر إعادة التأمي
قامت الشركة إببرام عقود إعادة أتمي مع شركات أخرى ،لتقليص امللاطر املالية النامجة عن املطال ات الا رية ،ونلك كما ملو معمول ب يف قي
شركات التأمي.
تقوم الشركة بتقييم الوضع املايل لشركة إعادة التأمي املتعاقدة معها ويتمحور املتمامها حول األخطار االاتمانية النامجة عن التوز اجلغرايف وط يعة
األنشطة والفعاليات لشركات إعادة التأمي.
دخلت الشركة يف معاملدات إعادة أتمي الم توفر هلا القدرة على مواجهة األخطار سعار منافسة ومتانها من االحتفاظ ود األمثل من األخطار،
مع األخذ بعي االعت ار املوارد املالية كرأس املال واالحتياطيات وحجم حمفظة األوراق املالية واألصول اجلاملزة.
إن حجم امللاطر احملتفظ ب يتناسب مع القواعد العملية ومقياس املقارنة العام ،واألكثر أمهية ،ملو االحتفاظ بنس ة سيولة عالية للشركة.
إن عقود أقساط إعادة التأمي ال ل الشركة من التزاماهتا جتال املعمن هلم .وت قى الشركة ملتزمة جتال املعمن هلم و ة املعاد أتمينها حىت يف حال
عدم وفاج شركة إعادة التأمي لتزاماهتا.
خماطر السوق
تنشأ ملذل امللاطر من التغريات يف قيمة ،أو اإليرادات النامجة عن املوجودات أو الفوااد أو أسعار صرا العمالت اا فيها امللاطر النامجة عن عدم
التطابق بي املوجودات واملطلو ت.
خماطر السيولة
إن إدارة خماطر السيولة تتمثل لتأكد من توفر سيولة كافية لإليفاج اللتزامات املرتت ة على الشركة عند استحقاق أية دفعة .هلذل الغاية ،فإن الشركة
تقوم بقياس التدفق النقدي املتوقع لنس ة للموجودات واملطلو ت على حد سواج ونلك بشال دوري.
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0ي ي اجلدول التايل ليل املوجودات واملطلو ت وفقا للفرتة املتوقعة السرتدادملا أو تسويتها.

كما يف  30أيلول ( 2022غري مدققة)

أقل من سنة
ل.س.
املوجودات

النقد وما يوازي النقد
ودااع ألجل لدى امل ارا
موجودات مالية حمددة على أساس القيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر
عمالج مدينون ،وسطاج ووكالج أتمي
حسا ت مدينة من شركات التأمي وإعادة التأمي
ح ة معيدي التأمي من االحتياطيات الفنية واوسابية
نمم مدينة-أطراا نات عالقة
فوااد مستحقة غري مق وضة وموجودات أخرى
وديعة جممدة ل ال ملي ة اإلشراا على التأمي
املطلو ت

حسا ت داانة لشركات التأمي وإعادة التأمي
عمالج داانون ووسطاج أتمي
االحتياطيات الفنية واوسابية
نمم داانة وداانون خمتلفون
نمم داانة -أطراا نات عالقة
مطلو ت ضري ية
فااض السيولة

2,786,697,284
6,359,947,734

أكثر من سنة
ل.س.

-

اجملمو
ل.س.

2,786,697,284
6,359,947,734

465,058,516
627,203,645
64,325,862
1,491,718,973
21,697,828
1,251,904,392
-

25.000.000

465,058,516
627,203,645
64,325,862
1,491,718,973
21,697,828
1,251,904,392
25.000.000

13,068,554,234

25.000.000

13,093,554,234

3,138,343,031
137,588,188
4,339,982,073
558,952,148
713,588,544
62,607,845

-

3,138,343,031
137,588,188
4,339,982,073
558,952,148
713,588,544
62,607,845

8,951,061,829

-

8,951,061,829

4,117,492,405
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25.000.000

4,142,492,405

املوجودات

النقد وما يوازي النقد
ودااع ألجل لدى امل ارا
استثمارات مالية حمددة على أساس
القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
عمالج مدينون ،وسطاج ووكالج أتمي
حسا ت مدينة من شركات التأمي وإعادة التأمي
ح ة معيدي التأمي من االحتياطيات الفنية واوسابية
نمم مدينة-أطراا نات عالقة
فوااد مستحقة غري مق وضة وموجودات أخرى
وديعة جممدة ل ال ملي ة اإلشراا على التأمي
املطلو ت

حسا ت داانة لشركات التأمي وإعادة التأمي
عمالج داانون ووسطاج أتمي
االحتياطيات الفنية واوسابية
نمم داانة وداانون خمتلفون
نمم داانة -أطراا نات عالقة
مطلو ت ضري ية
فااض السيولة

لغاية سنة

كما يف  31كانون األول ( 2021مدققة)
أكثر من سنة

اجملمو

ل .س .

ل .س .

ل .س .

4.653.339.742
2.682.182.167

-

4.653.339.742
2.682.182.167

474.366.361
443.707.311
40.746.671
1.046.340.409
89.814.750
321.225.919
-

25.000.000

474.366.361
443.707.311
40.746.671
1.046.340.409
89.814.750
321.225.919
25.000.000

9.751.723.330

25.000.000

9.776.723.330

2.345.149.129
53.777.473
2.626.480.072
826.383.117
594.868.035
57.552.804

-

2.345.149.129
53.777.473
2.626.480.072
826.383.117
594.868.035
57.552.804

6.504.210.630

-

6.504.210.630

3.247.512.700

25.000.000

3.272.512.700

خماطر التسليا
تتمثل خماطر التسليا بعدم إماانية املديني من الوفاج لتزاماهتم جتال الشركة .إن متابعة خماطر التسليا ملي من مسعولية الشركة الم تت ع م ادئ
توجيهية صارمة أتخذ بعي االعت ار معدل الت نيا األدىن للمقرتضي والتنويع يف خماطر التسليا يف كافة أقسام الشركة املعرضة لتلك امللاطر
وخاصة قسمي االستثمارات وإعادة التأمي.
خماطر العمالت األجن ية
تقوم الشركة إبعداد ليل اوساسية ملراق ة أثر التغريات على صايف الدخل الشامل يف حال حدوث تغري معقول يف أسعار ال را.
تنشأ ملذل امللاطر من احتمال أن التقل ات يف أسعار صرا العمالت قد تعثر على قيمة املوجودات واملطلو ت املالية.
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تتللص القيمة الدفرتية لألصول املالية كما يلي:

دوالر أمرياي
يورو

كما يف  30أيلول
( 2022غري مدققة)
ل.س.

3.732.183.266
76.220.346

املطلو ت

املوجودات
كما يف  31كانون
األول ( 2021مدققة)
ل.س.

8.112.367.900
717.426.674

كما يف  30أيلول
( 2022غري مدققة)
ل.س.

873.840.194
376.531.386

كما يف  31كانون
األول ( 2021مدققة)
ل.س.

5.728.379.646
131.089.964

مت إعداد ملذا التحليل بفرض تراجع صرا سعر اللرية السورية مقابل العمالت األجن ية بنس ة  .%10األرقام املذكورة أديل تدل على زايدة أر ح
الشركة ونلك عند تراجع سعر صرا اللرية السورية مقابل العمالت األجن ية بنس ة  ،%10عند سن قيمة اللرية السورية بنس ة  %10مقابل العمالت
األخرى سياون ملناك نفس التاثري على صايف اخلسارة ولان ستظهر كمية اآلثر إبشارة معاكسة.
يظهر اجلدول التايل ليل حساسية الشركة لتغريات أسعار صرا العمالت األجن ية املذكورة أعالل مقابل اللرية السورية .ليل اوساسية يتضمن
فقط األرصدة نات ال فة النقدية لعمالت األجن ية:
الربح ( /اخلسارة)
كما يف  31كانون األول
كما يف  30أيلول
( 2021مدققة)
( 2022غري مدققة)
ل.س.
ل.س.

285.834.307
( 30.031.104

دوالر أمرياي
يورو

238.398.825
) 58.633.671

خماطر معدل الفاادة
تنشأ ملذل امللاطر من التغريات الم دث يف معدالت الفوااد السوقية والم هلا أتثري م اشر على املوجودات املنتجة للفوااد واملطلو ت اخلاضعة
للفوااد.
خماطر العمليات
إن خماطر العمليات ملي خماطرة اخلسارة أو التأثريات السل ية على العمل الناجتة عن عدم صحة أو فشل اإلجراجات التط يقية الداخلية واألشلاا
واألنظمة الداخلية للشركة أو عن أحداث خارجية .تتم إدارة خماطر العمليات من خالل مليالية تتطلب ديد امللاطر وطرق تقييمها حبسب
أتثريملا ونس ة حدوثها ومن خالل طرق تقييم ناتية ملتابعة فعالية ملذل اإلجراجات .إن امللاطر اإلسرتاتيجية دد وتتابع من خالل عملية التلطيط
السنوية.
 -34كفاية رأس املال
تت ع الشركة سياسة إلدارة رأس املال ونلك متاشيا مع تعليمات ملي ة اإلشراا على التأمي ال ادرة يف  11كانون األول 2008
(قرار رقم  )100\210حول ديد كفاية األموال اخلاصة .يشرتط ملذا القرار أن ال تتدىن نس ة املالجة لدى الشركة عن .%150
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مت احتساب نس ة املالجة كما يلي:
كما يف  31كانون
األول ( 2021مدققة)
ل.س.

كما يف  30أيلول
( 2022غري مدققة)
ل.س.

رأس املال املتوفر
رأس املال املاتتب ب
االحتياطي القانوين
االحتياطي اخلاا
التغري املرتاكم يف القيمة العادلة لالستثمارات املالية احملددة
على أساس القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
فروقات أسعار صرا غري حمققة
أر ح مدورة

1,534,128,800
159,086,351
54,660,037

1.334.025.000
159.086.351
54.660.037

354.777.791
2,466,965,907
484,416,366

326.132.555
1.997.295.327
220.287.640

جممو رأس املال املتوفر

5.054.035.252

4.091.486.910

رأس املال املطلوب
رأس املال املطلوب مقابل خماطر املوجودات
رأس املال املطلوب مقابل االلتزامات اإلكتتابية
رأس املال املطلوب مقابل خماطر معيدي التأمي
رأس املال املطلوب مقابل خماطر أتمي اوياة

655.680.837
554.319.024
(169.840.285
12.789.402

جممو رأس املال املطلوب

1.052.948.978

نس ة ملامش املالجة ()%
-35

%479.99

املوافقة على املعلومات املالية املرحلية املوجزة

وافق رايس جملس إدارة الشركة على املعلومات املالية املرحلية املوجزة  15تشرين الثاين .2022
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)

421.160.417
356.888.935
(78.073.533
8.850.534
708.826.353
%577.22

)

