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 أعضاء مجلـــس اإلدارة

 

 رئيس مجلس اإلدارة

 

 : السيد حسان عبد القادر العلي

 السيد دمحم صالح رستم:  نائب رئيس مجلس اإلدارة

 لها ويمث العال والمروة للتجارةشركة :  عضو مجلس اإلدارة

  ـ السيد شريف شماس    

 غسان العليـ السيد     

 كتور     دالويمثلها  الشركة األردنية الفرنسية للتأمين:  عضو مجلس اإلدارة

 وليد وائل زعرب 

 الشركة السورية الليبية لالستثمارات الصناعية والزراعية:  عضو مجلس اإلدارة

  إدمحم دمحم إدمحم الالفيويمثلها السيد 

 أحمد رهيف األتاسيالسيد :  ضو مجلس اإلدارةع
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 األعمال التي تمارسها الشركة 

 

  حأييٍ انًًخهكاث

 ضذ أخطارس لحػشٔاو َلحغاشوث َلحراُلسذ لحطةٕكٕاث زارحضلصو َلحكُلفاض َلح ٕ ارورج

 َلحخغرئش لحدةكٕث .

   

  حأييٍ انًظؤونياث

لحمغؤَحٕث لحمذوٕث خطري لحغٕش / مغؤحٕث فرغب لحكمل / خأمٕه لحكمارو / مغاؤَحٕث لحمىادص 

 / لحمغؤَحٕرج لحمٍىٕث / مغؤَحٕث لألطةرء عه لحخطأ لحطةٓ .
   

 خأمٕه ز رحث مُظ ٕه . خأمٕه لحمقرسف لحؾرمل / خأمٕه لحىقذ لحمىقُو َفٓ لحقرفرج /  حأييٍ األيىال

   

 ضذ أخطرء لحىقل بشلً ، بػشلً ، ضُلً .  حأييٍ انبضائغ انًُمىنت

   

  حأييٍ انظياراث وانًزكباث

َلحةطرواث  خأمٕه غُلدذ لحطشق / لحغاشوث / لحػشٔاو َلحمغاؤَحٕث لحمذوٕاث لحمدشخةاث ع ٍٕار

 .لحةشخقرحٕث
   

  انخأييُاث انهُذطيت

ه لحمكااذلج َلٖلج َخطااُط لجوداارش / خااأمٕه عحٕاارج َمكااذلج خااأمٕه لحمؾاارسٔت / خااأمٕ

 لحمقرَحٕه / خأمٕه لألضٍضت للحردشَوٕث مسل لحػرعُب َلحمكذلج لحطةٕث .
   

  انخأييٍ انصحي

خاااأمٕه لحمقااارسٔض لحطةٕاااث لحمدشخةاااث عاااه لألماااشلك َلحكاااُلسك لحطرسئاااث َماااُظ ٓ 

 لحؾشزرج َلحمقروت َخأمٕىرج لحغ ش .
   

  اة حأييٍ انحي

خااأمٕه لحػمرٔااث َلعاادمشلس لحااذخل لحمىااديأ ح عااشت َٔااأخٓ بكااذت أوااُل  َخغطٕاارج فشدٔااث 

 َضمرعٕث حمُظ ٓ لحؾشزرج َلحمؤعغرج .
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 كلمة رئيس مجلس اإلدارة

 انًبانغ باألنف

 انًظاهًيٍ انكزاو ....انظادة حضزاث 

 انظادة أػضاء يجهض اإلدارة انًحخزييٍ

 انظادة انحضىر انكزاو

 

، َلضاكر بإه لن لسغب برأ فٓ لضدمرعىار لحغاىُْ برلفرحث عه و غٓ َبرحىٕربث عه لع رء مط ظ للدلستٔغشوٓ 

لٔااذٔرأ لحدقشٔااش لحغااىُْ لحاازْ ٔيٍااش لحىداارئص لحمرحٕااث ح ؾااشزث لحغااُسٔث لحُطىٕااث ح داارمٕه عااه لحغااىث لحمىدٍٕااث فاآ 

31/12/2019. 

حالسخقارء  لحاشئٕظث غرحٕث فٓ أعىروىار ،فقاذ ؽارل رحاد لحاذلفت حمر زرن لحىطرظ ٌُ عٍذور حرأ َحمر زروح زقدرأ بىر أمروَ

لحدآ خماش بٍار  للودقاردٔث َلحياشَف َمدربكث عط ث لحدطُس فٓ لحؾاشزث سغاأ لح اغُط لحدىرفغإثبرحكمل َللودرش 

 .لحةالد

بٍار لحؾاشزث ، لحدأمٕىٕاث لحدآ عم اح  لحػقرئبضرءج ودرئطىر حٍزل لحكرم مر  ث بسمرس لحىطرظ فٓ زرفث  َبرحشغأ مه رحد

و.ط م ٕاارس َ زمروم اث َ زمااروٓ َ عاادُن  /168686263/ ب اام مطماُ  لألوغاارط لحدآ خااأ خػقٕقٍار مة اام َواذسي  غٕار

 لحةارحم  2019مه لضمرحٓ لوغارط ؽاشزرج لحدارمٕه لحخرفاث حكارم  م ُٕن َ م درن َ زالزث َ عدُن أحض  حٕشت عُسٔث 

ضماارحٓ إل لحؾااشزث لحغااُسٔث لحُطىٕااث لحمشزااض للَو مااه % َبرحداارحٓ خػداا 16.91/و.ط لْ بىغااةث 1160456369/

ماه وةال َرحد مت لوخ رك لحدرمٕه للحضلمٓ غٕار خاأ َضات عاقض حاً  ،2019لودرش ؽشزرج لحدرمٕه لحخرفث حكرم 

ً  لحخرفث بمقذلس م ٕرس حٕشت عُسٔث فقط لغٕش ؽشزرج لحدأمٕهحطمٕت َللخػرد لحغُسْ حؾشزرج لحدأمٕه   .عىُٔر

غااُلحٓ  2019رحٓ لوداارش ؽااشزرج لحداارمٕه لحخرفااث بااذَن لوغاارط لحداارمٕه للحضلماآ ح غاإرسلج حكاارم لضماا ع ماارً بااأن

%، 16616/و.ط لْ بىغااةث 166056268/و.ط ،َوااذ ب غااح غقااث لحؾااشزث لحُطىٕااث مىٍاار مة غاار /969306892/

لضمارحٓ للودارش  خػدل لحؾشزث لحُطىٕث ح درمٕه لٔ ر لحمشخةث للَحّ بٕه ؽاشزرج لحدارمٕه لحخرفاث ماه غٕارَبزحد 

 بذَن لحدرمٕه للحضلمٓ.

أسبكمرئاث َلزىارن َخمغاُن م ٕاُن َم اث ََلغاذ /و.ط 4526151مة ام َواذسي / َوذ ب م مطمُ  لحذخل لحؾرملزمر 

 %235بىغةث صٔردت  أْ أحض حٕشت عُسٔث ل غٕش َخمغُن أحض حٕشت عُسٔث

 

لزىرن م ٕرس َ زمروم ث َخمغث /و.ط 268556589/مة غرً وذسي  31/12/2019ورٌٕد عه غقُق لحمغرٌمٕه زمر فٓ 

                            مة اااام وااااذسي 2018ٔقرب ٍاااار عااااه عاااارم  حٕااااشت عااااُسٔثَخمغااااُن  م ٕااااُن َخمغاااامرئث َ خغااااكث َزمااااروُن أحااااض 

أْ بضٔاردت  حٕاشت عاُسٔث حاضأ َزالزاث عؾاش م ٕاُن َزالزاث َزماروُنلزىارن م ٕارس َأسبكمرئاث ط و./ 264136083 /

 .%18.33ف حٕشت عُسٔث َبىغةث َلزىرن َأسبكُن م ُٕن َخمغمرئث َعدث علأسبكمرئث  و.ط/ 4426506/وذسٌر 
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 غ شت لحغردت لحمػدشمٕه..

             لحؾاشزث مة ام إضمارحٓ مُضاُدلجفقاذ ب ام  2019َمدربكث ح ةٕرورج لحمرحٕث َللوطرصلج لحدٓ غققدٍر لحؾشزث عه عرم 

مقربال   ض حٕشت عُسٔثج َ زمروم ث  َأسبكث م ُٕن َخغكمرئث َلزىرن َزالزُن أحخمغث م ٕرسلو.ط / 568046932 /

حٕاشت عاُسٔث  حكارم  خمغث م ٕرسلج عةكمرئث أسبكث َأسبكُن م ُٕوارً ََلغاذ أحاضو.ط  / 567446001/ مة م َوذسي

ىغااةث عاادُن م ٕااُن َخغااكمرئث ََلغااذ َزالزااُن عحااض حٕااشت عااُسٔث َب و.ط/ 606931أْ بضٔااردت  وااذسٌر / 2018

1.06%. 

َل ٔخ ّ ع ّ مقرمرأ لحرشٔأ مر ح يشَف لحقرعٕث لحدٓ خمش بٍر لحةالد مه لوكررط ع ّ غطاأ أعمارو لحؾاشزث أعاُت 

بررفث لحؾشزرج لحكرم ث فٓ لحقطار  لحداأمٕىٓ ، إل أن لحمساربشت َلحكمال لحاذيَب طٕ اث لحكارم لحمرضآ واذ خر ال بدةاُء 

 لحكرم ث فٓ لحقطش َفو إغقرء ٌٕ ث للؽشلف ع ّ لحدأمٕه. حدأمٕهحؾشزث حمُوت لحشٔردت ع ّ مغدُِ ؽشزرج لل

 

 لحغردت لحػ ُس..

  َماه ٌىار زارن لعادمشلسٔث لحشٔاردتإن لحؾكرس لحزْ سفكدً لحؾشزث حٕرُن غرفضلً حٍر َحرُلدسٌر ح  دشت لحقردماث ٌاُ  

ح اذَسلج لحدذسٔةةٕاث لحمدقذماث خط كٍر فٓ خػ ٕض فشَ  لحؾشزث ع ّ صٔردت للودارش  َخطأُش زُلدسٌار عةاش لخةارعٍأ 

، كمال ع اّ غ اُسٌأ لحمسماش فآ لحؾاشزثفٓ وطر  لحدأمٕه عُلء دلخل لحقطش أَ خرسضً َمررفأت لحمدمٕضٔه فٓ لح

 ورٌٕد عه لحكالوث لحطٕةث لحدٓ خطمت إدلست لحؾشزث مت لحطٍرج لحشعمٕث لحىرظمث ألعمرو وطر  لحدأمٕه .

ت ٌٕ ث للؽشلف ع ّ لحدأمٕه ٌَٕ ث لألَسلق لحمرحٕث ََصلست لحدطرست لحذلخ ٕث َخدرمرً .. أخُضً برحؾرش لحطضٔل ح غرد

ع ّ دعمٍأ لحمدُلفل َضٍاُدٌأ لحمؾارُست فآ مدربكاث مغإشت وطار  لحداأمٕه فآ لحقطش،َلحؾارش مُفاُو حررفاث 

ئص حماار وااذمُي مااه ضٍااذ زةٕااش َلخااالؿ مدمٕااض عاارٌأ بدػقٕااو لحىداار لحكاارم ٕه فاآ لحؾااشزث /إدلست عرمااث َفااشَ /

أزساش خمٕاضلً ماه لحغاىُلج لحغاربقث ح مػرفياث ع اّ  2020َز ىر زقث بكٍذٌأ لحمقطُ  حىر بأن ٔراُن عارم لحمغدٍذفث، 

 .خالو لحغىُلج لحمرضٕثمُوت لحشٔردت لحزْ خأ خةُءي 

 

 

 

 ونكى يُي خانص انخحيت وانخمذيز .

 حظـــاٌ انـؼهـــــي                                                                                                                

رئـيـــض يـجـهـــض اإلدارة
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 حمزيز يجهض اإلدارة 

 2019نؼاو نهظُت انًُخهيت  انظىريت انىطُيت نهخأييٍ ػٍ أػًال انشزكت

 انًبانغ ) أنف نيزة طىريت (

 األلظاط انًكخخبت :

و.ط م ٕارس َ /168686263مة م َواذسي /  31/12/2019زمر فٓ رفث أوُل  لحدأمٕه ب م إضمرحٓ لألوغرط لحمرددةث حر

                            مقربااال إضمااارحٓ أوغااارط مة ااامزمروم اااث َ زماااروٓ َ عااادُن  م ٕاااُن َ م دااارن َ زالزاااث َ عااادُن أحاااض  حٕاااشت عاااُسٔث 

مروٕاث َزماروُن لحاض حٕاشت عاُسٔث و.ط م ٕرس َعةكمرئث َخغاكث عؾاشت م ٕاُن َخمغامرئث َز/167196588َوذسي / 

و.ط م ث َ زمروٓ َ أسبكُن م ُٕن َ عدمرئث َ خمغاث /148,675 / بضٔردت  وذسٌرأْ  2018حى ظ لح دشت مه عرم 

  .%  866َ عةكُن  أحض حٕشت عُسٔث َبىغةث  

 

 انخؼىيضاث انًذفىػت :

/و.ط 1,312,316مة م َوذسي / 31/12/2019ب م إضمرحٓ لحدكُٔ رج لحمذفُعث حررفث فشَ  لحدأمٕه زمر فٓ 

/و.ط م ٕرس 160386970/مقربل لحض  حٕشت عُسٔث  َزالزمرئث َلزىر عؾش م ُٕن َزالزمرئث َعدث عؾشم ٕرس َ 

ر وذسٌ بضٔردتأْ  2018عرم حى ظ لح دشت مه  حض حٕشت عُسٔثأَزمروٕث َزالزُن م ُٕن َخغكمرئث َعةكُن 

 .%26.30أحض حٕشت عُسٔث َبىغةث   َزالزمرئث َعدث َأسبكُنم درن َزالزث َعةكُن م ُٕن  و.ط /2736346/

  31/12/2019ٔةٕه لألوغرط لحمرددةث َلحدكُٔ رج لحمذفُعث حرل وُ  مه أوُل  لحداأمٕه زمار فآ  َفٕمر ٔ ٓ ضذَلً 

 : 2018مقرسوث مت و ظ لح دشت مه عرم 

 َىع انخاييٍ
 َظبت األلظاط انخؼىيضاث انًذفىػه اجًاني االلظاط

% 

 ت انخؼىيضاثَظب

% 2019 2018 2019 2018 

 1254.75 (36.24) 96365 1266873 2036340 1296633 بحزي

 (23.83) (2.04) 16976 2,447 316909 316256 حىادد ػايت

 (100) 27.91 15 0 26705 36460 هُذطي

 (33.99) (10.36) 456282 296890 1276315 1146117 حزيك

 12.93 39.06 1986750 224,451 1896111 2626994 طياراث انشايي 

 39.17 14.75 826625 114,991 1696934 1956002 طياراث حكًيهي

 0 26.84 0 0 176501 226199 طفز 

 17.88 16.09 6746953 7956660 8296090 9626533 صحي 

 (30.76) (1.08) 266000 186000 1486680 1476065 حياة 

 26.30 8.64 160386970 1,312,316 167196588 168686263 انًجًىع 
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 االحخياطياث انفُيت :

لزىرن  و.ط/ 2,487,027مة م َوذسي / 31/12/2019ب م إضمرحٓ للغدٕرطٕرج لح ىٕث لحدٓ خأ خرُٔىٍر زمر فٓ 

لزىرن  و.ط/ 2,839,429مقربل /حٕشت عُسٔث  َعؾشَن لحض عةكثأسبكمرئث َعةكث َزمروُن م ُٕن َ م ٕرس َ

أْ بىقـ وذسي                2018كرم ححٕشت عُسٔث  ومرئث َخغت َزالزُن م ُٕن َلسبكمرئث َخغت َعؾشَن لحضم ٕرس َزمر

 %.(12.41) َبىغةث  حٕشت عُسٔث لحض   َلزىرن زالزمرئث َ لزىرن َ خمغُن  م ُٕن َ أسبكمرئث/و.ط 352,402/ 

 مُصعث غغب لحد قٕل لحدرحٓ :

 2019 2018 

 761,818 8646457 كخظبتاحخياطي ألظاط غيز ي

 1,988,149 165416114 احخياطي ادػاءاث ححج انخظىيت

 89,460 816456 احخياطي حظابي

 2,839,429 264876027 انًجًىع

 

 األرباح انفُيت :

م ٕاُن  َزمروٕاث /و.ط عاةكمرئث 7086286/مة ام  31/12/2019زمر فٓ لحمدػققث مه أعمرو لحدأمٕه ب غح لألسبرظ 

َعاةكمرئث َخغاكث َخغاكُن م ٕاُن  زمروٕاث/و.ط م دارن 2986779حٕشت عُسٔث مقربال مة ام / ث َزمروُنَم درن َعد

 ٕاُن م خغاكثأسبكمرئاث َ /و.ط4096507/ أْ بضٔردي وذسٌر 2018لحض حٕشت عُسٔث حى ظ لح دشت مه عرم  َعةكُن

 % مُصعث ع ّ لحىػُ لحدرحٓ : 137606حٕشت عُسٔث َبىغةث   علف خمغمرئث َعةكثَ 

 2018 2019 َىع انخاييٍ
 او انُمص  َظبت انشيادة

% 

 64.58 696752 1146804 بحزي

 107.9 14,005 296118 حىادد ػايت

 436.26 579 36105 هُذطي

 2025.91 (3,839) 736936 حزيك

 166.27 1816100 4826221 انشايي طياراث

 57.95 396168 616868 طياراث حكًيهي

 35.86 76311 96933 طفز

 52.49 (76,436) (1166561) صحي

 (25.73) 67,137 496858 حياة

 137.06 2986779 7086286 انًجًىع
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 صافي األرباح :

سباع مة ام  31/12/2019فشَق عكش لحقشف لحغٕش مػققث زمر فآ   بذَنب غح لألسبرظ لحقرفٕث ألعمرو لحؾشزث 

أحاض  حٕاشت عاُسٔث مقربال  مرئث َخغاكث َزالزاُنأسبكمرئث َأسبكث َزماروُن م ٕاُن َخمغا/ و.ط 4486539َوذسي /

/ و.ط م ث َ خغكث َ زالزُن م ُٕن َ خمغمرئث َ َلغذ َ عؾاشَن  أحاض حٕاشت عاُسٔث 139,521سبع مة م وذسي /

حٕاشت  زالزمرئاث َخغاكث م ٕاُن َزمروٕاث عؾاش أحاض /و.ط3096018أْ بضٔاردي واذسٌر / 2018حى ظ لح داشت ماه عارم 

 %.  221.48عُسٔث َبىغةث  

 

 انُمذ وانىدائغ نذي انًصارف:

زالزم اث َ َلغاذ َ عادُن م ُٕوار َ  / و.ط لسبات م ٕارسلج َ 4,361,152ب م مطمُ  لحىقذ َلحُدلئات مة ام َواذسي /

/ و.ط لسبات  4,018,871مقربال مة ام َواذسي / 31/12/2019م ث َ لزىارن َ خمغاُن لحاض حٕاشت عاُسٔث زمار فآ 

أْ بضٔااردت    31/12/2018ََلغااذ َعااةكُن لحااض حٕااشت عااُسٔث زماار فاآ  م ٕاارسلج َزمروٕااث عؾااش م ُٕواار َزمرومرئااث

 %. 5.8/و.ط زالزم ث َلزىرن َأسبكُن م ُٕن َم درن ََلغذَزمروُن لحض حٕشت عُسٔث َبىغةث 342,281وذسٌر/

 

 انًصاريف اإلداريت وانؼًىييت:

َأسبكُن م ٕاُن َ عاةكمرئث   / و.ط م ث َعدث146,780ب م مطمُ  لحمقرسٔض لجدلسٔث َلحكمُمٕث مة م َوذسي /

عاةكث َ عاةكُن  / و.ط م اث 177,500َمقربال مة ام َواذسي /  31/12/2019َ زمروُن أحض حٕشت عُسٔث زمار فآ 

  زالزاُن م ٕاُن 30,720َ / أْ باىقـ  واذسي / 2018م ُٕن َ خمغمرئث أحض  حٕشت عُسٔث حاى ظ لح داشت ماه عارم 

 %.(17.30) عةكمرئث َ عؾشَن لحض حٕشت عُسٔث َبىغةث   

 

 يصاريف انزواحب واألجىر:

م اث َ َلغاذ َ زماروُن  م ٕاُن َم دارن  / و.ط181,278ب م مطماُ  مقارسٔض لحشَلخاب َلألضاُس مة ام َواذسي /

م ااث َزمروٕااث  / و.ط148,217مقرباال مة اام َوااذسي /  31/12/2019َزمااروٓ عااةكُن  أحااض حٕااشت عااُسٔث زماار فاآ 

/ 33,061أْ بضٔاردت واذسٌر / 2018عاُسٔث حاى ظ لح داشت ماه عارم  َأسبكُن م ُٕن َم درن َعةت عؾاش أحاض حٕاشت

 %.22.30زالزث َ زالزُن م ُٕن َ َلغذ َ عدُن لحض حٕشت عُسٔث َبىغةث  

 

 حمىق انًظاهًيٍ :

لزىاارن م ٕاارس َ زمروم ااث /و.ط 268556589مة اام َوااذسي / 31/12/2019زماار فاآب اام إضماارحٓ غقااُق لحمغاارٌمٕه 

ط / و.264136083 حٕاشت عاُسٔث مقربال مة ام َواذسي /رئث َ خغكث َزمروُن أحض َخمغث َخمغُن  م ُٕن َخمغم

أْ بضٔااردت وااذسٌر             2018حٕااشت عااُسٔث حكاارم  َزالزااث عؾااش م ٕااُن َزالزااث َزمااروُن أحااضلزىاارن م ٕاارس َأسبكمرئااث 

 .%18.33ف حٕشت عُسٔث َبىغةث عل َلزىرن َأسبكُن م ُٕن َخمغمرئث َعدثأسبكمرئث  و.ط/ 4426506/

 

 

 

 



10 

 

 إجًاني انًىجىداث:

خمغث م ٕارسلج َ زمروم اث  و.ط / 568046932 /مة م َوذسي  31/12/2019زمر فٓ ب م إضمرحٓ مُضُدلج لحؾشزث

خمغث م ٕرسلج /و.ط  567446001/ مقربل مة م َوذسي  ض حٕشت عُسٔثَأسبكث م ُٕن َخغكمرئث َلزىرن َزالزُن أح

عادُن  و.ط/ 606931أْ بضٔاردت  واذسٌر / 2018حٕاشت عاُسٔث  حكارم  ث َأسبكُن م ُٕورً ََلغاذ أحاضعةكمرئث أسبك

 .% 1.06م ُٕن َخغكمرئث ََلغذ َزالزُن عحض حٕشت عُسٔث َبىغةث 

 

 

خأ لحدكرمل مت ٌزي وذ مخرطش عكش فشف لح ٕشت لحغُسٔث َلسخ ر  أعكرس مكٕذْ لحدأمٕه، َزمر خدأزش لحؾشزث ب

 .ٕمٍر َلخخرر لجضشلءلج لحالصمث ح ػذ مه خأزٕشٌر ع ّ لحؾشزثلحػرلج َخقٕ
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 حؼهيًاث اإلفصاح ػٍ انبياَاث انًانيت

 

إن لحىؾرط لحشئٕغٓ ح ؾشزث ٌُ ممرسعث زرفث أعمرو لحدأمٕه طةقرً ح قُلوٕه لحمكمُو بٍر َخضلَو  -أ -1

 لحؾشزث أعمرحٍر مه خالو:

 نعدد الموظفي الفروع تسلسل

 63 المركز الرئيسي ـ دمشق 1

 4 درعا 2

 1 السويداء 3

 6 حمص 4

 5 حماه 5

 5 حلب 6

 10 الالذقية 7

 11 طرطوس 8

 مغ و الرقة 9

 4 الحسكة 10

 1 دير الزور 11

 3 لحقرمؾ ٓ 21

 

 َو ٔةٕه ف رج لحمُظ ٕه َمؤٌالخٍأ لحك مٕث:ضذ -ب  -1

 العدد المؤهل العلمي

 48 ؽٍردت ضرمكٕث

 20 ٍذ مدُعطمك

 28 زرؤُث عرمث

 8 ؽٍردت إعذلدٔث

 9 ؽٍردت لبدذلئٕث

 

 ل خُضذ ؽشزرج خربكث. -2
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 وةزت خكشٔ ٕث عه أع رء مط ظ لجدلست:  -3

 َبذة حؼزيفيت انًُصب االطــــى

 ٔػمل ؽٍردت فٓ لحٍىذعث لحضسلعٕث روسضل أعمرو عُسْ َسئٕظ ؽشزث صلخش مرسٔه لودشورؽُٕو سئٕظ مط ظ لجدلست غغرن عةذ لحقردس لحك ٓلحغٕذ 

 دمحم سعدألحغٕذ 
ورئب سئٕظ مط ظ 

 لجدلست

فٓ  ط ظ إدلست لح ؤحؤت ح طٕشلن، مؤعظفخشْ حطمٍُسٔث بىغالدػ، سئٕظ معرم وىقل ، سضل أعمرو

 ََزٕل حكذت ؽشزرج طٕشلنَع ش ٔم د عذت مررخب عٕرغٕث  ؽشزث ؽرم لحقرب ث،

 ع ُ َحٕذ صعشب لحذزدُس

ٔػمل ؽٍردت دزدُسلي فٓ بررحُسُٔط ع ُم  م لحؾشزث لألسدوٕث لح شوغٕث َمرحد فٓ لحؾشزثمذٔش عر

BSBA بررحُسُٔط عدلب لحقروُن لحدطرسْ َع أ لحطشٔمث مرضغدٕش إدلست أعمرو ،MBA ،Ph.D  خأمٕه

 طٕشلن 

 فٓ لحمػرعةثٔػمل ؽٍردت لج سئٕظ مط ظ إدلست لحؾشزث لحغُسٔث لح ٕةٕث حالعدسمرس ع ُ إدمحم دمحم إدمحم لحالفٓلحغٕذ 

 ع ُ أغمذ سٌٕض لألخرعٓلحغٕذ 
ٔػمل ؽٍردت  حً خةشت بررفث لحىؾرطرج لحدطرسٔث َلحكقُد، ع ُ مط ظ إدلست فٓ لحةىد لحكشبٓ، سضل أعمرو

 مه لحطرمكث لألمشٔرٕث فٓ بٕشَج لحٍىذعث لحمذوٕث فٓ

 دقرد َإدلست لألعمرولحغٕرعث َللؤػمل ؽٍردت فٓ  سضل أعمرو ع ُ ؽشٔض ؽمرطلحغٕذ 

  سضل أعمرو ع ُ لحك ٓ غغرنلحغٕذ 

 :لحك ٕر لحدى ٕزٔث وةزت خكشٔ ٕث عه أؽخرؿ لجدلست

 انًؤهم انؼهًي انًُصب االطــــى

 بررحُسُٔط إدلست أعمرو لحمذٔش لحكرم لحمر ض عةذ لحقردس لحك ٓلحغٕذ 

 بررحُسُٔط خطرست َلودقرد  ىٕثح ؾؤَن لح ورئب لحمذٔش لحكرم لحغٕذ ٔضن لحػشبرج

 بررحُسُٔط خطرست َلودقرد ورئب لحمذٔش لحكرم ح ؾؤَن لحمرحٕث لحغٕذ دمحم صَلس طٕةر

 مرضغدٕش إدلست أعمرو مذٔش لحدذوٕو لحذلخ ٓ  لحغٕذ أغمذ ضضمرخٓ

 بررحُسُٔط خطرست َلودقرد لحمذٔش لحمرحٓ لحغٕذ َعٕأ مىرفٕخٓ

 أدب فشوغٓ -مرضغدٕش خشضمث ت لحمُلسد لحةؾشٔثمذٔش دلئش لحغٕذت وُسل وشي بٓ

 

 % فأزسش مه سأعمرو لحؾشزث:5بٕرن بأعمرء زةرس مرحرٓ لألعٍأ َلحزٔه وغةث مغرٌمدٍأ  -4

 2019 2018 

 َظبت انًهكيت ػذد األطهى َظبت انًهكيت ػذد األطهى اطى انًظاهى )طبيؼي/اػخباري(

 %33,96 4,618,640 %33696 5,094,088 ح دطرست  َلحمشَتؽشزث لحكال

 %10 1,360,000 %10 1,499,999 لحؾشزث لألسدوٕث لح شوغٕث ح دأمٕه

 %5 680,000 %5 749,999 إٍٔرب مخ ُفلحغٕذ 

 %5 680,000 %5 749,999 سلمٓ مخ ُفلحغٕذ 

 %5 680,000 %5 749,999 سصلن عسمرنلحغٕذ 

 %5 680,008 %5 750,008 دمحم غغه عةرطلحغٕذ 
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 مط ظ لجدلست:حطرن ـ 5

نجُةةةت انحىكًةةةت:  -1

  

 

-  ً  لحغٕذ غغرن لحك ٓ / سئٕغر

 لحغٕذ دمحم سعدأ / ع ُ -

 لحغٕذ غغرن لحك ٓ / ع ُ -

 

 يهًت انهجُت:

 ع ّ خطةٕو ويرم لحػُزمثلحكمل 

 نجُت انًخاطز: -2

 

 لحغٕذ دمحم سعدأ  -

 لحغٕذ ؽشٔض ؽمرط -

 لحغٕذ غغرن لحك ٓ -

 

 يهًت انهجُت:

لضً لحؾشزث عاُلًء لحكمل ع ّ غذلست لحمخرطش لحدٓ خُ

 أزروح دلخ ٕث أم خرسضٕث.

 نجُت انخذليك: -3

 

 لحذزدُس َحٕذ صعشب -

 لحغٕذ ؽشٔض ؽمرط -

 لحغٕذ غغرن لحك ٓ -

 

 يهًت انهجُت:

لحدأزذ مه مذِ ؽمُحٕث أويمث لحدذوٕو لحخرسضٓ ألعمارو  -

 لحؾشزث َلحدُفٕث بدكٕٕه مذوو خرسضٓ

 .دٍرـ لحدأزذ مه دوث لجضشلءلج لحمرحٕث َلحمػرعةٕث َعالم

 لحدأزذ مه دوث لجضشلءلج لح ىٕث َلجدلسٔث فٓ لحؾشزث. -

 لحدأزذ مه غغه عٕش أدلء لحكمل فٓ ضمٕت لحمػرفيرج. -

لحمُلفقاث ع ااّ خكٕإه أَ إورحااث لحماذوو لحخاارسضٓ َخػذٔااذ  -

 سلخةً َخقٕٕمً لحغىُْ

نجُةةةةت انًكافةةةة ث  -4

 وانخزشيحاث:

 

 لحغٕذ غغرن لحك ٓ -

 لحغٕذ سٌٕض لألخرعٓ -

 لحغٕذ ؽشٔض ؽمرط -

 

 يهًت انهجُت:

َضااااات عٕرعاااااث َلضاااااػث ح مررفااااا ج َلحدكُٔ ااااارج 

 َلحشَلخب

 

دٍر ماه خكةش لحؾشزث لحُطىٕث ح دارمٕه لحؾاشزث لألَحاّ فآ خشخٕاب لحؾاشزرج لحخرفاث فآ عاُسٔر ، َوغاةث غقا -6

 . 2019عه عرم %  5  عُق لحدأمٕه لحخرؿ لحمػ ٓ

 % أَ أزسش مه إودرش لحؾشزث.10ن ل ُٔضذ ح ؾشزث عمالء سئٕغٕٕه َ/أَ مُسدٔه مػذدٔه ٔؾر ُ -7

 ل خُضذ أٔث غمرٔث غرُمٕث أَ لمدٕرصلج خدمدت بٍر لحؾشزث. -8

 عه لحػرُمث أَ لحمىيمرج لحذَحٕث.ل خُضذ أٔث عزرس مردٔث ع ّ عمل لحؾشزث ودٕطث ألْ وشلسلج فردست  -9

 لحذَحٕث. طُدتخطةو لحؾشزث مكرٕٔش لح ل -10
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  :10  انهيكم انخُظيًي-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يجهض اإلدارة

دائزة انصحي 

 وانحياة
دائزة انخأييُاث  دائزة انبحزي

 انؼايت
 دائزة انظياراث

 يىظفي إصذار

يىظفي 

 حؼىيضاث

 يىظفي إصذار يىظفي إصذار يىظفي إصذار

يىظفي 

 حؼىيضاث

يىظفي 

 حؼىيضاث

يىظفي 

 حؼىيضاث

 دائزة انظفز

يىظفي 

 إصذار

يىظفي 

 حؼىيضاث

 انًذيز انؼاو

 انًحاطبيٍ

 أيُاء صُاديك

 يحصهيٍ

 انًذيز انًاني

 انًىظفيٍ

 شؤوٌ إداريت

شؤوٌ 

 يىظفيٍ

 خذياث

يذيز انذائزة 

 اإلداريت

 انًىظفيٍ

شؤوٌ 

 ٍيظاهًي

 يذراء انذوائز يذيز انذائزة

 انًىظفيٍ

 يذيز انذائزة

 انًىظفيٍ

 يذيز انذائزة

 انًىظفيٍ

 يظؤول انذائزة

 انًىظفيٍ

 يذيز انفزع

انذائزة  انذائزة انًانيت

 اإلداريت

انذائزة 

 انماَىَيت
 انفزوع ITانـ دائزة  دائزة انخظىيك دائزة اإلػادة انذوائز انفُيت

 َائب انًذيز انؼاو

 نهشؤوٌ انًانيت 

 َائب انًذيز انؼاو

 نهشؤوٌ انفُيت 

 

يؼاوٌ انًذيز انؼاو 

 داريتنهشؤوٌ اال

انظكزحيزة 

 انخُفيذيت

 نجُت انحىكًت

 نجُت انخذليك

 نجُت انًخاطز

 نجُت انًكاف ث وانخزشيحاث

 نجُت االطخثًار
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 طياطت انخؼييٍ :

خكمل لحؾشزث بمُضب أويمث دلخ ٕث مقشت مه مط ظ لجدلست مىٍر ويرم لحماُظ ٕه َويارم لحكمال لحاذلخ ٓ برجضارفث  

حااّ وااروُن لحكماال لحمُغااذ َخقااُم عٕرعااث َأعااظ لحدكٕاإه فاآ لحؾااشزث َفقاارً ألغراارم ٌاازي لألويمااث َع ااّ ضااُء إ

 للغدٕرضرج فكىذ ظٍُس لحػرضث ح دكٕٕه خدأ لجضشلءلج زرحدرحٓ:

  لحةػاار باإه ط ةاارج لحدُظٕااض لحمدااُفشت فاآ لحؾااشزث لعاادخشلش لألؽااخرؿ لحمىرعااةٕه حؾااغل لحُظٕ ااث

 حُظٕ ٓ حٍر.لحؾرغشت ع ّ ضُء لحُفض ل

 .لجعالن فٓ لحقػض إرل حأ ٔدُفش لحؾخـ لحمىرعب فٓ ط ةرج لحدُظٕض فٓ لحؾشزث 

 .إضشلء لحمقربالج َلخدٕرس لحمىرعب 

 .خػذٔذ لحشلخب َلحمضلٔر َإفذلس لحدكٕٕه َفقرً ألغررم ويرم لحكرم ٕه 

 بزايج انخأهيم وانخذريب:

رضارج لحدذسٔةٕاث َٔادأ لحدى ٕاز برعادخذلم زرفاث َعارئل لحداذسٔب خقُم عم ٕث لحدإٌٔل َلحدذسٔب فآ لحؾاشزث َفقارً حالغدٕ

 لحمدرغث َمىٍر:

  لحدإٌٔل َلحداذسٔب لحازلخٓ دلخال لحؾاشزث فآ ورعاث لحداذسٔب ماه وةال ماُظ ٓ لحؾاشزث رَْ للخدقارؿ

 َلحخةشت.

  لجٔ اارد ح مؾاارسزث فاآ لحااذَسلج لحدذسٔةٕااث لحداآ خطشغٍاار مكرٌااذ لحدإٌٔاال َلحدااذسٔب لحمػ ٕااث َفاآ مخد ااض

 لحمطرلج رلج لحكالوث بأعمرو لحؾشزث َفقرً حالغدٕرضرج.

 .لحمؾرسزث فٓ بشلمص لحدإٌٔل لحدٓ خطشغٍر ٌٕ ث لجؽشلف ع ّ لحدأمٕه 

 ًللسدن(–)حةىرن  لحمؾرسزث فٓ لحمؤخمشلج َلحىذَلج رَلج لحكالوث بأعمرو لحدأمٕه دلخل لحقطش َخرسض. 

لحؾشزث خدكرمل مت ضمٕت لحمخرطش ضامه أعاظ لحداأمٕه ٌَازي  برحىغةث ح مخرطش لحدٓ خدكشك حٍر لحؾشزث فئن -12

 ً )خطاذَوٍر بؾارل م قال فآ لحمٕضلوٕاث فقاشت  لحمخرطش عردت مغطرت بمُضب لخ روٕرج إعردت لحداأمٕه دلخ ٕارً َخرسضٕار

 .إدلست مخرطش لحدأمٕه(

واث َل خُضاذ أغاذلذ ٌرماث لجوطرصلج لحدٓ غققدٍر لحؾشزث مةٕىث برحػغربرج لحخدرمٕاث َمذعماث برألسوارم لحمقرس -13

 مشج ع ّ لحؾشزث خالو لحغىث لحمرحٕث.

 حأ خػذذ أٔث عم ٕرج رلج طةٕكث غٕش مدرشست َزرن حٍر أزش مردْ أَ ضٌُشْ ع ّ أعمرو لحؾشزث. -14

 غققح لحؾشزث لحىدرئص لحدرحٕث: -15

 2019 2018 2017 2016 2015 

صافي األرباح 

 )انخظائز( انًخحممت
45261516619 12466386720 11360976301 59667606472 

 

66560416174 

 األرباح انًىسػت
بكذ مُلفقث لحٍٕ ث 

 لحكرمث

خُصٔت أعٍأ مطروٕث 

مه  %10629 بقٕمث 

 سأط لحمرو

خُصٔت أعٍأ مطروٕث 

% مه 60بقٕمث 

 سأط لحمرو

17060006000 

 

17060006000 

 85060006000 85060006000 85060006000 1636060006000 1650060006000 رأص انًال انًذفىع
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 2604365306986 2645764916458 2637866646622 2641360836875 2685565896694 حمىق انًظاهًيٍ

ػذد األطهى 

 انًصذرة
1560006000 1366006000 865006000 865006000 865006000 

أطؼار األوراق 

 انًانيت
445650 478665 31265 118675 118625 

 

 

0

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

3,000,000,000

 ا ي ا ر ا  
   ال سائر 

الم ح  ة

ا ر ا  
الموزعة

ر س الما  
المد و 

ح و  
المسا مي 

2019

2018

2017

2016

2015

 

 

 

برحىغااةث حدػ ٕاال لحمشزااض لحماارحٓ ح ؾااشزث فٍااُ مةاإه برحػغااربرج لحخدرمٕااث َلحمٕضلوٕااث لحكمُمٕااث َلجٔ اارغرج  -16

 لحمشفقث.

ل ُٔضذ أْ خُعكرج أَ أعمرو ضذٔذت ح ؾشزث َٔدُوات مط اظ لجدلست خػقٕاو وماُ أزةاش فآ لحغاُق ماه خاالو  -17

 َللعدسمرسٔث ح غىث لحمرضٕث.لحم ٓ بى ظ عٕرعث لحؾشزث للزددربٕث 

 ./و.ط265006000/مة م َوذسي  2019ب غح أخكرب لحدذوٕو حكرم  -18
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ل ُٔضااذ أَسلق مرحٕااث مقااذست مااه وةاال لحؾااشزث َمم ُزااث مااه وةاال لألطااشلف رَْ لحكالوااث حاا دلست لحك ٕاار  -أ -19

 لحدى ٕزٔث.

 مغرٌمرج أع رء مط ظ لجدلست َأوشبرئٍأ: -ب -19

 انًُصب اطى انؼضى

َظبت األطهى 

 انًًهىكت

2019 

 ػذد

 األطهى

َظبت األطهى 

 انًًهىكت

2018 

 ػذد

 األطهى

 2726000 %2 299,999 %2 سئٕظ لحمط ظ غغرن لحك ٓلحغٕذ 

 مٕغرن لبشلٌٕأ بضْلحغٕذت  أوشبريي :

 ع ٓ لحك ٓلحغٕذ ـ 

 وػطرن لحك ٓلحغٕذ ـ 

 

4687% 

3% 

265% 

730,588 

449,999 

374,999 

4687% 

3% 

265% 

6626400 

4086000 

3406000 

 دمحم سعدألحغٕذ 

 وردٔر دمحم طرحب غضلولحغٕذت ـ  أوشبريي :

 خُحٕه دمحم سعدألحغٕذت ـ 

 ؽٕشٔه دمحم سعدألحغٕذت ـ 

 فرحع دمحم سعدألحغٕذ ـ 

 لحغٕذت وٕشمٕه دمحم سعدأ-

 ورئب لحشئٕظ

4646% 

1615% 

0607% 

0603% 

1657% 

0608% 

669,476 

172,508 

11,382 

5,735 

236,647 

11,148 

4646% 

1615% 

0607% 

0603% 

1657% 

0608% 

6066992 

1566408 

106320 

56200 

2146560 

116008 

َحٕذ د. لحؾشزث لألسدوٕث لح شوغٕث َٔمس ٍر 

 صعشب
 163606000 %10 1,499,999 %10 ع ُ

لحؾشزث لحغُسٔث لح ٕةٕث حالعدسمرسلج 

 إدمحم دمحم لحغٕذ لحضسلعٕث َلحقىرعٕث َٔمس ٍر

 إدمحم لحالفٓ

 4296200 %3615 473,382 %3615 ع ُ

 2686800 %1697 296,470 %1697 ع ُ سٌٕض لألخرعٓلحغٕذ أغمذ 

س ٍر لحغٕذ َٔم لحكال َلحمشَت ح دطرستؽشزث 

 ؽشٔض ؽمرط َلحغٕذ غغرن لحك ٓ
 466186640 %3369 5,094,088 %3369 ع ُ 

 156120 %0611 16,676 %0611 ع ُ لحغٕذ ؽشٔض ؽمرط
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 زمر ٔ ٓ: 2019حكرم لحمذفُعث حشئٕظ َأع رء مط ظ لجدلست  لحدكُٔ رج َلحمررف ج -20

 حؼىيضاث أخزي يكاف ث بذل حُمالث االطى

 و.ط 260006000 و.ط 160686715 و.ط 9006000 غغرن لحك ٓلحغٕذ 

 ---------- و.ط 160686715 و.ط 162006000 دمحم سعدألحغٕذ 

 ---------- و.ط 160686715 و.ط 162006000 َحٕذ صعشبد. ح شوغٕث َٔمس ٍر لحؾشزث لألسدوٕث ل

لحؾشزث لحغُسٔث لح ٕةٕث حالعدسمرسلج لحضسلعٕث َلحقىرعٕث 

  إدمحم دمحم إدمحم لحالفٓ لحغٕذ َٔمس ٍر
 ---------- و.ط 160686715 و.ط 162006000

 ---------- و.ط 160686715 و.ط 9006000 سٌٕض لألخرعٓلحغٕذ 

 َٔمس ٍر  لحكال َلحمشَت ح دطرست ؽشزث 

  ؽشٔض ؽمرطلحغٕذ 

 لحك ٓ لحغٕذ غغرن 

 و.ط 162006000

 و.ط 162006000

 

 و.ط 160686715

 

 و.ط 160686715

---------- 

 

زمر ب غح لحمضلٔر َلحمررف ج لحمذفُعث ألؽخرؿ لجدلست لحك ٕر رَْ لحغ طث لحدى ٕزٔاث خاالو لحغاىث لحمرحٕاث  بمار فٍٕار 

 / و.ط.2862786730رحم لحدٓ غقل ع ٍٕر زأضُس َأخكرب َسَلخب مة م /لحمة

 /و.ط ألعش ؽٍذلء لحطٕؼ لحكشبٓ لحغُس268706000ْورمح لحؾشزث برحدةش  بمة م / -21

ل خُضذ أٔث عقُد أَ مؾرسٔت أَ لسخةرطرج خأ عقذٌر مت سئإظ مط اظ لجدلست أَ أع ارء لحمط اظ أَ لحماذٔش  -22

 لحؾشزث أَ أورسبٍأ عذل عقُد لحدأمٕه لحخرفث بممد ررخٍأ أَ أؽخرفٍأ. لحكرم أَ أْ مُظض فٓ

إضشلءلج لحشوربث لحذلخ ٕاث: ضامرن غغاه عإش عحٕاث لحكمال َمدربكاث خطةٕاو زرفاث عٕرعارج َإضاشلءلج لحشورباث  -23

 لحذلخ ٕث.

 ل ُٔضذ خػ يرج ع ّ لحةٕرورج لحمرحٕث فٓ خقشٔش مذوو لحػغربرج. -24

 ث أَ ضضلء م شَضث ع ّ لحؾشزث مه أْ ضٍث سوربٕث أَ خىيٕمٕث أَ و رئٕث.ل ُٔضذ أْ عقُب -25
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  للتأمین السوریة الوطنیةلشركة ا

  شركة مساھمة مغفلة عامة

   إیضاحات حول البیانات المالیة

   ٩٢٠١ كانون األول ٣١المنتھیة في  للسنة

  

   وغایتھا تأسیس الشركة -١
م، ٢٠٠٦باط ش ٦بتاریخ . و.م/٩بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم للتأمین شركة مساھمة مغفلة عامة  السوریة الوطنیةتأسست الشركة 

ً للمرسوم التشریعي رقم  وتعلیماتھ التنفیذیة واألنظمة التي تضعھا  ٢٠٠٥لعام  ٤٣وألحكام المرسوم التشریعي رقم  ٢٠٠٤لعام  ٦٨وفقا
ً ألحكام قانون التجارة رقم  سجلت الشركة في السجل التجاري . م١٩٤٩لعام  ١٤٩ھیئة اإلشراف على التأمین في سوریة ووفقا

تم ترخیص الشركة من قبل ھیئة اإلشراف على التأمین في سوریة . م٢٠٠٦ أیلول ١٨بتاریخ  ١٤٦٥٢تحت الرقم  لمحافظة دمشق
سجلت الشركة في السجل الخاص لشركات التأمین لدى ھیئة اإلشراف على التأمین وقد م، ٢٠٠٦ آب ٦بتاریخ  ٣٥/١٠٠بالقرار رقم 
  /.٤/تحت الرقم 

 ١٣امتد نشاط الشركة لیشمل  ٢٠٠٧كانون األول  ٣١، وبتاریخ ن المباشرة في كافة فروع التأمینغایة الشركة مزاولة أعمال التأمی
ً موزعة بین جمیع المحافظات السوریة   .فرعا

  .م٢٠١٠ أیلول ٢تم إدراج أسھم الشركة في سوق دمشق لألوراق المالیة بتاریخ 

  .بناء الشركة الوطنیة للتأمین –شارع النھر  –العنوان الروضة 

  تطبیق المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة -٢

  :معاییر التقاریر المالیة الدولیة الجدیدة والمعدلة والتي لیس لھا أثر جوھري على القوائم المالیة -أ

ولجنة تفسیر ) IASB(لیة امت الشركة بتطبیق جمیع المعاییر والتفسیرات المعدلة والجدیدة الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة الدوق 
التابعة للمجلس والتي تخص وتسري على نشاطات الشركة والتي أصبحت ساریة المفعول في أو بعد ) IFRIC(إعداد التقاریر المالیة 

وائم والتي لم تؤثر بشكل جوھري على المبالغ واإلفصاحات الواردة في القفي إعداد القوائم المالیة للشركة،  ٢٠١٩أول كانون الثاني 
ً بأنھ قد یكون لھا تأثیر على المعالجة المحاسبیة    .للمعامالت والترتیبات المستقبلیةالمالیة للسنة والسنوات السابقة، علما

  : التقاریر المالیة الدولیة الجدیدة والمعدلة الصادرة وغیر الساریة المفعول بعد معاییر -ب

  :المالیة الجدیدة والمعدلة الواردة أدناه الصادرة لكن غیر ساریة المفعول بعد بتطبیق المعاییر الدولیة للتقاریر الشركةلم تقم  

  ساریة المفعول للسنوات المالیة التي تبدأ في أو بعد  معاییر التقاریر المالیة الدولیة الجدیدة والمعدلة
  

  ."إندماج األعمال"): ٣(لتقاریر المالیة رقم تعدیالت معیار ا
  

  
  .٢٠٢٠أول كانون الثاني 

  
  ".عقود اإلیجار): "١٦(التعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة  رقم 

  

  
  .٢٠٢١أول كانون الثاني 

  
  
  
  

  
  
  
  



 

١٢ 
 

  ".عقود التأمین): "١٧(المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
  

  ).٤(وھو یحل محل المعیار الدولي للتقاریر المالیة  رقم 
  
ت المالئمة التي تعبر بصدق عن عقود ھدف لضمان تقدیم المنشأة للمعلوماوی

التأمین، مما یوفر لمستخدمي القوائم المالیة األساس الالزم لتقویم أثر عقود 
  .التأمین على المركز المالي للمنشأة وأدائھا المالي وتدفقاتھا النقدیة

  
یوضح أنواعھا، تجمیعھا، ومستوى (یحدد المعیار مبادئ إثبات عقود التأمین 

، وقیاس عقود التأمین األولي )ل المكونات عن عقد التأمینتجمیعھا، فص
  .والالحق، وعرضھا، واإلفصاح عنھا

  

بحسب ما اقترحھ مجلس  ٢٠٢٢أول كانون الثاني 
إدارة مجلس معاییر المحاسبة الدولیة في اجتماعھ 

  .م٢٠١٨المنعقد في تشرین الثاني 

  " عرض البیانات المالیة"): ١(رقم  التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي
  حیث أصبحت عناصر التعریف أكثر دقة،یتعلق بتعریف المعلومات المادیة، 

ً للتعریف الجدید تكون المعلومات مادیة إذا كان اإلھمال أو الخطأ أو  وفقا
التعتیم من المتوقع أن یؤثر على المستخدمین الرئیسیین للبیانات المالیة 

البیانات المالیة، التي توفر معلومات مالیة  لألغراض العامة على أساس تلك
  .، إضافة لتغییر تعریف األھمیة النسبیةعن تقریر محدد

  

  .٢٠٢٠أول كانون الثاني 

السیاسات المحاسبیة، ): "٨(التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم 
  ". التغیرات في التقدیرات المحاسبیة واألخطاء

  .دیة، وتعریف األھمیة النسبیةیتعلق بتعریف المعلومات الما
  

  .٢٠٢٠أول كانون الثاني 

إطار مفاھیم إعداد التقاریر المالیة من حیث تحدیث تعریف كل من األصول وااللتزامات، وتحدیث معیار إدراج وحذف التعدیالت على 
من العوامل التي ینبغي النظر فیھا عند  األصول وااللتزامات في البیانات المالیة، إضافة إلدخال مفاھیم وإرشادات جدیدة تتعلق بكل

اختیار أساس القیاس، وتحدید حاالت تصنیف الدخل والمصاریف في بیان الدخل الشامل اآلخر، وإیضاح دور اإلشراف الجید والحیطة 
  .والتشكك في القیاس على إعداد التقاریر المالیة

  
  

نھ من غیر العملي أن یتم وإ ،ه في إعداد القوائم المالیة عند تاریخ سریان كل منھاتتوقع إدارة الشركة أن یتم تطبیق المعاییر المبینة أعال
تقدیر أثر تطبیق ذلك في الوقت الحالي بشكل معقول لحین قیام اإلدارة باستكمال الدراسة التفصیلیة لتطبیق تلك المعاییر على القوائم 

  .المالیة للشركة

   السیاسات المحاسبیة -٣
  :رالتقید بالمعایی

ً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة وقوانین وأنظمة التأمین المرعیة في الجمھوریة العربیة السوریة   .تم إعداد البیانات المالیة وفقا

  :أسس إعداد البیانات المالیة

المتاجرة والتي تظھر بالقیمة ، باستثناء الموجودات المالیة المحتفظ بھا بغرض على أساس الكلفة التاریخیة البیانات المالیةجرى إعداد 
العملة التشغیلیة للشركة وعملة عملة إعداد التقاریر المالیة للشركة وھي ، .)س.ل(المالیة باللیرة السوریة  البیاناتتظھر . العادلة

  .االقتصاد

ً تم تصنیف الحسابات في الموجودات والمطلوبات حسب طبیعة كل منھا وتم تبویبھا في البیانات المالیة بم وجب ترتیب تقریبي تبعا
  .لسیولتھا النسبیة من األعلى سیولة إلى األقل سیولة

  :إن أھم السیاسات المحاسبیة ملخصة أدناه
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  :تحویل العمالت األجنبیة. أ

ة في إن العملیات الجاریة خالل السنة بالعمالت غیر اللیرة السوریة یتم تحویلھا إلى اللیرة السوریة باستعمال أسعار الصرف السائد
یجري إعادة تحویل أرصدة الموجودات والمطلوبات المالیة بتلك العمالت على أساس أسعار الصرف السائدة في تاریخ . تاریخ العملیة

  .بیان الوضع المالي

  .أما أرصدة الموجودات والمطلوبات غیر المالیة وحقوق الشركاء فیتم تحویلھا على أساس سعر الصرف التاریخي

  .خسائر فروقات الصرف الناتجة من جراء ھذه العملیات في بیان الدخل الشامل اآلخریتم قید أرباح و

   :بلغت أسعار صرف العمالت األجنبیة كما یلي

  
 كانون األول  ٣١كما في      كانون األول ٣١كما في  

  
٢٠١٩ 

 
٢٠١٨ 

  
 .س.ل  .س.ل

 والر أمریكيد
 

٤٣٦ 
 

٤٣٦ 
 یورو

 
٤٨٨.٦٣ 

 
٤٩٨.٢٤ 

  نيجنیھ استرلی
 

٥٧١.٨٦  
 

٥٥٣.٠٩  
  

  :الموجودات الثابتة المادیة. ب

جرى إظھار الموجودات الثابتة المادیة على أساس التكلفة التاریخیة باللیرة السوریة بعد تنزیل االستھالكات المتراكمة، وخسائر تدني 
ً لھا التكالیف ا. القیمة، إن وجدت إلضافیة التي تتكبدھا الشركة إلیصال األصول تتضمن تكلفة الموجودات المشتراة كلفة الشراء مضافا

  .إلى حالتھا التشغیلیة

إن تكلفة األصول المنشأة أو قید اإلنشاء والمنوي استعمالھا لغایات اإلنتاج أو اإلدارة تتضمن األتعاب المھنیة، وتكالیف االقتراض 
ً للمعیار المحاسبي الدولي رقم  إن اھتالك ھذه األصول یبدأ عندما تصبح ". ف االقتراضتكالی) "٢٣(المرسملة لألصول المؤھلة وفقا

  .األصول جاھزة لالستعمال

  :یجري استھالك الموجودات الثابتة المادیة باستعمال طریقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة وباعتماد النسب السنویة التالیة

   %  

  ٤  البناء
  ١٠  األثاث والمفروشات

  ٣٣ -١٥  بیةلوازم معلوماتیة ومكت
  ٢٠  السیارات

   

ویتم . یتم احتساب الربح أو الخسارة الناجمة عن استبعاد الموجودات الثابتة، على أساس الفرق بین سعر البیع والقیمة الدفتریة الصافیة
  .تسجیل الربح أو الخسارة في بیان الدخل الشامل اآلخر

  :التأمینات االجتماعیة. ح

تأمینات االجتماعیة في الجمھوریة العربیة السوریة وتسدد بشكل منتظم التأمینات عن موظفیھا إلى الشركة مسجلة في مؤسسة الإن 
تمثل ھذه المساھمات واجبات الشركة تجاه موظفیھا في ما یخص تعویض نھایة الخدمة وبالتالي سوف یحصل الموظفون . المؤسسة

  .على ھذا التعویض من مؤسسة التأمینات االجتماعیة
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  :ناتالمؤو. د

یتم تكوین مؤونات االلتزامات المالیة الناتجة عن أحداث سابقة والتي من المحتمل أن یترتب عنھا استعمال موارد اقتصادیة یمكن 
  .تقدیرھا بشكل معقول

  :ضریبة الدخل. ز

ً ألحكام المرسوم التشریعي رقم  بالمئة من  ١٥بمعدل والذي حدد الضریبة  ٢٠٠٥للعام  ٤٣تحتسب الشركة مؤونة ضریبة الدخل وفقا
بالمئة من أسھمھا لالكتتاب، إضافة لضریبة إعادة  ٥٠صافي األرباح الخاضعة للضریبة في حال طرحت شركة التأمین أكثر من 

  .من الضرائب على الربح السنوي وتسدد مع تسدید الضریبة% ١٠اإلعمار بنسبة 

الدخل الشامل اآلخر بسبب استبعاد المبالغ غیر الخاضعة للضریبة  تختلف األرباح الخاضعة للضریبة عن األرباح الصافیة في بیان
  .وإضافة المبالغ غیر الجائز تنزیلھا من الوعاء الضریبي

  :عقود التأمین. س

المؤمن (بتغطیة مخاطر محددة قد تصیب الفریق الثاني ) شركة التأمین(إن عقد التأمین ھو كنایة عن عقد یتعھد بموجبھ الفریق األول 
ً على المؤمن لھ) الحادث المؤمن علیھ(وذلك من خالل التعویض عن حدث مستقبلي محدد ) لھ تعتبر . الذي قد یصیب ویؤثر سلبا

  .األقساط على عقود التأمین إیرادات عند إصدار البوالص

یتم ئة اإلشراف على التأمین ویتم احتساب االحتیاطي الحسابي المتعلق بالتأمین على الحیاة بناًء على رأي خبیر اكتواري مقبول لدى ھی
ً لتعلیمات ھیئة اإلشراف على التأمین لمقابلة قیمة األقساط غیر المستحقة والمسجلة كإیرادات في بیان  احتساب االحتیاطي الفني وفقا

ً للنسب التالیة من حجم األقساط المكتتب بھا. األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر         :وھو یحتسب وفقا

%  
 بضائع-تأمین النقل البحري  ٢٥  

 وتأمینات اآلجال الطویلة تأمین المسافرین  ١٠٠
 التأمینات العامة وباقي فروع التأمین  ٤٠
 تأمین إلزامي للسیارات   ٤٠
  الشخصیة والحوادث التأمین الصحي ٦٠

  

  :التزامات عقود التأمین. ط

 ة ناتج من مطالبات بلغت للشركة وال زالت تحت التسویة بتاریخ بیان الوضع الماليالتزامات عقود التأمین تجاه المطالبات تحت التسوی
ً لتعلیمات ھیئة اإلشراف على التأمین كما یلي. باإلضافة إلى مطالبات حصلت ولم یبلغ عنھا   :ویتم احتسابھا وفقا

  .من الخسارة المقدرة% ١٠٠:                    مطالبات عن حوادث تحت التسویة -

  ):IBNR(مطالبات حصلت ولم یبلغ عنھا  -

 جمیع فروع التأمین عدا التأمین الصحي
  واإللزامي سیارات

  

من قیمة % ٧.٥من قیمة المطالبات تحت التسویة أو % ١٥أیھما أكثر 
  .بھا لكل فرع من فروع التأمین األقساط  المكتتب

  التأمین الصحي
  

  .من المطالبات المدفوعة% ١٥
ً من البیانات المالیة الختامیة لعام   مي سیاراتالتأمین اإللزا م، وبناًء على تعمیم ھیئة ٢٠١٥بدءا

تشرین الثاني  ٢٥ص المؤرخ بتاریخ /١٠٩٩اإلشراف على التأمین رقم 
من قیمة التغیر في احتیاطي قید % ١٥، یتم احتساب أیھما أكثر ٢٠١٥



 

١٥ 
 

ً منھ إجمالي احتیاطي قید التسویة محتجز آلخر المدة م(التسویة  طروحا
من قیمة % ٧.٥أو ) إجمالي احتیاطي قید التسویة المفرج عنھ أول المدة

  .األقساط المكتتب بھا
  

یتم احتجاز مطالبات حصلت ولم یبلغ عنھا لجمیع فروع التأمین لمدة سنة واحدة عدا فرع التأمین اإللزامي فیتم احتجازه لمدة ثالثة 
، كما یتم اإلفراج عن احتیاطي مطالبات حصلت ولم یبلغ عنھا لفرع السفر، للعقود م٢٠١٧ني سنوات ابتداًء من األول من كانون الثا

  .المنتھیة، بشكل ربع سنوي في نھایة الربع التالي للربع الذي تم االحتجاز فیھ

  :عملیات إعادة التأمین. ف

وضة من شركات إعادة التأمین وحصة شركات لقد اعتمدت الشركة احتساب حصة شركات إعادة التأمین من األقساط والعمولة المقب
إعادة التأمین من المطالبات المدفوعة وتحت التسویة والمطالبات التي حصلت ولم یبلغ عنھا على أساس اتفاقیات معقودة معھا وسجلت 

  .في حسابات ھذه الشركات

  :حصة معیدي التأمین من االحتیاطي الفني والحسابي. ق

مین من االحتیاطي الفني والحسابي على أساس اإلسنادات الفعلیة المقدمة لھم وإجمالي المبالغ الفعلیة یتم احتساب حصة معیدي التأ
  .العائدة لالحتیاطي الفني والحسابي

  :یتم إظھار حصة معیدي التأمین من االحتیاطي الفني والحسابي كذمم مدینة في بیان الوضع المالي ویتم احتسابھا كما یلي

  .من الخسارة المقدرة% ١٠٠:                    دث تحت التسویةمطالبات عن حوا -

  ):IBNR(مطالبات حصلت ولم یبلغ عنھا  -

من قیمة حصة معیدي التأمین من مطالبات تحت % ١٥أیھما أكثر   واإللزامي سیارات جمیع فروع التأمین عدا التأمین الصحي
  .عائدة لنفس السنةمن قیمة أقساط إعادة التأمین ال% ٧.٥     التسویة أو

  

  التأمین الصحي
  

  .من حصة معیدي التأمین من المطالبات المدفوعة% ١٥

ً من البیانات المالیة الختامیة لعام   التأمین اإللزامي سیارات م، وبناًء على تعمیم ھیئة ٢٠١٥بدءا
تشرین الثاني  ٢٥ص المؤرخ بتاریخ /١٠٩٩اإلشراف على التأمین رقم 

من حصة المعید من قیمة التغیر % ١٥یھما أكثر ، یتم احتساب أ٢٠١٥
إجمالي احتیاطي قید التسویة محتجز آلخر المدة (في احتیاطي قید التسویة 

ً منھ إجمالي احتیاطي قید التسویة المفرج عنھ أول المدة أو ) مطروحا
  .من أقساط إعادة التأمین العائدة لنفس السنة% ٧.٥

  

غ عنھا لجمیع فروع التأمین لمدة سنة واحدة عدا فرع التأمین اإللزامي فیتم احتجازه لمدة ثالثة یتم احتجاز مطالبات حصلت ولم یبل
، كما یتم اإلفراج عن احتیاطي مطالبات حصلت ولم یبلغ عنھا لفرع السفر، للعقود م٢٠١٧سنوات ابتداًء من األول من كانون الثاني 

  .لربع الذي تم االحتجاز فیھالمنتھیة، بشكل ربع سنوي في نھایة الربع التالي ل

  :المطالبات المدفوعة. ك

تظھر المطالبات المدفوعة التي تمثل التعویضات المسددة خالل السنة والتعویضات المتوجبة لحاملي عقود التأمین بعد تنزیل 
  .أو استحقاقھا صیلھاتقوم الشركة بقید االستردادات المستحقة عن المطالبات المدفوعة عند تح. االستردادات المستحقة عنھا

  :إیرادات الفوائد. ل

، وتتضمن الفوائد المكتسبة على الودائع لدى المصارف والتي الدخل الشامل اآلخرتقید إیرادات الفوائد على أساس االستحقاق في بیان 
  .تحتسب على أساس المبلغ ونسبة الفائدة المطبقة
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  :الموجودات والمطلوبات المالیة. م

ً في الشروط التعاقدیة لألدوات المالیةیتم االعتراف بال   .موجودات والمطلوبات المالیة في بیان الوضع المالي عندما تصبح الشركة طرفا

تظھر الذمم المدینة وذمم العمالء والوكالء ووسطاء التأمین بقیمتھا االسمیة بعد تنزیل مؤونات مناسبة للقیم غیر القابلة للتحصیل 
  .المتوقعة

  .ئنة وذمم شركات إعادة التأمین بقیمتھا االسمیةتظھر الذمم الدا

  :مالیة من خالل بیان الدخل الشاملاستثمارات . ن

ضمن الموجودات غیر المتداولة ما لم تعرب اإلدارة عن نیتھا بحمل ھذه  استثمارات مالیة من خالل بیان الدخل الشاملتصنف 
  .تصنیفھا في الموجودات المتداولةمن تاریخ بیان الوضع المالي حیث یتم  سنةاالستثمارات ل

وفق القیمة العادلة بحیث تسجل أیة أرباح أو خسائر ضمن حقوق  من خالل بیان الدخل الشاملمالیة یتم االعتراف باستثمارات 
. املالمساھمین، باستثناء خسائر تدني القیمة وفروقات الصرف في حال الموجودات المالیة حیث یتم تسجیلھا ضمن بیان الدخل الش

غیر المدرجة في األسواق المالیة والتي ال یمكن الحصول على قیمتھا العادلة بشكل  المالیة من خالل بیان الدخل الشاملاالستثمارات 
عند التخلي عن ھذه االستثمارات یتم تحویل كافة . موثوق، تسجل وفق كلفتھا التاریخیة بعد تنزیل خسائر التدني في القیمة إن وجدت

ً في حقوق المساھمین إلى بیان الدخل الشاملاألرباح و في حال كانت االستثمارات منتجة للفوائد، . اآلخر الخسائر المعترف بھا سابقا
  .وفق طریقة معدل الفائدة الفعلياآلخر  تسجل الفوائد في بیان الدخل الشامل

في . رجة في األسواق المالیة في تاریخ بیان الوضع الماليھي قیمتھا المد مالیة من خالل بیان الدخل الشاملالستثمارات القیمة العادلة 
مة حال عدم توفر ھذه القیمة في األسواق المالیة، یتم تقدیر القیمة العادلة وفق طرق تقییم مقبولة مثل حسم التدفقات النقدیة أو صافي قی

  .األصول أو القیمة السوقیة الستثمارات مشابھة

  :االستثمارات العقاریة. و

أو بیعھا وتحقیق ربح رأسمالي من ذلك، یتم االعتراف باالستثمارات العقاریة بدایة / عقارات المحتفظ بھا لغرض تأجیرھا وھي ال
 بالتكلفة متضمنة أیة تكالیف ضروریة إلتمام عملیة االعتراف بھا، بعد ذلك یتم قیاس االستثمارات العقاریة بالقیمة العادلة، أي ربح أو

. التي نتج فیھا ھذا التغیر سنةیر بالقیمة العادلة لالستثمارات العقاریة یتم االعتراف بھ في بیان الدخل الشامل للخسارة ناتج عن التغ
، یتم االعتراف بالربح أو تظھر االستثمارات العقاریة بسعر الكلفة بعد تنزیل االستھالكات المتراكمة وخسائر تدني القیمة إن وجدت

ً على أساس الفرق بین صافي المتحصالت (االستثمارات العقاریة إما عند البیع أو التخلي عنھا، الخسارة الناتج عن استبعاد  محسوبا
  .التي تم فیھا استبعاد األصول سنةفي بیان الدخل الشامل لل) البیعیة والقیمة الدفتریة لألصول

  :كلفة االستدانة -ج

  .التي تحققت فیھا ھذه الكلفة سنةلشامل اآلخر في الیتم تسجیل كلفة االستدانة في بیان الدخل الشامل والدخل ا

  :النقد وما یوازي النقد. ي

ثالثة أشھر ال یتضمن ھذا البند النقد والحسابات الجاریة والودائع ألجل ذات االستحقاقات القصیرة التي ال تتعدى استحقاقاتھا األصلیة
  .فأقل

   فتراضاتللتقدیرات واالومصادر أساسیة  مھمةمحاسبیة  أحكام -٤
تقدیرات  باتخاذ قرارات وتقدمإدارة الشركة  تقوم، أعاله ٣المذكورة في اإلیضاح رقم  في سیاق تطبیق السیاسات المحاسبیة

تعتمد ھذه التقدیرات واالفتراضات . الدفتریة للموجودات والمطلوبات غیر المتوفرة من مصادر أخرى المبالغ بشأنوافتراضات 
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وقد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات . وعلى عوامل أخرى تعتبر ذات صلةالسابقة الخبرة المتعلقة بھا على عامل 
  .واالفتراضات

 سنةالتقدیرات المحاسبیة في ال تعدیلالناتجة عن  تم إجراء القیودی. الخاصة بھا بصورة مستمرةتتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات 
ً على ھذه ال یؤثر التعدیل ایر وذلك إذا كان ھذالتقدتعدیل فیھا  حصلالتي المالیة  وفترات الحقة إذا كان  التعدیل سنة، أو في سنةحصریا
  .الحالیة وفترات الحقة سنةؤثر على الی التعدیل

  :للتقدیرات واالفتراضاتالمصادر األساسیة 

  :استھالكات األصول الثابتة. أ

عمار اإلنتاجیة المقدرة لألصول الثابتة المادیة وطریقة االستھالك المطبقة وقیمة تقوم الشركة بمراجعة األ، ٣كما جاء في اإلیضاح رقم 
  .بتاریخ كل بیان وضع ماليالنفایة في نھایة العمر اإلنتاجي لألصل 

  :مؤونات الدیون المشكوك بتحصیلھا. ب

وتشكل مؤونة  لعمالء والوكالء ووسطاء التأمین اتقوم الشركة بتقییم الوضع االئتماني للذمم المدینة وذمم ، ٣كما جاء في اإلیضاح رقم 
  .المتوقعة مناسبة للقیم المتوقعة غیر القابلة للتحصیل

  :تدني قیمة الموجودات وتكوین المؤونات الالزمة .ج

تقاد اإلدارة، ال باع .اإلدارة بتقدیر القیمة االستردادیة لألصول تقومفي ظل الظروف الراھنة التي تمر بھا الجمھوریة العربیة السوریة، 
  .توجد مؤشرات لتكوین مؤونات تدني

  :تقییم االلتزامات الناتجة عن المطالبات الموقوفة لعقود التأمین. د

حیث ھنالك عوامل غیر . یعتبر تقدیر االلتزامات الناتجة عن المطالبات الموقوفة لعقود التأمین على أنھ أكثر التوقعات الحسابیة للشركة
ً مقابل ھذه المطالباتمؤكدة یجب أخذھا  یتم تقدیر االلتزامات الناشئة . باالعتبار عند تقدیر االلتزام الذي ستقوم الشركة بتسدیده الحقا

إن االلتزام للمطالبات المبلغ عنھا والتي لم یتم سدادھا یتم . المركز الماليلكل من القیمة المتوقعة لتكالیف المطالبات المبلغ عنھا بتاریخ 
ً إلى المعلومات المتعلقةتقدیره استن   .بكل مطالبة على حدة ادا

  :انخفاض قیمة ذمم التأمین المدینة. ـھ

إن تحدید وجود انخفاض . یتم تقدیر القیمة القابلة للتحصیل من ذمم التأمین المدینة عند وجود إمكانیة عدم تحصیل تلك الذمم بشكل كامل
تقییم مستوى المالءة والسیولة المالیة لحاملي بوالص التأمین وكذلك لشركات التأمین، في قیمة ذمم التأمین المدینة، یتطلب من اإلدارة 

ورأي اإلدارة  السنةوكذلك یتم مراجعة نسب التحصیالت بناًء على المعلومات التاریخیة للشركة والدراسات التفصیلیة التي تمت خالل 
یتم إثبات . الدخل الشامل اآلخرحصیلھا والقیمة الدفتریة كمصاریف في بیان یتم إثبات الفرق بین المبالغ المتوقع ت. القانونیة للشركة

ً خالل الفترات المستقبلیة والمبالغ المتوقعة في بیان  التي یتم بھا  سنةفي الالدخل الشامل اآلخر الفرق بین المبالغ التي یتم تحصیلھا فعلیا
  .التحصیل

  :مبدأ االستمراریة. ي

قدرة الشركة على االستمرار في العمل على أساس مبدأ االستمراریة وذلك حسب متطلبات معیار المحاسبة  قامت اإلدارة بتقییم مدى
تعتقد اإلدارة أنھ وبالرغم من حالة عدم . اعتمدت اإلدارة بتقییمھا على مجموعة من المؤشرات المالیة والتشغیلیة. ١الدولي رقم 

سوریة وحالة عدم الیقین المستقبلیة، فإن الشركة تملك الموارد الكافیة لالستمرار بالعمل االستقرار التي تمر بھا الجمھوریة العربیة ال
  .بناًء علیھ فقد تم إعداد القوائم المالیة على أساس مبدأ االستمراریة. في المدى المستقبلي المنظور
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  في حكمھالنقد وما  - ٥

ثالثة أشھر أو أقل محفوظة فترة ع استحقاقھا األصلي خالل من النقد في الصندوق وحسابات جاریة وودائیتألف ھذا البند 
  :لدى مصارف ذات مالءة مالیة، ویقسم كما یلي

  ٢٠١٩ كانون أول ٣١كما في 
 

 المجموع
 .س.ل

  عمالت أجنبیة بما یعادل 
 .س.ل 

 
 .س.ل

 

   ١٧,٩٥٠,٨٠٢ 

 
- 

 
 النقد في الصندوق    ١٧,٩٥٠,٨٠٢

١٧,٩٥٠,٨٠٢ 

 
- 

 
١٧,٩٥٠,٨٠٢ 

 
  

  النقد لدى المصارف 
 حسابات جاریة   ٣١١,٩٩٤,٢٦٣  ١٥٦,٢٧٧,٥١٢  ٤٦٨,٢٧١,٧٧٥

١,١٨٢,٩٧٣,٣٨٥ 
 

٤٣٦,٧٠١,٨١٢ 
 

  أشھر أو أقل  ٣ودائع ألجل استحقاقھا األصلي خالل   ٧٤٦,٢٧١,٥٧٣
١,٦٥١,٢٤٥,١٦٠ 

 
٥٩٢,٩٧٩,٣٢٤ 

 
١,٠٥٨,٢٦٥,٨٣٦ 

١,٦٦٩,١٩٥,٩٦٢ 
 

٥٩٢,٩٧٩,٣٢٤ 
 

 إجمالي النقد وما یوازي النقد   ١,٠٧٦,٢١٦,٦٣٨

  ٢٠١٨كانون األول  ٣١كما في        
 

 المجموع
 .س.ل

 

  عمالت أجنبیة بما یعادل 
 .س.ل

 
 .س.ل

 ٢٧,١٥٦,٤١٠ 

 
١١٢,١٠٤ 

 

 النقد في الصندوق   ٢٧,٠٤٤,٣٠٦
٢٧,١٥٦,٤١٠ 

 
١١٢,١٠٤ 

 
٢٧,٠٤٤,٣٠٦ 

 
    

  النقد لدى المصارف 
 حسابات جاریة   ٤٧٧,٠٧٩,٧٦٢  ١٨٤,٩٤٠,٨٣٩  ٦٦٢,٠٢٠,٦٠١
٥٦٤,٨٠١,٣٨٠ 

 
- 

 
 أشھر أو أقل  ٣ودائع ألجل استحقاقھا األصلي خالل   ٥٦٤,٨٠١,٣٨٠

١,٢٢٦,٨٢١,٩٨١ 
 

١٨٤,٩٤٠,٨٣٩ 
 

١,٠٤١,٨٨١,١٤٢ 

١,٢٥٣,٩٧٨,٣٩١ 
 

١٨٥,٠٥٢,٩٤٣ 
 

 إجمالي النقد وما یوازي النقد   ١,٠٦٨,٩٢٥,٤٤٨
  
  

  

لدى المصارف ودائع ذات فترات إیداع أصلیة أقل من ثالثة أشھر، تسجل فوائدھا ضمن بیان الدخل تضمن بند حسابات جاریة * 
 ٢٠١٩ كانون أول ٣١المنتھیة في  سنةالخالل  %٢.٣٥بلغ متوسط أسعار الفائدة على الودائع اآلجلة بالعمالت األجنبیة . الشامل

  ).٢٠١٨ كانون أول ٣١المنتھیة في  سنةالخالل % ٢.٤٤(
*  
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   ودائع ألجل لدى المصارف -٦
من ودائع آجلة ذات فترات استحقاق أصلیة تزید عن ثالثة أشھر وتسجل إیرادات فوائدھا ضمن بیان ھذا البند  كونیت

  :الدخل الشامل اآلخر

    ٢٠١٩ كانون أول ٣١كما في 
 المجموع 

 
 عمالت أجنبیة بما یعادل

 .س.ل  .س.ل   .س.ل 
  ٢,٦٦٦,٩٥٦,٨٥٨ 

 

٥٩٤,٩٠٦,٨٥٨ 

 

  ودائع استحقاقھا خالل سنة ٢,٠٧٢,٠٥٠,٠٠٠

- 

 

- 

 

 ودائع استحقاقھا خالل أكثر من سنة   -

٥٩٤,٩٠٦,٨٥٨   ٢,٦٦٦,٩٥٦,٨٥٨ 
 

٢,٠٧٢,٠٥٠,٠٠٠ 
 

  ٢٠١٨كانون أول   ٣١كما في 

 المجموع
 

 عمالت أجنبیة بما یعادل
 

.س.ل  .س.ل  .س.ل   
٢,٧٣٩,٨٩٣,٤٣٠ 

 

١,٠٠٧,٨٤٣,٤٣٠ 

 

  ودائع استحقاقھا خالل سنة ١,٧٣٢,٠٥٠,٠٠٠

- 

 

- 

 

 ودائع استحقاقھا خالل أكثر من سنة   -

٢,٧٣٩,٨٩٣,٤٣٠ 
  

١,٠٠٧,٨٤٣,٤٣٠ 

 

١,٧٣٢,٠٥٠,٠٠٠ 

   

 %٨-%٧( ٢٠١٩ كانون أول ٣١المنتھیة في  سنةالخالل  %٧.٥-%٧.١الودائع اآلجلة باللیرة السوریة  بلغ معدل أسعار الفائدة على
 %٢.٨٩-%٢.٨٥، بینما بلغ معدل أسعار الفائدة على الودائع اآلجلة بالعمالت األجنبیة )٢٠١٨ كانون أول ٣١المنتھیة في  سنةلل
  .)٢٠١٨ كانون أول ٣١المنتھیة في  سنةلل % ٢.٥٤-%٢.٣٥(

  استثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل -٧

  :حلیة مشتراة من سوق دمشق لألوراق المالیة، ویتكون مما یليیمثل ھذا البند أسھم شركات م

 كانون األول ٣١في  كما
 

كانون أول ٣١كما في   
 ٢٠١٨   

 
٢٠١٩   

 .س.ل  .س.ل 
 ٣٨,٨٢٨,٥٢٠ 

 

 الرصید بدایة السنة                ٢٩,٥١٢,٣٢٠

)٩,٣١٦,٢٠٠     ( 

 

 ستثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخلصافي التغیر في القیمة العادلة ال )     ٦,١٢٠,٦٨٢(

٢٩,٥١٢,٣٢٠ 

 

 نھایة السنةالرصید                ٢٣,٣٩١,٦٣٨



 

٢٠ 
 

  

  :تتوزع االستثمارات المالیة كما یلي

   ٢٠١٩ كانون أول ٣١كما في 
 السوقیة لألسھم القیمة

 

القیمة السوقیة 
 للسھم

 

القیمة اإلسمیة 
 للسھم

 

راةعدد األسھم المشت  اسم الشركة  

٣١٦.٠٤  ١٧,٣٩٩,٥٨٢ 

 

 سوریة - بنك قطر الوطني ٥٥,٠٥٥ ١٠٠

٣٦٩  ١,٣٧٨,٢١٥ 

 

 البنك العربي ٣,٧٣٥ ١٠٠

٧٢٩  ٤,٦١٣,٨٤١ 

 

 بنك عودة سوریة ٦,٣٢٩ ١٠٠

٢٣,٣٩١,٦٣٨ 
  

   ٢٠١٨كانون األول  ٣١كما في 

 السوقیة لألسھم القیمة

 

وقیة القیمة الس
 للسھم

 

القیمة اإلسمیة 
 للسھم

 

 اسم الشركة  عدد األسھم المشتراة
٤٢٠.٥٤  ٢٣,١٥٢,٨٣٠ 

 

 سوریة - بنك قطر الوطني ٥٥,٠٥٥ ١٠٠

٣٩١.٧٥  ١,٤٦٣,١٨٦ 

 

 البنك العربي ٣,٧٣٥ ١٠٠

٧٧٣.٦٣  ٤,٨٩٦,٣٠٤ 

 

 بنك عودة سوریة ٦,٣٢٩ ١٠٠

٢٩,٥١٢,٣٢٠ 
     

  لیة من خالل بیان الدخل الشاملاستثمارات ما -٨

ً في شركة محلیة مساھمة قابضة كما في  فیھا  من المساھمین المؤسسینالوطنیة الشركة م، ٢٠١٩ كانون أول ٣١یمثل ھذا البند أسھما
  .٢٠١٧و ٢٠١٦و ٢٠١٥وقد حققت ثالثة میزانیات رابحة ألعوام 

 كانون األول ٣١في  كما
 

كانون أول ٣١كما في   
 ٢٠١٨   

 
٢٠١٩   

  .س.ل  .س.ل 

٤١,٢٠٠,٠٠٠ 

 

 الرصید بدایة السنة                ٥٣,٥٦٠,٠٠٠

-  

 

  من خالل بیان الدخل الشاملمالیة سداد دفعة من قیمة استثمارات   ١٠,٣٠٠,٠٠٠

١٢,٣٦٠,٠٠٠ 

 

 ستثمارات مالیة من خالل بیان الدخل الشاملتغیر في القیمة العادلة ال -

٥٣,٥٦٠,٠٠٠ 

 

 نھایة السنةالرصید                ٦٣,٨٦٠,٠٠٠
  

  

  



 

٢١ 
 

  عمالء مدینون -٩

  :یتكون ھذا البند مما یلي

كانون األول ٣١كما في   
 

كانون أول ٣١كما في   
 ٢٠١٨   

 
٢٠١٩   

.س.ل  .س.ل     

 عمالء مدینون ٣٦٤,٠٠٢,٧٦٠ ٣٧٩,١٦٠,٨٨٦

  امؤونة دیون مشكوك في تحصیلھ )    ١٣,٤٨٤,٦٠٨( )    ١٧,٣٢٦,٦١٥(

٣٥٠,٥١٨,١٥٢ ٣٦١,٨٣٤,٢٧١ 
 

  

كما أعدمت قامت الشركة بتقییم خسائرھا االئتمانیة المتوقعة وكونت مخصص لتغطیة إمكانیة عدم التحصیل في المستقبل القریب، 
   :تتلخص حركة مؤونة دیون مشكوك في تحصیلھا كما یليو. الدیون التي ال یمكن تحصیلھا

  
  

  

  

  

  

   

   إعادة التأمین مدینةحسابات شركات التأمین و - ١٠

  :یتكون ھذا البند مما یلي
كانون األول ٣١كما في   

 
كانون أول ٣١كما في   

 ٢٠١٨   
 

٢٠١٩   
.س.ل  .س.ل     

 شركات إعادة تأمین محلیة ١١١,٨٣٩ ١١٦,٥٣٩

  شركات إعادة تأمین خارجیة ١٦٢,٨١٦,٠٨٣ ١١٣,٥١٧,٧٢٢

 مؤونة دیون مشكوك في تحصیلھا )         ١,٠٩٣,٨٩٧( )         ١,٠٩٣,٨٩٧(

١٦١,٨٣٤,٠٢٥ ١١٢,٥٤٠,٣٦٤ 
 

  

كانون األول ٣١كما في   
 

كانون أول ٣١كما في    
٢٠١٨   

 
٢٠١٩    

 .س.ل  .س.ل
 

 الرصید كما في بدایة السنة ١٧,٣٢٦,٦١٥ ١٧,٤٥١,٢٥٥

 ضافاتاإل ٧,٣٠٧,٩٩٣ ٥٩٣,٠١٥

  االستبعاد )   ١١,١٥٠,٠٠٠( )        ٧١٧,٦٥٥(

   السنةالرصید كما في نھایة   ١٣,٤٨٤,٦٠٨ ١٧,٣٢٦,٦١٥



 

٢٢ 
 

  

  

  

  العملیات مع أطراف ذات عالقة – ١١

تتألف األطراف ذات العالقة من المدراء واإلدارة العلیا وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار المساھمین والشركات ذات الملكیة والسیطرة 
  :لدائنة مع األطراف ذات العالقةالمشتركة، وفیما یلي ملخص األرصدة المدینة وا

  :بیان الوضع المالي. ا
  أطراف ذات عالقة –ذمم مدینة 

كانون األول ٣١كما في   
 

كانون أول ٣١كما في   
   ٢٠١٨    

 
٢٠١٩    

.س.ل    .س.ل    
   ٤,٥٢٧,١١٥ ٣,٠٦٣,١٢٤ 
  

 أعضاء مجلس اإلدارة وكبار الموظفین
٥٨,٦٤١,٩٢٧ ٣٠٣,٣٦٧,١١٩ 

  
 ت سیطرة مشتركةشركات تح

٦٣,١٦٩,٠٤٢ ٣٠٦,٤٣٠,٢٤٣ 
     

  أطراف ذات عالقة –ذمم دائنة 

  كانون األول ٣١كما في 
 

  كانون أول ٣١كما في 
   ٢٠١٨    

 
٢٠١٩    

 .س.ل  .س.ل   
   ١٠,٤٨٥ ١٤,٧٥٧,٠١٣ 
  

 أعضاء مجلس اإلدارة وكبار الموظفین
٦١,٣٣٩          ١٠٢,٩٣٦  

  
 شتركةشركات تحت سیطرة م

٧١,٨٢٤ ١٤,٨٥٩,٩٤٩ 
     

  

  : بنود بیان الدخل الشامل. ب

  :تم تسجیل العملیات التالیة مع أطراف ذات عالقة ضمن بیان الدخل الشامل اآلخر

     كانون أول ٣١المنتھیة في  سنةلل
  ٢٠١٨    

 
٢٠١٩    

 .س.ل  .س.ل  
  ٩٥٦,٠٤٦,٤٩٩ ٦٠٧,٤١٨,١٨٩ 

 

 أقساط التأمین 

)٢٨,٢٧٨,٧٣٠( )     ٣٢,٣٤٣,٠٧٥      ( 

 

 رواتب وأتعاب اإلدارة العلیا

)٩,٨٠٠,٠٠٠( )     ٤٧,٠١٨,٩٠٩         ( 

 

 أتعاب مجلس اإلدارة وتعویضات

)٧,٤٨١,٠٠٠( )     ٢٢,٢٨١,٠٩١         ( 

 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

)١٠٣,٨٠٦,٥٦٥( )     ٥٧,٢٤٦,٩٦٧     ( 

 

 تعویضات مدفوعة



 

٢٣ 
 

  
   فوائد مستحقة غیر مقبوضة وأرصدة مدینة أخرى - ١٢

  :یتكون ھذا البند مما یلي

  كانون األول ٣١كما في 
 

  كانون أول ٣١كما في 
   ٢٠١٨    

 
٢٠١٩    

 .س.ل  .س.ل   
   ٢٢,٦٠٠,٧١٨ ٢٢,٠٧٦,٣٢٣ 
  

  *فوائد مستحقة
٤,٢٦٥,٠٠٣ ٣,٢٨٥,٩٣٤ 

  
 ً   إیجارات مدفوعة مقدما

)١٥,٧٣٨,٨٦٨ )        ٦,٢٩٨,٧٧٨         
  

 **حسابات محجوزة
٣٠,١٢١,٦٩٤ ٢١,٦٣٠,٨٠٨  

  
 حسابات مدینة أخرى ودفعات مقدمة للموظفین

٧٢,٧٢٦,٢٨٣ ٤٠,٦٩٤,٢٨٧ 
     

  .یمثل بند فوائد مستحقة، فوائد على ودائع ألجل استحقاقھا األصلي أكثر من ثالثة أشھر* 
  .وزة لدى البنك لوجود دعاوى قضائیة تأمینیة غیر منتھیةیمثل بند حسابات محجوزة، مبالغ محج** 
  
  

  حصة معیدي التأمین من االحتیاطیات الفنیة والحسابیة - ١٣

     ٢٠١٩ كانون أول ٣١كما في 
حصة معیدي التأمین من    المجموع

حصة معیدي التأمین من    مطالبات حصلت ولم یبلغ عنھا 
یرادات إمن حصة المعید     مطالبات قید التسویة

   غیر مكتسبة 
   .س.ل  .س.ل  .س.ل  .س.ل

٣٦,٠٥٢,٢٤٠   
- 

 الحیاة   ٢٩,٦٥٢,٢٤٠   ٦,٤٠٠,٠٠٠  

  الحریق   ٤٠,٠٨٨,٣٣٤   ٧٢,٤٤٨,٥٨٧   ١٠,٨٦٧,٢٨٨   ١٢٣,٤٠٤,٢٠٩

 البحري   ١٧,٣٤٧,٥٤٠   ١٢,٧٠٦,٦٨٦   ٣,٧١٤,٣٤٢   ٣٣,٧٦٨,٥٦٨

 شاملالسیارات    ٦,٨٣٧,٧٢٢   -   ١,٢٨٢,٠٧٣   ٨,١١٩,٧٩٥

 السیارات إلزامي   -   ١٥٨,٢٠٥,٣١٩   ٢٢,٧٧١,٤٨٠   ١٨٠,٩٧٦,٧٩٩

 الھندسي   ٧٦١,٣٤٦   ٧٧,٠٠٠   ١٤٢,٧٥٢   ٩٨١,٠٩٨

 الحوادث العامة   ٦,٧٦١,٦٥٨   ٤,٤٣٣,٢٧٠   ١,٣٠٨,١٦٧   ١٢,٥٠٣,٠٩٥

٤,٤٥٣,٧٣٤ 

 

٣٣٣,٤٣٤ 

 

١,١٢٩,٩٧٩ 

 

  الحوادث الشخصیة ٢,٩٩٠,٣٢١

 السفر   ١,٨٧٦,٥٩١   -   ٦٠٥,٢١٤   ٢,٤٨١,٨٠٥

١٠٦,٣١٥,٧٥٢   ٢٥٥,٤٠٠,٨٤١   ٤١,٠٢٤,٧٥٠   ٤٠٢,٧٤١,٣٤٣   

 
  

 
  

 
  

 
  

    



 

٢٤ 
 

   ٢٠١٨ كانون أول ٣١كما في 

حصة معیدي التأمین من    المجموع
حصة معیدي التأمین من    مطالبات حصلت ولم یبلغ عنھا 

یرادات إة المعید من حص    مطالبات قید التسویة
   غیر مكتسبة 

   .س.ل  .س.ل  .س.ل  .س.ل
٦٤,٤٣٧,٠٢٦ 

                      -      
٢,٤٠٠,٠٠٠ 

  
 الحیاة   ٦٢,٠٣٧,٠٢٦

١٢٤,٤٨٤,٧١٤ 
  

١٠,١٥٧,٧٦٦ 
  

٦٧,٧١٨,٤٤٠ 
  

 الحریق   ٤٦,٦٠٨,٥٠٨

٤٧,٠٩٣,٣٥١ 
  

٧,٣٧٥,٥٣٤ 
  

١٥,١٣٢,٧٠٢ 
  

 البحري   ٢٤,٥٨٥,١١٥

٦,٨٤٩,٥٥٨ 
  

١,٠٨١,٥٠٩ 
  

- 
  

 شاملالسیارات    ٥,٧٦٨,٠٤٩

٢٣٠,٩٦٨,٨٥٦ 
  

٢٤,٩٧٥,٩٢٥ 
  

٢٠٥,٩٩٢,٩٣١ 
  

 السیارات إلزامي   -

٧٣٥,٥٥٤ 
  

١٠٣,٩٨٢ 
  

٧٧,٠٠٠ 
  

 الھندسي   ٥٥٤,٥٧٢

١١,٩٩٢,٦٠٩ 
  

١,٠٢٣,١٤١ 
  

٤,٧٣٣,٣١٨ 
  

 الحوادث العامة   ٦,٢٣٦,١٥٠

٣,٨١٦,٢١٠ 
  

٣٢٥,٥٧٧ 
  

١,٥٠٦,٢٠٦ 
  

 الحوادث الشخصیة   ١,٩٨٤,٤٢٧

٢,٧٨٢,٨٦٥ 
  

٥٠٠,٦٦٢ 
  

٨٧٢,١٠٠ 
  

 السفر   ١,٤١٠,١٠٣

٤٩٣,١٦٠,٧٤٣ 
  

٤٥,٥٤٤,٠٩٦ 
  

٢٩٨,٤٣٢,٦٩٧ 
  

١٤٩,١٨٣,٩٥٠   



 

٢٥ 
 

 ١٤-  الموجودات الثابتة المادیة (بعد تنزیل االستھالك المتراكم)

 المجموع
 

 أثاث ومفروشات
 

 وسائل نقل
 

أجھزة ومعدات 
أجھزةو  كومبیوتر 

 

المباني وتحسینات 
 علیھا

س.ل   
 

س.ل  
 

س.ل  
 

س.ل  
 

س.ل  
 

         
 :التكلفة التاریخیة

   ٢٠١٨ كانون الثاني  ٣١الرصید كما في  ٤٧٢,٥١٨,٩٦٠   ٨٩,٢٧٩,٣٥٠   ١٣,٤٣٠,٦٢٥   ٤١,٢٣٢,٢٦٣   ٦١٦,٤٦١,١٩٨

١٠,١٢٣,٤٧٥ 
 

١,٥٩٢,٠٠٠ 
 

٤٤٣,٢٠٠ 
 

٢,٥٧١,٣٠٠ 
 

فاتإضا ٥,٥١٦,٩٧٥   

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 استبعادات -

٢٠١٨ كانون أول ٣١الرصید كما في  ٤٧٨,٠٣٥,٩٣٥   ٩١,٨٥٠,٦٥٠   ١٣,٨٧٣,٨٢٥   ٤٢,٨٢٤,٢٦٣   ٦٢٦,٥٨٤,٦٧٣     

٣,٣٤٦,٦٠٠ 
 

٣١٩,٠٠٠ 
 

١٥٠,٠٠٠ 
 

٢,٨٧٧,٦٠٠ 
 

  إضافات -
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 استبعادات -

٢٠١٩ كانون أول ٣١الرصید كما في  ٤٧٨,٠٣٥,٩٣٥   ٩٤,٧٢٨,٢٥٠   ١٤,٠٢٣,٨٢٥   ٤٣,١٤٣,٢٦٣   ٦٢٩,٩٣١,٢٧٣     

 

 

 

 

 

 

 

 

 االستھالكات المتراكمة       
   ٢٠١٨ كانون الثاني  ٣١الرصید كما في  )   ١٥٤,٠٧٩,٨٢٧(  )    ٧٧,٨٣٠,٦٠٧(  )    ١٣,١٣٦,٧٥٢(  )   ٢٨,١٦٨,٠٣١(  )  ٢٧٣,٢١٥,٢١٨(

)٢٥,٩٧٢,١٨١    ( 
 

)٢,٩٣٣,٠٠٠     ( 
 

)٢٣٥,٠٠٠          ( 
 

)٣,٨٤٧,١٩٥      ( 
 

  إضافات )     ١٨,٩٥٦,٩٨٦(

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 استبعادات -

٢٠١٨ كانون أول ٣١الرصید كما في  )   ١٧٣,٠٣٦,٨١٣(   )    ٨١,٦٧٧,٨٠٢(   )    ١٣,٣٧١,٧٥٢(   )   ٣١,١٠١,٠٣١(   )  ٢٩٩,١٨٧,٣٩٩(     

)٢٥,٢٠٥,١١٠    ( 
 

)٢,٣٤٥,٧٤٩     ( 
 

)٥٣,٥٣٢            ( 
 

)٣,٦٨٤,٣٩٠      ( 
 

  إضافات )     ١٩,١٢١,٤٣٩(
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 استبعادات -

٢٠١٩ كانون أول ٣١الرصید كما في  )   ١٩٢,١٥٨,٢٥٢(   )   ٨٥,٣٦٢,١٩٢(   )    ١٣,٤٢٥,٢٨٤(   )   ٣٣,٤٤٦,٧٨٠(   )  ٣٢٤,٣٩٢,٥٠٩(     

 :القیمة الدفتریة الصافیة         
 ٢٠١٩كانون أول    ٣١الرصید كما في  ٢٨٥,٨٧٧,٦٨٣   ٩,٣٦٦,٠٥٨   ٥٩٨,٥٤١   ٩,٦٩٦,٤٨٣   ٣٠٥,٥٣٨,٧٦٤
 ٢٠١٨كانون أول    ٣١الرصید كما في  ٣٠٤,٩٩٩,١٢٢   ١٠,١٧٢,٨٤٨   ٥٠٢,٠٧٣   ١١,٧٢٣,٢٣٢   ٣٢٧,٣٩٧,٢٧٤

 



 

٢٦ 
 

  
   ودیعة مجمدة لصالح ھیئة اإلشراف على التأمین - ١٥

ً للمر  ٢تلتزم شركات التأمین بأن تودع باسم الھیئة في أحد المصارف السوریة المرخصة مبلغ  ٢٠٠٥لعام  ٤٣سوم التشریعي رقم وفقا
ملیون لیرة سوریة ودیعو ضمان بالنسبة لكل نوع من أنواع التأمین الذي ترغب بمزاولتھ، على أال یزید مجموع ما تودعھ لكل األنواع 

  .ى أن تبقى ھذه الودیعة مجمدة طالما تقوم الشركة بعملھاملیون لیرة سوریة، عل ٢٥عن 

  

   دائنةشركات التأمین وإعادة التأمین  حسابات - ١٦
یمثل ھذا البند أرصدة مجمدة على شركات  إعادة التأمین لمقابلة حصة معیدي التأمین من االحتیاطیات الفنیة والحسابیة باإلضافة إلى 

    :ریة والتي تتلخص بما یليحسابات شركات إعادة التأمین الجا

   .مستحقات شركات إعادة التأمین -

  ).سنة واحدة(حسابات مجمدة لمعیدي التأمین عن االحتیاطي التقني  -

  ).أشھر ٣(حسابات مجمدة لمعیدي التأمین عن مطالبات تحت التسویة  -

  ).أشھر ٣(حسابات مجمدة لمعیدي التأمین عن مطالبات حصلت ولم یبلغ عنھا  -

الحالي قوم الشركة بدفع فائدة مدینة لشركات إعادة التأمین تتحدد في االتفاقیات المعقودة معھا، وتبلغ نسبة الفائدة المتفق علیھا في العام ت
  .من رصید ھذه الحسابات تدفع للشركات عند تحریر رصیدھا وتسجل في بیان الدخل الشامل اآلخر% ٢.٥

  :یتكون ھذا البند مما یلي

كانون األول ٣١كما في   
 

كانون أول ٣١كما في   
   ٢٠١٨ 

 
٢٠١٩ 

.س.ل    .س.ل    
   ١,٩٨٤,١٨٧ ١,٨١٠,١٦١ 
  

 شركات إعادة تأمین محلیة
٢١٤,٥١٩,٨٧٠ ٣٠٤,٤٩٥,٨٥٠ 

  
 شركات إعادة تأمین خارجیة

٢١٦,٥٠٤,٠٥٧ ٣٠٦,٣٠٦,٠١١ 
     

  

  

  

  

  

  



 

٢٧ 
 

  االحتیاطیات الفنیة والحسابیة -١٧  

   :مما یليیتكون ھذا البند 

     ٢٠١٩ كانون أول ٣١كما في 
   إیرادات غیر مكتسبة   مطالبات قید التسویة   مطالبات حصلت ولم یبلغ عنھا    المجموع

   .س.ل  .س.ل  .س.ل  .س.ل
  الحیاة   ٨١,٤٥٦,٦٧٦   ٨,٠٠٠,٠٠٠   -   ٨٩,٤٥٦,٦٧٦

 الحریق   ٤٥,٦٤٦,٩٦٧   ٧٧,٥٣٩,٣٥٥   ١١,٦٣٠,٩٠٣   ١٣٤,٨١٧,٢٢٥

 البحري   ٣٨,١٥٥,١٠٨   ٢٥,٠٧٧,٥٩٢   ٩,٧٢٢,٥٣٥   ٧٢,٩٥٥,٢٣٥

 شاملالسیارات    ٧٨,٠٠١,٠٥٤   ٥٣,٢٨٣,٦١٥   ١٤,٦٢٥,١٩٨   ١٤٥,٩٠٩,٨٦٧

 السیارات إلزامي   ١٠٥,١٩٧,٧٩٢   ٩٢٧,٤٢١,٧٥٧   ٨٧,٣٢١,٣٥٩   ١,١١٩,٩٤٠,٩٠٨

 ندسيالھ   ١,٣٨٤,٠١٠   ١٠٠,٠٠٠   ٢٥٩,٥٠٢   ١,٧٤٣,٥١٢

 الحوادث العامة   ٩,٩٦٣,١٠٠   ٤,٨٧٩,٩٦٨   ١,٨٦٨,٠٨١   ١٦,٧١١,١٤٩

  الحوادث الشخصیة ٣,٨٠٩,١٨٤  ١,٢٤٣,٨٣٦  ٤٧٦,١٤٨  ٥,٥٢٩,١٦٨ 

  الصحي ٥٧٧,٥٢٠,١٠٥ ١٩٦,٦٥٠,٩١٩ ١١٩,٣٤٩,٠٨١ ٨٩٣,٥٢٠,١٠٥

 السفر   ٤,٧٨٠,٦٣٦   -   ١,٦٦٤,٩٧١   ٦,٤٤٥,٦٠٧

٩٤٥,٩١٤,٦٣٢   ١,٢٩٤,١٩٧,٠٤٢   ٢٤٦,٩١٧,٧٧٨   ٢,٤٨٧,٠٢٩,٤٥٢   

 
  

 
  

 
  

 
  

     ٢٠١٨كانون األول  ٣١كما في 
   إیرادات غیر مكتسبة   مطالبات قید التسویة   مطالبات حصلت ولم یبلغ عنھا    المجموع

   .س.ل  .س.ل  .س.ل  .س.ل
 الحیاة   ٨٩,٤٦٠,٤٢٧   ٣,٠٠٠,٠٠٠      -                       ٩٢,٤٦٠,٤٢٧

 الحریق   ٥٠,٩٢٦,١٢٨   ٨١,٥٢٢,٦٦٦   ١٢,٢٢٨,٤٠٠   ١٤٤,٦٧٧,١٩٤

 البحري   ٥٠,٨٣٥,٠٩٩   ٢٨,٧٦٧,٢٤٢   ١٥,٢٥٠,٥٣٠   ٩٤,٨٥٢,٨٧١

 شاملالسیارات    ٦٧,٩٧٣,٦١٨   ٧٧,٨٩٣,٥٤٠   ١٢,٧٤٥,٠٥٣   ١٥٨,٦١٢,٢١١

 السیارات إلزامي   ٧٥,٦٤٤,٧١٥   ١,٤٤٧,٢٦٣,٠٧٥   ٩٨,٤٧٦,٨٢٦   ١,٦٢١,٣٨٤,٦١٦

 الھندسي   ١,٠٨٢,٣٩٥   ١٠٠,٠٠٠   ٢٠٢,٩٤٩   ١,٣٨٥,٣٤٤

 الحوادث العامة   ١٠,٨٥١,٣٠١   ٥,٣٢٩,٥٦٥   ٤١٧,٢٢١   ١٦,٥٩٨,٠٨٧

 الحوادث الشخصیة   ٣,٤٥٣,٠٣٠ ١,٦٩٥,٩٣٩ ١,٩٧٥,٩٨٤ ٧,١٢٤,٩٥٣

  الصحي ٤٩٧,٤٥٤,٣٦٩ ٩٧,٧٥٦,٩٣١ ١٠١,٢٤٣,٠٦٩ ٦٩٦,٤٥٤,٣٦٩

 السفر   ٣,٥٩٧,٥٠٤   ٩٦٩,٠٠٠   ١,٣١٢,٥٨١   ٥,٨٧٩,٠٨٥

٨٥١,٢٧٨,٥٨٦   ١,٧٤٤,٢٩٧,٩٥٨   ٢٤٣,٨٥٢,٦١٣   ٢,٨٣٩,٤٢٩,١٥٧   
  



 

٢٨ 
 

  
  ذمم دائنة ودائنون مختلفون - ١٨

   :یتكون ھذا البند مما یلي
  كانون األول ٣١كما في 

 
  كانون أول ٣١كما في 

  ٢٠١٨     
 

٢٠١٩     
 .س.ل  

 
 .س.ل

  ١١,٩٦٢,٦٥٩ ٩,٩٤٩,٣٣٥ 

 

 جور مستحقةأضریبة رواتب و

٩,١٩٥,٠٠٠ ٧,٩٤٥,٠٠٠ 

 

 تأمینات مستردة 

٢,٠٦١,٨١٦ ١,٥٣٩,٠٠٣ 

 

 تأمینات اجتماعیة مستحقة 

١٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ 

 

 مؤونة مواجھة مخاطر

٣,٠١١,٤٤٠ ٢,٩٣٠,٨٠٥ 

 

  طوابع ورسوم تأمین 
١١,٢٧٢,٠٨٠ ١٠,٣٨٠,٠٣٣ 

 

 یئة اإلشراف على التأمینھ 

١٤٩,٤١٠ ٩,١٦٢ 

 

 صندوق متضرري الحوادث 

٤٦٣,٩٨٦ ١,٨٤٤,٠٦٦ 

 

 أتعاب قانونیة 

٢,٤٣٧,٥٠٠ ٢,٨٣١,٥٠٠ 

 

 أتعاب مھنیة 

١,٣٥٠,٢٧٣ ٢٨,٣٥٥ 

 

 موردو خدمات و مستلزمات 

-  ١٠,٤٥٩,٩٩٢  

 

  صحیة موردو خدمات

٩,٥٣٧,٦٤٠ ٧,٩٩٦,٨٢٧ 

 

 مصاریف مستحقة 

١٢,١٨١,٢١١ ١٢,٩٧٥,٥٣١ 

 

 رباح للدفعأنصبة أ 

٧٢٥,٧٧٨ ٢٠٤,٩١٣ 

 

 ذمم موظفون

١ ٣ 

 

 دائنون مختلفون 

٨٤,٨٠٨,٧٨٦ ٦٨,٦٣٤,٥٣٣ 

    

   مؤجلةة یضریب مطلوبات - ١٩
  :یتكون ھذا البند مما یلي

  كانون األول ٣١كما في 
 ٢٠١٨   

  كانون األول ٣١كما في  
 ٢٠١٩   

 .س.ل  .س.ل  
  -  ٢,٠٣٩,٤٠٠ 
 

 الرصید في بدایة السنة

٢,٠٣٩,٤٠٠  - 
 

من خالل بیان مالیة الستثمارات القیمة العادلة الضریبة الناتجة عن التغیر في 
 الدخل الشامل

٢,٠٣٩,٤٠٠  ٢,٠٣٩,٤٠٠ 
  

 
 :ملخالل بیان الدخل الشا من مالیة عن التغیر في القیمة العادلة الستثمارات  تم احتساب الضریبة الناتجةیتكون  

١٢,٣٦٠,٠٠٠  - 

 
)٨إیضاح رقم ( استثمارات مالیة من خالل بیان الدخل الشاملالتغیر في قیمة   

)١,٨٥٤,٠٠٠   (  - 
 

  %١٥ضریبة الدخل 

)١٨٥,٤٠٠      (  - 
 

 %١٠رسم إعادة اإلعمار 

١٠,٣٢٠,٦٠٠  - 
 

ملالیة من خالل بیان الدخل الشافي القیمة العادلة الستثمارات م صافي التغیر  
  



 

٢٩ 
 

   مؤونة ضریبة الدخل - ٢٠
ً ألحكام المرسوم التشریعي رقم  م، والذي حدد الضریبة لشركات التأمین التي ٢٠٠٥للعام  ٤٣تحتسب الشركة مؤونة ضریبة الدخل وفقا

من صافي األرباح الخاضعة للضریبة، باإلضافة للمساھمة % ١٥من أسھمھا على االكتتاب العام بمعدل % ٥٠تطرح أكثر من 
   .من الضریبة على الربح السنوي% ١٠وطنیة إلعادة اإلعمار بمعدل ال

تختلف األرباح الخاضعة للضریبة عن األرباح الصافیة الواردة في بیان الدخل الشامل اآلخر بسبب اختالف المعاییر الدولیة للتقاریر 
  :من الوعاء الضریبي، وھي كالتالي المالیة عن األنظمة الضریبیة السوریة، لذلك تضاف المبالغ غیر الجائز تنزیلھا

  

كانون أول ٣١كما في   
 ٢٠١٨ 

 
٢٠١٩ 

.س.ل   
 

.س.ل  
 ١٤٩,٦٢٤,٧٣٥ 

 
 قبل الضریبة  سنةأرباح  ال ٥٤٢,١٢٠,٩٨٠

   
 یضاف

١٨,٩٥٦,٩٨٦ 
 

 استھالك مباني ١٩,١٢١,٤٣٨
- 

 
  ٦٠ضریبة القانون  ٢,٤٢٢,٣٥٨

٩,٣١٦,٢٠٠ 
 

   ارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخلاستثمإعادة تقییم خسائر  ٦,١٢٠,٦٨٢
- 

 
  محقق غیر صرف سعر مكاسب ٣,٨٠٠,٥٤٤

٥٩٣,٠١٥ 
 

 مؤونة دیون مشكوك فیھا ٨,٢٦١,٥٠٦

   
 ینزل

- 
 

  ٦٠إیرادات القانون  ٢٢,٠٧٤,٤١٦
- 

 
  ٢٠١٩مصاریف زیادة رأس المال  ٢,١٦٤,٨٠٠

- 
 

  *٢٠١٨مصاریف زیادة رأس المال  ٤,٩٢٧,٠٠٠
)١٤,٨٨٢,٧٩٥   ( 

 
 سعر صرف غیر محققة )خسائر/ (مكاسب ٧,٤١٢,٤٣٩

٢٦,٣٩٣,٧٢٢ 
 

  *٢٠١٧عام  استثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخلمكاسب إعادة تقییم  -
١٥,٥٤٩,٦١٦ 

 
 مصاریف سنوات سابقة -

١٥١,٤٣٠,٣٩٣ 
 

 األرباح الخاضعة للضریبة ٥٤٥,٢٦٨,٨٥٣
٢٢,٧١٤,٥٥٩ 

 
 %)١٥(ضریبة الدخل  ٨١,٧٩٠,٣٢٨

٢,٢٧١,٤٥٦ 
 

  % ١٠ إعمارإعادة  ٨,١٧٩,٠٣٣
٢٤,٩٨٦,٠١٥ 

 
  مصروف ضریبة الدخل ٨٩,٩٦٩,٣٦١

-  
 

  مكاسب أسعار صرف محولة من سنوات سابقة ٣٥٠,١٩٦,١٢٥
-  

 
  %)١٥(ضریبة الدخل  ٥٢,٥٢٩,٤١٩

-  
 

  % ١٠ إعمارإعادة   ٥,٢٥٢,٩٤١
-  

 
  ف محولة من سنوات سابقةضریبة مكاسب أسعار صر ٥٧,٧٨٢,٣٦٠

   
 :إن حركة مؤونة ضریبة الدخل ھي كالتالي

 كانون األول ٣١كما في 
 

 كانون أول ٣١كما في 
    معاد عرضھا ٢٠١٨ 

 
٢٠١٩    

 ١٢٢,٣٦٠,٤٨١ 
 

  سنةالرصید في بدایة ال ٢٤,٩٨٦,٠١٥   
)١٢٢,٣٦٠,٤٨١     ( 

 
)٢٤,٩٨٦,٠١٥     (   سنةالمدفوع خالل ال 

٢٤,٩٨٦,٠١٥ 
 

  سنةإضافات خالل ال  ٨٩,٩٦٩,٣٦١
٢٤,٩٨٦,٠١٥ 

 
  ٨٩,٩٦٩,٣٦١   

  ٥٧,٧٨٢,٣٦٠ 
 

  سعر صرف محولة من سنوات سابقة )خسائر( مكاسبإضافات عن  ٥٧,٧٨٢,٣٦٠
٨٢,٧٦٨,٣٧٥ 

 
  سنةفي نھایة ال المعدل الرصید ١٤٧,٧٥١,٧٢١

ً لعدم تنزیلھا  ٢٠١٨من أرباح  ٢٠١٧عام  دلة من خالل بیان الدخلاستثمارات مالیة بالقیمة العاتم تنزیل مكاسب إعادة تقییم ** استدراكا
ً لعدم تنزیلھا في  ٢٠١٩في عام  ٢٠١٨، وتم تنزیل مصاریف زیادة رأس المال الخاصة بعام م في حینھ٢٠١٧من أرباح عام  استدراكا

  .حینھ
  



 

٣٠ 
 

  

  

  المال رأس - ٢١

/ ٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠/س للسھم الواحد، أي ما یعادل .ل/١٠٠/یة سھم بقیمة اسم/ ٨,٥٠٠,٠٠٠/یتكون رأسمال الشركة من 
على زیادة رأس مال الشركة  ٢٠١٨أذار  ١٣صادقت الھیئة العامة للشركة باجتماعھا المنعقد بتاریخ  .مدفوع بالكامل. س.ل

باح س عبر ضم جزء من األر.ل/ ٥١٠,٠٠٠,٠٠٠/بمبلغ قدره س .ل /٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠/من رأسمالھا البالغ % ٦٠بنسبة 
س فقط ملیار وثالثمئة وستون ملیون لیرة سوریة موزعة على .ل/ ١,٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠/المدورة، لیصبح رأسمال الشركة 

ً بقیمة / ١٣,٦٠٠,٠٠٠/   .س للسھم الواحد.ل/ ١٠٠/سھما

ً لما یلي م موافقة ھیئة اإلشراف على التأمین برق: وقد صدرت موافقات الجھات الوصائیة واإلشرافیة على ذلك وفقا
تموز  ١٧تاریخ  ١٩٠٣، موافقة وزارة التجارة الداخلیة وحمایة المستھلك بالقرار رقم ٢٠١٨حزیران  ٧ص تاریخ /٥٤٤

  .م٢٠١٨آب  ١٣م تاریخ /١٠٥، وقرار ھیئة األوراق واألسواق المالیة رقم ٢٠١٨

من % ١٠.٢٩٤باإلجماع على زیادة رأس مال الشركة بنسبة  ٢٠١٩آذار  ٢٧م الثالثاء وافقت الھیئة العامة المنعقدة یو
س عبر ضم جزء من األرباح المحققة في .ل/ ١٤٠,٠٠٠,٠٠٠/س مبلغ قدره .ل/ ١,٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠/رأسمالھا البالغ 

ملیون لیرة  مئةخمسس فقط ملیار و.ل/ ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠/، لیصبح رأسمال الشركة وجزء من األرباح المدورة ٢٠١٨
ً بقیمة / ١٥,٠٠٠,٠٠٠/سوریة موزعة على    .س للسھم الواحد.ل/ ١٠٠/سھما

ً لما یلي موافقة وزارة التجارة الداخلیة وحمایة : صدرت موافقات الجھات الوصائیة واإلشرافیة على زیادة رأس المال وفقا
تموز  ١٤تاریخ / ص/٧٧٦/اف على التأمین برقم ، موافقة ھیئة اإلشر٢٠١٩تموز  ٤تاریخ / ١٩٥٠/المستھلك بالقرار رقم 

  .م٢٠١٩آب  ٥تاریخ / م/١١٧/، وقرار ھیئة األوراق واألسواق المالیة السوریة رقم ٢٠١٩

  .٢٣وقد تم توضیح مصاریف زیادة رأس المال ضمن اإلیضاح رقم 

  

  قانوني احتیاطي - ٢٢

ً إلى من أرباحھا السنویة قبل الضریبة % ١٠على الشركة أن تقتطع  ٢٠١١لعام  ٢٩من قانون الشركات رقم  ١٩٨-١٩٧ المواد استنادا
لیرة سوریة / ٥٣,٩٢٨,٩٣٥/من رأس المال، وقد اقترحت إدارة الشركة حجز مبلغ % ٢٥بلوغھ  قانوني ولغایةلحساب االحتیاطي ال

  .المحققة، في انتظار موافقة الھیئة العامة ٢٠١٩من أرباح عام 
   .لیرة سوریة من األرباح المحولة من مكاسب غیر محققة متراكمة إلى أرباح مدورة / ٣٥,٠١٩,٦١٣/حجزت مبلغ  كما

  :وقد تم حساب االحتیاطي القانوني المقترح حجزه كما یلي
كانون األول  ٣١كما في 

٢٠١٨   
كانون األول  ٣١كما في  

٢٠١٩   
 .س.ل  .س.ل 
 صافي الربح قبل الضریبة ٥٤٢,١٢٠,٩٨٠  ١٤٩,٦٢٤,٧٣٥ 

 خسائر السنة غیر المحققة الناتجة عن تغیرات أسعار الصرف) مكاسب( )        ٣,٦١١,٨٩٥(  ١٤,٨٨٢,٧٩٥

٥٣٨,٥٠٩,٠٨٥  ١٦٤,٥٠٧,٥٣٠ 
 

%١٠اقتطاع االحتیاطي القانوني بمقدار  ٥٣,٨٥٠,٩٠٩  ١٦,٤٥٠,٧٥٣  
  :لیصبح رصید االحتیاطي القانوني بعد حجز االحتیاطي الجدید

 كانون األول ٣١كما في 
  معاد عرضھ ٢٠١٨

كانون األول  ٣١كما في  
  المعدل٢٠١٩

 .س.ل  .س.ل  
  ٢٦٣,٩٧٠,٣٦٦  ٢٤٧,٥١٩,٦١٣ 
 

 معاد عرضھ رصید أول السنة

٥٣,٨٥٠,٩٠٩  ١٦,٤٥٠,٧٥٣ 
 

  رباح األاحتیاطي قانوني عن إضافات 

٣١٧,٨٢١,٢٧٥  ٢٦٣,٩٧٠,٣٦٦ 
كانون األول  ٣١كما في المعدل الرصید    

  



 

٣١ 
 

  

  ورةأرباح مد - ٢٣

% ٥على صرف مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بنسبة باإلجماع  ٢٠١٩ آذار ٢٧ یوم الثالثاء وافقت الھیئة العامة المنعقدة
، وقد صدر قرار كأسھم مجانیة من رأسمال الشركة% ١٠.٢٩٤توزیع أرباح على المساھمین بنسبة من األرباح الصافیة، و

األسھم المجانیة على المساھمین في نھایة یوم  بتوزیع ١٥/٧/٢٠١٩تاریخ  م/١٠١/مجلس مفوضي الھیئة رقم 
  .م٢٩/٧/٢٠١٩

  

كانون األول ٣١كما في   
 معاد عرضھا

 

  :مما یلي بند أرباح مدورة یتكون 
 

٢٠١٨ 
 

 ٢٠١٩  
.س.ل   .س.ل    
  ٣٠٤,٢٣١,٥٦٧      ٥٢٢,٣٣١,٢٤٤  

 

 *أول السنةالمعدل رصید ال

- - 

 

 توزیعات أرباح 

)٧,٤٨١,٠٠٠( )       ٢٢,٢٨١,٠٩١       ( 

 

 مكافآت مجلس اإلدارة 

)١٤٠,٠٠٠,٠٠٠( )     ٥١٠,٠٠٠,٠٠٠   ( 

 

  زیادة رأس المال

)٢,١٦٤,٨٠٠( )         ٤,٩٢٧,٠٠٠       ( 

 

  **مصاریف زیادة رأس المال 

١٢٣,٠٧٠,٧٦٢ ٣٣٤,٦٥٨,٠٣٠ 

 

  سابقأرباح عام 

)١٥,٥٤٩,٦١٦       ( - 

 

  ***ابقةمصاریف سنوات س

٢٧٧,٦٥٦,٥٢٩ ٣٠٤,٢٣١,٥٦٧ 

    

  كانون األول ٣١كما في 

 

  :مما یليأول السنة تألف الرصید المعدل *        
معاد عرضھ ٢٠١٨   ٢٠١٧    معاد عرضھ ٢٠١٩  

 .س.ل  .س.ل  .س.ل
  ٥٢٢,٣٣١,٢٤٤  ٢٦٤,٩٣٧,٠٩٢ 

 
٣٠٤,٢٣١,٥٦٧ 

 
 أول السنةالرصید 

)٥٧,٧٨٢,٣٦٠     (  -  - 
 

 أسعار صرف محولة من سنوات سابقة) خسائر( مكاسبة ضریب

٣١٥,١٧٦,٥١٢  -  - 
 

مدورة غیر محققة إلى أرباح مدورة ) خسائر(تحویل من مكاسب 
 ٣٠٤,٢٣١,٥٦٧  ٥٢٢,٣٣١,٢٤٤  ٥٢٢,٣٣١,٢٤٤  محققة

أول السنة المعدل الرصید   
  

   .م٥/١٢/٢٠١٨لیة بتاریخ الصادر عن ھیئة األوراق واألسواق الما ٢٦حسب مقتضیات التعمیم  **
كانون األول  ٣١كما في 

٢٠١٨   
كانون  ٣١كما في  

   ٢٠١٩األول 
 

:تكون بند مصاریف زیادة رأس المال من  

 .س.ل  .س.ل
  ١,٠٠١,٠٠٠  ١,٠٠٠,٠٠٠ 
 

 الموافقة على زیادة رأس المال

٩٨,٠٠٠  ٣٥٧,٠٠٠ 
 

  إیداع أسھم الزیادة لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي

٤٢٠,٠٠٠  ١,٥٣٠,٠٠٠ 
 

  تسجیل أسھم الزیادة في ھیئة األوراق واألسواق المالیة

٦٤٥,٨٠٠  ٢,٠٤٠,٠٠٠ 
 

  )رسم طابع نسبي(رسوم حكومیة 

٢,١٦٤,٨٠٠  ٤,٩٢٧,٠٠٠ 
كانون األول  ٣١الرصید كما في    

  

وام سابقة على نفقات تقیید أتعاب إداریة مستحقة غیر مدفوعة ألع تصحیح خطأنتجت مصاریف سنوات سابقة  من  ***

  .٢٠١٨النصف األول من 



 

٣٢ 
 

  التحلیل القطاعي - ٢٤
  

  :ھي كالتالي ٢٠١٩كانون أول  ٣١إن التحلیل القطاعي للسنة المنتھیة في 

 المجموع حوادث شخصیة  حوادث عامة مسؤولیات سفر ھندسي الحریق التأمین الصحي تأمین المركبات التأمین البحري تأمینات الحیاة  

               الصحي الداخلي تكمیلي /السیارات  إلزامي/السیارات  أجسام السفن نقل بضائع ةحمای  

 ١,٩٦٥,٠٧٨,٢٠٩ ٦,٣٥٣,٥٥٠ ١٧,٧٣٩,٥٧٠ ٧,٦٥٧,٩٥٠ ٢٣,١٩٧,٦٦٩ ٣,٦٢٠,١٣٠ ١٢٢,٠٢٠,٢٩٠ ١,٠٠١,٤٠٩,٩٥٩ ١٩٧,١٢٦,٢٠٦ ٢٦٣,٠٠٣,٧٦٦ ٣٨,٧٢٩,٨٢٠ ٩٣,٦١٨,٣٨١ ١٩٠,٦٠٠,٩١٨ األقساط المكتتبة في الفترة الحالیة 

 )  ٩٦,٨١٥,٠٥١( )        ٤,٩١٠( )    ٤٢٠,٧٢٣( )     ٦٩,٠٤٨( )    ٩٩٨,٠٦٢( )    ١٦٠,١٠٤( )  ٧,٩٠٢,٨٧٣( )  ٣٨,٨٧٦,٤٥٠( ) ٢,١٢٣,٥٧١( )           ٩,٢٨٥( )     ٤١٨,٧٧٠( )٢,٢٩٥,٦٣٠( )٤٣,٥٣٥,٦٢٥( )من الوثائق الملغاة(إلغاءات األقساط 

 )١٤٧,٩٨٧,٨٧٩( ) ٣,٩٩٣,٦٠٧( ) ٣,٩٣٢,٢٠١( )١,٥١٧,٠٠٤( ) ٨,٠٦٩,٥٢٥( ) ١,٩٠٣,٣٦٤( )٥٩,٩٠٦,٤٧٧( -  -  -  )١٧,٠٨٧,٢٥٧( )٣,١٠٥,٤٩٠( )٤٨,٤٧٢,٩٥٤( في الفترة الحالیة) نسبي(ن من األقساط حصة المعیدی

 )١١٥,٢١٥,١٨٥( )    ٩٩٠,٢٦١( ) ٨,٨٥٣,٦٠٦( )٢,٦٠١,٣٣٢( -  -  )٤٠,٣١٤,٣٥٨( -  )١٧,٠٩٤,٣٠٥( -  )١٦,٠٢٢,٠٧٢( )١٣,٣٠٩,٧٤٥( )١٦,٠٢٩,٥٠٦( في الفترة الحالیة) اختیاري(حصة المعیدین من األقساط 
في الفترة ) فائض خسارة(حصة المعیدین من األقساط 

 )  ٣٣,١٢٠,٠٠٠( -  -  -  -  -  -  -  )١٤,١٠١,٥٨٩( )  ١٩,٠١٨,٤١١( -  -  -  الحالیة

 )٢٩٦,٣٢٣,٠٦٤( ) ٤,٩٨٣,٨٦٨( )١٢,٧٨٥,٨٠٧( )٤,١١٨,٣٣٦( ) ٨,٠٦٩,٥٢٥( ) ١,٩٠٣,٣٦٤( )١٠٠,٢٢٠,٨٣٥( -  )٣١,١٩٥,٨٩٤( )  ١٩,٠١٨,٤١١( )٣٣,١٠٩,٣٢٩( )١٦,٤١٥,٢٣٥( )٦٤,٥٠٢,٤٦٠( لفترة الحالیةإجمالي حصة معیدي التأمین من األقساط في ا

 ١,٥٧١,٩٤٠,٠٩٤ ١,٣٦٤,٧٧٢ ٤,٥٣٣,٠٤٠ ٣,٤٧٠,٥٦٦ ١٤,١٣٠,٠٨٢ ١,٥٥٦,٦٦٢ ١٣,٨٩٦,٥٨٢ ٩٦٢,٥٣٣,٥٠٩ ١٦٣,٨٠٦,٧٤١ ٢٤٣,٩٧٦,٠٧٠ ٥,٢٠١,٧٢١ ٧٤,٩٠٧,٥١٦ ٨٢,٥٦٢,٨٣٣ صافي األقساط المكتتب بھا في الفترة الحالیة

 ١,٩٦٥,٠٧٨,٢٠٩ ٦,٣٥٣,٥٥٠ ) ١٧,٧٣٩,٥٧٠ ٧,٦٥٧,٩٥٠ ٢٣,١٩٧,٦٦٩ ٣,٦٢٠,١٣٠ ١٢٢,٠٢٠,٢٩٠ ١,٠٠١,٤٠٩,٩٥٩ ١٩٧,١٢٦,٢٠٦ ٢٦٣,٠٠٣,٧٦٦ ٣٨,٧٢٩,٨٢٠ ٩٣,٦١٨,٣٨١ ١٩٠,٦٠٠,٩١٨ )شھر ١٢(أقساط سنة فائتة 

 )٢٩٦,٣٢٣,٠٦٤( ) ٤,٩٨٣,٨٦٨( )١٢,٧٨٥,٨٠٧( )٤,١١٨,٣٣٦( ) ٨,٠٦٩,٥٢٥( ) ١,٩٠٣,٣٦٤( )١٠٠,٢٢٠,٨٣٥( -  )٣١,١٩٥,٨٩٤( )  ١٩,٠١٨,٤١١( )٣٣,١٠٩,٣٢٩( )١٦,٤١٥,٢٣٥( )٦٤,٥٠٢,٤٦٠( )شھر ١٢(إجمالي حصة المعیدین عن سنة فائتة 

 )٩٤٥,٩١٤,٦٣٢( ) ٣,٨٠٩,١٨٤( )  ٦,٩٢٧,٥٣٩( )٣,٠٣٥,٥٦١( ) ٤,٧٨٠,٦٣٦( ) ١,٣٨٤,٠١٠( )  ٤٥,٦٤٦,٩٦٧( )٥٧٧,٥٢٠,١٠٥( )٧٨,٠٠١,٠٥٤( )١٠٥,١٩٧,٧٩٢( )١٥,٣٢٤,٤٢٠( )٢٢,٨٣٠,٦٨٨( )٨١,٤٥٦,٦٧٦( كتسبة في نھایة الفترة إجمالي األقساط غیر الم

 ١٠٦,٣١٥,٧٥١ ٢,٩٩٠,٣٢١ ٥,١١٤,٣٢٣ ١,٦٤٧,٣٣٤ ١,٨٧٦,٥٩١ ٧٦١,٣٤٦ ٤٠,٠٨٨,٣٣٤ -  ٦,٨٣٧,٧٢٢ -  ١٣,٢٤٣,٧٣٢ ٤,١٠٣,٨٠٩ ٢٩,٦٥٢,٢٤٠ حصة معید التأمین من أقساط غیر مكتسبة في نھایة الفترة

 ٨٥١,٢٧٨,٥٨٦ ٤,٦٢١,٧١٠ ٦,٧٢٩,٤٢٢ ٢,٩٥٣,١٩٩ ٣,٥٩٧,٥٠٤ ١,٠٨٢,٣٩٥ ٥٠,٩٢٦,١٢٨ ٤٩٧,٤٥٤,٣٦٩ ٦٧,٩٧٣,٦١٨ ٧٥,٦٤٤,٧١٥ ١٥,٠٢٣,٤٤٣ ٣٥,٨١١,٦٥٦ ٨٩,٤٦٠,٤٢٧ )١/١(إجمالي األقساط غیر مكتسبة في بدایة الفترة 
حصة معید التأمین  من أقساط غیر مكتسبة في بدایة الفترة 

)١٤٩,١٨٣,٩٥٠( ) ١,٩٨٤,٤٢٧( ) ٤,٣٣٤,١٢٤( ) ١,٩٠٢,٠٢٦( ) ١,٤١٠,١٠٣( )   ٥٥٤,٥٧٢( ) ٤٦,٦٠٨,٥٠٨( -  )  ٥,٧٦٨,٠٤٩( -  )  ٧,٢٦٥,٧١٠( )١٧,٣١٩,٤٠٥( )٦٢,٠٣٧,٠٢٦( )١/١( 

 )  ٩٤,٦٣٦,٠٤٦( ٨١٢,٥٢٦ )   ١٩٨,١١٧( )      ٨٢,٣٦٢( ) ١,١٨٣,١٣٢( )  ٣٠١,٦١٥( ٥,٢٧٩,١٦١ ) ٨٠,٠٦٥,٧٣٦( )١٠,٠٢٧,٤٣٦( )  ٢٩,٥٥٣,٠٧٧( )     ٣٠٠,٩٧٧( ١٢,٩٨٠,٩٦٨ ٨,٠٠٣,٧٥١ إجمالي التغیر في احتیاطي األقساط غیر المكتسبة

 )١٣٧,٥٠٤,٢٤٥( ١,٨١٨,٤٢٠ ٥٨٢,٠٨٢ )   ٣٣٧,٠٥٣( )   ٧١٦,٦٤٤( )   ٩٤,٨٤٢( )   ١,٢٤١,٠١٣( ) ٨٠,٠٦٥,٧٣٦( )  ٨,٩٥٧,٧٦٣( )  ٢٩,٥٥٣,٠٧٧( ٥,٦٧٧,٠٤٥ )     ٢٣٤,٦٢٨( )٢٤,٣٨١,٠٣٥( صافي التغیر في احتیاطي األقساط غیر المكتسبة

 ١,٤٣٤,٤٣٥,٨٤٩ ٣,١٨٣,١٩٢ ٥,١١٥,١٢٢ ٣,١٣٣,٥١٣ ١٣,٤١٣,٤٣٨ ١,٤٦١,٨٢٠ ١٢,٦٥٥,٥٦٩ ٨٨٢,٤٦٧,٧٧٣ ١٥٤,٨٤٨,٩٧٨ ٢١٤,٤٢٢,٩٩٣ ١٠,٨٧٨,٧٦٦ ٧٤,٦٧٢,٨٨٨ ٥٨,١٨١,٧٩٨ صافي أقساط التأمین المكتسبة

 ٤٤,٦٩٨,٩١٥ ١,٠٥٠,٨٣٨ ٢,٨٦٦,٦٤٦ ١,٢٥٦,١٢٨ -  ٤٧٥,٨٤١ ٢٣,٢٣٨,٠٠٥ -  ١,٩٧٣,٩١٥ -  ٣,٩١٨,٠٠٠ ٩,٣٣٩,٤٠٧ ٥٨٠,١٣٥ العموالت المقبوضة

 ١,٤٦٥,٢٧٢ -  -  -  -  -  -  -  -  -  ٤٣٣,٠٣٦ ١,٠٣٢,٢٣٦ -  عمولة أرباح االتفاقیات 

 ١١٩,٢٧٠,٩٨٤ ٢,٦٨٥,٧٠٧ ٧,٣٢٦,٥٠٦ ٣,٢١٠,٣٨٣ ٥٩٦ ١,٤٦٣,٦٦٢ ٤٨,٨٧٧,٣٢٨ ٨٢١,٦٣٧ ٤٧,٢٧٥ ١٠٠ ١٦,٢٠٦,٣٦٢ ٣٨,٦٣١,٤٠٣ ٢٥ "یتم ذكرھا"إیرادات أخرى 

 ١,٥٩٩,٨٧١,٠٢٠ ٦,٩١٩,٧٣٧ ١٥,٣٠٨,٢٧٤ ٧,٦٠٠,٠٢٤ ١٣,٤١٤,٠٣٤ ٣,٤٠١,٣٢٣ ٨٤,٧٧٠,٩٠٢ ٨٨٣,٢٨٩,٤١٠ ١٥٦,٨٧٠,١٦٨ ٢١٤,٤٢٣,٠٩٣ ٣١,٤٣٦,١٦٤ ١٢٣,٦٧٥,٩٣٤ ٥٨,٧٦١,٩٥٨ صافي اإلیرادات

 )١,٣١٢,٣١٦,٤٥٢( )  ٨٣١,٤٧٥( ) ١,٥٢٠,٨٠٢( )    ٩٦,٨٩٩( -  -  ) ٢٩,٨٩٠,٤٨٠( )٧٩٥,٦٦٠,٥٤١( )١١٤,٩٩١,٥٩٦( )٢٢٤,٤٥١,٦٥٩( )١٢٦,٧٦٣,٠٠٠( )     ١١٠,٠٠٠( )١٨,٠٠٠,٠٠٠( إجمالي المطالبات المدفوعة



 

٣٣ 
 

  
 المجموع حوادث شخصیة  حوادث عامة مسؤولیات سفر ھندسي الحریق التأمین الصحي تأمین المركبات التأمین البحري أمینات الحیاةت

               الصحي الداخلي تكمیلي /السیارات  إلزامي/السیارات  أجسام السفن نقل بضائع حمایة

 ٩١,٤٩٨,٦٩١ ١,٠٧٦,٧٤٥ ٢٣٧,٠٠٠  ١,٢٧٥  -  -  ٢١,٦٠٧,١٢٦ -  -  ٣٥,٣٢١,٢٦٠ ١٧,٣٤٨,٥٣٤ ١٠٦,٧٥١ ١٥,٨٠٠,٠٠٠ )نسبي( حصة معیدي التأمین من إجمالي المطالبات المدفوعة

 ١٠٧,٩٠٧,٠٨٨ ٦٣٥,٠٥٤ -  -  -  -  ٧٩,٣٢٣ -  ١,٠٩٤,٤٠٠ -  ١٠٦,٠٩٨,٣١١ -  -  )اختیاري(حصة معیدي التأمین من إجمالي المطالبات المدفوعة 

 ١٩٩,٤٠٥,٧٧٩ ١,٧١١,٧٩٩ ٢٣٧,٠٠٠ ١,٢٧٥ -  -  ٢١,٦٨٦,٤٤٩ -  ١,٠٩٤,٤٠٠ ٣٥,٣٢١,٢٦٠ ١٢٣,٤٤٦,٨٤٥ ١٠٦,٧٥١ ١٥,٨٠٠,٠٠٠ جمالي المطالبات المدفوعةإجمالي حصة معیدي التأمین من إ

 )١,١١٢,٩١٠,٦٧٣( ٨٨٠,٣٢٤  )١,٢٨٣,٨٠٢( )     ٩٥,٦٢٤( -  -  )  ٨,٢٠٤,٠٣١( )٧٩٥,٦٦٠,٥٤١( )١١٣,٨٩٧,١٩٦( )١٨٩,١٣٠,٣٩٩(  ) ٣,٣١٦,١٥٥( )         ٣,٢٤٩( ) ٢,٢٠٠,٠٠٠( صافي المطالبات المدفوعة

 )١,٢٩٤,١٩٧,٠٤٢( )١,٢٤٣,٨٣٦( )٣,٣٩٣,١٣٨( )١,٤٨٦,٨٣٠( -  )  ١٠٠,٠٠٠( )٧٧,٥٣٩,٣٥٥( )١٩٦,٦٥٠,٩١٩( )٥٣,٢٨٣,٦١٥( )٩٢٧,٤٢١,٧٥٧( ) ٧,٤١١,٢٥٣( )١٧,٦٦٦,٣٣٩( ) ٨,٠٠٠,٠٠٠( إجمالي احتیاطي المطالبات قید التسویة في نھایة الفترة

لتسویة في نھایة الفترة  ٢٥٥,٤٠٠,٨٤١ ١,١٢٩,٩٧٩ ٣,٠٨٢,٥٤٠ ١,٣٥٠,٧٣٠ -  ٧٧,٠٠٠ ٧٢,٤٤٨,٥٨٧ -  -  ١٥٨,٢٠٥,٣١٩ ٣,٧٥٥,٢٤٣ ٨,٩٥١,٤٤٣ ٦,٤٠٠,٠٠٠ حصة معید التأمین من احتیاطي المطالبات قید ا

 ١,٧٤٤,٢٩٧,٩٥٨ ١,٦٩٥,٩٣٩ ٣,٧٠٥,٧٥١ ١,٦٢٣,٨١٤ ٩٦٩,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ ٨١,٥٢٢,٦٦٦ ٩٧,٧٥٦,٩٣١ ٧٧,٨٩٣,٥٤٠ ١,٤٤٧,٢٦٣,٠٧٥ ٢٨,٧٤٢,٣٠١ ٢٤,٩٤١ ٣,٠٠٠,٠٠٠ )١/١(إجمالي احتیاطي المطالبات قید التسویة في بدایة الفترة 
لتسویة في بدایة الفترة  حصة معید التأمین من احتیاطي المطالبات قید ا

)٢٩٨,٤٣٢,٦٩٧( )١,٥٠٦,٢٠٦( )٣,٢٩١,١٦٩( )١,٤٤٢,١٤٩( )   ٨٧٢,١٠٠( )    ٧٧,٠٠٠( )٦٧,٧١٨,٤٤٠( -  -  )٢٠٥,٩٩٢,٩٣١( )١٥,١١٩,٥٨٢( )       ١٣,١٢٠( ) ٢,٤٠٠,٠٠٠( )١/١( 

 ٤٥٠,١٠٠,٩١٦ ٤٥٢,١٠٣ ٣١٢,٦١٣ ١٣٦,٩٨٤ ٩٦٩,٠٠٠ -  ٣,٩٨٣,٣١١ )  ٩٨,٨٩٣,٩٨٨( ٢٤,٦٠٩,٩٢٥ ٥١٩,٨٤١,٣١٨ ٢١,٣٣١,٠٤٨ )١٧,٦٤١,٣٩٨( ) ٥,٠٠٠,٠٠٠( إجمالي التغیر في احتیاطي المطالبات قید التسویة
 ٤٠٧,٠٦٩,٠٦٠ ٧٥,٨٧٦ ١٠٣,٩٨٤ ٤٥,٥٦٥ ٩٦,٩٠٠ -  ٨,٧١٣,٤٥٨ )  ٩٨,٨٩٣,٩٨٨( ٢٤,٦٠٩,٩٢٥ ٤٧٢,٠٥٣,٧٠٦ ٩,٩٦٦,٧٠٩ ) ٨,٧٠٣,٠٧٥( ) ١,٠٠٠,٠٠٠( صافي التغیر في احتیاطي المطالبات قید التسویة

 )٢٤٦,٩١٧,٧٧٨( )   ٤٧٦,١٤٨( )١,٢٩٨,٩١٣( )   ٥٦٩,١٦٨( )١,٦٦٤,٩٧١( )  ٢٥٩,٥٠٢( )١١,٦٣٠,٩٠٣( )١١٩,٣٤٩,٠٨١( )١٤,٦٢٥,١٩٨( ) ٨٧,٣٢١,٣٥٩( ) ٢,٨٧٣,٣٢٩( ) ٦,٨٤٩,٢٠٦( -  احتیاطي حوادث مفترضة لم یبلغ عنھا في نھایة الفترة

 ٤١,٠٢٤,٧٥٠ ٣٣٣,٤٣٤ ٩٠٩,٥٩٤ ٣٩٨,٥٧٣ ٦٠٥,٢١٤ ١٤٢,٧٥٢ ١٠,٨٦٧,٢٨٨ -  ١,٢٨٢,٠٧٣ ٢٢,٧٧١,٤٨٠ ١,٠٩٧,٧١٠ ٢,٦١٦,٦٣٢ -  حصة المعیدین من احتیاطي حوادث مفترضة لم یبلغ عنھا في نھایة الفترة
 ٢٤٣,٨٥٢,٦١٣ ٥٧٧,٧١٤ ١,٢٦٢,٣٤٧ ٥٥٣,١٤٤ ١,٣١٢,٥٨١ ٢٠٢,٩٤٩ ١٢,٢٢٨,٤٠٠ ١٠١,٢٤٣,٠٦٩ ١٢,٧٤٥,٠٥٣ ٩٨,٤٧٦,٨٢٦ ١٥,٢٣٧,٣٠٨ ١٣,٢٢٢ -  )١/١(احتیاطي حوادث مفترضة لم یبلغ عنھا في بدایة الفترة 

الفترة حصة المعیدین من احتیا طي حوادث مفترضة لم یبلغ عنھا في بدایة 
)٤٥,٥٤٤,٠٩٦( )   ٣٢٥,٥٧٧( )   ٧١١,٤١٠( )  ٣١١,٧٣١( )  ٥٠٠,٦٦٢( )  ١٠٣,٩٨٢( )١٠,١٥٧,٧٦٦( -  )  ١,٠٨١,٥٠٩( ) ٢٤,٩٧٥,٩٢٥( ) ٧,٣٦٩,١٣٩( )       ٦,٣٩٥( -  )١/١ ( 

  )   ٣,٠٦٥,١٦٥( ١٠١,٥٦٦ )     ٣٦,٥٦٦( )    ١٦,٠٢٤( )  ٣٥٢,٣٩٠( )    ٥٦,٥٥٣( ٥٩٧,٤٩٧ )١٨,١٠٦,٠١٢( )  ١,٨٨٠,١٤٥( ١١,١٥٥,٤٦٧ ١٢,٣٦٣,٩٧٩ )٦,٨٣٥,٩٨٤( -  إجمالي التغیر في احتیاطي حوادث مفترضة لم یبلغ عنھا
 )   ٧,٥٨٤,٥١١( ١٠٩,٤٢٣ ١٦١,٦١٨ ٧٠,٨١٨ )  ٢٤٧,٨٣٨( )    ١٧,٧٨٣( ١,٣٠٧,٠١٩ )١٨,١٠٦,٠١٢( )  ١,٦٧٩,٥٨١( ٨,٩٥١,٠٢٢ ٦,٠٩٢,٥٥٠ )٤,٢٢٥,٧٤٧( -  صافي التغیر في احتیاطي حوادث مفترضة لم یبلغ عنھا

 ٢١,٥٢٨,٤٣٧ -  ١,٣٠٠,٠٠٠ -  -  -  -  -  ١٠,٤٥٤,٤٩٨ ٩,٧٧٣,٩٣٩ -  -  -  استردادات من مطالبات مدفوعة نھایة الفترة

 ٢١,٥٢٨,٤٣٧ -  ١,٣٠٠,٠٠٠ -  -  -  -  -  ١٠,٤٥٤,٤٩٨ ٩,٧٧٣,٩٣٩ -  -  -  صافي التغیر في استردادات من المطالبات المدفوعة 
 )١١٠,٠١١,٧٨٦( )   ١٨٥,٠٨٧( )  ٥٠٤,٩١١( )   ٢٢١,٢٤٥( )٢,٤٣١,٧٣٠( )  ١٨٨,٥٠٨( ) ٤,٨٤٢,٧١٠( )٣٢,٧١٦,٩٦٠( )  ٨,٠٣٥,٧٦٨( ) ٣٠,١١٥,٢٤٣( ) ٩,٠٦٢,٧٠٦( )٢١,٦٠٢,٩٣٨( )   ١٠٣,٩٨٠( العموالت المدفوعة للوكالء

 )  ٢٦,٣٣٠,١٤٩( )   ١٦٧,٠٧٧( )  ٤٥٥,٧٧٩( )   ١٩٩,٧١٧( )   ٧٢٢,٨٨٤( )    ٥٥,٠٠٥( ) ٥,١٥٦,٨٥٠( )  ٥,٣٧٩,٥٦٦( )  ٤,٠٥١,٧٣٣( )        ٧١,٨٩١( ) ٢,٤٨٣,٦٠٤( )  ٥,٩٢٠,٢١١( )١,٦٦٥,٨٣٢(  العموالت المدفوعة لمندوبي المبیعات

 )       ١٦٢,٣٥٩( -  -  -  -  -  -  -  -  )      ١٦٢,٣٥٩( -  -  -  عمولة االتحاد السوري لشركات التأمین إلدارتھ تجمع اإللزامي
ُذكر بإفصاح(مصاریف تأمینیة أخرى   )    ٦,٩٦٦,٨٣٧( )     ٣١,٧٥١( )    ٨٦,٦١٤( )     ٣٧,٩٥٣( )     ٤١,٧٢٢( )    ١٣,٥٦١( ) ١,٩٦٦,٣٣٠( )       ٨٤,٨٩١( )  ١,٢٣٢,٠١٠( )      ١٤٩,٤٢٢( )      ٨٠,٠٧٧( )    ١٩٠,٨٨٢( )٣,٠٥١,٦٢٤( )ت

 )  ٤٣,٢٣٣,٥١٦( -  -  -  -  -  -  )٤٣,٢٣٣,٥١٦( -  -  -  -  -  األتعاب اإلداریة المدفوعة لشركات إدارة النفقات الطبیة 

 )  ١١,٢٠٩,٥٨٠( )    ٣٨,٠٩٢( )  ١٠٣,٩١٣( )      ٤٥,٥٣٣( )  ١٣٣,١٩٨( )   ٢٠,٧٦٠( )    ٦٨٤,٧٠٥( )  ٥,٧٧٥,٢٠١( )  ١,١٧٠,٠١٦( )   ١,٥٧٧,٩٦٧( ٢٢٩,٨٦٦-  )     ٥٤٧,٩٣٧( ) ٨٨٢,٣٩٢( بدال ت الھیئة 

 )    ١,٦١٠,٢٢٩( -  -  -  -  -  -  -  -  )   ١,٦١٠,٢٢٩( -  -  -  حصة صندوق تعویض متضرري حوادث السیر مجھولة المسبب
 )       ١٦٢,٣٥٩( -  -  -  -  -  -  -  -  )      ١٦٢,٣٥٩( -  -  -  حصة صندوق الرعایة االجتماعیة 

 )٨٩١,٥٨٤,٥٠٢( )   ٦٤٣,٦١٦ )  ٨٦٩,٤١٧( )  ٤٨٣,٦٨٩( )٣,٤٨٠,٤٧٢( )  ٢٩٥,٦١٧( )١٠,٨٣٤,١٤٩(  ) ٩٩٩,٨٥٠,٦٧٥( )٩٥,٠٠١,٨٨١( ٢٦٧,٧٩٨,٧٩٨ ٨٨٦,٨٥١ )٤١,١٩٤,٠٣٩( )٨,٩٠٣,٨٢٨( صافي المصاریف

 ٧٠٨,٢٨٦,٥١٨ ٧,٥٦٣,٣٥٣ ١٤,٤٣٨,٨٥٧ ٧,١١٦,٣٣٥ ٩,٩٣٣,٥٦٢ ٣,١٠٥,٧٠٦ ٧٣,٩٣٦,٧٥٣ )  ١١٦,٥٦١,٢٦٥( ٦١,٨٦٨,٢٨٧ ٤٨٢,٢٢١,٨٩١ ٣٢,٣٢٣,٠١٥ ٨٢,٤٨١,٨٩٥ ٤٩,٨٥٨,١٣٠ صافي أرباح فروع التأمین

)٧٦,٤٣٦,٩٢٤(   ٣٩,١٦٨,٥٥٩ ١٨١,١٠٠,٣٨٦ ٦٩,٧٥٢,٤٤٣ ٦٧,١٣٧,٨٥٨  صافي أرباح فروع التأمین في الفترة المقابلة   )٧,٣١١,٠٢٤ ٥٧٩,٦٥٥ ) ٣,٨٣٩,٨٩٨ 
 

٢٩٨,٧٧٩,٠٥٧ ١,٣٩٩,٣٢٩  ١٢,٦٠٦,٦٢٥ 



 

٣٤ 
 

    

  :ھي كالتالي ٢٠١٨كانون أول  ٣١المنتھیة في  سنةللإن التحلیل القطاعي 

 
لمركبات التأمین البحري تأمینات الحیاة  المجموع حوادث شخصیة  حوادث عامة سفر ھندسي الحریق التأمین الصحي تأمین ا

 
             الصحي الخارجي الصحي الداخلي تكمیلي /السیارات  إلزامي/السیارات  نقل بضائع حمایة

 ١,٨٢٦,٠٦٨,٤٨٣ ٧,٨٤٢,٧٢٦ ٢٤,٨٣٥,٢٩٩ ١٨,٤٤٧,٦٣٥ ٢,٧٦٧,٠٥٠ ١٤٥,٨٦٥,٢٦٠ ١,٢٨٠,٠٠٠ ٨٩٥,٧٢٦,٦٨٠ ١٧٧,٠٣٠,٨٩٩ ١٨٩,١٢٩,٩٣٧ ٢٠٣,٧٤٠,٣٩٥ ١٥٩,٤٠٢,٦٠٢ المكتتبة في الفترة الحالیة  األقساط

 ) ١٠٦,٤٧٩,٧٢٦( )    ١٣٩,٨٧٦( )    ٦٢٨,٧٤٧( )    ٩٤٦,٥٦٠( )       ٦١,٠٦٢( )١٨,٥٤٩,٩٤٠( -  )٦٧,٩١٦,٠٦٥( ) ٧,٠٩٦,٨٥٤( )       ١٨,١٥٠( )    ٤٠٠,٠٠٠( )١٠,٧٢٢,٤٧٢( )من الوثائق الملغاة(إلغاءات األقساط 

 ) ١٢٥,٧٧٠,٧٥٥( ٠ ) ٦,١٧٣,٩٠٣( ) ٦,٦٧٥,٤٩٦( ) ١,١٤١,٩٨٣( )٤٢,٦٧١,٩٩٥( -  -  -  -  )٢٨,٩٠٢,٢٧٧( )٤٠,٢٠٥,١٠١( في الفترة الحالیة) نسبي(حصة المعیدین من األقساط 

 ) ١٧٧,٢٢١,٥٢٦( ) ٥,١٣٧,٠٧٥( ) ٦,٦٧١,٩٢٨( -  )    ٢٤٤,٤٤٦( )٧٣,٨٤٩,٢٧٥( -  -  )١٤,٤٢٠,١٢٣( -  )٦٩,٤٣٨,١٨٢( ) ٧,٤٦٠,٤٩٧( في الفترة الحالیة) اختیاري(حصة المعیدین من األقساط 
في الفترة ) فائض خسارة(حصة المعیدین من األقساط 

 )   ٣٦,٥١١,١٠٨( -  -  -  -  -  -  -  )١٧,٢٨٠,٤٦٩( )١٩,٢٣٠,٦٣٩( -  -  الحالیة

 ) ٣٣٩,٥٠٣,٣٨٩( ) ٥,١٣٧,٠٧٥( )١٢,٨٤٥,٨٣١( ) ٦,٦٧٥,٤٩٦( )١,٣٨٦,٤٢٩( )١١٦,٥٢١,٢٧٠( -  -  )٣١,٧٠٠,٥٩٢( )١٩,٢٣٠,٦٣٩( )٩٨,٣٤٠,٤٥٩( )٤٧,٦٦٥,٥٩٨( إجمالي حصة معیدي التأمین من األقساط في الفترة الحالیة

 ١,٣٨٠,٠٨٥,٣٦٨ ٢,٥٦٥,٧٧٥ ١١,٣٦٠,٧٢١ ١٠,٨٢٥,٥٧٩ ١,٣١٩,٥٥٩ ١٠,٧٩٤,٠٥٠ ١,٢٨٠,٠٠٠ ٨٢٧,٨١٠,٦١٥ ١٣٨,٢٣٣,٤٥٣ ١٦٩,٨٨١,١٤٨ ١٠٤,٩٩٩,٩٣٦ ١٠١,٠١٤,٥٣٢ ة الحالیةصافي األقساط المكتتب بھا في الفتر

 ١,٨٢٦,٠٦٨,٤٨٣ ٧,٨٤٢,٧٢٦ ٢٤,٨٣٥,٢٩٩ ١٨,٤٤٧,٦٣٥ ٢,٧٦٧,٠٥٠ ١٤٥,٨٦٥,٢٦٠ ١,٢٨٠,٠٠٠ ٨٩٥,٧٢٦,٦٨٠ ١٧٧,٠٣٠,٨٩٩ ١٨٩,١٢٩,٩٣٧ ٢٠٣,٧٤٠,٣٩٥ ١٥٩,٤٠٢,٦٠٢ )شھر ١٢(أقساط سنة فائتة 

 ) ٣٣٩,٥٠٣,٣٨٩( ) ٥,١٣٧,٠٧٥( )١٢,٨٤٥,٨٣١( ) ٦,٦٧٥,٤٩٦( ) ١,٣٨٦,٤٢٩( )١١٦,٥٢١,٢٧٠( -  -  )٣١,٧٠٠,٥٩٢( )١٩,٢٣٠,٦٣٩( )٩٨,٣٤٠,٤٥٩( )٤٧,٦٦٥,٥٩٨( )شھر ١٢(إجمالي حصة المعیدین عن سنة فائتة 

 ) ٨٥١,٢٧٨,٥٨٦( ) ٤,٦٢١,٧١٠( )  ٩,٦٨٢,٦٢١( ) ٣,٥٩٧,٥٠٤( ) ١,٠٨٢,٣٩٥( )  ٥٠,٩٢٦,١٢٨( )   ٧٦٨,٠٠٠( )٤٩٦,٦٨٦,٣٦٩( )٦٧,٩٧٣,٦١٨( )٧٥,٦٤٤,٧١٥( )٥٠,٨٣٥,٠٩٩( )٨٩,٤٦٠,٤٢٧( لمكتسبة في نھایة الفترة إجمالي األقساط غیر ا

 ١٤٩,١٨٣,٩٥٠ ٣,٠٨٢,٢٤٥ ٥,١٣٨,٣٣٢ ١,٤١٠,١٠٣ ٥٥٤,٥٧٢ ٤٦,٦٠٨,٥٠٨ -  -  ٥,٧٦٨,٠٤٩ -  ٢٤,٥٨٥,١١٥ ٦٢,٠٣٧,٠٢٦ حصة معید التأمین من أقساط غیر مكتسبة في نھایة الفترة

 ٧٨٠,٥٦٢,٥٥٦ ٣,١٢٢,٦٦٦ ٨,٦٣٩,٧٨٥ ٣,٧٩٠,٧٦٨ ٦٠,٥٢٤ ٤٩,٢٨١,٥٢٦ ٥٧٤,٨٠٠ ٣٧١,٧٣٨,٧١١ ٦١,٣٥٣,٨٥٤ ٢٢٠,٣٢٨,٧٤٠ ٥٤,٨١٦,٦٨٩ ٦,٨٥٤,٤٩٣ )١/١(إجمالي األقساط غیر مكتسبة في بدایة الفترة 
حصة معید التأمین  من أقساط غیر مكتسبة في بدایة الفترة 

)٩٠,٦٩٦,٤٥٢( ) ٢,٢٢٨,٣٧٨( ) ٤,٣٤٨,٨١٣( ) ١,٤٨٠,٤٩٢( )      ٤٦,١٩٣( ) ٤٤,٣٧٦,٢١٣( -  -  )  ٣,٩٧٦,٠٤٨( -  )٢٨,٧٦٩,١٥٧( )  ٥,٤٧١,١٥٨( )١/١   ( 

 )   ٧٠,٧١٦,٠٣٠( ) ١,٤٩٩,٠٤٤( ) ١,٠٤٢,٨٣٦( ١٩٣,٢٦٤ ) ١,٠٢١,٨٧١( )   ١,٦٤٤,٦٠٢( )  ١٩٣,٢٠٠( )١٢٤,٩٤٧,٦٥٨( )  ٦,٦١٩,٧٦٤( ١٤٤,٦٨٤,٠٢٥ ٣,٩٨١,٥٩٠ )٨٢,٦٠٥,٩٣٤( إجمالي التغیر في احتیاطي األقساط غیر المكتسبة

 )   ١٢,٢٢٨,٥٣٢( )    ٦٤٥,١٧٧( )    ٢٥٣,٣١٦( ١٢٢,٨٧٥ )    ٥١٣,٤٩٣( ٥٨٧,٦٩٣ )  ١٩٣,٢٠٠( )١٢٤,٩٤٧,٦٥٨( )  ٤,٨٢٧,٧٦٣( ١٤٤,٦٨٤,٠٢٥ )    ٢٠٢,٤٥٢( )٢٦,٠٤٠,٠٦٦( صافي التغیر في احتیاطي األقساط غیر المكتسبة

 ١,٣٦٧,٨٥٦,٨٣٦ ١,٩٢٠,٥٩٨ ١١,١٠٧,٤٠٥ ١٠,٩٤٨,٤٥٤ ٨٠٦,٠٦٦ ١١,٣٨١,٧٤٣ ١,٠٨٦,٨٠٠ ٧٠٢,٨٦٢,٩٥٧ ١٣٣,٤٠٥,٦٩٠ ٣١٤,٥٦٥,١٧٣ ١٠٤,٧٩٧,٤٨٤ ٧٤,٩٧٤,٤٦٦ صافي أقساط التأمین المكتسبة

 ٥٤,٨٠١,٤٦٢ ١,٢٠٨,٧٣١ ٣,٧٩٨,٤٩١ -  ٣٤٦,٦٠٨ ٢٣,٥١٥,٩٣٣ -  -  ١,٦٤٤,٢٠١ -  ٢٣,٢٨٩,٥٩٥ ٩٩٧,٩٠٣ بوضةالعموالت المق

 ٣,٩٤٥,٥٢٦ -  -  ١٤,٦٠٠ ٣,١٣١ ٢٩٨,٠٦١ ٣,٢٧٥ ٢,١١٨,١٠٣ ١,٥٠٤,٨٤٢ ٧٥٢ -  ٢,٧٦٢ "یتم ذكرھا"إیرادات أخرى 

 ١,٤٢٦,٦٠٣,٨٢٤ ٣,١٢٩,٣٢٩ ١٤,٩٠٥,٨٩٦ ١٠,٩٦٣,٠٥٤ ١,١٥٥,٨٠٥ ٣٥,١٩٥,٧٣٧ ١,٠٩٠,٠٧٥ ٧٠٤,٩٨١,٠٦٠ ١٣٦,٥٥٤,٧٣٣ ٣١٤,٥٦٥,٩٢٥ ١٢٨,٠٨٧,٠٧٩ ٧٥,٩٧٥,١٣١ صافي اإلیرادات

 )١,٠٣٨,٩٧٠,٤٧٣( ) ١,٦٣٢,١٩٠( )   ٣٤٤,٦٣٠( -  )     ١٥,٠٠٠( ) ٤٥,٢٨٢,٣٥٠( )   ١٤٨,٥٥٠( )٦٧٤,٨٠٥,٢٤٦( )٨٢,٦٢٥,٩٧٦( )١٩٨,٧٥٠,٨٧٨( )  ٩,٣٦٥,٦٥٣( )٢٦,٠٠٠,٠٠٠( إجمالي المطالبات المدفوعة

  
    

 



 

٣٥ 
 

 
لمركبات التأمین البحري تأمینات الحیاة  المجموع حوادث شخصیة  حوادث عامة سفر ھندسي الحریق التأمین الصحي تأمین ا

 
             الصحي الخارجي الصحي الداخلي تكمیلي /السیارات  إلزامي/السیارات  نقل بضائع حمایة

 ١٤٨,٢٣٥,٧٦١ ٨٥٣,٤٢٧ ٢٤٠,٩٧٣ -  ١١,٥٥٠ ٣٥,٦٨٥,٠٩٥ -  -  -  ٨٩,١٤٤,٧١٦ -  ٢٢,٣٠٠,٠٠٠ )نسبي(المدفوعة  حصة معیدي التأمین من إجمالي المطالبات

 ٣,٦٧٧,٤٠٩ -  -  -  -  -  -  -  ١,٦٠٦,٤٠٠ -  ٢,٠٧١,٠٠٩ -  )اختیاري(حصة معیدي التأمین من إجمالي المطالبات المدفوعة 

 ١٥١,٩١٣,١٧٠ ٨٥٣,٤٢٧ ٢٤٠,٩٧٣ -  ١١,٥٥٠ ٣٥,٦٨٥,٠٩٥ -  -  ١,٦٠٦,٤٠٠ ٨٩,١٤٤,٧١٦ ٢,٠٧١,٠٠٩ ٢٢,٣٠٠,٠٠٠ إجمالي حصة معیدي التأمین من إجمالي المطالبات المدفوعة

 )٨٨٧,٠٥٧,٣٠٣( )    ٧٧٨,٧٦٣( )    ١٠٣,٦٥٧( -  )        ٣,٤٥٠( )  ٩,٥٩٧,٢٥٥( )    ١٤٨,٥٥٠( )٦٧٤,٨٠٥,٢٤٦( )٨١,٠١٩,٥٧٦( )١٠٩,٦٠٦,١٦٢( )  ٧,٢٩٤,٦٤٤( ) ٣,٧٠٠,٠٠٠( صافي المطالبات المدفوعة

 )١,٧٤٤,٢٩٧,٩٥٨( ) ١,٦٩٥,٩٣٩( ) ٥,٣٢٩,٥٦٥( )    ٩٦٩,٠٠٠( )    ١٠٠,٠٠٠( )٨١,٥٢٢,٦٦٦( )      ٢١,٥١٥( )٩٧,٧٣٥,٤١٦( )٧٧,٨٩٣,٥٤٠( )١,٤٤٧,٢٦٣,٠٧٥( )٢٨,٧٦٧,٢٤٢( ) ٣,٠٠٠,٠٠٠( إجمالي احتیاطي المطالبات قید التسویة في نھایة الفترة

لتسویة في نھایة الفترة حصة معید التأمین  ٢٩٨,٤٣٢,٦٩٧ ١,٥٠٦,٢٠٦ ٤,٧٣٣,٣١٨ ٨٧٢,١٠٠ ٧٧,٠٠٠ ٦٧,٧١٨,٤٤٠ -  -  -  ٢٠٥,٩٩٢,٩٣١ ١٥,١٣٢,٧٠٢ ٢,٤٠٠,٠٠٠ من احتیاطي المطالبات قید ا

 ١,٤٩٣,٥١٦,٨٥٣ -  ٥,٩٤٢,١٦٤ ٩٦٩,٠٠٠ -  ٢٢,٥٢٩,٩٤١ ٢٠,٢٣٥ ٩١,٩١٨,١١٢ ٧٣,٥٨٣,٣٦٠ ١,٢٧٢,٠٢٨,٨٣٩ ٢٦,٥٢٥,٢٠٢ -  )١/١(إجمالي احتیاطي المطالبات قید التسویة في بدایة الفترة 
لتسویة في بدایة الفترة  حصة معید التأمین من احتیاطي المطالبات قید ا

)٩٩,٨٢٢,٧٩٠( -  ) ٥,٤٢٧,٠٢١( )    ٨٧٢,١٠٠( -  )٢٠,٩٣٣,٣٢١( -  -  -  )  ٦٤,٢٤٧,٩٣٩( )  ٨,٣٤٢,٤٠٩( -  )١/١  ( 

 )٢٥٠,٧٨١,١٠٥( ) ١,٦٩٥,٩٣٩( ٦١٢,٥٩٩ -  )    ١٠٠,٠٠٠( )٥٨,٩٩٢,٧٢٥( )        ١,٢٨٠( ) ٥,٨١٧,٣٠٤( )  ٤,٣١٠,١٨٠( )١٧٥,٢٣٤,٢٣٦( )  ٢,٢٤٢,٠٤٠( ) ٣,٠٠٠,٠٠٠( ات قید التسویةإجمالي التغیر في احتیاطي المطالب

 )  ٥٢,١٧١,١٩٨( )    ١٨٩,٧٣٣( )      ٨١,١٠٤( -  )      ٢٣,٠٠٠( )١٢,٢٠٧,٦٠٦( )        ١,٢٨٠( ) ٥,٨١٧,٣٠٤( )  ٤,٣١٠,١٨٠( )  ٣٣,٤٨٩,٢٤٤( ٤,٥٤٨,٢٥٣ )    ٦٠٠,٠٠٠( صافي التغیر في احتیاطي المطالبات قید التسویة

 )٢٤٣,٨٥٢,٦١٣( )    ٥٧٧,٧١٤( ) ١,٨١٥,٤٩١( ) ١,٣١٢,٥٨١( )    ٢٠٢,٩٤٩( )١٢,٢٢٨,٤٠٠( )      ٢٢,٢٨٢( )١٠١,٢٢٠,٧٨٧( )١٢,٧٤٥,٠٥٣( )  ٩٨,٤٧٦,٨٢٦( )١٥,٢٥٠,٥٣٠( -  احتیاطي حوادث مفترضة لم یبلغ عنھا في نھایة الفترة

 ٤٥,٥٤٤,٠٩٦ ٣٢٥,٥٧٧ ١,٠٢٣,١٤١ ٥٠٠,٦٦٢ ١٠٣,٩٨٢ ١٠,١٥٧,٧٦٦ -  -  ١,٠٨١,٥٠٩ ٢٤,٩٧٥,٩٢٥ ٧,٣٧٥,٥٣٤ -  حصة المعیدین من احتیاطي حوادث مفترضة لم یبلغ عنھا في نھایة الفترة

 ٢٢٥,٦٩٣,٣٥٤ ٥٨٥,٢٧٥ ١,٦٢٠,١٨٥ ١,٤٢٢,٢٨٦ ١١,٣٤٨ ٩,٢٤٠,٢٨٦ ١٤,٧٩١ ٦٧,١٨٩,٦٠٧ ١١,٥٠٣,٨٤٨ ١١٧,٦٦٠,٧٢١ ١٦,٤٤٥,٠٠٧ -  )١/١(دایة الفترة احتیاطي حوادث مفترضة لم یبلغ عنھا في ب
الفترة  حصة المعیدین من احتیاطي حوادث مفترضة لم یبلغ عنھا في بدایة 

)٣٦,٥٥٢,٧٤٠( )    ٤١٧,٨٢١( )    ٨١٥,٤٠٢( )    ٥٤٨,٥١٧( )        ٨,٦٦١( )  ٨,٣٢٠,٥٤٠( -  -  )     ٧٤٥,٥٠٩( )  ١٧,٠٦٥,٥٤٣( )  ٨,٦٣٠,٧٤٧( -  )١/١ ( 
 ) ١٨,١٥٩,٢٥٩( ٧,٥٦١ )    ١٩٥,٣٠٦( ١٠٩,٧٠٥ )    ١٩١,٦٠١( )  ٢,٩٨٨,١١٤( )        ٧,٤٩١( )٣٤,٠٣١,١٨٠( )  ١,٢٤١,٢٠٥( ١٩,١٨٣,٨٩٥ ١,١٩٤,٤٧٧ -  إجمالي التغیر في احتیاطي حوادث مفترضة لم یبلغ عنھا

 )    ٩,١٦٧,٩٠٣( )      ٨٤,٦٨٣( ١٢,٤٣٣ ٦١,٨٥٠ )      ٩٦,٢٨٠( )  ١,١٥٠,٨٨٨( )        ٧,٤٩١( )٣٤,٠٣١,١٨٠( )     ٩٠٥,٢٠٥( ٢٧,٠٩٤,٢٧٧ )       ٦٠,٧٣٦( -  صافي التغیر في احتیاطي حوادث مفترضة لم یبلغ عنھا
 )  ٨٠,٧٧٤,٥٣٥( )    ١٤٣,٧٤٨( )    ٤٥١,٧٣٦( ) ٢,٩٧٢,٩٠٧( )      ٩٨,٤٤٠( )  ٢,٧٤٤,٣٤٤( -  )١٢,٠٣٢,٢٦٣( )  ٧,٥٩٨,٩٤٦( )  ١٤,٦٧٥,٨٢٢( )٣٩,٧١٢,٨٣٣( )    ٣٤٣,٤٩٦( العموالت المدفوعة للوكالء

 )  ٣٦,٢٢٦,٨١٨( )    ٤٥٣,٧٢٦( ) ١,٤٢٥,٨٥٥( )    ٥٧٠,٦٨٩( )    ٣٣٧,٣٧٣( )١٠,٢١٧,٢٤١( -  ) ٥,١١٠,٩٦٩( )  ٢,٥٢٤,٤٣٨( )         ٢٧,٨٩٧( )١٤,١١١,٩٢٩( ) ١,٤٤٦,٧٠١( العموالت المدفوعة لمندوبي المبیعات 

 )       ٢٧٠,٥٠٠( -  -  -  -  -  -  -  -  )       ٢٧٠,٥٠٠( -  -  عمولة االتحاد السوري لشركات التأمین إلدارتھ تجمع اإللزامي
ُذكر بإفصاح(مصاریف تأمینیة أخرى   )    ٤,٩٠٤,٢٢٦( )      ٣٣,١٣٠( )    ١٠٤,١١٣( )      ٦٥,٢٧٨( )         ١,٣٧١( ) ٢,٣٥٤,٤٠٩( -    )         ٨,٢٢٥( -  )     ٤٨٢,٧٠٥( ) ١,٨٥٤,٩٩٥( )ت

 )  ٤٥,٥٧٩,٢٣٢( -  -  -  -  -  -  )٤٥,٥٧٩,٢٣٢( -  -  -  -  األتعاب اإلداریة المدفوعة لشركات إدارة النفقات الطبیة 

 )  ١٠,٣١٧,٥٣٢( )      ٤٦,٢١٧( )    ١٤٥,٢٣٩( )    ١٠٥,٠٠٦( )       ١٦,٢٣٦( )    ٧٦٣,٨٩٢( )        ١,٠٩٥( )  ٤,٩٧٣,٤٤٩( )  ١,٠١٩,٦٠٤( ١,١٣٤,٦٧١-  )  ١,٢٢٠,٠٤٢( )    ٨٩٢,٠٨١( بدال ت الھیئة 
 )    ١,٣٤٩,٧١٥( -  -  -  -  -  -  -  -  )    ١,٣٤٩,٧١٥( -  -  حصة صندوق تعویض متضرري حوادث السیر مجھولة المسبب

 )           ٥,٨٠٥( -  -  -  -  -  -  -  -  )           ٥,٨٠٥( -  -  الرعایة االجتماعیة  حصة صندوق

 )١,١٢٧,٨٢٤,٧٦٧( ) ١,٧٣٠,٠٠٠( ) ٢,٢٩٩,٢٧١( ) ٣,٦٥٢,٠٣٠( )    ٥٧٦,١٥٠( )٣٩,٠٣٥,٦٣٥( )    ١٥٨,٤١٦( )٧٨٢,٣٤٩,٦٤٣( )٩٧,٣٨٦,١٧٤( )١٣٣,٤٦٥,٥٣٩( )٥٨,٣٣٤,٦٣٦( ) ٨,٨٣٧,٢٧٣( صافي المصاریف

 ٢٩٨,٧٧٩,٠٥٧ ١,٣٩٩,٣٢٩ ١٢,٦٠٦,٦٢٥ ٧,٣١١,٠٢٤ ٥٧٩,٦٥٥ ) ٣,٨٣٩,٨٩٨( ٩٣١,٦٥٩ )٧٧,٣٦٨,٥٨٣( ٣٩,١٦٨,٥٥٩ ١٨١,١٠٠,٣٨٦ ٦٩,٧٥٢,٤٤٣ ٦٧,١٣٧,٨٥٨ صافي أرباح فروع التأمین

 ٥٢٤,٧٧٨,٤٢٨ ٢,٦٣٤,٣٨٠ ١٧,٠١٠,٣٦٦ ١٤,٨٠٩,٦٢١ ٥٩٤,٧٦٦ ٦٠,٠٥٦,٤١٧ )  ٧٤,٥٧٠,٧٠٩( ٤٢,٣٨٦,٠٠٩ ١٨٩,٥٤٩,٧٣٢ ١٨٤,١٨٠,٨٨٣ ٨٨,١٢٦,٩٦٣ صافي أرباح فروع التأمین في الفترة المقابلة 
  

  حسب مقتضیات ھیئة اإلشراف على التأمین ٢٠١٨تمت إعادة عرض جدول التحلیل القطاعي عام  حسومات مرتاكمة مقدمة وممنوحة من قبل املعيدين، وقد ٢٠١٩تضمن بند إيرادات أخرى * 

 



 

٣٦ 
 

   :توزع أقساط التأمین اإللزامي المكتتب بھا تحت فروع التأمین اإللزامي على النحو التاليت
كانون أول ٣١المنتھیة في  سنةلل  

  ٢٠١٨ 
 

٢٠١٩ 
.س.ل   .س.ل    
  ١٦,٩٤٨,٢١٤ 

 

٥,٣٢٨,٧٨٥ 

 

  دياإللزامي حدو

١١٨,٠٢٣,٣٦٠ 

 

١٥٥,٦٩٤,٢٩٨ 

 

 اإللزامي 

٥٤,١٤٠,٢١٣ 

 

١٠١,٩٧١,٣٩٨ 

 

 بطاقة برتقالیة 

١٨٩,١١١,٧٨٧ 

 

٢٦٢,٩٩٤,٤٨١ 

    

  :إیضاحات خاصة بھیئة اإلشراف على التأمین

    كانون أول ٣١المنتھیة في  سنةلل
  

٢٠١٨ 
 

٢٠١٩ 
.س.ل   .س.ل    

  ١٠,٣١٧,٥٣٢ 

 

١١,٢٠٩,٥٨٠ 

 

 اف على التأمینرسوم ھیئة اإلشر

١,٣٤٩,٧١٥ 

 

١,٦١٠,٢٢٩ 

 

 حصة صندوق تعویض متضرري حوادث السیر

٤٥,٥٧٩,٢٣٢ 

 

٤٣,٢٣٣,٥١٦ 

 

 األتعاب اإلداریة لشركات إدارة النفقات الصحیة
  
  
  

  
  
  
  

  :تضمن بند مصاریف تأمینیة أخرى
كانون أول    ٣١سنة المنتھیة في لل  

  ٢٠١٨ 
 

٢٠١٩ 
.س.ل   .س.ل    
  

 
 

٩٦٧,٢٩٠ 

 

 عموالت إعادة تأمین

 
 

٢,٤١٦,٠٠٠ 

 

 أتعاب خبیر اكتواري

 
 

١,١٢٤,٠٠٠ 

 

 كشف حوادثمصاریف 

 
 

٢,٤٥٩,٥٤٧ 

 

 مصاریف تأمینیة أخرى
  
  

  
  
  
  

  إیرادات أخرى  - ٥٢
  :یتكون ھذا البند مما یلي

   كانون أول    ٣١سنة المنتھیة في لل
  ٢٠١٨ 

 
٢٠١٩ 

 .س.ل  .س.ل  
  ٦٩٩,٤٠٢ 

 
١٧٧,٣٧١ 

 
  ادات متنوعةإیر

- 
 

- 
 

  أرباح استثمارات عقاریة
٦٩٩,٤٠٢ 

 
١٧٧,٣٧١ 

     
  
  
  



 

٣٧ 
 

  غیر المحققة الناتجة عن تغیرات أسعار الصرف سنةال) خسائر(مكاسب  - ٦٢
ة الناتجة عن إعاد) الخسائر(الصادر عن ھیئة األوراق واألسواق المالیة یتم االعتراف بالمكاسب  ٢٠١٥لعام  ١٢بناًء على التعمیم رقم 

تقییم البنود النقدیة المعترف بھا بالعمالت األجنبیة ببند منفصل في قائمة الدخل الشامل قبل الدخل الخاضع للضریبة ویتم فصل ھذه 
  .في مكونات حقوق الملكیة في قائمة المركز المالي وقائمة التغیرات في حقوق الملكیة عن األرباح المحتجزة) الخسائر(المكاسب 

   المحققةصرف ال )رخسائ( مكاسب - ٧٢
عند حدوث عملیة مالیة بعملة أجنبیة ینشأ عنھا أصل أو خصـم أو إیراد أو مصروف ولم تسو العملیة وقت نشوئھا تسجل تلك العملیة 

ویعالج الربح أو الخسارة الناتج عن اختالف سعر الصرف وقت تسویتھا . بالعملة المحلیة حسب سعر الصرف السائد فى تاریخ الحدث
 .قائمة الدخل لنفس الفترةضمن 

  رواتب وأجور وملحقاتھا  - ٨٢
  :یتكون ھذا البند مما یلي

   كانون أول ٣١سنة المنتھیة في لل
٢٠١٨  

 
٢٠١٩ 

  .س.ل   .س.ل
  رواتب وأجور ٧٩,٧٤٤,٧٠٦   ٧٥,٣٢٨,٨٢٥
 التأمینات االجتماعیة ١٣,٦٥٩,٩٥٩   ١٢,٣٢٨,٦٥٠

 تعویضات أخرى ١٧,٨٢١,٥٧٣   ٩,٠٥٧,٧٦٢
 مكافآت الموظفین ٧٠,٠٥٢,٤٣٢   ٥١,٥٠٢,٦٧٨

١٨١,٢٧٨,٦٧٠   ١٤٨,٢١٧,٩١٥   
  

  مصاریف إداریة وعمومیة - ٩٢
  :یتكون ھذا البند مما یلي

     كانون أول ٣١سنة المنتھیة في لل
٢٠١٨ 

 
٢٠١٩ 

  .س.ل   .س.ل
  مواد طباعةقرطاسیة و  ٧,٤٢٨,٥٨٩   ٦,٢١٥,٩٣٥
 ھرباء وماء وتدفئةك  ١١,٥٧٤,٤٩٦   ٩,٠١٦,٥٠٤

 صیانة  ١٤,٥٠٩,٩٩٦   ١٧,٨٠٣,٨٩٠
 مصاریف مكتبیة یجارات وإ ١١,٠٧٥,٦٢٦   ١٣,١٤٨,١٥٣

 بوفیھ ضیافة و ٤,٩٧٠,٤٣٥   ٣,٥٤٣,٣٣٥
  تعاب مھنیةأ ٢٣,١١١,٣٧٧   ١٨,٣٥٧,٧٩٥

٢,٥٠٠,٠٠٠ 
 

  تدقیق خارجي تعابأ ٢,٥٠٠,٠٠٠
 تدریب ٣٣٥,٠٠٠   ٧٤٣,٠٠٠

 عالمیة إمصاریف  ١٤,٤٦٦,٨٥٩   ١١,٩٠٨,٠٦٤
 انترنت برید وبرق وھاتف و ٤,١٣١,٠١٠   ٤,٧٠١,٦٧٤

 تنقالت مصاریف سفر و ١٢,١٧٠,٨٢٧   ١٤,٦٦١,٧٣٠
 تنظیف  ٦٨٢,٣٢٠   ٨٣٢,٥٣٥

 اشتراكات  ٦,٦٦٢,١٠٠   ٦,٣٤٣,٥٠٠
 مینأت ٤,٣٢٧,٤١٩   ٢,٧٦٧,٨٦٣

 غراماترسوم حكومیة وو ضرائب  ١٤,٢٣٧,٠١١   ١٧,٦٧١,٠٦١
٢٦٦,٧٠١ 

 
  *مصاریف أخرى ٤,٧٩٧,٣٥٠

  تعویضات أعضاء مجلس اإلدارة ٩,٨٠٠,٠٠٠   ٤٧,٠١٨,٩٠٩
١٤٦,٧٨٠,٤١٥   ١٧٧,٥٠٠,٦٤٩   

  
  
  
  
  
  

  .مصاریف أخرى مصاریف دعوى قضائیة حسمت لصالح الشركة بند تضمن* 



 

٣٨ 
 

  
  

  السھم األساسیة والمخففة) خسارة(ربحیة  - ٣٠
  :یتكون ھذا البند مما یلي

      كانون أول ٣١المنتھیة في  سنةلل
 ٢٠١٨ 

 
٢٠١٩ 

 .س.ل  .س.ل 
 ١٢٤,٦٣٨,٧٢٠ 

 

 سنةال )خسارة( صافي ربح ٤٥٢,١٥١,٦١٩

١٥,٠٠٠,٠٠٠ 

 

 س .ل ١٠٠/ المتوسط المرجح لعدد األسھم ١٥,٠٠٠,٠٠٠

٨.٣ 
 

 ربحیة السھم األساسیة و المخفضة ٣٠.١
  

  

  أنصبة األرباح توزیع - ٣١
  :كما یلي كانون أول ٣١المنتھیة في  سنةلت لتتلخص حركة التوزیعا

كانون أول ٣١سنة المنتھیة في لل  
 ٢٠١٩    ٢٠١٨ 
.س.ل  .س.ل   
 كانون الثاني  ١رصید أنصبة أرباح للدفع كما في  ١٢,٩٧٥,٥٣١   ٩٩,٩١٩,٩٤١ 

  توزیعات أنصبة األرباح المقررة -   -
 ت أنصبة األرباح المسددة توزیعا )            ٧٩٤,٣٢٠(   )      ٨٦,٩٤٤,٤١٠(

   كانون أول ٣١رصید أنصبة أرباح للدفع كما في  ١٢,١٨١,٢١١   ١٢,٩٧٥,٥٣١
   

  رأس المال كفایة - ٣٢

ً مع تعلیمات ھیئة اإلشراف على التأمین الصادرة في  قرار ( ٢٠٠٨كانون األول  ١١تتبع الشركة سیاسة إلدارة رأس المال وذلك تماشیا
لدى الشركة عن ) كفایة رأس المال(یشترط ھذا القرار أن ال تتدنى نسبة المالءة . دید كفایة األموال الخاصةحول تح) ٢١٠/١٠٠رقم 
  .من رأس المال المتوفر% ١٥٠

  
:یتم احتساب نسبة المالءة كما یلي  

  كانون األول ٣١كما في 
 

  كانون أول ٣١كما في 
 المعاد عرضھا ٢٠١٨  

 
٢٠١٩ 

 س.ل  
 

 س.ل
  ١,٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠ 

 
١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ 

 
 رأس المال المكتتب

٢٦٣,٩٧٠,٣٦٦ 
 

٣١٧,٨٢١,٢٧٥ 
 

 حتیاطي قانونيا
٣٠٤,٢٣١,٥٦٧ 

 
٢٧٧,٦٥٦,٥٢٩ 

 
 أرباح مدورة 

٣٦٦,٣٧٣,٣٧٥ 
 

٣٥١,٤٩٠,٥٨٠ 
 

سعار أ متراكمة ناتجة عن فروقات محققة یرغ) خسائر(مكاسب 
 ١٢٣,٠٧٠,٧٦٢  صرف ال

 
٣٩٤,٦٨٨,٨١٥ 

 
  السنة) خسائر(أرباح 

١٠,٣٢٠,٦٠٠ 
 

١٠,٣٢٠,٦٠٠ 
 

  الیة من خالل بیان الدخل الشاملصافي التغیر في القیمة العادلة الستثمارات م
)١٤,٨٨٢,٧٩٥          ( 

 
٣,٦١١,٨٩٥ 

 
  غیر محققة للسنة ناتجة عن فروق سعر الصرف) خسائر(مكاسب 

٢,٤١٣,٠٨٣,٨٧٥ 
 

٢,٨٥٥,٥٨٩,٦٩٤ 
 

 صافي األموال الخاصة األساسیة
٠ 

 
٠ 

 
  صافي رأس المال اإلضافي

٢,٤١٣,٠٨٣,٨٧٥ 
 

٢,٨٥٥,٥٨٩,٦٩٤ 
 

  س المال المتوفرأجمالي رإ
٨٨٩,٩١٧,٢٨٤ 

 
٦٧٤,٨٠٢,٩١٤ 

 
 س المال المطلوب أر  جماليإ

٢٧١.١٥% 
 

٤٢٣.١٧% 
 

  *%نسبة ھامش المالءة 
  .م١٢/٢/٢٠١٩ص تاریخ /١٦٤حسب مقتضیات تعمیم ھیئة اإلشراف على التأمین رقم  ٢٠١٧تم إعادة عرض ھامش مالءة عام * 



 

٣٩ 
 

  القیمة العادلة وإدارة المخاطر - ٣٣

  :القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة) أ(

 ال یوجد فرق جوھري بین القیمة الدفتریة والقیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة الموقوفة بتاریخ بیان الوضع المالي باستثناء
  .دة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرالموجودات المالیة المحد

  :إدارة مخاطر التأمین) ب(

  مخاطر التأمین

إن إدارة مخاطر التأمین ممكنة . إن مخاطر التأمین ھي المخاطر التي یولدھا عدم التأكد من حدوث، توقیت أو قیمة المطلوبات التأمینیة
  .ابعة صحة التسعیر ومتابعة المطالبات الفعلیة مقابل المطالبات المتوقعةمن خالل متابعة كمیة وتكوین اإلنتاج الجدید، ومت

ً إلى طبیعة  یعتبر الخطر بموجب أي عقد تأمین احتمال تحقق حدث مؤمن علیھ وما یستتبع ذلك من مطالبات ذات قیم غیر مؤكدة، نظرا
ً وبالتالي ال یمكن توقعھ   .عقد التأمین، یكون تحقق ھذا الخطر مفاجئا

لخطر األساسي الذي تواجھھ شركات التأمین بموجب عقودھا التأمینیة ھو أن تفوق المطالبات الفعلیة وتسدیدات المنافع القیمة إن ا
المذكورة تحت بند المطلوبات التأمینیة إضافة إلى احتمال تسعیر غیر مالئم لألخطار ووضع األقساط غیر المناسبة واالكتتاب بأخطار 

  .تأمینسیئة أو غیر قابلة لل

بناًء علیھ فإن تواتر المطالبات والمنافع وحدتھا تتعدى المبالغ التي كانت مقدرة عند وقوع حوادث التأمین، وتختلف األرقام الفعلیة 
  .ومبالغ المطالبات والمنافع من سنة إلى أخرى عن التقدیرات المتوقعة

عرضة للتأثر بالتغیرات التي تطرأ على أي من تكویناتھا، وقد أضف إلى ذلك أنھ كلما تنوعت المحفظة التأمینیة، كلما كانت أقل 
طورت الشركة استراتیجیة االكتتاب بعقود التأمین لتنویع األخطار التأمینیة التي تقبل بھا وضمن كل فئة من تلك الفئات لتوسیع قاعدة 

  .األخطار بغیة تخفیض نسبة التغیر في النتیجة المتوقعة

خالل استراتیجیة اكتتاب سلیمة ومعاھدات إعادة تأمین ذات فئة ممتازة، ومعالجة الحوادث معالجة فعالة، تدیر الشركة أخطارھا من 
  .وتضع الشركة األسس االكتتابیة التي توفر المعاییر المالئمة الختیار األخطار

، %٧.٨٧فرع الحیاة : التاليل على فروع التأمین بالشك ٢٠١٩ كانون أول ٣١المنتھیة في  سنةلالمحفظة التأمینیة ل توزعتوقد 
، %٦.١١، الحریق %٥١.٥٢، الصحي %١٠.٤٤، السیارات شامل %١٤.٠٨، السیارات إلزامي %٢.٠٥البحري 

، النقل البري %٠.٤، المسؤولیات%٠.٩٣، الحوادث العامة % ٠.٣٣، الحوادث الشخصیة %١.١٩، السفر %٠.١٩الھندسي
٤.٨٩.%  

، البحري %٩فرع الحیاة : التاليعلى فروع التأمین بالشكل  ٢٠١٨أول كانون  ٣١ة المنتھیة في سنلوقد توزعت المحفظة التأمینیة ل
، الحوادث %١، السفر %٠.٢، الھندسي%٧، الحریق %٤٨، الصحي %١٠، السیارات شامل %١١، السیارات إلزامي %١٢

  %.١.٣، الحوادث العامة % ٠.٥الشخصیة 

  مخاطر إعادة التأمین

ام عقود إعادة تأمین مع شركات أخرى، لتقلیص المخاطر المالیة الناجمة عن المطالبات الكبیرة، وذلك كما ھو قامت الشركة بإبر
  .معمول بھ في باقي شركات التأمین

 تقوم الشركة بتقییم الوضع المالي لشركة إعادة التأمین المتعاقدة معھا ویتمحور اھتمامھا حول األخطار االئتمانیة الناجمة عن التوزع
  .الجغرافي وطبیعة األنشطة والفعالیات لشركات إعادة التأمین

دخلت الشركة في معاھدات إعادة تأمین توفر لھا القدرة على مواجھة األخطار بأسعار منافسة وتمكنھا من االحتفاظ بالحد األمثل من 
إن حجم . حفظة األوراق المالیة واألصول الجاھزةاألخطار، مع األخذ بعین االعتبار الموارد المالیة كرأس المال واالحتیاطیات وحجم م

  .المخاطر المحتفظ بھ یتناسب مع القواعد العملیة ومقیاس المقارنة العام، واألكثر أھمیة، ھو االحتفاظ بنسبة سیولة عالیة للشركة
مة تجاه المؤمن لھم بالحصة المعاد وتبقى الشركة ملتز. إن عقود أقساط إعادة التأمین ال تحل الشركة من التزاماتھا تجاه المؤمن لھم

  .تأمینھا حتى في حال عدم وفاء شركة إعادة التأمین بالتزاماتھا
  



 

٤٠ 
 

  
  مخاطر السوق

تنشأ ھذه المخاطر من التغیرات في قیمة، أو اإلیرادات الناجمة عن الموجودات أو الفوائد أو أسعار صرف العمالت بما فیھا المخاطر 
  .لموجودات والمطلوباتالناجمة عن عدم التطابق بین ا

  مخاطر االئتمان

إن متابعة مخاطر التسلیف ھي من مسؤولیة الشركة التي . تتمثل مخاطر االئتمان بعدم تمكن المدینین من الوفاء بالتزاماتھم تجاه الشركة
سلیف في كافة أقسام الشركة تتبع مبادئ توجیھیة صارمة تأخذ بعین االعتبار معدل التصنیف األدنى للمقترضین والتنویع في مخاطر الت

  .المعرضة لتلك المخاطر وخاصة قسمي االكتتاب وإعادة التأمین

  مخاطر معدل الفائدة

تنشأ ھذه المخاطر من التغیرات التي تحدث في معدالت الفوائد السوقیة والتي لھا تأثیر مباشر على الموجودات المنتجة للفوائد 
طر الفائدة في الحسابات المصرفیة المنتجة للفوائد والحسابات المجمدة لمعیدي التأمین تنحصر مخا. والمطلوبات الخاضعة للفوائد

  .الخاضعة للفوائد

  مخاطر العملیات

إن مخاطر العملیات ھي مخاطر الخسارة أو التأثیرات السلبیة على العمل الناتجة عن عدم صحة أو فشل اإلجراءات التطبیقیة الداخلیة 
تتم إدارة مخاطر العملیات من خالل ھیكلة تتطلب تحدید المخاطر . اخلیة للشركة أو عن أحداث خارجیةواألشخاص  واألنظمة الد

إن المخاطر االستراتیجیة تحدد . وطرق تقییمھا بحسب تأثیرھا ونسبة حدوثھا ومن خالل طرق تقییم ذاتیة لمتابعة فعالیة ھذه اإلجراءات
  .وتتابع من خالل عملیة التخطیط السنویة

  طر العمالت األجنبیةمخا

تقوم الشركة بإعداد تحلیل الحساسیة لمراقبة أثر التغیرات على صافي األرباح والخسائر في حال حدوث تغیر معقول في أسعار 
  .تنشأ ھذه المخاطر من احتمال أن التقلبات في أسعار صرف العمالت قد تؤثر على قیمة الموجودات والمطلوبات المالیة .الصرف

  :یمة الدفتریة لألصول المالیة كما یليتتلخص الق

 المطلوبات 
 

 الموجودات 
 

كانون  ٣١كما في 
        ٢٠١٨األول 

كانون  ٣١كما في 
   أول

٢٠١٩    
 

كانون األول  ٣١كما في 
٢٠١٨    

 

   كانون أول ٣١كما في 
٢٠١٩    

 س.ل 
  

 س.ل
 

 س.ل
 

 س.ل
 ٣٠٤,٤٩٥,٨٥٤ 

  
٢١٦,٥٠٤,٠٥٧ 

 
١,١٠٤,٣٤٦,٥١٤ 

 
 دوالر أمیركي  ١,١٣٢,٤٧٧,٦٧٠

- 
  

- 
 

٧٥,١٢٦,٨١٤ 

 
  یورو ٤١,٦٤٥,٨٤٢

- 
  

- 
 

١٣,٣١٠,٩٤٠ 

 

 جنیھ استرلیني  ١٣,٧٦٢,٦٦٨
  

یظھر الجدول التالي تحلیل حساسیة الشركة لتغیرات أسعار صرف العمالت األجنبیة المذكورة أعاله مقابل اللیرة السوریة بنسبة 
  .األرصدة ذات الصفة النقدیة بالعمالت األجنبیةتحلیل الحساسیة یتضمن فقط %. ١٠

 كانون أول ٣١كما في األثر على األرباح  والخسائر 
 ٢٠١٨    

 
٢٠١٩ 

 س.ل 
 

 س.ل
 ٧٩,٩٨٥,٠٦٦ 

 
 دوالر أمیركي  ٩١,٥٩٧,٣٦١

٧,٥١٢,٦٨١ 

 
  یورو ٤,١٦٤,٥٨٤

١,٣٣١,٠٩٤ 

 

  جنیھ استرلیني ١,٣٧٦,٢٦٦



 

٤١ 
 

  مخاطر السیولة

  

لھذه . سیولة تتمثل بالتأكد من توفر سیولة كافیة لإلیفاء بااللتزامات المترتبة على الشركة عند استحقاق أیة دفعةإن إدارة مخاطر ال
  .الغایة، فإن الشركة تقوم بقیاس التدفق النقدي المتوقع بالنسبة للموجودات والمطلوبات على حد سواء وذلك بشكل دوري

ً للیبین الجدول التالي تحلیل الموجودات والمط   :المتوقعة الستردادھا أو تسویتھا سنةلوبات وفقا

 ٢٠١٩ كانون أول ٣١كما في 
 المجموع   

 
 كثر من سنة أ

 
 لغایة سنة 

 
 الموجودات

 س.ل
 

 س.ل
 

 س.ل
  ١,٦٦٩,١٩٥,٩٦٢ 

 
 - 

 

١,٦٦٩,١٩٥,٩٦٢ 

 

 في حكمھالنقد و ما 

٢,٦٦٦,٩٥٦,٨٥٨ 

 
 - 

 

٢,٦٦٦,٩٥٦,٨٥٨ 

 

 ودائع ألجل  لدى المصارف

٢٣,٣٩١,٦٣٨ 

 
 - 

 

٢٣,٣٩١,٦٣٨ 

 

  استثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل

٦٣,٨٦٠,٠٠٠  ٦٣,٨٦٠,٠٠٠ 

 

- 

 

  استثمارات مالیة من خالل بیان الدخل الشامل

٣٥٠,٥١٨,١٥٢ 

 
 - 

 

٣٥٠,٥١٨,١٥٢ 

 

 عمالء مدینون 

١٦١,٨٣٤,٠٢٥ 

 
 - 

 

١٦١,٨٣٤,٠٢٥ 

 

 مدینةلا إعادة التأمینالتأمین و حسابات شركات

٦٣,١٦٩,٠٤٢ 

 
 - 

 

٦٣,١٦٩,٠٤٢ 

 

 ذات عالقةأطراف  - ذمم مدینة 

٧٢,٧٢٦,٢٨٣ 

 
 - 

 

٧٢,٧٢٦,٢٨٣ 

 

 أخرى أرصدة مدینةمستحقة غیر مقبوضة وفوائد 

٤٠٢,٧٤١,٣٤٣ 

 
 - 

 

٤٠٢,٧٤١,٣٤٣ 

 

 حتیاطي الفني والحسابيحصة معیدي التأمین من اال

٢٥,٠٠٠,٠٠٠      

 

٢٥,٠٠٠,٠٠٠ 

 

 - 

 

 صالح ھیئة اإلشراف على التأمینودیعة مجمدة ل

٥,٤٩٩,٣٩٣,٣٠٣ 

 

٨٨,٨٦٠,٠٠٠ 

 

٥,٤١٠,٥٣٣,٣٠٣ 

 

 مجموع الموجودات

    
  المطلوبات

٢١٦,٥٠٤,٠٥٧ 

 
 - 

 

٢١٦,٥٠٤,٠٥٧ 

 

 دائنة عادة التأمینإحسابات شركات التأمین و 

٧١,٨٢٤ 

 
 - 

 

٧١,٨٢٤ 

 

 ذات عالقةأطراف  -ذمم دائنة 

١١,١٣٧,١٣٣ 

 
 - 

 

١١,١٣٧,١٣٣ 

 

 عمالء دائنون

٢,٤٨٧,٠٢٩,٤٥٢ 

 
 - 

 

٢,٤٨٧,٠٢٩,٤٥٢ 

 

 حتیاطات الفنیة و الحسابیةاال

٨٤,٨٠٨,٧٨٥ 

 
 - 

 

٨٤,٨٠٨,٧٨٥ 

 

 ذمم دائنة و دائنون مختلفون

٢,٠٣٩,٤٠٠ 

 
 - 

 

٢,٠٣٩,٤٠٠ 

 

 مطلوبات ضریبیة مؤجلة

١٤٧,٧٥١,٧٢١ 

 
 - 

 

١٤٧,٧٥١,٧٢١ 

 

 مؤونة ضریبة الدخل

٢,٩٤٩,٣٤٢,٣٧٣ 

 
 - 

 

٢,٩٤٩,٣٤٢,٣٧٣ 

 

 مجموع المطلوبات

٢,٥٥٠,٠٥٠,٩٣٠ 

 

٨٨,٨٦٠,٠٠٠ 

 

٢,٤٦١,١٩٠,٩٣٠ 

 

 السیولة ) فجوة / ( فائض 

  



 

٤٢ 
 

 معاد عرضھا ٢٠١٨ كانون أول ٣١كما في 
 المجموع   

 
 كثر من سنة أ

 
 لغایة سنة 

 
 الموجودات

 س.ل
 

 س.ل
 

 س.ل
  ١,٢٥٣,٩٧٨,٣٩١ 

 
 - 

 

١,٢٥٣,٩٧٨,٣٩١ 

 

 في حكمھالنقد و ما 

٢,٧٣٩,٨٩٣,٤٣٠ 

 
 - 

 

٢,٧٣٩,٨٩٣,٤٣٠ 

 

 ودائع ألجل  لدى المصارف

٢٩,٥١٢,٣٢٠ 

 
 - 

 

٢٩,٥١٢,٣٢٠ 

 

  استثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل

٥٣,٥٦٠,٠٠٠  ٥٣,٥٦٠,٠٠٠ 

 

- 

 

  استثمارات مالیة من خالل بیان الدخل الشامل

٣٦١,٨٣٤,٢٧١ 

 
 - 

 

٣٦١,٨٣٤,٢٧١ 

 

 عمالء مدینون 

١١٢,٥٤٠,٣٦٤ 

 
 - 

 

١١٢,٥٤٠,٣٦٤ 

 

 مدینةال إعادة التأمینالتأمین و حسابات شركات

٣٠٦,٤٣٠,٢٤٣ 

 
 - 

 

٣٠٦,٤٣٠,٢٤٣ 

 

 ذات عالقةأطراف  - ذمم مدینة 

٤٠,٦٩٤,٢٨٧ 

 
 - 

 

٤٠,٦٩٤,٢٨٧ 

 

 أخرى أرصدة مدینةمستحقة غیر مقبوضة وفوائد 

٤٩٣,١٦٠,٧٤٣ 

 
 - 

 

٤٩٣,١٦٠,٧٤٣ 

 

 حسابيحتیاطي الفني والحصة معیدي التأمین من اال

٢٥,٠٠٠,٠٠٠      

 

٢٥,٠٠٠,٠٠٠ 

 

 - 

 

 ودیعة مجمدة لصالح ھیئة اإلشراف على التأمین

٥,٤١٦,٦٠٤,٠٤٩ 

 

٧٨,٥٦٠,٠٠٠ 

 

٥,٣٣٨,٠٤٤,٠٤٩ 

 

 مجموع الموجودات

    
  المطلوبات

٣٠٦,٣٠٦,٠١١ 

 
 - 

 

٣٠٦,٣٠٦,٠١١ 

 

 دائنة عادة التأمینإحسابات شركات التأمین و 

١٤,٨٥٩,٩٤٩ 

 
 - 

 

١٤,٨٥٩,٩٤٩ 

 

 ذات عالقةأطراف  -ذمم دائنة 

١٦,٨٨٠,٠٢٣ 

 
 - 

 

١٦,٨٨٠,٠٢٣ 

 

 عمالء دائنون

٢,٨٣٩,٤٢٩,١٥٧ 

 
 - 

 

٢,٨٣٩,٤٢٩,١٥٧ 

 

 حتیاطات الفنیة و الحسابیةاال

٦٨,٦٣٤,٥٣٣ 

 
 - 

 

٦٨,٦٣٤,٥٣٣ 

 

 ذمم دائنة و دائنون مختلفون

٢,٠٣٩,٤٠٠ 

 
 - 

 

٢,٠٣٩,٤٠٠ 

 

 مطلوبات ضریبیة مؤجلة

٨٢,٧٦٨,٣٧٥ 

 
 - 

 

٨٢,٧٦٨,٣٧٥ 

 

 مؤونة ضریبة الدخل

٣,٣٣٠,٩١٧,٤٤٨ 

 
 - 

 

٣,٣٣٠,٩١٧,٤٤٨ 

 

 مجموع المطلوبات

٢,٠٨٥,٦٨٦,٦٠١ 

 

٧٨,٥٦٠,٠٠٠ 

 

٢,٠٠٧,١٢٦,٦٠١ 

 

 السیولة ) فجوة / ( فائض 

  

 الموافقة على البیانات المالیة  - ٤٣

  .م٢٠٢٠ شباط  ٢٥ وافق مجلس اإلدارة على إصدار البیانات المالیة بتاریخ 
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