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 شركة العقيلة للتأمني التكافلي 
 شركة مسامهة مغفلة عامة

 املرحلية املوجزة املالية املعلوماتإيضاحات حول 
 )غري مدققة( 0302 حزيران 03املنتهية يف  الستة أشهرلفرتة 

    

  معلومات عامة  -2
وفقاا و  0330كانون األول   08/ م.و.( بتاريخ  80مبوجب قرار رائسة جملس الوزراء رق  ) ش.م.م.عامة شركة العقيلة للتأمني التكافليسست أت

راف اإلشوتعليماته التنفيذية واألنظمة اليت تضعها ليئة  0335لعام  40وألحكام املرسوم التشريعي رق   0334لعام  08رق  التشريعي للمرسوم 
 25285حتت الرق   حملافظة دمشق سجلت الشركة يف السجل التجاري .2949لعام  249 رق  رةعل  التأمني يف سورية ووفقاا ألحكام قانون التجا

 252/233ق  ابلقرار ر التأمني يف سورية عل  اإلشراف مت ترخيص الشركة من قرل ليئة  .كشركة مسامهة مغفلة عامة  0338 كانون الثاين 02بتاريخ 
 .0338 أذار 07بتاريخ 

 .مبا ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسلمية يف كافة فروع التأمني التكافلي اإلسلمي التأمنيغاية الشركة مزاولة أعمال 

 .(4بناء ) -رشدي الشمعة جادة-النجمة ساحة-دمشقاملركز الرئيسي: 
 
 تطريق معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة -0

 احملاسرية السياسات أل 

 اليت احملاسرية السياسات مع متماثلة 0302حزيران 03يف  املنتهية للفرتة املوجزة املرحلية املالية املعلومات عدادإ يف املترعة احملاسرية السياسات إن

 واليت التالية املعدلة الدولية املالية التقارير معايري مت إتراع ذلك، . ومع0303 األول كانون 02 يف املنتهية للسنة املالية القوائ  إعداد يف تراعهاا مت

 ص واليت ،للشركة املوجزة املرحلية املالية املعلومات اعداد يف ،0302الثاين  كانون أول بعد أو تردأ يف اليت املالية للفرتات املفعول سارية أصرحت
 أتثري هلا يكون قد السابقة، علماا أبنه والسنوات للفرتة املوجزة املرحلية املالية املعلومات يف الواردة فةاحاتواإل املرالغ عل  بشكل جولري ت ثر

 .املستقرلية والرتتيرات للمعاملت احملاسرية املعاجلة عل 

 الثانية املرحلة تعديلت – الفائدة لسعر املعيارية اإلصلحات

 املالية التقارير عل  ت ثر قد الفائدة واليت لسعر املعيارية اإلصلحات من الثانية املرحلة قامت الشركة بتطريق ،0302الثاين  كانون أول اعتراراا من

 معيار استردال عن الناشئة التحوط علقات أو النقدية التعاقدية التدفقات عل  التغريات آاثر ذلك يف مبا ،الفائدة سعر معيار إلصلح نتيجة

، ورق  4، رق  7، رق 9 رق  املالية للتقارير الدولية املعايري يف الواردة بعض املتطلرات من إعفاء التعديلت توفر .بديل مرجعي بسعر الفائدة سعر
 اإلقار والتزامات املالية واملطلوابت للموجودات التعاقدية النقدية التدفقات حتديد أساس يف ابلتغريات املتعلقة 09رق   الدويل احملاسرة ومعيار 20

 .وحماسرة التحوط

 يتطلره والذي املطلوابت املالية أو للموجودات التعاقدية النقدية التدفقات حتديد أساس يف ابلتغري ابالعرتاف املنشأة تقوم أن التعديلت تتطلب

 استثناءات يوفر فإنه ،ذلك إىل املالية. ابإلضافة املطلوابت أو للموجودات الفعلي الفائدة معدل حتديث طريق عن الفائدة معدل معيار إصلح

 .التحوط حماسرة ملتطلرات حمددة

 املتعلقة املشتقة غري واملطلوابت املالية واملوجودات العادلة القيمة وحتوطات النقدية للتدفقات ابلتعرض يتعلق فيما أولية دراسة إبجراء الشركة قامت

 .الشركة نتائج عل  الفائدة سعر جولري إلصلح أثر يوجد ال أنه وترني 0302عام  بعد تستحق واليت الرنوك بني القياسية ابلفائدة
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 املطرقة السياسات احملاسريةملخص  -0
 إعداد املعلومات املالية املرحلية املوجزة والسياسات احملاسرية

"التقارير  04وفقاا للمعيار احملاسيب الدويل رق   0302 حزيران 03املنتهية يف  الستة أشهرجرى إعداد املعلومات املالية املرحلية املوجزة املرفقة لفرتة 
خدمة يف إعداد . إن السياسات احملاسرية املترعة وطرق االحتساب املستسوريةاجلمهورية العربية ال التأمني املرعية يفوأنظمة  وقوانني املالية املرحلية"

 .0303كانون األول   02املعلومات املالية املرحلية املوجزة تتفق مع تلك املستخدمة يف إعداد الرياانت املالية املدققة للسنة املنتهية يف
اليت و  الية عل  أساس القيمة العادلة من خلل الدخل الشامل اآلخراملوجودات املابستثناء  إعداد املعلومات املالية عل  أساس الكلفة التارخيية مت

 .. تظهر املعلومات املالية املرحلية املوجزة ابللرية السورية )ل.س.(، العملة التشغيلية للشركة وعملة االقتةادتظهر ابلقيمة العادلة
لتقارير علومات واإليضاحات املطلوبة للمعلومات املالية السنوية واملعدة وفقاا للمعايري الدولية لإن املعلومات املالية املرحلية املوجزة ال تتضمن كافة امل

  02ال متثل ابلضرورة م شراا عل  النتائج املتوقعة للسنة املنتهية يف 0302 حزيران 03املنتهية يف  الستة أشهراملالية، كما أن نتائج أعمال الشركة لفرتة 
 .0302كانون األول 

 فيما يلي ملخص للسياسات احملاسرية املهمة:

 :التكافلي التأمني عقود -أ

علية يف حســــاب يفدف املســــامهة الف( له امل من) وبني املشــــرتك( التأمني شــــركة) األول الفريق بني عقد عن كناية لوالتأمني التكافلي  عقد إن
 األقســاط عتربت أو منافع التكافل اإلضــافية وفق أحكام وشــروط العقد. املشــرتكني التكافلي وذلك يفدف احلةــول عل  منفعة التكافل الرئيســية

 .العقود إصدار عند إيراداتي التأمني التكافل عقود عل 
ل  التأمني ع اإلشـــرافالوكالة أبجر مســـرق وقد حددت ليئة متارس الشـــركة نشـــاطها وفقاا ألحكام الشـــريعة اإلســـلمية. كما تترع الشـــركة نظام 

)من   %03أجر املســــــــــامهني من إدارة أعمال التأمني التكافلي حبد أعل  ونســــــــــرته  0303كانون األول   02اتريخ  80/03/233بقرارلا رق  
 كامل القسط املسدد( لكافة فروع التأمني، وابملقابل يتحمل حساب املسامهني كافة املةاريف اإلدارية والعمومية هلذم احملافظ.

من األرابح  %43ه املسامهني ما نسرت حسابعمال استثمار أموال محلة الواثئق فتترع الشركة نظام العمل ابملضاربة حيث يتقاض  وخبةول أ
 احملققة عن عملية االستثمار املتعلقة حبساب املشرتكني، ويتقاض  املسامهون كامل األرابح املتعلقة ابستثمار أموال املسامهني.

 يت و  التأمني عل  اإلشــــــــراف ليئة لدى مقرول اكتواري خرري رأي عل  بناءا  احلياة عل  ابلتأمني املتعلق احلســــــــايب يحتياطاال احتســـــــاب يت 
 بيان الدخل يف إيراداتك واملســجلة املســتحقة غري األقســاط قيمة ملقابلة التأمني عل  اإلشــراف ليئة لتعليمات وفقاا  الفين يحتياطاال احتســاب

 :يفا املكتتب األقساط حج  من التالية للنسب وفقاا  حيتسب ولو. اآلخر الشامل الدخلو 
 كانون األول  02كما يف    حزيران 03كما يف    
   0302   0303  
   %   % 
  05   05  بضائع-الرحري النقل أتمني 
  233   233  السفر أتمني 
  43   43  التأمني فروع ابقيو  العامة التأمينات 
  43   43  للسيارات إلزامي أتمني 
  03   43  الةحي التأمني 
  233   233   طويلة آلجال أتمينات 
  03   03  احلوادث الشخةية 
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 :التأمني التكافلي عقود اتالتزام -ب

 املايل الوضــع بيان بتاريخ ةالتســوي حتت والزالت للشــركة بلغت مطالرات من انتج التســوية حتت املطالرات جتامالتأمني التكافلي  عقود اتالتزام
 :يلي كما التأمني عل  االشراف ليئة لتعليمات وفقاا  احتسايفا ويت . عنها يرلغ وص حةلت مطالرات إىل ابإلضافة
  ابملئة من اخلسارة املقدرة  233 مطالرات عن حوادث حتت التسوية -
 :(IBNRمطالرات حدثت وص يرلغ عنها ) -

ابملئة من قيمة 725ابملئة من قيمة مطالرات حتت التســـــــــــوية أو 25 أكربأيهما  الةحي واإللزاميمجيع فروع التأمني عدا التأمني 
 األقساط املكتتب يفا لكل فرع من فروع التأمني 

 ابملئة من املطالرات املدفوعة 25 التأمني الةحي 
وبناءا عل  تعمي  ليئة اإلشراف  0325ابتداءا من الرياانت املالية اخلتامية لعام  اإللزاميالتأمني 

، يت  0325تشـــــــــــــــرين الثــاين  05/ل امل رخ بتــاريخ 2399عل  التــأمني رق  
قيــد  مطــالرــات التغري يف احتيــاطيابملئــة من قيمــة 25 ربأيهمــا أكاحتســـــــــــــــاب 

نه خر املدة مطروحاا مقيد التسوية حمتجز آلمطالرات  التسوية )إمجايل احتياطي
ابملئة من 725أو قيد التســــــوية املفرج عنه أول املدة(  مطالرات إمجايل احتياطي

 .يفا تبقيمة األقساط املكت
 سنوات ثلثة ملدة ازماحتج فيت  اإللزامي التأمني فرع عدا واحدة سنة ملدة التأمني فروع جلميع عنها يرلغ وص حدثت مطالرات احتجاز يت 

كما يت  اإلفراج عن احتياطي مطالرات حدثت وص يرلغ عنها لفرع السفر، للعقود املنتهية، بشكل ربع سنوي يف   0328نيسان  2ابتداءا من 
 هناية الربع التايل للربع الذي مت االحتجاز فيه.

 :التأمني التكافلي إعادة عمليات -ج
 عادةإ شــركات وحةــة التأمني إعادة شــركات من املقروضــة والعمولة األقســاط من التأمني إعادة شــركات حةــة احتســاب الشــركة اعتمدت لقد

 حساابت يف وسجلت هامع معقودة ياتاتفاق أسـاس عل  عنها يرلغ وص حةـلت اليت واملطالرات التسـوية وحتت املدفوعة املطالرات من التأمني
 .الشركات لذم
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 احلسايب:و  الفيني حتياطحةة معيدي التأمني من اال -د
 العائدة الفعلية غاملرال وإمجايل هل  املقدمة الفعلية اإلســـنادات أســــاس عل  احلســـايبو  الفين يحتياطاال من التأمني معيدي حةــــة احتســـاب يت 
 . احلسايبو  الفين يحتياطلل
 :ليي كما احتسايفا ويت  املايل الوضع بيان يف مدينة كذم  احلسايبو  الفين اإلحتياطي من التأمني معيدي حةة إظهار يت 

   ابملئة من اخلسارة املقدرة  233 مطالرات عن حوادث حتت التسوية -
 (IBNR) عنها يرلغ وص مطالرات حدثت -

مطــالرــات حتــت حةـــــــــــــــة معيــدي التــأمني من  ابملئــة من قيمــة25 ربأيهمــا أك مجيع فروع التأمني عدا التأمني الةحي واإللزامي
 أقساط إعادة التأمني العائدة لنفس السنة ابملئة من725التسوية أو 

 ابملئة من حةة معيدي التأمني من املطالرات املدفوعة 25 التأمني الةحي
وبناءا عل  تعمي  ليئة اإلشراف  0325ابتداءا من الرياانت املالية اخلتامية لعام  اإللزاميالتأمني 

، يت  0325تشـــــــــــــــرين الثــاين  05/ل امل رخ بتــاريخ 2399عل  التــأمني رق  
 حةـــــــة املعيد من احتياطيالتغري يف قيمة ابملئة من 25 ربأيهما أكاحتســـــــاب 
قيد التســــــــوية حمتجز آلخر مطالرات  قيد التســــــــوية )إمجايل احتياطي مطالرات

قيد التسوية املفرج عنه أول املدة( مطالرات املدة مطروحاا منه إمجايل احتياطي 
 ائدة لنفس السنة.أقساط إعادة التأمني الع ابملئة من725أو 

 فقط. واحدة سنة ملدة التأمني فروع جلميع عنها يرلغ وص حدثت مطالرات حةة معيدي التأمني من احتجاز يت 

 :توزيع املةاريف اإلدارية والعمومية -ه

نســــــب  بناءاا عل وذلك  ،الواثئق واملســــــامهنيتقوم اإلدارة بتوزيع املةــــــاريف اإلدارية والعمومية الناجتة عن عملية إدارة احملافظ التأمينية بني محلة 
واجتماعها  20وموافقة ليئة الرقابة الشــــرعية للشــــركة يف اجتماعها رق   0339كانون الثاين   02اتريخ  23حمددة وفقاا لقرار جملس اإلدارة رق  

 .0320نيسان  20بتاريخ  87رق  

 :املدفوعة املطالرات -و

ـــــــــــــــــــزيل  هاية الســـــنةبن املطالرات املدفوعة اليت متثل التعويضـــــات املســـــددة خلل الســـــنة والتعويضـــــات املتوجرة حلاملي عقود التأمني تظهر بعد تنـ
 املطالرات املدفوعة عند حتةيلها. سرتدادات املستحقة عنم الشركة بقيد االتقو  .سرتدادات املستحقة عنهااال

 :األجنرية العملت  -ز

املالية بعملت غري اللرية الســـورية تســـجل حســـب ســـعر الةـــرف املعمول به يف اتريخ العملية. إن أرصـــدة املوجودات واملطلوابت  إن العمليات
 املالية احملمولة ابلعملت األجنرية يعاد حتويلها إىل اللرية السورية وفق أسعار الةرف السائدة يف اتريخ بيان الوضع املايل.

 املوجودات واملطلوابت غري املالية وحقوق الشركاء فيت  حتويلها عل  أساس سعر الةرف التارخيي.  أرصدةأما 
 .اآلخر الدخل الشاملو  بيان الدخلالناجتة عن التحويل تسجل يف  اخلسائرأو  األرابح إن



 

- 29 - 

  :يلي كما كانت املعتمدة الةرف أسعار
 كانون   02كما يف    حزيران 03كما يف    
  0303األول    0203   
  .س.ل   .س.ل   
  22050   0,520  دوالر أمريكي 2 
 95.22500   03.02994  يورو 2 

 :الثابتة املادية ومشاريع قيد اإلنشاء وجوداتامل -ح

تضمن تكلفة ستهلكات املرتاكمة، وخسارة تدين القيمة، إن وجدت. تبعد تنزيل االاملوجودات الثابتة املادية عل  أساس التكلفة التارخيية  تظهر
 يلية.إىل حالتها التشغ وجوداتالتكاليف اإلضافية اليت تتكردلا الشركة إليةال امل إضافة إىل، كلفة الشراء املشرتاةاملوجودات 

رلملة و اإلدارة تتضـــمن، األتعاب املهنية، وتكاليف اإلقرتاض املأ نتاجاملنشـــأة أو قيد اإلنشـــاء واملنوي اســـتعماهلا لغاايت اإل وجوداتكلفة املتإن 
زة جال وجوداتيردأ عندما تةرح امل وجودات)تكاليف اإلقرتاض(. إن التلك لذم امل 00امل للة وفقاا للمعيار احملاسيب الدويل رق   موجوداتلل

 لإلستعمال.
 ة التالية:ية وابعتماد النسب السنوينتاجالقسط الثابت عل  مدى األعمار اإلقري استهلك املوجودات الثابتة املادية ابستعمال طريقة 

    %  
 0  مراين  
 03  سيارات  
 05  مفروشاتأاثث و   
 05  كمريوتر وملحقاهتا  لوازم معلوماتية  
 05  جتهيزات ومعدات  
 05  حتسيناتديكورات و   

ي وطريقة نتاجيـة املقدرة للموجودات الثابتة وقيمة النفاية يف هناية العمر اإلنتـاجمبراجعـة األعمـار اإليف اتريخ إعـداد الريـاانت املـاليـة تقوم اإلدارة 
احلالية  لفرتةااالســــــتهلك. يعرتف ابلفروقات الناجتة عن مراجعة التقديرات يف فرتة مراجعة التقديرات اللحقة إذا كانت إعادة التقيي  ت ثر عل  

 والفرتات اللحقة. 

 احتســـاب الربح أواخلســـارة النامجة عن اســـترعاد املوجودات الثابتة، عل  أســـاس الفرق بني ســـعر الريع والقيمة الدفرتية الةـــافية.ويت  تســـجيل يت 
 .والدخل الشامل اآلخر بيان الدخلالربح أواخلسارة يف 

 املادية وغري املادية: الثابتة التدين يف قيمة املوجودات -ط

 عل  يدل م شر أي اكلن كان إذا فيما لتحديد املادية وغري املادية للموجودات احلالية القي  مبراجعة الشركة تقوم مايل وضع بيان كل اتريخ يف
 غري وجوداتامل مراجعة تت . اخلســـــــارة مدى حتديد يت  لكي للموجودات املســـــــرتدة القيمة تقدير يت  وجد، نإ. املوجودات قيمة يف اخنفاض
 .يمتهاق تدين عل  يدل م شر يأ لناك كان ذاإ فيما لتحديد املايل الوضع بيان بتاريخ احملددة غري يةنتاجاإل احلياة ذات امللموسة

 :يلي مما األعل  القيمة لي املسرتدة القيمة إن
 . موجوداتلعادلة للاالقيمة العادلة اليت تعكس وضع السوق بتاريخ بيان الوضع املايل مطروحاا منها تكلفة الريع حيث ينطرق، لتحديد القيمة  -
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اية القيمة املستخدمة اليت تعادل التدفقات النقدية املستقرلية املقدرة واملتوقعة من االستمرار يف استعمال األصل ومن القيمة كخردة يف هن -
 احلياة العملية املقدرة لألصل وذلك فيما يتعلق بوحدة توليد النقد حيث ينطرق.

مته املسرتدة. إن خسارة ىل قيإن تةـل أىل إصـل يت  خفض القيمة الدفرتية لأل ،قل من قيمته الدفرتيةأصـل املسـرتدة املقدرة لأل ذا كانت القيمةإ
االخنفاض يف  ن خسارةإعادة تقييمه ويف لذم احلالة فإصل قد مت ذا كان األإال إ، اآلخر الدخل الشاملو  بيان الدخلاخنفاض القيمة تسجل يف 

 عادة التقيي .إل كاخنفاض يف القيمة تعام

ن ال تكون الزايدة أن تةل القيمة املقدرة املسرتدة علـ  أىل إصل يف حالة مت الحقاا عكس خسارة اخنفاض القيمة، يت  زايدة القيمة الدفرتية لأل
لقيمة يت  تسجيله ارة االخنفاض يف ان عكس خسإصل يف السنوات السابقة. عل  من القيمة الدفرتية فيما لو ص يكن لناك اخنفاض يف قيمة األأ

امل  ن عكس خســـــارة االخنفاض يف القيمة تعإعادة تقييمه ويف لذم احلالة فإصـــــل قد مت ذا كان األإال إ اآلخر الدخل الشــــاملو  بيان الدخليف 
 .عادة التقيي إكزايدة يف 

 غري املادية: الثابتة وجوداتامل -ي

  التدين يف القيمة إن وجدت. خسائراملوجودات غري املادية بسعر الكلفة بعد تنـزيل اإلطفاء املرتاك  و  تظهر

 :كما املقدرة يةنتاجاملادية ابستعمال طريقة القسط الثابت عل  مدى األعمار اإل غرياستهلك املوجودات  قري

 سنوات 0  برامج املعلوماتية
 سنوات 0 يف جممع التأمني اإللزامي اشرتاكات

 ابلفروقات يعرتف .طفاءوطريقة اال غري املاديةية املقدرة للموجودات نتاجتقوم اإلدارة مبراجعة األعمار اإل بيان الوضــــــــــــع املايليف اتريخ إعداد 

 يف أو الفرتة، لذم عل  حةــرايا  ت ثر املراجعة لذم كانت إذا وذلك التقديرات تراجع فيها اليت الفرتة يف احملاســرية التقديرات مراجعة عن الناجتة
 .الحقة وفرتات احلالية الفرتة عل  املراجعة ت ثر كانت إذا وفرتات الحقة املراجعة فرتة

 :واملطلوابت املالية املوجودات -ك

 ية.تةرح الشركة طرفاا يف الشروط التعاقدية لألدوات املال عندما بيان الوضع املايلاملطلوابت املالية يف عرتاف ابملوجودات و اال يت 
. تظهر ملتوقعةا وسطاء التأمني بقيمتها االلمية بعد تنـزيل م وانت مناسرة للقي  غري القابلة للتحةيلو  الوكلءو  الذم  املدينة وذم  العملء تظهر

 الذم  الدائنة وذم  شركات إعادة التأمني بقيمتها االلمية.

 :أمينات االجتماعيةالت -ل
مســجلة يف م ســســة التأمينات االجتماعية يف اجلمهورية العربية الســورية وتســدد بشــكل منتظ  التأمينات عن موظفيها إىل امل ســســة.  إن الشــركة
لتعويض من اابلتايل ســـــوف حيةـــــل املوظفون عل  لذا خيص تعويض هناية اخلدمة و  فيما واجرات الشـــــركة جتام موظفيها التســـــديداتمتثل لذم 

 ات أخرى جتام موظفيها فيما يتعلق بتعويض هناية اخلدمة.التزام ةم سسة التأمينات االجتماعية. ليس عل  الشركة أي

 :امل وانت -م
كن تقديرلا بشكل مي قتةاديةإاليت من احملتمل أن يرتتب عنها استعمال موارد و  ات املالية الناجتة عن أحداث سابقةلتزاميت  تكوين م وانت اال

 معقول.
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 :ضريرة الدخل -ن
ئة من صــايف األرابح اابمل25والذي حدد الضــريرة مبعدل  0335للعام  40الشــركة ضــريرة الدخل وفقاا ألحكام املرســوم التشــريعي رق   حتتســب

مت إصـــــدار تشـــــريعات ضـــــريرية  0320خلل عام  لكتتاب.لمن أســـــهمها  %53يف حال طرحت شـــــركة التأمني أكثر من  اخلاضـــــعة للضـــــريرة
 من ضريرة الدخل، وتسدد مع تسديد الضريرة. %23جديدة تفرض عل  الشركات ضريرة إعادة إعمار بنسرة 

ري اخلاضعة للضريرة بسرب استرعاد املرالغ غ والدخل الشامل اآلخر بيان الدخلللضريرة عن األرابح الةافية الواردة يف  ةختتلف األرابح اخلاضع
 غري اجلائز تنـزيلها من الوعاء الضرييب. املرالغوإضافة 

 :املراحبةإيرادات  -س
ملةــــارف املكتســــرة عل  الودائع لدى ا األرابحوتتضــــمن  والدخل الشــــامل اآلخر بيان الدخلســــتحقاق يف عل  أســــاس اال املراحبةإيرادات  تقيد

 املطرقة. الربحواليت حتتسب عل  أساس املرلغ ونسرة 

 :يوازي النقد وما النقد  -ع
ثلثة )لثلثة أشهر ااسـتحقاقاهتا األصـلية لذا الرند النقد واحلسـاابت اجلارية والودائع ألجل ذات االسـتحقاقات القةـرية اليت التتعدى  يتضـمن

 أشهر فأقل(.

 :امل جلة املوجودات واملطلوابت الضريرية  -ف
طلوابت يف الرياانت املالية و املأنية امل قتة بني قيمة املوجودات و اسرتدادلا نتيجة الفروقات الزمأ جلة لي الضرائب املتوقع دفعها إن الضرائب امل
تسوية االلتزام  ساسها. وحتتسب الضرائب امل جلة وفقاا للنسب الضريرية اليت يتوقع تطريقها عندأ يت  احتساب الربح الضرييب عل  والقيمة اليت
 و حتقيق املوجودات الضريرية امل جلة.أالضرييب 

ينما يت  ب يت  االعرتاف ابملطلوابت الضريرية امل جلة للفروقات الزمنية اليت سينتج عنها مرالغ سوف تدخل يف احتساب الربح الضرييب مستقرلا.
 .االعرتاف ابملوجودات الضريرية امل جلة للفروقات الزمنية اليت سينتج عنها مرالغ سوف تنزل مستقرل عند احتساب الربح الضرييب

الستفادة من تلك املوجودات مكانية اإويت  ختفيضها يف حالة توقع عدم  يت  مراجعة رصيد املوجودات الضريرية امل جلة يف اتريخ الرياانت املالية
 .اا و كليأالضريرية جزئيا 

 :قرض حسن حلملة الواثئق  -ض
شكوك يف حتةيلها بتشكيل خمةص ديون مالشركة  صـندوق محلة الواثئق، كما تقوميف مبنح محلة الواثئق قرض حسـن ملقابلة العجز يلتزم املسـامهون 

 لذا القرض احلسن.ملقابلة 
 
 واالفرتاضات للتقديرات أساسية ومةادر مهمة حماسرية أحكام -4

 الدفرتية ابلقيمة متعلقة وافرتاضات تقديرات تستعمل أن الشركة إدارة عل  ،أعلم 0املذكورة يف اإليضاح رق   احملاسرية السياسات تطريق سـياق يف

 أخرى تعترب عوامل وعل  اخلربة عامل عل  ابه املتعلقة واالفرتاضات التقديرات لذم تعتمد  أخرى. مةادر من املتوفرة غري للموجودات واملطلوابت

 ابلفروقات يعرتف .دوري بشــــكل واالفرتاضـــات التقديرات مراجعة تت  .واالفرتاضـــات التقديرات لذم عن الفعلية النتائج ختتلف وقد  .صـــلة ذات

 فرتة يف أو الفرتة، لذم عل  حةــرايا  ت ثر املراجعة لذم كانت إذا وذلك التقديرات تراجع فيها اليت الفرتة يف احملاســرية التقديرات مراجعة عن الناجتة

 .الحقة وفرتات احلالية الفرتة عل  املراجعة ت ثر كانت إذا وفرتات الحقة املراجعة
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 :مردأ االستمرارية -أ
ق  ر  االســتمرارية وذلك حسـب متطلرات معيار احملاسـرة الدويلقامت اإلدارة بتقيي  مدى قدرة الشـركة عل  االسـتمرار يف العمل عل  أسـاس مردأ 

ا اجلمهورية يف . اعتمدت اإلدارة بتقييمها عل  جمموعة من امل شرات املالية والتشغيلية. تعتقد اإلدارة أنه وابلرغ  من حالة عدم االستقرار اليت متر2
ور. بناءاا عليه فقد مت للســــتمرار ابلعمل يف املدى املســــتقرلي املنظك املوارد الكافية العربية الســــورية وحالة عدم اليقني املســــتقرلية، فإن الشــــركة متتل

 .إعداد القوائ  املالية عل  أساس مردأ االستمرارية
 املدينة:التأمني التكافلي خنفاض قيمة ذم  ا -ب

خنفاض يف إد وجود ن حتديإيت  تقدير القيمة القابلة للتحةـيل من ذم  التأمني املدينة عند وجود إمكانية عدم حتةيل تلك الذم  بشكل كامل. 
يت  كذلك و  ،كذلك لشــــــــــركات التأمنيو  التأمني واثئق حلملةالســــــــــيولة املالية و  قيمة ذم  التأمني املدينة، يتطلب من اإلدارة تقيي  مســــــــــتوى امللءة

قانونية للشــركة. يت  ورأي اإلدارة ال الســنةعل  املعلومات التارخيية للشــركة والدراســات التفةــيلية اليت متت خلل  مراجعة نســب التحةــيلت بناءا 
املرالغ اليت يت   الفرق بني . يت  إثراتالشـــامل اآلخر الدخلو  بيان الدخلالقيمة الدفرتية كمةـــاريف يف و  اثرات الفرق بني املرالغ املتوقع حتةـــيلها

 ا التحةيل.يف الفرتة اليت يت  يف والدخل الشامل اآلخر بيان الدخلاملرالغ املتوقعة يف و  خلل الفرتات املستقرلية حتةيلها فعلياا 
 :التأمني التكافليات الناجتة عن املطالرات املوقوفة لعقود لتزامتقيي  اال -جـ

ب لنالك عوامل غري م كدة ق حيث ه أكثر التوقعات احلسابية للشركةاملطالرات املوقوفة لعقود التأمني عل  أنات الناجتة عن لتزاميعترب تقدير اال
ناشـــــــئة لكل من القيمة ات اللتزامتقدير االمقابل لذم املطالرات. يت   اليت ســـــــتقوم الشـــــــركة بتســـــــديدم الحقاا  لتزامأخذلا ابالعترار عند تقدير اال

ىل املعلومات إ   تقديرلا استناداا اليت ص يت  سدادلا يتللمطالرات املرلغ عنها و  لتزامن االإ. املركز املايلرات املرلغ عنها بتاريخ املتوقعة لتكاليف املطال
ةـــــــــــــــص بناءا عل  يت  إعادة تقيي  املطالرات لكفايتها ويت  تعديل املخ املركز املايلبلغـت للفرع. كمـا يف اتريخ أ   ىحـداملتعلقـة بكـل مطـالرـة عل  

 ذلك.
 :املادية الثابتة وجوداتاستهلكات امل -ـد

مة الثابتة املادية وطريقة االســــــتهلك املطرقة وقي موجوداتية املقدرة للنتاجتقوم الشــــــركة مبراجعة االعمار اإلأعلم،  0كما جاء يف اإليضــــــاح رق  
 ي لألصل يف هناية كل دورة مالية.نتاجالنفاية يف هناية العمر اإل

 :غري املادية الثابتة وجوداتطفاء املإ -د
ل دورة يف هناية ك طفاءاملادية وطريقة اإل غري موجوداتية املقدرة للنتاجعمار اإلتقوم الشـــــــــــركة مبراجعة األأعلم،  0كما جاء يف اإليضـــــــــــاح رق  

 مالية.
 تدين قيمة املوجودات وتكوين امل وانت اللزمة -لـ

قاد اإلدارة، ال توجد . ابعتموجوداتيف ظل الظروف الرالنة اليت متر يفا اجلمهورية العربية الســـــــــــورية، قامت اإلدارة بتقدير القيمة االســـــــــــرتدادية لل
 تدين إضافية. م شرات لتكوين م وانت
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 يوازي النقدما نقد و ال -5

  يتكون لذا الرند مما يلي:
  )غري مدققة( 0302 حزيران 03كما يف   
     القيمة املقابلة     
  اجملموع   للعملت األجنرية   اللرية السورية  
 .ل.س   .ل.س   .ل.س  

 نمسامهو 
  70,209,592  2,444,570  74,095,325 لدى املةارفحساابت جارية 

 74,095,325  2,444,570  70,209,592  
 محلة الواثئق

  7,033,533  -   7,033,533 النقد يف الةندوق
  50,895,007  7,334,857  40,893,483 لدى املةارفحساابت جارية 

 54,293,983  7,334,857  02,295,807  

 208,885,995  824492400  207,005,408  
 

  )مدققة( 0303كانون األول   02كما يف   
     القيمة املقابلة     
  اجملموع   للعملت األجنرية   اللرية السورية  
 .ل.س   .ل.س   .ل.س  

 نمسامهو 
  0,203,002,400   770,270  0,229,859,040 لدى املةارفحساابت جارية 

 0,229,859,040  770,270   0,203,002,400  
 محلة الواثئق

  57,904,023  -   57,904,023 النقد يف الةندوق
  95,208,508  29,385,452  70,350,387 لدى املةارفحساابت جارية 

 20029872097  2923852452  250,370,848  

 0205028402040  2928572007  0,070,734,073  
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 لدى املةارفودائع  -0

 الرند مما يلي: لذايتكون 
  )غري مدققة( 0302 حزيران 03كما يف   
     القيمة املقابلة     
  اجملموع   للعملت األجنرية   اللرية السورية  
 .ل.س   .ل.س   .ل.س  

  0,027,500,200  4,383,500,200  0,207,333,333 مسامهون -ودائع تستحق خلل سنة 
  0,720,053,333  0,445,400,333  000,928,333 محلة واثئق -ودائع تستحق خلل سنة 

 ( 70,053,758) ( 50,203,205) ( 00,293,590) خمةص اخلسائر االئتمانية املتوقعة

 0,083,707,437  0,470,804,972  8,850,500,078  
 

  )مدققة( 0303كانون األول   02كما يف   
     القيمة املقابلة     
  اجملموع   للعملت األجنرية   اللرية السورية  
 .ل.س   .ل.س   .ل.س  

  0,008,800,008  0,082,800,008  087,333,333 مسامهون -ودائع تستحق خلل سنة 
  2,450,808,333  2,280,903,333  000,928,333 محلة واثئق -ودائع تستحق خلل سنة 

 ( 05,049,200) ( 00,828,837) ( 20,403,025) خمةص اخلسائر االئتمانية املتوقعة

 042,487,085  0,445,907,502  4,387,455,040  

 تتخلص حركة خمةص اخلسائر االئتمانية املتوقعة كما يلي:
  )مدققة( 0303     )غري مدققة( 0302   

 ل.س.     ل.س.     
  2020992249    05,049,200  رصيد أول الفرتة/ السنة 
   0025492970    42,232,000  إضافات 
   0520492200    70,053,758  رصيد آخر الفرتة / السنة 

، وال يوجد حتويلت بني املراحل أو 0303كانون األول   02و 0302 حزيران 03إن الودائع لدى املةارف مةنفة ضمن املرحلة األوىل كما يف 
 .0303كانون األول   02وللسنة املنتهية يف  0302 حزيران 03املنتهية يف  الستة أشهرأرصدة معدومة خلل فرتة 
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 من خلل الدخل الشامل اآلخرابلقيمة العادلة  استثمارات مالية -7

 مما يلي: من خلل الدخل الشامل اآلخرالية املستثمارات االتتكون 
  اجملموع   شركات صناعية   شركات اتةاالت   بنوك  

  ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.  الكلفة التارخيية
  2,004,950,034  20823492074  032,083,000  2,005,000,737 0303كانون الثاين   2الرصيد كما يف 

  852,703,990  0722942079  -   804,500,027 إضافات خلل السنة
 ( 525,904,273)  -   -  ( 525,904,273) استرعادات خلل السنة

  0,333,703,303  20520402950  032,083,000  2,000,805,854 (مدققة) 0303كانون األول   02الرصيد كما يف 
 ( 440,090,003)  -   -  ( 440,090,003) فرتةاسترعادات خلل ال

  2,557,400,073  20520402950  032,083,000  2,293,540,294 (مدققة)غري  0302 حزيران 03كما يف   الرصيد

 من خلل الدخل الشامل اآلخرمة العادلة للستثمارات املالية القي التغري املرتاك  يف
  2,245,909,047  50825202504  022,520,355  095,920,708 0303كانون الثاين   2الرصيد كما يف 

  2,870,005,982  03927352300  28,590,037  2,048,304,040 صايف التغري يف القيمة العادلة

  0,300,005,008  2224820272590  003,239,000  2,040,908,373 (مدققة) 0303كانون األول   02الرصيد كما يف 
  2,355,877,085  2,025,299,503  -  ( 559,002,845) صايف التغري يف القيمة العادلة

  4,378,240,320  0,700,427,200  003,239,000  2,384,020,005 (مدققة)غري  0302 حزيران 03الرصيد كما يف 

 صايف القيمة الدفرتية

  5,005,039,080  0,908,002,379  402,789,885  0,075,258,429 (مدققة)غري  0302 حزيران 03الرصيد كما يف 

  5,300,305,058  2202024022549  402,789,885  0,077,770,904 (مدققة) 3030كانون األول   02كما يف الرصيد  
 

 كما يلي:من خلل الدخل الشامل اآلخر  املالية  للستثماراتي القيمة العادلة احتياطحركة  تتلخص
  )غري مدققة( 0302  
  اجملموع   محلة واثئق   مسامهني  
 .ل.س   .ل.س   .ل.س  

  0230020052008  23520402208  0292723292033 ةفرت ال بدايةالرصيد كما يف 
 ابلقيمةصايف التغري يف القيمة العادلة للستثمارات املالية 

  2235528772085  2020202700  2234020032900 الدخل الشامل اآلخرمن خلل العادلة  

  4237822402320  22824002852  0295920832200 الفرتة هنايةالرصيد كما يف 
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  )مدققة( 0303  
  اجملموع   محلة واثئق   مسامهني  
 .ل.س   .ل.س   .ل.س  

  2,245,909,047  2,989,599  2,240,949,748 السنة بدايةالرصيد كما يف 
 ابلقيمةاملالية صايف التغري يف القيمة العادلة للستثمارات 

  2,870,005,982  230,050,509  2,770,309,450 من خلل الدخل الشامل اآلخرالعادلة  
  0,300,005,008  235,040,208  0,927,329,033 السنةهناية الرصيد كما يف 

 
 أتمني ، وسطاء ووكلءمدينون عملء -8

 يلي: رصيد عملء مدينون، وسطاء، ووكلء أتمني ابلقيمة الةافية بعد تنزيل خمةص ديون مشكوك يف حتةيلها كما يظهر

 كانون األول  02كما يف      حزيران 03كما يف    
  )مدققة( 0303     )غري مدققة( 0302   

 ل.س.     ل.س.     
  450,003,207    724,043,520  أتمني ووكلء ،وسطاء عملء مدينون، 
 ( 9,808,0740) ( 00,089,785) خمةص ديون مشكوك يف حتةيلها 
    077,953,708    400,092,450  

 تتلخص حركة خمةص ديون مشكوك يف حتةيلها كما يلي:
  )مدققة( 0303     مدققة()غري  0302     
 ل.س.     ل.س.     
   04,708,904    09,808,074  بداية الفرتة /السنةالرصيد كما يف  
   5,399,723    0,402,222  إضافات  
   09,808,074    00,089,785  السنةالفرتة/  آخرالرصيد كما يف  

 ما يلي:ووكلء التأمني ك ،وسطاء عملء مدينون،تتوزع أعمار ذم  
 كانون األول  02كما يف      حزيران 03كما يف    
  )مدققة( 0303     )غري مدققة( 0302   

 ل.س.     ل.س.     
   004,800,004    404,290,927  يوم 03أقل من أو يساوي 

   20,030,750    230,370,548  يوم 93و يوم 02بني 
   09,348,098    25,759,493  يوم 203و يوم 92بني 
  0,020,032    207,540,204  يوم 283و يوم 202بني 
  2,802,902    5,408,077  يوم 073و يوم 282بني 

  07,334,002    09,290,327  يوم 073أكرب من 
    724,043,520    450,003,207    
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 حساابت مدينة من شركات التأمني وإعادة التأمني -9

 احلساابت املدينة لشركات التأمني وإعادة التأمني كما يلي: تتوزع
 كانون األول  02كما يف      حزيران 03كما يف    
  )مدققة( 0303     )غري مدققة( 0302   

 ل.س.     ل.س.     
   872,408    0,090,029  شركات أتمني وإعادة أتمني حملية 
   87029242920    2,784,500,022  شركات أتمني وإعادة أتمني خارجية 
    2,787,909,003    877,780,083  
 ( 02,407,589) ( 02,407,589) خمةص ديون مشكوك يف حتةيلها 

    2,750,490,342    840,048,792   
 
 ذات العلقةأرصدة مدينة ودائنة وعمليات مع األطراف  -23

، وشركات نياملسامه وكرار ، وأعضاء اهليئة الشرعية،وأعضاء جملس اإلدارة ،واإلدارة العليا األقسام واألفرع، من مدراء ذات العلقةتتألف األطراف 
 :العلقةذات ألطراف املدينة والدائنة ل. فيما يلي ملخص األرصدة املسامهنياتبعة لكرار 

 كانون األول  02كما يف      حزيران 03كما يف    
  )مدققة( 0303     )غري مدققة( 0302   

 ل.س.     ل.س.     
 :ذم  مدينة أطراف ذات العلقة

  4,280,558    2,447,535  اتبعة لكرار املسامهني جمموعة وحود التجارية 
 ( 4,280,558)   -   خمةص ديون مشكوك يف حتةيلها

    2,447,535     -  
 :ذم  دائنة أطراف ذات العلقة

  20,025,054    000,878,342   دائنو توزيعات أرابح
   2,297     2,297   بنك الربكة سورية

    000,879,008    20,020,552  
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 :التعامل مع األطراف ذات العلقةفيما يلي ملخص 
   )غري مدققة( حزيران 03املنتهية يف  الستة أشهرلفرتة    
   0302     0303  

 ل.س.     ل.س.     
  0,253,059    25,333,333  صايف إيرادات أقساط التأمني

 (  205,533)   -   مطالرات مدفوعة
  00,077,720    00,840,820  مةاريف رواتب وأتعاب اإلدارة

 -     2523332333  مكافآت جملس اإلدارة
 حركة خمةص ديون مشكوك يف حتةيلها كما يلي:

  )مدققة( 0303     )غري مدققة( 0302   
 ل.س.     ل.س.     

   4,280,558    4,280,558  لفرتة / السنةرصيد أول ا
   -   ( 4,280,558) اسرتدادات

   4,280,558    -   لفرتة / السنةارصيد أخر 
 
 مقروضة وموجودات أخرى مستحقة غري أرابح مراحبة -22

 مما يلي: لذا الرند تكوني
 كانون األول  02كما يف      حزيران 03كما يف    
  )مدققة( 0303     )غري مدققة( 0302   

 ل.س.     ل.س.     
  0,000,749    9,700,030  واثئق محلة-ابح ودائع مستحقة أر 

  22,884,500    03,009,053  مسامهني-أرابح ودائع مستحقة 
  04,987,507    00,723,783  مةاريف مدفوعة مقدماا 

  05,082,908    09,984,007  حجوزات قضائية لدى الرنوك
   40,870     40,870  مةاريف دعائية وحتفيزية مدفوعة مقدماا 

   008,308,239    470,259,007  دفعات مقدمة للموردين
  9,840,009    9,305,597  دفعات مقدمة للموظفني

  -      223,333  شركة وساطة مالية
   207,907    5,704,909  أرصدة مدينة أخرى

    597,924,500    020,527,304   
 ( 5,334,055) ( 5,303,083) حتةيلها خمةص ديون مشكوك يف

    590,890,880    022,520,009   
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 حركة خمةص ديون مشكوك يف حتةيلها كما يلي:تتلخص 
  )مدققة( 0303     )غري مدققة( 0302   

 ل.س.     ل.س.     
   0,425,449    5,334,055  بداية الفرتة /السنةيف كما الرصيد   
  2,589,030     20,305  إضافات 

   5,334,055    5,303,083  هناية الفرتة /السنةيف  كما  الرصيد 
 
 يات الفنية واحلسابيةحتياطحةة معيدي التأمني من اال -02

 لذا الرند مما يلي: يتكون
  )غري مدققة( 0302 حزيران 03كما يف   
     حةة معيدي التأمني من           
 حدثتمطالرات    حةة معيدي التأمني من   حةة معيدي التأمني  
  اجملموع   وص يرلغ عنها   ةمطالرات حتت التسوي   من إيرادات غري مكتسرة  

  ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.  فرع التأمني:
  28,002,007  -   295,028  28,300,239 احلياة

  07,252,090  5,070,800  24,085,429  27,589,442 الرحري
  24,797,302  0,084,000  009,033  20,280,399 شامل سيارات
  05,073,029  0,090,208  02,974,452  -  إلزامي سيارات

  87,530,532  7,474,700  43,200,009  09,805,099 احلريق
   255,920   03,007  205,575  -  اهلندسي
  0,420,700  408,990  -   0,944,709 السفر

  0,703,087  485,703  084,333  0,593,557 احلوادث العامة
   805,040   08,334  234,333  050,009 احلوادث الشخةية

  292,238,044  29,075,259  77,873,030  90,800,580 اجملموع
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  )مدققة( 0303 كانون األول  02كما يف   
     حةة معيدي التأمني من           
  دثتمطالرات ح   حةة معيدي التأمني من   حةة معيدي التأمني  
  اجملموع   يرلغ عنهاوص    ةمطالرات حتت التسوي   من إيرادات غري مكتسرة  

  ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.  فرع التأمني:
  0,203,489  -   295,028  5,905,072 احلياة

  09,700,042  0,920,293  27,385,429  9,703,000 الرحري
  23,707,025  2,504,887  2,379,033  8,200,708 شامل سيارات
  07,205,570  0,509,400  00,590,250  -  إلزامي سيارات

  70,523,954  0,304,052  43,200,009  03,004,004 احلريق
   255,930   03,007  205,575  -  اهلندسي
  2,303,020  025,720  -   834,033 السفر

  0,959,520  059,097  084,333  2,920,025 احلوادث العامة
   708,785   72,805   90,333  574,903 احلوادث الشخةية

  255,243,980  24,070,350  80,303,034  57,408,003 اجملموع

 
 استثمارات عقارية -02

يف مشروع  0320وقيمة أسه  مت شراؤلا خلل عام  يف منطقة معضمية الشام يف دمشق 0323ميثل لذا الرند قيمة أرض مت شراؤلا خلل عام 
 .استثمار عقاري يف منطقة املزة خلف مشف  الرازي يف دمشق

 تتلخص حركة االستثمارات العقارية كما يلي:
 كانون األول  02كما يف      حزيران 03كما يف    
  )مدققة( 0303     )غري مدققة( 0302   

 ل.س.     ل.س.     
  253,333,333    040,287,405  بداية الفرتة /السنةالرصيد يف  
   49022872405    -   إضافات 
    040,287,405    040,287,405   
 ( 40,333,333) ( 4023332333) استثمارات عقارية خنفاض قيمةا خمةص 

   597,287,405    59722872405  هناية الفرتة /السنةالرصيد يف  
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 الثابتة املادية )بعد تنـزيل االستهلك املرتاك (املوجودات  -42

 مشروعات   ديكورات   جتهيزات   لوازم معلوماتية    األاثث        يلي: ماك لذا الرند حركة تتلخص
  اإلمجايل   قيد التنفيذ   وحتسينات   و معدات   كمريوتر وملحقاهتا   و املفروشات   سيارات   مراين    

  ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.  التارخيية:الكلفة 
  903,359,727  478,785,005  09,278,007  28,895,732  00,257,008  20,985,500  28,270,033  008,884,070 0303كانون الثاين   2الرصيد كما يف 

  002,455,007  033,077,040  2,043,333  22,982,033  -   7,255,985  -   -  إضافات خلل السنة
 ( 8,008,043)  -  ( 2,555,333) ( 000,823) ( 2,009,295) ( 4,470,485) ( 577,853)  -  سترعادات خلل السنةا

  2,240,870,034  079,400,977  09,000,007  03,524,492  02,488,440  25,008,300  27,594,753  008,884,070 0303كانون األول   02الرصيد كما يف 
  597,087,833  452,478,070   933,333  5,240,933  0,500,533  -   207,005,704  -  فرتةإضافات خلل ال

 (  220,333)  -   -  ( 2202333)  -   -   -   -  ةفرت سترعادات خلل الا

  2,743,348,434  2,203,942,050  43,200,007  05,545,092  04,324,940  25,008,300  254,803,474  008,884,070 (مدققة)غري  0302 حزيران 03الرصيد كما يف 

 االستهلك املرتاك :
 ( 205,708,093)  -  ( 00,087,232) ( 25,000,037) ( 00,220,322) ( 22,228,040) ( 25,735,920) ( 04,282,720) 0303كانون الثاين   2لرصيد كما يف ا

 ( 27,000,203)  -  ( 700,900) ( 0,703,370) ( 0,558,042) ( 800,009) ( 2,852,208) ( 0,595,737) خلل السنةإضافات 
   0,802,039  -   -   000,823  2,047,349   000,533  577,853  -  سترعادات خلل السنةا

 ( 253,053,032)  -  ( 07,202,300) ( 28,033,573) ( 05,400,030)  (22,048,785) ( 20,979,033) ( 43,777,403) 0303كانون األول   02الرصيد كما يف 
 ( 28,344,700)  -  ( 455,700) ( 0,077,497) ( 2,089,570) ( 050,430) ( 9,737,752) ( 0,002,822) ةفرت إضافات خلل ال

   55,509  -   -    55,509  -   -   -   -  ةفرت سترعادات خلل الا

 ( 208,009,805)  -  ( 07,570,745) ( 02,000,508) ( 00,720,279) ( 20,332,292) ( 00,080,952) ( 44,309,002) (مدققة)غري  0302 حزيران 03الرصيد كما يف 
 :القيمة الدفرتية الةافية

  2,572,838,579  2,203,942,050  0,580,890  24,000,800  7,032,704  0,000,840  208,240,500  084,845,340 (مدققة)غري  0302 حزيران 03الرصيد كما يف 

  990,000,330  079,400,977  0,240,024  22,920,902  0,304,843  4,029,048  025,553  088,230,850 0303كانون األول   02الرصيد كما يف 

.
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 املرتاك ( اإلطفاءاملادية )بعد تنـزيل غري املوجودات الثابتة  -52
 حركة لذا الرند كما يلي: تتلخص

 اشرتاك يف         
  اجملموع     مني اإللزاميأجممع الت     برامج معلوماتية    
  ل.س.     ل.س.     ل.س.    

 الكلفة التارخيية:
   27,924,045    23,470,970    7,442,070  0303كانون الثاين   2الرصيد كما يف 

   4,235,333    -     4,235,333  إضافات
   00,329,045    23,470,970    22,540,070  (مدققة) 0303كانون األول   02الرصيد كما يف 

   0,033,333   -     0,033,333  إضافات
   04,029,045    23,470,970    24,240,070  (مدققة)غري  0302 حزيران 03الرصيد كما يف 

 املرتاك : االطفاء
 (  27,924,045) ( 23,470,970) ( 7,442,070) 0303كانون الثاين   2الرصيد كما يف 

 (   807,039)   -   (  807,039) إضافات خلل السنة
 (  28,752,454) ( 23,470,970) ( 8,078,480) (مدققة) 0303كانون األول   02الرصيد كما يف 

 (   774,053)   -   (  774,053) إضافات خلل السنة
 (  29,505,734) ( 23,470,970) ( 9,350,700) (مدققة)غري  0302 حزيران 03الرصيد كما يف 

 :القيمة الدفرتية الةافية

  5,390,542    -     5,390,542  (مدققة)غري  0302 حزيران 03الرصيد كما يف 

  0,007,792    -     0,007,792  (مدققة) 0303األول كانون   02الرصيد يف
 
 ليئة اإلشراف عل  التأمني وديعة جممدة لةاحل -20

خةة املةارف السورية املر  ىحدإ لدى اإلشراف عل  التأمني ، تلتزم شركات التأمني أبن تودع ابس  ليئة0335لعام  40التشريعي رق   للمرسوموفقاا 
مليون  05 نع عر ف ترغب مبزاولتها، عل  أن ال يزيد جمموع ما تودعه لكـل األيتالتأمني ال فرعمن أ فرعمليون لرية سورية وديعة ضمان ابلنسرة لكل  0مرلغ 

  .، وعل  أن ترق  لذم الوديعة جممدة مادامت الشركة قائمة وتقوم بعملهالرية سورية
 
  دائنة لشركات التأمني وإعادة التأمني حساابت -27

ابت شركات ساواحلسابية ابإلضافة إىل ح الفنيةيات حتياطالرند أرصدة جممدة عل  شركات إعادة التأمني ملقابلة حةة معيدي التأمني من اال لذاميثل 
 واليت تتلخص مبا يلي: إعادة التأمني اجلارية

 مستحقات شركات إعادة التأمني. -
 ة ملعيدي التأمني عن االحتياطي الفين )سنة واحدة(.حساابت جممد -
 أشهر(. 0حساابت جممدة ملعيدي التأمني عن مطالرات حتت التسوية ) -
  أشهر(. 0حساابت جممدة ملعيدي التأمني عن مطالرات حةلت وص يرلغ عنها ) -



 

- 00 - 

 تتوزع احلساابت الدائنة لشركات التأمني وإعادة التأمني كما يلي:
 كانون األول  02كما يف      حزيران 03كما يف    
  )مدققة( 0303     )غري مدققة( 0302   

 ل.س.     ل.س.     
  72,788,837    204,037,700  شركات أتمني وإعادة أتمني حملية 
  290,044,590    034,925,040  شركات أتمني وإعادة أتمني خارجية 

    409,200,305    005,400,430  

 
 االحتياطيات الفنية واحلسابية -28

 يتكون لذا الرند مما يلي:
  )غري مدققة( 0302 حزيران 03كما يف   
 مطالرات احتياطي    مطالرات احتياطي   احتياطي  
  اجملموع   وص يرلغ عنها دثتح   حتت التسوية   إيرادات غري مكتسرة  
  ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.  

 فرع التأمني:
  2,252,072  -   -   2,252,072 ادخاريحياة 
  07,087,430  -   093,405  00,990,972 حياة
  45,572,804  0,444,957  27,040,728  02,480,289 النقل

  47,200,440  4,400,009  29,309,003  00,003,477 ذاتية اضرار-مركرات 
  533,500,070  04,439,705  070,805,374  89,087,800 مدنية مس ولية-مركرات 

  743,732,439  -   023,044,075  503,457,204 صحي داخلي
  287,379,945  -   00,557,754  200,500,292 صحي خارجي

  94,429,473  8,320,022  40,008,533  40,707,059 حريق 
   280,405   00,905  259,533  -  لندسي
  0,303,055  827,030  -   5,040,049 السفر

  2,290,007  288,940  -   2,337,094 املس وليات
  4,582,790  588,442  855,333  0,208,050 احلوادث العامة

   895,255   85,230  203,333  083,349 احلوادث الشخةية

  2,050,878,048  55,338,300  700,530,880  809,000,099 اجملموع
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  )مدققة( 0303كانون األول   02كما يف   
 مطالرات احتياطي    مطالرات احتياطي   احتياطي  
  اجملموع   وص يرلغ عنها دثتح   حتت التسوية   إيرادات غري مكتسرة  

  ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.  فرع التأمني:
  0,090,203  -   -   0,090,203 حياة ادخاري

  20,308,903  -   093,405  22,078,495 حياة
  07,834,389  0,844,732  02,240,728  20,825,073 النقل
  40,023,500  0,090,300  03,702,203  28,390,002 ذاتية أضرار-ركرات م
  449,040,095  00,055,055  009,400,809  40,205,022 مدنية مس ولية-كرات مر 

  425,000,030  -   94,088,789  002,304,424 صحي داخلي
  232,852,002  -   4,039,502  97,040,393 صحي خارجي

  82,800,507  0,553,075  40,008,533   02,027,790 حريق 
   280,405   00,905  259,533  -  لندسي
  2,922,702  434,000  -   2,537,005 السفر

  2,304,474  200,008  -   872,200 املس وليات
  5,070,000  702,023  855,333  4,303,000 احلوادث العامة

   900,482   89,802  225,333  728,053 احلوادث الشخةية

  2,250,404,232  48,880,300  555,074,400  549,030,030 اجملموع
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 ذم  دائنة ودائنون خمتلفون -29

  يلي:يتكون لذا الرند مما 

 كانون األول  02كما يف      حزيران 03كما يف    
  )مدققة( 0303     )غري مدققة( 0302   

 ل.س.     ل.س.     
  90,593,707  257,000,002 من العملء والوكلءدفعات مقدمة 

  20,727,580  27,490,000 ضريرة رواتب وأجور
  2,898,092  2,824,007 أتمينات إجتماعية

  22,793,777  4,980,000 هود حريب وإعادة بناءرس  طابع وإدارة حملية وجم
  40,928,034  48,333,005 مةاريف مستحقة

  8,472,008  7,373,922 عل  التأمني املستحقة عموالت ليئة اإلشراف
   524,540  2,350,977 متضرري حوادث السريإشرتاكات مستحقة يف صندوق 

  0,275,333  0,553,333 أتعاب مهنية واستشارية
  75,077,999  2,045,935 مطالرات مستحقة

  23,990,434  00,488,297 الطريةإدارة النفقات شركات 
  2,002,030,883  092,074,077 دائنون خمتلفون

  505,990,775  2,533,355,280  

 
 ضريرة الدخلخمةص  -30

من صايف األرابح اخلاضعة  %25والذي حدد الضريرة مبعدل  0335للعام  40ضريرة الدخل وفقاا ألحكام املرسوم التشريعي رق   خمةص تشكيليت  
 الدولية للتعديلت للوصول إىل الدخل اخلاضع للضريرة وذلك بسرب اختلف املعايري السنةيت  إخضاع نتيجة أعمال  ضافات أخرى.إللضريرة، بدون أية 

 .حتةيلهايف لديون املشكوك ا وخمةص  احملققةفروقات أسعار الةرف غريو  اللتلك املراين للتقارير املالية عن األنظمة الضريرية السورية وخاصة ابلنسرة
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 لي:ملسامهني كما يامت احتساب ضريرة دخل محلة الواثئق و 

 ضريرة دخل محلة الواثئق: -أ
  )غري مدققة( حزيران 03املنتهية يف  الستة أشهرلفرتة   

    0302   0303  
  ل.س.   ل.س.    

  2,403,233,050    0,300,530,282  الضريرةفائض حقوق محلة الواثئق قرل / )عجز( صايف 
 ينزل:
 ( 2,003,730,200) ( 0,300,530,282) أسعار صرف غري حمققة حلملة الواثئقفروقات  مكاسب 
  -   ( 049,029,308) قرض حسن حلملة الواثئق 

     :يضاف
  7,322,009    23,703,078  اسرتداد خمةص ديون مشكوك يف حتةيلها 

  230,435,058  ( 008,458,703) الربح الضرييبالضريرية(/ )اخلسارة 
  %25     %25   نسرة الضريرة
  25,903,834    -   ضريرة الدخل

   2,590,383    -   من الضريرة( %23مسامهة وطنية إلعادة اإلعمار )

     -    27,550,884  
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 ملسامهني:اضريرة دخل 
  )غري مدققة( حزيران 03املنتهية يف  الستة أشهرلفرتة   

    0302   0303  
  ل.س.   ل.س.    

  2,030,487,030    0,700,800,040  قرل ضريرة الدخل فرتةأرابح ال
 ينزل:
 ( 2,000,070,049) ( 0,393,009,903) فروقات أسعار صرف غري حمققة للمسامهنيمكاسب  
 (  550,033) (  028,707) ريع العقارات 
  -   ( 207,023,953) أرابح أسه  نقديةتوزيعات  
 ابلقيمة العادلة أرابح بيع استثمارات مالية 
  -   ( 985,500,009) من خلل الدخل الشامل اآلخر  

 يضاف:
   22,223,873    03,042,057  مةروف خمةص خسائر ائتمانية متوقعة 
    04,870,582    0,407,200  خمةص ديون مشكوك يف حتةيلها مةروف 
  -     049,029,308  خمةص قرض حسن حلملة الواثئق 
   0,079,800    0,002,822  لك املراينستها 

 ( 05,209,904) ( 77,534,052) ةالضريرياخلسارة 
  %25     %25   نسرة الضريرة
   -     -   ضريرة الدخل

  -     -   من الضريرة( %23مسامهة وطنية إلعادة اإلعمار )
    -     -  

 .0302حزيران  03قررت إدارة الشركة عدم تشكيل موجودات ضريرية م جلة عن اخلسارة الضريرية احملتسرة خلل فرتة الستة أشهر املنتهة يف 
 لي:ما يضريرة الدخل ك خمةصحركة  تتلخص

 كانون األول  02كما يف      حزيران 03كما يف    
  )مدققة( 0303     )غري مدققة( 0302   

 ل.س.   ل.س.    
  24,479,000    20,709,487  بداية الفرتة /السنةالرصيد كما يف 

    9,728,574    -   ضريرة دخل محلة الواثئق
  900,202    -   ضريرة دخل املسامهني

 ( 20,590,200)   -   اسرتدادات ضريرية عن أعوام سابقة
 ( 2,880,470) ( 0,378,750) الفرتة /السنةاملدفوع خلل 

   0,378,750    -   تكاليف ضريرية إضافية عن أعوام سابقة

   20,709,487    23,053,705  هناية الفرتة /السنةالرصيد كما يف 
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 املرتاك  يف حقوق محلة الواثئق العجز -20

محلة الواثئق، يلتزم  يف حال وجود عجز مرتاك  يف صندوقهناية العام. اثئق ص يت  توزيعها بعد كما يف ميثل الفائض املرتاك  توزيعات مستحقة حلملة الو 
ا ذاملسامهون بتقدمي قرض حسن لتغطية كامل العجز يف صندوق محلة الواثئق، كما تقوم الشركة بتشكيل خمةص ديون مشكوك يف حتةيلها ملقابلة ل

 القرض احلسن.

 رأس املال -00

  ابلكامل.خص ومدفوع ر م ،للسه  الواحد لرية سورية 233مليون سه  بقيمة المية  43من  لرية سوريةمليار  4الرالغ  ال الشركةرألميتكون 

 ي القانوين حتياطاال -00

، حىت قرل الضريرة من صايف األرابح السنوية %23ي القانوين مبعدل حتياطاال 0322شراط  04 اتريخ 09من قانون الشركات رق   297املادة  حددت
االحتياطي كامل  انه قوز مبوافقة اهليئة العامة للشركة االستمرار يف اقتطاع لذم النسرة حىت يرلغ جمموع االقتطاعات هلذأال ، إس املالرأمن  %05بلوغه 

 لي:ما يك  االحتياطي القانوين تتلخص حركة .لمال الشركةأر 

 كانون األول  02كما يف      حزيران 03كما يف    
  )مدققة( 0303     )غري مدققة( 0302   

 ل.س.   ل.س.    
   005,780,942    000,322,075  بداية الفرتة /السنةالرصيد كما يف 

   03,008,004    -   للسنةللفرتة / االحتياطي القانوين 

  000,322,075    00023222075  هناية الفرتة /السنةالرصيد كما يف 

 كما يلي:  االحتياطي القانوين للسنةاحتساب مت 
    0302   0303  
  ل.س.   ل.س.    
   2,570,470,205    0,700,800,040  قرل ضريرة الدخل الفرتة /السنة أرابح

 ( 2,074,290,808) ( 0,393,009,903) (40)اإليضاح  مكاسب غري حمققة للمسامهني انجتة عن تغريات أسعار الةرف

  030,080,007    040,590,400  األرابح القابلة للتخةيص
   %23     %23   االحتياطي القانوين ختةيص نسرة

   03,008,004    -   / السنةفرتةاالحتياطي القانوين لل
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 مكاسب غري حمققة مرتاكمة انجتة عن تغريات أسعار الةرف -40

والقاضي بضرورة فةل املكاسب أو اخلسائر الناجتة عن إعادة  0325شراط  25( بتاريخ 20ليئة األوراق واألسواق املالية السورية التعمي  رق  ) أصدرت
مكوانت حقوق  امل اآلخر، ويفوالدخل الش بيان الدخلتقيي  الرنود النقدية املعرتف يفا ابلعملت األجنرية برند منفةل قرل الدخل اخلاضع للضريرة يف 

 امللكية.بيان التغيريات يف حقوق ، ويف بيان الوضع املايلامللكية ضمن 

 تغريات أسعار الةرف كما يلي: الناجتة عن رتاكمةامل تتلخص حركة املكاسب غري احملققة

 حقوق محلة الواثئق:
 كانون األول  02كما يف      حزيران 03كما يف    
  )مدققة( 0303     )غري مدققة( 0302   

 ل.س.   ل.س.    
  077,939,204  2,070,305,900  بداية الفرتة /السنةالرصيد كما يف 

  2,095,200,820    0,300,530,282  مكاسب غري حمققة انجتة عن تغريات أسعار الةرف

  2,070,305,900  0,709,509,227 هناية الفرتة /السنةالرصيد كما يف 

 حقوق املسامهني:
 كانون األول  02كما يف      حزيران 03كما يف    
  )مدققة( 0303     )غري مدققة( 0302   

 ل.س.   ل.س.    
  737,700,334  2,982,954,800  بداية الفرتة /السنةالرصيد كما يف 

  2,074,290,808  0,393,009,903 مكاسب غري حمققة انجتة عن تغريات أسعار الةرف

  2,982,954,800  4,370,284,750 /السنةهناية الفرتة الرصيد كما يف 
 
 فروقات أسعار صرف حمققة -50

وعملة  الةرف كون الشركة تظهر الرياانت املالية ابللرية السورية العملة التشغيلية للشركة أسعار الناجتة عن فروقات األرابح أو اخلسائر ميثل لذا الرند
عملت األخرى خنفاض احلاد للرية السورية مقابل الاال ،يضاف إىل ذلك تسجل ابلعملت األجنرية. املالية املوجودات واملطلوابت بينما بعض قتةاد،اال

 (.00مقارنة مع السنوات السابقة )راجع خماطر العملت األجنرية إيضاح 
 
 خمةص ديون مشكوك يف حتةيلها مةروف -00

 يتكون لذا الرند مما يلي:
  )غري مدققة( حزيران 03املنتهية يف  الستة أشهرلفرتة   

    0302   0303  
  ل.س.   ل.س.    

  00,088,098    0,402,222  عملء مدينون، وسطاء، ووكلء أتمني
  2,588,280     20,305  أرابح مراحبة مستحقة غري مقروضة وموجودات أخرى

   0,407,200     04,870,582   
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 أتمينية أخرىمةاريف  -70

 يلي: يتكون لذا الرند مما
  )غري مدققة( حزيران 03املنتهية يف  الستة أشهرلفرتة   

    0302   0303  
  ل.س.   ل.س.    

  00,500,589    07,479,448  األتعاب اإلدارية لشركات إدارة النفقات الطرية
  2,308,728    5,800,705  حةة صندوق الرعاية اإلجتماعية
  2,000,509    00,552,507  مةاريف أخرى لفروع التأمني

   99,857,753    05,902,800  
 
 رسوم ليئة اإلشراف عل  التأمني -80

 يتكون لذا الرند مما يلي:
  )غري مدققة( حزيران 03املنتهية يف  الستة أشهرلفرتة   

    0302   0303  
  ل.س.   ل.س.    

   0,078,042    7,373,922  بدل إشراف ليئة اإلشراف عل  التأمني
    052,905    2,008,373  صندوق تعويض متضرري حوادث السري جمهولة املسرب

   8,098,982    0,503,030   
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 عموميةالدارية و اإلةاريف امل -09

 يتكون لذا الرند مما يلي:
  )غري مدققة( حزيران 03املنتهية يف  الستة أشهرلفرتة   

    0302   0303  
  ل.س.   ل.س.    

  234,050,048    282,098,953  رواتب وأجور
  4,433,333    5,575,333  وتسجيلبدالت ترخيص  مةروفات
   2,589,843    5,229,088  وإعلندعاية 

  5,002,409    24,070,372  مةروف إقار
  0,800,989    25,002,252  وقانونيةأتعاب مهنية 

  0,240,835    0,740,933  ومطروعاتقرطاسية 
  9,297,793    25,749,077  وماء وبريد ولاتفكهرابء 

   080,345    2,008,202  مةروفات بنكية
  24,580,503    05,034,433  صيانة وإصلح

   233,333     283,433  واجتماعاتسفر 
  0,058,394    40,843,300  مةاريف رسوم مالية

  0,040,803    5,042,405  وضيافةنظافة 
  7,909,294    0028502705  أخرى

   050,804,004    202,400,894   

 
 نةيب املسامهني من الفائض التأميين حلملة الواثئق -30

 ةلو ما ترق  من جمموع أقساط التأمني املكتترة من قرل محلة الواثئق وعوائد استثماراهتا وأي إيرادات أخرى، بعد خة  املطالرات املدفوع الفائض التأميين
ملسامهني من ا بحلملة الواثئق وصايف التغري يف املخةةات واالحتياطيات الفنية واحلسابية، ونةيب محلة الواثئق من املةاريف اإلدارية والعمومية، ونةي

واثئق. تقوم لالفائض التأميين حلملة الواثئق مقابل إدارة كل من أعمال التأمني التكافلي وأنشطة االستثمار، وسائر املةروفات اخلاصة بةندوق محلة ا
ميين حق حلملة الواثئق ولو ئض التأالشركة ابحتساب الفائض التأميين عل  أساس اعترار مجيع أنواع التأمني التكافلي املختلفة وحدة واحدة. يعترب الفا

 مملوك هل  ملكاا مشرتكاا، وال قوز للمسامهني املشاركة يف لذا الفائض.

من الفائض التأميين، بعد تغطية العجز املرتاك  يف صندوق محلة  %03تتقاض  الشركة أتعاب إدارة من محلة الواثئق وفق نظام األجر ابلوكالة بنسرة 
  دارة كل من عمليات التأمني التكافلي )إدارة احملفظة التأمينية( وأنشطة االستثمار.الواثئق، وذلك لقاء إ
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 مت احتساب نةيب املسامهني من الفائض التأميين حلملة الواثئق كما يلي:
  )مدققة( 0303   )غري مدققة( 0302    
 ل.س.   ل.س.    

 ( 03,993,393) ( 083,039,208) العجز املرتاك  يف حقوق محلة الواثئق
  2,070,305,900    0,709,509,227  مكاسب غري حمققة مرتاكمة انجتة عن تغريات سعر الةرف

 ابلقيمة العادلة احتياطي القيمة العادلة للستثمارات املالية 
  235,040,208    228,400,852  من خلل الدخل الشامل اآلخر 

  03,993,393    083,039,208  خمةص قرض حسن حلملة الواثئق

  2,778,080,304    0,858,332,908  هناية الفرتة /السنةالرصيد كما يف 
 

     تتلخص حركة خمةص قرض حسن حلملة الواثئق كما يلي:
 كانون األول  02كما يف      حزيران 03كما يف    
  )مدققة( 0303     )غري مدققة( 0302   

 ل.س.     ل.س.     
  -     03,993,393  الفرتة /السنةبداية الرصيد كما يف 

  03,993,393    049,029,308  إضافات

   083,039,208    03,993,393  

 
 توزيعات أرابح أسه  نقدية -20

 233. قامت الشركة األللية للزيوت النراتية املسامهة املغفلة بتوزيع أرابح عل  محلة األسه  بقيمة 0302 حزيران 03املنتهية يف  الستة أشهرخلل فرتة 
 لرية سورية. 0823492733لرية سورية للسه  الواحد، بلغ نةيب شركة العقلية للتأمني التكافلي من لذم األرابح مرلخ 

لرية سورية للسه  الواحدة بلغ نةيب شركة  253املغفلة بتوزيع أرابح عل  محلة األسه  بقيمة  ابإلضافة إىل ذلك، قامت شركة إلمنت الرادية املسامهة
 لرية سورية.  5925022053العقيلة للتأمني التكافلي من لذم األرابح مرلغ 

 
 فروقات أسعار صرف حمققة وإيرادات أخرى للمسامهني -00

 يتكون لذا الرند مما يلي:
  )غري مدققة( حزيران 03املنتهية يف  الستة أشهرلفرتة   

    0302   0303  
  ل.س.   ل.س.    

  -   ( 08,800,204) فروقات أسعار صرف حمققة للمسامهني

  (08,800,204 )   -  
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 ةفرحبية السه  األساسية واملخف -00

  يتكون لذا الرند مما يلي:
  )غري مدققة( حزيران 03املنتهية يف  الستة أشهرلفرتة   

    0302   0303  
  ل.س.   ل.س.    

   2,030,487,030    0,700,800,040  الفرتةصايف ربح 
   333,33343,    43,333,333  سه املتوسط املرجح لعدد األ

   03230     08240   املخففةرحبية السه  األساسية و 
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 التحليل القطاعي -40

 كالتايل:)غري مدققة(  0302 حزيران 03 يفاملنتهية  الستة أشهرلفرتة القطاعي  التحليلإن 
   الةحي اخلارجي   الةحي الداخلي   سيارات شامل   سيارات إلزامي   نقل بضائع   اإلدخاري   محاية   
   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   

   79,505,800  787,748,820  00,897,350  205,330,789   57,075,047   2,308,508   03,400,079 األقساط املكتترة يف الفرتة احلالية 
  -  (  002,440) (  0,375,954) (  2,805,885)  -   -   -  إلغاءات األقساط )من الواثئق امللغاة(

  -   -   -   -   -   -   -  الواردةأقساط اإلعادة 
  79,505,800   787,407,007  04,802,230   200,200,934   57,075,047   2,308,508   03,400,079 األقساط املكتتب يفاامجايل 

  -   -   -   -  ( 48,504,880)  -  (  2,299,028) حةة املعيدين من األقساط )نسيب( يف الفرتة احلالية
  -   -  ( 2222802005)  -   -   -  ( 02,379,904) املعيدين من األقساط )اختياري( يف الفرتة احلاليةحةة 

  -   -  (  594,300) (  5,040,500) (  0,023,280)  -   -  حةة املعيدين من األقساط )فائض خسارة( يف الفرتة احلالية
  -   -  ( 22,770,088) (  5,040,500) ( 52,875,305)  -  ( 00,079,550) يف الفرتة احلاليةاملكتتب يفا األقساط إمجايل  حةة معيدي التأمني من

  79,505,800  787,407,007  20,344,424  207,803,042   5,433,580   2,308,508   8,250,207 صايف األقساط املكتتب يفا يف الفرتة احلالية
  040,235,004  830,580,305  45,043,808  225,420,307   52,000,083   5,003,020   29,404,258 ( 20/02األقساط املكتتب يفا عن العام امليلدي الفائت )

 ( 20,805,039) ( 000,873,507) ( 23,923,708) ( 05,003,070) ( 00,035,572) (  4,839,800) (  4,932,885) األقساط املكتتب يفا عن الربع املقابل من العام الفائت
  038,835,477  2,000,240,805  59,252,290  000,029,058   85,900,750   2,928,950   44,994,950 شهر( 20ط سنة فائتة )أقسا

  -   -  ( 03,002,829)  -  ( 08,880,509)  -  (  9,940,228) (20/02إمجايل حةة املعيدين من األقساط عن العام امليلدي الفائت )
  -   -    2,350,097  -    27,389,053  -    0,202,489 املقابل من العام الفائتإمجايل حةة املعيدين من األقساط عن الربع 

  -   -  ( 02,352,823) (  5,040,500) ( 70,007,944)  -  ( 03,303,282) شهر( 20إمجايل حةة املعيدين عن سنة فائتة )
  -   -   -   -   -   -   -  ( %233أقساط عن أخطار طويلة األجل املكتترة يف فرتات سابقة )
  -   -   -   -   -   -   -  (%233أقساط عن أخطار طويلة األجل مكتترة يف الفرتة احلالية )

  -   -   -   -   -   -   -  أقساط عن أخطار طويلة مكتترة يف فرتات سابقة وتنتهي يف الفرتة احلالية 
 ( 200,500,292) ( 503,457,204) ( 00,003,477) ( 89,087,800) ( 02,480,289) (  2,252,072) ( 00,990,972) غري املكتسرة يف هناية الفرتة   احتياطي اإليرادات

  -   -   -   -   -   -   - (%233حةة املعيدين من أقساط عن أخطار طويلة األجل مكتترة يف فرتات سابقة )
  -   -   -   -   -   -   - (%233حةة املعيدين من أقساط عن أخطار طويلة األجل مكتترة يف الفرتة احلالية )

 حةة املعيدين من أقساط عن أخطار طويلة مكتترة يف
  -   -   -   -   -   -   -  فرتات سابقة وصارت مستحقة يف الفرتة احلالية 

  -   -   20,280,399  -    27,589,442  -    28,300,239 غري مكتسرة يف هناية الفرتة  إيرادات التأمني منحةة معيد  
   97,040,393  002,304,424  28,390,002  40,205,022   20,825,073   0,090,203   22,078,495 (2/2 بداية الفرتة )غري مكتسرة يف احتياطي إيرادات

  -   -  (  8,200,708)  -  (  9,703,000)  -  (  5,905,072) (2/2غري مكتسرة يف بداية الفرتة ) إيرادات التأمني منحةة معيد 
 ( 00,083,232) ( 039,400,703) (  5,504,240) ( 40,200,050) (  8,007,529)   0,044,759 ( 25,028,470) إمجايل التغري يف احتياطي األقساط غري املكتسرة

 ( 00,083,232) ( 039,400,703) (  2,520,775) ( 40,200,050) (  798,723)   0,044,759 (  0,047,008) ي األقساط غري املكتسرةصايف التغري يف احتياط
  50,045,702  578,334,047  22,503,009  84,097,089   4,032,870   0,020,007   4,935,489 صايف أقساط التأمني املكتسرة

  -   -    039,289  -    24,509,405  -   -  العموالت املقروضة
  -   -   -   -   -   -   -  عمولة أرابح االتفاقيات 

  -   -   -   -   -   -   -  إيرادات أخرى "يت  ذكرلا"
   50,045,702  578,334,047  20,209,808  84,097,089   29,272,007   0,020,007   4,935,489 اإليراداتإمجايل 
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 :لي كالتايل / اتبع)غري مدققة(  0302 حزيران 03املنتهية يف  الستة أشهرإن التحليل القطاعي لفرتة 
  اجملموع   احلوادث الشخةية   عامةاحلوادث ال   املس وليات   السفر   اهلندسي   احلريق   
   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   

  2,280,202,409   288,425   0,098,037   2,939,055   8,582,250  -    50,030,580 األقساط املكتترة يف الفرتة احلالية 
 (  4,040,085)  -   -   -  (  420,333)  -   -  إلغاءات األقساط )من الواثئق امللغاة(

  -   -   -   -   -   -   -  أقساط اإلعادة الواردة
  2,278,485,244   288,425   0,098,037   2,939,055   8,208,250  -    50,030,580 األقساط املكتتب يفاامجايل 

 ( 97,259,089) (  253,700) (  2,380,880)  -  (  4,752,233)  -  ( 42,423,273) حةة املعيدين من األقساط )نسيب( يف الفرتة احلالية
 ( 07,925,504)  -  (  945,333)  -   -   -  (  4,737,905) يف الفرتة احلالية حةة املعيدين من األقساط )اختياري(

 ( 20,502,875) (  23,889) (  200,845) (  223,040)  -   -  (  0,320,993) حةة املعيدين من األقساط )فائض خسارة( يف الفرتة احلالية
 ( 247,590,788) (  202,002) (  0,203,702) (  223,040) (  4,752,233)  -  ( 49,205,205) الفرتة احلاليةيف املكتتب يفا األقساط إمجايل  حةة معيدي التأمني من

  2,303,888,050   00,794   207,870   2,798,920   0,427,350  -    0,307,402 صايف األقساط املكتتب يفا يف الفرتة احلالية
  2,083,094,595   2,297,753  23,253,835   0,277,809   5,092,550  -    79,344,483 ( 20/02األقساط املكتتب يفا عن العام امليلدي الفائت )

 ( 079,770,530) (  050,753) (  4,030,500) (  2,507,858) (  0,003,908)  -  ( 04,430,929) األقساط املكتتب يفا عن الربع املقابل من العام الفائت
 0,279,437,007   2,200,425   7,845,883   0,529,000   23,898,707  -   230,844,247 شهر( 20أقساط سنة فائتة )

 ( 250,590,322) (  958,033) (  4,793,500)  -  (  0,870,254)  -  ( 75,823,059) (20/02إمجايل حةة املعيدين من األقساط عن العام امليلدي الفائت )
  44,039,074   03,033   040,300  -    2,074,320  -    00,005,090 إمجايل حةة املعيدين من األقساط عن الربع املقابل من العام الفائت

 ( 050,879,405) (  2,399,002) (  0,039,007) (  223,040) (  0,050,008)  -  ( 230,083,488) شهر( 20إمجايل حةة املعيدين عن سنة فائتة )
  -   -   -   -   -   -   -  ( %233أقساط عن أخطار طويلة األجل املكتترة يف فرتات سابقة )
  -   -   -   -   -   -   -  (%233أقساط عن أخطار طويلة األجل مكتترة يف الفرتة احلالية )

  -   -   -   -   -   -   -  أقساط عن أخطار طويلة مكتترة يف فرتات سابقة وتنتهي يف الفرتة احلالية 
 ( 809,000,099) (  083,349) (  0,208,050) (  2,337,094) (  5,040,049)  -  ( 40,707,059) غري املكتسرة يف هناية الفرتة   احتياطي اإليرادات

  -   -   -   -   -   -   - (%233عن أخطار طويلة األجل مكتترة يف فرتات سابقة )حةة املعيدين من أقساط 
  -   -   -   -   -   -   - (%233حةة املعيدين من أقساط عن أخطار طويلة األجل مكتترة يف الفرتة احلالية )

 حةة املعيدين من أقساط عن أخطار طويلة مكتترة يف
  -   -   -   -   -   -   -  الفرتة احلاليةفرتات سابقة وصارت مستحقة يف  

  90,800,580   050,009   0,593,557  -    0,944,709  -    09,805,099 غري مكتسرة يف هناية الفرتة  إيراداتحةة معيد التأمني من  
  549,030,030   728,053   4,303,000   872,200   2,537,005  -    02,027,790 (2/2غري مكتسرة يف بداية الفرتة ) احتياطي إيرادات

 ( 57,408,008) (  574,903) (  2,920,020)  -  (  834,033)  -  ( 03,004,004) (2/2غري مكتسرة يف بداية الفرتة ) إيرادات التأمني منحةة معيد 
 ( 003,200,090)   08,032   902,973 (  200,558) (  0,705,984)  -  ( 22,229,807) إمجايل التغري يف احتياطي األقساط غري املكتسرة
 ( 080,708,708)   220,903   2,590,024 (  200,558) (  2,595,845)  -  (  2,578,700) صايف التغري يف احتياطي األقساط غري املكتسرة

  747,249,028   240,724   2,704,293   2,000,054   2,802,037  -    2,488,709 صايف أقساط التأمني املكتسرة
  09,302,907   45,003   502,220  -   -   -    20,040,907 العموالت املقروضة

  -   -   -   -   -   -   -  عمولة أرابح االتفاقيات 
  -   -   -   -   -   -   -  إيرادات أخرى "يت  ذكرلا"

  770,282,545   288,904   0,095,030   2,000,054   2,802,037  -    24,705,000 اإليرادات إمجايل
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 كالتايل:)غري مدققة(  0302 حزيران 03 يف املنتهية للفرتةالقطاعي  التحليلإن 
   الةحي اخلارجي   الةحي الداخلي   سيارات شامل   سيارات إلزامي   نقل بضائع   اإلدخاري   محاية   
   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   

 ( 05,747,790) ( 477,079,093) (  0,230,903) (  4,370,223) (  4,287,200)  -  (  5,333,333) إمجايل املطالرات املدفوعة
  -   -   -   -    0,059,400  -    4,053,333 حةة معيدي التأمني من إمجايل املطالرات املدفوعة )نسيب(

  -   -   -   -   -   -   -  املدفوعة )اختياري(حةة معيدي التأمني من إمجايل املطالرات 
  -   -   -   -   -   -   -  حةة معيدي التأمني من إمجايل املطالرات املدفوعة )فائض خسارة(

  -   -   -   -    0,059,400  -    4,053,333 إمجايل حةة معيدي التأمني من إمجايل املطالرات املدفوعة
 ( 05,747,790) ( 477,079,093) (  0,230,903) (  4,370,223) (  2,907,703)  -  (  753,333) صايف املطالرات املدفوعة

 ( 00,557,754) ( 023,044,075) ( 29,309,003) ( 070,805,374) ( 27,040,728)  -  (  093,405) التسوية يف هناية الفرتة حتتإمجايل احتياطي املطالرات 
  -   -    009,033  02,974,452   24,085,429  -    295,028 لتسوية يف هناية الفرتةا حتتحةة معيد التأمني من احتياطي املطالرات 

   4,039,502  94,088,789   03,702,203  009,400,809   02,240,728  -    093,405 (2/2يف بداية الفرتة ) إمجايل احتياطي املطالرات قيد التسوية
  -   -  (  2,379,033) ( 00,590,250) ( 27,385,429)  -  (  295,028) (2/2حةة معيد التأمني من احتياطي املطالرات قيد التسوية يف بداية الفرتة )

 ( 58,948,000) ( 225,955,480)   2,092,533 (  7,430,045)   0,533,333  -   -  إمجايل التغري يف احتياطي املطالرات قيد التسوية
 ( 58,948,000) ( 225,955,480)   942,533 (  9,300,947)   733,333  -   -  صايف التغري يف احتياطي املطالرات قيد التسوية

  -   -  (  4,400,009) ( 04,439,705) (  0,444,957)  -   -  ص يرلغ عنها يف هناية الفرتة مطالرات حدثتاحتياطي 

  -   -    0,084,000   0,090,208   5,070,800  -   -  ص يرلغ عنها يف هناية الفرتةالتأمني من مطلرات حدثت و  عيديمحةة 
  -   -    0,090,300  00,055,054    0,844,732  -   -  (2/2ص يرلغ عنها )دثت و حمطالرات احتياطي 

  -   -  (  2,504,887) (  0,509,400) (  0,920,293)  -   -  (2/2بداية الفرتة )حةة املعيدين من احتياطي حوادث مفرتضة ص يرلغ عنها يف 
  -   -  (  2,340,077) (  754,482) (  0,033,050)  -   -  إمجايل التغري يف احتياطي حوادث مفرتضة ص يرلغ عنها
  -   -  (  080,800) (  997,700) (  009,024)  -   -  صايف التغري يف احتياطي حوادث مفرتضة ص يرلغ عنها

  -    20,840,087   244,453  -    2,000,870  -   -  اسرتدادات من مطالرات مدفوعة هناية الفرتة
  -   -   -   -   -   -   -  (2/2اسرتدادات من مطالرات مدفوعة بداية الفرتة )

  -   20,840,087   244,453  -    2,000,870  -   -  صايف التغري يف اسرتدادات من املطالرات املدفوعة 
 (  0,790,275) ( 07,050,097)  -   -  (  4,229,009)  -  (  05,205) العموالت املدفوعة للوكلء

 (  0,570,373) ( 05,078,840) (  888,405)  -  (  0,023,930)  -  (  00,020) العموالت املدفوعة ملندويب املريعات 
  -   -   -  (  0,005,544)  -   -   -  السوري لشركات التأمني إلدارته جتمع اإللزاميعمولة االحتاد 

 (  4,045,373) ( 00,300,954) (  02,333) (  0,079,488)  -   -   -  مةاريف أتمينية أخرى
 (  2,424,308) ( 00,305,083)  -   -   -   -   -  األتعاب اإلدارية املدفوعة لشركات إدارة النفقات الطرية 

 (  477,250) (  4,704,505) (  248,907) (  799,330) (  040,054) (  0,420) (  280,597) بدال ت اهليئة 
  -   -   -  (  2,008,370)  -   -   -  حةة صندوق تعويض متضرري حوادث السري جمهولة املسرب

  -   -   -  (  0,447,077)  -   -   -  حةة صندوق الرعاية االجتماعية 
 ( 23720982558) ( 70020822008) (  020032294) ( 0827202270) (  722782057) (  02420) (  9922074) املةاريف إمجايل

 ( 5423502797) ( 25820702982)   927792004  5529842520   2229902983   020302925   029242225 0/0302صايف أرابح فروع التأمني 

   2920592940  22027042792   2220722000  0424092009   522082200   0220082392 (  8242473) 0303املقابلة صايف أرابح فروع التأمني يف الفرتة 
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 / اتبع: كالتايل لي)غري مدققة(  0302 حزيران 03 يف املنتهية للفرتة التأمني وعر ف نتائجو  إليرادات القطاعي التحليل إن
  اجملموع   احلوادث الشخةية   احلوادث العامة   املس وليات   السفر   اهلندسي   احلريق   
   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   

 ( 509,303,428)  -   -   -   -   -  (  043,333) إمجايل املطالرات املدفوعة
   0,009,700  -   -   -   -   -    203,092 )نسيب(حةة معيدي التأمني من إمجايل املطالرات املدفوعة 

   77,200  -   -   -   -   -    77,200 حةة معيدي التأمني من إمجايل املطالرات املدفوعة )اختياري(
  -   -   -   -   -   -   -  حةة معيدي التأمني من إمجايل املطالرات املدفوعة )فائض خسارة(

   0,720,859  -   -   -   -   -    037,407 من إمجايل املطالرات املدفوعة إمجايل حةة معيدي التأمني
 ( 500,020,559)  -   -   -   -   -  (  00,570) صايف املطالرات املدفوعة

 ( 700,530,880) (  203,333) (  855,333)  -   -  (  259,533) ( 40,008,533) التسوية يف هناية الفرتةحتت إمجايل احتياطي املطالرات 
   77,873,030   234,333   084,333  -   -    205,575   43,200,009 التسوية يف هناية الفرتة حتتد التأمني من احتياطي املطالرات حةة معي

  555,074,400   225,333   855,333  -   -    259,533   40,008,533 (2/2إمجايل احتياطي املطالرات قيد التسوية يف بداية الفرتة )
  ( 80,303,034) (  90,333) (  084,333)  -   -  (  205,575) ( 43,200,009) (2/2حةة معيد التأمني من احتياطي املطالرات قيد التسوية يف بداية الفرتة )

 ( 277,209,454) (  25,333)  -   -   -   -   -  إمجايل التغري يف احتياطي املطالرات قيد التسوية
 ( 280,089,250) (  0,333)  -   -   -   -   -  التغري يف احتياطي املطالرات قيد التسويةصايف 

  ( 55,338,300) (  85,230) (  588,442) (  288,940) (  827,030) (  00,905) (  8,320,022) ص يرلغ عنها يف هناية الفرتة مطالرات حدثتاحتياطي 

  29,075,259   08,334   485,703  -    408,990   03,007   7,474,700 ص يرلغ عنها يف هناية الفرتةالتأمني من مطلرات حدثت و  عيديمحةة 
  48,880,300   89,902   702,023   200,008   434,007   00,905   0,553,075 (2/2ص يرلغ عنها )دثت و حمطالرات احتياطي 

  ( 24,070,354) (  72,804) (  059,093)  -  (  025,720) (  03,007) (  0,304,052) (2/2عنها يف بداية الفرتة )حةة املعيدين من احتياطي حوادث مفرتضة ص يرلغ 
 (  0,200,333)   4,805   270,809 (  05,035) (  420,309)  -  (  2,400,300) إمجايل التغري يف احتياطي حوادث مفرتضة ص يرلغ عنها

 (  2,428,895)   905   099,039 (  05,035) (  259,758)  -  (  20,004) حوادث مفرتضة ص يرلغ عنهاصايف التغري يف احتياطي 
  24,053,339  -   -   -   -   -   -  اسرتدادات من مطالرات مدفوعة هناية الفرتة

  -   -   -   -   -   -   -   (2/2اسرتدادات من مطالرات مدفوعة بداية الفرتة )
  24,053,339  -   -   -   -   -   -  صايف التغري يف اسرتدادات من املطالرات املدفوعة 

 ( 09,580,842) (  25,753) (  007,075) (  205,573) (  000,543)  -  (  4,020,043) العموالت املدفوعة للوكلء
 ( 45,035,980) (  20,520) (  03,333) (  229,059) (  099,385)  -  (  0,073,274) العموالت املدفوعة ملندويب املريعات 

 (  0,005,544)  -   -   -   -   -   -  عمولة االحتاد السوري لشركات التأمني إلدارته جتمع اإللزامي
 ( 09,902,305)  -   -   -  (  202,520)  -   -  مةاريف أتمينية أخرى

 ( 07,479,448)  -   -   -   -   -   -  األتعاب اإلدارية املدفوعة لشركات إدارة النفقات الطرية 
 (  7,373,939) (  2,200) (  20,790) (  22,450) (  49,339)  -  (  020,020) بدال ت اهليئة 

 (  2,008,370)  -   -   -   -   -   -  حةة صندوق تعويض متضرري حوادث السري جمهولة املسرب
 (  0,447,077)  -   -   -   -   -   -  حةة صندوق الرعاية االجتماعية 

 ( 892,780,099) (  02,403) (  2,758) (  082,993) (  2,095,935)  -  (  0,942,907) املةاريف إمجايل

 ( 225,032,254)   257,524   0,090,548   2,083,004   505,030  -    7,790,709 0/0302صايف أرابح فروع التأمني 

  025,000,000   04,350   0,009,090   900,550   0,004,004   475,333   0,520,029 0303املقابلة صايف أرابح فروع التأمني يف الفرتة 
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 :لي كالتايل)غري مدققة(  0303 حزيران 03املنتهية يف  الستة أشهرإن التحليل القطاعي لفرتة 
   الةحي اخلارجي   الةحي الداخلي   سيارات شامل   سيارات إلزامي   نقل بضائع   اإلدخاري   محاية   
   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   

   20,805,039  000,900,393  23,923,708  05,450,000   00,280,772   4,839,800   4,932,885 األقساط املكتترة يف الفرتة احلالية 
  -  (  00,500)  -  (  90,093) (  70,033)  -   -  إلغاءات األقساط )من الواثئق امللغاة(

  -   -   -   -    492,433  -   -  أقساط اإلعادة الواردة
   20,805,039  000,873,507  23,923,708  05,003,070   00,035,572   4,839,800   4,932,885 األقساط املكتتب يفاامجايل 

  -   -   -   -  ( 20,540,294)  -  (  0,202,489) حةة املعيدين من األقساط )نسيب( يف الفرتة احلالية
  -   -  (  2,350,097)  -  (  540,450)  -   -  حةة املعيدين من األقساط )اختياري( يف الفرتة احلالية
  -   -  (  073,333) (  0,403,333) (  2,908,803)  -   -  احلاليةحةة املعيدين من األقساط )فائض خسارة( يف الفرتة 

  -   -  (  2,000,097) (  0,403,333) ( 29,308,483)  -  (  0,202,489) يف الفرتة احلاليةاملكتتب يفا األقساط إمجايل  حةة معيدي التأمني من
  20,805,039  000,873,507   9,584,342  00,903,070   0,577,392   4,839,800   0,743,090 صايف األقساط املكتتب يفا يف الفرتة احلالية

  200,202,380  452,280,244  08,872,422  20,000,093   53,387,532 ( 47,050,040)   28,073,550 ( 20/02األقساط املكتتب يفا عن العام امليلدي الفائت )
 ( 07,803,420) ( 229,783,000) ( 20,995,083) (  2,727,798) ( 04,325,093)  00,480,074 (  0,050,093) العام الفائت األقساط املكتتب يفا عن الربع املقابل من

  238,200,080  595,070,075  00,780,809  43,075,705   48,077,080 ( 29,050,343)   20,920,348 شهر( 20أقساط سنة فائتة )
  -   -  (  080,508)  -  ( 08,908,938)  -  (  9,440,794) (20/02عن العام امليلدي الفائت ) إمجايل حةة املعيدين من األقساط

  -   -   -   -    28,829,939  -    0,507,055 إمجايل حةة املعيدين من األقساط عن الربع املقابل من العام الفائت
  -   -  (  2,739,005) (  0,403,333) ( 09,247,479)  -  (  9,307,908) شهر( 20إمجايل حةة املعيدين عن سنة فائتة )

  -   -   -   -   -   -   -  ( %233أقساط عن أخطار طويلة األجل املكتترة يف فرتات سابقة )
  -   -   -   -   -   -   -  (%233أقساط عن أخطار طويلة األجل مكتترة يف الفرتة احلالية )

  -   -   -   -   -   -   -  أقساط عن أخطار طويلة مكتترة يف فرتات سابقة وتنتهي يف الفرتة احلالية 
 ( 40,053,520) ( 008,239,053) ( 24,724,748) ( 20,223,030) ( 20,209,040)  -  ( 23,249,448) غري املكتسرة يف هناية الفرتة   احتياطي اإليرادات

  -   -   -   -   -   -   - (%233عن أخطار طويلة األجل مكتترة يف فرتات سابقة ) حةة املعيدين من أقساط
  -   -   -   -   -   -   - (%233حةة املعيدين من أقساط عن أخطار طويلة األجل مكتترة يف الفرتة احلالية )

 حةة املعيدين من أقساط عن أخطار طويلة مكتترة يف
  -   -   -   -   -   -   -  الفرتة احلاليةفرتات سابقة وصارت مستحقة يف  

  -   -    575,094  -    0,830,200  -    5,443,757 غري مكتسرة يف هناية الفرتة  إيراداتحةة معيد التأمني من  
   79,070,050  073,739,880  25,548,504   0,050,020   20,502,875  00,447,228   4,074,420 (2/2غري مكتسرة يف بداية الفرتة ) احتياطي إيرادات

  -   -  (  250,325)  -  (  7,004,707)  -  (  2,832,257) (2/2غري مكتسرة يف بداية الفرتة ) إيرادات التأمني منحةة معيد 
   00,300,209  00,033,500   800,820 (  9,450,993)   050,509  00,447,228 (  5,775,300) إمجايل التغري يف احتياطي األقساط غري املكتسرة
  00,300,209  00,033,500   2,050,495 (  9,450,993) (  83,300)  00,447,228 (  0,205,400) صايف التغري يف احتياطي األقساط غري املكتسرة

  49,847,748  090,472,230  23,843,500  20,470,080   0,497,355  02,050,953   034,904 صايف أقساط التأمني املكتسرة
  -   -    230,090  -    4,907,025  -   -  العموالت املقروضة

  -   -   -   -   -   -   -  عمولة أرابح االتفاقيات 
  -   -   -   -   -   -   -  إيرادات أخرى "يت  ذكرلا"

    49,847,748  090,472,230  23,940,808  20,470,080   8,404,073  02,050,953   034,904 اإليرادات إمجايل
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 :لي كالتايل / اتبع)غري مدققة(  0303 حزيران 03املنتهية يف  الستة أشهرإن التحليل القطاعي لفرتة 
  اجملموع   احلوادث الشخةية   احلوادث العامة   املس وليات   السفر   اهلندسي   احلريق   
   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   

    079,520,025   050,753   4,030,500    2,507,858   0,003,908  -    04,430,929 األقساط املكتترة يف الفرتة احلالية 
 (   002,520)  -   -   -   -   -   -  إلغاءات األقساط )من الواثئق امللغاة(

   492,433  -   -   -   -   -   -  أقساط اإلعادة الواردة
  079,770,530    050,753   4,030,500   2,507,858   0,003,908  -    04,430,929 األقساط املكتتب يفاامجايل 

 ( 02,908,038) (  030,033) (  040,300)  -  (  2,074,320)  -  ( 22,045,080) حةة املعيدين من األقساط )نسيب( يف الفرتة احلالية
 ( 20,500,700)  -   -   -   -   -  ( 23,929,020) األقساط )اختياري( يف الفرتة احلاليةحةة املعيدين من 

 (  7,080,833) (  02,078) (  094,805) (  204,470)  -   -  (  0,390,985) حةة املعيدين من األقساط )فائض خسارة( يف الفرتة احلالية
 ( 52,774,274) (  000,878) (  700,802) (  204,470) (  2,074,320)  -  ( 04,058,082) يف الفرتة احلاليةاملكتتب يفا األقساط إمجايل  حةة معيدي التأمني من

  007,998,008   08,870   0,800,072   2,400,080   2,080,950  -    44,008 صايف األقساط املكتتب يفا يف الفرتة احلالية
  709,599,708   040,933   0,083,923   2,533,730   03,372,398    7,533,333   07,085,079 ( 20/02األقساط املكتتب يفا عن العام امليلدي الفائت )

 ( 023,507,530) (  203,333) (  000,500) (  977,245) ( 20,709,900) (  5,333,333) (  8,208,007) األقساط املكتتب يفا عن الربع املقابل من العام الفائت
  898,844,708   009,053   7,052,923   0,392,425   20,330,233   0,533,333   40,559,972 شهر( 20أقساط سنة فائتة )

 ( 85,800,030) (  297,503) (  0,725,425)  -  ( 24,490,000) (  0,333,333) ( 00,052,795) (20/02إمجايل حةة املعيدين من األقساط عن العام امليلدي الفائت )
  43,847,478   208,333   000,300  -    8,450,938   4,333,333   0,040,083 إمجايل حةة املعيدين من األقساط عن الربع املقابل من العام الفائت

 ( 90,749,030) (  090,098) (  0,280,053) (  204,470) (  7,420,744) (  0,333,333) ( 42,000,790) شهر( 20إمجايل حةة املعيدين عن سنة فائتة )
  -   -   -   -   -   -   -  ( %233أقساط عن أخطار طويلة األجل املكتترة يف فرتات سابقة )
  -   -   -   -   -   -   -  (%233أقساط عن أخطار طويلة األجل مكتترة يف الفرتة احلالية )

  -   -   -   -   -   -   -  أقساط عن أخطار طويلة مكتترة يف فرتات سابقة وتنتهي يف الفرتة احلالية 
 ( 057,580,905) (  030,793) (  0,303,704) (  800,500) (  555,230) (  2,333,333) ( 27,400,988) غري املكتسرة يف هناية الفرتة   احتياطي اإليرادات
  -   -   -   -   -   -   - (%233أقساط عن أخطار طويلة األجل مكتترة يف فرتات سابقة )حةة املعيدين من 

  -   -   -   -   -   -   - (%233حةة املعيدين من أقساط عن أخطار طويلة األجل مكتترة يف الفرتة احلالية )
 حةة املعيدين من أقساط عن أخطار طويلة مكتترة يف

  -   -   -   -   -   -   -  ة يف الفرتة احلاليةفرتات سابقة وصارت مستحق 
  03,887,580   200,300   2,220,500  -    079,848   833,333   25,739,504 غري مكتسرة يف هناية الفرتة  إيراداتحةة معيد التأمني من  

  405,902,359   248,243   2,050,004   033,082   4,078,090   0,333,333   23,924,252 (2/2غري مكتسرة يف بداية الفرتة ) احتياطي إيرادات
 (  00,750,043) (  228,520) (  2,380,200)  -  (  2,498,345) (  0,433,333) (  9,403,728) (2/2غري مكتسرة يف بداية الفرتة ) إيرادات التأمني منحةة معيد 

  78,007,204 (  55,053) (  2,738,433) (  000,085)   0,800,293   0,333,333 (  0,539,807) إمجايل التغري يف احتياطي األقساط غري املكتسرة
  85,470,077 (  22,203) (  2,078,333) (  000,085)   0,034,990   433,333 (  002,302) صايف التغري يف احتياطي األقساط غري املكتسرة

  420,473,735   27,740   0,288,072   2,297,232   0,892,945   433,333 (  020,090) صايف أقساط التأمني املكتسرة
  23,050,493   03,003   230,038  -   -   -    5,200,025 العموالت املقروضة

  -   -   -   -   -   -   -  عمولة أرابح االتفاقيات 
  -   -   -   -   -   -   -  إيرادات أخرى "يت  ذكرلا"

  400,807,295   78,430   0,092,079   2,297,232   0,892,945   433,333   4,940,000 اإليرادات إمجايل
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 كالتايل:)غري مدققة(  0303 حزيران 03 يف املنتهية للفرتةالقطاعي  التحليلإن 
   اخلارجيالةحي    الةحي الداخلي   سيارات شامل   سيارات إلزامي   نقل بضائع   اإلدخاري   محاية   
   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   

  -  ( 004,907,200) (  2,488,303) (  0,009,244)  -   -  (  0,270,295) إمجايل املطالرات املدفوعة
  -   -   -   -   -   -    780,403 حةة معيدي التأمني من إمجايل املطالرات املدفوعة )نسيب(

  -   -   -   -   -   -   -  التأمني من إمجايل املطالرات املدفوعة )اختياري(حةة معيدي 
  -   -   -   -   -   -   -  حةة معيدي التأمني من إمجايل املطالرات املدفوعة )فائض خسارة(

  -   -   -   -   -   -    780,403 إمجايل حةة معيدي التأمني من إمجايل املطالرات املدفوعة
  -  ( 004,907,200) (  2,488,303) (  0,009,244)  -   -  (  2,089,775) املطالرات املدفوعةصايف 

 ( 50,048,032) ( 04,830,080) ( 02,005,203) ( 070,048,205) (  4,438,895)  -  (  093,405) التسوية يف هناية الفرتة حتتإمجايل احتياطي املطالرات 
  -   -    2,379,033  08,073,353   0,097,502  -    295,028 التسوية يف هناية الفرتة حتت التأمني من احتياطي املطالرات حةة معيد

  28,900,837  52,740,572  00,204,309  093,924,950   4,438,895  -    404,405 (2/2إمجايل احتياطي املطالرات قيد التسوية يف بداية الفرتة )
  -   -  (  2,379,033) ( 43,392,703) (  0,097,502)  -  (  000,028) (2/2يد التأمني من احتياطي املطالرات قيد التسوية يف بداية الفرتة )حةة مع

 ( 04,422,794)  20,909,888   2,788,899  28,500,788  -   -    74,333 إمجايل التغري يف احتياطي املطالرات قيد التسوية
 ( 04,422,794)  20,909,888   2,788,899   7,245,378  -   -    07,333 التغري يف احتياطي املطالرات قيد التسويةصايف 

 ( 02,728,032)  02,728,032 (  0,033,073) ( 04,090,842) (  0,053,830)  -   -  ص يرلغ عنها يف هناية الفرتة مطالرات حدثتاحتياطي 

  -   -    202,943   4,033,538   0,343,049  -   -  ص يرلغ عنها يف هناية الفرتةمطلرات حدثت و التأمني من  عيديمحةة 
  07,079,043  40,435,042   0,408,035  04,934,454   0,750,500  -   -  (2/2ص يرلغ عنها )دثت و حمطالرات احتياطي 

  -   -  (  202,943) (  0,320,704) (  0,273,429)  -   -  (2/2بداية الفرتة )حةة املعيدين من احتياطي حوادث مفرتضة ص يرلغ عنها يف 
   5,002,309  04,200,540   008,005  23,537,020   235,759  -   -  إمجايل التغري يف احتياطي حوادث مفرتضة ص يرلغ عنها
   5,002,309  04,200,540   008,005   8,794,057 (  04,322)  -   -  صايف التغري يف احتياطي حوادث مفرتضة ص يرلغ عنها

  -   -    008,253  -   -   -   -  اسرتدادات من مطالرات مدفوعة هناية الفرتة
  -   -   -   -   -   -   -  (2/2اسرتدادات من مطالرات مدفوعة بداية الفرتة )

  -   -    008,253  -   -   -   -  صايف التغري يف اسرتدادات من املطالرات املدفوعة 
  -  (  5,772,970) (  99,920)  -  (  2,495,302)  -  (  8,753) العموالت املدفوعة للوكلء

 (  530,425) (  8,000,042) (  022,289)  -  (  2,002,540)  -  (  08,497) العموالت املدفوعة ملندويب املريعات 
  -   -   -   -   -   -   -  ذكرلا"عموالت مدفوعة جلهات تسويقية أخرى "يت  

  -   -   -  (  2,072,093)  -   -   -  عمولة االحتاد السوري لشركات التأمني إلدارته جتمع اإللزامي
  -  (  400,058) (  00,333) (  03,233)  -   -   -  مةاريف أتمينية أخرى

 (  852,080) ( 00,724,937)  -   -   -   -   -  األتعاب اإلدارية املدفوعة لشركات إدارة النفقات الطرية 
 (  80,954) (  2,580,004) (  05,405) (  250,200) (  205,004) (  08,859) (  09,420) بدال ت اهليئة 

  -   -   -  (  052,905)  -   -   -  حةة صندوق تعويض متضرري حوادث السري جمهولة املسرب
  -   -   -  (  2,308,728)  -   -   -  حةة صندوق الرعاية االجتماعية 

 ( 03,287,830) ( 280,740,020)   407,794  23,900,350 (  0,080,038) (  08,859) (  2,429,404) املةاريف إمجايل

  29,059,940   220,704,792  22,072,000  04,409,009   5,208,200  02,008,392 (  824,473) 0/3030صايف أرابح فروع التأمني 

  07,803,420  74,384,239  98,704,009 ( 235,054,953) (  540,358)  27,398,302   4,800,834 0329املقابلة صايف أرابح فروع التأمني يف الفرتة 
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 / اتبع: كالتايل لي)غري مدققة(  0303 حزيران 03 يف املنتهية للفرتة التأمني وعر ف نتائجو  إليرادات القطاعي التحليل إن
  اجملموع   احلوادث الشخةية   احلوادث العامة   املس وليات   السفر   اهلندسي   احلريق   
   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   

 ( 002,057,070)  -   -   -   -   -  (  492,277) إمجايل املطالرات املدفوعة
   2,395,000  -   -   -   -   -    020,940 التأمني من إمجايل املطالرات املدفوعة )نسيب(حةة معيدي 

  -   -   -   -   -   -   -  حةة معيدي التأمني من إمجايل املطالرات املدفوعة )اختياري(
  -   -   -   -   -   -   -  حةة معيدي التأمني من إمجايل املطالرات املدفوعة )فائض خسارة(

   2,395,000  -   -   -   -   -    020,940 إمجايل حةة معيدي التأمني من إمجايل املطالرات املدفوعة
 ( 003,000,023)  -   -   -   -   -  )  278,005( صايف املطالرات املدفوعة

 ( 728,230,039)  -  ( 030,040,033)  -   -  (  259,533) ( 08,008,533) التسوية يف هناية الفرتة حتتإمجايل احتياطي املطالرات 
   000,448,440  -   030,470,033  -   -    205,575   07,298,209 التسوية يف هناية الفرتة حتتحةة معيد التأمني من احتياطي املطالرات 

  702,300,993  -   030,040,033  -   -    259,533   08,008,533 (2/2إمجايل احتياطي املطالرات قيد التسوية يف بداية الفرتة )
  ( 074,937,250)  -  ( 030,470,033)  -   -  (  205,575) ( 07,298,209) (2/2حةة معيد التأمني من احتياطي املطالرات قيد التسوية يف بداية الفرتة )

   0,957,782  -   -   -   -   -   -  إمجايل التغري يف احتياطي املطالرات قيد التسوية
 (  8,533,909)  -   -   -   -   -   -  صايف التغري يف احتياطي املطالرات قيد التسوية

  ( 07,524,070) (  05,474) ( 03,090,495) (  250,850) (  2,033,258) (  287,533) (  4,033,075) ص يرلغ عنها يف هناية الفرتة مطالرات حدثتاحتياطي 

  42,083,374   03,079  03,073,845  -    550,302   253,332   4,379,702 ص يرلغ عنها يف هناية الفرتةحدثت و  التأمني من مطلرات عيديمحةة 
 249,559,870   28,528  03,090,495   220,550   0,055,000   500,533   4,033,075 (2/2ص يرلغ عنها )دثت و حمطالرات احتياطي 

  ( 44,048,450) (  24,825) ( 03,073,845)  -  (  2,380,948) (  453,332) (  4,379,702) (2/2مفرتضة ص يرلغ عنها يف بداية الفرتة )حةة املعيدين من احتياطي حوادث 
  80,345,034 (  0,950)  -  )  44,030)   2,355,275   075,333  -  إمجايل التغري يف احتياطي حوادث مفرتضة ص يرلغ عنها

  79,070,805 (  2,090)  -  )  44,030)   504,058   75,333  -  احتياطي حوادث مفرتضة ص يرلغ عنهاصايف التغري يف 
   408,253  -   -   -   -   -    233,333 اسرتدادات من مطالرات مدفوعة هناية الفرتة

  -   -   -   -   -   -   -  ( 2/2اسرتدادات من مطالرات مدفوعة بداية الفرتة )
   408,253  -   -   -   -   -    233,333 صايف التغري يف اسرتدادات من املطالرات املدفوعة 

 (  7,779,530) (  04,087) (  28,333) (  85,073)  -   -  (  005,780) العموالت املدفوعة للوكلء
 ( 20,209,004) (  0,753) (  0,004) (  95,407) (  048,730)  -  (  800,207) العموالت املدفوعة ملندويب املريعات 

  -   -   -   -   -   -   -  عموالت مدفوعة جلهات تسويقية أخرى "يت  ذكرلا"
 (  2,072,093)  -   -   -   -   -   -  عمولة االحتاد السوري لشركات التأمني إلدارته جتمع اإللزامي

 (  2,000,509)  -   -   -  (  787,272)  -  (  83,333) مةاريف أتمينية أخرى
 ( 00,500,589)  -   -   -   -   -   -  األتعاب اإلدارية املدفوعة لشركات إدارة النفقات الطرية 

 (  0,078,042) (  2,527) (  07,000) (  9,438) (  25,900)  -  (  240,428) بدال ت اهليئة 
 (  052,905)  -   -   -   -   -   -  حةة صندوق تعويض متضرري حوادث السري جمهولة املسرب

 (  2,308,728)  -   -   -   -   -   -  حةة صندوق الرعاية االجتماعية 
 ( 038,593,800) (  44,040) (  52,980) (  004,548) (  007,582)   75,333 (  2,400,030) املةاريف إمجايل

  025,000,000   04,350   0,009,090   900,550   0,004,004   475,333   0,520,029 0/3030صايف أرابح فروع التأمني 

  205,740,998 (  40,392)   207,470 (  00,955)   2,340,020   555,270 (  0,039,503) 0329املقابلة صايف أرابح فروع التأمني يف الفرتة 
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 تتوزع مكوانت األقساط املكتتب يفا يف فرع التأمني اإللزامي كما يلي:
  )غري مدققة( حزيران 03املنتهية يف  الستة أشهرلفرتة   

    0302   0303  
  ل.س.   ل.س.    

   05,290,404    200,830,989  إلزامي داخلي 
    200,839     059,925  بطاقة برتقالية 

   200,200,934    05,003,070   

 القيمة العادلة وإدارة املخاطر -50

 :ةالقيمة العادلة للموجودات واملطلوابت املالي ) أ (
اء املوجودات املالية احملددة بتاريخ بيان الوضع املايل، ابستثن املوقوفةال يوجد فـرق جولري بني القيمة الدفرتيـة والقيمة العادلة للموجودات واملطلوابت املالية 

 .الدخل الشامل اآلخرابلقيمة العادلة من خلل 
ة العادلة حبســب تراترية ميتضــمن اجلدول التايل القيمة الدفرتية والقيمة العادلة للموجودات واملطلوابت املالية يف الرياانت املالية، إضــافة إىل طرق قياس القي

 :وازية لقيمتها العادلةن قيمتها الدفرتية مأة سجلة عل  أساس القيمة العادلة نظراا العترار اإلدار املاخليارات. مت استثناء املوجودات واملطلوابت املالية وغري 
  )غري مدققة( 0302 حزيران 03يف يف  كما  

 الفرق       القيمة العادلة      صايف   
  (اخنفاضزايدة / )   اجملموع   املستوى الثالث   املستوى الثاين   املستوى االول   االلميةالقيمة   إيضاح 

 ل.س.    ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   
  املوجودات املالية املقيمة ابلقيمة العادلة 

 من خلل ابلقيمة العادلة استثمارات مالية
 4237822402320  5200520392080  -   -  5,005,039,080 2,557,400,073 7 الدخل الشامل اآلخر   

 
  )مدققة( 3030كانون االول   02يف  كما  

 الفرق       القيمة العادلة      صايف   
  (اخنفاضزايدة / )   اجملموع   املستوى الثالث   املستوى الثاين   املستوى االول   االلميةالقيمة   إيضاح 

 ل.س.    ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   
  املوجودات املالية املقيمة ابلقيمة العادلة 

 من خلل ابلقيمة العادلة استثمارات مالية
 0,300,005,008 5,300,305,058  -   -    5230023052058 0,333,703,303 7 الدخل الشامل اآلخر   

 
 :مة وحساسيتها عل  القيمة العادلةأسس التقيي ، معلومات غري منظورة لا

واملعلومات غري املنظورة  (اثينيظهر اجلدول التايل معلومات حول كيفية تضــــمني القيمة العادلة لألدوات املالية يف الرياانت املالية )مســــتوى أول ومســــتوى 
 اهلامة املستخدمة.

 حساسية املعطيات    تعلقة املعطيا              
 املنظورة عل غري    املنظورةغري    معطيات غري           
   القيمة العادلة   العادلةمع القيمة    منظورة لامة    سس التقيي أ   اتريخ التقيي    املوجودات املالية 
مـــــــــــــــــــــن   ال ينطرق   ال ينطرق   ال ينطرق  القيمة العادلة استناداا إىل السعر  0302حزيران  03  استثمارات مالية ابلقيمة العادلة 

    ةدر األسه  ماملقدم من       اآلخرخلل الدخل الشامل 
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 :دارة خماطر التأمنيإ (ب)

 التكافليالتأمني  خماطر

 لتأمني التكافليادارة خماطر إلميكن  .التأمينية املطالراتلي املخاطر اليت يولدلا عدم التأكد من حدوث، توقيت أو قيمة  التأمني التكافليخماطر إن 
يعترب اخلطر مبوجب أي عقد  .املتوقعة طالراتالفعلية مقابل امل طالراتاجلديد، متابعة صحة التسعري ومتابعة امل نتاجلل متابعة كمية وتكوين اإلخمـن 

، يكون حتقق كافليالتأمني التذات قي  غري م كدة نظراا إىل طريعة عقد  مطالراتاحتمال حتقق حدث م من عليه وما يستترع ذلك من تكافلي أتمني 
الفعلية  طالراتإن اخلطر األساسي الذي تواجهه شركات التأمني مبوجب عقودلا التأمينية لو أن تفوق امل .التنر  بهاا وابلتايل ال ميكن لذا اخلطر مفاجئ

ري املناسرة واالكتتاب غ األقساط وتسديدات املنافع القيمـة املذكورة حتت بند املطلوابت التأمينية إضافة إىل احتمال تسعري غري ملئ  لألخطار ووضع
 طالراتعلية ومرالغ املواملنافع وحدهتا تتعدى املرالغ اليت كانت مقدرة وختتلف األرقام الف طالراتبناء عليه فإن تواتر امل ،قابلة للتأمني أبخطار سيئة أو غري

غريات اليت تطرأ التأمينية، كلما كانت أقل عرضة للتأثر ابلت أضف إىل ذلك أنه كلما تنوعت احملفظة .املنافع من سنة إىل أخرى عن التقديرات املتوقعةو 
ات ـتلك الفئ نمن كل فئة مضار التأمينية اليت تقرل يفا و ورت الشركة اسرتاتيجية االكتتاب بعقود التأمني لتنويع األخطـوقد ط ،أي من تكويناهتا  عل

لدات إعادة أتمني تدير الشركة أخطارلا من خلل اسرتاتيجية اكتتاب سليمة ومعا .املتوقعةدة األخطار بغية ختفيض نسرة التغري يف النتيجة ـع قاعـلتوسي
 .ع الشركة األسس االكتتابية اليت توفر املعايري امللئمة الختيار األخطارـالة وتضـاجلة فعـذات فئة ممتازة ومعاجلة احلوادث مع
 دخارياال-)غري مدققة( عل  فروع التأمني ابلشكل التايل: فرع احلياة  0302 حزيران 03ة يف املنتهي الستة أشهروقد توزعت احملفظة التأمينية لفرتة 

، الةحي %00258، الةحي الداخلي %0207، سيارات شامل %22242، سيارات إلزامي %4284، الرحري %0257 احلماية-فرع احلياة 3239%
 .%3230، احلوادث الشخةية %3229احلوادث العامة ، %3220مس وليات  ،%3270لسفر ، اهلندسي صفر%، ا%4242، احلريق %0270اخلارجي 

دخاري اال –فرع احلياة  عل  فروع التأمني ابلشكل التايل: )مدققة( 0303 حزيران 03املنتهية يف  الستة أشهرفرتة وقد توزعت احملفظة التأمينية ل
، الةحي %09255، الةحي الداخلي %0287، سيارات شامل %0272، سيارات إلزامي %5285، الرحري %2209احلماية -فرع احلياة ،2207%

 .%3237، احلوادث الشخةية %2202، احلوادث العامة %3242س وليات م ،%3273لسفر ، اهلندسي صفر%، ا%0240، احلريق %0204اخلارجي 

 خماطر إعادة التأمني 

ه يف ابقي شركات ب معمولذلك كما لو و  الكررية، طالراتأخرى، لتقليص املخاطر املالية النامجة عن املبرام عقود إعادة أتمني مع شركات قامت الشركة إب
 .التأمني
وطريعة  جلغرايفاإعادة التأمني املتعاقدة معها ويتمحور التمامها حول األخطار االئتمانية النامجة عن التوزع  الشركة بتقيي  الوضع املايل لشركاتتقوم 

 .فعاليات لشركات إعادة التأمنيوالاألنشطة 
، ألخطارامواجهة األخطار أبسعار منافسة ومتكنها من االحتفاظ ابحلد األمثل من عل  يف معالدات إعادة أتمني اليت توفر هلا القدرة  دخلت الشركة

ظ به يتناسب إن حج  املخاطر احملتف .اجلالزة وجوداتوامليات وحج  حمفظة األوراق املالية حتياطمع األخذ بعني االعترار املوارد املالية كرأس املال واال
 .مع القواعد العملية ومقياس املقارنة العام، واألكثر أمهية، لو االحتفاظ بنسرة سيولة عالية للشركة

عدم  حال يفينها حىت ابحلةة املعاد أتم امل من هل الشركة ملتزمة جتام  وترق  .اهتا جتام امل من هل التزاممن  الشركةأقساط إعادة التأمني ال حتل عقود إن 
 .ااهتلتزامالتأمني اب إعادة وفاء شركة

 خماطر السوق

املخاطر النامجة عن عدم  تنشأ لذم املخاطر من التغريات يف قيمة، أو اإليرادات النامجة عن املوجودات أو الفوائد أو أسعار صرف العملت مبا فيها
  .املطلوابتو  التطابق بني املوجودات
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 خماطر التسليف  
 تترع مراد  توجيهية إن متابعة خماطر التسليف لي من مس ولية الشركة اليت .جتام الشركة  اهتلتزامخماطر التسليف بعدم إمكانية املدينني من الوفاء اب تتمثل

صة قسمي اصارمة أتخذ بعني االعترار معدل التةنيف األدىن للمقرتضني والتنويع يف خماطر التسليف يف كافة أقسام الشركة املعرضة لتلك املخاطر وخ
 .االستثمارات وإعادة التأمني

 خماطر العمليات
العمليات لي خماطرة اخلسارة أو التأثريات السلرية عل  العمل الناجتة عن عدم صحة أو فشل اإلجراءات التطريقية الداخلية واألشخال إن خماطر 

سب أتثريلا حب تقييمهاتت  إدارة خماطر العمليات من خلل ليكلية تتطلب حتديد املخاطر وطرق  .واألنظمة الداخلية للشركة أو عن أحداث خارجية
 .سنويةإن املخاطر اإلسرتاتيجية حتدد وتتابع من خلل عملية التخطيط ال .رة حدوثها ومن خلل طرق تقيي  ذاتية ملتابعة فعالية لذم اإلجراءاتونس

 خماطر السيولة
، فإن الشركة تقوم الغايةهلذم  .ةية دفعات املرتترة عل  الشركة عند استحقاق ألتزامإن إدارة خماطر السيولة تتمثل ابلتأكد من توفر سيولة كافية لإليفاء ابال

املالية للشركة ال  املوجودات واملطلوابتإن إستحقاق  .بقياس التدفق النقدي املتوقع ابلنسرة للموجودات واملطلوابت عل  حد سواء وذلك بشكل دوري
 .تتجاوز السنة الواحدة وابلتايل ال يوجد لدى الشركة خماطر سيولة
  )غري مدققة ( 0302 حزيران 03كما يف   
  اجملموع   أكثر من سنة   أقل من سنة  

 .س.ل   .س.ل   .س.ل  املوجودات 
  207,005,408  -   207,005,408 حكمه وما يفالنقد 

  8,850,500,078  -   8,850,500,078 ودائع لدى املةارف
 ابلقيمة العادلة استثمارات مالية

  5,005,039,080  -   5,005,039,080 الدخل الشامل اآلخرمن خلل  
  077,953,708  -   077,953,708 عملء، مدينون، وسطاء ووكلء أتمني

  2,750,490,342  -   2,750,490,342 حساابت مدينة من شركات التأمني وإعادة التأمني
  292,238,044  -   292,238,044 حةة معيدي التأمني من اإلحتياطيات الفنية واحلسابية

  2,447,535  -   2,447,535 أطراف ذات علقة -ذم  مدينة 
  590,890,880  -   590,890,880 أرابح مراحبة مستحقة غري مقروضة وموجودات أخرى

  292,238,044  -   292,238,044 حةة معيدي التأمني من اإلحتياطيات الفنية واحلسابية
  05,333,333  05,333,333  -  وديعة جممدة لةاحل ليئة اإلشراف عل  التأمني

  28,307,538,307  05,333,333  28,300,538,307  
 املطلوابت 

  409,200,305  -   409,200,305 حساابت دائنة لشركات التأمني وإعادة التأمني
  000,879,008  -   000,879,008 ذات علقة أطراف -ذم  دائنة

  2,050,878,048  -   2,050,878,048 اإلحتياطيات الفنية واحلسابية 
  505,990,775  -   505,990,775 ذم  دائنة ودائنون خمتلفون

  23,053,705  -   23,053,705 ضريرة الدخل ةصخم
 ,302505,0,990   -  0,990,505,302  

  25,305,980,970   05,333,333  25,343,980,970 فجوة السيولة
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  )مدققة( 0303كانون األول   02كما يف   
  اجملموع   أكثر من سنة   أقل من سنة  

 ل.س.   ل.س.   ل.س.  املوجودات 
  0207027342073  -   0207027342073 حكمه وما يفالنقد 

  4238724552040  -   4238724552040 ودائع لدى املةارف
 ابلقيمة العادلة استثمارات مالية

  5230023052058  -   5230023052058 من خلل الدخل الشامل اآلخر 
  40020922450  -   40020922450 عملء، مدينون، وسطاء ووكلء أتمني

  84020482792  -   84020482792 حساابت مدينة من شركات التأمني وإعادة التأمني
  25522432980  -   25522432980 حةة معيدي التأمني من اإلحتياطيات الفنية واحلسابية

  02225202009  -   02225202009 غري مقروضة وموجودات أخرىأرابح مراحبة مستحقة 
  05,333,333  05,333,333  -  وديعة جممدة لةاحل ليئة اإلشراف عل  التأمني

  02022292578247  05,333,333  02022442578247  
 املطلوابت 

  00524002430  -   00524002430 حساابت دائنة لشركات التأمني وإعادة التأمني
  2020202552  -   2020202552 ذات علقة أطراف -ذم  دائنة

  2225024042232  -   2225024042232 اإلحتياطيات الفنية واحلسابية 
  2253323552280  -   2253323552280 ذم  دائنة ودائنون خمتلفون

  2027092487  -   2027092487 ضريرة الدخل ةصخم
 4029472898270   -  4029472898270  

  23229020792749  05,333,333  23227220792749 فجوة السيولة

 

 خماطر العملت األجنرية:

تتلخص  .فتنشأ لذم املخاطر من احتمال أن التقلرات يف أسعار صرف العملت قد ي ثر عل  قيمة املوجودات واملطلوابت املالية احلساسة ألسعار الةر 
 كما يلي: كانون األول  02كما يف   احلساسة ألسعار الةرفاملالية  موجوداتالقيمة الدفرتية لل

  )مدققة( 0303كانون األول   02كما يف    )غري مدققة ( 0302 حزيران 03كما يف   
  املطلوابت   املوجودات   املطلوابت   املوجودات  
  ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.  

   052030  020032388  25,030,440  0,007,044,990 دوالر أمريكي
   722890   0272200  020,983,407  2,840,850,423 يورو

 8,522,398,430  008,280,809  020472002  2072495  
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 إن حتليل احلساسية يظهر التايل:
 كانون األول  02كما يف      حزيران 03كما يف    
  )مدققة( 0303     )غري مدققة( 0302   

 ل.س.     ل.س.     
    0502449    005,030,855  أمريكيدوالر  
   542504    200,387,098  يورو 

   808,092,250    0232970   

الشركة  أرابح. األرقام املذكورة أعلم تدل عل  زايدة %23مت إعداد لذا التحليل بفرض تراجع صرف سعر اللرية السورية مقابل العملت األجنرية بنسرة 
مقابل العملت األخرى  %23عند تراجع قيمة اللرية السورية بنسرة . %23وذلك عند تراجع سعر صرف اللرية السورية مقابل العملت األجنرية بنسرة 

 ثر إبشارة معاكسة.ولكن ستظهر كمية األ الربحسيكون لناك نفس التاثري عل  صايف 
 
 لامش امللءة -00

 )قرار  0338كانون األول   22تترع الشركة سياسة إلدارة رأس املال وذلك متاشياا مع تعليمات ليئة اإلشراف عل  التأمني الةادرة يف 
من  %253( حول حتديد كفاية األموال اخلاصة. يشرتط لذا القرار أن ال ينخفض لامش امللءة )كفاية رأس املال( لدى الشركة عن 023/233رق  

 ال املتوفر. مت احتساب لامش امللءة كما يلي:رأس امل
 كانون األول  02كما يف      حزيران 03كما يف    
  )مدققة( 0303     )غري مدققة( 0302   

 ل.س.     ل.س.     
  رأس املال املتوفر:

  4,333,333,333    4,333,333,333  ل.س. للسه ( 233 سه  قيمة 43,333,333رأس املال )
 استثمارات مالية ابلقيمة العادلةالقيمة العادلة  إحتياطي

  0,927,329,033    0,959,083,200  من خلل الدخل الشامل اآلخر 
  740,490,037    790,380,303  حمتجزةأرابح 

  2,982,954,800    4,370,284,750  ريات أسعار الةرفمكاسب غري حمققة مرتاكمة انجتة عن تغ
  000,322,075    322,075,000  إحتياطي قانوين

  23,322,478,924    20,293,900,029  جمموع رأس املال املتوفر
 :رأس املال املطلوب

  2,087,338,508    2254325082250  خماطر املوجودات راس املال املطلوب مقابل
  287,423,080    00928972834  لتزامات االكتتابيةرأس املال املطلوب مقابل اال

  200,578,038    00322972908  مقابل معيدي التأمنيرأس املال املطلوب 
  28,003,440    725332057  رأس املال املطلوب مقابل خماطر أتمني احلياة

  22,029,057,80    0233822042080  جمموع رأس املال املطلوب

   %028     %057   نسرة لامش امللءة
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 COVID)-(19 أثر انتشار فريوس كوروان -70

 حزيران 03ية يف املنته الستة أشهراملعلومات املالية املرحلية املوجزة لفرتة ( مستمرة لغاية اتريخ إعداد COVID-19ريوس كوروان )ما زالت آاثر جائحة ف
 الشركات واملنشآت.، حيث سّرب لذا احلدث اضطراابت واسعة النطاق لألعمال، وانعكس سلراا عل  النشاط االقتةادي ملعظ  0302

 امل كدة عل  تلك ريغيف احلالة الرالنة النتشار الفريوس، فإن حتديد املرالغ الدفرتية لرعض األصول وااللتزامات يتطلب تقديراا آلاثر األحداث املستقرلية 
لية خلل الفرتات اللحقة ااألصول وااللتزامات يف هناية فرتة التقرير واليت قد يسررها لذا الوابء. من احملتمل أن تتطلب النتائج اليت ختتلف عن االفرتاضات احل

أن فرتات اللحقة بعد تأثر وسيت  اإلفةاح عن لذم التأثريات يف الإلعداد الرياانت املالية، تعديلا ذا أمهية نسرية عل  املرلغ الدفرتي لألصل أو االلتزام امل
 تقييمها لتأثري لذا احلدث عل  عمليات الشركة واختاذ اإلجراءات املناسرة. تستكمل اإلدارة

 
 املوافقة عل  الرياانت املالية -80

 .0302أيلول  5 الرياانت املالية يف جملس إدارة الشركة عل رئيس وافق 


	استمارة
	1
	2
	3


