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 أعضاء مجلـــس اإلدارة

 

 رئيس مجلس اإلدارة

 

 : السيد حسان عبد القادر العلي

 ⃰السيد غسان العلي ممثل شركة العال والمروة للتجارة :  نائب رئيس مجلس اإلدارة

 ويمثلها  العال والمروة للتجارةركة : ش عضو مجلس اإلدارة

 ⃰ علي العليـ السيد     

 كتور     دالويمثلها  الشركة األردنية الفرنسية للتأمين:  عضو مجلس اإلدارة

 وليد وائل زعرب 

 الشركة السورية الليبية لالستثمارات الصناعية والزراعية:  عضو مجلس اإلدارة

  الفيإدمحم دمحم إدمحم الويمثلها السيد 

 أحمد رهيف األتاسيالسيد :  عضو مجلس اإلدارة

  

 

 

 

 عبد القادر العليالسيد :  ⃰ مالمدير العا

 يوسف الصيرفيالسيد :  المدقق الخارجي

 

 . 10/9/2020ذقذو َائة سئٛظ يعهظ االداسج انغاتق دمحم سعرى تاعرقانرّ تراسٚخ   ⃰

 .2/7/2020عهٙ ؼغاٌ انعهٙ تراسٚخ ششٚف كٕسٚح شًاط تانغٛذ ذ ذى اعرثذال يًصم ششكح انعال ٔانًشٔج انغٛ  ⃰

 . 15/10/2020ذى سفع يُصة انركهٛف عٍ انًذٚش انعاو تراسٚخ   ⃰
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 األعمال التي تمارسها الشركة 

 

  حأييٍ انًًخهكاث

ضذ أخطااس انؽشٚاق ٔانغاشوح ٔانكإاسز انطثٛعٛاح كاانضالصل ٔانعٕافاف ٔان ٛ ااَاخ 

 ٔانخغائش انرثعٛح .

   

  حأييٍ انًظؤونياث

انًغإٔنٛح انًذَٛح ذعاِ انغٛش / يغإنٛح فاؼة انعًم / ذأيٍٛ انعًاال / يغاإٔنٛح انًُارط 

 / انًغإٔنٛاخ انًُٓٛح / يغإٔنٛح األطثاء عٍ انخطأ انطثٙ .
   

 . ذأيٍٛ انًصاسف انشايم / ذأيٍٛ انُقذ انًُقٕل ٔفٙ انقافاخ / ذأيٍٛ ك انح يٕظ ٍٛ  حأييٍ األيىال

   

 ضذ أخطاء انُقم تشاً ، تؽشاً ، ظٕاً .  حأييٍ انبضائغ انًُمىنت

   

  حأييٍ انظياراث وانًزكباث

ٔانثطاواح  ذأيٍٛ ؼٕادز انطشق / انغاشوح / انؽشٚاق ٔانًغاإٔنٛح انًذَٛاح انًرشذثاح عهٛٓاا

 .انثشذقانٛح
   

  انخأييُاث انهُذطيت

خطاإط اتَراااض / ذااأيٍٛ ونٛاااخ ٔيعااذاخ ذااأيٍٛ انًشاااسٚع / ذااأيٍٛ انًعااذاخ ٔاٜالخ ٔ

 انًقأنٍٛ / ذأيٍٛ األظٓضج االنكرشَٔٛح يصم انؽاعٕب ٔانًعذاخ انطثٛح .
   

  انخأييٍ انصحي

ذاااأيٍٛ انًصااااسٚف انطثٛاااح انًرشذثاااح عاااٍ األياااشا  ٔانعااإاس  انطاسئاااح ٔيااإظ ٙ 

 انششكاخ ٔانًصاَع ٔذأيُٛاخ انغ ش .
   

  حأييٍ انحياة 

ٔاعاارًشاس انااذخم انًُااررى نيعااشج ٔٚااأذٙ تعااذج أَاإاة ٔذغطٛاااخ فشدٚااح ذااأيٍٛ انؽًاٚااح 

 ٔظًاعٛح نًٕظ ٙ انششكاخ ٔانًإعغاخ .
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 كلمة رئيس مجلس اإلدارة

 انًبانغ باألنف

 حضزاث انظادة انًظاهًيٍ انكزاو ....

 انظادة أػضاء يجهض اإلدارة انًحخزييٍ

 انظادة انحضىر انكزاو

 

عٍ أع اء يعهظ االداسج أسؼة تكى أشاذ انرشؼٛاة فاٙ اظرًااة انٓٛلاح انعاياح نهشاشكح أفانحً عٍ َ غٙ ٔتانُٛاتح 

 .31/12/2020انششكح نهغُح انًانٛح انًُرٓٛح فٙ  رائطَانغٕسٚح انٕطُٛح نهرأيٍٛ نهٕوٕف عهٗ 

انغُٕاخ نقذ عٕدذكى انششكح أٌ ذكٌٕ فٙ طهٛعح انششكاخ انشائذج فٙ انقطش فٙ كافح ي افم انعًم انرأيُٛٙ خالل 

انغاتقح ،ئال أَّ ال ٚخ ٗ عهٗ انًقااو انكاشٚى نهؽ إس ؼعاى انًعاَااج االورصاادٚح انراٙ ضاشتد انعاانى تأعاشِ َرٛعاح 

ٔتاء كٕسَٔا ٔيا أنؽقّ يٍ ضشس تاالورصاد انعانًٙ ٔطال أششِ تهذَا انؽثٛة عٕسٚح انرٙ تاألفم ذعاَٙ يا ذعاَٛاّ 

 يٍ أشش اتسْاب ٔانؽشب عهٛٓا.

انعثش٘ نكافح ان عانٛاخ االورصادٚح ٔاالظرًاعٛح فاٙ انقطاش ئناٗ ياا يإسط عهاٗ انقطاش انؽثٛاة ياٍ فًٍ اتغالق 

 ؼصاس ظائش ٔعقٕتاخ اَغؽثد أرٚانٓا عهٗ كم عائهح ٔفشد تانثهذ ٔنرطال وشاس رنك وطاة انرأيٍٛ.

 :2020َثٍٛ نكى فًٛا ٚهٙ انثٛاَاخ ٔانُرائط انًانٛح نهششكح نعاو 

/ل.ط ئشُااٌ يهٛااس ٔ شًاًَلاح ٔ ٔاؼاذ ٔ أستعإٌ 248414715/ نراٙ ذاى ذؽقٛقٓاا يثهاغ ٔواذسِ تهغ يعًٕة األوغاط ا

                            2020يااٍ أظًااانٙ أوغاااط شااشكاخ انرااأيٍٛ انخافااح نعاااو   يهٛاإٌ ٔعااثعًائح ٔخًغااح عشااش أنااف نٛااشج عاإسٚح

 %. 14.57/ل.ط تؽصح عٕوٛح 19,502,145انثانغ  /

 

ٔعشاشج يهٛإٌ ٔيلاح ٔاشُااٌ ل.ط اشُااٌ يهٛااس ٔشالشًائاح  /243104162انشاايم يثهغااً ٔواذسِ /تهغ يعًٕة اناذخم 

/ل.ط أستعًائااح ٔاشُاااٌ ٔخًغاإٌ يهٛاإٌ ٔيلااح ٔٔاؼااذ 4524151أنااف نٛااشج عاإسٚح ال غٛااش يقاتاام يثهااغ / ٔعاارٌٕ

 % 410أ٘ تُغثح صٚادج   2019ٔخًغٌٕ أنف نٛشج عٕسٚح ال غٛش نعاو 

 

/ ل.ط أستعااح يهٛاااساخ ٔ خًغااًائح 920,533,4يثهااغ ٔوااذسِ /  31/12/2020كًااا فااٙ تهغااد ؼقاإق انًغاااًٍْٛ 

/ ل.ط اشُاٌ يهٛاس 2,855,589ٔشالشح ٔشالشٌٕ يهٌٕٛ ٔذغعًائح ٔعششٌٔ أنف  نٛشج عٕسٚح يقاتم يثهغ ٔوذسِ  / 

                                     أ٘ تضٚاااادج 2019ٔشًاًَلاااح ٔخًغاااح ٔخًغااإٌ يهٛااإٌ ٔخًغاااًائح ٔذغاااعح ٔشًاااإٌَ  أناااف نٛاااشج عااإسٚح نعااااو 

أنف نٛشج عٕسٚح    ٔشالشٌٕ/ ل.ط يهٛاس ٔ عرًائح ٔ شًاَٙ ٔ عثعٌٕ يهٌٕٛ ٔ شالشًلح ٔ ٔاؼذ 6784331,1وذسْا /

 %. 58.77ٔتُغثح صٚادج 
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 ؼ شج انغادج انًؽرشيٍٛ..

ائح ٔشًاااَٙ ٔأستعاإٌ يهٛاإٌ / ل.ط شًاَٛااح يهٛاااساخ ٔعااثع361,748,8ً/يثهااغ  يٕظاإداخ انشااشكحتهااغ ئظًااانٙ 

خًااظ يهٛاااساخ ٔ شًاًَلااح  / ل.ط5,804,932ٔشالشًلااح ٔٔاؼااذ ٔعاارٌٕ أنااف نٛااشج عاإسٚح يقاتاام يثهااغ ٔوااذسِ /

/ ل ط  9434429,2أ٘ تضٚاادج واذسْا / 2019ٔأستعح  يهٌٕٛ ٔذغاعًائح ٔاشُااٌ ٔشالشإٌ اناف نٛاشج عإسٚح نعااو 

 %. 50.71ستعًائح ٔ ذغعح ٔعششٌٔ أنف نٛشج عٕسٚح ٔتُغثح  اشُاٌ يهٛاس ٔذغعًائح ٔشالشح ٔأستعٌٕ يهٌٕٛ ٔأ

 

 انغادج انؽ ٕس..

ئٌ انشعاس انز٘ سفعرّ انششكح نٛكٌٕ ؼافضاً نٓا ٔنكٕادسْا نه رشج انقادياح ْإ ساعارًشاسٚح انشٚاادجس ٔياٍ ُْاا كااٌ 

خ انرذسٚثثٛاح انًرقذياح ذطهعٓا فٙ ذؽ ٛض فشٔة انششكح عهٗ صٚادج االَرااض  ٔذطإٚش كٕادسْاا عثاش اذثااعٓى نهاذٔسا

فٙ وطااة انراأيٍٛ عإاء داخام انقطاش أٔ خاسظاّ ٔشاشاء يقاشاخ ظذٚاذج فاٙ انًؽافرااخ ٔيُٓاا ان اشة األخٛاش فاٙ 

يؽافرح ؼًاِ، َاْٛاك عاٍ انعالواح انطٛثاح انراٙ ذعًاع ئداسج انشاشكح ياع انعٓااخ انشعاًٛح انُاظًاح ألعًاال وطااة 

 انرأيٍٛ .

                هغااادج ْٛلااح االشااشاف عهااٗ انرااأيٍٛ يًصهااح تااشئٛظ يعهااظ ئداسذٓااا انااذكرٕس ٔخراياااً .. أذٕظااّ تانشااكش انعضٚاام ن

انًانٛاح يًصهاح تاشئٛظ يعهاظ  ٔاألعإاق كُاٌ ٚاغٙ ٔصٚش انًانٛح ٔيذٚشْا انعااو اناذكرٕس سافاذ دمحم ْٔٛلاح األٔساق

طاالل انثاشاص٘ انإصٚش  نغاٛذات انذكرٕس عاتذ ف ٛهح ٔٔصاسج انرعااسج انذاخهٛاح ٔؼًاٚاح انًغارٓهك يًصهاح انً ٕضٍٛ

عهٗ دعًٓى انًرٕافم ٔظٓإدْى انًشاكٕسج فاٙ يراتعاح يغاٛشج وطااة انراأيٍٛ فاٙ انقطش،ٔانشاكش يٕفإل نكافاح 

انعااايهٍٛ فااٙ انشااشكح /ئداسج عايااح ٔفااشٔة/ نًااا وااذيِٕ يااٍ ظٓااذ كثٛااش ٔاخااالن يرًٛااض عاااْى ترؽقٛااق انُرااائط 

 كًا عٕدَاكى. 2021َرائط أف م خالل عاو  يم أٌ َرًكٍ يٍ ذؽقٛقأانًغرٓذفح، عهٗ 

 

 

 ونكى يُي خانص انخحيت وانخمذيز .

 حظـــاٌ انـؼهـــــي                                                                                                                

رئـيـــض يـجـهـــض اإلدارة
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 حمزيز يجهض اإلدارة 

 2020نؼاو نهظُت انًُخهيت  انظىريت انىطُيت نهخأييٍ ٍ أػًال انشزكتػ

 انًبانغ ) أنف نيزة طىريت (

 األلظاط انًكخخبت :

ً يثهغ 31/12/2020كًا فٙ تهغ ئظًانٙ األوغاط انًكررثح نكافح إَٔاة انرأيٍٛ  ئشُاٌ  ل.ط/248414715ٔوذسِ /  ا

اً                            ئظًانٙ أوغاط يثهغيقاتم نٛشج عٕسٚح خًغح عشش أنف يهٛاس ٔشًاًَلح ٔٔاؼذ ٔأستعٌٕ يهٌٕٛ ٔعثعًائح ٔ

نُ ظ  نٛشج عٕسٚحيهٛاس ٔشًاًَلح ٔ شًاَٙ ٔعرٌٕ  يهٌٕٛ ٔيلراٌ ٔشالشح ٔعرٌٕ أنف  ل.ط/148684263ٔوذسِ / 

ٔأستعًائح ٔ ئشُاٌ ذغعًائح ٔشالشح ٔعثعٌٕ  يهٌٕٛ ل.ط   /452,973 / تضٚادج  وذسْاأ٘  2019عاو ان رشج يٍ 

  .%  52410ٔتُغثح     عٕسٚح ٔخًغٌٕ أنف نٛشج

 انخؼىيضاث انًذفىػت :

ً يثهغ 31/12/2020تهغ ئظًانٙ انرعٕٚ اخ انًذفٕعح نكافح فشٔة انرأيٍٛ كًا فٙ   ل.ط/146024827ٔوذسِ / ا

يهٛاس  ل.ط/143124316يقاتم /نٛشج عٕسٚح يهٛاس ٔعرًائح ٔاشُاٌ يهٌٕٛ ٔشًاًَلح ٔعثعح ٔعششٌٔ أنف 

ا وذسْ تضٚادجأ٘  2019عاو نُ ظ ان رشج يٍ  نٛشج عٕسٚحٔشالشًلح ٔاشُا عشش  يهٌٕٛ ٔشالشًلح ٔعرح عشش أنف 

 .%22.14ٔتُغثح   نٛشج عٕسٚحيلراٌ ٔذغعٌٕ يهٌٕٛ ٔخًغًائح ٔئؼذٖ عشش أنف  ل.ط/511,290/

  31/12/2020كًاا فاٙ  َٕة يٍ إَٔاة انراأيٍٛٔفًٛا ٚهٙ ظذٔالً ٚثٍٛ األوغاط انًكررثح ٔانرعٕٚ اخ انًذفٕعح نكم 

 : 2019يقاسَح يع َ ظ ان رشج يٍ عاو 

 َىع انخاييٍ
 َظبت األلظاط انخؼىيضاث انًذفىػه اجًاني االلظاط

% 

 َظبت انخؼىيضاث

% 2020 2019 2020 2019 

 (95.84) 5.06 1264873 54481 1294633 1364190 بحزي

 93.34 51.90 45142 44731 314256 474478 حىادد ػايت

 100.00 161.88 0 04180 34460 94061 هُذطي

 (2.71) 49.97 294890 294080 1144117 1714146 حزيك

 50.60- )52.21( 2244451 8854110 2624994 1254679 طياراث انشايي 

 (10.26) 53.01 1144991 1034193 1954002 2984371 طياراث حكًيهي

 100.00 44.92 0 ,2160 224199 324170 طفز 

 65.04 94.99 7954660 143134184 9624533 1,876,855 صحي 

 99.31 )1.57( 184000 354875 1474065 1444762 حياة 

 22.14 52.10 143124316 146024827 148684263 248414715 انًجًىع 
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 االحخياطياث انفُيت :

ً يثهغا 31/12/2020ا كًاا فاٙ تهغ ئظًاانٙ االؼرٛاطٛااخ ان ُٛاح انراٙ ذاى ذكُٕٚٓا شالشاح  ل.ط/ 826,179,3ٔواذسِ / ا

 ل.ط/ 2,487,027/ يقاتامنٛاشج عإسٚح  يهٛااساخ ٔيلاح ٔذغاعح ٔعاثعٌٕ يهٛإٌ ٔشًاًَلاح ٔعارح ٔعشاشٌٔ  أناف

أ٘ تضٚااادِ                   2019عاااو ننٛااشج عاإسٚح  اشُاااٌ يهٛاااس ٔأستعًائااح ٔعااثعح ٔشًااإٌَ يهٛاإٌ ٔعااثعح ٔعشااشٌٔ  أنااف

ٔتُغااثح    نٛااشج عاإسٚح عاارًائح ٔاشُاااٌ ٔذغااعٌٕ يهٛاإٌ ٔعااثعًائح ٔذغااعح ٔذغااعٌٕ أناافل.ط  /799,692سْا / وااذ

 % يٕصعح ؼغة انر صٛم انرانٙ :  27.86

 2020 2019 

 8644457 140594296 احخياطي ألظاط غيز يكخظبت

 145414114 240294442 احخياطي ادػاءاث ححج انخظىيت

 814456 914088 احخياطي حظابي

 244874027 341794826 انًجًىع

 

 األرباح انفُيت :

/ل.ط شالشًلاح ٔاشُااٌ يهٛإٌ 3024492/يثهاغ  31/12/2020كًاا فاٙ انًرؽققاح ياٍ أعًاال انراأيٍٛ تهغد األستاغ 

عارح /ل.ط عاثعًائح ٔشًاَٛاح يهٛإٌ ٔيلرااٌ 7084286ٔنف  نٛشج عٕسٚح يقاتم يثهاغ /أأستعًائح ٔاشُاٌ ٔذغعٌٕ ٔ

يهٛإٌ  خًغاحأستعًائاح ٔ/ل.ط 794,405أ٘ تُقص واذسِ / 2019نف نٛشج عٕسٚح نُ ظ ان رشج يٍ عاو شًإٌَ أ

 :( % يٕصعح عهٗ انُؽٕ انران57429ٙعثعًائح ٔأستعح ٔذغعٌٕ انف نٛشج عٕسٚح ٔتُغثح ) ٔ

 2019 2020 َىع انخاييٍ
 او انُمص  َظبت انشيادة

% 

 (47.54) 1144804 604229 بحزي

 (61.90) 294118 114093 حىادد ػايت

 (29.92) 34105 24176 هُذطي

 (76.30) 734936 174522 حزيك

 (35.79) 4824221 3094640 انشايي طياراث

 8.16 614868 664918 طياراث حكًيهي

 2.87 94933 104218 طفز

 99.97 (1164561) (233,092) صحي

 15.80 494858 574738 حياة

 (57.29) 7084286 302,492 انًجًىع
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 صافي األرباح :

 

اً يثهغا 31/12/2020كًاا فاٙ  تاذٌٔ  فاشٔق عاعش انصاشف انغٛاش يؽققاحانصاافٛح ألعًاال انشاشكح  األستااغتهغد 

ً يثهغا ستاػ نٛاشج عإسٚح يقاتامٔ عاثعٌٕ يهٛإٌ ٔشالشًلاح  ٔٔاؼاذ ٔخًغإٌ أناف   ح/ ل.ط شًا351,78َٛ/ ٔوذسِ  ا

ُ ظ نا ٌ يهٌٕٛ ٔخًغاًائح ٔذغاعح ٔشالشإٌ أناف نٛاشج عإسٚحٔأستعٕ ح/ ل.ط أستعًائح ٔ شًا448,539َٛوذسِ  / 

ٔ شًاإٌَ  حشالشًلح ٔعثعٌٕ يهٌٕٛ ٔيلاح ٔ شًاَٛا /ل.ط188,370/أ٘ تُقص تاألستاغ وذسِ  2019 عاو ان رشج يٍ

 .( %82.53أنف نٛشج عٕسٚح ٔتُغثح ) 

 

 انُمذ وانىدائغ نذي انًصارف:

 

ً تهااغ يعًاإة انُقااذ ٔانٕدائااع يثهغاا يهٛاإٌ  عاارح يهٛاااساخ ٔخًغااًائح ٔاشُاااٌ ٔعااثعٌٕ ل.ط / 241,572,6ٔوااذسِ / ا

ً يقاتم يثهغا 31/12/2020نٛشج عٕسٚح كًا فٙ يلراٌ ٔٔاؼذ ٔأستعٌٕ أنف ٔ  ستعاحأ ل.ط / 4,361,152ٔواذسِ / ا

ً  يهٛااساخ  أ٘    31/12/2019نٛااشج عإسٚح كًااا فااٙ  ٔيلاح ٔاشُاااٌ ٔخًغإٌ أنااف شالشًلااح ٔٔاؼاذ ٔعاارٌٕ يهَٕٛااا

 نٛاشج عإسٚح نافأٔ شًاإٌَ  حاشُااٌ يهٛااس ٔيلرااٌ ٔئؼاذٖ عشاش يهٛإٌ ٔشًاَٛا ل.ط/2114088,2/تضٚادج واذسْا 

 %. 50.70ٔتُغثح 

 

 انًصاريف اإلداريت وانؼًىييت:

 

/ ل.ط يلرااٌ ٔ شًااَٙ ٔ عشاشٍٚ يهٛإٌ  ٔ 098,228تهغ يعًإة انًصااسٚف اتداسٚاح ٔانعًٕيٛاح يثهاغ ٔواذسِ /

/ ل.ط يلااح ٔعاارح  146,780يقاتاام يثهااغ ٔوااذسِ /  31/12/2020فااٙ  شًاااَٙ ٔ ذغااعٌٕ  أنااف نٛااشج عاإسٚح كًااا

أ٘ تضٚاااادِ  واااذسْا      2019ٔأستعااإٌ يهٛااإٌ ٔ عاااثعًائح ٔ شًاااإٌَ أناااف نٛاااشج عااإسٚح ناااُ ظ ان راااشج ياااٍ عااااو 

 %.  55.40ل ط فقط  ٔاؼذ ٔ شًإٌَ يهٌٕٛ ٔ شالشًلح ٔ شًاَٙ عشش انف نٛشج عٕسٚح ٔتُغثح  /814318/

 

 :ب واألجىرزواحيصاريف ان

 

ً يثهغاايصاااسٚف انشٔاذاة ٔاألظاإس تهاغ يعًاإة  عااثعًائح يلراااٌ ٔعااثعح عشاش يهٛاإٌ ٔ ل.ط/ 723,217ٔواذسِ / ا

ٔاؼااذ يلااح ٔ ل.ط/ 181,278يقاتاام يثهااغ ٔوااذسِ /  31/12/2020نٛااشج عاإسٚح كًااا فااٙ شالشااح ٔعشااشٌٔ أنااف ٔ

                           تضٚااااادجأ٘  2019 عاااااو ُ ظ ان رااااشج يااااٍناااا شًااااإٌَ يهٛاااإٌ ٔيلراااااٌ ٔشًاااااَٙ عااااثعٌٕ أنااااف نٛااااشج عاااإسٚحٔ

 .% 20. 10ٔتُغثح   نٛشج عٕسٚحنف أأستعٌٕ أستعح ٔط عرح ٔ شالشٌٕ يهٌٕٛ ٔأستعًائح ٔل./444,36وذسْا /
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 حمىق انًظاهًيٍ :

 

ً يثهغااا 31/12/2020كًاااا فاااٙ تهاااغ ئظًاااانٙ ؼقااإق انًغااااًٍْٛ  أستعاااح يهٛااااساخ  ل.ط /920,533,4ٔواااذسِ /  ا

ً نٛشج عٕسٚح يقاتم يثهغ  عششٌٔ أنفذغعًائح ًٔائح ٔشالشح ٔشالشٌٕ يهٌٕٛ ٔخًغٔ  ل.ط /2,855,589/  ٔوذسِ  ا

أ٘ تضٚاادج  2019نٛشج عٕسٚح نعاو  اشُاٌ يهٛاس ٔشًاًَلح ٔخًغح ٔخًغٌٕ يهٌٕٛ ٔخًغًائح ٔذغعح ٔ شًإٌَ أنف

لااح ٔٔاؼااذ ٔعاارٌٕ أنااف نٛااشج عاإسٚح شًاااَٙ ٔعااثعٌٕ يهٛاإٌ ٔشالشًعاارًائح ٔ/ ل ط يهٛاااس 6784331,1ٔوااذسْا /

 .% 58.77ٔتُغثح 

 

 إجًاني انًىجىداث:

 

/ ل.ط شًاَٛااح يهٛاااساخ ٔ عااثعًائح 361,748,8/يثهااغ  31/12/2020كًااا فااٙ  تهااغ ئظًااانٙ يٕظاإداخ انشااشكح

ً نٛشج عٕسٚح يقاتام يثهغا ٔأستعٌٕ يهٌٕٛ ٔشالشًلح ٔٔاؼذ ٔعرٌٕ أنف حٔشًاَٛ خًاظ  / ل.ط5,804,932/ٔواذسِ  ا

                      أ٘ تضٚاااادج 2019نٛاااشج عااإسٚح نعااااو   نااافأ يهٛااااساخ ٔشًاًَلاااح ٔأستعاااح  يهٛااإٌ ٔذغاااعًائح ٔاشُااااٌ ٔشالشااإٌ

عشاشٌٔ أناف نٛاشج ذغاعح ٔط اشُاٌ يهٛاس ٔذغعًائح ٔشالشح ٔأستعٌٕ يهٌٕٛ ٔأستعًائح ٔ./ ل 9434429,2وذسْا /

 .% 50.71عٕسٚح ٔتُغثح  

 

 االطخثًاراث:

 

/ل.ط 976,21يثهغااً واذسِ /  31/12/2020أستاغ االعرصًاساخ فٙ تُك وطش ٔعٕدج ٔانثُك انعشتٙ ترااسٚخ تهغد 

 ٔاؼذ ٔعششٌٔ يهٌٕٛ ٔذغعًائح ٔعرح ٔ عثعٌٕ أنف نٛشج عٕسٚح .

 

 

ذى انرعايم يع ْزِ وذ ًخاطش ععش فشف انهٛشج انغٕسٚح ٔاسذ اة أععاس يعٛذ٘ انرأيٍٛ، ٔكًا ذرأشش انششكح ت

 .ٔذقًٛٛٓا ٔاذخار اتظشاءاخ انالصيح نهؽذ يٍ ذأشٛشْا عهٗ انششكح انؽاالخ
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 حؼهيًاث اإلفصاح ػٍ انبياَاث انًانيت

 

ئٌ انُشاط انشئٛغٙ نهششكح ْٕ يًاسعح كافح أعًال انرأيٍٛ طثقاً نهقٕاٍَٛ انًعًٕل تٓا ٔذضأل  -أ -1

 انششكح أعًانٓا يٍ خالل:

 عدد الموظفين الفروع تسلسل

 67 كز الرئيسي ـ دمشقالمر 1

 3 درعا 2

 2 السويداء 3

 3 حمص 4

 4 حماه 5

 5 حلب 6

 6 الالذقية 7

 01 طرطوس 8

 يغهق الرقة 9

 4 الحسكة 10

 1 دير الزور 11

 1 انقايشهٙ 01

 

 ٔل ٚثٍٛ فلاخ انًٕظ ٍٛ ٔيإْالذٓى انعهًٛح:ظذ -ب  -1

 العدد المؤهل العلمي

 66 شٓادج ظايعٛح

 12 يعٓذ يرٕعط

 17 شإَٚح عايح

 8 شٓادج ئعذادٚح

 10 شٓادج اترذائٛح

 

 ال ذٕظذ ششكاخ ذاتعح. -2
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 َثزج ذعشٚ ٛح عٍ أع اء يعهظ اتداسج:  -3

 َبذة حؼزيفيت انًُصب االطــــى

 ٓادج فٙ انُٓذعح انضساعٛحٚؽًم ش سظم أعًال عٕس٘ ٔسئٛظ ششكح صاخش ياسٍٚ اَرشَاشَٕٛال سئٛظ يعهظ اتداسج ؼغاٌ عثذ انقادس انعهٙانغٛذ 

 انغٛذ غغاٌ انعهٙ
َائة سئٛظ يعهظ 

 اتداسج
 سظم أعًال يُٓذط يذَٙ ٔ

 ع ٕ ٔنٛذ صعشبانذكرٕس 

ٚؽًم شٓادج دكرٕساِ فٙ تكانٕسٕٚط عهٕو  يذٚش عاو انششكح األسدَٛح ان شَغٛح ٔيانك فٙ انششكح

BSBAئداسج أعًال  ، تكانٕسٕٚط وداب انقإٌَ انرعاس٘ ٔعهى انعشًٚح ياظغرٛشMBA ،Ph.D  ٍٛذأي

 طٛشاٌ 

 ٚؽًم شٓادج فٙ انًؽاعثحسئٛظ يعهظ ئداسج انششكح انغٕسٚح انهٛثٛح نالعرصًاساخ  ع ٕ انغٛذ ئدمحم دمحم ئدمحم انالفٙ

 ع ٕ انغٛذ أؼًذ سْٛف األذاعٙ
ٚؽًم شٓادج  نّ خثشج تكافح انُشاطاخ انرعاسٚح ٔانعقٕد، ع ٕ يعهظ ئداسج فٙ انثُك انعشتٙ، سظم أعًال

 انُٓذعح انًذَٛح يٍ انعايعح األيشٚكٛح فٙ تٛشٔخ فٙ

 سظم أعًال ٚؽًم شٓادج فٙ ئداسج األعًال ع ٕ انغٛذ عهٙ انعهٙ

 انعهٛا: انرُ ٛزٚح َثزج ذعشٚ ٛح عٍ أشخان اتداسج

 انًؤهم انؼهًي انًُصب االطــــى

 ًالتكانٕسٕٚط ئداسج أع انًذٚش انعاو  عثذ انقادس انعهٙانغٛذ 

 تكانٕسٕٚط ذعاسج ٔاورصاد َائة انًذٚش انعاو نهشإٌٔ انًانٛح انغٛذ دمحم صٔاس طٛثا

 ياظغرٛش ئداسج أعًال يذٚش انرذوٛق انذاخهٙ  انغٛذ أؼًذ ظضياذٙ

 تكانٕسٕٚط ذعاسج ٔاورصاد انًذٚش انًانٙ انغٛذ ٔعٛى يُافٛخٙ

 أدب فشَغٙ -ذشظًح ياظغرٛش يذٚش دائشج انًٕاسد انثششٚح انغٛذج َٕسا وشِ تٙ

 دتهٕو فٛاَح كًثٕٛذش يذٚش دائشج َرى انًعهٕياخ انغٛذ يصط ٗ ؼُُٛٙ

 

 % فأكصش يٍ سأعًال انششكح:5تٛاٌ تأعًاء كثاس يانكٙ األعٓى ٔانزٍٚ َغثح يغاًْرٓى  -4

 2020 2019 

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

 %33,96 5,094,088 %33496 5,094,088 نهرعاسج  ٔانًشٔجكح انعالشش

 %10 1,499,999 %10 1,499,999 انششكح األسدَٛح ان شَغٛح نهرأيٍٛ

 %5 749,999 %5 749,999 انغٛذ سايٙ يخهٕف

 %5 749,999 %5 749,999 انغٛذج سصاٌ عصًاٌ
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 نعاٌ يعهظ اتداسج:ـ 5

نجُةةةت انحىكًةةةت:  -1

  

 

ً انغٛذ ؼغاٌ ا -  نعهٙ / سئٛغا

 انغٛذ دمحم سعرى / ع ٕ -

 انغٛذ غغاٌ انعهٙ / ع ٕ -

 

 يهًت انهجُت:

 عهٗ ذطثٛق َراو انؽٕكًحانعًم 

 نجُت انًخاطز: -2

 

 انغٛذ دمحم سعرى  -

 انغٛذ ششٚف شًاط -

 انغٛذ غغاٌ انعهٙ -

 

 يهًت انهجُت:

انعًم عهٗ غذاسج انًخاطش انرٙ ذٕاظّ انششكح عإاًء 

 أكاَد داخهٛح أو خاسظٛح.

 جُت انخذليك:ن -3

 

 انذكرٕس ٔنٛذ صعشب -

 انغٛذ ششٚف شًاط -

 انغٛذ غغاٌ انعهٙ -

 

 يهًت انهجُت:

انرأكذ يٍ يذٖ شًٕنٛح أَرًح انرذوٛق انخاسظٙ ألعًاال  -

 انششكح ٔانرٕفٛح ترعٍٛٛ يذوق خاسظٙ

 .ـ انرأكذ يٍ دوح اتظشاءاخ انًانٛح ٔانًؽاعثٛح ٔعاليرٓا

 ٚح فٙ انششكح.انرأكذ يٍ دوح اتظشاءاخ ان ُٛح ٔاتداس -

 انرأكذ يٍ ؼغٍ عٛش أداء انعًم فٙ ظًٛع انًؽافراخ. -

انًٕافقاح عهااٗ ذعٛاٍٛ أٔ ئوانااح انًاذوق انخاااسظٙ ٔذؽذٚااذ  -

 ساذثّ ٔذقًّٛٛ انغُٕ٘

نجُةةةةت انًكافةةةة ث  -4

 وانخزشيحاث:

 

 انغٛذ غغاٌ انعهٙ -

 انغٛذ سْٛف األذاعٙ -

 انغٛذ ششٚف شًاط -

 

 يهًت انهجُت:

عٕٚ ااااااخ ٔضاااااع عٛاعاااااح ٔاضاااااؽح نهًكافااااا خ ٔانر

 ٔانشٔاذة

 انغٛذ غغاٌ انعهٙ - نجُت االطخثًار -5

 انغٛذ سْٛف األذاعٙ -

 انغٛذ ششٚف شًاط -

 يهًت انهجُت:

 ٔضع عٛاعح نالعرصًاس فٙ انششكح ٔيراتعح ذطثٛقٓا.

 

رٓا يااٍ عاإق ، َٔغااثح ؼصاا يااٍ انشااشكاخ انشائااذج فااٙ عاإق انرااأيٍٛ انغاإس٘يٍٛ أثااش انشااشكح انٕطُٛااح نهراارذع -6

  .2020عٍ عاو %14.57  ًؽهٙانرأيٍٛ انخان ان

 % أٔ أكصش يٍ ئَراض انششكح.10ال ٕٚظذ نهششكح عًالء سئٛغٍٛٛ ٔ/أٔ يٕسدٍٚ يؽذدٍٚ ٚشكهٌٕ  -7

 ال ذٕظذ أٚح ؼًاٚح ؼكٕيٛح أٔ ايرٛاصاخ ذرًرع تٓا انششكح. -8

 خ انذٔنٛح.عٍ انؽكٕيح أٔ انًُرًاال ذٕظذ أٚح وشاس يادٚح عهٗ عًم انششكح َرٛعح أل٘ وشاساخ فادسج  -9

 انذٔنٛح. عٕدجذطثق انششكح يعاٚٛش ان ال -10



14 

 

  :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

 اطبيٍانًح

 أيُاء صُاديك

 يحصهيٍ

 انًذيز انًاني

 انًىظفيٍ

 شؤوٌ إداريت

شؤوٌ 

 يىظفيٍ

 خذياث

يذيز انذائزة 

 اإلداريت

 انًىظفيٍ

شؤوٌ 

 يظاهًيٍ

 يذراء انذوائز يذيز انذائزة

 ٍانًىظفي

 يذيز انذائزة

 انًىظفيٍ

 يذيز انذائزة

 انًىظفيٍ

 يظؤول انذائزة

 انًىظفيٍ

 يذيز انفزع

انذائزة  انذائزة انًانيت

 اإلداريت

انذائزة 

 انماَىَيت
 انفزوع ITدائزة انـ  دائزة انخظىيك دائزة اإلػادة انذوائز انفُيت

 َائب انًذيز انؼاو

 نهشؤوٌ انًانيت 

 َائب انًذيز انؼاو

 نهشؤوٌ انفُيت 

 

يؼاوٌ انًذيز انؼاو 

 نهشؤوٌ االداريت

انظكزحيزة 

 انخُفيذيت

 نجُت انحىكًت

 نجُت انخذليك

 نجُت انًخاطز

 خزشيحاثنجُت انًكاف ث وان

 نجُت االطخثًار
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 طياطت انخؼييٍ :

داخهٛح يقشج يٍ يعهظ اتداسج يُٓا َراو انًإظ ٍٛ َٔرااو انعًام اناذاخهٙ تاتضاافح   ذعًم انششكح تًٕظة أَرًح

ئنااٗ وااإٌَ انعًاام انًٕؼااذ ٔذقاإو عٛاعااح ٔأعااظ انرعٛااٍٛ فااٙ انشااشكح ٔفقاااً ألؼكاااو ْاازِ األَرًااح ٔعهااٗ ضاإء 

 االؼرٛاظاخ فعُذ ظٕٓس انؽاظح نهرعٍٛٛ ذرى اتظشاءاخ كانرانٙ:

 ًراإفشج فااٙ انشااشكح العاارخشاض األشااخان انًُاعااثٍٛ نشااغم انٕظٛ ااح انثؽااس تااٍٛ طهثاااخ انرٕظٛااف ان

 انشاغشج عهٗ ضٕء انٕفف انٕظٛ ٙ نٓا.

 .اتعالٌ فٙ انصؽف ئرا نى ٚرٕفش انشخص انًُاعة فٙ طهثاخ انرٕظٛف فٙ انششكح 

 .ئظشاء انًقاتالخ ٔاخرٛاس انًُاعة 

 هٍٛ.ذؽذٚذ انشاذة ٔانًضاٚا ٔئفذاس انرعٍٛٛ ٔفقاً ألؼكاو َراو انعاي 

 بزايج انخأهيم وانخذريب:

ذقٕو عًهٛح انرأْٛم ٔانرذسٚة فاٙ انشاشكح ٔفقااً نالؼرٛاظااخ انرذسٚثٛاح ٔٚارى انرُ ٛاز تاعارخذاو كافاح ٔعاائم انراذسٚة 

 انًراؼح ٔيُٓا:

  انرأْٛم ٔانراذسٚة انازاذٙ داخام انشاشكح فاٙ واعاح انراذسٚة ياٍ وثام يإظ ٙ انشاشكح رٔ٘ االخرصاان

 ٔانخثشج.

 اسكح فااٙ انااذٔساخ انرذسٚثٛااح انرااٙ ذطشؼٓااا يعاْااذ انرأْٛاام ٔانرااذسٚة انًؽهٛااح ٔفااٙ يخرهااف اتٚ اااد نهًشاا

 انًعاالخ راخ انعالوح تأعًال انششكح ٔفقاً نالؼرٛاظاخ.

 .ٍٛانًشاسكح فٙ تشايط انرأْٛم انرٙ ذطشؼٓا ْٛلح اتششاف عهٗ انرأي 

 االسدٌ(–)نثُاٌ  اخم انقطش ٔخاسظّانًشاسكح فٙ انًإذًشاخ ٔانُذٔاخ رٔاخ انعالوح تأعًال انرأيٍٛ د. 

تانُغثح نهًخاطش انرٙ ذرعش  نٓا انششكح فاٌ انششكح ذرعايم يع ظًٛع انًخاطش ضاًٍ أعاظ انراأيٍٛ ْٔازِ  -12

 ً )ذعاذَٔٓا تشاكم ي صام فاٙ انًٛضاَٛاح فقاشج  انًخاطش عادج يغطاج تًٕظة اذ اوٛاخ ئعادج انراأيٍٛ داخهٛااً ٔخاسظٛاا

 .ئداسج يخاطش انرأيٍٛ(

اتَعاصاخ انرٙ ؼققرٓا انششكح يثُٛح تانؽغاتاخ انخرايٛاح ٔيذعًاح تاألسوااو انًقاسَاح ٔال ذٕظاذ أؼاذاز ْاياح  -13

 يشخ عهٗ انششكح خالل انغُح انًانٛح.

 نى ذؽذز أٚح عًهٛاخ راخ طثٛعح غٛش يركشسج ٔكاٌ نٓا أشش ياد٘ أٔ ظْٕش٘ عهٗ أعًال انششكح. -14

 ح:ؼققد انششكح انُرائط انرانٛ -15

 2020 2019 2018 2017 2016 

صافي األرباح 

 )انخظائز( 
2431041624641 45241514619 13449594320 11340974301 59647604472 

 األرباح انًىسػت
تعذ يٕافقح انٓٛلح 

 انعايح
60040004000 

ذٕصٚع أعٓى يعاَٛح 

% 10429 تقًٛح 

 يٍ سأط انًال

ذٕصٚع أعٓى يعاَٛح 

% يٍ 60تقًٛح 

 سأط انًال

17040004000 

 85040004000 85040004000 1436040004000 1450040004000 1450040004000 رأص انًال انًذفىع
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 2445744914458 2437846644622 2447048664235 2485545894694 4453349204295 حمىق انًظاهًيٍ

ػذد األطهى 

 انًصذرة
1540004000 1540004000 1346004000 845004000 845004000 

أطؼار األوراق 

 انًانيت
427450 445450 478465 31245 118475 
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تانُغااثح نرؽهٛاام انًشكااض انًااانٙ نهشااشكح فٓاإ يثااٍٛ تانؽغاااتاخ انخرايٛااح ٔانًٛضاَٛااح انعًٕيٛااح ٔاتٚ اااؼاخ  -16

 انًشفقح.

داسج ذؽقٛاق ًَإ أكثاش فاٙ انغإق ياٍ خاالل ال ٕٚظذ أ٘ ذٕععاخ أٔ أعًال ظذٚذج نهششكح ٔٚرٕواع يعهاظ ات -17

 انً ٙ تُ ظ عٛاعح انششكح االكرراتٛح ٔاالعرصًاسٚح نهغُح انًاضٛح.

ً يثهغ 2020تهغد أذعاب انرذوٛق نعاو  -18  ./ل.ط345004000/ٔوذسِ  ا
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إلداسج انعهٛااا ال ٕٚظااذ أٔساق يانٛااح يصااذسج يااٍ وثاام انشااشكح ٔيًهٕكااح يااٍ وثاام األطااشاف رٔ٘ انعالوااح ناا -أ -19

 انرُ ٛزٚح.

 يغاًْاخ أع اء يعهظ اتداسج ٔأوشتائٓى: -ب -19

 انًُصب اطى انؼضى

َظبت األطهى 

 انًًهىكت

2020 

 ػذد

 األطهى

َظبت األطهى 

 انًًهىكت

2019 

 ػذد

 األطهى

 299,999 %2 299,999 %2 سئٛظ انًعهظ انغٛذ ؼغاٌ انعهٙ

 انغٛذج يٛغاٌ اتشاْٛى تض٘ أوشتاؤِ :

 عهٙ انعهٙ ـ انغٛذ

 ـ انغٛذ وؽطاٌ انعهٙ

 

4487% 

3% 

245% 

730,588 

449,999 

374,999 

4487% 

3% 

245% 

730,588 

449,999 

374,999 

 0 0 24395 %0.0159 َائة انشئٛظ انغٛذ غغاٌ انعهٙ

 ⃰ دمحم سعرىانغٛذ 

 َادٚا دمحم طانة غضالانغٛذج ـ  أوشتاؤِ :

 ذٕنٍٛ دمحم سعرىانغٛذج ـ 

  سعرىشٛشٍٚ دمحمانغٛذج ـ 

 فانػ دمحم سعرىانغٛذ ـ 

 انغٛذج َٛشيٍٛ دمحم سعرى-

 َائة انشئٛظ

 انًغرقٛم

4446% 

1415% 

0407% 

0403% 

1457% 

0407% 

669,476 

172,508 

11,382 

5,735 

236,647 

11,148 

4446% 

1415% 

0407% 

0403% 

1457% 

0407% 

669,476 

172,508 

11,382 

5,735 

236,647 

11,148 

ٔنٛذ ن شَغٛح ًٔٚصهٓا د. انششكح األسدَٛح ا

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

انششكح انغٕسٚح انهٛثٛح نالعرصًاساخ 

انضساعٛح ٔانصُاعٛح ًٔٚصهٓا انغٛذ ئدمحم دمحم 

 ئدمحم انالفٙ

 473,382 %3415 473,382 %3415 ع ٕ

 296,470 %1497 296,470 %1497 ع ٕ انغٛذ أؼًذ سْٛف األذاعٙ

انًشٔج نهرعاسج ًٔٚصهٓا انغٛذ ششكح انعال ٔ

 عهٙ انعهٙ ٔانغٛذ غغاٌ انعهٙ
 5,094,088 %3349 5,094,088 %3349 ع ٕ 

 . 10/9/2020ذقذو َائة سئٛظ يعهظ االداسج انغاتق دمحم سعرى تاعرقانرّ تراسٚخ   ⃰
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 :كًا ٚهٙ 2020عاو خالل انًذفٕعح نشئٛظ ٔأع اء يعهظ اتداسج  انرعٕٚ اخ ٔانًكاف خ -20

 حؼىيضاث أخزي  يكاف ث بذل حُمالث االطى

 ل.ط 240004000 ل.ط 348464493 ل.ط 142004000 انغٛذ ؼغاٌ انعهٙ

 ---------- ل.ط 348464493 ل.ط 9004000 ⃰انغٛذ دمحم سعرى

 ---------- ل.ط 348464493 ل.ط 142004000 ٔنٛذ صعشبانششكح األسدَٛح ان شَغٛح ًٔٚصهٓا د. 

انهٛثٛح نالعرصًاساخ انضساعٛح ٔانصُاعٛح  انششكح انغٕسٚح

 ًٔٚصهٓا انغٛذ ئدمحم دمحم ئدمحم انالفٙ 
 ---------- ل.ط 348464493 ل.ط 142004000

 ---------- ل.ط 348464493 ل.ط 6004000 سْٛف األذاعٙانغٛذ 

 ششكح  انعال ٔانًشٔج نهرعاسج ًٔٚصهٓا 

 ٙانغٛذ عهٙ ؼغاٌ انعه 

 ٙانغٛذ غغاٌ انعه 

 ل.ط 6004000

 ل.ط 142004000

 ل.ط 348464493

 ل.ط 348464493
---------- 

 ---------- 2649254451 649004000 انًعًٕة

 . 10/9/2020ذقذو َائة سئٛظ يعهظ االداسج انغاتق دمحم سعرى تاعرقانرّ تراسٚخ   ⃰

 يالحظاث:

 .2020خالل عاو تذل انرُقالخ عثاسج عٍ انثذالخ ألع اء يعهظ اتداسج عٍ اظرًعاخ انًعهظ  -

 2019عهٗ أستاغ عهى  30/6/2020يكاف خ يعهظ اتداسج : تُاًء عهٗ يٕافقح انٓٛلح انعايح تراسٚخ  -

كًا تهغد انًضاٚا ٔانًكافا خ انًذفٕعاح ألشاخان اتداسج انعهٛاا رٔ٘ انغاهطح انرُ ٛزٚاح خاالل انغاُح انًانٛاح  تًاا  -

 / ل.ط.2946774674ثهغ /فٛٓا انًثانغ انرٙ ؼصم عهٛٓا كأظٕس ٔأذعاب ٔسٔاذة ي

 

 /ل.ط ألعش شٓذاء انعٛش انعشتٙ انغٕس145604000٘وايد انششكح تانرثشة تًثهغ / -21

يعهاظ اتداسج أٔ أع ااء انًعهاظ أٔ انًاذٚش  ال ذٕظذ أٚح عقٕد أٔ يشاسٚع أٔ اسذثاطاخ ذى عقذْا يع سئاٛظ -22

 افح تًًرهكاذٓى أٔ أشخافٓى.انعاو أٔ أ٘ يٕظف فٙ انششكح أٔ أواستٓى عذا عقٕد انرأيٍٛ انخ

ئظشاءاخ انشواتح انذاخهٛاح: ضاًاٌ ؼغاٍ عاٛش ونٛاح انعًام ٔيراتعاح ذطثٛاق كافاح عٛاعااخ ٔئظاشاءاخ انشواتاح  -23

 انذاخهٛح.

 ال ٕٚظذ ذؽ راخ عهٗ انثٛاَاخ انًانٛح فٙ ذقشٚش يذوق انؽغاتاخ. -24

 واتٛح أٔ ذُرًٛٛح أٔ و ائٛح.ال ٕٚظذ أ٘ عقٕتح أٔ ظضاء ي شٔضح عهٗ انششكح يٍ أ٘ ظٓح س -25
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  أمور ھامة

ً رأینادون تحفظ في  - للقرار ،  تجاوزت مدیونیة بعض األطراف ذوي العالقة الحد األقصى المسموح بھ وفقا
والذي ینص على أال تتجاوز  ٢٠٠٨نیسان  ١٣إ الصادر عن ھیئة اإلشراف على التأمین بتاریخ .م ١٥٥/١٠٠

/ ٢٣,٦٩٥,١٠٠/من مجموع أقساط التأمین على ممتلكاتھم، وبلغت قیمة ھذا التجاوز % ١٠ھذه المدیونیة 
  .٢٠٢٠ كانون األول ٣١كما في . س.ل
الحد المسموح بھ بموجب دون تحفظ في رأینا، تجاوزت قیمة العموالت المدفوعة لبعض مندوبي المبیعات  - 

، وذلك ٢٠١٦ف لعام /ص/٢٢٢والتعمیم رقم  ٢٠٠٧ص لعام /٨٤٦قرار ھیئة اإلشراف على التأمین رقم 
ال یزید عن ثالثة أو أربعة  بما... أن یكون الحد األقصى للتعویض أو للمكافأة خالل الشھر أو السنة فیما یخص
 .اتب األساسي المحدد للموظفین في الشركةأمثال الر

  

  
  التدقیق الرئیسیةأمور 

المالیة الحالیة،  سنةإن أمور التدقیق الرئیسیة بموجب تقدیرنا المھني، ھي األكثر أھمیة في تدقیقنا للبیانات المالیة لل
 ً ً منفصال وتم تناول ھذه األمور في سیاق تدقیقنا للبیانات المالیة ككل، وفي تكوین رأینا حولھا، وال نبدي رأیا

  .بشأنھا

  
  اإلیراد من األقساط المكتتبة

لدى الشركة عدد كبیر من عقود التأمین المبرمة خالل 
السنة وألن جوھر عمل الشركة یعتمد على األقساط 

ً یتطلب أن ال ً ھاما مكتتبة فقد قمنا باعتبار ھذا البند أمرا
ً في عملیة التدقیق ً خاصا   .نولیھ اھتماما

  
لقد قمنا بإجراء اختبارات على تصمیم، تطبیق، والكفاءة 
التشغیلیة ألھم الضوابط المتعلقة بتحقق اإلیراد، عن 
طریق التركیز على تدفق المعلومات من نظام االكتتاب 

  .لیومیةإلى قیود ا
باإلضافة لذلك، قمنا باختبارات موضوعیة لعینات من 
األقساط المكتتبة لكل فرع من فروع التأمین والتأكد من 
أن المبالغ المصرح عنھا في عقود التأمین قد تم تسجیلھا 

  .بشكل صحیح في القیود
  

  
  المطالبات قید التسویة

الموقوفة یعتبر تقدیر االلتزامات الناتجة عن المطالبات 
لعقود التأمین على أنھ أكثر التوقعات الحسابیة للشركة 
وذلك لوجود عوامل غیر مؤكدة یجب أخذھا باالعتبار 
 ً عند تقدیر االلتزام الذي ستقوم الشركة بتسدیده الحقا
مقابل ھذه المطالبات، ولذلك اعتبرنا بند المطالبات قید 

 ً ً ویتطلب أن نولیھ اھتماما ً ھاما ً في  التسویة أمرا خاصا
  .عملیة التدقیق

  

  
لقد قمنا باختبارات موضوعیة للمطالبات قید التسویة 
الموقوفة في تاریخ المركز المالي من خالل فحص عینة 
من المطالبات والتأكد من األسس التي اعتمدت علیھا 

  .اإلدارة في تقدیرھا لقیمة ھذه المطالبات

  
  فروقات أسعار الصرف

  والتزامات نقدیة مھمة بالعمالتلدى الشركة أصول 
  .إلى اللیرة السوریة األجنبیة یتم تحویلھا

  وبسبب تغیر أسعار الصرف ھناك خطر من عدم 

  
  الصرف المطبقة فيقمنا بالتأكد من أن أسعار 

  الشركة مطابقة لألسعار الصادرة عن مصرف
  قید فروقات سوریة المركزي، كما قمنا بالتأكد من
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  تحویل جمیع الحسابات المعنونة بالعمالت األجنبیة 
  جوھریة إلى اللیرة السوریة ما یمكن أن یؤدي ألخطاء 

  .البیانات المالیة في

  .الصرف في الحسابات المناسبة

  
  خرىأمور أ

إن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى التي یتم تضمینھا في التقریر السنوي من خارج القوائم المالیة المرفقة 
إننا نتوقع أن یتم تزویدنا بالتقریر السنوي بتاریخ الحق لتقریرنا وال یشمل رأینا حول . مع تقریر مدقق الحسابات

  .حولھا رأي نبدي أي نوع من التأكید أو القوائم المالیة ھذه المعلومات األخرى، وإننا ال
  

  مسؤولیات اإلدارة في إعداد البیانات المالیة للشركة
ً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة،  إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد ھذه البیانات المالیة وعرضھا بصورة عادلة وفقا

ً لتمكینھا من إعداد كذلك إن اإلدارة مسؤولة عن الضبط الداخلي من وضع نظام الرقاب ة الذي تراه ضروریا
  .البیانات المالیة بصورة عادلة خالیة من أخطاء جوھریة، سواء كانت ناشئة عن غش أو عن خطأ

عند إعداد البیانات المالیة تكون اإلدارة مسؤولة عن تقییم قدرة الشركة على االستمرار كمنشأة مستمرة واإلفصاح 
ة باالستمراریة واعتماد مبدأ االستمراریة المحاسبي، ما لم تنوي اإلدارة تصفیة حیث ینطبق عن المسائل المتعلق

  .الشركة أو وقف عملیاتھا، أو عندما ال یتوفر لدیھا بدیل واقعي إال القیام بذلك
  .الحوكمة مسؤولون عن اإلشراف على عملیة إعداد التقاریر المالیة للشركة علىإن القیمین 

  
  الحسابات حول تدقیق البیانات المالیة للشركةمسؤولیات مدقق 

غایتنا الحصول على تأكید معقول فیما إذا كانت البیانات المالیة ككل خالیة بصورة عامة من أخطاء جوھریة، إن 
إن التأكید المعقول ھو . سواء كانت ناشئة عن غش أو عن خطأ، وكذلك إصدار تقریر المدقق الذي یتضمن رأینا

ً للمعاییر الدولیة للتدقیق سوف تكشف  مستوى عاٍل من التأكید، ولكن ال یضمن أن عملیة التدقیق التي تمت وفقا
ً أي خطأ جوھري في حال وجوده وقد تنشأ األخطاء عن الغش أو عن الخطأ، وتعتبر جوھریة بشكل فردي . دائما

من المستخدمین بناًء على ھذه  أو مجمع فیما إذا كان من المتوقع تأثیرھا على القرارات االقتصادیة المتخذة
  .البیانات المالیة

ً لمعاییر التدقیق الدولیة، فإننا نمارس التقدیر المھني ونحافظ على الشك المھني طوال  كجزء من عملیة التدقیق وفقا
ً . التدقیق فترة   :كما نقوم أیضا

ئة عن غش أو عن خطأ، وكذلك بتحدید وتقییم مخاطر األخطاء الجوھریة في البیانات المالیة، سواء كانت ناش
التصمیم والقیام بإجراءات التدقیق بما ینسجم مع تلك المخاطر والحصول على أدلة تدقیق كافیة ومناسبة توفر 

ً لرأینا إن مخاطر عدم اكتشاف خطأ جوھري ناتج عن الغش تفوق تلك الناتجة عن الخطأ، حیث یشمل . أساسا
 .، سوء التمثیل أو تجاوز نظام الرقابة الداخليالغش التواطؤ، التزویر، الحذف المتعمد

ً للظروف،  باإلطالع على نظام الرقابة الداخلي ذو الصلة بالتدقیق من أجل تصمیم إجراءات تدقیق مناسبة وفقا
 .ولكن لیس من أجل إبداء رأي حول فعالیة الرقابة الداخلیة للشركة

التقدیرات المحاسبیة واإلیضاحات المتعلقة بھا المعدة من قبل  بتقییم مالءمة السیاسات المحاسبیة المتبعة ومعقولیة
 .اإلدارة

باستنتاج مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمراریة المحاسبي، وبناًء على أدلة التدقیق التي تم الحصول 
ً ھامة علیھا، استنتاج فیما إذا كان ھناك حالة جوھریة من عدم الیقین متعلقة بأحداث أو ظروف قد ت ثیر شكوكا

وفي حال االستنتاج بوجود حالة جوھریة من عدم الیقین، یتوجب علینا لفت . حول قدرة الشركة على االستمرار
االنتباه في تقریرنا إلى اإلفصاحات ذات الصلة الواردة في البیانات المالیة، أو في حال كانت ھذه اإلفصاحات غیر 

نعتمد في استنتاجاتنا على أدلة التدقیق التي تم الحصول علیھا حتى تاریخ ھذا و. كافیة یتوجب علینا تعدیل رأینا
 .ومع ذلك، قد تؤدي األحداث أو الظروف المستقبلیة بالمنشأة إلى التوقف عن االستمرار كمنشأة عاملة. تقریرنا
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نت البیانات المالیة بتقییم العرض اإلجمالي بنیة ومحتوى البیانات المالیة، بما في ذلك اإلفصاحات وفیما إذا كا
 .تظھر العملیات واألحداث ذات العالقة بطریقة تحقق العرض العادل

نقوم بالتواصل مع القیمین على الحوكمة فیما یتعلق على سبیل المثال ال الحصر بنطاق وتوقیت ونتائج التدقیق 
  .تدقیقناالھامة، بما في ذلك أي خلل جوھري في نظام الرقابة الداخلي یتبین لنا من خالل 

كما نقوم بإطالع القیمین على الحوكمة ببیان یظھر امتثالنا لقواعد السلوك المھني المتعلقة باالستقاللیة، والتواصل 
معھم بخصوص جمیع العالقات وغیرھا من المسائل التي یحتمل االعتقاد بتأثیرھا على استقاللیتنا بشكل معقول 

  .وإجراءات الحمایة ذات الصلة حیث ینطبق
ن األمور التي تم التواصل بشأنھا مع القیمین على الحوكمة، نقوم بتحدید أكثر ھذه األمور أھمیة في تدقیق م

نقوم بتوصیف ھذه األمور في تدقیقنا حول التدقیق . الحالیة، والتي تعد أمور تدقیق رئیسیة سنةالبیانات المالیة لل
إال إذا حال القانون أو األنظمة دون اإلفصاح العلني عنھا، أو عندما نقرر في حاالت نادرة للغایة، أن ال یتم 

بشكل معقول أن تفوق منفعتھا عرض أمر معین في تقریرنا في حال كان لإلفصاح تأثیرات سلبیة یتوقع منھا 
  .المصلحة العامة

  
  إفصاح حول متطلبات قانونیة وتنظیمیة

ً التأكد من مدى التزام الشركة بتطبیق أنظمة وتعلیمات ھیئة األوراق واألسواق  إن نطاق تدقیقنا یتضمن أیضا
ً المتعلقة منھا بالبیانات وھیئة اإلشراف على التأمین  المالیة السوریة    .المالیةوخصوصا

تحتفظ الشركة بقیود وسجالت محاسبیة منظمة بصورة أصولیة، وإن البیانات المالیة المرفقة متفقة معھا ونوصي 
  .بالمصادقة علیھا

 سوریة -دمشق   
                                                                                   م٢٠٢١ آذار   ٣١ 

  المحاسب القانوني                                                                                                       

  محمد یوسف الصیرفي                                                                   
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  للتأمین السوریة الوطنیةلشركة ا                                           

  شركة مساھمة مغفلة عامة

   إیضاحات حول البیانات المالیة

   ٢٠٢٠ كانون األول ٣١المنتھیة في  للسنة

  

   وغایتھا تأسیس الشركة -١
م، ٢٠٠٦شباط  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  ١٤٦٥٢لمحافظة دمشق تحت الرقم 
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 غایة الشركة مزاولة أعمال التأمین المباشرة في كافة فروع التأمین
ً موزعة بین جمیع المحافظات السوریة   .فرعا

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

  .بناء الشركة الوطنیة للتأمین –شارع النھر  –ضة العنوان الرو

  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(والجدیدة الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة  امت الشركة بتطبیق جمیع المعاییر والتفسیرات المعدلةق 
التابعة للمجلس والتي تخص وتسري على نشاطات الشركة والتي أصبحت ساریة المفعول في أو بعد ) IFRIC(إعداد التقاریر المالیة 

كل جوھري على المبالغ واإلفصاحات الواردة في القوائم والتي لم تؤثر بشفي إعداد القوائم المالیة للشركة،  ٢٠٢٠أول 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

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

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

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

  
  .٢٠٢١أول كانون الثاني 

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

  
  ).٤(وھو یحل محل المعیار الدولي للتقاریر المالیة  رقم 

  
ھدف لضمان تقدیم المنشأة للمعلومات المالئمة التي تعبر بصدق عن عقود وی

التأمین، مما یوفر لمستخدمي القوائم المالیة األساس الالزم لتقویم أثر عقود 

    
بحسب ما اقترحھ  ٢٠٢٢أول كانون الثاني   

مجلس إدارة مجلس معاییر المحاسبة الدولیة في 
  .م٢٠١٨اجتماعھ المنعقد في تشرین الثاني 
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  .التأمین على المركز المالي للمنشأة وأدائھا المالي وتدفقاتھا النقدیة
  

عھا، تجمیعھا، ومستوى یوضح أنوا(یحدد المعیار مبادئ إثبات عقود التأمین 
، وقیاس عقود التأمین األولي )تجمیعھا، فصل المكونات عن عقد التأمین

  .والالحق، وعرضھا، واإلفصاح عنھا
  
  

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

  .ةالمالیة للشرك

   السیاسات المحاسبیة -٣
  :التقید بالمعاییر

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

  :أسس إعداد البیانات المالیة

باستثناء الموجودات المالیة المحتفظ بھا بغرض المتاجرة والتي تظھر بالقیمة ، 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 بموجب ترتیب تقریبي تبعا
  .لسیولتھا النسبیة من األعلى سیولة إلى األقل سیولة

  :إن أھم السیاسات المحاسبیة ملخصة أدناه

  :تحویل العمالت األجنبیة. أ

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

  .يبیان الوضع المال

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

  .یتم قید أرباح وخسائر فروقات الصرف الناتجة من جراء ھذه العملیات في بیان الدخل الشامل اآلخر

   :بلغت أسعار صرف العمالت األجنبیة كما یلي

  
 كانون األول  ٣١كما في      ولكانون األ ٣١كما في  
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  :الموجودات الثابتة المادیة. ب

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

  .إلى حالتھا التشغیلیة

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

  .األصول جاھزة لالستعمال

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

   %  

  ٤  البناء
  ١٠  األثاث والمفروشات

  ٣٣ -١٥  لوازم معلوماتیة ومكتبیة
  ٢٠  وسائل نقل

   

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

  :التأمینات االجتماعیة. ح

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

  .على ھذا التعویض من مؤسسة التأمینات االجتماعیة

  :المؤونات. د

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

  :ضریبة الدخل. ز

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

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

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

  :أمینعقود الت. 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

  .التأمین إیرادات عند إصدار البوالصاألقساط على عقود 



١٤ 
 

یتم یتم احتساب االحتیاطي الحسابي المتعلق بالتأمین على الحیاة بناًء على رأي خبیر اكتواري مقبول لدى ھیئة اإلشراف على التأمین و
ً 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 الحوادثتأمین  ٦٠
  التأمین الصحي  ٤٠

  

  :التزامات عقود التأمین. ط

 التزامات عقود التأمین تجاه المطالبات تحت التسویة ناتج من مطالبات بلغت للشركة وال زالت تحت التسویة بتاریخ بیان الوضع المالي
ً لتعلیمات ھیئة اإلشراف على التأمین كما یلي. عنھاباإلضافة إلى مطالبات حصلت ولم یبلغ    :ویتم احتسابھا وفقا

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

  ):IBNR(مطالبات حصلت ولم یبلغ عنھا  -

والحیاة  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

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

من قیمة التغیر في احتیاطي قید % ١٥یتم احتساب أیھما أكثر  ،٢٠١٥
ً منھ (التسویة  إجمالي احتیاطي قید التسویة محتجز آلخر المدة مطروحا

من قیمة % ٧.٥أو ) إجمالي احتیاطي قید التسویة المفرج عنھ أول المدة
  .األقساط المكتتب بھا

  

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

  .حتجاز فیھالمنتھیة، بشكل ربع سنوي في نھایة الربع التالي للربع الذي تم اال

  :عملیات إعادة التأمین. ف

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

  .في حسابات ھذه الشركات

  :حصة معیدي التأمین من االحتیاطي الفني والحسابي. ق

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

  :صة معیدي التأمین من االحتیاطي الفني والحسابي كذمم مدینة في بیان الوضع المالي ویتم احتسابھا كما یليیتم إظھار ح



١٥ 
 

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

  ):IBNR(مطالبات حصلت ولم یبلغ عنھا  -

واإللزامي  والحیاة جمیع فروع التأمین عدا التأمین الصحي
  سیارات

من قیمة حصة معیدي التأمین من مطالبات تحت % ١٥أیھما أكثر 
  .من قیمة أقساط إعادة التأمین العائدة لنفس السنة% ٧.٥     التسویة أو

  

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

من حصة المعید من قیمة التغیر % ١٥، یتم احتساب أیھما أكثر ٢٠١٥
إجمالي احتیاطي قید التسویة محتجز آلخر المدة (في احتیاطي قید التسویة 

ً منھ إجمالي احتیاطي قید التسویة المفرج عنھ أول المدة أو ) مطروحا
  .لتأمین العائدة لنفس السنةمن أقساط إعادة ا% ٧.٥

  

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

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

  :المطالبات المدفوعة. ك

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

  :إیرادات الفوائد. ل

، وتتضمن الفوائد المكتسبة على الودائع لدى المصارف والتي الدخل الشامل اآلخرتقید إیرادات الفوائد على أساس االستحقاق في بیان 
  .الفائدة المطبقةتحتسب على أساس المبلغ ونسبة 

  :الموجودات والمطلوبات المالیة. م

ً في الشروط التعاقدیة لألدوات المالیة   .یتم االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالیة في بیان الوضع المالي عندما تصبح الشركة طرفا

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

  .تظھر الذمم الدائنة وذمم شركات إعادة التأمین بقیمتھا االسمیة

  :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 
  .من تاریخ بیان الوضع المالي حیث یتم تصنیفھا في الموجودات المتداولة سنةاالستثمارات ل

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

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 . وفق كلفتھا التاریخیة بعد تنزیل خسائر التدني في القیمة إن وجدت موثوق، تسجل

ً في حقوق المساھمین إلى بیان الدخل الشامل في حال كانت االستثمارات منتجة للفوائد، . اآلخر األرباح والخسائر المعترف بھا سابقا
  .وفق طریقة معدل الفائدة الفعلياآلخر  ل الشاملتسجل الفوائد في بیان الدخ
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في . ھي قیمتھا المدرجة في األسواق المالیة في تاریخ بیان الوضع المالي مالیة من خالل بیان الدخل الشاملالستثمارات القیمة العادلة 
قبولة مثل حسم التدفقات النقدیة أو صافي قیمة حال عدم توفر ھذه القیمة في األسواق المالیة، یتم تقدیر القیمة العادلة وفق طرق تقییم م

  .األصول أو القیمة السوقیة الستثمارات مشابھة

  :االستثمارات العقاریة. و

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

. التي نتج فیھا ھذا التغیر سنةخسارة ناتج عن التغیر بالقیمة العادلة لالستثمارات العقاریة یتم االعتراف بھ في بیان الدخل الشامل لل
، یتم االعتراف بالربح أو ر الكلفة بعد تنزیل االستھالكات المتراكمة وخسائر تدني القیمة إن وجدتتظھر االستثمارات العقاریة بسع

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

  :كلفة االستدانة -ج

  .التي تحققت فیھا ھذه الكلفة سنةیتم تسجیل كلفة االستدانة في بیان الدخل الشامل والدخل الشامل اآلخر في ال

  :النقد وما یوازي النقد. ي

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

   للتقدیرات واالفتراضاتومصادر 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 
وقد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات . وعلى عوامل أخرى تعتبر ذات صلةالسابقة المتعلقة بھا على عامل الخبرة 

  .واالفتراضات

 سنةالتقدیرات المحاسبیة في ال تعدیلالناتجة عن  تم إجراء القیودی. الخاصة بھا بصورة مستمرةضات تتم مراجعة التقدیرات واالفترا
ً على ھذه ال یؤثر التعدیل االتقدیر وذلك إذا كان ھذتعدیل فیھا  حصلالتي المالیة  وفترات الحقة إذا كان  التعدیل سنة، أو في سنةحصریا
  .الحقة الحالیة وفترات سنةؤثر على الی التعدیل

  :للتقدیرات واالفتراضاتالمصادر األساسیة 

  :استھالكات األصول الثابتة. أ

تقوم الشركة بمراجعة األعمار اإلنتاجیة المقدرة لألصول الثابتة المادیة وطریقة االستھالك المطبقة وقیمة ، ٣كما جاء في اإلیضاح رقم 
  .وضع ماليبتاریخ كل بیان النفایة في نھایة العمر اإلنتاجي لألصل 

  :مؤونات الدیون المشكوك بتحصیلھا. ب

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

  :ونات الالزمةتدني قیمة الموجودات وتكوین المؤ .ج

باعتقاد اإلدارة، ال  .اإلدارة بتقدیر القیمة االستردادیة لألصول تقومفي ظل الظروف الراھنة التي تمر بھا الجمھوریة العربیة السوریة، 
  .توجد مؤشرات لتكوین مؤونات تدني
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  :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 المطالبات یتم تقدیر االلتزامات الناشئة . مؤكدة یجب أخذھا باالعتبار عند تقدیر االلتزام الذي ستقوم الشركة بتسدیده الحقا

إن االلتزام للمطالبات المبلغ عنھا والتي لم یتم سدادھا یتم . المركز الماليل من القیمة المتوقعة لتكالیف المطالبات المبلغ عنھا بتاریخ لك
ً إلى المعلومات المتعلقة   .بكل مطالبة على حدة تقدیره استنادا

  :انخفاض قیمة ذمم التأمین المدینة. ـھ

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

ورأي اإلدارة  السنةًء على المعلومات التاریخیة للشركة والدراسات التفصیلیة التي تمت خالل وكذلك یتم مراجعة نسب التحصیالت بنا
یتم إثبات . الدخل الشامل اآلخریتم إثبات الفرق بین المبالغ المتوقع تحصیلھا والقیمة الدفتریة كمصاریف في بیان . القانونیة للشركة

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

  :مبدأ االستمراریة. ي

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

ل االستقرار التي تمر بھا الجمھوریة العربیة السوریة وحالة عدم الیقین المستقبلیة، فإن الشركة تملك الموارد الكافیة لالستمرار بالعم
  .اًء علیھ فقد تم إعداد القوائم المالیة على أساس مبدأ االستمراریةبن. في المدى المستقبلي المنظور
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  في حكمھالنقد وما  - ٥

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

  ٢٠٢٠ كانون أول ٣١كما في 
 

 المجموع
 .س.ل

  عمالت أجنبیة بما یعادل 
 .س.ل 

 
 .س.ل

 

   ١٥,٠٥٥,١٦٠ 

 
- 

 
 النقد في الصندوق    ١٥,٠٥٥,١٦٠

١٥,٠٥٥,١٦٠ 

 
- 

 
١٥,٠٥٥,١٦٠ 

 
  

  النقد لدى المصارف 
 حسابات جاریة   ٦٩٦,٩٦٨,٣١٧  ٤٣٢,٣٧٩,٠٠٧  ١,١٢٩,٣٤٧,٣٢٤
١,٢١١,٤٤٦,٤٨٣ 

 
٤٠١,٩٢٠,٠٠٠ 

 
  أشھر أو أقل  ٣ودائع ألجل استحقاقھا األصلي خالل   ٨٠٩,٥٢٦,٤٨٣

٢,٣٤٠,٧٩٣,٨٠٧ 
 

٨٣٤,٢٩٩,٠٠٧ 
 

١,٥٠٦,٤٩٤,٨٠٠ 

٢,٣٥٥,٨٤٨,٩٦٧ 
 

٨٣٤,٢٩٩,٠٠٧ 
 

 إجمالي النقد وما یوازي النقد   ١,٥٢١,٥٤٩,٩٦٠

  ٢٠١٩كانون األول  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
  
  

  

تضمن بند حسابات جاریة لدى المصارف ودائع ذات فترات إیداع أصلیة أقل من ثالثة أشھر، تسجل فوائدھا ضمن بیان الدخل * 
 %٢.٣٥( ٢٠٢٠ كانون أول ٣١المنتھیة في  سنةالخالل  %٠.٥٠الفائدة على الودائع اآلجلة بالعمالت األجنبیة  سعربلغ . الشامل
  ).٢٠١٩كانون أول  ٣١سنة المنتھیة في الخالل 

*  

  

  

  

  

  

  

  



١٩ 
 

   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

    ٢٠٢٠ كانون أول ٣١كما في 
 المجموع 

 
 یعادلعمالت أجنبیة بما 

 .س.ل  .س.ل   .س.ل 
  ٤,١٩١,٣٩٢,٥٩٩ 

 

٢,٦٥٦,٣٩٢,٥٩٩ 

 

  ودائع استحقاقھا خالل سنة ١,٥٣٥,٠٠٠,٠٠٠

- 

 

- 

 

 ودائع استحقاقھا خالل أكثر من سنة   -

٢,٦٥٦,٣٩٢,٥٩٩   ٤,١٩١,٣٩٢,٥٩٩ 
 

١,٥٣٥,٠٠٠,٠٠٠ 
 

  ٢٠١٩كانون 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   -

٢,٦٦٦,٩٥٦,٨٥٨ 
  

٥٩٤,٩٠٦,٨٥٨ 

 

٢,٠٧٢,٠٥٠,٠٠٠ 

   

-%٧.١( ٢٠٢٠ كانون أول ٣١المنتھیة في  سنةالخالل  %٧.٥-%٧.١الودائع اآلجلة باللیرة السوریة  سعار الفائدة علىبلغ معدل أ
 %٣.٥-%١، بینما بلغ معدل أسعار الفائدة على الودائع اآلجلة بالعمالت األجنبیة )٢٠١٩ كانون أول ٣١المنتھیة في  سنةلل  %٧.٥

  .)٢٠١٩ كانون أول ٣١المنتھیة في  سنةلل  %٢.٨٩-%٢.٨٥(

  استثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل -٧

  :یمثل ھذا البند أسھم شركات محلیة مشتراة من سوق دمشق لألوراق المالیة، ویتكون مما یلي

 كانون األول ٣١في  كما
 

كانون أول ٣١كما في   
 ٢٠١٩   

 
٢٠٢٠   

 .س.ل  .س.ل 
 ٢٩,٥١٢,٣٢٠ 

 

 الرصید بدایة السنة                ٢٣,٣٩١,٦٣٨

)٦,١٢٠,٦٨٢     ( 

 

 ستثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخلصافي التغیر في القیمة العادلة ال      ٢١,٩٧٦,٨٣١

٢٣,٣٩١,٦٣٨ 

 

 نھایة السنةالرصید                ٤٥,٣٦٨,٤٦٩



٢٠ 
 

  

  :تتوزع االستثمارات المالیة كما یلي

   ٢٠٢٠ كانون أول ٣١كما في 
 السوقیة لألسھم القیمة

 

القیمة السوقیة 
 للسھم

 

القیمة اإلسمیة 
 للسھم

 

 اسم الشركة  عدد األسھم المشتراة

٧١٧.١٩  ٣٩,٤٨٤,٨٩٥ 

 

 سوریة - بنك قطر الوطني ٥٥,٠٥٥ ١٠٠

٤١٨.٧٥  ١,٥٦٤,٠٣١ 

 

 البنك العربي ٣,٧٣٥ ١٠٠

٦٨٢.٥  ٤,٣١٩,٥٤٣ 

 

 بنك عودة سوریة ٦,٣٢٩ ١٠٠

٤٥,٣٦٨,٤٦٩ 
  

   ٢٠١٩كانون األول  ٣١كما في 

 السوقیة لألسھم القیمة

 

القیمة السوقیة 
 للسھم

 

القیمة اإلسمیة 
 للسھم

 

 اسم الشركة  عدد األسھم المشتراة
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 
     

  استثمارات مالیة من خالل بیان الدخل الشامل -٨

ً في شركة محلیة مساھمة قابضة كما في  . فیھا من المساھمین المؤسسینالوطنیة الشركة ، م٢٠٢٠ كانون أول ٣١یمثل ھذا البند أسھما
  .م٢٠١٩و ٢٠١٨ يعام كل من خسائر فيوحققت  ،٢٠١٦ربح سھم عام عدلت الشركة وقد 

 كانون األول ٣١في  كما
 

كانون أول ٣١كما في   
 ٢٠١٩   

 
٢٠٢٠   

  .س.ل  .س.ل 

٥٣,٥٦٠,٠٠٠ 

 

 الرصید بدایة السنة                ٦٣,٨٦٠,٠٠٠

١٠,٣٠٠,٠٠٠  

 

  سداد دفعة من قیمة استثمارات مالیة من خالل بیان الدخل الشامل  -

- 

 

 مالیة من خالل بیان الدخل الشاملتغیر في القیمة العادلة الستثمارات  )     ٥,٨٧٦,١٥٠(

٦٣,٨٦٠,٠٠٠ 

 

 نھایة السنةالرصید                ٥٧,٩٨٣,٨٥٠
  

  

  



٢١ 
 

  مدینون عمالء -٩

  :یتكون ھذا البند مما یلي

كانون األول ٣١كما في   
 

كانون أول ٣١كما في   
 ٢٠١٩   

 
٢٠٢٠   

.س.ل  .س.ل     

 عمالء مدینون ٥٣٩,٨٩١,٢٣٢ ٣٦٤,٠٠٢,٧٦٠

  مؤونة دیون مشكوك في تحصیلھا )    ١٣,٤٨٤,٦٠٨( )    ١٣,٤٨٤,٦٠٨(

٥٢٦,٤٠٦,٦٢٤ ٣٥٠,٥١٨,١٥٢ 
 

  

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

  
  

  

  

  

  

   

   حسابات شركات التأمین وإعادة التأمین مدینة - ١٠

  :یتكون ھذا البند مما یلي
كانون األول ٣١كما في   

 
كانون أول ٣١كما في   

 ٢٠١٩   
 

٢٠٢٠   
.س.ل  .س.ل     

 شركات إعادة تأمین محلیة ١,٠٤٣,٦٩٩ ١١١,٨٣٩

  خارجیةشركات إعادة تأمین  ٣٤٠,٨٢٨,٣٩٤ ١٦٢,٨١٦,٠٨٣

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

٣٤٠,٧٧٨,١٩٦ ١٦١,٨٣٤,٠٢٥ 
 

  

كانون األول ٣١كما في   
 

كانون أول ٣١كما في    
٢٠١٩   

 
٢٠٢٠    

 .س.ل  .س.ل
 

 الرصید كما في بدایة السنة ١٣,٤٨٤,٦٠٨ ١٧,٣٢٦,٦١٥

 ضافاتاإل - ٧,٣٠٧,٩٩٣

  االستبعاد - )   ١١,١٥٠,٠٠٠(

   السنةالرصید كما في نھایة   ١٣,٤٨٤,٦٠٨ ١٣,٤٨٤,٦٠٨



٢٢ 
 

  

  

  

  العملیات مع أطراف ذات عالقة – ١١

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

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

كانون األول ٣١كما في   
 

كانون أول ٣١كما في   
   ٢٠١٩    

 
٢٠٢٠    

.س.ل    .س.ل    
   ١,١٧٢,٠٨٨ ٤,٥٢٧,١١٥ 
  

 اإلدارة وكبار الموظفینأعضاء مجلس 
٩٤,٥٠٧,٤١١ ٥٨,٦٤١,٩٢٧ 

  
 شركات تحت سیطرة مشتركة

٩٥,٦٧٩,٤٩٩ ٦٣,١٦٩,٠٤٢ 
     

  أطراف ذات عالقة –ذمم دائنة 

  كانون األول ٣١كما في 
 

  كانون أول ٣١كما في 
   ٢٠١٩    

 
٢٠٢٠    

 .س.ل  .س.ل   
   ٢,١٧٥,٨٦٣ ١٠,٤٨٥ 
  

 الموظفین أعضاء مجلس اإلدارة وكبار
        ٢٩,٢٤٨          ٦١,٣٣٩  

  
 شركات تحت سیطرة مشتركة

٢,٢٠٥,١١١ ٧١,٨٢٤ 
     

  

  : بنود بیان الدخل الشامل. ب

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

     كانون أول ٣١المنتھیة في  سنةلل
  ٢٠١٩    

 
٢٠٢٠    

 .س.ل  .س.ل  
  ١,١٣١,٢٦٥,٤٣٨ ٩٥٦,٠٤٦,٤٩٩ 

 

 أقساط التأمین 

)٢٩,٦٧٧,٦٧٤( )      ٢٨,٢٧٨,٧٣٠        ( 

 

 رواتب وأتعاب اإلدارة العلیا

)٨,٩٠٠,٠٠٠( )         ٩,٨٠٠,٠٠٠          ( 

 

 أتعاب مجلس اإلدارة وتعویضات

)٢٦,٩٢٥,٤٥٤( )         ٧,٤٨١,٠٠٠       ( 

 

 أعضاء مجلس اإلدارةمكافآت 

)٧٤,٥٨٩,٥٦٥( )     ١٠٣,٨٠٦,٥٦٥       ( 

 

 تعویضات مدفوعة



٢٣ 
 

  
   فوائد مستحقة غیر مقبوضة وأرصدة مدینة أخرى - ١٢

  :یتكون ھذا البند مما یلي

  كانون األول ٣١كما في 
 

  كانون أول ٣١كما في 
   ٢٠١٩    

 
٢٠٢٠    

 .س.ل  .س.ل   
   ٤٧,٦٣٧,٦٠٢ ٢٢,٦٠٠,٧١٨ 
  

  *فوائد مستحقة
٥,٣٢١,٩٥٦ ٤,٢٦٥,٠٠٣ 

  
 ً   إیجارات مدفوعة مقدما

١٢,٩٢٣,٠٤٧         ١٥,٧٣٨,٨٦٨         
  

 **حسابات محجوزة
٢٤,٨٦٦,٥٥١  ٣٠,١٢١,٦٩٤  

  
 حسابات مدینة أخرى ودفعات مقدمة للموظفین

٩٠,٧٤٩,١٥٦ ٧٢,٧٢٦,٢٨٣ 
     

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

  معیدي التأمین من االحتیاطیات الفنیة والحسابیة حصة - ١٣

     ٢٠٢٠ كانون أول ٣١كما في 
حصة معیدي التأمین من    المجموع

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

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

٦٩,٦٠٥,٦٢٠   
- 

 الحیاة   ٥٦,٤٠٥,٦٢٠   ١٣,٢٠٠,٠٠٠  

  الحریق   ٦٣,٧٦٣,٨٢٠   ٤٨,٦٧٥,٠٣٤   ١١,٩٥٥,٧١٦   ١٢٤,٣٩٤,٥٧٠

 البحري   ٩,٣٨٥,٣٢٨   ٧,٢٩٤,٠٨٠   ٢,٨١٥,٥٩٨   ١٩,٤٩٥,٠٠٦

 شاملالسیارات    ١٣,٢٢٠,٠٣٦   -   ٢,٤٧٨,٧٥٧   ١٥,٦٩٨,٧٩٣

 السیارات إلزامي   -   ٣١٤,١٨٥,٦٠٩   ٤٤,٦٥٧,٤٤٣   ٣٥٨,٨٤٣,٠٥٢

 الھندسي   ٢,٩٣٤,٥٥٤   ٢,٨٧٩,٣٩٤   ٥٥٠,٢٢٩   ٦,٣٦٤,١٧٧

 الحوادث العامة   ١٠,٦٧٣,٠٦١   ٤,٩٤٥,٨٤٨   ٢,٠٠١,١٩٩   ١٧,٦٢٠,١٠٨

٦,٤٦٨,٥٧١ 

 

٧١٨,٧٣٠ 

 

- 

 

  الحوادث الشخصیة ٥,٧٤٩,٨٤١

 السفر   ٤,٠٧٩,٧٠٨   ٢٧١,٩٦٨   ٩٣٢,٨٢٦   ٥,٢٨٤,٥٠٢

١٦٦,٢١١,٩٦٨   ٣٩١,٤٥١,٩٣٣   ٦٦,١١٠,٤٩٨   ٦٢٣,٧٧٤,٣٩٩   

 
  

 
  

 
  

 
  

    



٢٤ 
 

   ٢٠١٩ كانون أول ٣١كما في 

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

یرادات إحصة المعید من     مطالبات قید التسویة
   غیر مكتسبة 

   .س.ل  .س.ل  .س.ل  .س.ل
٣٦,٠٥٢,٢٤٠ 

  
- 

  
٦,٤٠٠,٠٠٠ 

  
 الحیاة   ٢٩,٦٥٢,٢٤٠

١٢٣,٤٠٤,٢٠٩ 
  

١٠,٨٦٧,٢٨٨ 
  

٧٢,٤٤٨,٥٨٧ 
  

 الحریق   ٤٠,٠٨٨,٣٣٤

٣٣,٧٦٨,٥٦٨ 
  

٣,٧١٤,٣٤٢ 
  

١٢,٧٠٦,٦٨٦ 
  

 البحري   ١٧,٣٤٧,٥٤٠

٨,١١٩,٧٩٥ 
  

١,٢٨٢,٠٧٣ 
  

- 
  

 شاملالسیارات    ٦,٨٣٧,٧٢٢

١٨٠,٩٧٦,٧٩٩ 
  

٢٢,٧٧١,٤٨٠ 
  

١٥٨,٢٠٥,٣١٩ 
  

 السیارات إلزامي   -

٩٨١,٠٩٨ 
  

١٤٢,٧٥٢ 
  

٧٧,٠٠٠ 
  

 الھندسي   ٧٦١,٣٤٦

١٢,٥٠٣,٠٩٥ 
  

١,٣٠٨,١٦٧ 
  

٤,٤٣٣,٢٧٠ 
  

 العامةالحوادث    ٦,٧٦١,٦٥٨

٤,٤٥٣,٧٣٤ 

 

٣٣٣,٤٣٤ 

 

١,١٢٩,٩٧٩ 

 

 الحوادث الشخصیة   ٢,٩٩٠,٣٢١

٢,٤٨١,٨٠٥ 
  

٦٠٥,٢١٤ 
  

- 
  

 السفر   ١,٨٧٦,٥٩١

٤٠٢,٧٤١,٣٤٣ 
  

٤١,٠٢٤,٧٥٠ 
  

٢٥٥,٤٠٠,٨٤١ 
  

١٠٦,٣١٥,٧٥٢   



٢٥ 
 

 ١٤-  الموجودات الثابتة المادیة (بعد تنزیل االستھالك المتراكم)

 المجموع
 

 أثاث ومفروشات
 

 وسائل نقل
 

أجھزة ومعدات 
 كومبیوتر وأجھزة

 

المباني وتحسینات 
 علیھا

س.ل   
 

س.ل  
 

س.ل  
 

س.ل  
 

س.ل  
 

         
 :لتكلفة التاریخیةا

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     

١١٦,٧٥٧,٢٦٥ 
 

٩,٤٦٢,٥٠٠ 
 

- 
 

٢٧,٩٦٢,٠٠٠ 
 

  إضافات ٧٩,٣٣٢,٧٦٥
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 استبعادات -

٢٠٢٠ كانون أول ٣١الرصید كما في  ٥٥٧,٣٦٨,٧٠٠   ١٢٢,٦٩٠,٢٥٠   ١٤,٠٢٣,٨٢٥   ٥٢,٦٠٥,٧٦٣   ٧٤٦,٦٨٨,٥٣٨     

 

 

 

 

 

 

 

 

 االستھالكات المتراكمة       
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(     

)٢٦,٩١٦,٠٩٦    ( 
 

)١,٥٥٩,٦٩٢   ( 
 

- 
 

)٦,١٨٢,٥٧٨      ( 
 

  إضافات )     ١٩,١٧٣,٨٢٧(
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 استبعادات -

٢٠٢٠ كانون أول ٣١الرصید كما في  )   ٢١١,٣٣٢,٠٧٩(   )   ٩١,٥٤٤,٧٧٠(   )    ١٣,٤٢٥,٢٨٤(   )   ٣٥,٠٠٦,٤٧٢(   )  ٣٥١,٣٠٨,٦٠٥(     

 :القیمة الدفتریة الصافیة         
 ٢٠٢٠كانون أول    ٣١الرصید كما في  ٣٤٦,٠٣٦,٦٢١   ٣١,١٤٥,٤٨٠   ٥٩٨,٥٤١   ١٧,٥٩٩,٢٩١   ٣٩٥,٣٧٩,٩٣٣
 ٢٠١٩كانون أول    ٣١الرصید كما في  ٢٨٥,٨٧٧,٦٨٣   ٩,٣٦٦,٠٥٨   ٥٩٨,٥٤١   ٩,٦٩٦,٤٨٣   ٣٠٥,٥٣٨,٧٦٤

 



٢٦ 
 

  
   ودیعة مجمدة لصالح ھیئة اإلشراف على التأمین - ١٥

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

  .الما تقوم الشركة بعملھاملیون لیرة سوریة، على أن تبقى ھذه الودیعة مجمدة ط 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 

    :حسابات شركات إعادة التأمین الجاریة والتي تتلخص بما یلي

   .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  -

شركات إعادة التأمین تتحدد في االتفاقیات المعقودة معھا، وتبلغ نسبة الفائدة المتفق علیھا في العام الحالي تقوم الشركة بدفع فائدة مدینة ل
  .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   
 

أول كانون ٣١كما في   
   ٢٠١٩ 

 
٢٠٢٠ 

.س.ل    .س.ل    
   ١,٩٨٤,١٨٧ - 
  

 شركات إعادة تأمین محلیة
٦١٩,٦١٥,٦٦٣ ٢١٤,٥١٩,٨٧٠ 

  
 شركات إعادة تأمین خارجیة

٦١٩,٦١٥,٦٦٣ ٢١٦,٥٠٤,٠٥٧ 
     

  

  

  

  

  

  



٢٧ 
 

  االحتیاطیات الفنیة والحسابیة -١٧  

   :یتكون ھذا البند مما یلي

     ٢٠٢٠ 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   ٩١,٠٨٨,٢٩٥   ١٥,٥٠٠,٠٠٠   -   ١٠٦,٥٨٨,٢٩٥

 الحریق   ٦٨,٤٥٨,٥٢٦   ٥٧,٨٦٨,٩٢٨   ١٢,٨٣٥,٩٧٤   ١٣٩,١٦٣,٤٢٨

 البحري   ٣٤,٠٤٧,٧٤١   ١٩,١٢٧,٠٤٤   ١٠,٢١٤,٣٢٢   ٦٣,٣٨٩,١٠٧

 شاملالسیارات    ١١٩,٣٤٨,٦٩١   ٦٣,١٩٩,٥١٠   ٢٢,٣٧٧,٨٨٠   ٢٠٤,٩٢٦,٠٨١

 السیارات إلزامي   ٥٠,٢٧١,٨٠٤   ٩٧٣,٦٥٦,٣٨١   ٥٥,٤٣٥,٦٨٣   ١,٠٧٩,٣٦٣,٨٦٨

 الھندسي   ٣,٦٢٤,٥١٢   ٣,٢٢٠,٠٠٠   ٦٧٩,٥٩٦   ٧,٥٢٤,١٠٨

 الحوادث العامة   ١٤,٠٠٦,٨٦٩   ٥,٣٠٩,٦٦٩   ٢,٦٢٦,٢٨٨   ٢١,٩٤٢,٨٢٦

  الحوادث الشخصیة ٧,٤٧٦,٦٨٤ - ٩٣٤,٥٨٦ ٨,٤١١,٢٧٠

  الصحي ٧٥٠,٧٤٢,٠٠٢ ٧٨٣,٥٠٠,٠٠٠ - ١,٥٣٤,٢٤٢,٠٠٢

 السفر   ١١,٣١٩,١٧٥   ٥٤٣,٩٣٦   ٢,٤١٢,٧٨٠   ١٤,٢٧٥,٨٩١

١,١٥٠,٣٨٤,٢٩٨   ١,٩٢١,٩٢٥,٤٦٨   ١٠٧,٥١٧,١٠٩   ٣,١٧٩,٨٢٦,٨٧٥   

 
  

 
  

 
  

 
  

     ٢٠١٩كانون األول  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

 الھندسي   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   
  
  



٢٨ 
 

  ذمم دائنة ودائنون مختلفون - ١٨

   :یتكون ھذا البند مما یلي
  كانون األول ٣١كما في 

 
  كانون أول ٣١كما في 

  ٢٠١٩     
 

٢٠١٩     
 .س.ل  

 
 .س.ل

  ١٦,٢٣٣,٨٧٣ ١١,٩٦٢,٦٥٩ 

 

 جور مستحقةأضریبة رواتب و

٩,٨٠٠,٠٠٠ ٩,١٩٥,٠٠٠ 

 

 تأمینات مستردة 

٢,٥٧٣,٨٥٦ ٢,٠٦١,٨١٦ 

 

 تأمینات اجتماعیة مستحقة 

١٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ 

 

 مؤونة مواجھة مخاطر

٥,٧١٩,٤٢٦ ٣,٠١١,٤٤٠ 

 

  طوابع ورسوم تأمین 
١٧,١١٢,٧٩٥ ١١,٢٧٢,٠٨٠ 

 

 ھیئة اإلشراف على التأمین 

١٨,٢٥٢ ١٤٩,٤١٠ 

 

 صندوق متضرري الحوادث 

٨٩٨,٨٤٢ ٤٦٣,٩٨٦ 

 

 أتعاب قانونیة 

٢,٥٠٠,٠٠٠ ٢,٤٣٧,٥٠٠ 

 

 أتعاب مھنیة 

١,٩٤٤,٠٧٨ ١,٣٥٠,٢٧٣ 

 

 موردو خدمات و مستلزمات 

٩٩,٣٠٩,٣٠٨  ١٠,٤٥٩,٩٩٢ 

 

  صحیة موردو خدمات

٤٨,٤٣٣,٨٥٢ ٩,٥٣٧,٦٤٠ 

 

 مصاریف مستحقة 

١٧٦,٧٢٩,٨١١ ١٢,١٨١,٢١١ 

 

 رباح للدفعأنصبة أ 

٢,٥٨٠,٦٩٠ ٧٢٥,٧٧٨ 

 

 ذمم موظفون

١ - 

 

 دائنون مختلفون 

٣٩٣,٨٥٤,٧٨٣ ٨٤,٨٠٨,٧٨٦ 

    

   مؤجلةة یضریب مطلوبات - ١٩
  :یتكون ھذا البند مما یلي

  كانون األول ٣١كما في 
 ٢٠١٩   

  كانون األول ٣١كما في  
 ٢٠٢٠   

 .س.ل  .س.ل  
  ٢,٠٣٩,٤٠٠  ٢,٠٣٩,٤٠٠ 
 

 بدایة السنةالرصید في 

-  )٩٦٩,٥٦٤          ( 
 

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

١,٠٦٩,٨٣٦  ٢,٠٣٩,٤٠٠ 
  

 
 :خالل بیان الدخل الشامل من مالیة عن التغیر في القیمة العادلة الستثمارات  تم احتساب الضریبة الناتجةیتكون  

-  )٥,٨٧٦,١٥٠     ( 
 

)٨إیضاح رقم ( التغیر في قیمة استثمارات مالیة من خالل بیان الدخل الشامل  
-  ٨٨١,٤٢٢ 

 
  %١٥ضریبة الدخل 

-  ٨٨,١٤٢ 
 

 %١٠رسم إعادة اإلعمار 

-  ٤,٩٠٦,٥٨٦ 
 

الیة من خالل بیان الدخل الشاملفي 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% ١٠ادة اإلعمار بمعدل الوطنیة إلع

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

  

كانون أول ٣١كما في   
 ٢٠١٩ 

 
٢٠٢٠ 

.س.ل   
 

.س.ل  
 ٥٤٢,١٢٠,٩٨٠ 

 
     قبل الضریبة  سنةأرباح  ال ٢,٣٢٥,٢٩٩,٧٩٠

   
 یضاف

١٩,١٢١,٤٣٨ 
 

 استھالك مباني ١٩,١٧٣,٨٢٥
٢,٤٢٢,٣٥٨ 

 
  ٦٠ضریبة القانون  -

٦,١٢٠,٦٨٢ 
 

   مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخلإعادة تقییم استثمارات خسائر  -
٣,٨٠٠,٥٤٤ 

 
  محقق غیر صرف سعر مكاسب ٤٩,٣١٤,٨١٤

٨,٢٦١,٥٠٦ 
 

 مؤونة دیون مشكوك فیھا -
-  

 
  معدومة دیون  ١,٠٥٤,٨٥٤

   
 ینزل

٢٢,٠٧٤,٤١٦ 
 

  ٦٠إیرادات القانون  -
٢,١٦٤,٨٠٠ 

 
  ٢٠١٩مصاریف زیادة رأس المال  -

٤,٩٢٧,٠٠٠ 
 

  ٢٠١٨زیادة رأس المال مصاریف  -
٧,٤١٢,٤٣٩ 

 
 سعر صرف غیر محققة )خسائر/ (مكاسب ٢,٢٨١,١٢٦,١٥٣

- 
 

   مكاسب إعادة تقییم استثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل ٢١,٩٧٦,٨٣١
- 

 
 مصاریف سنوات سابقة -

٥٤٥,٢٦٨,٨٥٣ 
 

 األرباح الخاضعة للضریبة ٩١,٧٤٠,٢٩٩
٨١,٧٩٠,٣٢٨ 

 
 %)١٥(ضریبة الدخل  ١٣,٧٦١,٠٤٥

٨,١٧٩,٠٣٣ 
 

  % ١٠ إعمارإعادة  ١,٣٧٦,١٠٤
٨٩,٩٦٩,٣٦١ 

 
  مصروف ضریبة الدخل ١٥,١٣٧,١٤٩

٣٥٠,١٩٦,١٢٥ 
 

  مكاسب أسعار صرف محولة من سنوات سابقة -
٥٢,٥٢٩,٤١٩ 

 
  %)١٥(ضریبة الدخل  -

٥,٢٥٢,٩٤١  
 

  % ١٠ إعمارإعادة   -
٥٧,٧٨٢,٣٦٠ 

 
  صرف محولة من سنوات سابقة ضریبة مكاسب أسعار -

   
 :إن حركة مؤونة ضریبة الدخل ھي كالتالي

 كانون أول ٣١كما في 
 

 كانون أول ٣١كما في 
 ٢٠١٩    

 
٢٠٢٠    

    ٢٤,٩٨٦,٠١٥ 
 

  سنةالرصید في بدایة ال ١٤٧,٧٥١,٧٢١   
)٢٤,٩٨٦,٠١٥     (  

 
)١٤٧,٧٥١,٧٢١     (   سنةالمدفوع خالل ال 

٨٩,٩٦٩,٣٦١  
 

  سنةإضافات خالل ال  ١٥,١٣٧,١٤٩
  ٨٩,٩٦٩,٣٦١   

 
 ١٥,١٣٧,١٤٩  

  ٥٧,٧٨٢,٣٦٠ 
 

  سعر صرف محولة من سنوات سابقة )خسائر( مكاسبإضافات عن  -
١٤٧,٧٥١,٧٢١ 

 
  سنةفي نھایة ال المعدل الرصید -

  

  

  

  



٣٠ 
 

  المال رأس - ٢١

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

س عبر ضم جزء من األرباح .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/لیصبح رأسمال الشركة  المدورة،

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

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

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

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

ملیون لیرة  خمسمئةس 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/، موافقة ھیئة اإلشراف على التأمین برقم ٢٠١٩تموز  ٤تاریخ / ١٩٥٠/المستھلك بالقرار رقم 

  .م٢٠١٩آب  ٥تاریخ / م/١١٧/األوراق واألسواق المالیة السوریة رقم  ، وقرار ھیئة٢٠١٩

  .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

  .عامةالمحققة، في انتظار موافقة الھیئة ال 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 

٢٠١٩   
كانون األول  ٣١كما في  

٢٠٢٠   
 .س.ل  .س.ل 
 صافي الربح قبل الضریبة ٢,٣٢٥,٢٩٩,٧٩٠  ٥٤٢,١٢٠,٩٨٠ 

 خسائر السنة غیر المحققة الناتجة عن تغیرات أسعار الصرف) مكاسب( )        ٢,٢٣١,٨١١,٣٣٩(  )        ٣,٦١١,٨٩٥(

٩٣,٤٨٨,٤٥١  ٥٣٨,٥٠٩,٠٨٥ 
 

%١٠اقتطاع االحتیاطي القانوني بمقدار  ٩,٣٤٨,٨٤٥  ٥٣,٨٥٠,٩٠٩  
  :حجز االحتیاطي الجدید لیصبح رصید االحتیاطي القانوني بعد

كانون األول  ٣١كما في 
٢٠١٩   

كانون األول  ٣١كما في  
٢٠٢٠  

 .س.ل  .س.ل  
  ٣١٧,٨٢١,٢٧٥  ٢٦٣,٩٧٠,٣٦٦ 
 

  رصید أول السنة

٩,٣٤٨,٨٤٥  ٥٣,٨٥٠,٩٠٩ 
 

  رباح األاحتیاطي قانوني عن إضافات 

٣٢٧,١٧٠,١٢٠  ٣١٧,٨٢١,٢٧٥ 
كانون األول  ٣١كما في المعدل الرصید    

  

  

  



٣١ 
 

  مدورة أرباح - ٢٣

% ٥على صرف مكافأة أعضاء مجلساإلدارة بنسبة  ٢٠٢٠حزیران  ٣٠الھیئة العامة العادیة المنعقدة یوم الثالثاء  وافقت 
س، كما أقرت باألغلبیة توزیع أرباح نقدیة على .ل/ ٢٦,٩٢٥,٤٥٤/والبالغة  ٢٠١٩من األرباح عن الدورة المالیة 

على باإلجماع  ٢٠١٩ آذار ٢٧ یوم الثالثاء العامة المنعقدة وافقت الھیئة( . من رأسمال الشركة% ٤٠المساھمین تعادل 
% ١٠.٢٩٤توزیع أرباح على المساھمین بنسبة من األرباح الصافیة، و% ٥صرف مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بنسبة 

األسھم  بتوزیع ١٥/٧/٢٠١٩تاریخ  م/١٠١/، وقد صدر قرار مجلس مفوضي الھیئة رقم كأسھم مجانیة من رأسمال الشركة
  .)م٢٩/٧/٢٠١٩المجانیة على المساھمین في نھایة یوم 

  

كانون األول ٣١كما في   
 

 

  :مما یلي بند أرباح مدورة یتكون 
 

٢٠١٩ 
 

 ٢٠٢٠  
.س.ل   .س.ل    
       ٢٧٧,٦٥٦,٥٢٩     ٣٠٤,٢٣١,٥٦٧  

 

 أول السنةالمعدل رصید ال

- )٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠   ( 

 

 توزیعات أرباح 

)٢٦,٩٢٥,٤٥٤( )       ٧,٤٨١,٠٠٠      ( 

 

 مكافآت مجلس اإلدارة 

)١٤٠,٠٠٠,٠٠٠   ( - 

 

  زیادة رأس المال

)٢,١٦٤,٨٠٠       ( - 

 

  مصاریف زیادة رأس المال 

٣٩٤,٦٨٨,٨١٥ ١٢٣,٠٧٠,٧٦٢ 

 

  سابقأرباح عام 

٤٥,٤١٩,٨٩٠ ٢٧٧,٦٥٦,٥٢٩ 

    

  

  



٣٢ 
 

  التحلیل القطاعي - ٢٤
  

  :ھي كالتالي ٢٠٢٠كانون أول  ٣١التحلیل القطاعي للسنة المنتھیة في  إن
 المجموع حوادث شخصیة  حوادث عامة مسؤولیات سفر ھندسي الحریق التأمین الصحي تأمین المركبات التأمین البحري تأمینات الحیاة  

               الصحي الداخلي تكمیلي /السیارات  إلزامي/السیارات  نقل بضائع حمایة  

 ٣,٠٣٢,٩٨٣,١٦٤ ١٢,٦٩٨,٤٥٥ ٢٨,٨٧١,١١٠ ٦,٧١٦,٦١٠ ٣٣,٢٦٠,٦٧٤ ٩,٣٩٦,٤٤٥ ١٧٩,٩٩٦,٩١٥ ١,٩٦٣,٣٤٣,٩٣٨ ٣٠٢,٢٣٥,٤٥٩ ١٢٥,٦٨٩,٣٨٤ ١٣٦,٣٩٥,٢٨٥ ٢٣٤,٣٧٨,٨٨٩ لمكتتبة في الفترة الحالیةاألقساط ا

 ١٩١,٢٦٧,٢٧٠- ٢٣٧,٣١٥- ٤,٤٣٨- ٥٦٦,١١٠- ١,٠٩٠,٢٦٨- ٣٣٥,١٦٤- ٨,٨٥٠,٦٠١- ٨٦,٤٨٨,٩٣٤- ٣,٨٦٣,٧٣٢- ٩,٨٧٤- ٢٠٤,٣٢٠- ٨٩,٦١٦,٥١٤- )من الوثائق الملغاة(ألقساط إلغاءات ا

 ٢٩,٨٩٣,٦٧١- ٣,٣٨٨,٥٧٤- الممنوحةالحسومات 
٠ 

-١٢٥,٥٨٧,٤٩٣- ٢٤٠,٢١٧- ٥٣٠,٨٧٤- ١٢٧,٠٥٩- ١,٩٢٨,٤٨٠- ١٧٨,٢٢٣- ٨,١١٧,٥١٦- ٦٦,٢٣٢,١١٥- ١٤,٩٥٠,٧٦٤ 

 ٢٥,٤١٨,١٥٠- ٨٠,٧٠٣,٩٩٢- في الفترة الحالیة) نسبي(حصة المعیدین من األقساط 
٠ 

١٩٢,٤٩٣,٣٧٠- ٦,٤٢٥,٧٧٣- ٣,٩٦٢,٣٠٠- ٢,٤٤٢,٥١٠- ٠ ٤,٣٧٤,٨٥٥- ٦٩,١٦٥,٧٩٠- ٠ ٠ 

 ١٨٢,٢١١,٠١١- ٣,١٥٧,٢٩٥- ١٨,٧١٣,١٨٠- ١,٥٦٤,٦٦٢- ١٢,٤٣٧,٦٧٩- ٢,٩٦١,٥٣١- ٩٠,٢٤٣,٧٦٠- ٠ ٣٣,٠٥٠,٠٩٠- ٠ ١٢,١٢٣,١٦٢- ٧,٩٥٩,٦٥٢- في الفترة الحالیة) اختیاري(حصة المعیدین من األقساط 

 ٣٩,٨٢٩,٥٠٠- ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢٨,١٣٠,٨٤٤- ١١,٦٩٨,٦٥٦- ٠ ٠ في الفترة الحالیة) فائض خسارة(المعیدین من األقساط  حصة

 ٤١٤,٥٣٣,٨٨١- ٩,٥٨٣,٠٦٨- ٢٢,٦٧٥,٤٨٠- ٤,٠٠٧,١٧٢- ١٢,٤٣٧,٦٧٩- ٧,٣٣٦,٣٨٦- ١٥٩,٤٠٩,٥٥٠- ٠ ٦١,١٨٠,٩٣٤- ١١,٦٩٨,٦٥٦- ٣٧,٥٤١,٣١٢- ٨٨,٦٦٣,٦٤٤- إجمالي حصة معیدي التأمین من األقساط في الفترة الحالیة

 ٢,٣٠١,٥٩٤,٥٢٠ ٢,٦٣٧,٨٥٥ ٥,٦٦٠,٣١٨ ٢,٠١٦,٢٦٩ ١٧,٨٠٤,٢٤٧ ١,٥٤٦,٦٧٢ ٣,٦١٩,٢٤٨ ١,٨١٠,٦٢٢,٨٨٩ ٢٢٢,٢٤٠,٠٢٩ ١١٣,٩٨٠,٨٥٤ ٦٨,٧٥٥,٩٨٢ ٥٢,٧١٠,١٥٧ صافي األقساط المكتتب بھا في الفترة الحالیة

 ١,٨٦٨,٢٦٣,١٥٨ ٦,٣٤٨,٦٤٠ ١٧,٣١٨,٨٤٧ ٧,٥٨٨,٩٠٢ ٢٢,١٩٩,٦٠٧ ٣,٤٦٠,٠٢٦ ١١٤,١١٧,٤١٧ ٩٦٢,٥٣٣,٥٠٩ ١٩٥,٠٠٢,٦٣٥ ٢٦٢,٩٩٤,٤٨١ ١٢٩,٦٣٣,٨٠١ ١٤٧,٠٦٥,٢٩٣ )١٢/٣١(لمكتتب بھا عن العام المیالدي الفائت األقساط ا

 ١,٨٦٨,٢٦٣,١٥٨- ٦,٣٤٨,٦٤٠- ١٧,٣١٨,٨٤٧- ٧,٥٨٨,٩٠٢- ٢٢,١٩٩,٦٠٧- ٣,٤٦٠,٠٢٦- ١١٤,١١٧,٤١٧- ٩٦٢,٥٣٣,٥٠٩- ١٩٥,٠٠٢,٦٣٥- ٢٦٢,٩٩٤,٤٨١- ١٢٩,٦٣٣,٨٠١- ١٤٧,٠٦٥,٢٩٣- لمكتتب بھا عن الربع المقابل من العام الفائتاألقساط ا

 ٢,٨٤١,٧١٥,٨٩٤ ١٢,٤٦١,١٤٠ ٢٨,٨٦٦,٦٧٢ ٦,١٥٠,٥٠٠ ٣٢,١٧٠,٤٠٦ ٩,٠٦١,٢٨١ ١٧١,١٤٦,٣١٤ ١,٨٧٦,٨٥٥,٠٠٤ ٢٩٨,٣٧١,٧٢٧ ١٢٥,٦٧٩,٥١٠ ١٣٦,١٩٠,٩٦٥ ١٤٤,٧٦٢,٣٧٥ )شھر ١٢(فائتة  أقساط سنة

 ٢٦٣,٢٠٣,٠٦٤ ٤,٩٨٣,٨٦٨ ١٢,٧٨٥,٨٠٧ ٤,١١٨,٣٣٦ ٨,٠٦٩,٥٢٥ ١,٩٠٣,٣٦٤ ١٠٠,٢٢٠,٨٣٥ ٠ ١٧,٠٩٤,٣٠٥ ٠ ٤٩,٥٢٤,٥٦٤ ٦٤,٥٠٢,٤٦٠ )١٢/٣١(حصة المعیدین من األقساط عن العام المیالدي الفائت إجمالي 

 ٢٦٣,٢٠٣,٠٦٤- ٤,٩٨٣,٨٦٨- ١٢,٧٨٥,٨٠٧- ٤,١١٨,٣٣٦- ٨,٠٦٩,٥٢٥- ١,٩٠٣,٣٦٤- ١٠٠,٢٢٠,٨٣٥- ٠ ١٧,٠٩٤,٣٠٥- ٠ ٤٩,٥٢٤,٥٦٤- ٦٤,٥٠٢,٤٦٠- إجمالي حصة المعیدین من األقساط عن الربع المقابل من العام الفائت

 ٣٧٤,٧٠٤,٣٨١- ٩,٥٨٣,٠٦٨- ٢٢,٦٧٥,٤٨٠- ٤,٠٠٧,١٧٢- ١٢,٤٣٧,٦٧٩- ٧,٣٣٦,٣٨٦- ١٥٩,٤٠٩,٥٥٠- ٠ ٣٣,٠٥٠,٠٩٠- ٠ ٣٧,٥٤١,٣١٢- ٨٨,٦٦٣,٦٤٤- )شھر ١٢(إجمالي حصة المعیدین عن سنة فائتة 

 ١,١٥٠,٣٨٤,٢٩٨- ٧,٤٧٦,٦٨٤- ١١,٥٤٦,٦٦٩- ٢,٤٦٠,٢٠٠- ١١,٣١٩,١٧٥- ٣,٦٢٤,٥١٢- ٦٨,٤٥٨,٥٢٦- ٧٥٠,٧٤٢,٠٠٢- ١١٩,٣٤٨,٦٩١- ٥٠,٢٧١,٨٠٤- ٣٤,٠٤٧,٧٤١- ٩١,٠٨٨,٢٩٥- قساط غیر المكتسبة في نھایة الفترةإجمالي األ

 ١٦٦,٢١١,٩٦٨ ٥,٧٤٩,٨٤١ ٩,٠٧٠,١٩٢ ١,٦٠٢,٨٦٩ ٤,٠٧٩,٧٠٨ ٢,٩٣٤,٥٥٤ ٦٣,٧٦٣,٨٢٠ ٠ ١٣,٢٢٠,٠٣٦ ٠ ٩,٣٨٥,٣٢٨ ٥٦,٤٠٥,٦٢٠ حصة معید التأمین من أقساط غیر مكتسبة في نھایة الفترة

 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 ٣٨,١٥٥,١٠٨ ٨١,٤٥٦,٦٧٦ )١/١(قساط غیر مكتسبة في بدایة الفترة إجمالي األ

 ١٠٦,٣١٥,٧٥٢- ٢,٩٩٠,٣٢١- ٥,١١٤,٣٢٣- ١,٦٤٧,٣٣٤- ١,٨٧٦,٥٩١- ٧٦١,٣٤٦- ٤٠,٠٨٨,٣٣٤- ٠ ٦,٨٣٧,٧٢٢- ٠ ١٧,٣٤٧,٥٤١- ٢٩,٦٥٢,٢٤٠- )١/١(التأمین  من أقساط غیر مكتسبة في بدایة الفترة حصة معید 

 ٢٠٤,٤٦٩,٦٦٦- ٣,٦٦٧,٥٠٠- ٤,٦١٩,١٣٠- ٥٧٥,٣٦١ ٦,٥٣٨,٥٣٩- ٢,٢٤٠,٥٠٢- ٢٢,٨١١,٥٥٩- ١٧٣,٢٢١,٨٩٧- ٤١,٣٤٧,٦٣٧- ٥٤,٩٢٥,٩٨٨ ٤,١٠٧,٣٦٧ ٩,٦٣١,٦١٩- إجمالي التغیر في احتیاطي األقساط غیر المكتسبة

 ١٤٤,٥٧٣,٤٥٠- ٩٠٧,٩٨٠- ٦٦٣,٢٦١- ٥٣٠,٨٩٦ ٤,٣٣٥,٤٢٢- ٦٧,٢٩٤- ٨٦٣,٩٢٧ ١٧٣,٢٢١,٨٩٧- ٣٤,٩٦٥,٣٢٣- ٥٤,٩٢٥,٩٨٨ ٣,٨٥٤,٨٤٦- ١٧,١٢١,٧٦١ صافي التغیر في احتیاطي األقساط غیر المكتسبة

 ٢,١٥٧,٠٢١,٠٧٠ ١,٧٢٩,٨٧٤ ٤,٩٩٧,٠٥٧ ٢,٥٤٧,١٦٥ ١٣,٤٦٨,٨٢٥ ١,٤٧٩,٣٧٨ ٤,٤٨٣,١٧٥ ١,٦٣٧,٤٠٠,٩٩٢ ١٨٧,٢٧٤,٧٠٦ ١٦٨,٩٠٦,٨٤٢ ٦٤,٩٠١,١٣٦ ٦٩,٨٣١,٩١٨ ط التأمین المكتسبةصافي أقسا

 ٥٦,١١٥,٣٦٩ ٢,٥٨٢,٥٩٩ ٥,٠٧٤,٢٢٥ ١,٠٧٧,٩٧٥ ٠ ١,٣٤٩,٥٧٢ ٢٩,٢٤٦,١٣٣ ٠ ٣,٣١١,٨٤٧ ٠ ١١,٦٧٨,٨٥٥ ١,٧٩٤,١٦٣ المقبوضةالعموالت 

 ١,٩١٠,٥٥٤ ٠ ١٠,٣٠٠ ٠ ١,٢٥٩ ٠ ١١١,٢٥٤ ١,٦١٧,٣٦٨ ١٥٣,٣٠٠ ٠ ٠ ١٧,٠٧٣ خرىإیرادات أ

 ٢,٢١٥,٠٤٦,٩٩٣ ٤,٣١٢,٤٧٣ ١٠,٠٨١,٥٨٢ ٣,٦٢٥,١٤٠ ١٣,٤٧٠,٠٨٤ ٢,٨٢٨,٩٥٠ ٣٣,٨٤٠,٥٦٢ ١,٦٣٩,٠١٨,٣٦٠ ١٩٠,٧٣٩,٨٥٣ ١٦٨,٩٠٦,٨٤٢ ٧٦,٥٧٩,٩٩١  ٧١,٦٤٣,١٥٤  راداتصافي اإلی
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  :تابع/ ھي كالتالي ٢٠٢٠كانون أول  ٣١إن التحلیل القطاعي للسنة المنتھیة في              
 

  

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

               الصحي الداخلي تكمیلي /السیارات  إلزامي/السیارات  نقل بضائع حمایة  

 ١,٦٠٢,٨٢٧,٧١١- ٩٣٢,٦٤٥- ٣,٧٧٩,٩١٥- ١٩,٢٠٠- ٢١٦,٢٧٥- ١٨٠,٠٠٠- ٢٩,٠٨٠,٢٩٥- ١,٣١٣,١٨٤,٠٩٢- ١٠٣,١٩٣,٨٤٣- ١١٠,٨٨٥,٣٦٢- ٥,٤٨١,٠٨٤- ٣٥,٨٧٥,٠٠٠-  البات المدفوعةإجمالي المط

 ٥٣,١٠١,٦٨٧ ٥٢١,٧٩٠ ١,٦٤٨,٤٣٦ ١٤,٤٠٠ ٠ ٠ ١٧,١٥٥,٢٤٣ ٠ ٣,١٩٣,٨٩٠ ٠ ١,٥٦٧,٩٢٨ ٢٩,٠٠٠,٠٠٠ )نسبي(لتأمین من إجمالي المطالبات المدفوعة حصة معیدي ا

 ١٢,٨٩٦,٣٧٦ ٢٢٩,٣٨٣ ٥٤٢,٣٠٠ ٠ ٠ ١٦١,٦٧٧ ١١,٩٦٣,٠١٦ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ )اختیاري(لتأمین من إجمالي المطالبات المدفوعة حصة معیدي ا

 ٦٥,٩٩٨,٠٦٣ ٧٥١,١٧٣ ٢,١٩٠,٧٣٦ ١٤,٤٠٠ ٠ ١٦١,٦٧٧ ٢٩,١١٨,٢٥٩ ٠ ٣,١٩٣,٨٩٠ ٠ ١,٥٦٧,٩٢٨ ٢٩,٠٠٠,٠٠٠ معیدي التأمین من إجمالي المطالبات المدفوعةإجمالي حصة 

 ١,٥٣٦,٨٢٩,٦٤٨- ١٨١,٤٧٢- ١,٥٨٩,١٧٩- ٤,٨٠٠- ٢١٦,٢٧٥- ١٨,٣٢٣- ٣٧,٩٦٤ ١,٣١٣,١٨٤,٠٩٢- ٩٩,٩٩٩,٩٥٣- ١١٠,٨٨٥,٣٦٢- ٣,٩١٣,١٥٦- ٦,٨٧٥,٠٠٠- بات المدفوعةصافي المطال

 ١,٩٢١,٩٢٥,٤٦٨- ٠ ٥,٠٥٩,٦٦٩- ٢٥٠,٠٠٠- ٥٤٣,٩٣٦- ٣,٢٢٠,٠٠٠- ٥٧,٨٦٨,٩٢٨- ٧٨٣,٥٠٠,٠٠٠- ٦٣,١٩٩,٥١٠- ٩٧٣,٦٥٦,٣٨١- ١٩,١٢٧,٠٤٤- ١٥,٥٠٠,٠٠٠- اطي المطالبات قید التسویة في نھایة الفترةإجمالي احتی

 ٣٩١,٤٥١,٩٣٣ ٠ ٤,٧٩٥,٨٤٨ ١٥٠,٠٠٠ ٢٧١,٩٦٨ ٢,٨٧٩,٣٩٤ ٤٨,٦٧٥,٠٣٤ ٠ ٠ ٣١٤,١٨٥,٦٠٩ ٧,٢٩٤,٠٨٠ ١٣,٢٠٠,٠٠٠ تأمین من احتیاطي المطالبات قید التسویة في نھایة الفترةحصة معید ال

 ١,٢٩٤,١٩٧,٠٤٢ ١,٢٤٣,٨٣٦ ٣,٣٩٣,١٣٨ ١,٤٨٦,٨٣٠ ٠ ١٠٠,٠٠٠ ٧٧,٥٣٩,٣٥٥ ١٩٦,٦٥٠,٩١٩ ٥٣,٢٨٣,٦١٥ ٩٢٧,٤٢١,٧٥٧ ٢٥,٠٧٧,٥٩٢ ٨,٠٠٠,٠٠٠ )١/١(اطي المطالبات قید التسویة في بدایة الفترة إجمالي احتی

لتسویة في بدایة الفترة   ٢٥٥,٤٠٠,٨٤١- ١,١٢٩,٩٧٩- ٣,٠٨٢,٥٤٠- ١,٣٥٠,٧٣٠- ٠ ٧٧,٠٠٠- ٧٢,٤٤٨,٥٨٧- ٠ ٠ ١٥٨,٢٠٥,٣١٩- ١٢,٧٠٦,٦٨٦- ٦,٤٠٠,٠٠٠- )١/١(حصة معید التأمین من احتیاطي المطالبات قید ا

 ٦٢٧,٧٢٨,٤٢٦- ١,٢٤٣,٨٣٦ ١,٦٦٦,٥٣١- ١,٢٣٦,٨٣٠ ٥٤٣,٩٣٦- ٣,١٢٠,٠٠٠- ١٩,٦٧٠,٤٢٧ ٥٨٦,٨٤٩,٠٨١- ٩,٩١٥,٨٩٥- ٤٦,٢٣٤,٦٢٤- ٥,٩٥٠,٥٤٨ ٧,٥٠٠,٠٠٠- یر في احتیاطي المطالبات قید التسویةإجمالي التغ

 ٤٩١,٦٧٧,٣٣٤- ١١٣,٨٥٧ ٤٦,٧٧٧ ٣٦,١٠٠ ٢٧١,٩٦٨- ٣١٧,٦٠٦- ٤,١٠٣,١٢٦- ٥٨٦,٨٤٩,٠٨١- ٩,٩١٥,٨٩٥- ١٠٩,٧٤٥,٦٦٦ ٥٣٧,٩٤٢ ٧٠٠,٠٠٠- في احتیاطي المطالبات قید التسویة صافي التغیر

 ١٠٧,٥١٧,١٠٩- ٩٣٤,٥٨٦- ٢,١٦٥,٠٠٠- ٤٦١,٢٨٨- ٢,٤١٢,٧٨٠- ٦٧٩,٥٩٦- ١٢,٨٣٥,٩٧٤- ٠ ٢٢,٣٧٧,٨٨٠- ٥٥,٤٣٥,٦٨٣- ١٠,٢١٤,٣٢٢- ٠ احتیاطي حوادث مفترضة لم یبلغ عنھا في نھایة الفترة

 ٦٦,١١٠,٤٩٨ ٧١٨,٧٣٠ ١,٧٠٠,٦٦١ ٣٠٠,٥٣٨ ٩٣٢,٨٢٦ ٥٥٠,٢٢٩ ١١,٩٥٥,٧١٦ ٠ ٢,٤٧٨,٧٥٧ ٤٤,٦٥٧,٤٤٣ ٢,٨١٥,٥٩٨ ٠ حصة المعیدین من احتیاطي حوادث مفترضة لم یبلغ عنھا في نھایة الفترة

 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 ٩,٧٢٢,٥٣٥ ٠ )١/١(دث مفترضة لم یبلغ عنھا في بدایة الفترة احتیاطي حوا
الفترة حصة المعیدی ن من احتیاطي حوادث مفترضة لم یبلغ عنھا في بدایة 

)٤١,٠٢٤,٧٥٠- ٣٣٣,٤٣٤- ٩٠٩,٥٩٤- ٣٩٨,٥٧٣- ٦٠٥,٢١٤- ١٤٢,٧٥٢- ١٠,٨٦٧,٢٨٨- ٠ ١,٢٨٢,٠٧٣- ٢٢,٧٧١,٤٨٠- ٣,٧١٤,٣٤٢- ٠ )١/١ 

 ١٣٩,٤٠٠,٦٦٩ ٤٥٨,٤٣٨- ٨٦٦,٠٨٧- ١٠٧,٨٨٠ ٧٤٧,٨٠٩- ٤٢٠,٠٩٤- ١,٢٠٥,٠٧١- ١١٩,٣٤٩,٠٨١ ٧,٧٥٢,٦٨٢- ٣١,٨٨٥,٦٧٦ ٤٩١,٧٨٧- ٠ یر في احتیاطي حوادث مفترضة لم یبلغ عنھاإجمالي التغ

 ١٦٤,٤٨٦,٤١٧ ٧٣,١٤٢- ٧٥,٠٢٠- ٩,٨٤٥ ٤٢٠,١٩٧- ١٢,٦١٧- ١١٦,٦٤٣- ١١٩,٣٤٩,٠٨١ ٦,٥٥٥,٩٩٨- ٥٣,٧٧١,٦٣٩ ١,٣٩٠,٥٣١- ٠ في احتیاطي حوادث مفترضة لم یبلغ عنھا صافي التغیر

 ١٠٥,٦٨٢,٧٨٤ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١,٩١٤,٢٥٠ ١٠٣,٥٦٨,٥٣٤ ٢٠٠,٠٠٠ ٠ استردادات من مطالبات مدفوعة نھایة الفترة

 ١٠٥,٦٨٢,٧٨٤ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١,٩١٤,٢٥٠ ١٠٣,٥٦٨,٥٣٤ ٢٠٠,٠٠٠ ٠ في استردادات من المطالبات المدفوعة صافي التغیر

 ٤٠,٥٩٦,٥٦٢- ١,٢٧١,٤٨٥- ٢,٨٠٩,٩٤٧- ٦٧٢,٥٢٨- ٢,٠٩٩,٨٨٨- ٢٢٨,٨٢٣- ٦,٣٧٢,٨٥٣- ٨,٣٩٥,٣٨٩- ٧,٥٠٥,٢٩٤- ١٠,٨٠٣,٣٦٣- ٤٣٦,٩٩٢- مدفوعة لمندوبي المبیعاتالعموالت ال

 ١٦٤,٠٦٦- ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٦٤,٠٦٦- ٠ عموالت مدفوعة لجھات تسویقیة أخرى

  



٣٤ 
 

  
  

  :تابع/ ھي كالتالي ٢٠٢٠كانون أول  ٣١یل القطاعي للسنة المنتھیة في إن التحل

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

               الصحي الداخلي تكمیلي /السیارات  إلزامي/السیارات  نقل بضائع حمایة  

 ١,٠٩٧,٧١٩- ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١,٠٩٧,٧١٩- ٠ ٠ عمولة االتحاد السوري لشركات التأمین إلدارتھ تجمع اإللزامي

 ٢٢,١٧٥,٩٥٢- ٠ ٠ ٠ ٦٠- ٠ ٤,٠٢٥,٤٠٤- ٠ ٠ ١٣,١٢٦,٤٨٨- ٠ ٥,٠٢٤,٠٠٠- *مصاریف تأمینیة أخرى

 ٧١,٧٧٠,٢٠٨- ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٧١,٧٧٠,٢٠٨- ٠ ٠ ٠ ٠ األتعاب اإلداریة المدفوعة لشركات إدارة النفقات الطبیة

 ١٧,٠٥٠,٢٩٥- ٧٦,١٩١- ١٦٨,٣٧٩- ٤٠,٣٠٠- ١٩٣,٠٢٢- ٥٤,٣٦٨- ١,٠٢٦,٨٧٨- ١١,٢٦١,١٣٠- ١,٧٩٠,٢٣٠- ٧٥٤,٠٧٧- ٨١٧,١٤٦- ٨٦٨,٥٧٤- بدال ت الھیئة

 ١,١٦٨,٩٩٠- ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١,١٦٨,٩٩٠- ٠ ٠ حصة صندوق تعویض متضرري حوادث السیر مجھولة المسبب

 ١٩٢,٧٥٥- ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٩٢,٧٥٥- ٠ ٠ حصة صندوق الرعایة االجتماعیة

 ١,٩١٢,٥٥٤,٣٢٨- ١,٤٨٨,٤٣٢- ٤,٥٩٥,٧٤٩- ٦٧١,٦٨٣- ٣,٢٠١,٤١٠- ٦٣١,٧٣٧- ١٥,٦٠٦,٩٤٠- ١,٨٧٢,١١٠,٨١٩- ١٢٣,٨٥٣,١٢٠- ١٣٩,٨٦٠,٤٤٨ ١٦,٣٥٠,٣٢٠- ١٣,٩٠٤,٥٦٦- صافي المصاریف

 ٣٠٢,٤٩٢,٦٦٥ ٢,٨٢٤,٠٤١ ٥,٤٨٥,٨٣٣ ٢,٩٥٣,٤٥٨ ١٠,٢٦٨,٦٧٤ ٢,١٩٧,٢١٣ ١٨,٢٣٣,٦٢٢ ٢٣٣,٠٩٢,٤٥٩- ٦٦,٨٨٦,٧٣٣ ٣٠٨,٧٦٧,٢٩٠ ٦٠,٢٢٩,٦٧١ ٥٧,٧٣٨,٥٨٨ صافي أرباح فروع التأمین

 ٧٠٨,٢٨٦,٥١٩ ٧,٥٦٣,٣٥٣   ٢١,٥٥٥,١٩٢ ٩,٩٣٣,٥٦٢ ٣,١٠٥,٧٠٦ ٧٣,٩٣٦,٧٥٣ ١١٦,٥٦١,٢٦٥- ٦١,٨٦٨,٢٨٧ ٤٨٢,٢٢١,٨٩١ ١١٤,٨٠٤,٩١٠ ٤٩,٨٥٨,١٣٠ صافي أرباح فروع التأمین في الفترة المقابلة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٣٥ 
 

    :ھي كالتالي ٢٠١٩كانون أول  ٣١المنتھیة في  للسنةإن التحلیل القطاعي 
  

  

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

حوادث 
 المجموع شخصیة

 إلزامي/السیارات  بحري بضائعنقل  حمایة
السیارات 

 الصحي الداخلي تكمیلي/
الصحي 
 الخارجي

 األقساط المكتتبة في الفترة الحالیة
   

190,600,918  
     

93,618,381  
     

38,729,820  
      

263,003,766  
   

197,126,206  
  

1,001,409,959  
                    

-    
  

122,020,290  
       

3,620,130  
   

23,197,669  
      

7,657,950  
    

17,739,570  
     

6,353,550  
     

1,965,078,209  

 )من الوثائق الملغاة(إلغاءات األقساط 
     

43,535,625- 
       

2,295,630- 
          

418,770- 
                   

9,285- 
       

2,123,571- 
        

38,876,450- 
                    

-    
       

7,902,873- 
          

160,104- 
         

998,062- 
            

69,048- 
          

420,723- 
             

4,910- 
          

96,815,051- 

 في الفترة الحالیة) نسبي(حصة المعیدین من األقساط 
     

48,472,954- 
       

3,105,490- 
    

17,087,257- 
                           

-    
                        

-    
                           

-    
                    

-    
    

59,906,477- 
       

1,903,364- 
     

8,069,525- 
      

1,517,004- 
      

3,932,201- 
    

3,993,607- 
        

147,987,879- 

 في الفترة الحالیة) اختیاري(حصة المعیدین من األقساط 
     

16,029,506- 
    

13,309,745- 
    

16,022,072- 
                           

-    
     

17,094,305- 
                           

-    
                    

-    
    

40,314,358- 
                       

-    
                      

-    
      

2,601,332- 
      

8,853,606- 
        

990,261- 
        

115,215,185- 

 في الفترة الحالیة) فائض خسارة(حصة المعیدین من األقساط 
                        

-    
                       

-    
                       

-    
        

19,018,411- 
     

14,101,589- 
                           

-    
                    

-    
                       

-    
                       

-    
                      

-    
                      

-    
                       

-    
                     

-    
          

33,120,000- 

 إجمالي حصة معیدي التأمین من األقساط في الفترة الحالیة
     

64,502,460- 
    

16,415,235- 
    

33,109,329- 
      

19,018,411- 
     

31,195,894- 
                           

-    
                    

-    
  

100,220,835- 
       

1,903,364- 
     

8,069,525- 
      

4,118,336- 
    

12,785,807- 
    

4,983,868- 
        

296,323,064- 

 األقساط المكتتب بھا في الفترة الحالیةصافي 
      

82,562,833  
     

74,907,516  
       

5,201,721  
      

243,976,070  
   

163,806,741  
      

962,533,509  
                    

-    
     

13,896,582  
       

1,556,662  
   

14,130,082  
      

3,470,566  
       

4,533,040  
     

1,364,772  
     

1,571,940,094  

 )شھر ١٢(أقساط سنة فائتة 
   

190,600,918  
     

93,618,381  
     

38,729,820  
      

263,003,766  
   

197,126,206  
  

1,001,409,959  
                    

-    
  

122,020,290  
       

3,620,130  
   

23,197,669  
      

7,657,950  
    

17,739,570  
     

6,353,550  
     

1,965,078,209  

 )شھر ١٢(إجمالي حصة المعیدین عن سنة فائتة 
     

64,502,460- 
    

16,415,235- 
    

33,109,329- 
        

19,018,411- 
     

31,195,894- 
                           

-    
                    

-    
  

100,220,835- 
       

1,903,364- 
     

8,069,525- 
      

4,118,336- 
    

12,785,807- 
    

4,983,868- 
        

296,323,064- 

 إجمالي األقساط غیر المكتسبة في نھایة الفترة
     

81,456,676- 
    

22,830,688- 
       

9,577,763- 
     

105,197,792- 
     

78,001,054- 
     

577,520,105- 
                    

-    
    

45,646,967- 
       

1,384,010- 
     

4,780,636- 
      

3,035,561- 
      

6,927,539- 
    

3,809,184- 
        

940,167,975- 

 حصة معید التأمین من أقساط غیر مكتسبة في نھایة الفترة
      

29,652,240  
       

8,722,109  
       

3,659,034  
                           

-    
        

6,837,722  
                           

-    
                    

-    
     

40,088,334  
           

761,346  
      

1,876,591  
      

1,647,334  
       

5,114,323  
     

2,990,321  
        

101,349,354  

 )١/١(إجمالي األقساط غیر مكتسبة في بدایة الفترة 
      

89,460,427  
     

35,811,656  
     

15,023,443  
        

75,644,715  
     

67,973,618  
      

497,454,369  
                    

-    
     

50,926,128  
       

1,082,395  
      

3,597,504  
      

2,953,199  
       

6,729,422  
     

4,621,710  
        

851,278,586  

 )١/١(حصة معید التأمین  من أقساط غیر مكتسبة في بدایة الفترة 
     

62,037,026- 
    

17,319,405- 
       

7,265,710- 
                           

-    
       

5,768,049- 
                           

-    
                    

-    
    

46,608,508- 
          

554,572- 
     

1,410,103- 
      

1,902,026- 
      

4,334,124- 
    

1,984,427- 
        

149,183,950- 

 إجمالي التغیر في احتیاطي األقساط غیر المكتسبة
        

8,003,751  
     

12,980,968  
       

5,445,681  
        

29,553,077- 
     

10,027,436- 
        

80,065,736- 
                    

-    
       

5,279,161  
          

301,615- 
     

1,183,132- 
            

82,362- 
          

198,117- 
        

812,526  
          

88,889,389- 

 صافي التغیر في احتیاطي األقساط غیر المكتسبة
     

24,381,035- 
       

4,383,672  
       

1,839,005  
        

29,553,077- 
       

8,957,763- 
        

80,065,736- 
                    

-    
       

1,241,013- 
             

94,842- 
         

716,644- 
         

337,053- 
          

582,082  
     

1,818,420  
        

136,723,985- 

 صافي أقساط التأمین المكتسبة
      

58,181,798  
     

79,291,188  
       

7,040,726  
      

214,422,993  
   

154,848,978  
      

882,467,773  
                    

-    
     

12,655,569  
       

1,461,820  
   

13,413,438  
      

3,133,513  
       

5,115,122  
     

3,183,192  
     

1,435,216,109  

 العموالت المقبوضة
            

580,135  
       

9,339,407  
       

3,918,000    
        

1,973,915  
                           

-      
     

23,238,005  
           

475,841    
      

1,256,128  
       

2,866,646  
     

1,050,838  
           

44,698,915  

 عمولة أرباح االتفاقیات
                        

-    
       

1,032,236  
           

433,036      
                           

-      
                       

-    
                       

-      
                      

-    
                       

-    
                     

-    
             

1,465,272  

 *إیرادات أخرى 
                       

25  
     

38,631,403  
     

16,206,362  
                       

100  
              

47,275  
              

821,637    
     

48,877,328  
       

1,463,662  
                  

596  
      

3,210,383  
       

7,326,506  
     

2,685,707  
        

119,270,984  

 صافي اإلیرادات
      

58,761,958  
  

128,294,234  
     

27,598,124  
      

214,423,093  
   

156,870,168  
      

883,289,410  
                    

-    
     

84,770,902  
       

3,401,323  
   

13,414,034  
      

7,600,024  
    

15,308,274  
     

6,919,737  
     

1,600,651,280  



 

٣٦ 
 

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

 إلزامي/السیارات  أجسام السفن نقل بضائع حمایة
السیارات 

 الصحي الداخلي تكمیلي/
الصحي 
 الخارجي

 -1,312,316,452 -831,475 -1,520,802 -96,899    -    - -29,890,480    - -795,660,541 -114,991,596 -224,451,659 -126,763,000 -110,000 -18,000,000 إجمالي المطالبات المدفوعة

  91,498,691  1,076,745  237,000  1,275    -    -  21,607,126    -    -    35,321,260  17,348,534  106,751  15,800,000 )نسبي(حصة معیدي التأمین من إجمالي المطالبات المدفوعة 

  107,907,088  635,054          79,323      1,094,400    106,098,311     )اختیاري(حصة معیدي التأمین من إجمالي المطالبات المدفوعة 
فائض (حصة معیدي التأمین من إجمالي المطالبات المدفوعة 

    -                           )خسارة

  199,405,779  1,711,799  237,000  1,275    -    -  21,686,449    -    -  1,094,400  35,321,260  123,446,845  106,751  15,800,000 إجمالي حصة معیدي التأمین من إجمالي المطالبات المدفوعة

 -1,112,910,673  880,324 -1,283,802 -95,624    -    - -8,204,031    - -795,660,541 -113,897,196 -189,130,399 -3,316,155 -3,249 -2,200,000 صافي المطالبات المدفوعة

 -1,294,197,042 -1,243,836 -3,393,138 -1,486,830    - -100,000 -77,539,355 -21,515 -196,629,404 -53,283,615 -927,421,757 -7,411,253 -17,666,339 -8,000,000 احتیاطي المطالبات قید التسویة في نھایة الفترةإجمالي 
لتسویة في نھایة حصة معید الت أمین من احتیاطي المطالبات قید ا

  255,400,841  1,129,979  3,082,540  1,350,730    77,000  72,448,587        -  158,205,319  3,755,243  8,951,443  6,400,000 الفترة

  1,744,297,958  1,695,939  3,705,751  1,623,814  969,000  100,000  81,522,666  21,515  97,735,416  77,893,540  1,447,263,075  28,742,301  24,941  3,000,000 )١/١(إجمالي احتیاطي المطالبات قید التسویة في بدایة الفترة 
لتسویة في بدایة  حصة معید التأمین من احتیاطي المطالبات قید ا

 -298,432,697 -1,506,206 -3,291,169 -1,442,149 -872,100 -77,000 -67,718,440    -    -    - -205,992,931 -15,119,582 -13,120 -2,400,000 )١/١(الفترة 

  450,100,916  452,103  312,613  136,984  969,000    -  3,983,311    - -98,893,988  24,609,925  519,841,318  21,331,048 -17,641,398 -5,000,000 إجمالي التغیر في احتیاطي المطالبات قید التسویة

  407,069,060  75,876  103,984  45,565  96,900    -  8,713,458    - -98,893,988  24,609,925  472,053,706  9,966,709 -8,703,075 -1,000,000 صافي التغیر في احتیاطي المطالبات قید التسویة

 -246,917,778 -476,148 -1,298,913 -569,168 -1,664,971 -259,502 -11,630,903 -22,282 -119,326,799 -14,625,198 -87,321,359 -2,873,329 -6,849,206    - احتیاطي حوادث مفترضة لم یبلغ عنھا في نھایة الفترة
حصة المعیدین من احتیاطي حوادث مفترضة لم یبلغ عنھا في نھایة 

  41,024,750  333,434  909,594  398,573  605,214  142,752  10,867,288      -  1,282,073  22,771,480  1,097,710  2,616,632    - الفترة

  243,852,613  577,714  1,262,347  553,144  1,312,581  202,949  12,228,400  22,282  101,220,787  12,745,053  98,476,826  15,237,308  13,222    - )١/١(احتیاطي حوادث مفترضة لم یبلغ عنھا في بدایة الفترة 
حصة المعیدین من احتیاطي حوادث مفترضة لم یبلغ عنھا في بدایة 

 -45,544,096 -325,577 -711,410 -311,731 -500,662 -103,982 -10,157,766    -    - -1,081,509 -24,975,925 -7,369,139 -6,395    - )١/١(الفترة 

 -3,065,165  101,566 -36,566 -16,024 -352,390 -56,553  597,497    - -18,106,012 -1,880,145  11,155,467  12,363,979 -6,835,984    - إجمالي التغیر في احتیاطي حوادث مفترضة لم یبلغ عنھا

 -7,584,511  109,423  161,618  70,818 -247,838 -17,783  1,307,019    - -18,106,012 -1,679,581  8,951,022  6,092,550 -4,225,747    - صافي التغیر في احتیاطي حوادث مفترضة لم یبلغ عنھا

  21,528,437    1,300,000              10,454,498  9,773,939        - استردادات من مطالبات مدفوعة نھایة الفترة

    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - )١/١(استردادات من مطالبات مدفوعة بدایة الفترة 

  21,528,437    -  1,300,000    -    -    -    -    -    -  10,454,498  9,773,939    -    -    - صافي التغیر في استردادات من المطالبات المدفوعة

 -110,011,786 -185,087 -504,911 -221,245 -2,431,730 -188,508 -4,842,710    - -32,716,960 -8,035,768 -30,115,243 -9,062,706 -21,602,938 -103,980 العموالت المدفوعة للوكالء

 -26,330,149 -167,077 -455,779 -199,717 -722,884 -55,005 -5,156,850    - -5,379,566 -4,051,733 -71,891 -2,483,604 -5,920,211 -1,665,832 العموالت المدفوعة لمندوبي المبیعات

 -162,359    -    -    -    -    -    -    -    -    - -162,359    -    -    - عمولة االتحاد السوري لشركات التأمین إلدارتھ تجمع اإللزامي

ُذكر بإفصاح(مصاریف تأمینیة أخرى   -6,966,837 -31,751 -86,614 -37,953 -41,722 -13,561 -1,966,330    - -84,891 -1,232,010 -149,422 -80,077 -190,882 -3,051,624 )ت

 -43,233,516    -    -    -    -    -    -    - -43,233,516    -    -    -    -    - األتعاب اإلداریة المدفوعة لشركات إدارة النفقات الطبیة

 -11,209,580 -38,092 -103,913 -45,533 -133,198 -20,760 -684,705    - -5,775,201 -1,170,016 -1,577,967 -229,866 -547,937 -882,392 بدال ت الھیئة

 -1,610,229    -    -    -    -    -    -    -    -    - -1,610,229    -    -    - حوادث السیر مجھولة المسببحصة صندوق تعویض متضرري 

 -162,359    -    -    -    -    -    -    -    -    - -162,359    -    -    - حصة صندوق الرعایة االجتماعیة

 -891,584,502  643,616 -869,417 -483,689 -3,480,472 -295,617 -10,834,149    - -999,850,675 -95,001,881  267,798,798  886,851 -41,194,039 -8,903,828 صافي المصاریف

  708,286,519  7,563,353  14,438,857  7,116,335  9,933,562  3,105,706  73,936,753    - -116,561,265  61,868,287  482,221,891  28,484,975  87,100,195  49,858,130 صافي أرباح فروع التأمین

  298,779,057  301,511 13,704,442  7,311,024  579,656 -3,839,898  1,685,854 -78,122,778  39,168,559  181,100,386 69,752,443  67,137,858 صافي أرباح فروع التأمین في الفترة المقابلة
  



 

٣٧ 
 

   :توزع أقساط التأمین اإللزامي المكتتب بھا تحت فروع التأمین اإللزامي على النحو التاليت

كانون أول ٣١المنتھیة في  سنةلل  
  

٢٠١٩ 
 

٢٠٢٠ 
.س.ل   .س.ل    

  ٥,٣٢٨,٧٨٥ 

 

- 

 

  اإللزامي حدودي

١٥٥,٦٩٤,٢٩٨ 

 

١١٦,٨٩٨,٨٩١ 

 

 اإللزامي 

١٠١,٩٧١,٣٩٨ 

 

٨,٧٨٠,٦١٩ 

 

 بطاقة برتقالیة 

٢٦٢,٩٩٤,٤٨١ 

 

١٢٥,٦٧٩,٥١٠ 

    

  :إیضاحات خاصة بھیئة اإلشراف على التأمین

    كانون أول ٣١المنتھیة في  سنةلل
  

٢٠١٩ 
 

٢٠١٩ 
.س.ل   .س.ل    

  ١١,٢٠٩,٥٨٠ 

 

١٧,٠٥٠,٢٩٥ 

 

 رسوم ھیئة اإلشراف على التأمین

١,٦١٠,٢٢٩ 

 

١,١٦٨,٩٩٠ 

 

 حصة صندوق تعویض متضرري حوادث السیر

٤٣,٢٣٣,٥١٦ 

 

٧١,٧٧٠,٢٠٨ 

 

 األتعاب اإلداریة لشركات إدارة النفقات الصحیة
  
  
  

  
  
  
  

  :بند مصاریف تأمینیة أخرىتضمن *
كانون أول ٣١سنة المنتھیة في لل  

  ٢٠١٩ 
 

٢٠٢٠ 
.س.ل   .س.ل    
  ٩٦٧,٢٩٠ 

 

٢,٢٦٥,٤٠٤ 

 

 عموالت إعادة تأمین

٢,٤١٦,٠٠٠ 

 

٥,٠٢٤,٠٠٠ 

 

 أتعاب خبیر اكتواري

١,١٢٤,٠٠٠ 

 

١,٧٦٠,٠٠٠ 

 

 مصاریف كشف حوادث

٢,٤٥٩,٥٤٧ 

 

٦٠ 

 

 مصاریف تأمینیة أخرى

  
 

١٣,١٢٦,٤٨٨  

 

  عموالت المكتب الموحد إلصدار عقود اإللزامي
  

  
  
  
  
  

  

  غیر المحققة الناتجة عن تغیرات أسعار الصرف سنةال) خسائر(مكاسب  - ٢٥
الناتجة عن إعادة ) الخسائر(الصادر عن ھیئة األوراق واألسواق المالیة یتم االعتراف بالمكاسب  ٢٠١٥لعام  ١٢بناًء على التعمیم رقم 

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

  
  
  
  



 

٣٨ 
 

   المحققةصرف ال )خسائر( مكاسب - ٢٦
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
  .مة الدخل لنفس الفترةضمن قائ

  رواتب وأجور وملحقاتھا  - ٢٧
  :یتكون ھذا البند مما یلي

   كانون أول ٣١سنة المنتھیة في لل
٢٠١٩  

 
٢٠٢٠ 

  .س.ل   .س.ل
  رواتب وأجور ١٢٩,٨٣٠,٩٧٥   ٧٩,٧٤٤,٧٠٦
 التأمینات االجتماعیة ٢٠,٨٨٤,٥٥٢   ١٣,٦٥٩,٩٥٩
 تعویضات أخرى -   ١٧,٨٢١,٥٧٣
 مكافآت الموظفین ٦٧,٠٠٧,٨١٤   ٧٠,٠٥٢,٤٣٢

٢١٧,٧٢٣,٣٤١   ١٨١,٢٧٨,٦٧٠   
  

  

  مصاریف إداریة وعمومیة - ٨٢
  :یتكون ھذا البند مما یلي

     كانون أول ٣١سنة المنتھیة في لل
٢٠١٩ 

 
٢٠٢٠ 

  .س.ل   .س.ل
  مواد طباعةقرطاسیة و  ١٧,٩٣٩,٤٠٠   ٧,٤٢٨,٥٨٩

 كھرباء وماء وتدفئة  ١١,٧١٦,٤٣٩   ١١,٥٧٤,٤٩٦
 صیانة  ٣١,٩١٠,٢١٥   ١٤,٥٠٩,٩٩٦
 مصاریف مكتبیة یجارات وإ ١٤,٦٧٨,٠٩٦   ١١,٠٧٥,٦٢٦

 بوفیھ ضیافة و ١٨,٦٦٠,١٩٣   ٤,٩٧٠,٤٣٥
  تعاب مھنیةأ ٣٥,٥١٠,٣٤٠   ٢٣,١١١,٣٧٧

٢,٥٠٠,٠٠٠ 
 

  تدقیق خارجي تعابأ ٢,٥٠٠,٠٠٠
 تدریب  ٦٥٠,٠٠٠   ٣٣٥,٠٠٠

 عالمیة إمصاریف  ٤,٣٣٣,٥٠٠   ١٤,٤٦٦,٨٥٩
 انترنت برید وبرق وھاتف و ٣,٢٢٢,٩٥٧   ٤,١٣١,٠١٠

 تنقالت مصاریف سفر و ٢٢,١٣٢,٨٩٦   ١٢,١٧٠,٨٢٧
 تنظیف  ٢,٤٠٢,٥٢٥   ٦٨٢,٣٢٠

 اشتراكات  ٦,٢٣٠,٥٠٠   ٦,٦٦٢,١٠٠
 مینأت ٧,٩٠٩,٦٩٥   ٤,٣٢٧,٤١٩

 غراماترسوم حكومیة وو ضرائب  ١٥,٥٢٣,٤٨٤   ١٤,٢٣٧,٠١١
٤,٧٩٧,٣٥٠ 

 
  *مصاریف أخرى ٢٣,٨٧٨,٦٨١

  تعویضات أعضاء مجلس اإلدارة ٨,٩٠٠,٠٠٠   ٩,٨٠٠,٠٠٠
٢٢٨,٠٩٨,٩٢١   ١٤٦,٧٨٠,٤١٥   

  
  
  

  
  
  

  .تضمن بند مصاریف أخرى مصاریف صحیة تتعلق بوباء كورونا عن العقد الصحي للعاملین في الشركة*
  
  
  



 

٣٩ 
 

  
  
  

  والمخففةالسھم األساسیة ) خسارة(ربحیة  - ٢٩
  :یتكون ھذا البند مما یلي

      كانون أول ٣١سنة المنتھیة في لل
 ٢٠١٩ 

 
٢٠٢٠ 

 .س.ل  .س.ل 
 ٤٥٢,١٥١,٦١٩ 

 

 سنةال )خسارة( صافي ربح ٢,٣١٠,١٦٢,٦٤١

١٥,٠٠٠,٠٠٠ 

 

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

٣٠.١ 
 

 ربحیة السھم األساسیة و المخفضة ١٥٤.٠١
  

  

  أنصبة األرباح توزیع - ٣٠
  :كما یلي كانون أول ٣١المنتھیة في  سنةلتتلخص حركة التوزیعات ل

كانون أول ٣١سنة المنتھیة في لل  
 ٢٠٢٠    ٢٠١٩ 
.س.ل  .س.ل   
 كانون الثاني  ١رصید أنصبة أرباح للدفع كما في  ١٢,١٨١,٢١١   ١٢,٩٧٥,٥٣١ 

  المقررةتوزیعات أنصبة األرباح  ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠   -
 توزیعات أنصبة األرباح المسددة  )        ٤٣٥,٤٥١,٤٠٠(   )            ٧٩٤,٣٢٠(

   كانون أول ٣١رصید أنصبة أرباح للدفع كما في  ١٧٦,٧٢٩,٨١١   ١٢,١٨١,٢١١
   

  رأس المال كفایة - ١٣

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

  
:یتم احتساب نسبة المالءة كما یلي  

  كانون األول ٣١كما في 
 

  كانون أول ٣١كما في 
  ٢٠١٩  

 
٢٠٢٠ 

 س.ل  
 

 س.ل
  ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ 

 
١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ 

 
 رأس المال المكتتب

٣١٧,٨٩٩,٣٠١ 
 

٣٢٧,١٧٠,١٢٠ 
 

 حتیاطي قانونيا
٢٧٧,٦٥٦,٥٢٩ 

 
٤٥,٤١٩,٨٩٠ 

 
 أرباح مدورة 

٣٥١,٤٩٠,٥٨٠ 
 

٣٥٥,١٠٢,٤٧٥ 
 

سعار أ متراكمة ناتجة عن فروقات محققة یرغ) خسائر(مكاسب 
 ٣٩٤,٦٨٨,٨١٥  صرف ال

 
٦٩,٠٠٢,٤٥٧ 

 
  السنة) خسائر(أرباح 

١٠,٣٢٠,٦٠٠ 
 

٥,٤١٤,٠١٤ 
 

  صافي التغیر في القیمة العادلة الستثمارات مالیة من خالل بیان الدخل الشامل
٣,٦١١,٨٩٥ 

 
٢,٢٣١,٨١١,٣٣٩ 

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

٢,٨٥٥,٥٨٩,٦٩٤ 
 

٤,٥٣٣,٩٢٠,٢٩٥ 
 

 صافي األموال الخاصة األساسیة
- 

 
- 

 
  صافي رأس المال اإلضافي

٢,٨٥٥,٥٨٩,٦٩٤ 
 

٤,٥٣٣,٩٢٠,٢٩٥ 
 

  س المال المتوفرأجمالي رإ
٦٧٤,٨٠٢,٩١٤ 

 
٩١٩,٨٣٦,٣٥٤ 

 
 س المال المطلوب أر  جماليإ

٤٢٣.١٧% 
 

٤٩٢.٩% 
 

  *%نسبة ھامش المالءة 
  



 

٤٠ 
 

  القیمة العادلة وإدارة المخاطر - ٣٢

  :القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة) أ(

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

  :مخاطر التأمینإدارة ) ب(

  مخاطر التأمین

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

ً 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

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

  .سیئة أو غیر قابلة للتأمین

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

وقد  أضف إلى ذلك أنھ كلما تنوعت المحفظة التأمینیة، كلما كانت أقل عرضة للتأثر بالتغیرات التي تطرأ على أي من تكویناتھا،
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

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

، %٥.٠٩فرع الحیاة : التاليعلى فروع التأمین بالشكل  ٢٠٢٠ كانون أول ٣١المنتھیة في  سنةلالمحفظة التأمینیة ل توزعتوقد 
، %٠.٣٢، الھندسي%٦.٠٢، الحریق %٦٦.٠٥، الصحي %١٠.٥، السیارات شامل %٤.٤٢لزامي ، السیارات إ%٤.٧٩البحري 

  .%٠.٢٢، المسؤولیات%١.٠٢، الحوادث العامة % ٠.٤٤، الحوادث الشخصیة %١.١٣السفر 

، %٧.٨٧فرع الحیاة : التاليعلى فروع التأمین بالشكل  ٢٠١٩كانون أول  ٣١سنة المنتھیة في لالمحفظة التأمینیة ل توزعتوقد 
، %٦.١١، الحریق %٥١.٥٢، الصحي %١٠.٤٤، السیارات شامل %١٤.٠٨، السیارات إلزامي %٦.٩٤البحري 

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

  مخاطر إعادة التأمین

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

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

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

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

  .تأمینھا حتى في حال عدم وفاء شركة إعادة التأمین بالتزاماتھا
  
  



 

٤١ 
 

  مخاطر السوق

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

  مخاطر االئتمان

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

  .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 
سابات المصرفیة المنتجة للفوائد والحسابات المجمدة لمعیدي التأمین تنحصر مخاطر الفائدة في الح. 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 . ن أحداث خارجیةواألشخاص  واألنظمة الداخلیة للشركة أو ع

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

  یةمخاطر العمالت األجنب

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

  :ول المالیة كما یليتتلخص القیمة الدفتریة لألص

 المطلوبات 
 

 الموجودات 
 

كانون  ٣١كما في 
        ٢٠١٩األول 

كانون  ٣١كما في 
   أول

٢٠٢٠    
 

كانون األول  ٣١كما في 
٢٠١٩    

 

   كانون أول ٣١كما في 
٢٠٢٠    

 س.ل 
  

 س.ل
 

 س.ل
 

 س.ل
 ٢١٦,٥٠٤,٠٥٧ 

  

٦١٩,٦١٥,٦٦٣ 

 

١,١٣٢,٤٧٧,٦٧٠ 

 

 دوالر أمیركي  ٣,٣١٩,١٧٠,٢٩٦

- 

  
- 

 
٤١,٦٤٥,٨٤٢ 

 
  یورو ١٣٠,٥٤٤,٩٦٤

- 
  

- 
 

١٣,٧٦٢,٦٦٨ 

 

 جنیھ استرلیني  ٤٠,٩٧٦,٣٤٤
  

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

 كانون أول ٣١كما في األثر على األرباح  والخسائر 
 ٢٠١٩    

 
٢٠٢٠ 

 س.ل 
 

 س.ل
 ٩١,٥٩٧,٣٦١ 

 

 دوالر أمیركي  ٢٦٩,٩٥٥,٤٦٣
٤,١٦٤,٥٨٤ 

 
  یورو ١٣,٠٥٤,٤٩٦

١,٣٧٦,٢٦٦ 

 

  جنیھ استرلیني ٤,٠٩٧,٦٣٤
  



 

٤٢ 
 

  مخاطر السیولة

  

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

ً لل   :المتوقعة الستردادھا أو تسویتھا سنةیبین الجدول التالي تحلیل الموجودات والمطلوبات وفقا

 ٢٠٢٠ كانون أول ٣١كما في 
 المجموع   

 
 كثر من سنة أ

 
 لغایة سنة 

 
 الموجودات

 س.ل
 

 س.ل
 

 س.ل
  ٢,٣٥٥,٨٤٨,٩٦٧ 

 
 - 

 

٢,٣٥٥,٨٤٨,٩٦٧ 

 

 في حكمھالنقد و ما 

٤,١٩١,٣٩٢,٥٩٩ 

 
 - 

 

٤,١٩١,٣٩٢,٥٩٩ 

 

 ودائع ألجل  لدى المصارف

٤٥,٣٦٨,٤٦٩ 

 
 - 

 

٤٥,٣٦٨,٤٦٩ 

 

  استثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل

٥٧,٩٨٣,٨٥٠  ٥٧,٩٨٣,٨٥٠ 

 

- 

 

  الشامل استثمارات مالیة من خالل بیان الدخل

٥٢٦,٤٠٦,٦٢٤ 

 
 - 

 

٥٢٦,٤٠٦,٦٢٤ 

 

 عمالء مدینون 

٣٤٠,٧٧٨,١٩٦ 

 
 - 

 

٣٤٠,٧٧٨,١٩٦ 

 

 مدینةال إعادة التأمینالتأمین و حسابات شركات

٩٥,٦٧٩,٤٩٩ 

 
 - 

 

٩٥,٦٧٩,٤٩٩ 

 

 ذات عالقةأطراف  - ذمم مدینة 

٩٠,٧٤٩,١٥٦ 

 
 - 

 

٩٠,٧٤٩,١٥٦ 

 

 أخرى أرصدة مدینةمستحقة غیر مقبوضة وفوائد 

٦٢٣,٧٧٤,٣٩٩ 

 
 - 

 

٦٢٣,٧٧٤,٣٩٩ 

 

 حتیاطي الفني والحسابيحصة معیدي التأمین من اال

٢٥,٠٠٠,٠٠٠      

 

٢٥,٠٠٠,٠٠٠ 

 

 - 

 

 ودیعة مجمدة لصالح ھیئة اإلشراف على التأمین

٨,٣٥٢,٩٨١,٧٥٩ 

 

٨٢,٩٨٣,٨٥٠ 

 

٨,٢٦٩,٩٩٧,٩٠٩ 

 

 مجموع الموجودات

    
  المطلوبات

٦١٩,٦١٥,٦٦٣ 

 
 - 

 

٦١٩,٦١٥,٦٦٣ 

 

 دائنة عادة التأمینإحسابات شركات التأمین و 

٢,٢٠٥,١١١ 

 
 - 

 

٢,٢٠٥,١١١ 

 

 ذات عالقةأطراف  -ذمم دائنة 

٢,٧٣١,٩٨٠ 

 
 - 

 

٢,٧٣١,٩٨٠ 

 

 عمالء دائنون

٣,١٧٩,٨٢٦,٨٧٥ 

 
 - 

 

٣,١٧٩,٨٢٦,٨٧٥ 

 

 حتیاطات الفنیة و الحسابیةاال

٣٩٣,٨٥٤,٧٨٣ 

 
 - 

 

٣٩٣,٨٥٤,٧٨٣ 

 

 دائنون مختلفونذمم دائنة و 

١,٠٦٩,٨٣٦ 

 
 - 

 

١,٠٦٩,٨٣٦ 

 

 مطلوبات ضریبیة مؤجلة

١٥,١٣٧,١٤٩ 

 
 - 

 

١٥,١٣٧,١٤٩ 

 

 مؤونة ضریبة الدخل

٤,٢١٤,٤٤١,٣٩٧ 

 
 - 

 

٤,٢١٤,٤٤١,٣٩٧ 

 

 مجموع المطلوبات

٤,١٣٨,٥٤٠,٣٦٢ 

 

٨٢,٩٨٣,٨٥٠ 

 

٤,٠٥٥,٥٥٦,٥١٢ 

 

 السیولة ) فجوة / ( فائض 

  
  
  



 

٤٣ 
 

  

 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 

 

- 

 

  الشامل استثمارات مالیة من خالل بیان الدخل

٣٥٠,٥١٨,١٥٢ 

 
 - 

 

٣٥٠,٥١٨,١٥٢ 

 

 عمالء مدینون 

١٦١,٨٣٤,٠٢٥ 

 
 - 

 

١٦١,٨٣٤,٠٢٥ 

 

 مدینةال 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 

 

 - 

 

 ودیعة مجمدة لصالح ھیئة اإلشراف على التأمین

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 

  

  

  



 

٤٤ 
 

  آثار انتشار فیروس كورونا - ٣٣

ً  وانعكس لألعمال، النطاق واسعة اضطرابات الحدث ھذا سبب ،)COVID19( كورونا فیروس جائحة العالم اجتاحت  على سلبا
 یمكن ال وبالتالي أنشطة الشركة، على ذلك بتأثیر التنبؤ یمكن ال اإلدارة تقییم على بناءً  والمنشآت، الشركات لمعظم االقتصادي النشاط
 تحدید وإن الفیروس، النتشار الراھنة الحالة في المالیة البیانات إصدار على الموافقة تاریخ في موثوق بشكل األثر ھذا قیمة تقدیر

ً  یتطلب وااللتزامات األصول لبعض الدفتریة المبالغ  في وااللتزامات األصول تلك على المؤكدة غیر المستقبلیة األحداث آلثار تقدیرا
  . الوباء ھذا یسببھا قد والتي التقریر فترة نھایة
ُ  المالیة، البیانات إلعداد الالحقة الفترات خالل الحالیة االفتراضات عن تختلف التي النتائج تتطلب أن المحتمل من  نسبیة أھمیة ذا تعدیال

  .الالحقة الفترات في التأثیرات ھذه عن اإلفصاح وسیتم المتأثر االلتزام أو لألصل الدفتري المبلغ على
  

  أحداث الحقة - ٣٤
 ٢٠٢٠الذي صدر بعد انتھاء البیانات المالیة لعام  ١٢/١/٢٠٢١ف تاریخ / ص/١٠إشارة إلى تعمیم ھیئة اإلشراف على التأمین رقم 

التأمین المرخصین لذلك، وال یجوز أن یتضمن تؤكد الھیئة أن المتعاقدین مع الشركة مقابل عموالت ھم فقط وكالء : " والذي یتضمن
إن  ستقوم الشركة بالعمل على تصحیح أي وضع مخالف لما ذكر أعاله." أي عقد آخر سواء عقد عمل أو سواه على منح عموالت

  .إن وجدت ، وتعدیل أیة عقود عمل مخالفة لذلكوجد
  
 الموافقة على البیانات المالیة  - ٥٣

  .٢٠٢١ آذار  ٣٠  دار البیانات المالیة بتاریخ وافق مجلس اإلدارة على إص
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