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أتسيم وأعما الشركة

أتسست الشركة السورية الدولية للتأمني (آروب سورية) وفراً للمرسوم التشريعي رقم  68لعام  2224وألحكام اامرسوم التشريعي رقم  41لعام
 2225وقعليماقه التنفيلية واألنظمة اليت قضعها هيئة اإلشراف على التأمني يف سورية ووفراً ألحكام قانون التجارة رقم  349لعام  .3949سجلت
الشركة يف السج التجاري حملافظة دمش حتت الرقم  34651بتاريخ  22حزيران  .2226مت قرخيص الشركة من قب هيئة اإلشراف على التأمني
يف سورية تالررار رقم  322/12بتاريخ  6توز  ،2226سجلت الشركة يف السج اخلال لشركا ت التأمني لدى هيئة اإلشراف على التأمني حتت
الرقم .1
غاية الشركة مزاولة أعما التأمني اامباشرة يف كافة فروع التأمني.
قزاو الشركة عملها ضمن فروعها يف دمش وحل ومحص ومحاه واليذقية وطرطوس تاإلضافة إىل وجود ممثلني يف فروع بنا سورية واامهجر ش.م.م.
 -2قطبي اامعايري الدولية إلعداد الترارير اامالية اجلديدة واامعدلة
أ .معايري حماسبية جديدة ومعدلة سارية اامفعو للسنة اسحالية
مت إقباع اامعايري الدولية للترارير اامالية اجلديدة واامعدلة التالية واليت أصبحت سارية اامفعو للفرتا ت اامالية اليت قبدأ يف أو بعد أو كانون الثاين 2223
يف إعداد الروائم اامالية للشركة ،واليت مل قوثر بشك جوهري على اامبالغ واإلفصاحا ت الواردة يف الروائم ااماليـة للسنة أو السنوا ت السابرة ،علماً أبنه
قد يكون هلا أتثري على اامعاجلـة احملاسبيـة للمعامي ت والرتقيبا ت اامستربلية.
ب .معايري الترارير اامالية الدولية اجلديدة واامعدلة الصادرة وغري سارية اامفعو بعد:
مل قطب الشركة اامعايري الدولية للترارير اامالية اجلديدة واامعدلة الواردة أدانه الصادرة لكن غري سارية اامفعو بعد كما بتاريخ الروائم اامالية وقفاصيلها
كما يلي:
للفرتا ت اامفعو سارية
اامعايري اجلديدة واامع ّدلة
السنوية اليت قبدأ يف أو بعد
اامعيار الدويل للترارير اامالية ( )37عرود التأمني (وا يف ذلا قعديي ت حزيران  22۰۲على يتم قطبي التعديي ت أبثر رجعي للفرتا ت
السنوية اليت قبدأ يف أو بعد أو كانون الثاين
اامعيار يتم قطبي التعديي ت أبثر الدويل للترارير اامالية ()37
حيدد اامعيار الدويل للترارير اامالية ( )37مبادئ االعرتاف بعرود التأمني وقياسها وعرضها  ،2221ما مل يكن ذلا غري عملي ،ويف
هله اسحالة يتم قطبي هنج األثر الرجعي
واإلفصاح عنها وحي حم اامعيار الدويل للترارير اامالية ( )4عرود التأمني.
اامعد أو هنج الريمة العادلة
يستعرض اامعيار الدويل للترارير اامالية ( )37منوذجا عاماً ،يتم قعديله لعرود التأمني مع ميزا ت
اامشاركة ،ااموصوف على أنه هنج الرسوم اامتغرية .يتم قبسيط النموذج العام إذا مت استيفاء
معايري معينة عن طري قياس االلتزام تالتغطية اامتبرية تاست دام هنج ختصيص األقساط.
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يست دم النموذج العام االفرتاضا ت اسحالية لتردير اامبلغ والتوقيت وعدم التأكد من التدفرا ت
النردية اامستربلية ويريم بشك صريح قكلفة عدم التأكد .أيخل يف االعتبار أسعار الفائدة
يف السوق وأتثري خيارا ت وضماان ت حاملي الواثئ .
يف حزيران  ،۰۲۰۲أصدر اجمللم قعديي ت على اامعيار الدويل للترارير اامالية ( )37امعاجلة
اام اوف وحتداي ت التنفيل اليت مت حتديدها بعد نشر اامعيار الدويل للترارير اامالية ( .)37قوج
التعديي ت راريخ التطبي األويل للمعيار الدويل للترارير اامالية رقم (( )۷۱متضمنا التعديي ت)
إىل فرتا ت إعداد الترارير السنوية اليت قبدأ يف أو بعد أو كانون الثاين  .2221ويف الوقت
نفسه ،أصدر اجمللم تديدا لإلعفاء ااموقت من قطبي اامعيار الدويل إلعداد الترارير اامالية
رقم (( )۹قعديي ت على اامعايري الدولية إلعداد الترارير اامالية ( ))4اليت تدد راريخ انتهاء
اإلعفاء الثابت وااموقت من قطبي اامعيار الدويل للترارير اامالية رقم  9يف اامعيار الدويل للترارير
اامالية  4إىل فرتا ت الترارير السنوية اليت قبدأ يف أو بعد أو كانون الثاين .۰۲۰۲
لغرض متطلبا ت االنترا  ،يكون راريخ التطبي األويل هو بداية فرتة إعداد الترارير السنوية
اليت قطب فيها اامنشأة اامعيار للمرة األوىل ،ويكون راريخ االنترا هو بداية الفرتة اليت قسب
مباشرة راريخ التطبي األويل.
قعديي ت على اامعيار الدويل للترارير اامالية رقم ( )32ومعيار احملاسبة الدويل رقم ( :)۰۲بيع مل حيدد راريخ السراين نسمح تالتطبي اامبكر
أو مشاركة ااموجودا ت بني مستثمر وشركته الزميلة أو مشروعه اامشرتا.
إن التعديي ت اليت أجريت على اامعيار الدويل للترارير اامالية رقم ( )32وعلى معيار احملاسبة
الدويل رقم ( )۰۲قعاجل اسحاال ت اليت يكون فيها بيع أو مسامهة أبصو بني اامستثمر وشركته
الزميلة أو مشروعه اامشرتا .قنص التعديي ت حتديداً على أن األرتاح أو اخلسائر الناجتة عن
فردان السيطرة على الشركة التابعة اليت ال قنطوي على نشاط جتاري يف معاملة مع شركة زميلة
أو مشروع مشرتا واليت يتم معاجلتها حماسبيا تاست دام طريرة حروق ااملكية ،يتم االعرتاف
هبا ضمن ربح أو خسارة الشركة األم فرط يف حدود حصص اامستثمرين من غري ذوي العيقة
يف قلا الشركة الزميلة أو اامشروع اامشرتا .وتاامث  ،فإن األرتاح واخلسائر الناجتة عن إعادة
قياس االستثمارا ت احملتفظ هبا يف أي شركة رابعة سابرة (واليت أصبحت شركة زميلة أو مشروع
مشرتا يتم احملاسبة عنها تاست دام طريرة حروق ااملكية) يتم االعرتاف هبا ضمن ربح أو
خسارة الشركة األم السابرة فرط يف حدود حصص اامستثمرين من غري ذوي العيقة يف الشركة
الزميلة اجلديدة أو اامشروع اامشرتا اجلديد.
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قعديي ت على معيار احملاسبة الدويل رقم (- )3قصنيف االلتزاما ت كمتداولة أو غري متداولة قطب التعديي ت أبثر رجعي على الفرتا ت
إن التعديي ت اليت أجريت على معيار احملاسبة الدويل رقم ( )۷قوثر فرط على عرض السنوية اليت قبدأ يف أو بعد أو كانون الثاين
 ،2221مع السماح تالتطبي اامبكر
االلتزاما ت يف قائمة اامركز اامايل كمتداولة أو غري متداولة وليم على قيمة أو قوقيت االعرتاف
أبي أص أو التزام أو إيرادا ت أو مصاريف ،أو اامعلوما ت اليت مت اإلفصاح عنها حو قلا
البنود .قوضح التعديي ت أن قصنيف االلتزاما ت كمتداولة أو غري متداولة يستند إىل اسحروق
الرائمة يف هناية فرتة التررير ،وحتدد أن التصنيف ال يتأثر تالتوقعا ت حو ما إذا كانت اامنشأة
ستمارس حرها يف أتجي قسوية االلتزام ،كما قوضح أن اسحروق قعد قائمة إذا مت االلتزام
تالتعهدا ت يف هناية فرتة التررير ،وقردم قعريفاً لـ "التسوية " لتوضح أهنا قشري إىل حتوي النرد
أو أدوا ت حروق ااملكية أو األصو األخرى أو اخلدما ت إىل الطرف اامراب .
قعديي ت على اامعيار الدويل للترارير اامالية رقم (- )۲مرجع إلطار اامفاهيم
حت ّدث التعديي ت اامعيار الدويل للترارير اامالية رقم ( )۲حبيث يشري إىل اإلطار اامفاهيمي
لسنة  2238بدالً من إطار سنة  .3989كما أهنا قضيف إىل اامعيار الدويل للترارير اامالية
رقم ( )۲متطلباً يتعل تااللتزاما ت احملددة ضمن نطاق معيار احملاسبة الدويل رقم ( ،)17وهو
قطب اامنشأة اامستحوذة معيار احملاسبة الدويل رقم ( )17لتحديد ما إذا كان هناا التزام قائم
يف راريخ االستحواذ نتيجة ألحداث سابرة .تالنسبة للضريبة اليت ستندرج ضمن نطاق قفسري
جلنة قفسريا ت الترارير اامالية الدولية رقم ( :)23الرسوم ،قطب أو كانون الثاين اامنشأة
اامستحوذة قفسري جلنة قفسريا ت الترارير اامالية الدولية رقم ( )23لتحديد ما إذا كان اسحدث
ااملزم يسمح تالتطبي اامبكر إذا اللي نتج عنه التزام بسداد الضريبة قد وقع حبلو راريخ
االستحواذ.

قسري التعديي ت اليت أجريت على عمليا ت
اندماج األعما اليت يكون هلا راريخ
استحواذ يف أو بعد بداية الفرتة السنوية
األوىل اليت قبدأ يف أو بعد أو كانون الثاين
 .2222يسمح تالتطبي اامبكر إذا طبرت
اامنشأة كافة اامراجع األخرى احملدثة

وأخرياً ،قضيف التعديي ت بياانً صرحياً أبن اامنشاة اامستحوذة ال قعرتف تااموجودا ت احملتملة
اامستحوذ عليها يف اندماج األعما .
قعديي ت على معيار احملاسبة الدويل رقم ( )36ااممتلكا ت واآلال ت واامعدا ت -اامتحصي ت
قب االست دام اامرصود.
ال قسمح التعديي ت خبصم أي عائدا ت انجتة من بيع األصناف اليت مت إنتاجها قب أن يصبح
هلا األص متاحا ليست دام من قكلفة أي بند من بنود ااممتلكا ت واآلال ت واامعدا ت ،أي
العائدا ت احملررة أثناء إحضار األص إىل ااموقع واسحالة التشغيلية اليزمة له إلجناز األعما
تالطريرة اليت قستهدفها اإلدارة .وتالتايل ،قعرتف اامنشأة بعائدا ت قلا اامبيعا ت إىل جان
التكاليف ذا ت الصلة ضمن الربح أو اخلسارة .وقريم اامنشأة قكلفة هله البنود وفرا امعيار
احملاسبة الدويل رقم (" )2اام زون“ .قوضح التعديي ت أيضا معىن " اختبار ما إذا كان األص
يعم بشك سليم“ .وحيدد معيار احملاسبة الدويل ( )36ذلا على أنه قرييم اما إذا كان
األداء الري واامادي لألص ميكن است دامه يف إنتاج أو قوريد السلع أو اخلدما ت أو أتجريها
لآلخرين أو ألغراض إدارية وإذا مل يتم عرضها بشك منفص يف قائمة الدخ الشام  ،ينبغي
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أو كانون الثاين  ،۰۲۰۰مع السماح
تالتطبي اامبكر.

أن قفصح الروائم اامالية عن قيمة العائدا ت والتكلفة اامدرجة يف الريح أو اخلسارة واليت قتعل
ببنود منتجة وليست إحدى خمرجا ت األنشطة االعتيادية للمنشأة ،وأي بند (بنود) يتضمن
قلا العائدا ت والتكلفة يف قائمة الدخ الشام  .قطب التعديي ت أبثر رجعي ،ولكن فرط
على بنود اامم تلكا ت واآلال ت واامعدا ت اليت مت إحضارها إىل ااموقع واسحالة التشغيلية اليزمة
هلا إلجناز األعما تالطريرة اليت قستهدفها اإلدارة يف أو بعد بداية الفرتة األوىل اامعروضة يف
الروائم اامالية اليت قطب فيها اامنشأة التعديي ت للمرة األوىل.
ينبغي على اامنشاة االعرتاف تاألثر الرتاكمي للتطبي األويل للتعديي ت كتعدي على الرصيد
االفتتاحي لألرتاح اامدورة (أو أي بند آخر من بنود حروق ااملكية ،كما هو ميئم) يف بداية
قلا الفرتة األوىل اامعروضة.
اامعايري الدولية للترارير اامالية اجلديدة واامعدلة قعديي ت على معيار احملاسبة الدويل رقم 17
-العرود اامثرلة -قكلفة الوفاء تالعرد

أو كانون الثاين  ،۰۲۰۰مع السماح
تالتطبي اامبكر

قنص التعديي ت أن "قكلفة الوفاء" تالعرد قشم "التكاليف اليت قتعل مباشرة تالعرد".
قتكون التكاليف اامتعلرة مباشرة تالعرد من التكاليف اإلضافية للوفاء هبلا العرد (على سبي
اامثا العمالة اامباشرة أو اامواد اامباشرة) وقوزيع التكاليف األخرى اليت قتعل مباشرة بتنفيل
العرد (على سبي اامثا قوزيع مصاريف االستهيا ألحد بنود ااممتلكا ت واآلال ت واامعدا ت
اامست دمة يف الوفاء العرد) .قطب التعديي ت على العرود اليت مل قف اامنشأة فيها بكافة
التزاماهتا كما يف بداية فرتة التررير السنوي اليت قطب فيها اامنشأة التعديي ت للمرة األوىل .ال
يتم قعدي أرقام اامرارنة ،وبدال من ذلا ،يتعني على اامنشأة االعرتاف تاألثر الرتاكمي لتطبي
التعديي ت مبدئياً كتعدي للرصيد االفتتاحي لألرتاح اامدورة أو أي بند آخر من بنود حروق
ااملكية ،كما هو ميئم ،يف راريخ التطبي األويل.
التحسينا ت السنوية للمعايري الدولية للترارير اامالية  ۰۲۰۲-۰۲۷۲اامعيار الدويل للترارير
اامالية رقم (- )3قطبي اامعايري الدولية للترارير اامالية ألو مرة
يردم التعدي إعفاء إضافيا للشركة التابعة اليت قصبح أو شركة قطب التعدي بعد شركتها
األم فيما يتعل تاحملاسبة -عن فروق الرتمجة اامرتاكمة .نتيجة هللا التعدي  ،ميكن اآلن للشركة
التابعة اليت قست دم اإلعفاء اامنصول عليه يف الفررة (د 36 .أ) ضمن اامعيار الدويل للترارير
اامالية رقم ( )3أن ختتار أيضا قياس ،فروق الرتمجة الرتاكمية جلميع العمليا ت األجنبية تالريمة
الدفرتية اليت سيتم إدراجها يف الروائم اامالية ااموحدة للشركة األم ،بناء على راريخ انترا الشركة
األم إىل قطبي اامعايري الدولية للترارير اامالية ،إذا مل يتم إجراء قعديي ت على إجراءا ت التوحيد
واآلاثر اامرتقبة على اندماج األعما اليت استحوذ ت الشركة األم من خيهلا على الشركة
التابعة .يتاح للشركة الزميلة أو اامشروع اامشرتا خيار مماث تاالستفادة من اإلعفاء اامنصول
عليه يف الفررة (د 36 .أ).
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أو كانون الثاين  ،۰۲۰۰مع السماح
تالتطبي اامبكر

ال يوجد راريخ سراين حمدد

اامعيار الدويل للترارير اامالية رقم  :36عرود اإلجيار
يستبعد التعدي التوضيح اامتعل تالتعويض عن التحسينا ت على أرض مستأجرة.
قعديي ت على معيار احملاسبة الدويل ( )3عرض الروائم اامالية وبيان ااممارسة للمعايري الدولية
إلعداد الترارير اامالية ( )2إصدار األحكام النسبية -اإلفصاح عن السياسا ت احملاسبية

أو كانون الثاين  ،۰۲۰۲مع السماح
تالتطبي اامبكر ويتم قطبيره أبثر رجعي.

قغري التعديي ت متطلبا ت معيار احملاسبة الدويل ( )۷فيما يتعل تاإلفصاح عن السياسا ت
احملاسبية .قستبد التعديي ت مصطلح " معلوما ت السياسة احملاسبية اجلوهرية "وصطلح"
السياسا ت احملاسبية اهلامة“ .قعترب معلوما ت السياسة احملاسبية مهمة إذا كان ،عند النظر
إليها جنبا إىل جن اامعلوما ت األخرى اامدرجة يف الروائم اامالية للمنشأة من اامتوقع بشك
معرو أن قوثر على الررارا ت اليت يت لها اامست دمون األساسيون للروائم اامالية لألغراض
العامة على أساس قلا الروائم اامالية.

ال حتتوي قعديي ت بيان ااممارسة ( )2على
اامعايري الدولية إلعداد الترارير اامالية على
راريخ سراين أو متطلبا ت انترالية.

كما مت قعدي الفررا ت الداعمة يف معيار احملاسبة الدويل رقم ( )3لتوضيح أن معلوما ت
السياسة احملاسبية " اليت قتعل تاامعامي ت غري اامادية أو األحداث أو الظروف األخرى غري
مهمة وال يلزم اإلفصاح عنها .قد قكون معلوما ت السياسة احملاسبية جوهرية بسب طبيعة
اامعامي ت ذا ت الصلة أو األحداث أو الظروف األخرى ،ح لو كانت اامبالغ غري جوهرية.
ومع ذلا ،ليست ك معلوما ت السياسة احملاسبية اامتعلرة تاامعامي ت اامادية أو األحداث أو
الظروف األخرى هي جوهرية حبد ذاهتا .وضع سلم اامعايري أيضا إرشادا ت وأمثلة لشرح
وإثبا ت قطبي "عملية األمهية النسبية اامكونة من أربع خطوا ت" ااموضحة يف بيان ااممارسة
( )۰اخلال تاامعايري الدولية إلعداد الترارير اامالية.
قعديي ت على معيار احملاسبة الدويل (- )8السياسا ت احملاسبية ،والتغيريا ت يف الترديرا ت
احملاسبية واألخطاء -قعريف الترديرا ت احملاسبية
قستبد التعديي ت قعريف الترديرا ت احملاسبية بتعريف التغيري يف الترديرا ت احملاسبية .ووج
التعريف اجلديد ،فإن الترديرا ت احملاسبية هي " اامبالغ النردية يف الروائم اامالية اليت ختضع
لعدم التأكد من الرياس" .مت حلف قعريف التغيري يف الترديرا ت احملاسبية .ومع ذلا ،احتفظ
اجمللم وفهوم التغيريا ت يف الترديرا ت احملاسبية يف اامعيار مع التوضيحا ت التالية:


ال يعترب التغيري يف التردير احملاسيب الناقج عن معلوما ت جديدة أو قطورا ت جديدة
قصحيحاً خلطأ.

 إن أتثريا ت التغيري يف أحد اامدخي ت أو أسلوب الرياس اامست دم لتطوير التردير
احملاسيب هي قغيريا ت يف الترديرا ت احملاسبية إذا مل قكن انجتة عن قصحيح أخطاء الفرتة
السابرة.
أضاف اجمللم مثالني ( 4و )5إىل اإلرشادا ت اخلاصة بتنفيل معيار احملاسبة الدويل (،)8
اامصاح للمعيار .حلف اجمللم مثاالً واحداً (مثا  )1ألنه قد يسب ارقباكا يف ضوء
التعديي ت.
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أو كانون الثاين  ،2221مع السماح
تالتطبي اامبكر

قعديي ت على معيار احملاسبة الدويل ( )32الضرائ
وااللتزاما ت الناشئة عن معاملة واحدة

-الضرائ

ااموجلة اامتعلرة تاألصو

أو كانون الثاين  ،۰۲۰۲مع السماح
تالتطبي اامبكر

قردم التعديي ت استثناء آخر من اإلعفاء من االعرتاف األويل .ووج التعديي ت ،ال قطب
اامنشأة إعفاء االعرتاف األويل للمعامي ت اليت قودي إىل فروق موقتة ومتساوية خاضعة
للضريبة وقابلة لل صم .اعتمادا على قانون الضرائ اامعمو به ،قد قنشأ الفروق ااموقتة
اخلاضعة للضريبة واامرتطعة عند االعرتاف األويل أبص والتزام يف معاملة ال تث اندماج أعما
وال قوثر على الربح احملاسيب أو الربح اخلاضع للضريبة على سبي اامثا  ،قد ينشأ هلا عند
االعرتاف تالتزام عرد اإلجيار وما يرابله من ح است دام األص بتطبي اامعيار الدويل إلعداد
الترارير اامالية رقم  36يف راريخ بدء عرد اإلجيار .بعد التعديي ت على معيار احملاسبة الدويل
رقم ( ،)۷۰يتعني على اامنشأة االعرتاف تااموجودا ت واامطلوتا ت الضريبة ااموجلة ذا ت الصلة،
مع إدراج أي أص ضرييب موج خيضع امعايري االسرتداد الواردة يف معيار احملاسبة الدويل رقم
( .)۷۰يضيف اجمللم أيضا مثاالً قوضيحيا امعيار احملاسبة الدويل رقم ( )۷۰اللي يوضح
كيفية قطبي التعديي ت .قنطب التعديي ت على اامعامي ت اليت حتدث يف أو بعد بداية أو
فرتة مرارنة معروضة .تاإلضافة إىل ذلا ،يف بداية أقرب فرتة مرارنة ،قعرتف اامنشأة وا يلي:
 موجودا ت ضريبية موجلة (إىل اسحد اللي يكون فيه من احملتم قوفر ربح خاضع للضريبة
ميكن يف مرابله است دام الفرق ااموقت الراب لل صم) والتزام ضرييب موج جلميع
الفروق ااموقتة الرابلة لل صم واخلاضعة للضريبة اامرقبطة وا يلي:
 ح است دام ااموجودا ت والتزاما ت اإلجيار. إيراف التشغي واالستعادة واامطلوتا ت اامماثلة واامبالغ اامرابلة اامعرتف هبا كجزءمن قكلفة األص ذي الصلة
 األثر الرتاكمي للتطبي األويل للتعديي ت كتعدي للرصيد االفتتاحي لألرتاح اامدورة (أو
أي مكون آخر من حروق ااملكية ،حس االقتضاء) يف ذلا التاريخ.
قتوقع اإلدارة قطبي هله اامعايري والتفسريا ت والتعديي ت اجلديدة يف الروائم اامالية للشركة عندما قكون قابلة للتطبي واعتماد هله اامعايري والتفسريا ت
والتعديي ت اجلديدة قد ال يكون هلا أي أتثري جوهري على الروائم اامالية للشركة يف فرتة التطبي األويل.
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مل ص السياسا ت احملاسبية اامطبرة
التريد تاامعايري:

جرى إعداد البياان ت اامالية وفراً للمعايري الدولية للترارير اامالية وقوانني التأمني اامرعية يف اجلمهورية العربية السورية.
ب -أسم إعداد البياان ت اامالية:
مت حتضري البياان ت اامالية على أساس التكلفة التارخيية تاستثناء استثمارا ت مالية حمددة على أساس الريمة العادلة من خي الدخ الشام اآلخر
احملددة على أساس الريمة العادلة من خي الدخ الشام اآلخر .قظهر البياان ت اامالية تاللرية السورية ( .س ).اليت هي عملة إعداد الترارير
اامالية للشركة وهي أيضا العملة األساسية اليت قعم هبا الشركة وعملة االقتصاد التشغيلية.
جرى قصنيف اسحساتا ت يف ااموجودا ت واامطلوتا ت حس طبيعة ك منها وجرى قبويبها يف البياان ت اامالية ووج قرقي قررييب قبعاً لسيولتها
النسبية من األعلى سيولة إىل األدىن سيولة.
ج -حتوي العمي ت األجنبية:
إن العمليا ت اجلارية خي السنة تالعمي ت غري اللرية السورية يتم حتويلها إىل اللرية السورية تاستعما أسعار الصرف السائدة يف راريخ العملية.
جيري إعادة حتوي أرصدة ااموجودا ت واامطلوتا ت اامالية بتلا العمي ت على أساس أسعار الصرف السائدة يف راريخ بيان الوضع اامايل ويتم قيد
فروقا ت الصرف اإلجيابية أو السلبية يف بيان الدخ الشام .
أما أرصدة ااموجودا ت واامطلوتا ت غري اامالية فيتم حتويلها على أساس سعر الصرف التارخيي.
إن أسعار الصرف حس النشرة الصادرة عن مصرف سورية اامركزي  25532لرية سورية للدوالر األمريكي و 25845.14لرية سورية لليورو كما
يف  13كانون األو ( 2223مراب  35256لرية سورية للدوالر األمريكي و 35512.95لليورو كما يف  13كانون األو .)2222
بناءً على قعميم هيئة األوراق اامالية السورية رقم  32راريخ  35شباط  ،2235يتم فص فروقا ت أسعار الصرف غري احملررة يف بند منفص ضمن
حروق اامسامهني.
د-

األدوا ت اامالية:

يتم االعرتاف تاألدوا ت اامالية اامستبراة ح االستحراق على أساس الكلفة .الحراً ليعـرتاف األويل يتم إظهار هله األدوا ت اامالية تالكلفة
اامطفأة بعد قنـزي االخنفاضا ت ذا ت الطابع غري ااموقت إن وجد ت .إن اإلطفاء السنوي ألي خصم أو عيوة على الشراء يتم قيده ضمن بيان
الدخ الشام .
ه -استثمارا ت مالية حمددة على أساس الريمة العادلة من خي الدخ الشام اآلخر:
يتم االعرتاف تاالستثمارا ت اامالية احملددة على أساس الريمة العادلة من خي الدخ الشام اآلخر وف الريمة العادلة حبيث قسج أية أرتاح
أو خسائر ضمن حروق اامسامهني ،تاستثناء خسائر قدين الريمة وفروقا ت الصرف يف حا ااموجودا ت اامالية ،حيث يتم قسجيلها ضمن بيان
الدخ الشام .
عند الت لي عن هله االستثمارا ت يتم حتوي كافة األرتاح واخلسائر اامعرتف هبا سابراً يف حروق اامسامهني إىل بيان الدخ الشام  .يف حا
كانت االستثمارا ت منتجة للفوائد ،قسج الفوائد يف بيان الدخ الشام وف طريره معد الفائدة الفعلي .الريمة العادلة ليستثمارا ت اامالية
احملددة على أساس الريمة العادلة من خي الدخ الشام اآلخر هي قيمتها اامدرجة يف األسواق اامالية يف راريخ بيان الوضع اامايل.
يف حا عدم قوفر هله الريمة يف األسواق اامالية ،يتم قردير الريمة العادلة وف طرق قرييم مربولة مث حسم التدفرا ت النردية أو صايف قيمة
ااموجودا ت أو الريمة السوقية الستثمارا ت مشاهبة.
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و-

ااموجودا ت الثابتة اامادية:

قظهر ااموجودا ت الثابتة اامادية على أساس التكلفة التارخيية تاللرية السورية بعد قنـ ـزي االستهيكا ت اامرتاكمة ،وخسائر قدين الريمة ،إن وجد ت.
قتضمن قكلفة ااموجودا ت اامشرتاة ،كلفة الشراء والتكاليف اإلضافية اليت قتكبدها الشركة إليصا األصو إىل حالتها التشغيلية.
إن قكلفة األصو اامنشأة أو قيد اإلنشاء واامنوي استعماهلا لغااي ت اإلنتاج أو اإلدارة قتضمن ،األقعاب اامهنية ،وقكاليف االقرتاض اامرمسلة لألصو
ااموهلة وفراً للمعيار احملاسيب الدويل رقم ( 21قكاليف االقرتاض) .إن استهيا هله األصو يبدأ عندما قصبح األصو جاهزة ليستعما .
جيري استهيا ااموجودا ت الثابتة اامادية تاستعما طريرة الرسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية وتاعتماد النس السنوية التالية:
%

2
32
25
32
25 -37
25-37

اامباين
األاثث واامفروشا ت
لوازم معلوماقية ومكتبية
السيارا ت
حتسينا ت على مباين مستأجرة
حتسينا ت على مباين مملوكة بغرض ممارسة أعما الشركة

يف راريخ إعداد بيان الوضع اامايل قروم اإلدارة وراجعة األعمار اإلنتاجية اامردرة للموجودا ت الثابتة وقيمة النفاية يف هناية العمر اإلنتاجي وطريرة
االستهيا .يعرتف تالفروقا ت الناجتة عن مراجعة الترديرا ت احملاسبية يف الفرتة اليت قراجع فيها الترديرا ت وذلا إذا كانت هله اامراجعة قوثر
حصرايً على هله الفرتة ،أو يف فرتة اامراجعة وفرتا ت الحرة إذا كانت اامراجعة قوثر على الفرتة اسحالية وفرتا ت الحرة.
يتم احتساب الربح أو اخلسارة النامجة عن استبدا ااموجودا ت الثابتة ،على أساس الفرق بني سعر البيع والريمة الدفرتية الصافية .ويتم قسجي
الربح أو اخلسارة يف بيان الدخ .
ز-

االخنفاض يف قيمة ااموجودا ت الثابتة اامادية واالستثمارا ت العرارية:

يف راريخ ك بيان وضع مايل ،قروم الشركة وراجعة الريم الدفرتية للموجودا ت الثابتة واالستثمارا ت العرارية لتحديد فيما إذا كان يوجد أي موشر
أبن قلا األصو قد أصاهبا خسارة قدين يف قيمتها إن وجد هكلا موشر ،يتم قردير الريمة االسرتدادية لألص لتحديد مدى خسارة قدين الريمة
(إن وجد ت).
الريمة االسرتدادية هي الريمة األعلى ما بني الريمة العادلة انقص كلفة البيع والريمة االستعمالية .عند حتديد الريمة االستعمالية ،يتم حسم
التدفرا ت ال نردية اامستربلية اامردرة إىل قيمتها اسحالية تاستعما نسبة حسم قب الضريبة قعكم قرديرا ت السوق اسحالية للريمة الزمنية للنرد
واام اطر ااميزمة لألص اللي مل يتم بشأنه قعدي قرديرا ت التدفرا ت النردية اامستربلية.
إذا كان قردير الريمـة االسرتدادية لألص أقـ من قيمته الدفرتية ،يتم إنرال الريمة الدفرتية لألص لتوازي الريمة االسرتدادية .قريد خسارة قدنـي
الريمة حاالً يف األرتاح أو اخلسائر ،إال إذا كان األص اام تص مسج دفرتايً بريمة إعادة الترييم ،ويف هله اسحالة قعام خسارة قدين الريمة
كت فيض لوفر إعادة الترييم.
يف حا أن خسارة قدين الريمة انعكست الحراً ،يتم زايدة الريمة الدفرتية لألص إىل أن قص إىل التردير اامع ّد لريمتها االسرتدادية ،لكن
حبيث أ ن الريمة الدفرتية بعد الزايدة ال قفوق الريمة الدفرتية اليت كان ميكن أن حتدد فيما لو مل يتم قيد خسارة قدين قيمة لألص يف سنوا ت
سابرة .يتم قيد عكم خسارة قدين الريمة حاالً يف األرتاح أو اخلسائر ،إال إذا كان األص اام تص مسج دفرتايً بريمة إعادة الترييم ،ويف هله
اسحالة يعام عكم خسارة قدين الريمة كزايدة لوفر إعادة الترييم.
- 08 -

ح -التأمينا ت االجتماعية:
إن الشركة مسجلة يف موسسة التأمينا ت االجتماعية يف اجلمهورية العربية السورية وقسدد بشك منتظم التأمينا ت عن موظفيها إىل ااموسسة .تث
هله اامسامها ت واجبا ت الشركة جتاه موظفيها يف ما خيص قعويض هناية اخلدمة وتالتايل سوف حيص ااموظفون على هلا التعويض من موسسة
التأمينا ت االجتماعية.
ليم على الشركة أية التزاما ت أخرى جتاه موظفيها فيما يتعل بتعويض هناية اخلدمة.
ط -اامووان ت:
يتم قكوين مووان ت االلتزاما ت اامالية الناجتة عن أحداث سابرة واليت من احملتم أن يرتق عنها استعما موارد اقتصادية ميكن قرديرها بشك
معرو .
ي -ضريبة الدخ :
حتتس الشركة موونة ضريبة الدخ وفراً ألحكام اامرسوم التشريعي رقم  41للعام  2225واللي حدد الضريبة وعد 35تاامئة من صايف األرتاح
اخلاضعة للضريبة يف حا طرحت شركة التأمني أكثر من  %52من أسهمها ليكتتاب وختتلف األرتاح اخلاضعة للضريبة عن األرتاح الصافية
الواردة يف بيان الدخ الشام بسب استبدا اامبالغ غري اخلاضعة للضريبة وإضافة اامبالغ غري اجلائز قنـزيلها من الوعاء الضرييب.
إن الضرائ ااموجلة هي الضرائ اامتوقع دفعها أو اسرتدادها نتيجة الفروقا ت الزمنية ااموقتة بني قيمة ااموجودا ت أو اامطلوتا ت يف البياان ت اامالية
والريمة اليت يتم احتساب الربح الضرييب على أساسها .وحتتس الضرائ ااموجلة وفراً للنس الضريبية اليت يتوقع قطبيرها عند قسوية االلتزام
الضرييب أو حتري ااموجودا ت الضريبية ااموجلة.
يتم االعرتاف تاامطلوتا ت الضريبية ااموجلة للفروقا ت الزمنية اليت سينتج عنها مبالغ سوف قدخ يف احتساب الربح الضرييب مستربيً .بينما يتم
االعرتاف تااموجودا ت الضريبية ااموجلة للفروقا ت الزمنية اليت سينتج عنها مبالغ سوف قنز مستربيً عند احتساب الربح الضرييب.
يتم مراجعة رصيد ااموجودا ت الضريبية ااموجلة يف راريخ البياان ت اامالية ويتم ختفيضها يف حالة قوقع عدم إمكانية االستفادة من قلا ااموجودا ت
الضريبية جزئياً أو كلياً.
ا-

عرود التأمني:

إن عرد التأمني هو كناية عن عرد يتعهد ووجبه الفري األو (شركة التأمني) بتغطية خماطر حمددة قد قصي الفري الثاين (اامومن له) وذلا من
خي التعويض عن حدث مستربلي حمدد (اسحادث اامومن عليه) اللي قد يصي ويوثر سلباً على اامومن له .قعترب األقساط على عرود التأمني
إيرادا ت عند إصدار البوالص.
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يتم احتساب االحتياطي اسحسايب اامتعل تالتأمني على اسحياة بناءً على رأي خبري اكتواري مربو لدى هيئة اإلشراف على التأمني ويتم احتساب
االحتياطي الفي وفراً لتعليما ت هيئة اإلشراف على التأمني امرابلة قيمة األقساط غري اامستحرة واامسجلة كإيرادا ت يف بيان الدخ الشام  .وهو
حيتس وفراً للنس التالية من حجم األقساط اامكتت هبا:
%

أتمني النر البحري-بضائع
أتمني اامسافرين
التأمينا ت العامة وتاقي فروع التأمني
أتمني إلزامي للسيارا ت
التأمني الصحي
أتمينا ت آلجا طويلة
اسحوادث الش صية
-

25
322
42
42
42
322
62

التزاما ت عرود التأمني:
التزاما ت عرود التأمني جتاه اامطالبا ت حتت التسوية انقج من مطالبا ت بلغت للشركة والزالت حتت التسوية بتاريخ بيان الوضع اامايل تاإلضافة
إىل مطالبا ت حدثت ومل يبلغ عنها .ويتم احتساهبا وفراً لتعليما ت هيئة االشراف على التأمني كما يلي:
 322تاامئة من اخلسارة اامردرة
 مطالبا ت عن حوادث حتت التسوية مطالبا ت حدثت ومل يبلغ عنها (:)IBNRمجيع فروع التأمني عدا التأمني الصحي واإللزامي واسحياة أيهما أكرب 35تاامئة من قيمة مطالبا ت حتت التس ـ ــوية أو 755تاامئة من قيمة
األقساط اامكتت هبا لك فرع من فروع التأمني
أيهمــا أكثر 35تاامئــة من قيمــة التغري يف احتيــاطي قيــد التسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويــة (إمجــايل
التأمني اإللزامي
احتيـاطي قيد التسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوية حمتجز آلخر اامدة مطروحاً منه إمجايل احتياطي قيد
التسوية اامفرج عنه أو اامدة) أو 755تاامئة من قيمة األقساط اامكتت هبا.
يتم احتجاز مطالبا ت حدثت ومل يبلغ عنها جلميع فروع التأمني امدة سنة واحدة عدا فرع التأمني اإللزامي فيتم احتجازه امدة ثيثة سنوا ت.
كما يتم اإلفراج عن احتياطي مطالبا ت حدثت ومل يبلغ عنها لفرع السفر ،للعرود اامنتهية ،بشك ربع سنوي يف هناية الربع التايل للربع اللي
مت االحتجاز فيه.

م-

عمليا ت إعادة التأمني:

لرد اعتمد ت الشركة احتساب حصة شركا ت إعادة التأمني من األقساط والعمولة اامربوضة من شركا ت إعادة التأمني وحصة شركا ت إعادة التأمني
من اامطالبا ت اامدفوعة وحتت التسوية واامطالبا ت اليت حدثت ومل يبلغ عنها على أساس اقفاقيا ت معرودة معها وسجلت يف حساتا ت هله
الشركا ت.
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ن-

حصة معيدي التأمني من االحتياطي الفي واسحسايب:
يتم احتساب حصة معيدي التأمني من االحتياطي الفي واسحسايب على أساس اإلسنادا ت الفعلية اامردمة هلم وإمجايل اامبالغ الفعلية العائدة
لإلحتياطي الفي واسحسايب.
يتم إظهار حصة معيدي التأمني من االحتياطي الفي واسحسايب كلمم مدينة يف بيان الوضع اامايل ويتم احتساهبا كما يلي:
 322تاامئة من اخلسارة اامردرة
 مطالبا ت عن حوادث حتت التسوية مطالبا ت حدثت ومل يبلغ عنها ()IBNRمجيع فروع التأمني عدا التأمني الصحي واإللزامي واسحياة أيهمــا أكثر 35تاامئــة من قيمــة حصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة معيــدي التــأمني من مطــالبــا ت حتــت
التسوية أو 755تاامئة من أقساط إعادة التأمني العائدة لنفم السنة
أيهما أكثر 35تاامئة من حصة اامعيد من قيمة التغري يف احتياطي قيد التسوية
التأمني اإللزامي
(إمجايل احتياطي قيد التسوية حمتجز آلخر اامدة مطروحاً منه إمجايل احتياطي
قيد التس ـ ـ ـ ـ ــوية اامفرج عنه أو اامدة) أو 755تاامئة من أقس ـ ـ ـ ـ ــاط إعادة التأمني
العائدة لنفم السنة.
يتم احتجاز حصة معيدي التأمني من مطالبا ت حدثت ومل يبلغ عنها جلميع فروع التأمني امدة سنة واحدة عدا فرع التأمينا ت اإللزامي فيتم
احتجازه امدة ثيثة سنوا ت .كما يتم اإلفراج عن احتياطي مطالبا ت حدثت ومل يبلغ عنها لفرع السفر ،للعرود اامنتهية ،بشك ربع سنوي
يف هناية الربع التايل للربع اللي مت االحتجاز فيه.

س -اامطالبا ت اامدفوعة:
قظهر اامطالبا ت اامدفوعة اليت تث التعويضا ت اامسددة خي السنة والتعويضا ت اامتوجبة سحاملي عرود التأمني لنهاية السنة بعد قنـزي االسرتدادا ت
اامستحرة عنها .حيث قروم الشركة بريد االسرتدادا ت اامستحرة عن اامطالبا ت اامدفوعة عند حتصيلها.
ع -إيرادا ت الفوائد:
قريد إيرادا ت الفوائد على أساس االستحراق يف بيان الدخ الشام وقتضمن الفوائد اامكتسبة على الودائع لدى اامصارف واليت حتتس على
أساس اامبلغ ونسبة الفائدة اامطبرة.
ف -ااموجودا ت واامطلوتا ت اامالية:
يتم االعرتاف تااموجودا ت واامطلوتا ت اامالية يف بيان الوضع اامايل عندما قصبح الشركة طرفاً يف الشروط التعاقدية لألدوا ت اامالية.
قظهر اللمم اامدينة وذمم العميء والوكيء ووسطاء التأمني بريمتها االمسية بعد قنـزي مووان ت مناسبة للريم غري الرابلة للتحصي اامتوقعة.
قظهر اللمم الدائنة وذمم شركا ت إعادة التأمني بريمتها االمسية.
ل  -االستثمارا ت العرارية:
قظهر االستثمارا ت العرارية بسعر الكلفة بعد قنزي االستهيكا ت اامرتاكمة وخسارة قدين الريمة إن وجد ت ويتم اإلفصاح عن قيمتها العادلة يف
إيضاح االستثمارا ت العرارية.
ق -النرد وما يوزاي النرد:
يتضمن هلا البند النرد واسحساتا ت اجلارية والودائع ألج ذا ت االستحراقا ت الرصرية اليت ال قتعدى استحراقاهتا األصلية الثيثة أشهر (ثيثة
أشهر فأق ).
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-4

أحكام حماسبية مهمة ومصادر أساسية للترديرا ت واالفرتاضا ت

يف س ــياق قطبي الس ــياس ــا ت احملاس ــبية ااملكورة يف اإليض ــاح رقم " "1أعيه ،على إدارة الش ــركة أن قس ــتعم قرديرا ت وافرتاض ــا ت متعلرة تالريم
الدفرتية للموجودا ت واامطلوتا ت غري اامتوفرة من مص ــادر أخرى .قعتمد هله الترديرا ت واالفرتاض ــا ت اامتعلرة بها على عام اخلربة وعلى عوام
أخرى قعترب ذا ت صلة ،وقد ختتلف النتائج الفعلية عن هله الترديرا ت واالفرتاضا ت.
قتم مراجعة الترديرا ت واالفرتاضــا ت بشــك دوري .يعرتف تالفروقا ت الناجتة عن مراجعة الترديرا ت احملاســبية يف الفرتة اليت قراجع فيها الترديرا ت
وذلا إذا كانت هله اامراجعة قوثر حصـرايً على هله الفرتة ،أو يف فرتة اامراجعة وفرتا ت الحرة إذا كانت اامراجعة قوثر على الفرتة اسحالية وفرتا ت
الحرة.
اامصادر األساسية للترديرا ت واالفرتاضا ت:
أ -مبدأ االستمرارية:
قامت اإلدارة بترييم مدى قدرة الشركة على االستمرار يف العم على أساس مبدأ االستمرارية وذلا حس متطلبا ت معيار احملاسبة الدويل رقم
 .3اعتمد ت اإلدارة بترييمها على سموعة من ااموش ـ ـ ـ ـ ـ ـرا ت اامالية والتش ـ ـ ـ ـ ـ ــغيلية .قعترد اإلدارة أنه وتالرغم من حالة عدم االس ـ ـ ـ ـ ـ ــتررار اليت تر هبا
اجلمهورية العربية السورية وحالة عدم اليرني اامستربلية ،فإن الشركة تتلا ااموارد الكافية ليستمرار تالعم يف اامدى اامستربلي اامنظور .بناءً عليه
فرد مت إعداد الروائم اامالية على أساس مبدأ االستمرارية.
ب -اخنفاض قيمة ذمم التأمني اامدينة:
يتم قردير الريمة الرابلة للتحصي من ذمم التأمني اامدينة عند وجود إمكانية عدم حتصي قلا اللمم بشك كام  .إن حتديد وجود اخنفاض يف
قيمة ذمم التأمني اامدينة ،يتطل من اإلدارة قرييم مسـ ــتوى ااميءة والسـ ــيولة اامالية سحاملي بوالص التأمني وكللا لشـ ــركا ت التأمني ،وكللا يتم
مراجعة نسـ التحصــيي ت بناءً على اامعلوما ت التارخيية للشــركة والدراســا ت التفصــيلية اليت تت خي العام ورأي اإلدارة الرانونية للشــركة .يتم
إثبا ت الفرق بني اامبالغ اامتوقع حتصــيلها والريمة الدفرتية كمصــاريف يف بيان الدخ الشــام  .يتم إثبا ت الفرق بني اامبالغ اليت يتم حتصــيلها فعلياً
خي الفرتا ت اامستربلية واامبالغ اامتوقعة يف بيان الدخ الشام يف الفرتة اليت يتم هبا التحصي .
ج -قرييم االلتزاما ت الناجتة عن اامطالبا ت ااموقوفة لعرود التأمني:
يعترب قردير االلتزاما ت الناجتة عن اامطالبا ت ااموقوفة لعرود التأمني على أنه أكثر التوقعا ت اسحسـ ـ ـ ــابية للشـ ـ ـ ــركة .حيث هنالا عوام غري موكدة
جي أخلها تاالعتبار عند قردير االلتزام اليت ستروم الشركة بتسديده الحرا مراب هله اامطالبا ت .يتم قردير االلتزاما ت الناشئة لك من الريمة
اامتوقعـة لتكـاليف اامطـالبـا ت اامبلغ عنهـا بتـاريخ اامركز اامـايل .إن االلتزام للمطالبا ت اامبلغ عنها واليت مل يتم سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدادها يتم قرديرها اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتناداً إىل
اامعلوما ت اامتعلرة بك مطالبة على حدة أُبلغت للش ـ ـ ــركة .كما يف راريخ اامركز اامايل يتم إعادة قرييم اامطالبا ت لكفايتها ويتم قعدي اام ص ـ ـ ــص
بناءً على ذلا.

دـ -استهيكا ت األصو الثابتة:

كما جاء يف اإليضــاح رقم  ،1قروم الشــركة وراجعة األعمار اإلنتاجية اامردرة لألصــو الثابتة اامادية وطريرة االســتهيا اامطبرة وقيمة النفاية يف
هناية العمر اإلنتاجي لألص يف هناية ك دورة مالية.
ه -موونة الديون اامشكوا فيها:
قُسج موونة الديون اامشكوا فيها عند قواجد شكوا حو إمكانية حتصي اسحساتا ت اامدينة لدى الشركة وقردر إدارايً بناءً على دراسة أعمار
اللمم اامدينة .وقروم الشركة أبخل موونة قعاد كام اامبلغ اامستح لك اللمم اليت قتعدى آجا استحراقها  4أشهر.
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و -قدين قيمة ااموجودا ت وقكوين اامووان ت اليزمة:
يف ظ الظروف الراهنة اليت تر هبا اجلمهورية العربية السـ ـ ـ ـ ــورية ،قامت اإلدارة بتردير الريمة االس ـ ـ ـ ـ ــرتدادية لألص ـ ـ ـ ـ ــو  .تاعتراد اإلدارة ،ال قوجد
موشرا ت لتكوين مووان ت قدين إضافية.
ز -مستواي ت الريمة العادلة:
يتوج التحديد واإلفصــاح عن اامســتوى يف قســلسـ الريمة العادلة اليت قصــنف فيه مراييم الريمة العادلة كاملة وفصـ قياســا ت الريمة العادلة
وفراً للمس ـ ـ ــتواي ت احملددة يف اامعايري الدولية للترارير اامالية .يعي الفرق بني اامس ـ ـ ــتوى  2واامس ـ ـ ــتوى  1امراييم الريمة العادلة قرييم ما إذا كانت
اامعلومـا ت أو اامـدخي ت ميكن ميحظتهـا ومـدى أمهيـة اامعلوما ت اليت ال ميكن ميحظتها مما يتطل وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع أحكام وحتلي دقي للمدخي ت
اامست دمة لرياس الريمة العادلة وا يف ذلا األخل بعني االعتبار كافة العوام اليت ختص األص أو االلتزام.
ح -التدين يف قيمة ااموجودا ت اامالية احملددة على أساس الريمة العادلة من خي الدخ الشام اآلخر:
قروم الشركة وراجعة األدوا ت اامالية اامصنفة كموجودا ت مالية حمددة على أساس الريمة العادلة من خي الدخ الشام اآلخر يف راريخ ك
بيان مركز مايل لتردير ما إذا كان هناا قدين يف الريمة .كما قروم الشـركة بتحمي خسـائر التدين يف قيمة ااموجودا ت اامالية احملددة على أســاس
الريمة العادلة من خي الدخ الشــام اآلخر على شــك حروق ملكية عندما يكون هناا اخنفاض جوهري أو مســتمر يف الريمة العادلة ما
دون التكلفة .إن حتديد ما هو" هام" أو "مســتمر" يتطل اســت دام الترديرا ت .عند الريام هبله الترديرا ت قروم الشــركة وراجعة سموعة من
اامعطيا ت ومن ضمنها قغريا ت األسعار للفرتا ت الزمنية اليت كانت خيهلا أسعار هله االستثمارا ت أق من التكلفة.
النرد وما يوازي النرد
-5
يتكون هلا البند مما يلي:
كما يف  13كانون األو 2223
الريمة اامرابلة

النرد يف الصندوق
حساتا ت جارية لدى اامصارف
ودائع استحراقها األصلي خي فرتة ثيثة أشهر أو أق

العملة األصلية
.س.

9154335379
56958465842
62252225222

3526152585223

للعمي ت األجنبية
.س.

36253975588
1522958845311
1519252835723

اجملموع
.س.

9154335379
71252445412
1582958845311
4565151195742

كما يف  13كانون األو 2222
الريمة اامرابلة

النرد يف الصندوق
حساتا ت جارية لدى اامصارف
ودائع استحراقها األصلي خي فرتة ثيثة أشهر أو أق

العملة األصلية
.س.

356665979
25156145294
25551235271
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للعمي ت األجنبية
.س.

3152125424
3559452275725
3562754585329

اجملموع
.س.

356665979
26658645498
3559452275725
3586257595222

بلغ معد الفائدة كما يف  13كانون األو  2223على ودائع استحراقها األصلي خي فرتة ثيثة أشهر أو أق  %155-256للدوالر األمريكي،
 %7525للرية السورية (مراب  %7525-7للرية السورية و %155-256للدوالر األمريكي كما يف  13كانون األو .)2222
بلغ سموع اإليداعا ت تاللرية السورية لدى اامصارف العاملة تاجلمهورية العربية السورية مبلغ  1545255985638لرية سورية ،فيما بلغ سموع
اإليداعا ت لدى بنا سوراي واامهجر مبلغ  3535859745869لرية سورية .يشك هله اامبلغ جتاوزاً قدره 32153955284لرية سورية عن اسحد
األقصى اامسموح به وفراً للررار رقم  322/12/66الصادر عن هيئة اإلشراف على التأمني بتاريخ  23حزيران  ،2223حيث بلغت نسبة هلا
التجاوز  %4من كتلة اإليداعا ت اللرية السورية .تت معاجلة هلا التجاوز بشك كام خي الفرتة اليحرة لتاريخ إعداد هله البياان ت بتاريخ 6
كانون الثاين .2222
-6

ودائع ألج لدى اامصارف

يتكون هلا البند مما يلي:
كما يف  13كانون األو 2223

ودائع قستح خي سنة

ودائع قستح خي سنة

العملة األصلية
.س.

الريمة اامرابلة
للعمي ت األجنبية
.س.

2527451175464

42758445721

2527451175464

42758445721

العملة األصلية
.س.

كما يف  13كانون األو 2222
الريمة اامرابلة
للعمي ت األجنبية
.س.

2522254535433

39852515288

2522254535433

39852515288

اجملموع
.س.

2568253825367
2568253825367

اجملموع
.س.

2543855245499
2543855245499

قرتاوح معد الفائدة على الودائع ألج لدى اامصارف بني  %9525-7575للرية السورية و %3للدوالر األمريكي كما يف  13كانون األو 2223
(مراب بني  %9-755للرية السورية ومعد  %25921للدوالر األمريكي كما يف  13كانون األو .)2222

- 24 -

-7

استثمارا ت مالية حمددة على أساس الريمة العادلة من خي الدخ الشام اآلخر

ميث هلا البند قيمة أسهم شركا ت حملية مشرتاة من سوق دمش لألوراق اامالية ويتكون مما يلي:
الرصيد يف بداية السنة

2223
.س .

9256835222

2222
.س .

الرصيد يف هناية السنة

9256835222

9256835222

الكلفة:

التغري اامرتاكم يف الريمة العادلة ليستثمارا ت:

9256835222

الرصيد يف بداية السنة
التغري يف الريمة العادلة ليستثمارا ت

23953245232
36455835147

22156245262
3554795752

الرصيد يف هناية السنة (إيضاح )25

18156855159

23953245232

47451665163

12957855234

-8

عميء مدينون ،وسطاء ووكيء أتمني

يظهر رصيد عميء مدينون ووسطاء ووكيء أتمني تالصايف بعد قنزيـ موونة الديون اامشكوا فيها كما يلي:
كما يف  13كانون األو
2223
.س .

2222
.س .

عميء مدينون
وسطاء ووكيء أتمني

45458325295
157355742

35754295372
752515227

خمصص ديون مشكوا فيها

45855265217
(3458385726

36454825199
) (3259135442

44157275133

35355525957

قتل ص حركة موونة ديون مشكوا فيها كالتايل:
الرصيد يف بداية السنة
اسرتدادا ت السنة
إضافا ت

2223
.س .

3259135442
358875284

2222
.س .

الرصيد يف هناية السنة

3458385726

3259135442

-9

)

3752225222
(452685558
-

حساتا ت مدينة من شركا ت التأمني وإعادة التأمني

ميث هلا البند أرصدة مدينة من شركا ت التأمني وإعادة التأمني.
إن أعمار هله اللمم ال قتجاوز  62يوم.
إن  %85من هله األرصدة قرتكز يف أربع شركا ت أتمني من أص اثنا عشر شركا ت كما يف  13كانون األو ( 2223مراب  %95من هله
األرصدة قرتكز يف أربعة شركا ت أتمني من أص عشر شركا ت يف  13كانون األو .)2222
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)

-32

حصة معيدي التأمني من االحتياطيا ت الفنية واسحسابية

يتكون هلا البند مما يلي:

فرع التأمني:

اسحياة (احتياطي حسايب)
البحري
شام سيارا ت
إلزامي سيارا ت
الصحي
اسحري
اهلندسي
السفر
السرقة
اامسووليا ت
اسحوادث الش صية
واثئ أتمني اامصارف الشاملة
اسحوادث العامة

حصة معيدي التأمني
من إيرادا ت
غري مكتسبة
.س .

3658455231
6154445537
3157535966
19252395999
2557425199
65642
2255385822
3254325782
36752225654
4125933
73451935879

كما يف  13كانون األو 2223
حصة معيدي التأمني
حصة معيدي التأمني
من مطالبا ت حدثت
من مطالبا ت
ومل يبلغ عنها
حتت التسوية
.س .
 .س.

254935818
352345239
32954485832
558555291
9652895746
3555725252
1855222
736
-

3952115155
3954375123
458265722
35245
456275972
575752
355535148
1351365171
825796

25352555672

8258925858
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اجملموع
.س .

3951175253
8156925293
36256385297
558555291
48851295745
4653195349
75885
2753265772
4425752
3159625844
39851175227
5335727
3524651425429

فرع التأمني:

اسحياة (احتياطي حسايب)
البحري
شام سيارا ت
إلزامي سيارا ت
الصحي
اسحري
اهلندسي
السفر
السرقة
اامسووليا ت
اسحوادث الش صية
واثئ أتمني اامصارف الشاملة
اسحوادث العامة

حصة معيدي التأمني
من إيرادا ت
غري مكتسبة
.س .

851325726
3656665254
855325273
35253325133
953395861
255365522
165616
553325717
1352715532
2735464
21159125272

كما يف  13كانون األو 2222
حصة معيدي التأمني
حصة معيدي التأمني
من مطالبا ت حدثت
من مطالبا ت
ومل يبلغ عنها
حتت التسوية
.س .
 .س.

3952535719
352345239
32758485222
3256245713
6453275442
1252325122
1855222
734
-

459995836
3953775222
455135845
2435271
575752
6185842
558615781
525922

25156245341

1555635429
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اجملموع
.س .

2755645445
2258825289
35555175473
3256245713
23652375753
4158645228
257575791
4795186
557525291
1753175291
1225164
52153355624

-33

أرصدة مدينة ودائنة وعمليا ت مع أطراف ذا ت عيقة

قتألف األطراف ذا ت العيقة من اامدراء واإلدارة العليا وأعضاء سلم اإلدارة وكبار اامسامهني والشركا ت ذا ت ااملكية والسيطرة اامشرتكة.
فيما يلي مل ص األرصدة اامدينة والدائنة مع األطراف ذا ت العيقة:
2223
.س .

ذمم مدينة -أطراف ذا ت عيقة
بنا سورية واامهجر ش.م.م.
أعضاء سلم اإلدارة

شركة حتت سيطرة مشرتكة

ذمم دائنة -أطراف ذا ت عيقة
آروب لبنان ش.م.
أعضاء سلم اإلدارة

شركة حتت سيطرة مشرتكة

ودائع ألج يف مصرف مررب مريم (ضمن ودائع ألج لدى اامصارف)

كما يف  13كانون األو

2222
.س .

6253425829
2956715943

452285117
35133

8958345752

452295648

59458665597
35418

24758865922
25956

59458685215

24758895856

3555153255972

79856675623

فيما يلي مل ص التعام مع األطراف ذا ت العيقة:
للسنة اامنتهية يف  13كانون األو
2222
2223

بيان الدخ
صايف إيرادا ت أقساط أتمني
مطالبا ت مدفوعة
إيرادا ت فوائد من ودائع لدى مصرف مررب مريم
مصاريف لراء ممارسة أعما التأمني يف فروع بنا سورية واامهجر
مصاريف رواق وأقعاب وحوافز اإلدارة العليا

.س .

68252395323
(6154585522
1253365982
(154425657
(32651275586

.س .

39456495921
) (4353225815
3556225527
) (358995468
) (7757755715

)
)
)

وقعت الشركة اقفاقية مع بنا سورية واامهجر قسمح بوجود مندوبني من قب الشركة يف  32من فروع اامصرف اممارسة أعما التأمني وإصدار
البوالص وذلا لراء  32تاامئة من إمجايل األقساط اامكتتبة ما عدا التأمني البحري و 5تاامئة على التأمني البحري .وبلغت هله اامصاريف مبلغاً وقدره
 154425657لرية سورية خي السنة اامنتهية فـي  13كانون األو ( 2223مراب  358995468لرية سورية للسنة اامنتهية يف
 13كانون األو  )2222قيد ت يف حساب العموال ت اامدفوعة ومصاريف اإلنتاج األخرى.
قعكم مصاريف رواق وأقعاب اإلدارة ،اامبالغ اامدفوعة لإلدارة العليا ح راريخ  13كانون األو  2223واليت قتألف من اامدير العام
ومدراء األقسام والفروع.
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 -32فوائد مستحرة غري مربوضة وموجودا ت أخرى
يتكون هلا البند مما يلي:
2223
.س .

فوائد مستحرة وغري مربوضة على ودائع ألج
نفرا ت مدفوعة مسبراً
دفعا ت مردمة للموظفني
مصاريف قانونية مدفوعة مردماً
ذمم مدينة أخرى

كما يف  13كانون األو

2222
.س .

32756635925
36155445795
2256515139
7665749
2855995313

9854255393
2254635984
3754425745
354785867
2253295499

12352255939

36359165286

 -31استثمارا ت عرارية
قتل ص حركة االستثمارا ت العرارية كما يلي:
الكلفة التارخيية:

البناء
.س.

حتسينا ت وإكساءا ت
.س.

اجملموع
.س.

الرصيد  3كانون الثاين 2222

27157715492

2257445212

29655375722

الرصيد  13كانون األو 2222

27157715492

2257445212

29655375722

الرصيد  13كانون األو 2223

27157715492

2257445212

29655375722

االستهيكا ت اامرتاكمة:

الرصيد  3كانون الثاين 2222

(2455945728

) (751215312

) (1358975862

)

اإلضافا ت ،أعباء السنة

(554925474

) (252825654

) (757735328

)

الرصيد  13كانون األو 2222

(1252855222

) (955815786

) (1956685988

)

اإلضافا ت ،أعباء السنة

(554755472

) (252745422

) (757495894

)

الرصيد  13كانون األو 2223

(1555625674

) (3358585228

) (4754385882

)

صايف الريمة الدفرتية:

الرصيد  13كانون األو 2223

21852325836

3258865222

24952985818

الرصيد  13كانون األو 2222

24156885288

3153625444

25658485712

قتكون االستثمارا ت العرارية من عرارين األو يف يعفور -البوابة الثامنة والثاين يف حي أبو رمانة -شركسية وبلغت الريمة العادلة هلا مبلغ
 32574254225222لرية سورية كما يف  13كانون األو ( 2223مراب مبلغ  8567355225222لرية سورية كما يف  13كانون األو .)2222
بلغت عوائد إجيار االستثمارا ت العرارية مبلغ  24258855512لرية سورية للسنة اامنتهية يف  13كانون األو  2223مت قيدها ضمن بند إيرادا ت
أخرى (إيضاح رقم .)15
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-34

ااموجودا ت الثابتة اامادية (بعد قنـزي االستهيا اامرتاكم)

يتكون هلا البند مما يلي:

الكلفة التارخيية:

األاثث واامفروشا ت
.س.

اامباين
.س.

لوازم
معلوماقية ومكتبية
.س.

السيارا ت
.س.

حتسينا ت
على مباين مستأجرة
.س .

حتسينا ت على مباين
مملوكة بغرض ممارسة
أعما الشركة
.س.

اجملموع
.س.

الرصيد 3 ،كانون الثاين 2222
اإلضافا ت

52252545486
-

2152265348
115222

7655685467
2152975222

556815222
-

3853745285
255285222

1951555243
357225222

66552635627
2755185222

الرصيد 13 ،كانون األو 2222

52252545486

2152595348

9958655667

556815222

2256825285

4352555243

69255995827

اإلضافا ت

-

452225222

التحويي ت

-

-

الرصيد 13 ،كانون األو 2223

2752595348

52252545486

32758545922

-

-

-

252225322

-

-

(252225322

556815222

22959425667

2256825285

1858155343

31358545922
)

82454545727

االستهيكا ت اامرتاكمة:
الرصيد 3 ،كانون الثاين 2222
اإلضافا ت -أعباء السنة

(6859945349
(3252685627

)
)

(3957515622
(355835721

) (6853145647
) (652845515

) (556815222
)

) (3853625325
(375672

) (3452325656
) (452695838

) (39457165397
) (2252225151

)
)

الرصيد 13 ،كانون األو 2222

(7952625756

)

(2351155141

) (7454395382

) (556815222

) (3853775795

) (3852825474

) (23657585552

)

اإلضافا ت -أعباء السنة

(3252435297

)

(355965317

) (2353655613

)

-

(1965668

) (158785955

) (1752785488

)

)

-

351685655

-

التحويي ت
الرصيد 13 ،كانون األو 2223

(8953215851

)

(2259135482

(351685655
) (9659515468

) (556815222

) (3855745461

) (2255925774

) (25158175218

صايف الريمة الدفرتية:
الرصيد 13 ،كانون األو 2223

43259525611

451275668

31259875399

-

253275822

3852445167

57256375689

الرصيد 13 ،كانون األو 2222

42259935712

359215825

2554465485

-

255245492

2259745767

47558435277
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 -35ااموجودا ت الثابتة غري مادية
يتكون هلا البند مما يلي:
برامج معلوماقية
.س.

الكلفة التارخيية:

2452135241
2452135241

الرصيد 13 ،كانون األو 2222
الرصيد 13 ،كانون األو 2223
االستهيكا ت اامرتاكمة:

(2357565859
(6755222
(2254135859

الرصيد 13 ،كانون األو 2222
اإلضافا ت
الرصيد 13 ،كانون األو 2223
صايف الريمة الدفرتية:

الرصيد 13 ،كانون األو 2223
الرصيد 13 ،كانون األو 2222

)
)
)

357995184
254745184

 -36وديعة سمدة لصاحل هيئة اإلشراف على التأمني
وفراً للمرسوم التشريعي رقم  41لعام  ،2225قلتزم شركا ت التأمني أبن قودع تاسم اهليئة يف أحد اامصارف السورية اامرخصة مبلغ  2مليون لرية سورية
وديعة ضمان تالنسبة لك نوع من أنواع التأمني اللي قرغ وزاولته ،على أال يزيد سموع ما قودعه لكـ األنـواع علـى  25مليون لرية سورية.
 -37حساتا ت دائنة لشركا ت التأمني وإعادة التأمني
ميث هلا البند أرصدة سمدة على شركا ت إعادة التأمني امرابلة حصة معيدي التأمني من االحتياطيا ت الفنية واسحسابية تاإلضافة إىل حساتا ت شركا ت
إعادة التأمني اجلارية واليت قتل ص وا يلي:
 مستحرا ت شركا ت إعادة التأمني. حساتا ت سمدة امعيدي التأمني عن االحتياطي التري (سنة واحدة). حساتا ت سمدة امعيدي التأمني عن مطالبا ت حتت التسوية ( 1أشهر).حساتا ت سمدة امعيدي التأمني عن مطالبا ت حدثت ومل يبلغ عنها (سنة واحدة).قروم الشركة بدفع فائدة مدينة لشركا ت إعادة التأمني قتحدد يف االقفاقيا ت اامعرودة معها وقبلغ نسبة الفائدة اامتف عليها يف العام اسحايل  %155من
رصيد هله اسحساتا ت قدفع للشركا ت عند حترير رصيدها وقسج يف بيان الدخ الشام .
 -38عميء دائنون ووسطاء أتمني
يتكون هلا البند مما يلي:
كما يف  13كانون األو
2223
.س .

552425271
4855155222
5157775471

عميء دائنون
وسطاء
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2222
.س .

551125298
1752575226
4251895324

-39

االحتياطيا ت الفنية واسحسابية

يتكون هلا البند مما يلي:
كما يف  13كانون األو 2223

فرع التأمني:

اسحياة (احتياطي حسايب)
البحري
شام سيارا ت
إلزامي سيارا ت
الصحي
اسحري
اهلندسي
السفر
السرقة
اامسووليا ت
اسحوادث الش صية
واثئ أتمني اامصارف الشاملة
اسحوادث العامة

إيرادا ت غري مكتسبة
.س.

مطالبا ت حدثت
ومل يبلغ عنها
.س.

مطالبا ت حتت التسوية
.س.

اجملموع
.س.

32255475183
6551225822
22151815349
37954615347
66856315133
2956725364
315282
2258925252
4425216
2252445958
38457465185
257845599

259365933
352785325
14458645963
47156995328
31755255566
3756495222
5525222
35222
525222

3955965843
5357295744
5256595122
555615513
25492
456175352
825522
825882
255255622
1456195947
5225332

32154645292
8653975768
59959775854
72158235555
82653185877
5258845695
355772
2755275222
6125522
5245938
2255535622
23951865112
151565733

3547759215262

97855145691

37252225337

2562654825272
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كما يف  13كانون األو 2222

فرع التأمني:

اسحياة (احتياطي حسايب)
البحري
شام سيارا ت
إلزامي سيارا ت
الصحي
اسحري
اهلندسي
السفر
السرقة
اامسووليا ت
اسحوادث الش صية
واثئ أتمني اامصارف الشاملة
اسحوادث العامة

إيرادا ت غري مكتسبة
.س.

مطالبا ت حدثت
ومل يبلغ عنها
.س.

مطالبا ت حتت التسوية
.س.

اجملموع
.س.

7155285922
3752815774
9757235222
4252585482
25556715221
3252125724
257935652
425727
2725135
654315994
1258625279
4115233

2255835254
352785325
11155945632
48456715727
9355825259
1258995222
5525222
35222
525222

553855312
5252195392
2452465795
459145852
2625236
825522
535259
8235749
653635677
835227

9652895976
2157475213
48351555222
54857785984
14752555282
4852645574
152515666
6715227
1215174
752365761
1952215956
5645418

51752925283

96752295575

9356465397

3559653465251
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-22

ذمم دائنة ودائنون خمتلفون

يتكون هلا البند مما يلي:
2223
.س .

أرتاح مستحرة التوزيع
مكافآ ت مستحرة
إيرادا ت آجار مربوضة مردماً
نفرا ت مستحرة
أرصدة دائنة أخرى
طوابع ورسوم أتمني
ضريبة الرواق واألجور
التأمينا ت االجتماعية

-23

كما يف  13كانون األو

2222
.س .

4854625514
52154365668
34654765135
1659125951
4556755288
1959485422
554715319

4855925367
1552825536
34157495222
6855165122
7953355447
3154625516
2854595468
251255381

82651815337

43951225817

اامطلوتا ت الضريبية ااموجلة

يتكون هلا البند مما يلي:
2222
.س .

2223
.س .

1255415619

1258655622

الرصيد يف بداية السنة
الضريبة الناجتة عن التغري اامرتاكم يف الريمة العادلة ليستثمارا ت
اامالية احملددة على أساس الريمة العادلة من خي الدخ الشام اآلخر

2456875222

251235961

الرصيد يف هناية السنة

5755525824

1258655622

حيث مت احتساب رصيد اامطلوتا ت الضريبية ااموجلة كما يلي:

التغري اامرتاكم يف الريمة العادلة ليستثمارا ت اامالية احملددة
على أساس الريمة العادلة من خي الدخ الشام اآلخر (إيضاح )7
معد ضريبة الدخ
اامطلوتا ت الضريبية ااموجلة الناجتة عن الزايدة يف الريمة العادلة ليستثمارا ت
اامالية احملددة على أساس الريمة العادلة من خي الدخ الشام اآلخر
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2223
.س .

كما يف  13كانون األو

2222
.س .

18156855159
%35

23953245232
%35

5755525824

1258655622

 -22موونة ضريبة الدخ
يتم قشكي موونة ضريبة الدخ وفراً ألحكام اامرسوم التشريعي رقم  41للعام  2225واللي حدد الضريبة وعد 35تاامئة من صايف األرتاح اخلاضعة
للضريبة ،بدون أية إضافا ت أخرى.
يتم إخضاع نتيجة أعما السنة للتعديي ت للوصو إىل الدخ اخلاضع للضريبة وذلا بسب اختيف اامعايري الدولية للترارير اامالية عن األنظمة
الضريبية السورية وهي كالتايل:
2223
.س .

3521456395255

أرتاح السنة قب الضريبة
يضاف  /ينز
ضريبة ريع عرارا ت
ضريبة أتجري عرار للشركة
استهيا اامباين
إيراد الريمة التأجريية للعرار اخلال تالسنة
أرتاح السنة الغري حمررة الناجتة عن قغريا ت أسعار الصرف

2222
.س .

68554125265

5295268
1455325122
2356695946
(28755825512
(98556835284

6835798
3658655752
2359295551
) (34255445622
) (63152265829

)
)

مصاريف زايدة رأس ااما

(455275631

) (355225532

)

موونة ديون مشكوا فيها

358875284

(452685558

)

األرتاح ( /اخلسائر) اخلاضعة للضريبة
ضريبة الدخ ()%35
مسامهة وطنية إلعادة اإلعمار ()%32

3554245244
251325617
2135264

(1454555129
-

)

موونة ضريبة الدخ وإعادة اإلعمار
إن حركة موونة ضريبة الدخ هي كالتايل:

255435723
2223
.س .

الرصيد يف بدية السنة
اامدفوع خي السنة
إضافا ت خي السنة

255435723

الرصيد يف هناية السنة

255435723
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2222
.س .

453245196
(453245196
-

)

 -21رأس ااما
 أتسست الشركة برأمسا مرداره  3522252225222لرية سورية موزع على  252225222سهم بريمة امسية  522لرية سورية للسهم الواحدمرخص ومدفوع تالكام .
 بتاريخ  24نيسان  2232يف اجتماع اهليئة العامة غري العادية قرر ت الشركة قعدي الريمة األمسية لسهم الشركة لتصبح مائة لرية سورية للسهمالواحد وبللا يكون العدد اإلمجايل ألسهم الشركة 3252225222سهم بريمة امسية  322لرية سورية للسهم الواحد وذلا تاشياً مع أحكام
اامادة  93من اامرسوم التشريعي رقم  29لعام .2233
 واف سلم مفوضي هيئة األوراق واألسواق اامالية السورية ووج الررار رقم ( /)12م على قعدي الريمة اإلمسية لسهم الشركة السورية الدوليةللتأمني – آروب سورية لتصبح مائة لرية سورية للسهم الواحد وبللا يكون العدد اإلمجايل ألسهم الشركة عشرة مييني سهم بريمة إمجالية مليار
لرية سورية  .كما حدد الررار ااملكور راريخ قنفيل قعدي الريمة اإلمسية ألسهم الشركة يف سوق دمش لألوراق اامالية يف هناية يوم األربعاء 6
حزيران .2232
 بتاريخ  25نيسان  ، 2238عرد ت اهليئة العامة غري العادية واليت قروم مرام اهليئة العامة العادية للشركة وقرر ت زايدة رأس ما الشركة عن طريضم جزء من األرتاح اامرتاكمة وبلغ وقدره  32252225222لرية سورية إىل رأس ااما  ،ليصبح رأمسا الشركة بعد الزايدة مبلغ 3532252225222
لرية سورية موزع على  3352225222سهم بريمة مائة لرية سورية للسهم الواحد وقوزيع األسهم النامجة ساانً بواقع سهم منحة واحد لك عشرة
أسهم حالية ،وبتاريخ  2توز  ،2238صدر قرار رقم (/)83م من سلم مفوضي هيئة األوراق واألسواق اامالية السورية تااموافرة على الزايدة
اامررتحة.
 بتاريخ  24نيسان  ، 2239عرد ت اهليئة العامة غري العادية واليت قروم مرام اهليئة العامة العادية للشركة ،وقرر ت زايدة رأس ما الشركة عن طريضم كام رصيد األرتاح اامدورة وجزء من االحتياطي اخلال وبلغ وقدره  33252225222لرية سورية إىل رأس ااما  ،ليصبح رأمسا الشركة بعد
الزايدة مبلغ  3523252225222لرية سورية موزع على  3253225222سهم بريمة  322لرية سورية للسهم الواحد وقوزيع األسهم النامجة ساانً
بواقع سهم منحة لك عشرة أسهم مملوكة حالية ،وبتاريخ  35توز  2239صدر قرار رقم ( / )321م من سلم مفوضي هيئة األوراق واألسواق
اامالية السورية تااموافرة على الزايدة اامررتحة.
 بتاريخ  22توز  ،2222عرد ت اهليئة العامة غري العادية واليت قروم مرام اهليئة العامة العادية للشركة ،وقرر ت زايدة رأس ااما عن طري ضم جزءمن األرتاح اامدورة وبلغ وقدره  6255225222لرية سورية ،ليصبح رأمسا الشركة بعد الزايدة مبلغ  3527255225222لرية سورية موزع على
 3257255222سهم بريمة إمسية  322لرية سورية للسهم الواحد وقوزيع األسهم النامجة عن هله الزايدة للمسامهني ساانً وبتاريخ  5قشرين األو
 2222صدر الررار (/334م) من سلم مفوضي هيئة األوراق واألسواق اامالية السورية تااموافرة النهائية على الزايدة اامررتحة .وبلغت مصاريف
زايدة رأس ااما اامدفوعة  355225532لرية سورية ح راريخ  13كانون األو  ،2222قوزعت على رسم طابع بريمة  2785662وبد قردمي
طل ااموافرة على زايدة رأس ااما  352225222وبد قسجي األوراق اامالية لدى اهليئة  3835522وقسجي وإيداع لدى مركز اامراضة واسحفظ
اامركزي .425152
 بتاريخ  4أاير  ،2223عرد ت اهليئة العامة غري العادية واليت قروم مرام اهليئة العامة العادية للشركة ،وقرر ت زايدة رأس ااما عن طري ضم جزءمن األرتاح اامدورة يف البياان ت اامالية للسنة اامالية اامنتهية يف  13كانون األو  2222وبلغ وقدره  6155255222لرية سورية ،ليصبح رأمسا
الشركة بعد الزايدة مبلغ  3511452255222لرية سورية موزع على  3151425252سهم بريمة إمسية  322لرية سورية للسهم الواحد وقوزيع
األسهم النامجة عن هله الزايدة للمسامهني ساانً ،وبتاريخ  2آب  2223صدر الررار (/325م) من سلم مفوضي هيئة األوراق واألسواق اامالية
السورية تااموافرة النهائية على الزايدة اامررتحة .وبلغت مصاريف زايدة رأس ااما اامدفوعة  455275631لرية سورية قوزعت بني  452225222لرية
سورية بد دراسة طل اإلصدار و 2925572لرية سورية رسم طابع و 3925575لرية سورية بد قسجي أوراق مالية ،و 445468لرية سورية
رسوم قسجي وإيداع لدى مركز اامراصة واسحفظ اامركزي.
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 - 24االحتياطي الرانوين واخلال
حدد ت اامواد  397و 398من قانون الشـركا ت رقم  29راريخ 24شـباط  ،2233االحتياطي الرانوين وعد  %32من صـايف األرتاح السنوية قب
الضريبة ،ح بلوغه  %25من رأ س ااما  .ويتمث االحتياطي االختياري وبلغ يتم اقتطاعه من أرتاح السنوا ت السابرة على أن القزيد قيمة االقتطاع
عن  %22من أرتاحها الصافية عن قلا السنة بناءً على قرار اجلمعية العمومية للمسامهني.
يف السنة اامنتهية يف  13كانون األو  2223مت ختصيص احتياطي قانوين عن أرتاح السنة اامنتهية يف  13كانون األو  2223بعد استبعاد أرتاح
فروقا ت أسعار الصرف غري احملررة ليكون مبلغ االحتياطي عن السنة  35952865153لرية سورية.
-25

التغري اامرتاكم يف الريمة العادلة ليستثمارا ت اامالية احملددة على أساس الريمة العادلة من خي الدخ الشام اآلخر

يتكون هلا البند مما يلي:
2223
.س .

كما يف  13كانون األو

التغري اامرتاكم يف الريمة العادلة ليستثمارا ت اامالية احملددة
18156855159
على أساس الريمة العادلة من خي الدخ الشام اآلخر (إيضاح )7
مطلوتا ت ضريبية موجلة انجتة عن التغري يف الريمة العادلة ليستثمارا ت اامالية احملددة
(5755525824
على أساس الريمة العادلة من خي الدخ الشام اآلخر (إيضاح )23
12653125555

2222
.س .

23953245232
) (1258655622

)

38652185432

مت احتساب صايف التغري اامرتاكم يف الريمة العادلة ليسثمارا ت اامالية احملددة على أساس الريمة العادلة من خي الدخ الشام اآلخر كما يلي:

التغري يف الريمة العادلة ليستثمارا ت (إيضاح )7
الضريبة الناجتة عن التغري اامرتاكم يف الريمة العادلة ليستثمارا ت اامالية احملددة
على أساس الريمة العادلة من خي الدخ الشام اآلخر (إيضاح )23

2223
.س .

كما يف  13كانون األو

36455835147
(2456875222
31958945345
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2222
.س .

3554795752
) (251235961
3153575787

)

-26

صايف أقساط التأمني

يتكون هلا البند مما يلي:
للسنة اامنتهية يف  13كانون األو 2223
حصة معيدي التأمني

إمجايل

األقساط اامكتت هبا
أتمينا ت حياة
أتمينا ت عامة
صايف التغري يف احتياطي أقساط غري مكتسبة
أتمينا ت حياة
أتمينا ت عامة

.س.

.س.

صايف التغري يف احتياطي أقساط غري مكتسبة
أتمينا ت حياة
أتمينا ت عامة

.س.

31156535629
1552951215122

(7253315468
(3581158115712

) 6155185363
) 3569554895592

1566259745953

(3592159475222

) 3575952275753

(2752185459
(93155945522

) 855125527
) 47359295122

(3855255952
(44356655222

)
)

(94256125983

) 48254635827

(46253735374

)

2572251435972

األقساط اامكتت هبا
أتمينا ت حياة
أتمينا ت عامة

صايف

(3542154855191

) 3529858565577

إمجايل

للسنة اامنتهية يف  13كانون األو 2222
حصة معيدي التأمني

صايف

.س.

.س.

.س.

5254295751
3537655485489

(2551975967
(58357295212

) 2552335786
) 59458195257

3522659585242

(62753275399

) 63958535241

) 153755362
(252495283

(3353265576
956385226

)

(354885152
3522554695892
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353265283
(62559835338

(759135434
) 755695345

)

(1625269

)

) 63954885774

 -27فوائد من ودائع لدى اامصارف
يتكون هلا البند مما يلي:

العملة األصلية

ودائع استحراقاهتا األصلية لثيثة أشهر
ودائع استحراقاهتا األصلية لثيثة أشهر
ودائع قستح خي سنة
ودائع قستح خي سنة
ودائع قستح خي أكثر من سنة

لرية سورية
دوالر أمريكي
لرية سورية
دوالر أمريكي
لرية سورية

2223
مبلغ الفائدة
.س.

1652675152
6858735222
37254915332
158935261
27951225727
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للسنة اامنتهية يف  13كانون األو
نسبة الفائدة
%

8-7525
155-256
9525-7575
3

العملة األصلية

لرية سورية
دوالر أمريكي
لرية سورية
دوالر أمريكي
لرية سورية

2222
مبلغ الفائدة
.س.

2157925945
1455525469
35254495512
455625922
1645184
23557225252

نسبة الفائدة
%

7525-7
2579-35861
8-7535
2592
7

-28

صايف اامطالبا ت

يتكون هلا البند مما يلي:

اامطالبا ت اامدفوعة
أتمينا ت حياة
أتمينا ت عامة
التغري يف التزاما ت عرود التأمني

أتمينا ت حياة
أتمينا ت عامة

إمجايل

للسنة اامنتهية يف  13كانون األو 2223
حصة معيدي التأمني

صايف

.س.

.س.

.س.

(2852875812
(91151855366

) 3355655222
) 56458525138

(3655225812
(16855145848

)
)

(96354725996

) 57654355138

(18552575678

)

3956645341
(32951655383

(3657595923
) 5955225879

) 259245242
(4958425122

)

4257625978

(4659185262

)

(41359955718

)

(8957235218

)

(3525353745214

) 63953785296

إمجايل

اامطالبا ت اامدفوعة
أتمينا ت حياة
أتمينا ت عامة
التغري يف التزاما ت عرود التأمني

أتمينا ت حياة
أتمينا ت عامة

.س.

للسنة اامنتهية يف  13كانون األو 2222
حصة معيدي التأمني

.س.

صايف

.س.

(857225372
(59259965586

) 651225222
) 13153785479

(254225372
(27758385327

)
)

(59957385758

) 13954785479

(28252425279

)

(151225222
9952855464

) 152225222
(3953225263

(2825222
) 8253855221

9559855464

(3652825263

) 7959255221

(52157115294
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) 12151985238

(22251155276

)

)

-29

عموال ت مدفوعة ومصاريف إنتاج أخرى

يتكون هلا البند مما يلي:
للسنة اامنتهية يف  13كانون األو
2222
2223
.س .
.س .

عموال ت مدفوعة
صندوق قعويض متضرري حوادث السري
األقعاب اإلدارية اامدفوعة لشركة إدارة النفرا ت الطبية
حصة صندوق الرعاية االجتماعية
عمولة االحتاد السوري لشركا ت التأمني
مصاريف إنتاج أخرى
اسحسوما ت ااممنوحة

31952245771
454555724
32252225546
2152475222
2255225222
3657545894
5254715836

6258735591
9925681
1759945239
553235149
958265236
3254175327
3458285353

17654765955

34452135118

 -12رواق وأجور وملحراهتا
يتكون هلا البند مما يلي:
للسنة اامنتهية يف  13كانون األو
2222
2223
.س .
.س .

رواق وأجور
أتمينا ت اجتماعية
حوافز ومكافآ ت
بد مواصي ت
بد تثي
بدال ت أخرى
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36259245277
2155525325
22552375562
7254265549
3752185722
3355795279

32753275946
2255585961
8552535697
2952495552
3358895142
259165232

48857385292

27656315728

-13

مصاريف إدارية وعمومية

يتكون هلا البند مما يلي:
للسنة اامنتهية يف  13كانون األو
2222
2223
.س .
.س .

قرطاسية ولوازم مكتبية
كهرتاء وهاقف وقدفئة
إعين
إجيار ومصاريف مكتبية
هدااي وضيافة
أقعاب اخلبري االكتواري
أقعاب مهنية
ضرائ ورسوم وطوابع
اشرتاكا ت
صيانة
مصاريف أتمني
فوائد وأعباء مالية لشركا ت إعادة التأمني
نفرا ت قنر ومصاريف أخرى

-12

3658995352
5456845114
559285223
3558275222
2259895195
8425222
8251555392
152525147
554525776
4655715323
2552435567
3153225222
2458645952

3755525225
2752655277
552745197
2653445219
654665812
8425222
4655225575
1252125932
459565235
1158255656
3557485216
3256225222
1254865294

13555675811

25957325214

رحبية السهم األساسية واام ففة

يتكون هلا البند مما يلي:
للسنة اامنتهية يف  13كانون األو
2222
2223
.س .
.س .

3521252775154
3151425252

صايف ربح السنة
اامتوسط اامرجح لعدد األسهم*

92516

رحبية السهم األساسية واام ففة
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68554125265
3151425252
53518

* مت احتساب اامتوسط اامرجح لعدد األسهم كما يلي:
اامتوسط اامرجح لعدد األسهم
الفرتة

 13كانون األو 2222
 13كانون األو 2223

للسنة اامنتهية يف  13كانون األو
2222
2223

عدد األسهم

3257255222
6155252

3257255222
6155252

3257255222
6155252

3151425252

3151425252

قبعاً اما جاء يف اإليضاح رقم  ،21مت قعدي اامتوسط اامرجح لعدد األسهم كما يف  13كانون األو  2222بعدد األسهم اجملانية ،بناءً على اامعيار
احملاسيب الدويل رقم  11اللي يرضي بتعدي عدد األسهم أبثر رجعي من بداية أو فرتة مرارنة ،وذلا إذا ارقفع عدد األسهم العادية نتيجة رمسلة
أو إصدار أسهم منحة أو جتزئة األسهم.
قتطاب رحبية السهم األساسية واام ففة يف الريمة لعدم وجود أدوا ت أصدرهتا الشركة ذا ت أتثري على حصة السهم يف األرتاح عند حتويلها.
-11

االلتزاما ت الطارئة

كما هو متعارف عليه يف اجلمهورية العربية السورية فإن الشركة قروم بعملياهتا وف التطبيرا ت ااموضوعة من قب السلطا ت اامالية والتنظيمية ومن
قب هيئة اإلشراف على التأمني السورية .تت دراسة األعما الضريبية اخلاضعة لسنة  ،2239وبرأي اإلدارة فإن أية دراسة ضريبية الحرة لن قودي
إىل أعباء إضافية ومت سداد فروقا ت التكليف الضرييب عن أعوام  2234و 2235و 2236و 2237و.2238
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 -14التحلي الرطاعي
إن التحلي الرطاعي إليرادا ت ونتائج فروع التأمني للسنة اامنتهية يف  13كانون األو  2223هي كالتايل:
محاية
.س.

أتمينا ت اسحياة

االدخاري
.س.

البحري
.س.

-

-

إمجايل األقساط اامكتت هبا

31155815852

أقساط واردة من اجملع
إلغاءا ت األقساط

(553975651

)

اسحسوما ت ااممنوحة
حصة معيدي التأمني من األقساط اامكتت هبا (نسيب)

(459555731
(1851285183

)
) (425934

-

حصة معيدي التأمني من األقساط اامكتت هبا (اختياري)
حصة اجملمع من األقساط يف السنة اسحالية

(1357445371
-

)

-

حصة معيدي التأمني من األقساط اامكتت هبا (فائض)

552655412

-

إمجايل حصة معيدي التأمني من األقساط اامكتت هبا

(7252725554

26351475951
(565744

45457845223
) (653265351

(251885172
) (4451425242
(22954165228
-

) (425934

أتمني اامركبا ت
سيارا ت شام
سيارا ت إلزامي
.س.
.س.

) (25157785272

الصحي
.س.

52252725282

) (3358325428

)
)

-

(759215828
-

)

-

3572454265277

اسحري
.س.

375665

7454155274

السرقة
.س.

) (5258725799

) (2545861

) (375665

) (2258275978
(98255525222

) (6675112
) (2953995828

)
)

-

(1553565392
-

)

-

(1451795936
-

)

-

(3251585212

) (3958785195

)

-

) (3251585212

) (5452585133

) (98255525222

) (6451555998

-

-

)

صايف األقساط اامكتت هبا

5151575912

552245536

553245769

41652995818

44652755711

66853755122

953575281

-

أقساط السنة الفائتة ( 32شهر)
إمجايل حصة اامعيدين عن سنة فائتة ( 32شهر)

32851865399
7252725554

552655412
425934

26352935229
25157785272

44856575868
-

52854575872
1451795936

3567355115278
98255525222

7453825433
6451555998

-

إمجايل األقساط غري اامكتسبة يف هناية السنة
حصة معيدي التأمني من أقساط غري مكتسبة يف هناية السنة

(4953295229
3658455231

) (5354385152
-

) (6551225822
6154445537

) (37954615347
-

إمجايل األقساط غري مكتسبة يف بداية السنة
حصة معيدي التأمني من أقساط غري مكتسبة يف بداية السنة

3957885824
(851325726

5157225338
)

3752815774
(3656665254

4252585482
)

إمجايل التغيري يف احتياطي أقساط غري مكتسبة
صايف التغيري يف احتياطي أقساط غري مكتسبة

(2951425225
(2258275738

) 251235766
) 251235766

(4852195228
(352625565

صايف أقساط التأمني

1255525234

755265282

158645224

العموال ت اامربوضة
إيرادا ت أخرى

3355425912
-

45466

1252235641
-

صايف اإليرادا ت
إمجايل اامطالبا ت اامدفوعة
حصة معيدي التأمني من إمجايل اامطالبا ت اامدفوعة (نسيب)
حصة معيدي التأمني من إمجايل اامطالبا ت اامدفوعة (اختياري)
حصة معيدي التأمني من إمجايل اامطالبا ت اامدفوعة (فائض خسارة)

4452915346
(3258525222
3355655222
-

إمجايل حصة معيدي التأمني من إمجايل اامطالبا ت اامدفوعة

3355655222

صايف اامطالبا ت اامدفوعة

(352855222

مطالبا ت قيد التسوية يف هناية السنة

(259365933

حصة معيدي التأمني من اامطالبا ت قيد التسوية يف هناية السنة
مطالبا ت قيد التسوية يف بداية السنة

254935818
2255835254

-

755125748
) (3552525272
-

1652655847
)
-

) (3552525272
)

)

) (22151815349
3157535966

) (66856315133
19252395999

) (2956725364
2557425199

)

9757235222
(855325273

25556715221
) (35253325133

3252125724
) (953395861

425727
) (165616

) (31954245665
) (31954245665

) (32556635949
) (32254225254

) (43259425288
) (37258125622

) (3954435442
) (258385924

) 425727
) 45273

29658955371

14558515479

49551445722

651185379

457425528
-

357625236

3358565932
3835128

15255915987
) (31356115167
154535682
-

49753265736
) (78853715885
54752825616
-

3851765199
) (3151715722
3259155638
357825393
-

54752825616

3257375829

29658955371
(4259485142
(4259485142

-

154535682

)

45273
)

45273

-

) (32853835687

) (24352915249

) (6555893

)

-

(352785325

) (47156995328

) (14458645963

) (31755255566

) (3756495222

) (5525222

-

352345239
352785325

558555291
48456715727

32954485832
11155945632

3555725252
1258995222

1855222
5525222
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9652895746
9355825259

)

)

إن التحلي الرطاعي إليرادا ت ونتائج فروع التأمني للسنة اامنتهية يف  13كانون األو  2223هي كالتايل /رابع:
التغطيا ت اامصرفية
.س.

إمجايل األقساط اامكتت هبا

42553125116

أقساط واردة من اجملع
إلغاءا ت األقساط

1657155627
-

اسحسوما ت ااممنوحة
حصة معيدي التأمني من األقساط اامكتت هبا (نسيب)
حصة معيدي التأمني من األقساط اامكتت هبا (اختياري)
حصة اجملمع من األقساط يف السنة اسحالية
حصة معيدي التأمني من األقساط اامكتت هبا (فائض)

اهلندسي
.س.

115222

-

(28553125116
(31254235122

(365622
)
)

-

-

اامسووليا ت
.س.

السفر
.س.

6653635422
(451125712

(956535472
) (6354195622

353345292
) (95222

-

) (355222
)

-

-

-

-

-

-

اسحوادث الش صية
.س.

1155535572

اسحوادث العامة
.س.

752545376

1572753555124

) (3415126

) (925679

) (8895652
(3359255212

) (353745475
) (5365258

) (5254715836
) (3536651185415

) (5635222
-

) (62553875465
(31254235122

(857795622
-

)
)
)
)

(1252165425

إمجايل حصة معيدي التأمني من األقساط اامكتت هبا

(43755535616

-

(2256845614

) (352775278

) (3591653815625

)

صايف األقساط اامكتت هبا

4451345127

365622

(952625422

) 352925292

3358115982

457295744

3567651375532

أقساط السنة الفائتة ( 32شهر)
إمجايل حصة اامعيدين عن سنة فائتة ( 32شهر)

46358655961
43755535616

115222
365622

6358285672
6354195622

353255292
-

1154285264
2256845614

659635497
352775278

1566259745953
3592159475222

إمجايل األقساط غري اامكتسبة يف هناية السنة
حصة معيدي التأمني من أقساط غري مكتسبة يف هناية السنة

(38457465185
36752225654

) (315282
65642

) (2258925252
2255385822

) (4425216
-

) (257845599( ) 2252445958
4125933
3254325782

) (3547759215262
73451935879

إمجايل األقساط غري مكتسبة يف بداية السنة
حصة معيدي التأمني من أقساط غري مكتسبة يف بداية السنة

1258625279
(1352715532

)

إمجايل التغيري يف احتياطي أقساط غري مكتسبة

(35358845326

) (315282

) (2252985422
) (965322

) (6354195622

) (365622

-

257935652
(255365522

)

) (3695723

) (251535188( ) 3156125964

) (94256125983

)

) (46253735374

-

4115233
) (2735464

صايف التغيري يف احتياطي أقساط غري مكتسبة

(3653165962

) (65642

) (3695723

) (253935943( ) 651125923

صايف أقساط التأمني

2853775165

95962

(951585522

) 9225169

555215259

255375821

3523653465116

العموال ت اامربوضة
إيرادا ت أخرى

5751925223
-

45352

2456685572
4385652

25232

259765258
85723

1255442
35214

34557315282
251715739

صايف اإليرادا ت
إمجايل اامطالبا ت اامدفوعة

8555695566
-

345332

-

854885238
(158425481

258445279
) (2265475

3516452115317
) (3522852965122

حصة معيدي التأمني من إمجايل اامطالبا ت اامدفوعة (نسيب)
حصة معيدي التأمني من إمجايل اامطالبا ت اامدفوعة (اختياري)

-

-

-

-

255425793
-

-

حصة معيدي التأمني من إمجايل اامطالبا ت اامدفوعة (فائض خسارة)

-

-

-

-

-

إمجايل حصة معيدي التأمني من إمجايل اامطالبا ت اامدفوعة

-

-

-

-

255425793

325235

صايف اامطالبا ت اامدفوعة
مطالبا ت قيد التسوية يف هناية السنة

-

-

-

-

(352975692
(35222

) (2365262
) (525222

) (41259285389
) (97855145691

حصة معيدي التأمني من اامطالبا ت قيد التسوية يف هناية السنة

-

-

-

-

736

-

25352555672

مطالبا ت قيد التسوية يف بداية السنة

-

-

-

-

35222

-

3557285698
-
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)

51752925283
) (21159125272

)

2725135

654315994
(553325717

-

1657155627
) (8259365222

)

)

)

-

-

اجملموع
.س.

9225179

-

325235

-

525222

)

)

57253245245
552445286
57751685313

96752295575

)

)

إن التحلي الرطاعي إليرادا ت ونتائج فروع التأمني للسنة اامنتهية يف  13كانون األو  2223هي كالتايل /رابع:
محاية
.س.

أتمينا ت اسحياة

االدخاري
.س.
-

)

أتمني اامركبا ت
سيارا ت شام
سيارا ت إلزامي
.س.
.س.

الصحي
.س.

اسحري
.س.

) (32758485222

) (6453275442

) (1252325122

3259745599

(3352725153

) (4559415527

) 3552525222

-

652255363
) (5256595122

(956695543
) (5357295744

) (3159635223
)

) 6275752
(555615513

) (825522

-

3954375123

-

458265722

575752

5252195392
(3953775222

)

-

459145852
(455135845

825522
) (575752

)

-

(6285683

)

-

)

-

(1115826

)

-

353915338
) (8155381

-

-

-

-

-

-

حبري
.س.
(352345239

حصة معيدي التأمني من اامطالبا ت قيد التسوية يف بداية السنة

(3952535719

إمجايل التغري يف احتياطي اامطالبا ت قيد التسوية

3956645341

-

صايف التغيري يف اامطالبا ت قيد التسوية
مطالبا ت حدثت ومل يبلغ عنها يف هناية السنة

259245242
-

-

(3955965843

) (3256245713

-

حصة معيدي التأمني من مطالبا ت حدثت ومل يبلغ عنها يف هناية السنة

-

-

3952115155

مطالبا ت حدثت ومل يبلغ عنها يف بداية السنة
حصة معيدي التأمني مطالبا ت حدثت ومل يبلغ عنها يف بداية السنة

-

-

553855312
(459995836

2452465795
)

إمجايل التغري يف احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها

-

-

(3454335729

) (2656325525

) (356925552

صايف التغيري يف مطالبا ت حدثت ومل يبلغ عنها

-

-

(1785372

) (2656325525

) (354525413

اسرتدادا ت من مطالبا ت مدفوعة هناية السنة
حصة اامعيدين من اسرتدادا ت من مطالبا ت مدفوعة هناية السنة

-

اسرتدادا ت من مطالبا ت مدفوعة بداية السنة

-

صايف التغري يف اسرتدادا ت من اامطالبا ت اامدفوعة

-

عموال ت مدفوعة للوكيء
عموال ت مدفوعة امندويب اامبيعا ت
عموال ت مدفوعة للبنا
عموال ت شركا ت التأمني (اإلعادة احمللية)
عموال ت موظفني
عمولة االحتاد السوري لشركا ت التأمني إلدارقه جتمع اإللزامي
مصاريف أتمينة أخرى
األقعاب اإلدارية اامدفوعة لشركا ت إدارة النفرا ت الطبية

(356615223
(6675736
-

بدال ت اهليئة
حصة صندوق قعويض متضرري حوادث السري سهولة اامسب

(772137
-

صايف اامصاريف

(252475234

صايف أرتاح( /خسائر) فروع التأمني

4358465312

-

-

-

-

-

-

-

-

4555225116

325242

(7525894
(345128

حصة صندوق الرعاية االجتماعية

325242

)
)
) (565852

-

-

-

(4365386
(3415762

-

(145812
) (854215246
) (758945322
-

)
)
(2255225222
) (354635842
-

) (355675747
-

) (256935947
(454555724

) (4825222
) (135591

-

-

) (3558265271
(852755525

)
)

-

4556375966
(3375612
-

1575915

) (1855222

-

(4425162

) (3295485

) (65249

)

-

(1359785139
(645282

) (5451265186
) (153695442

) (352755426
) (415422

)
)

-

(3352285516
)
) (252255612
-

) (3559755424
)
(32252225546

(935152
) (253235896
)

)
)

-

) (152525747
)

) (3252295222
-

) (4455282
-

)

-

)

-

) (3858585263

) (33755325199

) (34251725995

) 3752275786

37951825774

22852225992

) (45855265976
1855995742

) (451655352
3452335249

)

45273

)

)

)

-

(2152475222
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)

السرقة
.س.

إن التحلي الرطاعي إليرادا ت ونتائج فروع التأمني للسنة اامنتهية يف  13كانون األو  2223هي كالتايل /رابع:
حصة معيدي التأمني من اامطالبا ت قيد التسوية يف بداية السنة

التغطيا ت اامصرفية
.س.
-

اهلندسي
.س.

السفر
.س.

اامسووليا ت
.س.

إمجايل التغري يف احتياطي اامطالبا ت قيد التسوية

-

-

-

-

-

-

صايف التغيري يف اامطالبا ت قيد التسوية

-

-

مطالبا ت حدثت ومل يبلغ عنها يف هناية السنة
حصة معيدي التأمني من مطالبا ت حدثت ومل يبلغ عنها يف هناية السنة

(1456195947
1351365171

) (25492
35245

مطالبا ت حدثت ومل يبلغ عنها يف بداية السنة
حصة معيدي التأمني مطالبا ت حدثت ومل يبلغ عنها يف بداية السنة

653635677
(558615781

)

إمجايل التغري يف احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها

(2854785272

) (25492

صايف التغيري يف مطالبا ت حدثت ومل يبلغ عنها

(152255682

) (35245

-

اسحوادث الش صية
.س.

(734

-

(2

-

) (456175352
456275972

)

-

)

-

(3351255338

-

(3158915589

-

(25156245341

)
)
)

) (255255622
355535148

) (5225332
825796

) (37252225337
8258925858

8235749
(6185842

835227
) (525922

9356465397
) (1555635429

)

) (357215873

) (4425885

) (7851755922

)

) (7935165

) (4325989

) (1152445473

)

اسرتدادا ت من مطالبا ت مدفوعة هناية السنة

-

-

-

-

-

-

4658215124

حصة اامعيدين من اسرتدادا ت مطالبا ت مدفوعة هناية السنة
اسرتدادا ت من مطالبا ت مدفوعة بداية السنة

-

-

-

-

-

-

(9525831

صايف التغري يف اسرتدادا ت من اامطالبا ت اامدفوعة
عموال ت مدفوعة للوكيء

-

-

-

-

-

-

4558725533
(5855428

)

) (995142
)

) (9157515999
(154425658

)
)

-

(3265382
) (4353365528

)
)

(2255225222

)

(3657545894
(32252225546

)
)

-

2625236
(2435271

) (825882

اسحوادث العامة
.س.

اجملموع
.س.

)

) (451755314
) (85417

535259

-

) (135821
) (135821

(275534

)

عموال ت مدفوعة امندويب اامبيعا ت
عموال ت مدفوعة للبنا

-

-

(358165442
(55722

) (655889
)

عموال ت شركا ت التأمني (اإلعادة احمللية)
عموال ت موظفني

-

-

) (351225469

-

) (4945692

عمولة االحتاد السوري لشركا ت التأمني إلدارقه جتمع اإللزامي

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(35662

مصاريف أتمينة أخرى
األقعاب اإلدارية اامدفوعة لشركا ت إدارة النفرا ت الطبية

(452255584
-

)

بدال ت اهليئة
حصة صندوق قعويض متضرري حوادث السري سهولة اامسب

(257735396
-

) (222

حصة صندوق الرعاية االجتماعية

-

-

) (1725972
-

-

-

) (245662

) (65613

) (152255317
(35952

-

) (2225452
-

-

-

صايف اامصاريف

(3252225462

) (15325

) (155445238

) (3565537

) (557935284

صايف أرتاح( /خسائر) فروع التأمني

7555475326

335225

3253845682

7655862

256965714
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) (245336

) (435768

-

)

)

-

) (2359775852
(454555724

)
)

-

(2152475222

)

) (7925475
252535824

) (77959765727
58452565432

)

إن التحلي الرطاعي إليرادا ت ونتائج فروع التأمني للسنة اامنتهية يف  13كانون األو  2222هي كالتايل:
محاية
.س.

أتمينا ت اسحياة

االدخاري
.س.

إمجايل األقساط اامكتت هبا

4651685238

إلغاءا ت األقساط
اسحسوما ت ااممنوحة

(354995275
(8285462

)
) 755245

حصة معيدي التأمني من األقساط اامكتت هبا (نسيب)
حصة معيدي التأمني من األقساط اامكتت هبا (اختياري)

(952245982
(3651195281

) (115724
)

حصة اجملمع من األقساط يف السنة اسحالية
حصة معيدي التأمني من األقساط اامكتت هبا (فائض)
إمجايل حصة معيدي التأمني من األقساط اامكتت هبا

(2551645261

البحري
.س.

555425832

-

6956365334

-

(4835236
(1245375
) (3458685642
(5357955577

) (115724

أتمني اامركبا ت
سيارا ت شام
سيارا ت إلزامي
.س.
.س.

32355195635
) (351915432
)
)
)

-

-

(2352825679

3485226

2557585697

) (3458725965
) (754475945

) (3835887
) (2895481

) (465418
)

)

(18252755783
)

) (3353385882
(3356825777

) (935593
)

)

)

) (4259965889

) (18252755783

) (2257995657

) (935593

39756625264
24451215222

25354585811
61953825559

254875672
2555765832

325377
3235768

2352825679

18252755783

2257995657

935593

) (3752815774

) (4252585482

) (9757235222

) (25556715221

) (3252125724

) (425727

3656665254
651225428

5256635126

صايف األقساط اامكتت هبا
أقساط السنة الفائتة ( 32شهر)

3856765222
4458685941

555825353
555425832

253665726
6953155298

إمجايل حصة اامعيدين عن سنة فائتة ( 32شهر)

2551645261

115724

6656645237

إمجايل األقساط غري اامكتسبة يف هناية السنة

(3957885824

) (5157225338

حصة معيدي التأمني من أقساط غري مكتسبة يف هناية السنة
إمجايل األقساط غري مكتسبة يف بداية السنة

851325726
3352935352

5351335394

حصة معيدي التأمني من أقساط غري مكتسبة يف بداية السنة

(553175544

)

) (455995926

25551345269

) (3352335269
(556455847

65452515524

اسحري
.س.

) (3957365232

) (6656645237

(455995926

الصحي
.س.

السرقة
.س.

9555465279
32253465225
-

-

-

-

855325273
6859225216

35253325133
29258845892

953395861
558645284

165616
615234

(352825182

) (37155285223

) (556445664

) (565731

إمجايل التغيري يف احتياطي أقساط غري مكتسبة

(856975652

) (254285924

) (3259815146

) 3256225824

(2858235364

) 1752335869

(451665642

) 225127

صايف التغيري يف احتياطي أقساط غري مكتسبة

(555225492

) (254285924

) (4365882

) 3256225824

(2351935271

) 3558345359

(8935443

) 25212

صايف أقساط التأمني
العموال ت اامربوضة

3153515712
258445856

153715227
632

إيرادا ت أخرى

-

-

357495824
3253365292

-

صايف اإليرادا ت

3559985586

153715817

إمجايل اامطالبا ت اامدفوعة
حصة معيدي التأمني من إمجايل اامطالبا ت اامدفوعة (نسيب)
حصة معيدي التأمني من إمجايل اامطالبا ت اامدفوعة (اختياري)

(752225222
651225222
-

) (357155412
-

حصة معيدي التأمني من إمجايل اامطالبا ت اامدفوعة (فائض خسارة)

(652995592

)

32653495321
-

-

157915982

3358655936
)

-

-

37652685993
259175722
-

32959415285

37952265733

(6451695289
-

) (32759655924
151395292

) (44452935614
13258125324
-

-

-

-

-

إمجايل حصة معيدي التأمني من إمجايل اامطالبا ت اامدفوعة

651225222

-

-

-

151395292

صايف اامطالبا ت اامدفوعة
مطالبا ت قيد التسوية يف هناية السنة

(7225222
(2255835254

) (357155412
)

حصة معيدي التأمني من اامطالبا ت قيد التسوية يف هناية السنة

3952535719

-

352345239

مطالبا ت قيد التسوية يف بداية السنة
حصة معيدي التأمني من اامطالبا ت قيد التسوية يف بداية السنة

3952835254
(3652135719

)

-

252785325
(357775328

إمجايل التغري يف احتياطي اامطالبا ت قيد التسوية

(151225222

)

-

8225222

(6451695289
) (48456715727
3256245713
51253315234
) (3652215592
4754195127
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26752725992

-

)
(352785325

26752725992
-

) (32456465634
) (11155945632

355965229
158325988

13258125324
) (31152595512
) (9355825259

155687
-

)

-

-

845911
) (355267
) (1258995222

)

182

554295237

-

)

325427
225898

) (3225222
635281
215652

)

)
) (5525222

32758485222

6453275442

1252325122

1855222

14757365599
) (32855655716

6956225516
) (4857125871

2756295222
) (2553865252

5525222
) (1855222

3453235989

(2359635521

) (552925222

)

-

)

)

إن التحلي الرطاعي إليرادا ت ونتائج فروع التأمني للسنة اامنتهية يف  13كانون األو  2222هي كالتايل /رابع:
إمجايل األقساط اامكتت هبا

التغطيا ت اامصرفية
.س.

اهلندسي
.س.
-

8253555697

اامسووليا ت
.س.

السفر
.س.

6885179

453165752

إلغاءا ت األقساط

-

-

(6415222

) (75594

اسحسوما ت ااممنوحة
حصة معيدي التأمني من األقساط اامكتت هبا (نسيب)

-

-

(3575292
(152365976

)
)

حصة معيدي التأمني من األقساط اامكتت هبا (اختياري)
حصة اجملمع من األقساط يف السنة اسحالية

(7853815776
-

حصة معيدي التأمني من األقساط اامكتت هبا (فائض)

)

)

اسحوادث الش صية
.س.

اسحوادث العامة
.س.

-

-

3256895992
)

352815227

اجملموع
.س.

3525752915296

)

(1253145854

-

(2275422
(657715599

) (25596
) (1465746

) (3458285353
) (42557525897

)
)

-

-

-

(357445295
-

) (1135935
-

) (38351565122
-

)

-

-

-

(2451365316

)

-

(152365976

إمجايل حصة معيدي التأمني من األقساط اامكتت هبا

(7853815776

3395284
154915552

صايف األقساط اامكتت هبا
أقساط السنة الفائتة ( 32شهر)

159735923
8253555697

-

إمجايل حصة اامعيدين عن سنة فائتة ( 32شهر)

7853815776

إمجايل األقساط غري اامكتسبة يف هناية السنة
حصة معيدي التأمني من أقساط غري مكتسبة يف هناية السنة

(1258625279
1352715532

إمجايل األقساط غري مكتسبة يف بداية السنة
حصة معيدي التأمني من أقساط غري مكتسبة يف بداية السنة

1451125752
(1351225422

-

)

) (6785663

) (61354215115

)

359445696
3256895992

4235772
352815227

58257265756
3522659585242

-

152365976

-

855375894

6785663

62753275399

-

(257935652
255365522

) (2725135
-

) (654315994
553325717

) (4115233
2735464

) (51752925283
21159125272

-

558545952
(453595152

-

759865291
(556325958

1215983
) (2225173

51558235913
) (21258215993

)

إمجايل التغيري يف احتياطي أقساط غري مكتسبة

354685473

-

152615122

(425464

) 355725299

(3295212

) (354885152

)

صايف التغيري يف احتياطي أقساط غري مكتسبة

354195583

-

354225472

(425464

) 352725278

(185317

) (1625269

)

صايف أقساط التأمني
العموال ت اامربوضة

554335522
659145773

-

355195754
352985578

6185123

152345774
356915892

1615611
3435227

58251445487
2956215632

إيرادا ت أخرى

255467

-

855166

35651

15236

368

159325214

صايف اإليرادا ت

3251735742

-

257215698

6195974

457335882

5255228

63158585111

)

)

6825785
6825785

(855375894

-

)

2295853

-

إمجايل اامطالبا ت اامدفوعة

-

-

-

-

(255625444

-

(62758225521

حصة معيدي التأمني من إمجايل اامطالبا ت اامدفوعة (نسيب)
حصة معيدي التأمني من إمجايل اامطالبا ت اامدفوعة (اختياري)

-

-

-

-

351975762
-

-

13855935349
151425942

حصة معيدي التأمني من إمجايل اامطالبا ت اامدفوعة (فائض خسارة)

-

-

-

-

-

-

إمجايل حصة معيدي التأمني من إمجايل اامطالبا ت اامدفوعة

-

-

-

-

351975762

-

12359145289

صايف اامطالبا ت اامدفوعة
مطالبا ت قيد التسوية يف هناية السنة

-

-

-

-

(353625682
(35222

-

(12558885434
) (96752295575

حصة معيدي التأمني من اامطالبا ت قيد التسوية يف هناية السنة
مطالبا ت قيد التسوية يف بداية السنة

-

-

-

-

734
215822

-

25156245341
99952425348

حصة معيدي التأمني من اامطالبا ت قيد التسوية يف بداية السنة

-

-

-

-

(325364

-

(21753325262

إمجايل التغري يف احتياطي اامطالبا ت قيد التسوية

-

-

-

-

225822

-

1358125571
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)

)
) (525222
525222
)

)

)

)
)

)

إن التحلي الرطاعي إليرادا ت ونتائج فروع التأمني للسنة اامنتهية يف  13كانون األو  2222هي كالتايل /رابع:

صايف التغيري يف اامطالبا ت قيد التسوية

محاية
.س.

(2825222

أتمينا ت اسحياة
)

االدخاري
.س.
-

أتمني اامركبا ت
سيارا ت شام
سيارا ت إلزامي
.س.
.س.

حبري
.س.

4358225448

3154245251

2175333

مطالبا ت حدثت ومل يبلغ عنها يف هناية السنة
حصة معيدي التأمني من مطالبا ت حدثت ومل يبلغ عنها يف هناية السنة

-

-

(553855312
459995836

) (2452465795
-

) (5252195392
3953775222

مطالبا ت حدثت ومل يبلغ عنها يف بداية السنة
حصة معيدي التأمني مطالبا ت حدثت ومل يبلغ عنها يف بداية السنة

-

-

358925328
(358295877

1757335591
)

5253575492
(3952845862

الصحي
.س.

(655845956
)

اسحري
.س.

) (2615752

-

5354395226
) (1559915389

السرقة
.س.
-

)

(459145852
455135845

) (825522
575752

453435152
) (157775928

825522
) (575752

)

)

إمجايل التغري يف احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها

-

-

(152955224

) 3156645798

253385298

5354395226

(7915522

)

-

صايف التغيري يف مطالبا ت حدثت ومل يبلغ عنها
اسرتدادا ت من مطالبا ت مدفوعة هناية السنة

-

-

(3255265
-

) 3156645798
351555222

252325618
2656765945

3554265217
585542

(195561

)

-

حصة اامعيدين من اسرتدادا ت من مطالبا ت مدفوعة هناية السنة
اسرتدادا ت من مطالبا ت مدفوعة بداية السنة

-

صايف التغري يف اسرتدادا ت من اامطالبا ت اامدفوعة
عموال ت مدفوعة للوكيء

-

315262

315262

-

-

-

(254345612
-

) (425978

-

-

351555222
-

2452625131
(5685776

375562
) (275542

) (95148

-

(5635726
(625963

-

(3359745111
(785752

عموال ت مدفوعة امندويب اامبيعا ت
عموال ت مدفوعة للبنا

(4645252
(285526

)
)

عموال ت موظفني
عمولة االحتاد السوري لشركا ت التأمني إلدارقه جتمع اإللزامي
مصاريف أتمينة أخرى

(4195272
(3695456

) (175422
) (455255473

األقعاب اإلدارية اامدفوعة لشركا ت إدارة النفرا ت الطبية
بدال ت اهليئة
حصة صندوق قعويض متضرري حوادث السري سهولة اامسب
حصة صندوق الرعاية االجتماعية

(2695234
-

) (115245

) (152555723
) (359475932

)
)

)
(958265236
)

-

-

-

) (4345833
-

) (6225877
(9925681

-

-

(553235149

(652255114
)
(7245423
) (354655838
)
)

-

صايف اامصاريف

(251525698

) (651385288

) (559295285

) (2452295968

) (8557665842

صايف أرتاح( /خسائر) فروع التأمني

3156475888

(153445453

) 559165813

8559315337

9154195869
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-

)

-

)

-

) (2952395929
) (354325256

) (2155164
) (2625795

)
)

-

) (656745438
) (552865122

) (2645265
) (15545

) (325451

(1759945239
) (158155296
) (22854485669
5858245121

)

-

-

)

-

) (3515463
-

-

)

) (633

-

-

)

-

) (352475358

) (315264

453625259

225621

)

إن التحلي الرطاعي إليرادا ت ونتائج فروع التأمني للسنة اامنتهية يف  13كانون األو  2222هي كالتايل /رابع:
صايف التغيري يف اامطالبا ت قيد التسوية

اهلندسي
.س.

التغطيا ت اامصرفية
.س.

-

-

)

مطالبا ت حدثت ومل يبلغ عنها يف هناية السنة

(653635677

حصة معيدي التأمني من مطالبا ت حدثت ومل يبلغ عنها يف هناية السنة
مطالبا ت حدثت ومل يبلغ عنها يف بداية السنة

558615781
654175236

حصة معيدي التأمني مطالبا ت حدثت ومل يبلغ عنها يف بداية السنة

(558695222

إمجايل التغري يف احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها

2755119

-

صايف التغيري يف مطالبا ت حدثت ومل يبلغ عنها
اسرتدادا ت من مطالبا ت مدفوعة هناية السنة

2695922

-

-

)

اامسووليا ت
.س.

السفر
.س.

-

-

-

(2625236

) (535259

-

2435271
8575655

415297

-

(6215579
5955619

(75962

2115111

(75962

)

-

اسحوادث الش صية
.س.

315152

اسحوادث العامة
.س.
-

اجملموع
.س.

4851465456

) (8235749

) (835227

) (9356465397

-

6185842
9985287

525922
625746

1555635429
35557995288

-

(7235622

) (175572

) (6853555551

) 3965518

(225483

) 6453525893

) 3115762

(75353

) 1355585747
2853215745

-

-

-

)

)

حصة اامعيدين من اسرتدادا ت مطالبا ت مدفوعة هناية السنة
اسرتدادا ت من مطالبا ت مدفوعة بداية السنة

-

-

-

-

-

-

(254555632

صايف التغري يف اسرتدادا ت من اامطالبا ت اامدفوعة

-

-

-

-

-

-

2556485315

-

(6485737
) (4154445281

)
)

) (359215699
) (3658745894

)
)

-

-

(958265236
(3254175327

)
)

-

-

(1759945239
) (751635752

)
)

عموال ت مدفوعة للوكيء
عموال ت مدفوعة امندويب اامبيعا ت

-

-

(2225415

(275533
) (385243

) (355542
) (9115861

)
) (145142

عموال ت مدفوعة للبنا
عموال ت موظفني

-

-

(85422
(3995355

) (385243
) 25528

) (35652
(3435425

) (145142
) (475963

عمولة االحتاد السوري لشركا ت التأمني إلدارقه جتمع اإللزامي
مصاريف أتمينة أخرى

-

-

-

-

(4925914

-

-

-

األقعاب اإلدارية اامدفوعة لشركا ت إدارة النفرا ت الطبية
بدال ت اهليئة
حصة صندوق قعويض متضرري حوادث السري سهولة اامسب
حصة صندوق الرعاية االجتماعية

)

-

صايف اامصاريف

(2215232

صايف أرتاح( /خسائر) فروع التأمني

3253485728

)

(225963

-

-

-

(3975638

-

255265282

) (45285

-

) (645319

) (65498

(9925681
(553235149

)
)

) (715312

) (253725389

) (3125292

) (11659225231

)

5665842

255195691

1745738

27659585122
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-

-

-

)

* قتوزع األقساط اامكتت هبا حتت فرع التأمني اإللزامي على البنود التالية:
للسنة اامنتهية يف  13كانون األو
2223
.س.

البند

التأمني اإللزامي
أتمني حدودي
بطاقة برقرالية

2222
.س.

41759115826
756165625
152875417

9952685254
8775953

44856575868

32253465225

إيضاحا ت خاصة هبيئة اإلشراف على التأمني:
للسنة اامنتهية يف  13كانون األو
2222
2223

البند

.س.

حصة هيئة اإلشراف على التأمني
حصة صندوق قعويض متضرري حوادث السري
األقعاب اإلدارية لشركا ت إدارة النفرا ت الصحية
-15

2359775852
454555724
32252225546

.س.

751635752
9925681
1759945238

إيرادا ت أخرى

يتكون هلا البند مما يلي:
للسنة اامنتهية يف  13كانون األو
2222
2223
.س.
.س.

إيرادا ت إجيار
إيرادا ت أخرى
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24258855512
3845295

34255445622
258125482

24352695825

34151755282

-16
(أ)

الريمة العادلة وإدارة اام اطر
الريمة العادلة للموجودا ت واامطلوتا ت اامالية:

ال يوجد فـ ــرق جوهري بني الريمة الدفرتيـ ــة والريمة العادلة للموجودا ت واامطلوتا ت اامالية ااموقوفة بتاريخ بيان الوضع اامايل ،تاستثناء االستثمارا ت اامالية
احملددة على أساس الريمة العادلة من خي الدخ الشام اآلخر.
يتض ـ ـ ــمن اجلدو التايل الريمة الدفرتية والريمة العادلة للموجودا ت واامطلوتا ت اامالية يف البياان ت اامالية ،إض ـ ـ ــافة إىل طرق قياس الريمة العادلة حبس ـ ـ ـ ـ
قراقبية اخليارا ت .مت اسـتثناء ااموجودا ت واامطلوتا ت اامالية وغري اامسـجلة على أساس الريمة العادلة نظراً العتبار اإلدارة أن قيمتها الدفرتية موازية لريمتها
العادلة:
كما يف  13كانون األو 2223

الريمة
إيضاح

الريمة العادلة

االمسية الصافية
.س.

اامستوى الثاين
.س.

اامستوى األو
.س.

الفرق
اجملموع
.س.

اامستوى الثالث
.س.

زايدة ( /نرصان)
.س.

ااموجودا ت اامالية اامريمة تالريمة العادلة
استثمارا ت مالية حمددة على أساس الريمة
العادلة من خي الدخ الشام اآلخر

7

9256835222

-

47451665163

47451665163

-

18156855159

كما يف  13كانون األو 2222
إيضاح

الريمة
االمسية الصافية
.س.

اامستوى األو
.س.

الريمة العادلة
اامستوى الثالث
اامستوى الثاين
.س.

اجملموع

الفرق
زايدة ( /نرصان)

.س.

.س.

.س.

ااموجودا ت اامالية اامريمة تالريمة العادلة
استثمارا ت مالية حمددة على أساس الريمة
العادلة من خي الدخ الشام اآلخر

7

9256835222

12957855234

-

-

12957855234

23953245232

مل يكن هناا أي حتويي ت بني اامستوى األو واامستوى الثاين خي العام.
أسم الترييم ،معلوما ت غري منظورة هامة وحساسيتها على الريمة العادلة:
يظهر اجلدو التايل معلوما ت حو كيفية قضمني الريمة العادلة لألدوا ت اامالية يف البياان ت اامالية واامعلوما ت غري اامنظورة اهلامة اامست دمة.
ااموجودا ت اامالية

راريخ الترييم

استثمارا ت مالية حمددة على أساس الريمة
العادلة من خي الدخ الشام اآلخر  13كانون األو 2223

معطيا ت غري
منظورة هامة

أسم الترييم
الريمة العادلة استناداً إىل السعر

ال ينطب

عيقة اامعطيا ت

حساسية اامعطيا ت

غري اامنظورة
مع الريمة العادلة

غري اامنظورة على
الريمة العادلة

ال ينطب

ال ينطب

اامردم من مصدر األسهم

(ب) إدارة خماطر التأمني:
خماطر التأمني
إن خماطر التأمني هي اام اطر اليت يولدها عدم التأكد من حدوث ،قوقيت أو قيمة اامطلوتا ت التأمينية .ميكن إلدارة خماطر التأمـني مـن خي متابعة
كمية وقكوين اإلنتاج اجلديد ،متابعة صحة التسعري ومتابعة اامطالبا ت الفعلية مراب اامطالبا ت اامتوقعة.
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يعترب اخلطر ووج أي عرد أتمني احتما حتر حدث مومن عليه وما يستتبع ذلا من مطالبا ت ذا ت قيم غري موكدة نظراً إىل طبيعة عرد التأمني،
يكون حتر هلا اخلطر مفاجئاً وتالتايل ال ميكن قوقعه.
إن اخلطر األساسي اللي قواجهه شركا ت التأمني ووج عرودها التأمينية هو أن قفوق اامطالبا ت الفعلية وقسديدا ت اامنافع الريمـة ااملكورة حتت بند
اامطلوتا ت التأمينية إضافة إىل احتما قسعري غري ميئم لألخطار ووضع األقساط غري اامناسبة واالكتتاب أبخطار سيئة أو غري قابلة للتأمني ،بناء عليه
فإن قواقر اامطالبا ت واامنافع وحدهتا قتعدى اامبالغ اليت كانت مردرة وختتلف األرقام الفعلية ومبالغ اامطالبا ت واامنافع من سنة إىل أخرى عن الترديرا ت
اامتوقعة.
أضف إىل ذلا أنه كلما قنوعت احملفظة التأمينية ،كلما كانت أق عرضة للتأثر تالتغريا ت اليت قطرأ على أي من قكويناهتا وقد طـور ت الشركة اسرتاقيجية
االكتتاب بعرود التأمني لتنويع األخطار التأمينية اليت قرب هبا وضمن ك فئة من قلا الفئـا ت لتوسيـع قاعـدة األخطار بغية ختفيض نسبة التغري يف
النتيجة اامتوقعة.
قدير الشركة أخطارها من خي اسرتاقيجية اكتتاب سليمة ومعاهدا ت إعادة أتمني ذا ت فئة ممتازة ومعاجلة اسحوادث معـاجلة فعـالة وقضـع الشركة األسم
االكتتابية اليت قوفر اامعايري ااميئمة الختيار األخطار.
وقد قوزعت احملفظة التأمينية للسنة اامنتهية يف  13كانون األو  2223على فروع التأمني تالشك التايل :فرع اسحياة  ،%1565البحري ،%7531
سيارا ت إلزامي  ،%32525سيارا ت شام  ،%31588الصحي  ،%45561اسحري  ،%2521اهلندسي  ،%25223السفر  ،%3569اسحوادث
الش صية  ،%2593واثئ أتمني اامصارف  ،%32563اسحوادث العامة  ،%2539السرقة  ،%252225واامسووليا ت .%2521
وقد قوزعت احملفظة التأمينية للسنة اامنتهية يف  13كانون األو  2222على فروع التأمني تالشك التايل :فرع اسحياة  ،%4533البحري ،%5561
سيارا ت إلزامي  ،%8536سيارا ت شام  ،%39593الصحي  ،%52529اسحري  ،%2528اهلندسي صفر ،%السفر  ،%2528اسحوادث الش صية
 ،%2587واثئ أتمني اامصارف  ،%657اسحوادث العامة  ،%2529السرقة  ،%2523واامسووليا ت .%2526
خماطر إعادة التأمني
قامت الشركة إببرام عرود إعادة أتمني مع شركا ت أخرى ،لترليص اام اطر اامالية النامجة عن اامطالبا ت الكبرية ،وذلا كما هو معمو به يف تاقي
شركا ت التأمني.
قروم الشركة بترييم الوضع اامايل لشركة إعادة التأمني اامتعاقدة معها ويتمحور اهتمامها حو األخطار االئتمانية النامجة عن التوزع اجلغرايف وطبيعة
األنشطة والفعاليا ت لشركا ت إعادة التأمني.
دخلت الشركة يف معاهدا ت إعادة أتمني اليت قوفر هلا الردرة على مواجهة األخطار أبسعار منافسة وتكنها من االحتفاظ تاسحد األمث من األخطار،
مع األخل بعني االعتبار ااموارد اامالية كرأس ااما واالحتياطيا ت وحجم حمفظة األوراق اامالية واألصو اجلاهزة.
إن حجم اام اطر احملتفظ به يتناس مع الرواعد العملية ومرياس اامرارنة العام ،واألكثر أمهية ،هو االحتفاظ بنسبة سيولة عالية للشركة.
إن عرود أقساط إعادة التأمني ال حت الشركة من التزاماهتا جتاه اامومن هلم .وقبرى الشركة ملتزمة جتاه اامومن هلم تاسحصة اامعاد أتمينها ح يف حا عدم
وفاء شركة التأمني تالتزاماهتا.
خماطر السوق
قنشأ هله اام اطر من التغريا ت يف قيمة ،أو اإليرادا ت النامجة عن ااموجودا ت أو الفوائد أو أسعار صرف العمي ت وا فيها اام اطر النامجة عن عدم
التطاب بني ااموجودا ت واامطلوتا ت.
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خماطر السيولة
إن إدارة خماطر السيولة قتمث تالتأكد من قوفر سيولة كافية لإليفاء تااللتزاما ت اامرتقبة على الشركة عند استحراق أية دفعة .هلله الغاية ،فإن الشركة
قروم برياس التدف النردي اامتوقع تالنسبة للموجودا ت واامطلوتا ت على حد سواء وذلا بشك دوري.
يبني اجلدو التايل حتلي ااموجودا ت واامطلوتا ت وفراً للفرتة اامتوقعة السرتدادها أو قسويتها.
لغاية سنة
.س.
ااموجودا ت

النرد وما يوازي النرد
ودائع ألج لدى اامصارف
استثمارا ت مالية حمددة على أساس
الريمة العادلة من خي الدخ الشام اآلخر
عميء مدينون ،وسطاء ووكيء أتمني
حساتا ت مدينة من شركا ت التأمني وإعادة التأمني
حصة معيدي التأمني من االحتياطيا ت الفنية واسحسابية
ذمم مدينة-أطراف ذا ت عيقة
فوائد مستحرة غري مربوضة وموجودا ت أخرى
وديعة سمدة لصاحل هيئة اإلشراف على التأمني
اامطلوتا ت

حساتا ت دائنة لشركا ت التأمني وإعادة التأمني
عميء دائنون ووسطاء أتمني
االحتياطيا ت الفنية واسحسابية
ذمم دائنة ودائنون خمتلفون
ذمم دائنة -أطراف ذا ت عيقة
مطلوتا ت ضريبية
فائض السيولة

4565151195742
2568253825367

كما يف  13كانون األو 2223
أكثر من سنة
.س.

-

اجملموع
.س.

4565151195742
2568253825367

47451665163
44157275133
4257465673
3524651425429
8958345752
12352255939
-

2552225222

47451665163
44157275133
4257465673
3524651425429
8958345752
12352255939
2552225222

9575357215112

2552225222

9577657215112

2514553495329
5157775471
2562654825272
82651815337
59458685215
5755525824

-

2514553495329
5157775471
2562654825272
82651815337
59458685215
5755525824

6552452325612

-

6552452325612

1524755325722
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2552225222

1527255325722

ااموجودا ت

النرد وما يوازي النرد
ودائع ألج لدى اامصارف
استثمارا ت مالية حمددة على أساس
الريمة العادلة من خي الدخ الشام اآلخر
عميء مدينون ،وسطاء ووكيء أتمني
حساتا ت مدينة من شركا ت التأمني وإعادة التأمني
حصة معيدي التأمني من االحتياطيا ت الفنية واسحسابية
ذمم مدينة-أطراف ذا ت عيقة
فوائد مستحرة غري مربوضة وموجودا ت أخرى
وديعة سمدة لصاحل هيئة اإلشراف على التأمني
اامطلوتا ت

حساتا ت دائنة لشركا ت التأمني وإعادة التأمني
عميء دائنون ووسطاء أتمني
االحتياطيا ت الفنية واسحسابية
ذمم دائنة ودائنون خمتلفون
ذمم دائنة -أطراف ذا ت عيقة
فائض السيولة

لغاية سنة

كما يف  13كانون األو 2222
أكثر من سنة

اجملموع

.س.

.س.

.س.

3586257595222
2543855245499

-

3586257595222
2543855245499

12957855234
35355525957
1952965522
52153355624
452295648
36359165286
-

2552225222

12957855234
35355525957
1952965522
52153355624
452295648
36359165286
2552225222

5547257775712

2552225222

5549557775712

3536852855629
4251895324
3559653465251
43951225817
24758895856

-

3536852855629
4251895324
3559653465251
43951225817
24758895856

1547452115499

-

1547452115499

3599657445211

2552225222

2522357445211

خماطر التسليف
قتمث خماطر التسليف بعدم إمكانية اامدينني من الوفاء تالتزاماهتم جتاه الشركة .إن متابعة خماطر التسليف هي من مسوولية الشركة اليت قتبع مبادئ
قوجيهية صارمة أتخل بعني االعتبار معد التصنيف األدىن للمررتضني والتنويع يف خماطر التسليف يف كافة أقسام الشركة اامعرضة لتلا اام اطر وخاصة
قسمي االستثمارا ت وإعادة التأمني.
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خماطر معد الفائدة
قنشأ هله اام اطر من التغريا ت اليت حتدث يف معدال ت الفوائد السوقية واليت هلا أتثري مباشر على ااموجودا ت اامنتجة للفوائد واامطلوتا ت اخلاضعة
للفوائد.
قنحصر خماطر الفائدة يف اسحساتا ت اامصرفية اامنتجة للفوائد واسحساتا ت اجملمدة امعيدي التأمني اخلاضعة للفوائد.
خماطر العمليا ت
إن خماطر العمليا ت هي خماطرة اخلسارة أو التأثريا ت السلبية على العم الناجتة عن عدم صحة أو فش اإلجراءا ت التطبيرية الداخلية واألش ال
واألنظمة الداخلية للشركة أو عن أحداث خارجية .قتم إدارة خماطر العمليا ت من خي هيكلية قتطل حتديد اام اطر وطرق قرييمها حبس أتثريها
ونسبة حدوثها ومن خي طرق قرييم ذاقية امتابعة فعالية هله اإلجراءا ت .إن اام اطر االسرتاقيجية حتدد وقتابع من خي عملية الت طيط السنوية.
خماطر العمي ت األجنبية
قروم الشركة إبعداد حتلي اسحساسية امراقبة أثر التغريا ت على صايف األرتاح واخلسائر يف حا حدوث قغري معرو يف أسعار الصرف.
قنشأ هله اام اطر من احتما أن الترلبا ت يف أسعار صرف العمي ت قد قوثر على قيمة ااموجودا ت واامطلوتا ت اامالية اسحساسة ألسعار الصرف
قتل ص الريمة الدفرتية لألصو اامالية كما يلي كما يف  13كانون األو :

دوالر أمريكي
يورو

2223
.س.

8533251675922
73754265674

ااموجودا ت

2222
.س.

2564352255781
959265732

2223
.س.

اامطلوتا ت

5572851795646
31352895964

2222
.س.

3545753845532
39655785288

مت إعداد هلا التحلي بفرض قراجع صرف سعر اللرية السورية مراب العمي ت األجنبية بنسبة  .%32األرقام ااملكورة أدانه قد على زايدة أرتاح
الشركة وذلا عند قراجع سعر صرف اللرية السورية مراب العمي ت األجنبية بنسبة  ،%32عند حتسن قيمة اللرية السورية بنسبة  %32مراب العمي ت
األخرى سيكون هناا نفم التأثري على صايف اخلسارة ولكن ستظهر كمية األثر إبشارة معاكسة.
يظهر اجلدو التايل حتلي حساسية الشركة لتغريا ت أسعار صرف العمي ت األجنبية ااملكورة أعيه مراب اللرية السورية .حتلي اسحساسية يتضمن فرط
األرصدة ذا ت الصفة النردية تالعمي ت األجنبية:
الربح( /اخلسارة)
2223
.س.

21851985825
5856115673

دوالر أمريكي
يورو
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2222
.س.

33854245327
( 3856655358

)

-17

هامش ااميءة

قتبع الشركة سياسة إلدارة رأس ااما وذلا تاشياً مع قعليما ت هيئة اإلشراف على التأمني الصادرة يف  33كانون األو ( 2228قرار رقم )322\232
حو حتديد كفاية األموا اخلاصة .يشرتط هلا الررار أال قتدىن نسبة ااميءة لدى الشركة عن .%352
مت احتساب نسبة ااميءة كما يلي:
للسنة اامنتهية يف  13كانون األو
2222
2223
.س.
.س.

رأس ااما اامتوفر
رأس ااما اامكتت به
االحتياطي الرانوين
االحتياطي اخلال
التغري اامرتاكم يف الريمة العادلة ليستثمارا ت اامالية احملددة
على أساس الريمة العادلة من خي الدخ الشام اآلخر
فروقا ت أسعار صرف غري حمررة
أرتاح مدورة
سموع رأس ااما اامتوفر

3511452255222
35952865153
5456625217

3527255225222
31453925574
5456625217

12653125555
3599752955127
22252875642
4529354865932

38652185432
3523356345241
6658175962
2572452415224

رأس ااما اامطلوب
رأس ااما اامطلوب مراب خماطر ااموجودا ت
رأس ااما اامطلوب مراب االلتزاما ت اإلكتتابية
رأس ااما اامطلوب مراب خماطر معيدي التأمني
رأس ااما اامطلوب مراب خماطر أتمني اسحياة
سموع رأس ااما اامطلوب

42353625437
15658885915
(7852715511
858525514
72858265151
%577522

نسبة هامش ااميءة ()%
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)

25952225215
23852435658
(4453665616
752225126
44252975181
%638596

)

-18

أثر انتشار فريوس كوروان )(COVID-19

اجتاحت العامل جائحة فريوس كوروان ( )COVID-19ومل يكن له أي أثر على البياان ت اامالية ااموقوفة بتاريخ  13كانون األو  .2223كما صدر
قعميم هيئة األوراق واألسواق اامالية السورية رقم  /38/بتاريخ  6نيسان  2222اامتعل بتردير أثر انتشار فريوس كوروان ( )COVID-19احملتم على
نشاط الشركة وبياانهتا اامالية اامستربلية .يف اسحالة الراهنة النتشار الفريوس ،فإن حتديد اامبالغ الدفرتية لبعض األصو وااللتزاما ت يتطل قرديراً آلاثر
األحداث اامستربلية غري ااموكدة على قلا األصو وااللتزاما ت يف هناية فرتة التررير واليت قد يسببها هلا الوتاء.
من احملتم أن قتطل النتائج اليت ختتلف عن االفرتاضا ت اسحالية خي الفرتا ت اليحرة إلعداد البياان ت اامالية ،قعدييً ذا أمهية نسبية على اامبلغ الدفرتي
لألص أو االلتزام اامتأثر وسيتم اإلفصاح عن هله التأثريا ت يف الفرتا ت اليحرة.
-19

أرقام اامرارنة

مت إعادة قبوي بعض األرصدة للسنة اامنتهية يف  13كانون األو  ،2222لتتناس مع قبوي أرصدة السنة اسحالية ،مل قوثر عملية إعادة التبوي هله
على حروق ااملكية أو أرتاح السنة السابرة.
بيان الدخ :
الرصيد قب التعدي
.س.

البيان:

فوائد وأعباء مالية لشركا ت إعادة التأمني
مصاريف إدارية وعمومية

3256225222
24753325214

الرصيد بعد التعدي
.س.

25957325214

األثر
.س.

(3256225222
3256225222
-

-42

ااموافرة على البياان ت اامالية

واف رئيم سلم إدارة الشركة واامدير العام على البياان ت اامالية يف  37آذار .2222
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السادة مساهمي الشركة السورية الدولية للتأمين  /آروب سورية

 على من يرغب الحصول على البيانات المالية للشركة كما في 2021/12/31إرسال طلبه على العنوان التالي  :دمشق – التجهيز
ص.ب ، 33015 :فاكس +963 11 3348797 / 3348144
البريدااللكتروني info@aropesyria.com.sy
 كما و يمكن االطالع على البيانات المالية للشركة وتقرير مفتش الحساباتعلى موقع هيئة األوراق واألسواق المالية السورية www.scfms.sy

