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 شركة مسامهة مغفلة عامة 
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   وغايتها الشركة    يسيس  - 1

، وفقاد للمرسوم  2006شقاط    6م.و. بتاريخ  /13عامة، يسست بقرار رائسة جملس الوزراء رق     شركة مسامهة مغفلةللتأمي    الكويتية الشركة السورية  
 وتعديالته.  1949لعام   149قانون التجارة رق  و   ،2004لعام  68واملرسوم التشريعي رق    2005لعام    43التشريعي رق  

 .  2006 آب  28بتاريخ  14705سجلت الشركة يف السجل التجاري حملافظة دمشق حتت الرق  
وقد    . 2006  تشرين األول   10اللادر بتاريخ    100/    44ل  التأمي السورية ابلقرار رق   حازت الشركة عل  الرتخيص مبزاولة املهنة من ايئة اإلشراف ع

 لشركات التأمي لدى ايئة اإلشراف عل  التأمي. سجلت الشركة يف السجل اخلا   
التأمي،   فروع  املقاشرة يف كافة  التأمي  أعمال  مزاولة  الشركة  فر وميتغاية  ليشمل  الشركة  نشاط  احملافظات )ع  و د  من    الالذقية   -محص  -حلبيف كل 

 وطرطوس(. 
 . 2012أاير   28مت إدراج أسه  الشركة يف سوق دمشق لألوراق املالية بتاريخ 

 من أسه  الشركة.   %38.96الكويت -متتلك شركة اخلليج للتأمي ش.م.ك.
 للتأمي.   الكويتيةالسورية بناء الشركة   –تنظي  مشال العسكري  –املزة العنوان 

 
 اجلديدة واملعدلة تطقيق معايري التقارير املالية الدولية   - 2

 احملاسقية  السياسات  أا 

 احملاسقية السياسات مع متماثلة  2022آذار  31يف  املنتهية   أشهر  ةثالث ال لفرتة املوجزة املرحلية املالية املعلومات عدادإ يف املتقعة احملاسقية السياسات إن

 واليت التالية املعدلة الدولية املالية التقارير معايري مت إتقاع ذلك، . ومع2021 األول كانون 31 يف املنتهية للسنة املالية القوائ  إعداد يف إتقاعها مت اليت

بشكل   ت ثر   واليت ،شركة لل املوجزة املرحلية املالية املعلومات اعداد يف ،2022الثان   كانون أول بعد أو تقدأ يف اليت املالية للفرتات املفعول سارية أصقحت
 احملاسقية املعاجلة عل  يثري هلا يكون قد السابقة، علماد أبنه والسنوات للفرتة املوجزة املرحلية املالية املعلومات يف الواردة واالفلاحات املقالغ عل  جواري

 .املستققلية والرتتيقات للمعامالت
 
 السياسات احملاسقية  - 3

 والسياسات احملاسقية إعداد املعلومات املالية املرحلية املوجزة 

"التقارير املالية املرحلية". إن السياسات    34وفقاد للمعيار احملاسيب الدويل رق     2022آذار    31  يف   كما   لية املوجزة املرفقةإعداد املعلومات املالية املرح  مت
املالية املدققة للسنة    احملاسقية املتقعة وطرق االحتساب املستخدمة يف إعداد املعلومات املالية املرحلية املوجزة تتفق مع تلك املستخدمة يف إعداد القياانت 

 . 2021كانون األول   31 املنتهية يف
ددة عل  أساس القيمة العادلة من خالل الدخل  احمل  الية امل  وجودات ابستثناء امل  كلفة التارخييةتإعداد املعلومات املالية املرحلية املوجزة عل  أساس ال  مت

. تظهر املعلومات املالية  بقيمتها العادلة ، واليت تظهر  من خالل األرابح أو اخلسائرحملددة عل  أساس القيمة العادلة  وجودات املالية ا املو   الشامل اآلخر 
  . املرحلية املوجزة ابللرية السورية )ل.س.(، العملة التشغيلية للشركة وعملة االقتلاد 
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املعدة وفقاد للمعايري الدولية للتقارير املالية،  و   املالية السنوية  قياانتات واإليضاحات املطلوبة للإن املعلومات املالية املرحلية املوجزة ال تتضمن كافة املعلوم
الشركة   أعمال  نتائج  أن  يف  كما  املنتهية  أشهر  الثالثة  املنتهية    2022آذار    31لفرتة  للسنة  املتوقعة  النتائج  عل   م شراد  ابلضرورة  متثل   ال 

 . 2022كانون األول   31 يف
مبوجب ترتيب تقرييب تقعاد لسيولتها    املعلومات املالية املرحلية املوجزةل منها ومت تقويقها يف  مت تلنيف ا ساابت يف املوجودات واملطلوابت حسب طقيعة ك

 النسقية من األعل  سيولة إىل األقل سيولة. 
 إن أا  السياسات احملاسقية ملخلة أدانع: 

 : التأمي  عقود  - أ
  خالل   من  وذلك(  له  امل من )  الثان   الفريق   تليب  قد   حمددة خماطر  بتغطية (  التأمي شركة)   األول   الفريق   مبوجقه يتعهد  عقد   عن  كناية   او  التأمي  عقد  إن

  عند  إيرادات  التأمي  عقود  عل   األقساط  تعترب.  له   امل من  عل   سلقاد   وي ثر  يليب  قد  الذي(  عليه   امل من  ا دث)  حمدد  مستققلي  حدث  عن  التعويض
 . القوالص إصدار 
  االحتياطي   احتساب  يت و   التأمي   عل    اإلشراف  ايئة  لدى   مققول  اكتواري   خقري  رأي  عل   بناءد   ا ياة   عل    ابلتأمي  املتعلق  ا ساب   االحتياطي   احتساب   يت 
املرحلي    اآلخر  الشامل   الدخل و   بيان الدخل   يف  كإيرادات  واملسجلة  املستحقة  غري  األقساط   قيمة   ملقابلة   التأمي   عل   اإلشراف   ايئة  لتعليمات   وفقاد   الفن 
 : اا  املكتتب  األقساط حج  من التالية  للنسب وفقاد  حيتسب واو.  املوجز

     %  
  25 القحري  النقل  يمي  
  100 سفر ال يمي  
  40 التأمي  فروع ابقيو  العامة  التأمينات  
  40 للسيارات  إلزامي   يمي  
  40 اللحي  التأمي  
  100   طويلة آلجال  يمينات   
  60 ا وادث الشخلية   
 :التأمي عقود  التزامات -ب

  املرحلي املوجز  املايل  الوضع   بيان  بتاريخ  التسوية   حتت  والزالت   للشركة  بلغت  مطالقات  من  ة انجت  التسوية  حتت  املطالقات  جتاع  التأمي   عقود   التزامات
 : يلي  كما  التأمي عل  شرافاإل ايئة  لتعليمات وفقاد   احتسااا ويت . عنها يقلغ  و   حدثت مطالقات إىل   ابإلضافة

  ابملئة من اخلسارة املقدرة  100 مطالقات عن حوادث حتت التسوية -
 :(IBNRمطالقات حدثت و  يقلغ عنها ) -

ابملئــة من قيمــة   7.5ابملئــة من قيمــة مطــالقــات حتــت التســــــــــــــويــة أو  15  أكربأيهمــا    يع فروع التأمي عدا التأمي اللحي واإللزامي
 .تتب اا لكل فرع من فروع التأمياألقساط املك

وبـناءد عل  تعمي  ايـئة اإلشــــــــــــــراف  2015ابـتداءد من القـياانت املـالـية اخلـتامـية لعـام   اإللزاميالتأمي 
التـــــأمي رق    بتـــــاريخ  1099عل   ، يت  2015تشــــــــــــــرين الثـــــان    25/  امل رخ 

ــاب   ــوية )إ ايل  ابملئة من قيمة  15أيهما أكثر  احتســــــ التغري يف احتياطي قيد التســــــ
احتياطي قيد التســـوية حمتجز آلخر املدة مطروحاد منه إ ايل احتياطي قيد التســـوية  

العائدة لنفس    اا  تبابملئة من قيمة األقســــــــــاط املكت 7.5أو  املفرج عنه أول املدة(  
  .السنة
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ابتداءد    سنوات   ثالثة  ملدة   احتجازع  فيت   للسيارات   اإللزامي   التأمي   فرع   عدا   واحدة  سنة   ملدة   التأمي   فروع   جلميع  عنها   يقلغ  و    حدثت   مطالقات   احتجاز   يت 
 . 2019 نيسان  1من 

 : التأمي  إعادة   عمليات - ج

  من   التأمي   إعادة  شركات  وحلة  التأمي  إعادة   شركات  من  املققوضة  والعمولة   األقساط  من  التأمي  إعادة  شركات  حلة  احتساب  الشركة   اعتمدت  لقد
 . الشركات اذع  حساابت يف  وسجلت معها معقودة   اتفاقيات أساس   عل  عنها يقلغ  و  تدث ح اليت املطالقات و   التسوية وحتت  املدفوعة  املطالقات 

 ا ساب: و   حلة معيدي التأمي من اإلحتياطي الفن -د

  لإلحتياطي   العائدة   الفعلية   املقالغ   وإ ايل   هل    املقدمة  الفعلية   اإلسنادات   أساس   عل   ا ساب و   الفن   اإلحتياطي   من  التأمي   معيدي  حلة   احتساب  يت 
 .  ا ساب و  الفن 
 : يلي  كما   احتسااا ويت    املرحلي املوجز املايل  الوضع بيان يف  مدينة  كذم    ا سابو   الفن اإلحتياطي  من  التأمي معيدي  حلة إظهار  يت 

   ابملئة من اخلسارة املقدرة  100 مطالقات عن حوادث حتت التسوية -
 (IBNR) عنها يقلغ و  مطالقات حدثت -

التسوية أو مطالقات حتت  حلة معيدي التأمي من    ابملئة من قيمة15أيهما أكثر    يع فروع التأمي عدا التأمي اللحي واإللزامي
ـــنة  ابملـئة من 7.5 لكـل فرع من فروع  أقســـــــــــــــاط إعـادة الـتأمي العـاـئدة لنفس الســــــــــــ

 التأمي.
وبـناءد عل  تعمي  ايـئة اإلشــــــــــــــراف  2015ابـتداءد من القـياانت املـالـية اخلـتامـية لعـام   اإللزاميالتأمي 

التـــــأمي رق    بتـــــاريخ  1099عل   ، يت  2015تشــــــــــــــرين الثـــــان    25/  امل رخ 
ــاب   ــة املعيد من  ابملئة من  15ما أكثر  أيهاحتســـــ التغري يف احتياطي قيد قيمة  حلـــــ

التســــــــــــــوـية )إ ـايل احتـياطي قـيد التســــــــــــــوـية حمتجز آلخر املـدة مطروحـاد مـنه إ ـايل  
أقســـاط إعادة التأمي    ابملئة من7.5أو  احتياطي قيد التســـوية املفرج عنه أول املدة(  

 العائدة لنفس السنة.
  احتجازع  فيت للسيارات    إللزامي ا  التأمي  فرع  عدا  واحدة   سنة  ملدة   التأمي  فروع  جلميع  عنها  يقلغ  و   حدثت   مطالقات  مي منحلة معيدي التأ   احتجاز  يت 
 . 2019 نيسان 1  ابتداءد من سنوات ثالثة  ملدة

 : املدفوعة  املطالقات  -اـ
ستحقة عنها.  سرتدادات املوالتعويضات املتوجقة  املي عقود التأمي بعد تنـزيل االة  فرت متثل التعويضات املسددة خالل ال تظهر املطالقات املدفوعة اليت  

 سرتدادات املستحقة عن املطالقات املدفوعة عند حتليلها. تقوم الشركة بقيد اال

 : الفوائد إيرادات -و
  امللارف  لدى  الودائع  عل   املكتسقة  الفوائد  وتتضمن  املرحلي املوجز   اآلخر  الشامل  الدخلو   بيان الدخل  يف  ستحقاقاال   أساس   عل   الفوائد  إيرادات  تقيد
 . املطققة  الفائدة  ونسقة املقلغ  أساس   عل  حتتسب  واليت 

 : املوجودات واملطلوابت املالية  -ز
 عندما تلقح الشركة طرفاد يف الشروط التعاقدية لألدوات املالية.  املرحلي املوجزة املطلوابت املالية يف بيان الوضع املايل و  االعرتاف ابملوجودات  يت 

وسطاء التأمي بقيمتها االمسية بعد تنـزيل م وانت مناسقة للقي  غري القابلة للتحليل املتوقعة. تظهر الذم   و   الوكالءو   الذم  املدينة وذم  العمالء   تظهر 
  الدائنة وذم  شركات إعادة التأمي بقيمتها االمسية. 
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 : النقد يوازي   وما النقد  - ح

 أقل(. أو    أشهر )ثالثة أشهر ة ثالثال تتعدى  اليت ال جل األاذا القند النقد وا ساابت اجلارية والودائع ألجل ذات االستحقاقات قلرية  يتضمن

 : األجنقية  العمالت  حتويل  -ط

إعادة  يت   ىل اللرية السورية ابستعمال أسعار اللرف السائدة يف اتريخ العملية.  إة ابلعمالت غري اللرية السورية يت  حتويلها  فرت اجلارية خالل ال   عملياتلا إن  
 املعلومات املالية املرحلية املوجزة. حتويل أرصدة املوجودات واملطلوابت املالية بتلك العمالت عل  أساس أسعار اللرف السائدة يف اتريخ 

 فيت  حتويلها عل  أساس سعر اللرف التارخيي.  سامهياملوجودات واملطلوابت غري املالية وحقوق امل أرصدةأما  
 . املرحلي املوجز  خر والدخل الشامل اآل بيان الدخل اللرف الناجتة من جراء اذع العمليات يف  أسعارخسائر فروقات  أو  يت  قيد أرابح 

 أسعار صرف العمالت األجنقية كما يلي:  بلغت 
 كانون   31كما يف    آذار   31  كما يف    
  1202األول     2202   
 ل.س.   ل.س.    

  2.512   2.512  دوالر أمريكي
   34.2.845   89.2.803   يورو

 
 لعدم اليقي يف التقدير:  األساسية  وامللادر  اهلامة  اسقية احمل  التقديرات  - 4

 املتوفرة غري للموجودات واملطلوابت الدفرتية ابلقيمة متعلقة وافرتاضــات تقديرات تســتعمل أن الشــركة إدارة عل  احملاســقية، الســياســات تطقيق ســياق يف

 الفعلية النتائج ختتلف وقد  .صـــلة ذات أخرى تعترب عوامل وعل  اخلربة عامل عل  اا املتعلقة واالفرتاضـــات التقديرات اذع تعتمد  أخرى. ملـــادر من

 .واالفرتاضات التقديرات اذع عن
 وذلك التقديرات تراجع فيها اليت الفرتة يف احملاسـقية التقديرات مراجعة عن الناجتة ابلفروقات يعرتفو  دوري بشـكل واالفرتاضـات التقديرات مراجعة تت 

 .الحقة وفرتات ا الية الفرتة عل  املراجعة ت ثر كانت إذا وفرتات الحقة املراجعة فرتة يفأو  الفرتة، اذع عل  حلرايد  ت ثر املراجعة اذع كانت إذا

 امللادر األساسية لعدم اليقي يف التقدير:

، اليت حتمل خماطر املرحلي املوجز  الوضع املايلبيان  ساسية لعدم اليقي يف التقدير بتاريخ  غرياا من امللادر األو   فرتاضات األساسية حول املستققل،ن االإ
 املطلوابت خالل السنة املالية التالية، اي مدرجة أدانع.و  اامة ابلتسقب بتعديل جواري للقي  الدفرتية للموجودات

 خنفاض قيمة ذم  التأمي املدينة:ا -أ

فاض يف ل تلك الذم  بشـكل كامل. إن حتديد وجود اخنعدم حتلـييت  تقدير القيمة القابلة للتحلـيل من ذم  التأمي املدينة عند وجود إمكانية  
ــيولة املالية  املي بوالص التأميو   قيمة ذم  التأمي املدينة، يتطلب من اإلدارة تقيي  مســـــتوى املالءة كذلك يت  مراجعة  و   لشـــــركات التأمي،و   الســـ

ــركة ــيالت بناءد عل  املعلومات التارخيية للشـ ــب التحلـ ــات  و   نسـ ــيلية اليت متت خالل الفرتةالدراسـ ــركة. يت   و   التفلـ ثقات  إرأي اإلدارة القانونية للشـ
. يت  إثقات الفرق  املرحلي املوجز والدخل الشــامل اآلخر  بيان الدخليف  أو إيرادات  القيمة الدفرتية كملــاريف  و   الفرق بي املقالغ املتوقع حتلــيلها

يف الفرتة اليت  املرحلي املوجز  والدخل الشــــــامل اآلخر  بيان الدخلاملقالغ املتوقعة يف  و   املســــــتققلية  بي املقالغ اليت يت  حتلــــــيلها فعلياد خالل الفرتات
 يت  اا التحليل.
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 تقيي  اإللتزامات الناجتة عن املطالقات املوقوفة لعقود التأمي: -ب

ــابية للشــــركة. حيع انالك عوامل غري م كدة اب لتزامات الناجتة عن املطالقات املوقوفة لعقود التأمي عل  أنه  يعترب تقدير اال أكثر التوقعات ا ســ
لتزامات الناشــــــــئة لكل من القيمة  ابل اذع املطالقات. يت  تقدير االمق  لتزام الذي ســــــــتقوم الشــــــــركة بتســــــــديدع الحقاد أخذاا ابالعتقار عند تقدير اال

اليت   يت  ســــــــداداا يت  تقديرع و   ن االلتزام للمطالقات املقلغ عنهاإ.  املرحلي املوجز  الوضــــــــع املايلبيان    املتوقعة لتكاليف املطالقات املقلغ عنها بتاريخ
يت  إعـادة تقيي  املطـالـقات   املرحلي املوجز ىل املعلوـمات املتعلقـة بكـل مطـالـقة عل  حـدة ألبلغـت للفرع. كمـا يف اتريخ بـيان الوضــــــــــــــع امـلايلإ  اســــــــــــــتـناداد 
 عل  ذلك.يت  تعديل املخلص بناءد و  لكفايتها

 :املادية الثابتة املوجوداتاستهالكات  -ج

ي نتــاجالثــابتــة املــاديــة وطريقــة االســــــــــــــتهالك املطققــة وقيمــة النفــايــة يف هنــايــة العمر اإل يــة املقــدرة للموجوداتنتــاجتقوم الشــــــــــــــركــة مبراجعــة األعمــار اإل
 يف هناية كل دورة مالية. للموجودات

 :حتليلهايف الديون املشكوك  م ونة -د

قة للقي   تقوم الشــــــــركة بتقيي  الوضــــــــع االئتمان للذم  املدينة وذم  العمالء والوكالء ووســــــــطاء التأمي يف هناية كل دورة مالية وتشــــــــكل م ونة مناســــــــ
 املتوقعة غري القابلة للتحليل.

 تدن قيمة املوجودات وتكوين امل وانت الالزمة: -اـ

. ابعتقـاد اإلدارة، ال توجـد موجوداتيف ظـل الظروف الرااـنة اليت متر اـا اجلمهورـية العربـية الســــــــــــــورـية، ـقامـت اإلدارة بتقـدير القيمـة االســــــــــــــرتدادـية لل
 م شرات لتكوين م وانت تدن إضافية.

 :مقدأ االستمرارية -و

 طلقات معيار احملاســـــــقة الدويل تاس مقدأ االســـــــتمرارية وذلك حســـــــب مقامت اإلدارة بتقيي  مدى قدرة الشـــــــركة عل  االســـــــتمرار يف العمل عل  أســـــــ
ــر . اعتمدت اإل1رق   ــغيلية. تعتقد اإلدارة بتقييمها عل  جمموعة من امل شــــــــــ ــتقرار اليت متر اا ات املالية والتشــــــــــ دارة أنه وابلرغ  من حالة عدم االســــــــــ

ملنظور. بناءد عليه اجلمهورية العربية الســــورية وحالة عدم اليقي املســــتققلية، فإن الشــــركة متتلك املوارد الكافية لالســــتمرار ابلعمل يف املدى املســــتققلي ا
 أ االستمرارية.عل  أساس مقد املرحلية املوجزة املعلومات املاليةفقد مت إعداد 
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 يوازي النقد ما  و   النقد  - 5

ف ذات مالءة  حمفوظة لدى ملار  أقلأو  ودائع استحقاقها األصلي خالل فرتة ثالثة أشهرو  من النقد يف اللندوق وحساابت جاريةاذا القند يتألف 
 : مالية ويقس  كما يلي 

  ( ة )غري مدقق   2202آذار   31  كما يف   
 اجملموع    عمالت أجنقية مبا       
   ل.س.    يعادل ل.س.    ل.س.   

   11.426.540   7.086  11.419.454 النقد يف اللندوق 
 النقد لدى امللارف: 

  8.429.950.891  7.862.461.589  567.489.302 حساابت جارية  
 استحقاقها األصلي  ودائع ألجل 
  384.441.076  263.760.006  120.681.070 أقل أو  خالل فرتة ثالثة أشهر   

  8.825.818.507  8.126.228.681  699.589.826 إ ايل النقد وما يوازي النقد 
 

  )مدققة(   1202كانون األول    31كما يف    
 اجملموع    عمالت أجنقية مبا       
   ل.س.    يعادل ل.س.    ل.س.    

  1,084,141   7,086  1,077,055 النقد يف اللندوق 
 النقد لدى امللارف: 

  8.245.794.683  6.230.710.135  2,015,084,548 حساابت جارية  
 ودائع ألجل استحقاقها األصلي  

  333.997.716  263.760.006  70.237.710 خالل فرتة ثالثة أشهر أو أقل   

  8.580.876.540  6.494.477.227  2.086.399.313 إ ايل النقد وما يوازي النقد 

املرحلي    اآلخر  الدخل الشاملالدخل و   أقل من ثالثة أشهر وتسجل إيرادات فوائداا ضمن بيانميثل بند ودائع ألجل ودائع ذات فرتات إيداع أصلية  
  2022آذار    31  املنتهية يف  الثالثة أشهر ابلعمالت األجنقية خالل فرتة    %0.02ابللرية السورية و   %7. بلغ متوسط أسعار الفائدة عل  الودائع  املوجز

 (. )مدققة(  2021كانون األول   31املنتهية يف  ابلعمالت األجنقية خالل السنة   %0.02ابللرية السورية و  %7  )غري مدققة( )مقابل
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 ألجل لدى ملارف حملية ودائع   - 6

املرحلي    اآلخر  الدخل الشامل و   بيان الدخليرادات فوائداا ضمن  إتسجل  و   استحقاق أصلية تزيد عن ثالثة أشهر ميثل اذا القند ودائع آجلة ذات فرتات  
 . املوجز

  )غري مدققة(   2202آذار   31  كما يف   
 اجملموع    عمالت أجنقية مبا       
   ل.س.    يعادل ل.س.    ل.س.    

  6.194.874.808  5.699.940.845  494.933.963 ودائع تستحق خالل سنة 
  855.942.216  -   216.855.942 سنة   أكثر من  ودائع تستحق خالل

 711.789.905  5.699.940.845  6.411.730.750  
 
  )مدققة(   1202كانون األول    31كما يف    
 اجملموع    عمالت أجنقية مبا       
   ل.س.    يعادل ل.س.    ل.س.    

  6.096.266.034  5.742.332.071  353.933.963 سنة ودائع تستحق خالل 
  216.855.942  -   216.855.942 سنة   أكثر من  ودائع تستحق خالل

 570.789.905  5.742.332.071  6.313.121.976  

 املنتهيــة يف  الثالثــة أشــــــــــــــهرخالل فرتة  ابلعمالت األجنقيــة    %0.83ابللرية الســــــــــــــوريــة و  %8.56بلغ متوســــــــــــــط أســــــــــــــعــار الفــائــدة عل  الودائع اآلجلــة  
ــنـة املنتهيـة يف %1.17ابللرية الســــــــــــــوريـة و  %8.72)مقـابـل  )غري مـدققـة(  2022آذار    31    2021األول  كـانون  31 ابلعمالت األجنقيـة خالل الســــــــــــ

 )مدققة((.
 
 الشامل اآلخر موجودات مالية حمددة عل  أساس القيمة العادلة من خالل الدخل   - 7

حسب سعر إغالق سوق دمشق لألوراق    ددة عل  أساس القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخراحملالية  املوجودات  لقد مت تسجيل معظ  امل
رة عل   دعدم القو   سوق أوراق مالية فعالة يف حي بعض استثمارات الشركة األخرى مت تسجيلها بسعر التكلفة لعدم وجود    2022آذار    31  املالية يف 

 تقدير التدفقات النقدية لتحديد القيمة العادلة. 
  كانون األول   31كما يف       آذار  31  كما يف    
   )مدققة(   1220      )غري مدققة(   2202   
  ل.س.      ل.س.    

   1.176.252.234    2.415.668.130  بداية الفرتة / السنة  كما يف   الرصيد
 شراء موجودات مالية حمددة عل  أساس القيمة العادلة 

   485.196.760    361.976.351  من خالل الدخل الشامل اآلخر   
 بيع موجودات مالية حمددة عل  أساس القيمة العادلة  

 (   164.921.913) (   31.800.201) من خالل الدخل الشامل اآلخر  
   919,141,049    511.922.923  التغري يف القيمة العادلة  

    2,415,668,130    3.257.767.203  الفرتة / السنة الرصيد كما يف هناية 
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 عمالء مدينون  - 8

 يتكون اذا القند مما يلي: 
  كانون األول   31كما يف       آذار   31  كما يف    
   )مدققة(   1202     )غري مدققة(   2202   
  ل.س.      ل.س.    
   1,224,728,736    845.959.829  عمالء مدينون  
 (   37,186,871) (   37.186.871) م ونة ديون مشكوك يف حتليلها  

   808.772.958    1,187,541,865  

 تتلخص حركة م ونة ديون مشكوك يف حتليلها كما يلي:  
 كانون   31للسنة املنتهية يف       املنتهية يف   الثالثة أشهر لفرتة     
   )مدققة(   1202  األول     )غري مدققة(   2202 آذار   31   
  ل.س.      ل.س.    
   23,469,411    37.186.871  السنة الفرتة / الرصيد كما يف بداية  
  13,717,460    -   ضافات إ 

  37,186,871    37.186.871  الفرتة / السنة  هناية الرصيد كما يف  
 
 ذات عالقة   التعامالت مع أطراف  - 9

 كقار املسامهي والشركات ذات امللكية والسيطرة املشرتكة.    ،أعضاء جملس اإلدارةمن املدراء، اإلدارة العليا،  ذات العالقة تتألف األطراف  
 : ذات العالقة فيما يلي األرصدة املدينة والدائنة مع األطراف  

 بيان الوضع املايل املرحلي املوجز:  -أ
  كانون األول   31كما يف       آذار   31  كما يف    
   )مدققة(   1202      )غري مدققة(   2202   
  ل.س.      ل.س.    
 أطراف ذات عالقة   –ذم  دائنة   
 (   749,879,177) (   770.032.353) عمليات إعادة يمي   – شركة اخلليج للتأمي  
  (770.032.353   ) (749,879,177   ) 

 فيما يلي ملخص التعامل مع أطراف ذات عالقة: 
 والدخل الشامل اآلخر املرحلي املوجز:   بيان الدخل  -ب 
  آذار )غري مدققة(  31لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف        
   2202     1220  
  ل.س.      ل.س.     
    896.240    18.683.670  أقساط التأمي   
    2.465.817    7.200.000  رواتب وأتعاب اإلدارة  

  ألطراف ذات عالقة اي غري منتجة أو خاضعة لفوائد. إن رصيد الذم  الدائنة 
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 فوائد مستحقة وأرصدة مدينة أخرى  - 01
 يتكون اذا القند مما يلي: 

  كانون األول   31كما يف       آذار   31  كما يف    
   )مدققة(   1202      )غري مدققة(   2202   
  ل.س.      ل.س.    
   29,308,658    53.191.902  فوائد مستحقة  
   20,374,744    41.133.630  نفقات مدفوعة مسققاد  
   5,473,885     9.190.769  دفعات مقدمة للموظفي  
   189,068,401    39.389.353  * مدينة أخرىأرصدة  
   368,493,688    313.671.903  شركة إدارة النفقات الطقية  
    543,028     543.028  املتداولة سلف ضريقة ريع رؤوس األموال  
   457.120.585    613,262,404   

)غري    2022آذار    31  يف   لرية سورية كما  24.183.025يتضمن بند أرصدة مدينة أخرى رصيد مدين لشركة الوساطة املالية مبقلغ وقدرع   *
 )مدققة((.   2021كانون األول   31لرية سورية كما يف   169.145.312مقابل ) مدققة(  

 
 حلة معيدي التأمي من االحتياطيات الفنية وا سابية  - 11

 مما يلي: اذا القند يتكون 

  )غري مدققة(   2202آذار   31  كما يف   
 حلة معيدي التأمي من    حلة معيدي التأمي من    حلة معيدي التأمي   
  اجملموع    يقلغ عنها   و  مطالقات حدثت     مطالقات قيد التسوية    غري مكتسقة من أقساط    

  ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.   فرع التأمي: 
  10.718.133  -   -   10.718.133 ا ياة )احتياطي حساب( 

  416.858.707  49.644.755  102.441.921  264.772.031 ا ريق 
  147.779.375  22.236.438  51.421.479  74.121.458 القحري بضائع 

  618.602.578  80.687.293  537.915.285  -  القحري أجسام سفن 
  10.089.182  1.371.188  1.404.994  7.313.000 شامل السيارات 
  81.483.809  3.269.219  78.214.590  -  إلزامي السيارات 

  3.784.454  597.545  -   3.186.909 اهلندسي
  BBB  -  4.065.621  609.843  4.675.464التغطيات امللرفية 

  4.153.577  655.827  -   3.497.750 خيانة األمانة 
  20.198.816  1.884.000  12.560.000  5.754.816 نقل األموال 

  91.953.509  -   91.953.509  -  اللحي 
  1.406.868  379.368  -   1.027.500 السفر 

 370.391.597  879.977.399  161.335.476  1.411.704.472  
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  )مدققة(   1202كانون األول    31كما يف    
     حلة معيدي التأمي من         
 مطالقات حدثت     حلة معيدي التأمي من    حلة معيدي التأمي   
  اجملموع    و  يقلغ عنها    مطالقات قيد التسوية    من أقساط غري مكتسقة   
  ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.   

 فرع التأمي: 

  8,882,899  -   -   8,882,899 ا ياة )احتياطي حساب( 
  385,761,199  44,282,480  105,305,490  236,173,229 ا ريق 

  135,090,882  18,771,836  53,746,259  62,572,787 القحري بضائع 
  618,602,578  80,687,293  537,915,285  -  القحري أجسام سفن 

  12,315,281  1,722,677  1,404,994  9,187,610 شامل السيارات 
  56.419.795  -   56,419,795  -  إلزامي السيارات 

  3,728,491   588,709  -   3,139,782 اهلندسي 
  BBB  -  4,280,589  642,088   4,922,677التغطيات امللرفية 

  1,951,428   308,120  -   1,643,308 خيانة األمانة
  18,907,839  1,884,000  12,560,000  4,463,839 نقل األموال  

  91,953,509  -   91,953,509  -  اللحي 
  2,148,688   331,048  -   1,817,640 السفر 

 327,881,094  1863,585,92  149.218.251  1.340.685.266  
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 املوجودات الثابتة املادية )بعد تنـزيل االستهالك املرتاك (   - 21

 تتلخص حركة املوجودات الثابتة املادية كما يلي: 
     مشاريع                حتسينات    حتسينات     
  اجملموع    املقان    قيد التنفيذ    األراضي    السيارات    معدات املكتب    أاثث ومفروشات    مملوكة مقان     مقان مستأجرة    
  ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س      ل.س     ل.س    ل.س    ل.س    ل.س    

 الكلفة التارخيية:
 1.274.874.743  798.427.165  49.998  130.000.000  12.606.225  126.143.326  22.058.197  179.951.278  5.638.554 2021كانون الثان   1الرصيد كما يف 

  14.592.000  -   -   -   -   14.592.000  -   -   -  إضافات 
 ( 45.000)  -   -   -   -  ( 45.000)  -   -   -  استقعادات 

 الرصيد كما يف 
 1.289.421.743  798.427.165  49.998  130.000.000  12.606.225  140,690,326  22.058.197  179,951,278  5.638.554 )مدققة(  2021كانون األول    31  

  71.296.500  -   -   -   -   69.838.500  -   1.458.000  -  إضافات 
 الرصيد كما يف  

 360.718.2431.  798.427.165  49.998  130.000.000  12.606.225  210.528.826  22.058.197  181.409.278  5.638.554 )غري مدققة( 2202آذار  31 
 املرتاك :  االستهالك 
 ( 288.213.377) ( 57.636.412)  -   -  ( 12.199.875) ( 83.764.618) ( 19.187.567) (109.786.351) ( 5.638.554) 2021كانون الثان   1يف كما الرصيد  

 ( 46.413.687) ( 15,968,543)  -   -  ( 406,350) ( 11.232.176) ( 811,491) ( 17,995,127)  -  إضافات، أعقاء السنة  
   007.5  -   -   -   -    7.500  -   -   -  استقعادات 

 الرصيد كما يف 
 (334,619,564) ( 73,604,955)  -   -  ( 12,606,225) ( 94,989,294) ( 19,999,058) (127,781,478) ( 5.638.554) )مدققة( 2021كانون األول   31 

 ( 13.818.342) ( 3.992.136)  -   -   -  ( 5.110.727) ( 192.398) ( 4.523.081)  -  إضافات، أعقاء الفرتة  
 يف  كما الرصيد  

 ( 348.437.906) ( 77.597.091)  -   -  ( 12.606.225) (100.100.021) ( 20.191.456) ( 132.304.559) ( 5.638.554) )غري مدققة( 2202آذار  31 
 اللافية:  القيمة الدفرتية 

 يف   كما  الرصيد
 1.012.280.337  720.830.074  49.998  130.000.000  -   110.428.805  1.866.741  49.104.719  -  )غري مدققة( 2202آذار    31  

 الرصيد كما يف 
  954,802,179  724,822,210  49,998  130.000.000   -   45,701,032  2,059,139  52,169,800  -  )مدققة(  1220كانون األول    31  
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 املوجودات غري امللموسة )بعد تنزيل اإلطفاء املرتاك (  - 31

 : مما يلي اذا القند يتكون 
  جتمعات التأمي      
  اجملموع    املوحد لزامي  اإل    برامج املعلوماتية   
  ل.س.    ل.س.    ل.س.   

 : التكلفة التارخيية 

  29.277.921  12.988.838  16.289.083 1220كانون الثان   1يف كما الرصيد  

  29.277.921  12.988.838  16.289.083   )مدققة(1220كانون األول   31الرصيد كما يف 

  29.277.921  12.988.838  16.289.083 ( ة )غري مدقق   2202آذار  31 يف كما الرصيد  

 : املرتاك    اإلطفاء 
 (  27.971.245) (  12.988.838) (  14.982.407) 2021كانون الثان   1يف كما الرصيد  

 (   380,900)   -   (   380,900) اإلضافات، أعقاء السنة 

 (  28,352,145) (  12.988.838) (  15,363,307) )مدققة( 2021كانون األول   31الرصيد كما يف 
 (   95.225)   -   (   95.225) ، أعقاء الفرتةضافات اإل

 (  28.447.370) (  12.988.838) (  15.458.532) )غري مدققة(   2202آذار  31 يف كما الرصيد  
 : الدفرتية صايف القيمة  

   830.551  -    830.551 )غري مدققة(   2202آذار  31 يف كما الرصيد  

   925,776  -    925,776 )مدققة(  1220كانون األول   31الرصيد كما يف 
 
 موجودات حمتفظ اا بغرض القيع  - 41

 املوجودات. ويتكون اذا القند مما يلي: يتضمن اذا القند قيمة املوجودات احملتفظ اا بغرض القيع بسقب نية اإلدارة بيع اذع 
  كانون األول   31كما يف       آذار   31كما يف     
   )مدققة(   2021     )غري مدققة(   2022   
  ل.س.      ل.س.    
   3.400.000    3.400.000  حلب* –أرض  
   156.592.964    156.592.964  عدرا اللناعية** –أرض  

   159.992.964    159.992.964  
جزء من تسوية  ك  اللادر عن احملكمة املدنية يف حلب  1262حللت الشركة عل  قطعة أرض مبوجب القرار القضائي رق     2011خالل عام   *

 وقد مت إظهار اذع األرض ابلقيمة احملددة يف األمر القضائي املشار إليه.  الشركة مدين الدين املرتتب عل  أحد 
 اإلدارة إعادة تلنيف األرض اململوكة للشركة والواقعة مبنطقة عدرا اللناعية بسقب نية اإلدارة بيع اذع األرض.  قررت  2015خالل عام  ** 

متاشياد مع   2022، وابلتايل مت متديد خطة القيع لنهاية العام 2021ول كانون األ  31  تتمكن اإلدارة من بيع اذع املوجودات خالل السنة املنتهية يف 
  . (IFRS 5)/ 5إلعداد التقارير املالية رق  /يل املعيار الدو 
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 الدائنة   عادة التأمي إ و   التأمي  حساابت شركات - 51

ا سابية ابإلضافة إىل حساابت شركات  و  ميثل اذا القند أرصدة جممدة عل  شركات إعادة التأمي ملقابلة حلة معيدي التأمي من اإلحتياطيات الفنية 
 اليت تتلخص مبا يلي: و  اجلاريةإعادة التأمي 

 مستحقات شركات إعادة التأمي.   -

 حساابت جممدة ملعيدي التأمي عن االحتياطي التقن )سنة واحدة(.   -

 أشهر(.  3حساابت جممدة ملعيدي التأمي عن مطالقات حتت التسوية )  -

 (. أشهر   3  يقلغ عنها )و  تدة ملعيدي التأمي عن مطالقات حدثحساابت جمم -

من رصيد    % 4تقلغ نسقة الفائدة املتفق عليها يف العام ا ايل  و   تقوم الشركة بدفع فائدة مدينة لشركات إعادة التأمي تتحدد يف االتفاقيات املعقودة معها
 . املرحلي املوجز والدخل الشامل اآلخر بيان الدخلتسجل يف  و  اذع ا ساابت تدفع للشركات عند حترير رصيداا 

 

 يتكون اذا القند مما يلي: 
  كانون األول   31كما يف       آذار   31  كما يف    
   )مدققة(   1202     )غري مدققة(   2202   
  ل.س.      ل.س.    

   5,902,282     6.173.765  شركات إعادة يمي حملية 
   1,855,041,830    2.025.027.903  شركات إعادة يمي خارجية 

  2.031.201.668    944,1121,860,   
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 االحتياطيات الفنية وا سابية  - 61

 مما يلي: اذا القند يتكون 
  )غري مدققة(   2202آذار   31  كما يف   

 مطالقات حدثت          
  اجملموع    و  يقلغ عنها    مطالقات قيد التسوية    إيرادات غري مكتسقة   

  ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.   التأمي: فرع  
  23.273.665  -   -   23.273.665 ا ياة
  577.360.913  65.482.337  162.639.443  349.239.133 ا ريق 

  226.132.821  28.451.507  102.842.969  94.838.345 القحري بضائع 
  628.341.877  81.957.636  546.384.241  -  القحري أجسام سفن 

  145.684.428  15.158.732  49.679.124  80.846.572 شامل السيارات 
  698.355.215  37.549.085  512.009.035  148.797.095 السيارات إلزامي 
  5.175.906  817.248  -   4.358.658 اهلندسي

  BBB 11.342.408  7.622.000  2.126.702  21.091.110التغطيات امللرفية 
  8.413.715  1.328.481  -   7.085.234 خيانة األمانة 

  1.132.775  178.859  -   953.916 املس ولية املدنية 
  40.571.873  3.768.000  25.120.000  11.683.873 نقل األموال  

  13.026.429  1.394.603  475.000  11.156.826 ا وادث الشخلية 
  1.198.104.721  -   320.584.456  877.520.265 اللحي 
  02.344.78  0632.28  -   1.712.500 السفر 

 1.622.808.490  1.727.356.268  238.845.470  3.589.010.228  
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  )مدققة(   1220كانون األول    31كما يف    
 مطالقات حدثت          
  اجملموع    و  يقلغ عنها    مطالقات قيد التسوية    إيرادات غري مكتسقة   

  ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.   فرع التأمي: 
  13,705,329  -   -   13,705,329 ا ياة
  528,562,218  57,698,177  163,140,428  307,723,613 ا ريق 

  213,096,254  24,370,089  107,492,534  81,233,631 القحري بضائع 
  628,341,877  81,957,636  546,384,241  -  القحري أجسام سفن 

  145,537,959  17,102,067  37,224,868  91,211,024 شامل السيارات 
  629,683,764  29,130,525  496,936,760  103,616,479 إلزامي السيارات 

  5,063,980  799,576  -   4,264,404 اهلندسي
  BBB 11,342,408  7,622,000  2,126,702  21,091,110التغطيات امللرفية 

  3,984,666  629,158  -   3,355,508 خيانة األمانة 
  867,274  136,938  -   730,336 املس ولية املدنية 
  37,989,920  3,768,000  25,120,000  9,101,920 نقل األموال  

  13,014,647  1,393,294  475,000  11,146,353 ا وادث الشخلية 
  982.731.025  -   238.641.559  744,089,466 اللحي 
  713,581,6  1552,27  -   ,4003,029 السفر 

 1,384,549,871  1.623.037.390  219,664,433  3.227.251.694  
 

 دائنون آخرون ومقالغ مستحقة الدفع   - 71

 يتكون اذا القند مما يلي: 
  األول كانون    31كما يف       آذار   31  كما يف    
   )مدققة(   1202     )غري مدققة(   2202   
  ل.س.      ل.س.    

   922,886,705    749.319.271  دائنون خمتلفون 
   28,619,204    76.997.125  شركات إدارة النفقات الطقية 
   151.436.610    151.769.302  ملاريف مستحقة الدفع 

   12,664,157    12.664.157  ضرائب تكميلية وغرامات مستحقة الدفع 

  990.749.855    1.115.606.676   
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 ضريقة الدخل  - 81

لشركات التأمي اليت تطرح أكثر  والذي حدد ضريقة األرابح    2005لعام    43حتتسب الشركة م ونة ضريقة الدخل وفقاد ألحكام املرسوم التشريعي رق   
   .دون أية إضافات ابملئة من صايف األرابح اخلاضعة للضريقة 15مبعدل من أسهمها عل  االكتتاب العام   %50من 

بسقب استقعاد املقالغ غري اخلاضعة    املرحلي املوجز  اآلخر  الدخل الشاملو   بيان الدخلللضريقة عن األرابح اللافية الواردة يف    ةاخلاضعختتلف األرابح  
  ، واي كالتايل: للضريقة وإضافة املقالغ غري اجلائز تنـزيلها من الوعاء الضرييب 

  )غري مدققة( آذار   31لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف      
    2022     2021  
  ل.س.      ل.س.     

 (   29.017.580) (   68.971.031) الفرتة ققل الضريقة  خسائر
 يضاف: 

   3.891.596     3.891.596  استهالك املقان*  
   74.616.537    60.361.487  خسائر غري حمققة انجتة عن تغريات أسعار اللرف  

 ينـزل: 
 (    351)   -   مالية إيرادات ان ة عن توزيعات أرابح استثمارات  
 أرابح انجتة عن بيع موجودات مالية حمددة عل  أساس  
 (   123.210.142) (   60.213.863) القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   
 (   73.719.940) (   64.931.811) اخلاضعة للضريقة  اخلسائر 

 (   11.057.991) (    9.739.772) % 15م ونة ضريقة الدخل بنسقة 
   -     -   من الضريقة(  % 10املسامهة الوطنية إلعادة اإلعمار )بنسقة 

 (   111.057.99) (    9.739.772) ضريقة الدخل   إيراد 

 مت ختفيض مقلغ استهالك املقان ابلقيمة التأجريية.  *

 يلي:  كما  املوجودات الضريقية امل جلةتتلخص حركة 
  كانون األول   31كما يف       آذار   31  كما يف    
   )مدققة(   1220     )غري مدققة(   2202   
  ل.س.      ل.س.    

   53.223.769    11.991.259  السنة   الفرتة /  الرصيد كما يف بداية
 (   63.005.310)    9.739.772  ضريقة الدخل  )ملروف(  إيراد /  

   21,772,800    -   * دفعات ضريقية

   11.991.259    21.731.031  السنة  الفرتة / الرصيد كما يف هناية 

سورية. قدمت الشركة اعرتاض للدوائر  لرية    21.772.800مبقلغ   2014، مت تكليف الشركة بضريقة الدخل عن العام  2021آب   2بتاريخ   *
 . املالية علماد أنه مت تسديد مقلغ الضريقة كامالد 
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 ملحقاهتا جور و أ رواتب و  - 91
 يتكون اذا القند مما يلي: 

  آذار )غري مدققة(  31لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف      
    2022   2021  
  ل.س.    ل.س.     

  28.004.139    57.592.579  رواتب وأجور 
  1.256.000    1.020.000  تعويض متثيل  

  2.912.202    3.792.942  التأمينات االجتماعية 
  36.585.403    16.731.001  مكافآت املوظفي 

   79.136.522    68.757.744  
 

 إدارية وعمومية ملاريف   - 20
 يتكون اذا القند مما يلي: 

  آذار )غري مدققة(  31الثالثة أشهر املنتهية يف  لفرتة      
    2022   0212  
  ل.س.    ل.س.     

   374.800    3.572.000  قرطاسية ومواد طقاعة 
  8.013.394    67.545.578  كهرابء وماء وتدفئة 

  7.763.650    14.655.132  صيانة 
  2.700.000    4.700.000  أتعاب مهنية 

  2.019.460    4.022.380  إعالمية محالت 
  2.260.054    2.024.315  برق وااتف و بريد  

   783.800    5.095.600  نقل وانتقال 
   752.944    1.619.109  ملاريف الطقابة 

   759.859    1.635.643  يمي 
  3.321.104    4.670.863  رسوم حكومية وغرامات و ضرائب 

  2.899.378    19.971.72  ملاريف أخرى 
   1119.512.34    31.648.443   
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 املخففة  و   السه  األساسية   رحبية  - 12

 يتكون اذا القند مما يلي: 
  آذار )غري مدققة(  31لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف      
    2022   0212  
  ل.س.    ل.س.     

 (   17.959.589) (  59.231.259) الفرتة  خسائر صايف 
  12.500.000    12.500.000  * املتوسط املرجح لعدد األسه 

 (   1.44  )  (  4.74  )  رحبية السه  األساسية واملخففة 
مقابل  بعد األخذ بعي االعتقار الزايدة عل  رأس املال    2021آذار    31لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف  مت تعديل املتوسط املرجح لعدد األسه    *

سه  بعد حلول الشركة عل  موافقة ايئة اإلشراف عل  التأمي    1.875.000توزيع أسه  جمانية، حيع بلغ عدد األسه  اجملانية املوزعة  
، وعل  موافقة ايئة األوراق واألسواق املالية السورية مبوجب قرار جملس املفوضي رق  2021آب  16/  بتاريخ 830مبوجب الكتاب رق  

 . 2021آب  23.م اتريخ إ- / 1131
 مت احتساب املتوسط املرجح لعدد األسه  كما يلي: 

  املتوسط املرجح لعدد األسه         
  آذار  31لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف         
   2021     2022    عدد األسه     الفرتة   
 ل.س.      ل.س.        
   10.625.000    10.625.000  10.625.000   2021آذار   31 
   1.875.000    1.875.000  1.875.000   2022آذار   31 

     12.500.000  12.500.000    12.500.000   

 عل  حلة السه  يف األرابح عند حتويلها.  تتطابق رحبية السه  األساسية واملخففة يف القيمة لعدم وجود أدوات أصدرهتا الشركة ذات يثري
 
 خرى أ وملاريف فنية    التأمي شراف عل   سوم ايئة اإل ر  - 22

 يتكون اذا القند مما يلي: 
  آذار )غري مدققة(  31لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف      
    2022   2021  
  ل.س.    ل.س.    

  2.616.599  6.252.807 رسوم ايئة اإلشراف عل  التأمي 
  10.056.537  39.583.139 رسوم إدارية ملزودي اخلدمات الطقية 
  1.873.000  13.190.690 رسوم إدارية جملمع التأمي اإللزامي 

   187.261  1.303.177 رسوم صندوق متضرري حوادث السري
   80.650   77.320 ملاريف اخلقري االكتواري

  5.490.439  11.235.246 رسوم فنية أخرى 

  71.642.379  20.304.486  
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 التحليل القطاعي  - 32
 

 )غري مدققة( اي كالتايل:   2022آذار  31لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف إن التحليل القطاعي 
  اللحي    يمي املركقات    القحري    
  السرقة    ا ريق    اخلارجي    الداخلي    سيارات شامل    سيارات إلزامي    أجسام السفن    نقل بضائع    ا ياة     
  ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.     

  -   110.242.972  29.566.325  559.850.477  64.040.274  131.693.922  -   31.866.115  697.853  إ ايل األقساط املكتتب اا 
  -   -   -  ( 8.696.728) ( 9.207.080) (  16.241)  -  ( 289.920) (  43.042)   إلغاءات األقساط 

  -   -   -  (  120.370)  -   -   -   -   -    ا سومات املمنوحة 
  -   43.445.809  -   -   -   -   -   50.562.938  11.420.463   أقساط اإلعادة الواردة

  -  ( 101.554.938)  -   -   -   -   -  ( 44.682.711) ( 5.768.362) حلة معيدي التأمي من األقساط املكتتب اا )نسيب(
  -  ( 5.090.000)  -   -  ( 4.784.375)  -   -  ( 19.243.875) ( 1.930.327) حلة معيدي التأمي من األقساط املكتتب اا )اختياري(
  -  ( 4.000.433) ( 1.084.104) ( 20.527.957)  -   -   -  ( 3.438.114)  -  حلة معيدي التأمي من األقساط املكتتب اا )فائض(

  -  ( 1110.645.37) ( 1.084.104) ( 20.527.957) ( 4.784.375)  -   -  ( 67.364.700) ( 7.698.689) حلة معيدي التأمي من األقساط املكتتب اا إ ايل 
  -   043.043.41  221228.48.  530.505.422  50.048.819  131.677.681  -   14.774.433  4.376.585  اا يف الفرتة ا الية صايف األقساط املكتتب  

  -   769.309.033  449.809.920  1.410.413.745  228.027.560  259.041.197  -   324.934.523  21.454.505 31/12األقساط املكتتب اا عن العام الفائت  
  -   49.899.981  68.698.185  178.444.891  80.744.324  18.726.141  -   27.720.273  2.524.005 األقساط املكتتب اا عن الربع املقابل من العام الفائت

  -   873.097.833  410.678.060  1.783.122.603  202.116.430  371.992.737  -   379.353.383  31.005.774  شهر(  12)أقساط سنة فائتة 
  -  ( 674.091.382) ( 38.560.967) ( 123.242.036) ( 22.969.024)  19.855.776  -  ( 276.022.676) ( 6.600.683) 12/ 31إ ايل حلة املعيدين عن العام الفائت 

  -  ( 39.396.744) ( 20.707.188) ( 54.948.194) ( 9.470.900)  -   -  ( 19.734.862) ( 371.746) ت الفائعن الربع املقابل من العام إ ايل حلة املعيدين 
 إ ايل حلة املعيدين من األقساط عن 

  -  ( 9745.340.00) ( 18.937.883) ( 88.821.799) ( 18.282.499)  19.855.776  -  ( 323.652.514) (13.927.626)  شهر( 12سنة فائتة ) 

  -  ( 349.239.133) ( 164.271.224) ( 713.249.041) ( 80.846.572) ( 148.797.095)  -  ( 94.838.345) (  23.273.665)  الفرتة إ ايل األقساط غري املكتسقة يف هناية 
  -   264.772.031  -   -   7.313.000  -   -   74.121.458  10.718.133 الفرتة  التأمي من أقساط غري مكتسقة يف هناية يحلة معيد

  -   307.723.613  179.923.968  564.165.498  91.211.024  103.616.479  -   81.233.631  13.705.329  ة الفرت  بدايةإ ايل األقساط غري املكتسقة يف 
  -  ( 236.173.228)  -   -  ( 9.187.610)  -   -  ( 62.572.787) ( 8.882.899) بداية الفرتة  التأمي من أقساط غري مكتسقة يف  يحلة معيد

  -  ( 41.515.520)  15.652.744 ( 149.083.543)  10.364.452 ( 45.180.616)  -  ( 413.604.71) ( 9.568.336)  إ ايل التغيري يف احتياطي أقساط غري مكتسقة
  -  ( 12.916.717)  15.652.744 ( 149.083.543)  8.489.842 ( 45.180.616)  -  ( 2.056.043) ( 7.733.102)  صايف التغيري يف احتياطي أقساط غري مكتسقة 

  -   330.126.69  44.134.965  381.421.879  58.538.661  86.497.065  -   12.718.390 ( 3.356.517)   صايف أقساط التأمي 
  -   35.438.576  -   -   -   -   -   21.020.275  -    العموالت املققوضة

  -   -   -   -   -   -   -   -   -    عمولة أرابح االتفاقيات 
  -   -   -   -   -   -   -   -   -      إيرادات أخرى 

  -   6965.565.2  44.134.965  381.421.879  58.538.661  86.497.065  -   533.738.66 ( 3.356.517)   اإليراداتصايف 
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 )غري مدققة( اي كالتايل:   2022آذار  31لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف إن التحليل القطاعي 
  اجملموع    نقل األموال    املس ولية املدنية    ا وادث الشخلية    خيانة األمانة    السفر    اهلندسي    التغطيات امللرفية    
  ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    

  955.465.185  12.305.082  1.085.855  1.996.265  9.476.675  1.712.500  930.870  -   إ ايل األقساط املكتتب اا 
 (  18.760.136) (  507.125)  -    -    -    -    -    -   إلغاءات األقساط 

 (  120.370)  -    -    -    -    -    -    -   ا سومات املمنوحة 
  105.429.210  -    -    -    -    -    -    -   أقساط اإلعادة الواردة 

 (  164.110.205) (  5.898.979)  -    -   (  4.712.280) (  1.027.500) (  465.435)  -   حلة معيدي التأمي من األقساط املكتتب اا )نسيب( 
 (  31.048.577)  -    -    -    -    -    -    -   حلة معيدي التأمي من األقساط املكتتب اا )اختياري( 
 (  30.409.454) (  723.664)  -    -   (  578.084)  -   (   57.098)  -   حلة معيدي التأمي من األقساط املكتتب اا )فائض( 

 (  6225.568.23) (  6.622.643)  -    -   (  5.290.364) (  1.027.500) (  522.533)  -   التأمي من األقساط املكتتب اا حلة معيدي  إ ايل  
  3816.445.65  5.175.314  1.085.855  1.996.265  4.186.311  685.000  408.337  -   صايف األقساط املكتتب اا يف الفرتة ا الية 

  3.560.917.774  22.754.800  1.825.840  18.577.255  8.388.770  7.363.595  10.661.010  28.356.021 31/12العام الفائت  األقساط املكتتب اا عن  
  436.099.880  5.343.075  526.905  1.978.810  152.360  645.695  695.235  -   األقساط املكتتب اا عن الربع املقابل من العام الفائت 

  4.166.952.153  29.209.682  2.384.790  18.594.710  17.713.085  8.430.400  10.896.645  28.356.021 شهر(  12فائتة )أقساط سنة  
 (  1.151.363.963) (  12.352.408)  -    -   (  4.547.391) (  4.413.960) (  8.419.212)  -   12/ 31إ ايل حلة املعيدين عن العام الفائت  

 (  148.638.811) (  3.129.509)  -    -   (   89.239) (  383.220) (  407.209)  -   ت الفائعن الربع املقابل من العام  إ ايل حلة املعيدين  
 (  81.228.293.38) (  15.845.542)  -    -   (  9.748.516) (  5.058.240) (  8.534.536)  -   شهر(  12إ ايل حلة املعيدين من األقساط عن سنة فائتة )

 (  1.622.808.490) (  11.683.873) (  953.916) (  11.156.826) (  7.085.234) (  1.712.500) (  4.358.658) (  11.342.408) إ ايل األقساط غري املكتسقة يف هناية الفرتة 
  370.391.597  5.754.816  -    -    3.497.750  1.027.500  3.186.909  -   حلة معيدي التأمي من أقساط غري مكتسقة يف هناية الفرتة 

  1.384.549.871  9.101.920  730.336  11.146.353  3.355.508  3.029.400  4.264.404  11.342.408 إ ايل األقساط غري املكتسقة يف بداية الفرتة 
 (  327.881.094) (  4.463.840)  -    -   (  1.643.308) (  1.817.640) (  3.139.782)  -   حلة معيدي التأمي من أقساط غري مكتسقة يف بداية الفرتة 

 (  238.258.619) (  2.581.953) (  223.580) (   10.473) (  3.729.726)  316.9001. (   94.254)  -  إ ايل التغيري يف احتياطي أقساط غري مكتسقة 
 (  195.748.116) (  1.290.977) (  223.580) (   10.473) (  1.875.284)  526.760 (   47.127)  -   صايف التغيري يف احتياطي أقساط غري مكتسقة

  620.697.537  3.884.337  862.275  1.985.792  2.311.027  1.211.760  361.210  -   صايف أقساط التأمي
  1060.652.8  2.305.872  -    -    1.725.185  -    162.902  -   العموالت املققوضة 

  -    -    -    -    -    -    -    -   عمولة أرابح االتفاقيات 
  -    -    -    -    -    -    -    -   إيرادات أخرى 
  681.350.347  6.190.209  862.275  1.985.792  4.036.212  1.211.760  524.112  -   صايف اإليرادات 
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 : اتبع /)غري مدققة( اي كالتايل 2202آذار  31لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف إن التحليل القطاعي إليرادات ونتائج فروع التأمي 
  اللحي    يمي املركقات    القحري    
  السرقة    ا ريق    اخلارجي    الداخلي    سيارات شامل    سيارات إلزامي    أجسام السفن    نقل بضائع    ا ياة     
  ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.     

  -  ( 23.000)  -  ( 273.718.043) ( 36.446.150) ( 8.365.539)  -   -   -    إ ايل املطالقات املدفوعة 
  -   -   -   -    739.200  -   -   -   -  حلة معيدي التأمي من إ ايل املطالقات املدفوعة )نسيب(

  -   11.500  -   53.001.807  -    182.104  -   -   -  (فائض اخلسارةحلة معيدي التأمي من إ ايل املطالقات املدفوعة )
  -   11.500  -   53.001.807   739.200   182.104  -   -   -  إ ايل حلة معيدي التأمي من إ ايل املطالقات املدفوعة

  -  ( 11.500)  -  ( 220.716.236) ( 35.706.950) ( 8.183.435)  -   -   -    صايف املطالقات املدفوعة
  -  ( 162.639.443) ( 77.689.325) ( 242.895.131) ( 49.679.124) ( 512.009.035) ( 546.384.241) ( 102.842.969)  -   فرتة مطالقات قيد التسوية يف هناية ال

  -   102.441.921  25.703.797  66.249.712  1.404.994  78.214.590  537.915.285  51.421.479  -  الفرتة حلة معيدي التأمي من املطالقات قيد التسوية يف هناية 
  -   163.140.428  66.707.561  171.933.998  37.224.868  496.936.760  546.384.241  107.492.534  -   الفرتة مطالقات قيد التسوية يف بداية 

  -  ( 105.305.490) ( 25.703.797) ( 66.249.712) ( 1.404.996) ( 56.419.793) ( 537.915.285) ( 53.746.259)  -  املطالقات قيد التسوية يف بداية الفرتة حلة معيدي التأمي من
  -   500.985 ( 10.981.764) ( 70.961.133) ( 12.454.256) ( 15.072.275)  -   4.649.565  -  التسويةإ ايل التغري يف احتياطي املطالقات قيد 

  -  ( 2.362.584) ( 10.981.764) ( 70.961.133) ( 12.454.258)  6.722.522  -   52.324.78  -   التغري يف احتياطي املطالقات قيد التسوية  صايف
  -  ( 65.482.337)  -   -  ( 15.158.732) ( 37.549.085) ( 81.957.636) ( 28.451.507)  -  الفرتة احتياطي حوادث مفرتضة و  يقلغ عنها يف هناية 

 مفرتضة  حلة املعيدين من احتياطي حوادث
  -   49.644.755  -   -   1.371.188  3.269.219  80.687.293  22.236.438  -   الفرتة و  يقلغ عنها يف هناية   

  -   57.698.177  -   -   17.102.067  29.130.525  81.957.636  24.370.089  -  الفرتةاحتياطي حوادث مفرتضة   يقلغ عنها يف بداية 
 حلة املعيدين من احتياطي حوادث مفرتضة  

  -  ( 44.282.480)  -   -  ( 1.722.676)  -  ( 80.687.293) ( 18.771.836)  -   الفرتة و  يقلغ عنها يف بداية  
  -  ( 7.784.160)  -   -   1.943.335 ( 8.418.560)  -  ( 84.081.41)  -   ا ايل التغري يف حوادث مفرتضة و  يقلغ عنها
  -  ( 2.421.885)  -   -   1.591.847 ( 5.149.341)  -  ( 6616.81)  -   صايف التغري يف حوادث مفرتضة و  يقلغ عنها  

  -   -  ( 3.983.150) ( 1.364.395)  -   -   -   -   -    العموالت املدفوعة للوكالء
  -  ( 19.563.319) ( 2.282.310) ( 70.987.618) ( 8.161.506)  -   -  ( 5.688.406)  -   العموالت املدفوعة ملندوب املقيعات 

  -  ( 8.377.100)  -   -   -   -   -  ( 3.681.485) ( 2.030.652)  إعادة التأمي عموالت مدفوعة لشركات 
  -   -   -   -   -  ( 6.607.559)  -   -   -  عمولة االحتاد السوري لشركات التأمي إلدارته جتمع اإللزامي 

  -  ( 2.000.770)  -  ( 7.200.000) (  244.000) ( 709.470)  -  ( 731.674) ( 132.027)   ملاريف يمينية أخرى 
  -   -  ( 1.985.569) ( 37.597.570)  -   -   -   -   -  األتعاب اإلدارية املدفوعة لشركات إدارة النفقات الطقية 

  -  ( 922.131) (  177.398) ( 3.306.922) (  329.000) ( 790.069)  -  ( 492.834) (  72.453)   بدالت اهليئة 
  -   -   -   -   -  ( 1.303.177)  -   -   -  حلة صندوق تعويض متضرري حوادث السري جمهولة السقب

  -   -   -   -   -  ( 6.583.131)  -   -   -   حلة صندوق الرعاية االجتماعية 

  -  ( 9835.659.2) ( 19.410.191) ( 4412.133.87) ( 7655.303.8) ( 22.603.660)  -  ( 308.886.4) ( 22.235.13)   صايف امللاريف 

  -   0829.905.9  24.724.774 ( 530.711.99)  3.234.794  63.893.405  -   3524.852.2 ( 5.591.649)  صايف أرابح / )خسائر( فروع التأمي 
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  )غري مدققة( اي كالتايل/ اتبع:  2022آذار  31لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف إن التحليل القطاعي إليرادات ونتائج فروع التأمي 
  اجملموع    نقل األموال    املس ولية املدنية    ا وادث الشخلية    خيانة األمانة    السفر    اهلندسي    التغطيات امللرفية    
  ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    

 ( 318.864.982)  -   -  ( 312.250)  -   -   -   -  إ ايل املطالقات املدفوعة 
  739.200  -   -   -   -   -   -   -  حلة معيدي التأمي من إ ايل املطالقات املدفوعة )نسيب( 

  53.195.411  -   -   -   -   -   -   -  (فائض اخلسارةاملطالقات املدفوعة )حلة معيدي التأمي من إ ايل  
  53.934.611  -   -   -   -   -   -   -  إ ايل حلة معيدي التأمي من إ ايل املطالقات املدفوعة 

 ( 264.930.371)  -   -  ( 312.250)  -   -   -   -  صايف املطالقات املدفوعة
 ( 1.727.356.268) ( 25.120.000)  -  ( 475.000)  -   -   -  ( 7.622.000) الفرتة مطالقات قيد التسوية يف هناية 

  879.977.399  12.560.000  -   -   -   -   -   4.065.621 الفرتة حلة معيدي التأمي من املطالقات قيد التسوية يف هناية 
  1.623.037.390  25.120.000  -    475.000  -   -   -   7.622.000 الفرتة مطالقات قيد التسوية يف بداية 

 ( 863.585.921) ( 12.560.000)  -   -   -   -   -  ( 4.280.589) الفرتة حلة معيدي التأمي من املطالقات قيد التسوية يف بداية 
 ( 104.318.878)  -   -   -   -   -   -   -  املطالقات قيد التسوية إ ايل التغري يف احتياطي 

 ( 087.927.40)  -   -   -   -   -   -  ( 214.968) صايف التغري يف احتياطي املطالقات قيد التسوية 
 ( 238.845.470) ( 3.768.000) ( 178.859) ( 1.394.603) ( 1.328.481) ( 632.280) ( 817.248) ( 2.126.702) الفرتةاحتياطي حوادث مفرتضة و  يقلغ عنها يف هناية 

  161.335.476  1.884.000  -   -    655.827   379.368   597.545   609.843 الفرتة و  يقلغ عنها يف هناية   مفرتضة حلة املعيدين من احتياطي حوادث
  219.664.433  3.768.000   136.938  1.393.294   629.158   552.271   799.576  2.126.702 الفرتةاحتياطي حوادث مفرتضة   يقلغ عنها يف بداية 

 ( 149.218.251) ( 1.884.000)  -   -  ( 308.120) ( 331.049) ( 588.709) ( 642.088) الفرتة حلة املعيدين من احتياطي حوادث مفرتضة و  يقلغ عنها يف بداية 
 ( 719.181.03)  -  (  41.921) (  1.309) ( 699.323) (  80.009) (  17.672)  -  ا ايل التغري يف حوادث مفرتضة و  يقلغ عنها 
 ( 7.063.812)  -  (  41.921) (  1.309) ( 351.616) (  31.690) (  8.836) (  32.245) صايف التغري يف حوادث مفرتضة و  يقلغ عنها 

 ( 5.347.545)  -   -   -   -   -   -   -  للوكالءدفوعة املعموالت ال
 ( 111.223.188) ( 1.966.342) ( 127.817) ( 219.697) ( 1.930.826) ( 295.347)  -   -  العموالت املدفوعة ملندوب املقيعات 

 ( 14.089.237)  -   -   -   -   -   -   -  عموالت مدفوعة لشركات إلعادة التأمي
 ( 6.607.559)  -   -   -   -   -   -   -  التأمي إلدارته جتمع اإللزامي لشركات عمولة االحتاد السوري 
 ( 11.192.196) ( 138.627)  -   -  (  1.266)  -  (  5.779) (  28.583) ملاريف يمينية أخرى 

 ( 39.583.139)  -   -   -   -   -   -   -  لشركات إدارة النفقات الطقية األتعاب اإلدارية املدفوعة 
 ( 6.252.807) (  70.788) (  6.515) (  11.978) (  56.858) (  10.275) (  5.586)  -  بدالت اهليئة 

 ( 1.303.177)  -   -   -   -   -   -   -  حلة صندوق تعويض متضرري حوادث السري جمهولة السقب 
 ( 6.583.131)  -   -   -   -   -   -   -  حلة صندوق الرعاية االجتماعية 

 ( 562.103.562) ( 2.175.757) ( 176.253) ( 545.234) ( 662.340.5) ( 337.312) (  120.20) ( 275.796) صايف امللاريف 

  119.246.785  4.014.452   686.022  1.440.558  641.695.6   874.448   503.911 ( 275.796) يف أرابح / )خسائر( فروع التأميصا
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 )غري مدققة( اي كالتايل:   2021آذار  31إن التحليل القطاعي لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف 
  اللحي    يمي املركقات    القحري    
  السرقة    ا ريق    اخلارجي    الداخلي    سيارات شامل    سيارات إلزامي    أجسام السفن    نقل بضائع    ا ياة     
  ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.     

  -   44.552.335  68.698.185  182.296.175  87.200.125  18.726.141  -   23.224.125  2.562.027  إ ايل األقساط املكتتب اا 
  -   -   -  ( 3.851.284) ( 6.455.801)  -   -   -  (  38.022)   األقساط إلغاءات 

  -   -   -  (  8.000)  -   -   -   -   -    ا سومات املمنوحة 
  -   5.347.646  -   -   -   -   -   4.496.148  -    أقساط اإلعادة الواردة

  -  ( 35.147.929)  -   -   -   -   -  ( 17.731.896) ( 168.639) )نسيب(حلة معيدي التأمي من األقساط املكتتب اا 
  -   -   -   -  ( 9.470.900)  -   -   -  ( 203.107) حلة معيدي التأمي من األقساط املكتتب اا )اختياري(
  -  ( 4.248.815) ( 20.707.188) ( 54.948.194)  -   -   -  ( 2.002.966)  -  حلة معيدي التأمي من األقساط املكتتب اا )فائض(
  -  ( 39.396.744) ( 20.707.188) ( 54.948.194) ( 9.470.900)  -   -  ( .62819.734) ( 371.746) إ ايل حلة معيدي التأمي من األقساط املكتتب اا 

  -   10.503.237  47.990.997  123.488.697  71.273.424  18.726.141  -   7.985.411  2.152.259  اا يف الفرتة ا الية صايف األقساط املكتتب  
   292.486  59.640.803  353.245.660  329.332.429  109.388.255  68.834.819  -   112.328.514  34.792.981 31/12األقساط املكتتب اا عن العام الفائت  

  -   9.300.527  71.584.340  26.141.517  14.119.390  13.804.729  -   11.788.984  23.373.101 الربع املقابل من العام الفائتاألقساط املكتتب اا عن 
   292.486  100.240.257  350.359.505  481.635.803  176.013.189  73.756.231  -   128.259.803  13.943.885  شهر(  12)أقساط سنة فائتة 

 ( 172.147) ( 33.173.152) ( 77.281.853) ( 72.053.514) ( 8.103.437)  1.992.571  -  ( 66.514.548) ( 26.724.427) 12/ 31حلة املعيدين عن العام الفائت  إ ايل
  -  ( 6.411.065) ( 3.529.950) ( 1.367.934) (  348.552) ( 340.784)  -  ( 7.374.858) ( 21.355.809) ت الفائعن الربع املقابل من العام إ ايل حلة املعيدين 

 إ ايل حلة املعيدين من األقساط عن 
 ( 172.147) ( 66.158.831) ( 94.459.091) ( 125.633.774) ( 225.78517.)  2.333.355  -  ( 78.874.552) ( 5.740.364)  شهر(  12سنة فائتة )  

 ( 116.994) ( 40.096.103) ( 140.184.808) ( 192.707.491) ( 70.405.276) ( 29.502.492)  -  ( 32.064.951) (  13.554.326)  الفرتة إ ايل األقساط غري املكتسقة يف هناية 
   55.160  24.065.028  -   -   6.377.484  -   -   19.041.210  8.344.666 الفرتة  التأمي من أقساط غري مكتسقة يف هناية يحلة معيد

  116.994  23.856.321  141.343.864  131.781.548  43.755.302  27.533.928  -   28.082.129  13.541.308  الفرتة  بدايةإ ايل األقساط غري املكتسقة يف 
 (  55.160) ( 11.845.961)  -   -  ( 2.589.124)  -   -  ( 16.020.962) ( 8.217.530) بداية الفرتة  التأمي من أقساط غري مكتسقة يف  يحلة معيد

  -  ( 16.239.782)  1.159.056 ( 60.925.943) ( 26.649.974) ( 1.968.564)  -  ( 3.982.822) (  13.018)  إ ايل التغيري يف احتياطي أقساط غري مكتسقة
  -  ( 4.020.715)  1.159.056 ( 60.925.943) ( 22.861.614) ( 1.968.564)  -  ( 4962.57)   114.118  صايف التغيري يف احتياطي أقساط غري مكتسقة 

  -   6.482.522  49.150.053  62.562.754  48.411.810  16.757.577  -   77.022.83  2.266.377   صايف أقساط التأمي 
  -   11.516.913  -   -    17.336  -   -   6.208.889  -    العموالت املققوضة

  -   34.063  -   -   -   -   -   5.882.551  -    عمولة أرابح االتفاقيات 
  -   -   -   -   -   3.307.030  -   -  ( 432.613)     إيرادات أخرى 
  -   18.033.498  49.150.053  62.562.754  48.429.146  20.064.607  -   719.114.27  1.833.764   صايف اإليرادات
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 )غري مدققة( اي كالتايل:   2021آذار  31إن التحليل القطاعي لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف 
  اجملموع    نقل األموال    املس ولية املدنية    ا وادث الشخلية    خيانة األمانة    السفر    اهلندسي    التغطيات امللرفية    
  ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    

  436.846.098  5.345.375  526.905  1.978.810  152.360  888.300  695.235  -   إ ايل األقساط املكتتب اا 
 (  10.590.012) (   2.300)  -    -    -   (  242.605)  -    -   إلغاءات األقساط 

 (   8.000)  -    -    -    -    -    -    -   ا سومات املمنوحة 
  9.843.794  -    -    -    -    -    -    -   أقساط اإلعادة الواردة 

 (  56.527.022) (  2.671.540)  -    -   (   76.180) (  383.220) (  347.618)  -   حلة معيدي التأمي من األقساط املكتتب اا )نسيب( 
 (  9.674.007)  -    -    -    -    -    -    -   )اختياري( حلة معيدي التأمي من األقساط املكتتب اا  

 (  82.437.782) (  457.969)  -    -   (   13.059)  -   (   59.591)  -   حلة معيدي التأمي من األقساط املكتتب اا )فائض( 
 (  148.638.811) (  3.129.509)  -    -   (   89.239) (  383.220) (  407.209)  -   إ ايل حلة معيدي التأمي من األقساط املكتتب اا 

  287.453.069  2.213.566  526.905  1.978.810   63.121  262.475  288.026  -   صايف األقساط املكتتب اا يف الفرتة ا الية 
  1.088.134.928  2.563.995  877.088  2.176.250  1.386.085  2.203.495  2.940.000  8.132.068 31/12األقساط املكتتب اا عن العام الفائت  

  171.056.750  902.545  127.959   2.395  152.020   67.495  -   (  308.252) األقساط املكتتب اا عن الربع املقابل من العام الفائت 
  1.353.178.058  7.004.525  1.276.034  4.152.665  1.386.425  2.781.695  3.635.235  8.440.320 شهر(  12أقساط سنة فائتة )

 (  293.850.524) (  1.839.124) (   13.904) (   34.558) (  1.015.707) (  1.281.977) (  1.849.819) (  5.784.928) 12/ 31إ ايل حلة املعيدين عن العام الفائت  
 (  41.252.591) (  628.907) (   3.160) (   59) (  105.931) (   377)  -    214.795 ت الفائعن الربع املقابل من العام  إ ايل حلة املعيدين  

 (  401.236.744) (  4.339.726) (   10.744) (   34.499) (  999.015) (  1.664.820) (  2.257.028) (  5.999.723) شهر(  12إ ايل حلة املعيدين من األقساط عن سنة فائتة )
 (  530.466.751) (  2.801.810) (  510.414) (  2.491.599) (  554.570) (  645.695) (  1.454.094) (  3.376.128) إ ايل األقساط غري املكتسقة يف هناية الفرتة 

  62.360.071  1.400.904  -    -    277.287  383.220  727.047  1.688.065 حلة معيدي التأمي من أقساط غري مكتسقة يف هناية الفرتة 
  419.568.038  1.025.598  350.835  1.305.750  554.434  1.891.200  1.176.000  3.252.827 املكتسقة يف بداية الفرتة إ ايل األقساط غري  

 (  42.867.888) (  512.798)  -    -   (  277.219) (  1.134.720) (  588.000) (  1.626.414) حلة معيدي التأمي من أقساط غري مكتسقة يف بداية الفرتة 
 (  110.898.713) (  1.776.212) (  159.579) (  1.185.849) (   136)  1.245.505 (  278.094) (  123.301) إ ايل التغيري يف احتياطي أقساط غري مكتسقة 
 (  91.406.530) (  6888.10) (  159.579) (  1.185.849) (   68)  494.005 (  139.047) (   61.650) صايف التغيري يف احتياطي أقساط غري مكتسقة

  196.046.539  01.325.46  367.326  792.961   63.053  756.480  148.979 (   61.650) صايف أقساط التأمي
  18.826.497  935.030  -    -     26.663  -    121.666  -   العموالت املققوضة 

  6.787.160  870.546  -    -    -    -    -    -   عمولة أرابح االتفاقيات 
  2.874.417  -    -    -    -    -    -    -   إيرادات أخرى 
  224.534.613  63.131.03  367.326  792.961   89.716  756.480  270.645 (   61.650) صايف اإليرادات 
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 : اتبع /)غري مدققة( اي كالتايل 2021آذار  31إن التحليل القطاعي إليرادات ونتائج فروع التأمي لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف 
  اللحي    يمي املركقات    القحري    
  السرقة    ا ريق    اخلارجي    الداخلي    سيارات شامل    سيارات إلزامي    أجسام السفن    نقل بضائع    ا ياة     
  ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.     

  -  ( 937.750) ( 50.428.220) ( 118.722.703) ( 15.684.024) ( 7.071.327)  -  ( 14.000)  -    املطالقات املدفوعة إ ايل 
  -   111.375  -   -   2.111.150   234.541  -    7.000  -  حلة معيدي التأمي من إ ايل املطالقات املدفوعة )نسيب(

  -   -   6.987.726  16.451.140  -   -   -   -   -  (فائض اخلسارةاملطالقات املدفوعة )حلة معيدي التأمي من إ ايل 
  -   111.375  6.987.726  16.451.140  2.111.150   234.541  -    7.000  -  إ ايل حلة معيدي التأمي من إ ايل املطالقات املدفوعة

  -  ( 826.375) ( 43.440.494) ( 102.271.563) ( 13.572.874) ( 6.836.786)  -  (  7.000)  -    صايف املطالقات املدفوعة
  -  ( 145.037.190) ( 16.637.312) ( 68.350.877) ( 79.544.968) ( 542.878.247) ( 273.192.120) ( 56.807.885)  -   مطالقات قيد التسوية يف هناية الفرتة 

  -   101.438.888  10.623.199  43.643.167  3.646.364  69.630.411  268.957.643  28.403.938  -  سوية يف هناية الفرتة حلة معيدي التأمي من املطالقات قيد الت
  -   145.275.009  49.518.638  68.980.398  58.939.968  538.646.262  273.192.120  58.097.385  -   مطالقات قيد التسوية يف بداية الفرتة 

  -  ( 103.240.779) ( 13.747.739) ( 19.150.860) ( 3.643.364) ( 73.093.043) ( 268.957.643) ( 29.048.688)  -  معيدي التأمي من املطالقات قيد التسوية يف بداية الفرتةحلة 
  -   237.819  32.881.326   629.521 ( 20.605.000) ( 4.231.985)  -   1.289.500  -  إ ايل التغري يف احتياطي املطالقات قيد التسوية

  -  ( 1.564.072)  29.756.786  25.121.828 ( 20.602.000) ( 7.694.617)  -   644.750  -   التغري يف احتياطي املطالقات قيد التسوية  صايف
 (  21.936) ( 21.757.045)  -   -  ( 13.200.989) ( 15.424.868) ( 40.978.818) ( 9.619.486)  -  احتياطي حوادث مفرتضة و  يقلغ عنها يف هناية الفرتة 

 حلة املعيدين من احتياطي حوادث مفرتضة 
   10.343  15.216.567  -   -   1.195.779  10.444.562  40.343.647  5.712.363  -   و  يقلغ عنها يف هناية الفرتة   

  21.936  21.794.184  -   -   8.840.995  14.170.014  40.978.818  8.714.608  -  بداية الفرتةاحتياطي حوادث مفرتضة   يقلغ عنها يف 
 حلة املعيدين من احتياطي حوادث مفرتضة  

 (  10.343) ( 15.486.850)  -   -  (  455.272)  -  ( 40.343.647) ( 4.357.304)  -   الفرتة و  يقلغ عنها يف بداية  
  -   37.139  -   -  ( 4.359.994) ( 1.254.854)  -  ( 904.878)  -   التغري يف حوادث مفرتضة و  يقلغ عنهاا ايل 

  -  ( 4233.14)  -   -  ( 3.619.487)  9.189.708  -   450.181  -   صايف التغري يف حوادث مفرتضة و  يقلغ عنها  
  -  ( 9.001.530) ( 2.998.590) ( 19.477.410) ( 15.483.519)  -   -  ( 6.545.902) ( 444.516)  العموالت املدفوعة ملندوب املقيعات 

  -  ( 552.728)  -   -   -   -   -  ( 674.422)  -   عموالت مدفوعة لشركات إعادة التأمي 
  -   -   -   -   -  ( 936.693)  -   -   -  عمولة االحتاد السوري لشركات التأمي إلدارته جتمع اإللزامي 

  -  ( 1.538.649)  -  ( 2.503.500) (  216.434) ( 488.504)  -  ( 337.937) ( 126.750)   ملاريف يمينية أخرى 
  -   -  (  86.564) ( 9.969.973)  -   -   -   -   -  األتعاب اإلدارية املدفوعة لشركات إدارة النفقات الطقية 

  -  ( 299.400) (  412.190) ( 1.070.669) (  484.466) ( 112.356)  -  ( 166.319) (  15.145)   بدالت اهليئة 
  -   -   -   -   -  ( 187.261)  -   -   -  حلة صندوق تعويض متضرري حوادث السري جمهولة السقب

  -   -   -   -   -  ( 936.307)  -   -   -   حلة صندوق الرعاية االجتماعية 

  -  ( 889.14.015) ( 17.181.052) ( 110.171.287) ( 53.978.780) ( 8.002.816)  -  ( 6.636.649) ( 586.411)   صايف امللاريف 

  -   4.017.600  31.969.001 ( 47.608.533) ( 5.549.634)  12.061.791  -   812.477.62  1.247.353  صايف أرابح / )خسائر( فروع التأمي 
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  )غري مدققة( اي كالتايل/ اتبع:  2021آذار  31التحليل القطاعي إليرادات ونتائج فروع التأمي لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف إن 
  اجملموع    نقل األموال    املس ولية املدنية    ا وادث الشخلية    خيانة األمانة    السفر    اهلندسي    التغطيات امللرفية    
  ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    

 ( 192.902.124)  -   -  (  44.100)  -   -   -   -  إ ايل املطالقات املدفوعة 
  2.464.066  -   -   -   -   -   -   -  حلة معيدي التأمي من إ ايل املطالقات املدفوعة )نسيب( 

  23.438.866  -   -   -   -   -   -   -  (فائض اخلسارةاملدفوعة )حلة معيدي التأمي من إ ايل املطالقات 
  25.902.932  -   -   -   -   -   -   -  إ ايل حلة معيدي التأمي من إ ايل املطالقات املدفوعة 

 ( 166.999.192)  -   -  (  44.100)  -   -   -   -  صايف املطالقات املدفوعة
 ( 1.209.022.699) ( 18.060.000)  -  ( 892.100)  -   -   -  ( 7.622.000) التسوية يف هناية الفرتة مطالقات قيد 

  542.272.791  10.727.300  -   -   -   -   -   5.201.881 حلة معيدي التأمي من املطالقات قيد التسوية يف هناية الفرتة 
  1.219.223.880  18.060.000  -    892.100  -   -   -   7.622.000 مطالقات قيد التسوية يف بداية الفرتة 

 ( 526.811.297) ( 10.727.300)  -   -   -   -   -  ( 5.201.881) حلة معيدي التأمي من املطالقات قيد التسوية يف بداية الفرتة 
  10.201.181  -   -   -   -   -   -   -  إ ايل التغري يف احتياطي املطالقات قيد التسوية 
  25.662.675  -   -   -   -   -   -   -  صايف التغري يف احتياطي املطالقات قيد التسوية 

 ( 105.847.849) ( 2.709.000) (  95.704) ( 311.450) ( 103.982) ( 208.628) ( 272.643) ( 1.143.300) احتياطي حوادث مفرتضة و  يقلغ عنها يف هناية الفرتة
  75.625.810  1.609.094  -   -    51.990   124.862   136.321   780.282 ن من احتياطي حوادث مفرتضة و  يقلغ عنها يف هناية الفرتة حلة املعيدي

  99.091.576  2.709.000   65.783   163.219   103.957   165.262   220.500  1.143.300 احتياطي حوادث مفرتضة   يقلغ عنها يف بداية الفرتة
 ( 63.301.168) ( 1.609.095)  -   -  (  51.977) (  96.148) ( 110.250) ( 780.282) حلة املعيدين من احتياطي حوادث مفرتضة و  يقلغ عنها يف بداية الفرتة 

 ( 6.756.273)  -  (  29.921) ( 148.231) (  25) (  43.366) (  52.143)  -  ا ايل التغري يف حوادث مفرتضة و  يقلغ عنها 
  5.568.369 (  1) (  29.921) ( 148.231) (  12) (  14.652) (  26.072)  -  صايف التغري يف حوادث مفرتضة و  يقلغ عنها 

 ( 55.748.980) ( 1.081.309) (  45.529) ( 354.875) (  37.292) ( 104.700) ( 173.808)  -  العموالت املدفوعة ملندوب املقيعات 
 ( 1.227.150)  -   -   -   -   -   -   -  عموالت مدفوعة لشركات إلعادة التأمي

 (  936.693)  -   -   -   -   -   -   -  عمولة االحتاد السوري لشركات التأمي إلدارته جتمع اإللزامي 
 ( 5.563.089) ( 100.818)  -   -  (  542) ( 222.236)  -  (  27.719) ملاريف يمينية أخرى 

 ( 10.056.537)  -   -   -   -   -   -   -  األتعاب اإلدارية املدفوعة لشركات إدارة النفقات الطقية 
 ( 2.616.599) (  32.058) (  3.161) (  11.873) (  917) (  3.874) (  4.171)  -  بدالت اهليئة 

 (  187.261)  -   -   -   -   -   -   -  حلة صندوق تعويض متضرري حوادث السري جمهولة السقب 
 (  936.307)  -   -   -   -   -   -   -  حلة صندوق الرعاية االجتماعية 

 ( 213.040.764) ( 1.214.186) (  78.611) ( 559.079) (  38.763) ( 345.462) ( 204.051) (  27.719) صايف امللاريف 

  11.493.849  1.916.850   288.715   233.882   50.953   411.018   66.594 (  89.369) صايف أرابح / )خسائر( فروع التأمي
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  عل  النحو التايل:  )غري مدقق(آذار   31  حىتلزامي قساط التأمي اإلأتتوزع  
  2022   2021  
  ل.س.    ل.س.   

  18.726.141  127.309.351 داخلي لزامي اإل
  -   3.008.255 لزامي حدودي اإل

  -   1.360.075 بطاقة برتقالية 

 131.677.681  18.726.141  
 
 املسامهي   حقوق   يف   التغريات   بيان  - 42

 يتكون اذا القند مما يلي: 
 الفرتة  خسائر       مكاسب غري                
 ناجتة عن ال ققة  احمل غري       انجتة   مرتاكمة   حمققة                
  تغريات أسعار اللرف      تغريات أسعار اللرف  عن     احملققة   رتاكمة امل رابح  األ      احملققة الفرتة    أرابح      
   ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      

   -     6.155.225.704    195.450.420    -   2021كانون الثان   1الرصيد كما يف 
 (  74.616.537)   -     -     56.656.948  )غري مدققة(  2021آذار   31يف   املنتهية أرابح الثالثة أشهر
 (  74.616.537)   6.155.225.704    195.450.420    56.656.948  )غري مدققة(   2021آذار  31الرصيد كما يف 

  -     -   (  70.699.395)   -   ختليص احتياطي قانون 
  -     -   (  187.500.000)   -   الزايدة عل  رأس املال 

  -     -   (  6.465.345)   -   ملاريف الزايد عل  رأس املال 
   74.616.537    6.464.675.445    643.988.644  (  56.656.948) )مدققة(  1220كانون األول   31ختليص أرابح السنة املنتهية يف 

   -     12.619.901.149    574.774.324    -   )مدققة(  2021كانون األول   31الرصيد كما يف 
 (  60.361.487)   -     -     1.130.228  )غري مدققة(  2202آذار   31يف   املنتهية الثالثة أشهرأرابح 

 (  60.361.487)   12.619.901.149    574.774.324    1.130.228  )غري مدققة(   2202آذار  31الرصيد كما يف 
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 كفاية رأس املال  - 52

املالت رأس  إلدارة  سياسة  الشركة  يف  و   تقع  اللادرة  التأمي  عل   اإلشراف  ايئة  تعليمات  مع  متاشياد  األول    11ذلك     2008كانون 
من    % 150تتدىن نسقة املالءة )كفاية رأس املال( لدى الشركة عن    ( حول حتديد كفاية األموال اخلاصة. يشرتط اذا القرار أالا 210/100)قرار رق   

 رأس املال املتوفر. 
 ما يلي: يت  احتساب نسقة املالءة ك

  كانون األول   31كما يف       آذار   31  كما يف    
   )مدققة(   2021     )غري مدققة(   2022   
  ل.س.      ل.س.    

   1,250,000,000    1,250,000,000  رأس املال 
   185.514.373    185.514.373  احتياطي قانون 

 ددة  احملالية املموجودات للالتغري املرتاك  يف القيمة العادلة 
   1,603,653,584    2.115.576.507  عل  أساس القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  

   574.774.324    574.774.324  األرابح املرتاكمة احملققة 
   12,619,901,149    12.619.901.149  اللرف مكاسب غري حمققة مرتاكمة انجتة عن تغريات أسعار 

   -      1.130.228  ربح الفرتة 
   -   (   60.361.487) غري حمققة مناجتة عن تغريات أسعار اللرف الفرتة  خسائر

   16.233.843.430    16.686.535.094  إ ايل رأس املال املتوفر 
   1.383.349.650    1.753.382.937  إ ايل رأس املال املطلوب  

   %1.174     %52.9   س املال )%( أ نسقة كفاية ر 
 
 املخاطر   وإدارة لقيمة العادلة  ا    - 62

 : لة للموجودات واملطلوابت املالية القيمة العاد - أ

 . املرحلي املوجز بيان الوضع املايلال يوجد فـرق جواري بي القيمة الدفرتيـة والقيمة العادلة للموجودات واملطلوابت املالية املوقوفة بتاريخ 

 : إدارة خماطر التأمي -ب

 خماطر التأمي  

املطلوابت التأمينية. ميكن إلدارة خماطر التأمـي مـن خالل متابعة  قيمة أو  إن خماطر التأمي اي املخاطر اليت يولداا عدم التأكد من حدوث، توقيت
 اجلديد، متابعة صحة التسعري ومتابعة املطالقات الفعلية مقابل املطالقات املتوقعة.  نتاجتكوين اإلو  كمية 

م كدة نظراد إىل طقيعة عقد التأمي،  تقع ذلك من مطالقات ذات قي  غري  ما يو   يعترب اخلطر مبوجب أي عقد يمي احتمال حتقق حدث م من عليه 
 ابلتايل ال ميكن توقعه. و  يكون حتقق اذا اخلطر مفاجئاد 
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تسديدات املنافع القيمـة املذكورة حتت بند  و   إن اخلطر األساسي الذي تواجهه شركات التأمي مبوجب عقوداا التأمينية او أن تفوق املطالقات الفعلية
عليه    غري قابلة للتأمي، بناءد أو    االكتتاب أبخطار سيئة و   حتمال تسعري غري مالئ  لألخطار ووضع األقساط غري املناسقة املطلوابت التأمينية إضافة إىل ا

التقديرات  املنافع من سنة إىل أخرى عن و   مقالغ املطالقاتو  هتا تتعدى املقالغ اليت كانت مقدرة وختتلف األرقام الفعلية املنافع وحدا و  فإن تواتر املطالقات 
 املتوقعة. 

أي من تكويناهتا وقد طـورت الشركة اسرتاتيجية      أضف إىل ذلك أنه كلما تنوعت احملفظة التأمينية، كلما كانت أقل عرضة للتأثر ابلتغريات اليت تطرأ عل
فئة من تلك الفئـات لتوسيـع قاعـدة األخطار بغية ختفيض نسقة التغري يف    ضمن كلو   االكتتاب بعقود التأمي لتنويع األخطار التأمينية اليت تققل اا

 النتيجة املتوقعة. 

تضـع الشركة  و   معاجلة ا وادث معـاجلة فعـالة و   معاادات إعادة يمي ذات فئة ممتازةو   الشركة أخطاراا من خالل اسرتاتيجية اكتتاب سليمة تدير  
 ملالئمة الختيار األخطار. األسس االكتتابية اليت توفر املعايري ا

التأمينية   احملفظة  توزعت  يف  وقد  املنتهية  أشهر  الثالثة  ا ياة    2022آذار    31لفرتة  فرع  التايل:  ابلشكل  التأمي  فروع   ، %1.16عل  
ا ريق    ،%2.84اللحي اخلارجي    ،%52.89  الداخلي  ، اللحي% 5.26، سيارات شامل  %12.64إلزامي  ، سيارات  % 7.88بضائع    القحري / 

، املس ولية  % 0.91، خيانة األمانة %0.16لسفر ا ، %0، التغطيات امللرفية %0السرقة  ، % 0.19، ا وادث الشخلية %0.09اهلندسي ، 14.75%
 . %1.13، نقل األموال %0.1املدنية  

يف   املنتهية  أشهر  الثالثة  لفرتة  التأمينية  احملفظة  توزعت  ا ياة    2021آذار    31وقد  فرع  التايل:  ابلشكل  التأمي  فروع   ، %0.58عل  
، ا ريق  %15.75، اللحي اخلارجي  %40.92، اللحي الداخلي  % 18.52، سيارات شامل  %4.29، سيارات إلزامي  %6.36القحري / بضائع  

، املس ولية  % 0.03، خيانة األمانة %0.15لسفر ا ، %0، التغطيات امللرفية %0السرقة  ، % 0.45، ا وادث الشخلية %0.16، اهلندسي 11.44%
 . %1.23، نقل األموال %0.12املدنية  

 خماطر إعادة التأمي 
ذلك كما او معمول به يف ابقي  و   قامت الشركة إببرام عقود إعادة يمي مع شركات أخرى، لتقليص املخاطر املالية النا ة عن املطالقات الكقرية،

 شركات التأمي. 

ايف وطقيعة  الشركة بتقيي  الوضع املايل لشركة إعادة التأمي املتعاقدة معها ويتمحور ااتمامها حول األخطار االئتمانية النا ة عن التوزع اجلغر   تقوم
 األنشطة والفعاليات لشركات إعادة التأمي. 

  عار منافسة ومتكنها من االحتفاظ اب د األمثل من األخطار، يف معاادات إعادة يمي اليت توفر هلا القدرة عل  مواجهة األخطار أبس   الشركة   دخلت
 اجلاازة. وجودات مع األخذ بعي االعتقار املوارد املالية كرأس املال واالحتياطيات وحج  حمفظة األوراق املالية وامل

 يتناسب مع القواعد العملية ومقياس املقارنة العام، واألكثر أمهية، او االحتفاظ بنسقة سيولة عالية للشركة.   اإن حج  املخاطر احملتفظ ا

  وفاء حىت يف حال عدم  إن عقود إعادة التأمي ال حتل الشركة من التزاماهتا جتاع امل من هل . وتقق  الشركة ملتزمة جتاع امل من هل  اب لة املعاد يمينها  
 التأمي ابلتزاماهتا.  دةإعا  شركة 

 

 السوق  خماطر  -ـج

أسعار صرف العمالت مبا فيها املخاطر النا ة عن عدم  أو   الفوائدأو    اإليرادات النا ة عن املوجوداتأو    ،اذع املخاطر من التغريات يف قيمة تنشأ  
املطلوابت. و  التطابق بي املوجودات 
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 خماطر السيولة  -د
فإن الشركة  الغاية،  خماطر السيولة تتمثل ابلتأكد من توفر سيولة كافية لإليفاء اباللتزامات املرتتقة عل  الشركة عند استحقاق أية دفعة. هلذع    إدارةإن  

 ذلك بشكل دوري. و  املطلوابت عل  حد سواء و  تقوم بقياس التدفق النقدي املتوقع ابلنسقة للموجودات 
 اجلدول التايل حتليل املوجودات واملطلوابت وفقاد للفرتة املتوقعة السرتداداا أو تسويتها.  يقي

  )غري مدققة(   2202آذار   31  كما يف    
  اجملموع    أكثر من سنة    لغاية سنة    
 ل.س.    ل.س.    ل.س.    

 املوجودات  
  8.825.818.507  -   8.825.818.507  النقد وما يوازي النقد  

  6.411.730.750  -   6.411.730.750  ودائع ألجل لدى ملارف حملية 
 موجودات مالية حمددة عل  أساس  

  3.257.767.203  -   3.257.767.203 القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  
  159.992.964  -   159.992.964  موجودات حمتفظ اا بغرض القيع

  808.772.958  -   808.772.958  مدينون عمالء  
  1.674.779.840  -   1.674.779.840 حساابت شركات التأمي وإعادة التأمي املدينة 

  353.061.256  -   353.061.256  أرصدة مدينة أخرى 
  1.411.704.472  -   1.411.704.472   حلة معيدي التأمي من االحتياطيات الفنية وا سابية 

  25.000.000  25.000.000  -  وديعة جممدة للاحل ايئة اإلشراف عل  التأمي 

  22.928.627.950  25.000.000  22.903.627.950  جمموع املوجودات  
 املطلوابت  

  2.031.201.668  -   2.031.201.668 حساابت شركات التأمي وإعادة التأمي الدائنة 
  838.980.553  -   838.980.553  ودائنون خمتلفون ذم  دائنة 
  770.032.353  -   770.032.353  أطراف ذات عالقة   -ذم  دائنة

  589.010.2283.  -   589.010.2283.  االحتياطيات الفنية وا سابية 

  7.229.224.802  -   7.229.224.802  جمموع املطلوابت  

  15.699.403.148  25.000.000  15.674.403.148  فجوة السيولة 
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  )مدققة(   1202كانون األول    31كما يف     
  اجملموع    أكثر من سنة    لغاية سنة    
 ل.س.    ل.س.    ل.س.    

 املوجودات  
  8.580.876.540  -   8.580.876.540  النقد وما يوازي النقد  

  6.313.121.976  -   6.313.121.976  ودائع ألجل لدى ملارف حملية 
 موجودات مالية حمددة عل  أساس  

  2,415,668,130  -   2,415,668,130 القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  
  159,992,964  -   159,992,964  موجودات حمتفظ اا بغرض القيع

  1,187,541,865  -   1,187,541,865  عمالء مدينون 
  1,583,656,730  -   1,583,656,730 حساابت شركات التأمي وإعادة التأمي املدينة 

  557,562,089  -   557,562,089  أرصدة مدينة أخرى 
  1.340.685.266  -   1.340.685.266   حلة معيدي التأمي من االحتياطيات الفنية وا سابية 

  25.000.000  25.000.000  -  اإلشراف عل  التأمي وديعة جممدة للاحل ايئة 

  22.164.105.560  25.000.000  22.139.105.560  جمموع املوجودات  
 املطلوابت  

  1,860,944,112  -   1,860,944,112 حساابت شركات التأمي وإعادة التأمي الدائنة 
  964,170,066  -   964,170,066  ذم  دائنة ودائنون خمتلفون 

  749,879,177  -   749,879,177  أطراف ذات عالقة -ذم  دائنة
  3.227.251.694  -   3.227.251.694  االحتياطيات الفنية وا سابية 

  6.802.245.049  -   6.802.245.049  جمموع املطلوابت  

  15.361.860.511  25.000.000  15.336.860.511  فجوة السيولة 

   خماطر التسليف -اـ 

  جتاع الشركة. إن متابعة خماطر التسليف اي من مس ولية الشركة اليت تتقع مقادئ    تتمثل خماطر التسليف بعدم إمكانية املديني من الوفاء ابلتزاماهت
خاصة  و   الشركة املعرضة لتلك املخاطر التنويع يف خماطر التسليف يف كافة أقسام  و   توجيهية صارمة يخذ بعي االعتقار معدل التلنيف األدىن للمقرتضي 

 قسمي االستثمارات وإعادة التأمي. 
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 معدل الفائدة   خماطر -و

اليت هلا يثري مقاشر عل  املوجودات املنتجة للفوائد واملطلوابت اخلاضعة  و   من التغريات اليت حتدث يف معدالت الفوائد السوقية  املخاطرتنشأ اذع  
 . قيمة الفوائدو   للفوائد

 خماطر العمليات  -ز

 فشل اإلجراءات التطقيقية الداخلية واألشخا   أو    التأثريات السلقية عل  العمل الناجتة عن عدم صحةأو    إن خماطر العمليات اي خماطر اخلسارة
تقييمها حبسب يثرياا  عن أحداث خارجية. تت  إدارة خماطر العمليات من خالل ايكلية تتطلب حتديد املخاطر وطرق  أو  الداخلية للشركة  واألنظمة

 سرتاتيجية حتدد وتتابع من خالل عملية التخطيط السنوية. من خالل طرق تقيي  ذاتية ملتابعة فعالية اذع اإلجراءات. إن املخاطر االو  ونسقة حدوثها 
 العمالت األجنقية  خماطر - ح

 . اخلسائر يف حال حدوث تغري معقول يف أسعار اللرف الشركة إبعداد حتليل ا ساسية ملراققة أثر التغريات عل  صايف األرابح أو  تقوم

 اذع املخاطر من احتمال أن التقلقات يف أسعار صرف العمالت قد ت ثر عل  قيمة املوجودات واملطلوابت املالية.  تنشأ 

 املالية كما يلي:  واملطلوابت موجوداتالدفرتية لل القيمة  تتلخص 
  املطلوابت    املوجودات    
  كانون األول   31كما يف     آذار   31  كما يف    كانون األول   31كما يف     آذار   31  كما يف    
  )مدققة(   1220   )غري مدققة(   2202   )مدققة(   1220   )غري مدققة(   2220   
 ل.س.    ل.س.    ل.س.    ل.س.    
  1.943.551.037   25  12.650.468.460  10.906.983.399 أمريكي دوالر  
  91.635.392  2.261.223.488  2.967.542.941  4.664.415.098 يورو 
  -   -   5.570.111  -  جنيه اسرتلين  
  79.276.914  20.882.420  -   -  دينار كوييت  
  -   -    7.086   157.279 دينار أردن  

مقابل اللرية السورية. حتليل ا ساسية    % 10بنسقة    التايل حتليل حساسية الشركة لتغريات أسعار صرف العمالت األجنقية املذكورة أعالع   اجلدول   يظهر 
 يتضمن فقط األرصدة ذات اللفة النقدية ابلعمالت األجنقية: 

  واخلسائر   عل  األرابح األثر     
  كانون األول   31كما يف       آذار   31  كما يف    
  )مدققة(   1202      )غري مدققة(   2022   
  ل.س.      ل.س.    

   1.070.691.742    1.090.698.337  دوالر أمريكي 
   287.590.755    240.319.161  يورو

    557.011    -   جنيه اسرتلين 
 (    7.927.691) (    2.088.242) دينار كوييت 
    709     15.728  دينار أردن 



 

 - 41   - 

 بيان التدفقات النقدية  - 72

 تتوزع فروقات أسعار اللرف اليت مت استقعاداا من بيان التدفقات النقدية كما يلي: 
  )غري مدققة( آذار   31لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف     
   0222     2021  
  ل.س.      ل.س.    

    5.943.676  (   19.824.890) حساابت شركات التأمي وإعادة التأمي املدينة 

   63.129.813  (   42.397.475) ودائع ألجل لدى ملارف حملية 
    377.265     562.472  ذات عالقة  أطراف - ذم  دائنة 

    5.095.355    2.055.609  حساابت شركات التأمي وإعادة التأمي الدائنة  
 
 أحداث الحقة  - 82

متت امللادقة عل  توزيع أرابح عن عام    2022  أاير   22خالل اجتماع اهليئة العامة غري العادية للشركة املنعقدة بتاريخ  الحقاد لتاريخ القياانت املالية  
 ة اجلهات الوصائية. من رأس املال ا ايل، والشركة ابنتظار موافق   %25لرية سورية أي ما يعادل    312.500.000كأسه  لزايدة رأس املال بقيمة    2021

 
 املالية   املعلومات املوافقة عل    - 92

 . 2022يران  حز  16 املالية املرحلية املوجزة يف املعلومات وافق رئيس جملس اإلدارة عل  إصدار 


