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اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ )آروب ﺳﻮرﻳﺔ(
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻐﻔﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﺑﻴﺎن اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﻲ اﻟﻤﻮﺟﺰ

إﻳﻀـﺎح
اﻟﻤﻮﺟﻮدات

اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻳﻮازي اﻟﻨﻘﺪ
وداﺋﻊ ﻷﺟﻞ ﻟﺪى اﳌﺼﺎرف
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﳏﺪدة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ
ﻋﻤﻼء ﻣﺪﻳﻨﻮن ،وﺳﻄﺎء ووﻛﻼء ﺗﺄﻣﲔ
ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ وإﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ
ﺣﺼﺔ ﻣﻌﻴﺪي اﻟﺘﺄﻣﲔ ﻣﻦ اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ واﳊﺴﺎﺑﻴﺔ
ذﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ  -أﻃﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﻓﻮاﺋﺪ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻏﲑ ﻣﻘﺒﻮﺿﺔ وﻣﻮﺟﻮدات أﺧﺮى
اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻋﻘﺎرﻳﺔ
اﳌﻮﺟﻮدات اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ اﳌﺎدﻳﺔ )ﺑﻌﺪ ﺗﻨـﺰﻳﻞ اﻹﺳﺘﻬﻼك اﳌﱰاﻛﻢ(
ودﻳﻌﺔ ﳎﻤﺪة ﻟﺼﺎﱀ ﻫﻴﺌﺔ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻣﲔ

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣٠ﺣﺰﻳﺮان

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول

) ٢٠٢٠ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻗﻘﺔ(

) ٢٠١٩ﻣﺪﻗﻘﺔ(

ل.س.

ل.س.

٥
٦

١,٨٨٢,٩٥١,٧٩٧
٢,١٦٣,٨١٠,٨٦٧

٩١٢,٣٤١,٠٧٩
١,٩٥٤,٩٨٣,٠١٧

٧

٣٠٣,٤٥٥,٠٠٨

٢٩٤,٣٠٥,٢٦٤

٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤

٦٨,٨٥٨,٤٣٠
٣٥,٥٤٤,٥٣٢
٤٢١,٤٢٣,١٦٤
٥٠,٠٥٠,٥٠١
١٣٦,٢١٩,٠٥٥
٢٦٠,٧٥٥,٥٢٨
٤٨٣,٣١٢,٥٦٢

١٤٢,٤٠٨,٣٦٤
٥٠,٢٨٧,٧١١
٥٣٨,٠٦٩,٨٠٤
١٣,٢٧٢,٤٥٨
١٢٢,٢١٧,٧٧٦
٢٦٤,٦١٩,٨٦٠
٤٧٠,٣٢٥,٤٣٠

١٥

٢٥,٠٠٠,٠٠٠

٢٥,٠٠٠,٠٠٠

٥,٨٣١,٣٨١,٤٤٤

٤,٧٨٧,٨٣٠,٧٦٣

ﳎﻤﻮع اﳌﻮﺟﻮدات

إن اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﳌﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ  ١إﱃ  ٣٥ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءاً أﺳﺎﺳﻴﺎً ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺮﺣﻠﻴﺔ اﳌﻮﺟﺰة
-٣-

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ )آروب ﺳﻮرﻳﺔ(
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻐﻔﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﺑﻴﺎن اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﻲ اﻟﻤﻮﺟﺰ /ﺗﺎﺑﻊ

إﻳﻀـﺎح
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
ﺣﺴﺎﺑﺎت داﺋﻨﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ وإﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ
ﻋﻤﻼء داﺋﻨﻮن ووﺳﻄﺎء ﺗﺄﻣﲔ
اﻹﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ واﳊﺴﺎﺑﻴﺔ
ذﻣﻢ داﺋﻨﺔ وداﺋﻨﻮن ﳐﺘﻠﻔﻮن
ذﻣﻢ داﺋﻨﺔ – أﻃﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ
اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﳌﺆﺟﻠﺔ
ﻣﺆوﻧﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ
ﳎﻤﻮع اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت

١٦
١٧
١٨
١٩
١١
٢٠
٢١

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣٠ﺣﺰﻳﺮان

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣١ﻛﺎﻧﻮن اﻷول

) ٢٠٢٠ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻗﻘﺔ(

) ٢٠١٩ﻣﺪﻗﻘﺔ(

ل.س.

ل.س.

١,٠٥٣,٤٨٤,٨٠٩
٥١,٢٤١,٤٨٢
١,٤٦٩,١٧١,٤٧٣
٢٧٣,٦٨٤,٣٤١
٢٦٣,٥٨٩,٨٨٠
٣١,٩١٦,١٠١
٣,١٤٣,٠٨٨,٠٨٦

٦٣١,٨٦٥,٣٥٠
٤٤,٤٦١,٣٤٧
١,٦٩٠,٦٤٣,١٦٧
٢٦٧,٧٣٨,١٤٣
٩١,٤٩٧,٠٣٩
٣٠,٥٤٣,٦٣٩
٤,١٢٤,٣٩٦
٢,٧٦٠,٨٧٣,٠٨١

ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
رأس اﳌﺎل
اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻗﺎﻧﻮﱐ
اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺧﺎص
اﻟﺘﻐﲑ اﳌﱰاﻛﻢ ﰲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﶈﺪدة
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ
ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻏﲑ ﳏﻘﻘﺔ ﻣﱰاﻛﻤﺔ ﻧﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺗﻐﲑات أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف
أرﺑﺎح ﻣﺪورة
ﻣﻜﺎﺳﺐ اﻟﻔﱰة ﻏﲑ اﶈﻘﻘﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺗﻐﲑات أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف
أرﺑﺎح اﻟﻔﱰة
ﳎﻤﻮع ﺣﻘﻮق اﳌﺴﺎﳘﲔ

٢٢

١,٢١٠,٠٠٠,٠٠٠
١٢٦,٩٧٢,٢٤٨
٥٤,٦٦٠,٠٣٧

١,٢١٠,٠٠٠,٠٠٠
١٢٦,٩٧٢,٢٤٨
٥٤,٦٦٠,٠٣٧

٢٣

١٨٠,٨٥٧,٩٠٥
٣٩٨,٣٨٧,٢٣٤
٦٣,٨٥٧,٥٤٠
٦٣٨,٢٤٥,١٥٠
١٥,٣١٣,٢٤٤
٢,٦٨٨,٢٩٣,٣٥٨

١٧٣,٠٨٠,٦٢٣
٣٩٨,٣٨٧,٢٣٤
٦٣,٨٥٧,٥٤٠
٢,٠٢٦,٩٥٧,٦٨٢

٥,٨٣١,٣٨١,٤٤٤

٤,٧٨٧,٨٣٠,٧٦٣

ﳎﻤﻮع اﳌﻄﻠﻮﺑﺎت وﺣﻘﻮق اﳌﺴﺎﳘﲔ

إن اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﳌﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ  ١إﱃ  ٣٥ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءاً أﺳﺎﺳﻴﺎً ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺮﺣﻠﻴﺔ اﳌﻮﺟﺰة
-٤-

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ )آروب ﺳﻮرﻳﺔ(
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻐﻔﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﺑﻴﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﻤﺮﺣﻠﻲ اﻟﻤﻮﺟﺰ
)ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻗﻖ(
ﻟﻔﺘﺮة اﻟﺴﺘﺔ أﺷﻬﺮ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣٠ﺣﺰﻳﺮان
إﻳﻀـﺎح

٢٠٢٠

٢٠١٩

ل.س.

ل.س.

اﻹﻳﺮادات:
إﲨﺎﱄ اﻷﻗﺴﺎط اﳌﻜﺘﺘﺐ ﺎ
ﺣﺼﺔ ﻣﻌﻴﺪي اﻟﺘﺄﻣﲔ ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻷﻗﺴﺎط اﳌﻜﺘﺘﺐ ﺎ

٣٠
٣٠

٤٧٤,٩٩٥,٢٩٩
)٢٢٥,٦٧٠,٣٤١

٥٥١,٥٨٦,٧٢١
( )٢٧١,٠١٦,٨٦٥

(

ﺻﺎﰲ اﻷﻗﺴﺎط اﳌﻜﺘﺘﺐ ﺎ
ﺻﺎﰲ اﻟﺘﻐﲑ ﰲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﺘﻘﲏ واﳊﺴﺎﰊ

٣٠
٣٠

٢٤٩,٣٢٤,٩٥٨
٤٨,٤٢٠,٨٣٤

٢٨٠,٥٦٩,٨٥٦
)٣٢,٣٧٧,٢٩٤

(

ﺻﺎﰲ أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﲔ اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ
ﻋﻤﻮﻻت ﻣﻘﺒﻮﺿﺔ
إﻳﺮادات ﺗﺄﻣﻴﻨﻴﺔ أﺧﺮى

٣٠
٣٠

٢٩٧,٧٤٥,٧٩٢
٤,٩٤٣,٣٦٨
٨٧٠,١٣٤

٢٤٨,١٩٢,٥٦٢
٨,٤٩٣,٤٤١
-

٣٠٣,٥٥٩,٢٩٤

٢٥٦,٦٨٦,٠٠٣

إﲨﺎﱄ اﻹﻳﺮادات
اﳌﺼﺎرﻳﻒ:
إﲨﺎﱄ اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ
ﺣﺼﺔ ﻣﻌﻴﺪي اﻟﺘﺄﻣﲔ ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ

٣٠
٣٠

ﺻﺎﰲ اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ
ﺻﺎﰲ اﻟﺘﻐﲑ ﰲ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﲔ

٣٠

ﺻﺎﰲ اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت
ﻋﻤﻮﻻت ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ وﻣﺼﺎرﻳﻒ أﺧﺮى
ﻋﻤﻮﻟﺔ ﻫﻴﺌﺔ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻣﲔ
ﻣﺼﺎرﻳﻒ إﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻓﺎﺋﺾ اﳋﺴﺎرة
ﻓﻮاﺋﺪ وأﻋﺒﺎء ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﺎﻣﲔ

٣٠
٣٠
٣٠

إﲨﺎﱄ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﺄﻣﲔ
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ

)٢٥٠,٧٨٧,٨٤٦
١٣٩,٢١٨,٠٣٩

( )٢٠٣,٩٦٨,٣٣٧
٧٩,٣١٤,٨٠٢

(

)١١١,٥٦٩,٨٠٧
٥٦,٤٠٤,٢٢٠

( )١٢٤,٦٥٣,٥٣٥
٨,٤٠٦,٥٥٤

(

)٥٥,١٦٥,٥٨٧
)٦٣,١٢٠,٤٠٨
)٢,٨٤٩,٩٧٢
)١١,٢٦٨,٠٠٠
)٧,٦٠٠,٠٠٠

(
(
(
(
(

)١١٦,٢٤٦,٩٨١
)٦٢,٩٠١,٢٢٥
)٣,٣٠٩,٥١٩
)٨,٧٢٠,٠٠٠
)٤,٢٠٠,٠٠٠

(
(
(
(
(

)١٤٠,٠٠٣,٩٦٧

( )١٩٥,٣٧٧,٧٢٥

(

١٦٣,٥٥٥,٣٢٧

٦١,٣٠٨,٢٧٨

إن اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﳌﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ  ١إﱃ  ٣٥ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءاً أﺳﺎﺳﻴﺎً ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺮﺣﻠﻴﺔ اﳌﻮﺟﺰة
-٥-

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ )آروب ﺳﻮرﻳﺔ(
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻐﻔﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﺑﻴﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﻤﺮﺣﻠﻲ اﻟﻤﻮﺟﺰ /ﺗﺎﺑﻊ
)ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻗﻖ(
ﻟﻔﺘﺮة اﻟﺴﺘﺔ أﺷﻬﺮ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣٠ﺣﺰﻳﺮان
إﻳﻀـﺎح

٢٠٢٠

ل.س.
٩٥,٠٧٩,٧٩٣
٣٨,١٣٤,٧١٥
٣٩٨,٣٤٣
)١١٠,٧٥٥,٤٦٣
)٦٣,٣٢٠,٢٨٤
)١٣,٨٨٩,٤٨٥
)٤٨٠,٤٦٨
)٣٤٧,٧٧٦

(
(
(
(
(

٤٩٠,٠٠٣,٠٦٧

)٥٥,١٨٠,٦٢٥

(

٦٥٣,٥٥٨,٣٩٤
-

٦,١٢٧,٦٥٣
-

ﺻﺎﰲ أرﺑﺎح اﻟﻔﱰة
ﻣﻜﻮﻧﺎت ﺑﻨﻮد اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ:
ﺻﺎﰲ اﻟﺘﻐﻴﲑ اﳌﱰاﻛﻢ ﰲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﶈﺪدة
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ

٦٥٣,٥٥٨,٣٩٤

٦,١٢٧,٦٥٣

٧,٧٧٧,٢٨٢

٢,٣٨٢,٢٨٨

ﳎﻤﻮع اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﻔﱰة
رﲝﻴﺔ اﻟﺴﻬﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﳌﺨﻔﻔﺔ

٦٦١,٣٣٥,٦٧٦
٥٤,٠١

٨,٥٠٩,٩٤١
٠,٥١

ﻓﻮاﺋﺪ ﻣﻦ وداﺋﻊ ﻟﺪى اﳌﺼﺎرف
إﻳﺮادات أﺧﺮى
أرﺑﺎح اﻟﻔﱰة ﻏﲑ اﶈﻘﻘﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺗﻐﲑات أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف
رواﺗﺐ وأﺟﻮر وﻣﻠﺤﻘﺎ ﺎ
ﻣﺼﺎرﻳﻒ إدارﻳﺔ وﻋﻤﻮﻣﻴﺔ
اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﺎت واﻹﻃﻔﺎءات
ﻓﻮاﺋﺪ وأﻋﺒﺎء ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﻓﺮوﻗﺎت أﺳﻌﺎر ﺻﺮف ﳏﻘﻘﺔ
أرﺑﺎح اﻟﻔﱰة ﻗﺒﻞ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ
ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ

٢٤
٢٥
٢٦
٢٧
١٤،١٣

٢١

٢٨

ل.س.
١٠٠,٢٣٦,٠٨٧
٥١,٥٩٧,٠٣٥
٦٣٨,٢٤٥,١٥٠
)١٤١,١٨٠,٥٣٨
)١٤٣,١٩١,٨١٣
)١٣,٨٥٦,٩٠٠
)٢٧٩,٦١٧
)١,٥٦٦,٣٣٧

٢٠١٩

(
(
(
(
(

إن اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﳌﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ  ١إﱃ  ٣٥ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءاً أﺳﺎﺳﻴﺎً ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺮﺣﻠﻴﺔ اﳌﻮﺟﺰة
-٦-

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ )آروب ﺳﻮرﻳﺔ(
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻐﻔﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﺑﻴﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﻤﺮﺣﻠﻲ اﻟﻤﻮﺟﺰ
)ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻗﻖ(
ﻟﻔﺘﺮة اﻟﺜﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣٠ﺣﺰﻳﺮان
إﻳﻀـﺎح

٢٠٢٠

٢٠١٩

ل.س.

ل.س.

اﻹﻳﺮادات:
إﲨﺎﱄ اﻷﻗﺴﺎط اﳌﻜﺘﺘﺐ ﺎ
ﺣﺼﺔ ﻣﻌﻴﺪي اﻟﺘﺄﻣﲔ ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﻷﻗﺴﺎط اﳌﻜﺘﺘﺐ ﺎ

١٧١,٥٨١,٩٠٤
)٨١,٨٠٥,١٢٢

ﺻﺎﰲ اﻷﻗﺴﺎط اﳌﻜﺘﺘﺐ ﺎ
ﺻﺎﰲ اﻟﺘﻐﲑ ﰲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﺘﻘﲏ واﳊﺴﺎﰊ

٨٩,٧٧٦,٧٨٢
١٩,٤٦٤,٩٨٤

١٢٩,٦٠١,٩٣٥
١٠,٠٥٨,٤١٨

ﺻﺎﰲ أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﲔ اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ
ﻋﻤﻮﻻت ﻣﻘﺒﻮﺿﺔ

١٠٩,٢٤١,٧٦٦
٣,٠٢٩,٢٤٠

١٣٩,٦٦٠,٣٥٣
٦,٢٢٧,٣١٩

١١٢,٢٧١,٠٠٦

١٤٥,٨٨٧,٦٧٢

إﲨﺎﱄ اﻹﻳﺮادات

٢٨١,٦٦٧,٢٨١
( )١٥٢,٠٦٥,٣٤٦

(

اﳌﺼﺎرﻳﻒ:
إﲨﺎﱄ اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ
ﺣﺼﺔ ﻣﻌﻴﺪي اﻟﺘﺄﻣﲔ ﻣﻦ إﲨﺎﱄ اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ

)١١٢,٥٠٧,٩٣٩
٦٣,٣٢٣,١٧٧

( )٩٨,٥٣٦,٩٠٠
٣٦,٦٢٣,١٧٤

(

ﺻﺎﰲ اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ
ﺻﺎﰲ اﻟﺘﻐﲑ ﰲ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﲔ

)٤٩,١٨٤,٧٦٢
٨,٦٥٣,٠٦٣

( )٦١,٩١٣,٧٢٦
)١٧,٥٨٣,٢٨٤

(
(

ﺻﺎﰲ اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت
ﻋﻤﻮﻻت ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ وﻣﺼﺎرﻳﻒ أﺧﺮى
ﻋﻤﻮﻟﺔ ﻫﻴﺌﺔ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻣﲔ
ﻣﺼﺎرﻳﻒ إﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻓﺎﺋﺾ اﳋﺴﺎرة
ﻓﻮاﺋﺪ وأﻋﺒﺎء ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎت إﻋﺎدة اﻟﺘﺎﻣﲔ

)٤٠,٥٣١,٦٩٩
)٢٧,١٧٨,٣٦٨
)١,٠٢٩,٤٩٢
)٥,٦٣٤,٠٠٠
)١,٨٠٠,٠٠٠

(
(
(
(
(

)٧٩,٤٩٧,٠١٠
)٢٢,٩٣٣,٣١٩
)١,٦٩٠,٠٠٣
)٤,٣٦٠,٠٠٠
)٢,١٠٠,٠٠٠

(
(
(
(
(

)٧٦,١٧٣,٥٥٩

( )١١٠,٥٨٠,٣٣٢

إﲨﺎﱄ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﺄﻣﲔ

٣٦,٠٩٧,٤٤٧

اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ

٣٥,٣٠٧,٣٤٠

إن اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﳌﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ  ١إﱃ  ٣٥ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءاً أﺳﺎﺳﻴﺎً ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺮﺣﻠﻴﺔ اﳌﻮﺟﺰة
-٧-

(

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ )آروب ﺳﻮرﻳﺔ(
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻐﻔﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﺑﻴﺎن اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﻤﺮﺣﻠﻲ اﻟﻤﻮﺟﺰ /ﺗﺎﺑﻊ
)ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻗﻖ(
ﻟﻔﺘﺮة اﻟﺜﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣٠ﺣﺰﻳﺮان
إﻳﻀـﺎح

٢٠٢٠
ل.س.
٥٢,٥٨٥,٢٧٠
٢٥,٧٥١,٤٤٣
٤٢٨,٩١٤,٢٣٢
)٥٠,٢٧٦,٩٩٧
)٥٢,٣٢٠,٦٤٩
)٧,٠٢٦,٦٥٠
)١٥,٣٢٩
١٠

٢٠١٩
ل.س.
٤٧,٦٨٧,٦٢٢
١٩,٠٥٥,٨١٤
)٥٧٥,٨١٩
)٥٩,٧٠٥,٠١٠
)٣٢,٦٥٠,١١١
)٦,٩٩٩,٨٤٢
)٢٤٣,٤٢٨
)٥٢

(
(
(
(
(
(

٣٩٧,٦١١,٣٣٠

)٣٣,٤٣٠,٨٢٦

(

أرﺑﺎح اﻟﻔﱰة ﻗﺒﻞ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ
ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ

٤٣٣,٧٠٨,٧٧٧
-

١,٨٧٦,٥١٤
-

ﺻﺎﰲ أرﺑﺎح اﻟﻔﱰة
ﻣﻜﻮﻧﺎت ﺑﻨﻮد اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ:
ﺻﺎﰲ اﻟﺘﻐﻴﲑ اﳌﱰاﻛﻢ ﰲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﳌﺎﻟﻴﺔ اﶈﺪدة
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ

٤٣٣,٧٠٨,٧٧٧

١,٨٧٦,٥١٤

١٧,٧١٢,٢٧٨

)٢,٧٢٥,٠٥٥

(

ﳎﻤﻮع اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﻔﱰة
رﲝﻴﺔ اﻟﺴﻬﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﳌﺨﻔﻔﺔ

٤٥١,٤٢١,٠٥٥
٣٥,٨٤

)٨٤٨,٥٤١
٠,١٦

(

ﻓﻮاﺋﺪ ﻣﻦ وداﺋﻊ ﻟﺪى اﳌﺼﺎرف
إﻳﺮادات أﺧﺮى
أرﺑﺎح اﻟﻔﱰة ﻏﲑ اﶈﻘﻘﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺗﻐﲑات أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف
رواﺗﺐ وأﺟﻮر وﻣﻠﺤﻘﺎ ﺎ
ﻣﺼﺎرﻳﻒ إدارﻳﺔ وﻋﻤﻮﻣﻴﺔ
اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﺎت واﻹﻃﻔﺎءات
ﻓﻮاﺋﺪ وأﻋﺒﺎء ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﻓﺮوﻗﺎت أﺳﻌﺎر ﺻﺮف ﳏﻘﻘﺔ

(
(
(
(

إن اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﳌﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ  ١إﱃ  ٣٥ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءاً أﺳﺎﺳﻴﺎً ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺮﺣﻠﻴﺔ اﳌﻮﺟﺰة
-٨-

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ )آروب ﺳﻮرﻳﺔ(
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻐﻔﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﺑﻴﺎن اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ اﻟﻤﺮﺣﻠﻲ اﻟﻤﻮﺟﺰ
)ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻗﻖ(
اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ
ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻏﻴﺮ

أرﺑﺎح

اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ

ﻣﺤﻘﻘﺔ ﻣﺘﺮاﻛﻤﺔ

اﻟﻔﺘﺮة ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ

اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل

ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﻐﻴﺮات

اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﻐﻴﺮات

أرﺑﺎح

رأس اﻟﻤﺎل

اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ

اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﺧﺎص

اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ

أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف

أرﺑﺎح ﻣﺪورة ﻣﺤﻘﻘﺔ

أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف

اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ

اﻟﻤﺠﻤﻮع

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

ل.س.

اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻛﻤﺎ ﰲ
 ١ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﱐ ٢٠١٩
زﻳﺎدة رأس اﳌﺎل
ﻣﺼﺎرﻳﻒ زﻳﺎدة رأس اﳌﺎل
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﻔﱰة

١,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠
١١٠,٠٠٠,٠٠٠
-

١١٩,٢٠٦,١١٣
-

١٨٣,٧٣٩,٨٤١
١٣٠,٢٢٥,٠٧٣
)( ٧٥,٥٦٥,٠٣٦
٢,٣٨٢,٢٨٨
-

٣٩٧,٦١١,٥٩٦
-

٣٤,٤٣٤,٩٦٤
)( ٣٤,٤٣٤,٩٦٤
)( ١,٩١٣,٢٨٠
٣٩٨,٣٤٣
-

٥,٧٢٩,٣١٠

١,٩٦٥,٢١٧,٥٨٧
(
)١,٩١٣,٢٨٠
٨,٥٠٩,٩٤١

اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻛﻤﺎ ﰲ  ٣٠ﺣﺰﻳﺮان ٢٠١٩

١,٢١٠,٠٠٠,٠٠٠

١١٩,٢٠٦,١١٣

٥٤,٦٦٠,٠٣٧

١٨٦,١٢٢,١٢٩

٣٩٧,٦١١,٥٩٦

)١,٩١٣,٢٨٠

( ٣٩٨,٣٤٣

٥,٧٢٩,٣١٠

١,٩٧١,٨١٤,٢٤٨

اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻛﻤﺎ ﰲ  ١ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﱐ ٢٠٢٠
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﻔﱰة

١,٢١٠,٠٠٠,٠٠٠
-

١٢٦,٩٧٢,٢٤٨
-

٥٤,٦٦٠,٠٣٧
-

١٧٣,٠٨٠,٦٢٣
٧,٧٧٧,٢٨٢

٣٩٨,٣٨٧,٢٣٤
-

٦٣,٨٥٧,٥٤٠
-

٦٣٨,٢٤٥,١٥٠

١٥,٣١٣,٢٤٤

٢,٠٢٦,٩٥٧,٦٨٢
٦٦١,٣٣٥,٦٧٦

اﻟﺮﺻﻴﺪ ﻛﻤﺎ ﰲ  ٣٠ﺣﺰﻳﺮان ٢٠٢٠

١,٢١٠,٠٠٠,٠٠٠

١٢٦,٩٧٢,٢٤٨

٥٤,٦٦٠,٠٣٧

١٨٠,٨٥٧,٩٠٥

٣٩٨,٣٨٧,٢٣٤

٦٣,٨٥٧,٥٤٠

٦٣٨,٢٤٥,١٥٠

١٥,٣١٣,٢٤٤

٢,٦٨٨٢٩٣,٣٥٨

إن اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﳌﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ  ١إﱃ  ٣٥ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءاً أﺳﺎﺳﻴﺎً ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺮﺣﻠﻴﺔ اﳌﻮﺟﺰة
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اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ )آروب ﺳﻮرﻳﺔ(
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻐﻔﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﺑﻴﺎن اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﻲ اﻟﻤﻮﺟﺰ
ﻟﻔﺘﺮة اﻟﺴﺘﺔ أﺷﻬﺮ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣٠ﺣﺰﻳﺮان )ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻗﻖ(
إﻳﻀﺎح

اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ:
أرﺑﺎح اﻟﻔﱰة ﻗﺒﻞ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ
ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ﺻﺎﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﺎت واﻻﻃﻔﺎءات
أرﺑﺎح اﻟﻔﱰة ﻏﲑ اﶈﻘﻘﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺗﻐﲑات أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف

٢٠٢٠

٢٠١٩

ل.س.

ل.س.

٦٥٣,٥٥٨,٣٩٤
١٣,٨٥٦,٩٠٠
)٦٣٨,٢٤٥,١٥٠
٢٩,١٧٠,١٤٤
٧٣,٥٤٩,٩٣٤
١٤,٧٤٣,١٧٩

ﺻﺎﰲ اﻟﺪﺧﻞ اﳌﻌﺪل
اﻟﻨﻘﺺ ) /اﻟﺰﻳﺎدة( ﰲ ﻋﻤﻼء ،وﺳﻄﺎء ووﻛﻼء ﺗﺄﻣﲔ
اﻟﻨﻘﺺ ) /اﻟﺰﻳﺎدة( ﰲ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ وإﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ
١١٦,٦٤٦,٦٤٠
اﻟﻨﻘﺺ ) /اﻟﺰﻳﺎدة( ﰲ ﺣﺼﺔ ﻣﻌﻴﺪي اﻟﺘﺄﻣﲔ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﲏ واﳊﺴﺎﰊ
)٣٦,٧٧٨,٠٤٣
)اﻟﺰﻳﺎدة(  /اﻟﻨﻘﺺ ﰲ ذﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ -أﻃﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ
)اﻟﺰﻳﺎدة(  /اﻟﻨﻘﺺ ﰲ ﻓﻮاﺋﺪ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻏﲑ ﻣﻘﺒﻮﺿﺔ وﻣﻮﺟﻮدات أﺧﺮى)١٤,٠٠١,٢٧٩
اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ ﺣﺴﺎﺑﺎت داﺋﻨﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ وإﻋﺎدة اﻟﺘﺄﻣﲔ
٤٢١,٦١٩,٤٥٩
٦,٧٨٠,١٣٥
اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ ﻋﻤﻼء داﺋﻨﻮن ووﺳﻄﺎء ﺗﺄﻣﲔ
)٢٢١,٤٧١,٦٩٤
)اﻟﻨﻘﺺ(  /اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ واﳊﺴﺎﺑﻴﺔ
٥,٩٤٦,١٩٨
اﻟﺰﻳﺎدة ) /اﻟﻨﻘﺺ( ﰲ ذﻣﻢ داﺋﻨﺔ وداﺋﻨﻮن ﳐﺘﻠﻔﻮن
١٧٢,٠٩٢,٨٤١
اﻟﺰﻳﺎدة ) /اﻟﻨﻘﺺ( ﰲ ذﻣﻢ داﺋﻨﺔ  -أﻃﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ

)٤,١٢٤,٣٩٦
٥٦٤,١٧٣,١١٨

ﺻﺎﰲ اﻷﻣﻮال اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ

٦,١٢٧,٦٥٣
١٣,٨٨٩,٤٨٥
( )٣٩٨,٣٤٣

(

١٩,٦١٨,٧٩٥
)٢٩,٤٩٦,٢٦١
)٢٤٩,١٠١

(
(

)٦١,٧١٩,٨٩٦
( )٩٥,٤٤٩,٣٠٦
( ٢٢,١٢٨,١٦٦
١٨٣,٧٤٥,٥٩٣
٤,٠٠٢,١١١
( ٨٥,٦٩٠,٦٣٦
)٦٧,٢٩٥,٧٧٠
)٨١,٩٩٣

(
(

( )٥,٤٣٠,٥٤٤

(

٥٥,٤٦٢,٤٣٠

إن اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﳌﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ  ١إﱃ  ٣٥ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءاً أﺳﺎﺳﻴﺎً ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺮﺣﻠﻴﺔ اﳌﻮﺟﺰة
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(
(

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ )آروب ﺳﻮرﻳﺔ(
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻐﻔﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﺑﻴﺎن اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﻲ اﻟﻤﻮﺟﺰ /ﺗﺎﺑﻊ
ﻟﻔﺘﺮة اﻟﺴﺘﺔ أﺷﻬﺮ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣٠ﺣﺰﻳﺮان )ﻏﻴﺮ ﻣﺪﻗﻖ(
إﻳﻀﺎح

اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ:
اﻟﺰﻳﺎدة ﰲ وداﺋﻊ ﻷﺟﻞ ﻟﺪى اﳌﺼﺎرف
ﺷﺮاء ﻣﻮﺟﻮدات ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻣﺎدﻳﺔ
ﺷﺮاء ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﳏﺪدة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ

ل.س.

ل.س.

)٢٠٨,٨٢٧,٨٥٠
)٢٢,٩٧٩,٧٠٠
-

ﺻﺎﰲ اﻷﻣﻮال اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ

)٢٣١,٨٠٧,٥٥٠

اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ:
ﻣﺼﺎرﻳﻒ زﻳﺎدة رأس اﳌﺎل
ﺻﺎﰲ اﻷﻣﻮال اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ
ﻓﺮوﻗﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎﻳﻮازي اﻟﻨﻘﺪ
ﺻﺎﰲ اﻟﺰﻳﺎدة ) /اﻟﻨﻘﺺ( ﰲ اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻳﻮزاي اﻟﻨﻘﺪ
اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻳﻮزاي اﻟﻨﻘﺪ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻔﱰة

٢٠٢٠

٢٠١٩

٥

اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻳﻮازي اﻟﻨﻘﺪ ﰲ ﺎﻳﺔ اﻟﻔﱰة

( )٨٧,٧٢٠,٦٩٩
( )١,٣٠٠,٥٠٠
)٩,٩٤٨,٣٦٩
( )٩٨,٩٦٩,٥٦٨

(
(

-

)١,٩١٣,٢٨٠

(

-

)١,٩١٣,٢٨٠

(

٦٣٨,٢٤٥,١٥٠
٩٧٠,٦١٠,٧١٨
٩١٢,٣٤١,٠٧٩

٣٩٨,٣٤٣
)٤٥,٠٢٢,٠٧٥
٦٧٦,٣٢٥,٢٢٦

(

١,٨٨٢,٩٥١,٧٩٧

٦٣١,٣٠٣,١٥١

إن اﻹﻳﻀﺎﺣﺎت اﳌﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ  ١إﱃ  ٣٥ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءاً أﺳﺎﺳﻴﺎً ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺮﺣﻠﻴﺔ اﳌﻮﺟﺰة
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(
(

الشركة السورية الدولية للتأمني (آروب سورية)
شركة مسامهة مغفلة عامة
إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية املوجزة
لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  03حزيران 0303
(غري مدققة)
-1

معلومات عامة

أتسست الشركة السورية الدولية للتأمني (آروب سورية) وفقاي للمرسوم التشريعي رقم  .8لعام  0334ووحخام املرسوم التشريعي رقم  40لعام 0335
وتعليماتف التنفيذية واونظمة ال تضعها هيةة اإلشراف على التأمني يف سورية ووفقاي وحخام قانون الت ارة رقم  149لعام  .1949س لت الشركة يف
الس ل الت اري حملافظة دمشق حت الرقم  14.50بتاريخ  03حزيران  .033.مت ترخيص الشركة من قبل هيةة اإلشراف على التأمني يف سورية لقرار
رقم  133/00بتاريخ  .متو  ،033.س لت الشركة يف الس ل اخلا لشركات التأمني لدى هيةة اإلشراف على التأمني حت الرقم .0
غاية الشركة مزاولة أعمال التأمني املباشرة يف كافة فرو التأمني.
تزاول الشركة عملها ضمن فروعها يف دمشق وحلب ومحص ومحاا والالضقية وطرطوس إلضافة إىل وجود ممثلني يف فرو بنك سورية
وامله ر ش.م.م.
-0

تطبيق معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة

يف الفرتة املالية ،قامت الشركة بتطبيق مجيع املعايري والتفسريات املعدلة واجلديدة ال ادرة عن جملس معايري احملاسبة الدولية ( )IASBوجلنة إعداد التقارير
املالية ( )IFRICالتابعة للم لس وال ختص وتسري على نشاطات الشركة للفرتات احملاسبية ال تبدأ من  1كانون الثاين .0303
مل يطرأ أي تعديل على املعلومات املالية املرحلية املوجزة جرا تطبيق هذا املعايري وتفسرياهتا.
-0

السياسات احملاسبية

إعداد املعلومات املالية املرحلية املوجزة والسياسات احملاسبية
جرى إعداد املعلومات املالية املرحلية املوجزة املرفقة لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  03حزيران  0303وفقاي للمعيار احملاسيب الدويل رقم " 04التقارير املالية
املرحلية" وقوانني وأنظمة التأمني املرعية يف اجلمهورية العربية السورية .إن السياسات احملاسبية املتبعة وطر االحتساب املستيدمة يف إعداد املعلومات املالية
املرحلية املوجزة تتفق مع تلك املستيدمة يف إعداد البياانت املالية املدققة للسنة املنتهية يف 01كانون اوول .0319
مت إعداد املعلومات املالية على أساس الخلفة التارخيية ستثنا املوجودات املالية على أساس القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وال تظهر
لقيمة العادلة .تظهر املعلومات املالية املرحلية املوجزة للرية السورية (ل.س ،).العملة التشغيلية للشركة وعملة االقت اد.
إن املعلومات املالية املرحلية املوجزة ال تتضمن كافة املعلومات واإليضاحات املطلوبة للمعلومات املالية السنوية واملعدة وفقاي للمعايري الدولية للتقارير املالية،
كما أن نتااج أعمال الشركة لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  03حزيران  0303ال متثل لضرورة ملشراي على النتااج املتوقعة للسنة املنتهية يف 01كانون اوول
.0303

- 01 -

فيما يلي مليص لسياسات احملاسبية اهلامة:
أ -عقود التأمني:
إن عقد التأمني هو كناية عن عقد يتعهد اوجبف الفريق اوول (شركة التأمني) بتغطية خماطر حمددة قد ت يب الفريق الثاين (امللمن لف) وضلك من
خالل التعويض عن حدث مستقبلي حمدد (املادث امللمن عليف) الذي قد ي يب ويلثر سلباي على امللمن لف .تعترب اوقساق على عقود التأمني
إيرادات عند إصدار البوالص.
يتم احتساب االحتياطي املسايب املتعلق لتأمني على املياة بنا ي على رأي خبري اكتواري مقبول لدى هيةة اإلشراف على التأمني ويتم احتساب
االحتياطي الفين وفقاي لتعليمات هيةة اإلشراف على التأمني ملقابلة قيمة اوقساق غري املستحقة واملس لة كإيرادات يف بيان الدخل الشامل .وهو
حيتسب وفقاي للنسب التالية من ح م اوقساق املختتب قا:

أتمني النقل البحري-بضااع
أتمني املسافرين
التأمينات العامة و قي فرو التأمني
أتمني إلزامي للسيارات
التأمني ال حي
أتمينات آلجال طويلة
املوادث الشي ية

كما يف  03حزيران
0303

كما يف  01كانون اوول
0319

%

%

05
133
43
43
43
133
.3

05
133
43
43
.3
133
.3

ب -التزامات عقود التأمني:
التزامات عقود التأمني واا املطالبات حت التسوية انتج من مطالبات بلغت للشركة وال الت حت التسوية بتاريخ بيان الوضع املايل إلضافة إىل
مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها .ويتم احتساقا وفقاي لتعليمات هيةة االشراف على التأمني كما يلي:
 133ملةة من اخلسارة املقدرة
 مطالبات عن حوادث حت التسوية مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها (:)IBNRمجيع فرو التأمني عدا التأمني ال حي واإللزامي أيهما أكرب  15ملةة من قيمة مطالبات حت التسوية أو  105ملةة من قيمة اوقساق
املختتب قا لخل فر من فرو التأمني
أيهما أكثر  15ملةة من قيمة التغري يف احتياطي قيد التس ـ ـ ــوية (إمجايل احتياطي قيد
التأمني اإللزامي
التس ــوية حمت ز آلخر املدة مطروحاي منف إمجايل احتياطي قيد التس ــوية املفرج عنف أول
املدة) أو  105ملةة من قيمة اوقساق املختتب قا.
يتم احت ا مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها جلميع فرو التأمني ملدة سنة واحدة عدا فر التأمني اإللزامي فيتم احت ا ا ملدة ثالثة سنوات .كما يتم
اإلفراج عن احتياطي مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها لفر السفر ،للعقود املنتهية ،بشخل ربع سنوي يف هناية الربع التايل للربع الذي مت االحت ا
فيف.
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ج -عمليات إعادة التأمني:
لقد اعتمدت الشركة احتساب ح ة شركات إعادة التأمني من اوقساق والعمولة املقبوضة من شركات إعادة التأمني وح ة شركات إعادة التأمني
من املطالبات املدفوعة وحت التسوية واملطالبات ال حدثت ومل يبلغ عنها على أساس اتفاقيات معقودة معها وس لت يف حسا ت هذا الشركات.
د -ح ة معيدي التأمني من االحتياطي الفين واملسايب:
يتم احتساب ح ة معيدي التأمني من االحتياطي الفين واملسايب على أساس اإلسنادات الفعلية املقدمة هلم وإمجايل املبالغ الفعلية العاادة لإلحتياطي
الفين واملسايب.
يتم إظهار ح ة معيدي التأمني من االحتياطي الفين واملسايب كذمم مدينة يف بيان الوضع املايل ويتم احتساقا كما يلي:
 133ملةة من اخلسارة املقدرة
 مطالبات عن حوادث حت التسوية مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها () IBNRمجيع فرو التأمني عدا التأمني ال حي واإللزامي أيهما أكثر  15ملةة من قيمة ح ـ ــة معيدي التأمني من مطالبات حت التسـ ــوية أو
 105ملةة من أقساق إعادة التأمني العاادة لنفس السنة
 15ملةة من ح ة معيدي التأمني من املطالبات املدفوعة
التأمني ال حي
أيهمـا أكثر  15ملةـة من ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة املعيـد من قيمـة التغري يف احتياطي قيد التسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوية
التأمني اإللزامي
(إمجايل احتياطي قيد التسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوية حمت ز آلخر املدة مطروحاي منف إمجايل احتياطي قيد
التس ـ ــوية املفرج عنف أول املدة) أو  105ملةة من أقس ـ ــاق إعادة التأمني العاادة لنفس
السنة.
يتم احت ا ح ة معيدي التأمني من مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها جلميع فرو التأمني ملدة سنة واحدة عدا فر التأمينات اإللزامي فيتم احت ا ا
ملدة ثالثة سنوات .كما يتم اإلفراج عن احتياطي مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها لفر السفر ،للعقود املنتهية ،بشخل ربع سنوي يف هناية الربع التايل
للربع الذي مت االحت ا فيف.
ه -املطالبات املدفوعة:
تظهر املطالبات املدفوعة ال متثل التعويضات املسددة خالل السنة والتعويضات املتوجبة ملاملي عقود التأمني لنهاية السنة بعد تنـزيل االسرتدادات
املستحقة عنها .حيث تقوم الشركة بقيد اإلسرتدادات املستحقة عن املطالبات املدفوعة عند ح يلها.
و -إيرادات الفوااد:
تقيد إيرادات الفوااد على أساس االستحقا يف بيان الدخل الشامل وتتضمن الفوااد املختسبة على الودااع لدى امل ارف وال حتسب على أساس
املبلغ ونسبة الفاادة املطبقة.
 كلفة االستدانة:يتم تس يل كلفة االستدانة يف بيان الدخل الشامل يف الفرتة ال حققت فيها هذا الخلفة.
ه -املوجودات واملطلو ت املالية:
يتم االعرتاف ملوجودات واملطلو ت املالية يف بيان الوضع املايل عندما ت بح الشركة طرفاي يف الشروق التعاقدية لألدوات املالية.
تظهر الذمم املدينة وضمم العمال والوكال ووسطا التأمني بقيمتها االمسية بعد تنـزيل ملوانت مناسبة للقيم غري القابلة للتح يل املتوقعة.
تظهر الذمم الداانة وضمم شركات إعادة التأمني بقيمتها االمسية.
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ق  -االستثمارات العقارية:
تظهر االستثمارات العقارية بسعر الخلفة بعد تنزيل االستهالكات املرتاكمة وخسارة تدين القيمة إن وجدت ويتم اإلف اه عن قيمتها العادلة يف
إيضاه االستثمارات العقارية.
ي -النقد وما يو اي النقد:
يتضمن هذا البند النقد واملسا ت اجلارية والودااع وجل ضات االستحقاقات الق رية ال ال تتعدى استحقاقاهتا اوصلية الثالثة أشهر (ثالثة أشهر
فأقل).
ك -حويل العمالت اوجنبية:
إن العمليات اجلارية خالل السنة لعمالت غري اللرية السورية يتم حويلها اىل اللرية السورية ستعمال أسعار ال رف الساادة يف اتريخ العملية.
جيري إعادة حويل أرصدة املوجودات واملطلو ت املالية بتلك العمالت على أساس أسعار ال رف الساادة يف اتريخ البياانت املالية.
أما أرصدة املوجودات واملطلو ت غري املالية وحقو الشركا فيتم حويلها على أساس سعر ال رف التارخيي.
يتم قيد أر ه أو خساار فروقات ال رف الناوة من جرا هذا العمليات يف بيان الدخل الشامل.
بلغت أسعار صرف العمالت اوجنبية كما يلي:

دوالر أمريخي
يورو

كما يف  03حزيران
0303
ل.س.

كما يف  01كانون اوول
0319
ل.س.

1438098

4880.0

105.

40.

 - 4أحخام حماسبية مهمة وم ادر أساسية للتقديرات واالفرتاضات
يف سـ ــيا تطبيق السـ ــياسـ ــات احملاسـ ــبية املذكورة يف اإليضـ ــاه ( )0أعالا ،على إدارة الشـ ــركة أن تسـ ــتعمل تقديرات وافرتاضـ ــات متعلقة لقيمة الدفرتية
للموجودات واملطلو ت غري املتوفرة من م ـادر أخرى .تعتمد هذا التقديرات واالفرتاضـات املتعلقة بها على عامل اخلربة وعلى عوامل أخرى تعترب ضات
صلة  .وقد ختتلف النتااج الفعلية عن هذا التقديرات واالفرتاضات.
تتم مراجعة التقديرات واالفرتاضــات بشــخل دوري  .يعرتف لفروقات الناوة عن مراجعة التقديرات احملاســبية يف الفرتة ال تراجع فيها التقديرات وضلك
إضا كانت هذا املراجعة تلثر ح رايي على هذا الفرتة ،أو يف فرتة املراجعة وفرتات الحقة إضا كانت املراجعة تلثر على الفرتة املالية وفرتات الحقة.
أ-

مبدأ االستمرارية:

قامت اإلدارة بتقييم مدى قدرة الش ــركة على االس ــتمرار يف العمل على أس ــاس مبدأ االس ــتمرارية وضلك حس ــب متطلبات معيار احملاس ــبة الدويل رقم .1
اعتمدت االدارة بتقييمها على جمموعة من امللش ـ ـرات املالية والتش ــغيلية .تعتقد االدارة أنف و لرغم من حالة عدم االسـ ــتقرار ال متر قا اجلمهورية العربية
الس ــورية وحالة عدم اليقني املس ــتقبلية ،فإن الش ــركة متتلك املوارد الخافية لالس ــتمرار لعمل يف املدى املس ــتقبلي املنظور .بنا ي عليف فقد مت إعداد القواام
املالية على أساس مبدأ االستمرارية.
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ب -إخنفاض قيمة ضمم التأمني املدينة:
يتم تقدير القيمة القابلة للتح ــيل من ضمم التأمني املدينة عند وجود إمخانية عدم ح ــيل تلك الذمم بش ــخل كامل .إن حديد وجود إخنفاض يف قيمة
ضمم التأمني املدينة ،يتطلب من اإلدارة تقييم مســتوى املال ة والســيولة املالية ملاملي بوالص التأمني وكذلك لشــركات التأمني ،وكذلك يتم مراجعة نســب
التح يالت بنا ي على املعلومات التارخيية للشركة والدراسات التف يلية ال متت خالل الفرتة ورأي اإلدارة القانونية للشركة .يتم إثبات الفر بني املبالغ
املتوقع ح يلها والقيمة الدفرتية كم اريف يف بيان الدخل الشامل .يتم إثبات الفر بني املبالغ ال يتم ح يلها فعلياي خالل الفرتات املستقبلية واملبالغ
املتوقعة يف بيان الدخل الشامل يف الفرتة ال يتم قا التح يل.
ج -تقييم اإللتزامات الناوة عن املطالبات املوقوفة لعقود التأمني:
يعترب تقدير اإللتزامات الناوة عن املطالبات املوقوفة لعقود التأمني على أنف أكثر التوقعات املس ـ ـ ـ ـ ـ ــابية للش ـ ـ ـ ـ ـ ــركة .حيث هنالك عوامل غري ملكدة جيب
أخذها العتبار عند تقدير اإللتزام ال س ـ ــتقوم الش ـ ــركة بتس ـ ــديدا الحقا مقابل هذا املطالبات .يتم تقدير اإللتزامات الناش ـ ــةة لخل من القيمة املتوقعة
لتخاليف املطالبات املبلغ عنها بتاريخ املركز املايل .إن االلتزام ملطالبات املبلغ عنها وال مل يتم ســدادها يتم تقديرها اســتناداي إىل املعلومات املتعلقة بخل
مطالبة على حدة أُبلغت للشركة .كما يف اتريخ املركز املايل يتم إعادة تقييم املطالبات لخفايتها ويتم تعديل املي ص بنا ي على ضلك.
دـ-

استهالكات اوصول الثابتة:

تقوم الشركة اراجعة اوعمار اإلنتاج ية املقدرة لألصول الثابتة املادية وطريقة االستهالك املطبقة وقيمة النفاية يف هناية العمر اإلنتاجي لألصل يف هناية كل
دورة مالية.
هـ-

اطفا اوصول غري املادية:

تقوم الشركة اراجعة االعمار اإلنتاج ية املقدرة لألصول غري املادية وطريقة االطفا يف هناية كل دورة مالية.
و-

ملونة الديون املشخوك فيها:

تُسـ ل ملونة الديون املشـخوك فيها عند تواجد شـخوك حول إمخانية ح ـيل املسـا ت املدينة لدى الشركة وتقدر إدارايي بنا ي على دراسة أعمار الذمم
املدينة.
-

تدين قيمة املوجودات وتخوين امللوانت الال مة:

يف ظل الظروف الراهنة ال متر قا اجلمهورية العربية السـ ـ ــورية ،قامت اإلدارة بتقدير القيمة االسـ ـ ــرتدادية لألصـ ـ ــول .عتقاد اإلدارة ،ال توجد ملش ـ ـ ـرات
لتخوين ملوانت تدين إضافية.
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النقد وما يوا ي النقد

يتخون هذا البند مما يلي:

العملة اوصلية
ل.س

100150984
النقد يف ال ندو
180054005.
حسا ت جارية لدى امل ارف
ودااع استحقاقها اوصلي (خالل فرتة ثالثة أشهر أو أقل) 080051001.4
03000300534

العملة اوصلية
ل .س

408400115
النقد يف ال ندو
18018.0.91
حسا ت جارية لدى امل ارف
ودااع استحقاقها اوصلي خالل فرتة ثالثة أشهر أو أقل 01.00590900
09900890099

كما يف  03حزيران ( 0303غري مدققة)
القيمة املقابلة
للعمالت اوجنبية
ل.س

اجملمو
ل.س

801000410
1051003150883

100150984
0.098101.9
1085405880344

1058301490090

1088009510191

كما يف  01كانون اوول ( 0319مدققة)
القيمة املقابلة
للعمالت اوجنبية
ل .س

اجملمو
ل .س

1400590414
5080190003.

408400115
150044.01.5
15503500109

.1003510.83

91000410319

بلغ معدل الفاادة  %1005-1كما يف  03حزيران  0303على ودااع استحقاقها اوصلي خالل فرتة ثالثة أشهر أو أقل للرية السورية ومعدل
 %0055-0053للدوالر اومريخي (مقابل  %1005-1للرية السورية و %0019-0010للدوالر اومريخي كما يف  01كانون اوول .)0319
-.

ودااع وجل لدى امل ارف

يتخون هذا البند مما يلي:

ودااع تستحق خالل سنة

العملة اوصلية

كما يف  03حزيران ( 0303غري مدققة)
القيمة املقابلة
للعمالت اوجنبية

اجملمو

ل .س

ل .س

ل .س

109.501510119

19803500388

001.0081308.1

109.501510119

19803500388

001.0081308.1
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كما يف  01كانون اوول ( 0319مدققة)
القيمة املقابلة

ودااع تستحق خالل سنة

للعمالت اوجنبية
ل .س

العملة اوصلية
ل .س

1095409800311

-

1095409800311

-

اجملمو
ل .س

1095409800311
1095409800311

تراوه معدل الفاادة على الودااع وجل لدى امل ارف بني  %8-1005للرية السورية ومعدل %00900للدوالر اومريخي كما يف  03حزيران 0303
(مقابل بني  %8-1015للرية السورية كما يف  01كانون اوول .)0319
-1

موجودات مالية حمددة على أساس القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

ميثل هذا البند أسهم شركات حملية مشرتاة من سو دمشق لألورا املالية ويتخون مما يلي:
كما يف  03حزيران
( 0303غري مدققة)
ل.س.

الخلفة:

930.810330

الرصيد يف بداية الفرتة  /السنة
استثمارات مالية حمددة على أساس القيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر مشرتاة

930.810330

الرصيد يف هناية الفرتة  /السنة
التغري املرتاكم يف القيمة العادلة لالستثمارات:

كما يف  01كانون اوول
( 0319مدققة)
ل.س.

8301000.00
9094800.9
930.810330

الرصيد يف بداية الفرتة  /السنة
التغري يف القيمة العادلة لالستثمارات

0300.0400.0
901490144

01.01.40519
(1005430051

الرصيد يف هناية الفرتة  /السنة (إيضاه )00

0100114033.

0300.0400.0

03004550338

094003500.4
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عمال مدينون ،وسطا ووكال أتمني

يظهر رصيد عمال مدينون ووسطا ووكال أتمني ل ايف بعد استبعاد ملونة الديون املشخوك قا كما يلي:
كما يف  03حزيران
( 0303غري مدققة)
ل.س.

83084.0503
503110913
8508580403
(1103330333

عمال مدينون
وسطا ووكال أتمني
خم ص ديون مشخوك فيها

.808580403
-9

كما يف  01كانون اوول
( 0319مدققة)
ل.س.

1530.090843
801.80504
159043800.4
) (1103330333

)

140043800.4

حسا ت مدينة من شركات التأمني وإعادة التأمني

ميثل هذا البند أرصدة مدينة من شركات التأمني وإعادة التأمني.
إن أعمار هذا الذمم ال تت او  .3يوم.
إن  %9.من هذا اورصدة ترتكز يف ثالث شركات أتمني من أصل إحدى عشر شركة كما يف  03حزيران ( 0303مقابل  %91من هذا اورصدة ترتكز
يف ثالث شركات أتمني من أصل عشر شركات يف  01كانون اوول .)0319
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ح ة معيدي التأمني من االحتياطيات الفنية واملسابية

يتخون هذا البند مما يلي:

ح ة معيدي التأمني
من إيرادات غري مختسبة
ل.س.
فر التأمني:

املياة (احتياطي حسايب)
البحري
شامل سيارات
إلزامي سيارات
ال حي
املريق
السفر
السرقة
املوادث الشي ية
واثاق أتمني امل ارف الشاملة
املوادث العامة

كما يف  03حزيران ( 0303غري مدققة)
ح ة معيدي التأمني من
مطالبات حدثت
ح ة معيدي التأمني من
ومل يبلغ عنها
مطالبات حت التسوية
ل.س.
ل.س.

اجملمو
ل.س.

509540311
108590.41
000030909
10304010331
.0988081.
109950198
810141
401100008
003880050
0330011

1803810109
100140019
10.00830531
1.00000593
5001030859
050.180353
0850333
0308.4
-

000510890
1809400315
008400138
0130.13
510153
59.0..1
51903..
0105.9

0403050153
1104010150
14805400535
1.00000593
110054108.3
0.04490514
000..0438
5040491
5043308.9
00..10419
0010943

1540.840335

00909540800

0.01840001

401040001.4
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كما يف  01كانون اوول ( 0319مدققة)
ح ة معيدي التأمني من

فر التأمني:

املياة (احتياطي حسايب)
البحري
شامل سيارات
إلزامي سيارات
ال حي
املريق
السفر
السرقة
املوادث الشي ية
واثاق أتمني امل ارف الشاملة
املوادث العامة

ح ة معيدي التأمني
من إيرادات غري مختسبة
ل .س .

ح ة معيدي التأمني من
مطالبات حت التسوية
ل .س .

مطالبات حدثت
ومل يبلغ عنها
ل .س .

اجملمو
ل .س .

501010544
.03990593
103800083
11005380301
50.440..4
401590053
5.0110
50.100958
0100300433
0330011

1.00010109
101110138
10805.5010.
1.00000593
4801030810
05018.0353
0850333
1301.4
-

108090811
19008408.3
0509900189
001110938
.300519
510153
1310.03
508.90033
010513

0100.90080
9013.0515
1480900091.
1.00000593
05800000380
040.380.00
401.00909
49904.0
.00040140
0101110.33
0010941

00008300991

001011300.3

.801550550

50803.90834
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-11

أطراف ضات عالقة

تتألف اوطراف ضات العالقة من املدرا واإلدارة العليا وأعضا جملس اإلدارة وكبار املسامهني .فيما يلي مليص اورصدة مع اوطراف ضات
العالقة:

ضمم مدينة -أطراف ضات عالقة
بنك سورية وامله ر ش.م.م.
أعضا جملس اإلدارة
ضمم داانة -أطراف ضات عالقة
آروب لبنان ش.م.ل

كما يف  03حزيران
( 0303غري مدققة)
ل.س.

شركة حت سيطرة مشرتكة

شركة حت سيطرة مشرتكة

ودااع وجل يف م رف مقرب مقيم (ضمن ودااع وجل لدى امل ارف)

كما يف  01كانون اوول
( 0319مدققة)
ل.س.

490.110108
4000010

1001100110
98014.

5303530531

1000100458

0.005890883

9104910309

0.005890883
19401.90101

9104910309
0030110093.

فيما يلي مليص التعامل مع اوطراف ضات العالقة:
لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  03حزيران (غري مدققة)
0319
0303
ل.س.
ل.س.

بيان الدخل الشامل
صايف إيرادات أقساق أتمني
مطالبات مدفوعة
إيرادات فوااد من ودااع لدى م رف مقرب مقيم
م اريف لقا ممارسة أعمال التأمني يف فرو بنك سورية وامله ر
م اريف رواتب وأتعاب وحوافز اإلدارة العليا

5309950395
(0301000914
100500804
(.110.3.
(0105400081

1010.910554
) (1408540100

)

00840031.
) (101850504

) (0.03.90108

)
)

وقعت الشركة اتفاقية مع بنك سورية وامله ر تسمح بوجود مندوبني من قبل الشركة يف  10من فرو امل رف ملمارسة أعمال التأمني وإصدار
البوالص وضلك لقا  13ملةة من إمجايل اوقساق املختتبة لنسبة جلميع فرو التأمني ( 5ملةة من إمجايل االقساق املختتبة لنسبة للتأمني البحري
شرق  .)Cس لت الشركة م اريف لقا هذا اوعمال لفرتة الستة أشهر املنتهية فـي  03حزيران  0303مقدارها  .110.3.لرية سورية (مقابل
 101850504لرية سورية لفرتة الستة أشهر املنتهية فـي  03حزيران  )0319قيدت يف حساب العموالت املدفوعة وم اريف اإلنتاج اوخرى.
إن رصيد أعضا جملس اإلدارة املدين هو انتج عن بيع بوالص أتمينية وهو ق ري اوجل وستتم تسوية هذا الرصيد يف الن ف اوول من العام املايل.
تعخس م اريف رواتب وأتعاب اإلدارة ،املبالغ املدفوعة لإلدارة العليا لفرتة الستة أشهر وال تتألف من املدير العام ومدرا اوقسام والفرو .
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 -10فوااد مستحقة غري مقبوضة وموجودات أخرى
يتخون هذا البند مما يلي:
كما يف  03حزيران
( 0303غري مدققة)
ل.س.

1108140011
1103350909
110.010433
0003310411
101150998

فوااد مستحقة وغري مقبوضة على ودااع وجل
نفقات مدفوعة مسبقاي
دفعات مقدمة للموظفني
م اريف قانونية مدفوعة مقدماي
ضمم مدينة أخرى

10.00190355

كما يف  01كانون اوول
( 0319مدققة)
ل.س.

..014.0943
0300300098
1101090094
1.0819008.
1380858

1000011011.

 -10استثمارات عقارية
تتليص حركة االستثمارات العقارية كما يلي:
الخلفة التارخيية:

البنا
ل.س.

اجملمو
ل.س.

حسينات وإكسا ات
ل.س.

الرصيد  1كانون الثاين 0319

01001100493

0001440003

09.05110103

الرصيد  01كانون اوول 0319

01001100493

0001440003

09.05110103

الرصيد  03حزيران 0303

01001100493

0001440003

09.05110103

االستهالكات املرتاكمة:

الرصيد  1كانون الثاين 0319
اإلضافات ،أعبا السنة

) (04014109..

)

(504150410

)(000140400

)(101490894

)

الرصيد  01كانون اوول 0319
اإلضافات ،أعبا الفرتة

(0405940108
(00103000.

) (100300100
)(10104039.

) (01089108.3
)(008.40000

)
)

الرصيد  03حزيران 0303

(01000409.4

) (804010008

) (0501.00190

)

صايف القيمة الدفرتية:

) (503080113

(190119005.

الرصيد  03حزيران ( 0303غري مدققة)

04.0448050.

1400310330

0.301550508

الرصيد  01كانون اوول ( 0319مدققة)

049011801.0

1504410398

0.40.1908.3

تتخون االستثمارات العقارية من عقارين اوول يف يعفور -البوابة الثامنة والثاين يف حي أبو رمانة -شركسية وبلغت القيمة العادلة هلا مبلغ
 0030900330333لرية سورية كما يف  01كانون اوول .0319
بلغت عوااد إجيار االستثمارات العقارية لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  03حزيران  0303مبلغ  5105300533لرية سورية مت قيدها ضمن بند
إيرادات أخرى (إيضاه .)05

- 00 -
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املوجودات الثابتة املادية (بعد تنـزيل االستهالك املرتاكم)

تتليص حركة املوجودات الثابتة املادية كما يلي:

الخلفة التارخيية:

الرصيد 1 ،كانون الثاين 0319

اواثث واملفروشات
ل.س

البنا
ل.س

03010.0148

11088501.1

005330333

40.800133

5300354048.

00000.0148

1.05.804.1

الرصيد 03 ،حزيران ( 0303غري مدققة) 5300354048.

0000590148

95003101.1

اإلضافات
الرصيد 01 ،كانون اوول ( 0319مدققة)

اإلضافات

5300354048.

لوا م معلوماتية
ومختبية
ل.س

-

000333

-

السيارات
ل.س
50.800333

حسينات على
مباين مستأجرة
ل.س
1801140085

اجملمو
ل.س.

0809050041

.5104580901

4030333

10.300133

50.800333

1801140085

0900550041

..503.10.01

50.800333

030.800085

4103550041

.8803410001

-

1801080133

حسينات على مباين
مملوكة بغرض ممارسة
أعمال الشركة
ل.س

-

-

005380333

101330333

0009190133

االستهالكات املرتاكمة:
الرصيد 1 ،كانون الثاين 0319

(5809500350

)

(1800400113

) (.00314051.

اإلضافات -أعبا السنة

(1303410391

)

(105110513

) (503.30311

)

الرصيد 01 ،كانون اوول ( 0319مدققة)

(.809940149

)

(1901500.03

) (.801040.41

) (50.800333

) (1801.30105

) (130038001.

) (50.800333

) (1801.80140

اإلضافات -أعبا الفرتة

(5033.0190

الرصيد 03 ،حزيران ( 0303غري مدققة) (1403330940

) (831054.

) (03055501..

) (001100109

) (50.800333

)

-

-

) (1801530080
(90840

(80318

) (130393034.

) (114019003..

)

) (009030.13

) (0305400101

)

) (1403130.5.

) (194010.0191

)

) (1.03100108

) (034010801.5

) (003300480

) (9099005.8

صايف القيمة الدفرتية:
الرصيد 03 ،حزيران ( 0303غري مدققة) 40803500544
الرصيد 01 ،كانون اوول ( 0319مدققة)

40003.30001

001300980

0409980191

-

005140140

0503400130

480001005.0

004100508

804000803

-

1401.3

0500440585

41300050403
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وديعة جممدة ل احل هيةة االشراف على التأمني

وفقاي للمرسـوم التشـريعي رقم  40لعام  ،0335تلتزم شـركات التأمني ن تود سـم اهليةة يف أحد امل ـارف السـورية املرخ ـة مبلغ  0مليون لرية سورية
وديعة ضمان لنسبة لخل نو من أنوا التأمني الذي ترغب ازاولتف ،على أن ال يزيد جممو ما تودعف لخـل اونـوا علـى  05مليون لرية سورية.
-1.

حسا ت داانة لشركات التأمني وإعادة التأمني

ميثل هذا البند أرصدة جممدة على شركات إعادة التأمني ملقابلة ح ة معيدي التأمني من اإلحتياطيات الفنية واملسابية إلضافة إىل حسا ت شركات
إعادة التأمني اجلارية وال تتليص اا يلي:
 مستحقات شركات إعادة التأمني. حسا ت جممدة ملعيدي التأمني عن االحتياطي التقين (سنة واحدة). حسا ت جممدة ملعيدي التأمني عن مطالبات حت التسوية ( 0أشهر).حسا ت جممدة ملعيدي التأمني عن مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها (سنة واحدة).تقوم الشركة بدفع فاادة مدينة لشركات إعادة التأمني تتحدد يف االتفاقيات املعقودة معها وتبلغ نسبة الفاادة  %005من رصيد هذا املسا ت تدفع
للشركات عند حرير رصيدها وتس ل يف قاامة الدخل والدخل الشامل اوخرى.
-11

عمال داانون ووسطا أتمني

يتخون هذا البند مما يلي:

عمال داانون
وسطا

- 12 -

كما يف  03حزيران
(0303غري مدققة)

كما يف  01كانون اوول
( 0319مدققة)

ل.س.

ل.س.

.0.490010
4405900039

00530091.
4309510401

5100410480

4404.10041

-18

االحتياطيات الفنية واملسابية

يتخون هذا البند مما يلي:
كما يف  03حزيران ( 0303غري مدققة)

فر التأمني:

املياة (احتياطي حسايب)
البحري
شامل سيارات
إلزامي سيارات
ال حي
املريق
السفر
السرقة
املسلوليات
املوادث الشي ية
واثاق أتمني امل ارف الشاملة
املوادث العامة

إيرادات غري مختسبة
ل.س.

مطالبات حت التسوية
ل.س.

مطالبات ح لت
ومل يبلغ عنها
ل.س.

اجملمو
ل.س.

.808.90013
801810194
1903810504
080.190094
03009100040
104000435
008300353
930801
059034.
.0519011.
403390135
0.00090

0100810354
100180105
04009190108
53401900311
1404580010
0801490333
5530333
040503
530333

004540058
5105810811
0408000845
400000053
50.050.
800533
480511
80004.5
1510131
.10949

93015300.4
1109100.11
41405880500
55800450053
01104010.15
0908300155
00009051.
1000001
0310.11
1040.0131
401.30810
4830040

43900.10111

91405100003

8500910140

104.901110410
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كما يف  01كانون اوول ( 0319مدققة)

فر التأمني:

املياة (احتياطي حسايب)
البحري
شامل سيارات
إلزامي سيارات
ال حي
املريق
السفر
السرقة
املسلوليات
املوادث الشي ية
واثاق أتمني امل ارف الشاملة
املوادث العامة

إيرادات غري مختسبة
ل.س.

مطالبات حت التسوية
ل.س.

مطالبات حدثت
ومل يبلغ عنها
ل.س.

اجملمو
ل.س.

.00430004.
.00330408
.80933030.
530..1003.
09008840890
508.40384
508540953
.00314
0090851
1098.0090
0400030153
0000981

1900810354
003180105
041011.0599
50001100314
.90.03050.
010.390333
5530333
000803
530333

108930108
5001510493
0101110590
510419000.
401410053
8510.55
800533
400391
9980081
.0401031.
.3014.

810.800433
1300.80.81
4.801140105
.0304850910
41009040.54
010.140404
.01100.35
.950514
0100948
903380433
4301.101..
4040101

50508310901

99903400148

15501990388

10.930.4001.1
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 -19ضمم داانة وداانون خمتلفون
يتخون هذا البند مما يلي:

كما يف  03حزيران
( 0303غري مدققة)
ل.س.

4805540509
0.053101.8
104000333
13.00010419
5508110813
.04350891
08001003.9
0100185

أر ه مستحقة التو يع
مخافآت مستحقة
خم ص دعاوى قضااية
نفقات مستحقة
أرصدة داانة أخرى
طوابع ورسوم أتمني
ضريبة الرواتب واوجور
التأمينات االجتماعية

0100.840041
 -03املطلو ت الضريبية امللجلة
يتخون هذا البند ممايلي:
الرصيد يف بداية الفرتة  /السنة

كما يف  01كانون اوول
( 0319مدققة)
ل.س.

5401010443
05051.0005
104000333
830.500119
.009190048
808400014
00015109.5
001100310

0.101080140

كما يف  03حزيران

كما يف  01كانون اوول

( 0303غري مدققة)
ل.س.

( 0319مدققة)
ل.س.

0305400.09

0004040.18

الضريبة الناوة عن التغري املرتاكم يف القيمة العادلة لإلستثمارات
املالية احملددة على أساس القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

1001004.0

(108810309

الرصيد يف هناية الفرتة  /السنة

01091.0131

0305400.09

)

مت احتساب الضريبة الناوة عن التغري املرتاكم يف القيمة العادلة للموجودات املالية احملددة على أساس القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:

التغري املرتاكم يف القيمة العادلة لالستثمارات املالية احملددة
على أساس القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (إيضاه )1
الضريبة ()%15
صايف التغري املرتاكم يف القيمة العادلة لالستثمارات املالية احملددة
على أساس القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
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كما يف  03حزيران
( 0303غري مدققة)
ل.س.

كما يف  01كانون اوول
( 0319مدققة)
ل.س.

901490144
(1001004.0

(1005430051
) 108810309

)

101110080

(130.590018

)

حيث مت احتساب رصيد املطلو ت الضريبية امللجلة كمايلي:

التغري املرتاكم يف القيمة العادلة لإلستثمارات
املالية احملددة على أساس القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
معدل ضريبة الدخل
املطلو ت الضريبية امللجلة الناوة عن الزايدة يف القيمة العادلة لإلستثمارات
املالية احملددة على أساس القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

كما يف  03حزيران

كما يف  01كانون اوول

( 0303غري مدققة)
ل.س.

( 0319مدققة)
ل.س.

0100114033.
%15

0300.0400.0
%15

01091.0131

0305400.09

 -01ملونة ضريبة الدخل
يتم تشــخيل ملونة ضـريبة الدخل وفقاي وحخام املرســوم التشـريعي رقم  40للعام  0335والذي حدد الضـريبة اعدل  15ملةة من صــايف اور ه اخلاضــعة
للضريبة ،بدون أية اضافات أخرى.
يتم إخضا نتي ة أعمال الفرتة للتعديالت للوصول إىل الدخل اخلاضع للضريبة وضلك بسبب اختالف املعايري الدولية للتقارير املالية عن اونظمة الضريبية
السورية وخاصة لنسبة مل اريف التأسيس وملونة الديون املشخوك بتح يلها وهي كالتايل:
لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  03حزيران (غري مدققة)
0319
0303
ل.س.
ل.س.

أر ه الفرتة قبل الضريبة
يضاف:
إستهالك املباين
ضريبة ريع عقارات
ضريبة أتجري عقار للشركة
ينـزل:
أر ه الفرتة غري احملققة الناوة عن تغريات أسعار ال رف
إيراد القيمة التأجريية للعقار اخلا لفرتة

.5005580094

.01010.50

1308100.31
.080150
.01830403

10.940511
0410589
0008.0159

(.0800450153
(5105300533

) (0980040
) (0801110.08

)
)

اخلساار اخلاضعة للضريبة

(18053.0411

) (0001590450

)

ضريبة الدخل ()%15
مسامهة وطنية إلعادة اإلعمار ()%13

-

-

ملونة ضريبة الدخل

-

-
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إن حركة ملونة ضريبة الدخل هي كالتايل:
كما يف  03حزيران

كما يف  01كانون اوول

(0303غري مدققة)
ل.س.

( 0319مدققة)
ل.س.

الرصيد يف بدية الفرتة  /السنة
املدفو خالل الفرتة  /السنة
إضافات خالل الفرتة  /السنة

40104009.
(40104009.
-

الرصيد يف هناية الفرتة  /السنة

-

504030544
) (504030544
40104009.

)

40104009.

قررت إدارة الشركة عدم تشخيل موجودات ضريبية ملجلة.
-00

رأس املال

 أتسست الشركة برأمسال مقدارا  1033303330333لرية سورية مو على  003330333سهم بقيمة امسية  533لرية سورية للسهم الواحدمرخص ومدفو لخامل.
 بتاريخ  04نيسان  0310يف اجتما اهليةة العامة غري العادية قررت الشركة تعديل القيمة اومسية لسهم الشركة لت بح مااة لرية سورية للسهمالواحد وبذلك يخون العدد اإلمجايل وسهم الشركة 1303330333سهم بقيمة امسية  133لرية سورية للسهم الواحد وضلك متاشياي مع أحخام
املادة  91من املرسوم التشريعي رقم  09لعام .0311
 وافق جملس مفوضي هيةة اوورا واوسوا املالية السورية اوجب القرار رقم ( /)00م على تعديل القيمة اإلمسية لسهم الشركة السورية الدوليةللتأمني – آروب سورية لت بح مااة لرية سورية للسهم الواحد وبذلك يخون العدد اإلمجايل وسهم الشركة عشرة ماليني سهم بقيمة إمجالية مليار
لرية سورية  .كما حدد القرار املذكور اتريخ تنفيذ تعديل القيمة اإلمسية وسهم الشركة يف سو دمشق لألورا املالية يف هناية يوم اوربعا .
حزيران .0310
 بتاريخ  05نيسان  ، 0318عقدت اهليةة العامة غري العادية وال تقوم مقام اهليةة العامة العادية للشركة وقررت ايدة رأس مال الشركة عن طريقضم جز من اور ه املرتاكمة ابلغ وقدرا  13303330333لرية سورية إىل رأس املال ،لي بح رأمسال الشركة بعد الزايدة مبلغ 1013303330333
لرية سورية مو على  1103330333سهم بقيمة مااة لرية سورية للسهم الواحد وتو يع اوسهم النامجة جمااني بواقع سهم منحة واحد لخل عشرة
أسهم حالية ،وبتاريخ  0متو  ،0318صدر قرار رقم (/)81م من جملس مفوضي هيةة اوورا واوسوا املالية السورية ملوافقة على الزايدة
املقرتحة.
 بتاريخ  04نيسان  ،0319عقدت اهليةة العامة غري العادية وال تقوم مقام اهليةة العامة العادية للشركة ،وقررت ايدة رأس مال الشركة عن طريقضم كامل رصيد اور ه املدورة وجز من االحتياطي اخلا ابلغ وقدرا  11303330333لرية سورية إىل رأس املال ،لي بح رأمسال الشركة بعد
الزايدة مبلغ  1001303330333لرية سورية مو على  1001330333سهم بقيمة  133لرية سورية للسهم الواحد وتو يع اوسهم النامجة جمااني
بواقع سهم منحة لخل عشرة أسهم مملوكة حالية ،وبتاريخ  15متو  0319صدر قرار رقم ( / )130م من جملس مفوضي هيةة اوورا واوسوا
املالية السورية ملوافقة على الزايدة املقرتحة.
 بتاريخ  00متو  ،0303عقدت اهليةة العامة غري العادية وال تقوم مقام اهليةة العامة العادية للشركة ،وقررت ايدة رأس املال عن طريق ضم جزمن اور ه املدورة ابلغ وقدرا  .305330333لرية سورية ،لي بح رأمسال الشركة بعد الزايدة مبلغ  1001305330333لرية سورية مو على
 1001350333سهم بقيمة إمسية  133لرية سورية للسهم الواحد وتو يع اوسهم النامجة عن هذا الزايدة للمسامهني جمااني وضلك بعد امل ول
على موافقة اجلهات الرقابية.
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-00

التغري املرتاكم يف القيمة العادلة للموجودات املالية احملددة على أساس القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

يتخون هذا البند ممايلي:

التغري املرتاكم يف القيمة العادلة لإلستثمارات املالية احملددة
على أساس القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (إيضاه )1
مطلو ت ضريبية انوة عن التغري يف القيمة العادلة لإلستثمارات املالية احملددة
على أساس القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (إيضاه )03

كما يف  03حزيران
( 0303غري مدققة)
ل.س.

0100114033.
(01091.0131
18308510935
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كما يف  01كانون اوول
(0319مدققة)
ل.س.

0300.0400.0
) (0305400.09
11003830.00

)

-04

فوااد من ودااع لدى امل ارف

يتخون هذا البند مما يلي:

العملة اوصلية

ودااع استحقاقاهتا اوصلية لثالثة أشهر
ودااع استحقاقاهتا اوصلية لثالثة أشهر
ودااع تستحق خالل أكثر من سنة
ودااع تستحق خالل سنة
ودااع تستحق خالل سنة

دوالر أمريخي
لرية سورية
لرية سورية
لرية سورية
دوالر أمريخي

لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  03حزيران (غري مدققة)

0303
مبلغ الفاادة
ل.س.

نسبة الفاادة
%

00190-108.0
1005-1
1015
0090

8000801..
10090009.0
1109010004
.03010105
133000.0381

العملة اوصلية

دوالر أمريخي
لرية سورية
لرية سورية
لرية سورية
دوالر أمريخي

0319
مبلغ الفاادة
ل.س.

803.00353
8140803
.08180093
1800480.81
10305090.
9503190190
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نسبة الفاادة
%

004
1
1105
8-1015
0010

 -05إيرادات أخرى
يتخون هذا البند مما يلي:
لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  03حزيران (غري مدققة)
0319
0303
ل.س.
ل.س.

إيرادات إجيار
إيرادات أخرى

5105300533
940505

0801110.08
000381

5105910305

0801040115

 -0.رواتب وأجور وملحقاهتا
يتخون هذا البند مما يلي:
لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  03حزيران (غري مدققة)
0319
0303
ل.س.
ل.س.

رواتب وأجور
أتمينات اجتماعية
حوافز ومخافآت
بدل مواصالت
بدل متثيل
بدالت أخرى
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.00.010198
1301100101
4101110901
1004400585
508110543
100910551

5000130858
1084.0304
050908059.
1309810085
503390483
801300003

14101830508

113015504.0

 -01م اريف إدارية وعمومية
يتخون هذا البند مما يلي:
لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  03حزيران (غري مدققة)
0319
0303
ل.س.
ل.س.

قرطاسية ولوا م مختبية
كهر وهاتف وتدفةة
إعالن
اجيار وم اريف مختبية
هدااي وضيافة
أتعاب مهنية وم اريف تدريب
ضرااب ورسوم وطوابع
اشرتاكات
صيانة
أتعاب اخلبري االكتواري
نفقات تنقل وم اريف أخرى

104500083
1108190199
108..0133
1003410093
001.100.3
0105910380
1409810088
0044.014.
4301830308
4030333
1800180803

001080185
1000490113
108490195
804940138
108130943
1100.30100
505180901
00.440399
901810911
4030333
403400311

14001910810

.000030084

 -08رحبية السهم اوساسية وامليففة
يتخون هذا البند مما يلي:
لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  03حزيران (غري مدققة)
0319
0303

صايف ربح الفرتة (ل.س).
املتوسط املرجح لعدد اوسهم
رحبية السهم اوساسية وامليففة (ل.س).

.5005580094
1001330333

.01010.50
1001330333

54031

3051

تتطابق رحبية السهم اوساسية وامليففة يف القيمة لعدم وجود أدوات أصدرهتا الشركة ضات أتثري على ح ة السهم يف اور ه عند حويلها.
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 -09بيان التغيريات يف حقو املسامهني

الرصيد كما يف  01كانون اوول ( 0318مدقق)
أر ه الستة أشهر املنتهية يف  03حزيران 0319

أر ه الفرتة
ل.س.

.01010.50

أر ه مرتاكمة
ل.س.

الرصيد كما يف  03حزيران ( 0319غري مدقق)
أر ه الستة أشهر املنتهية يف  01كانون اوول 0319
خت يص أر ه السنة املنتهية يف  01كانون اوول 0319
خت يص احتياطي قانوين عن أر ه عام 0319
ايدة رأس املال
م اريف ايدة رأس املال
الرصيد كما يف  01كانون اوول ( 0319مدقق)
أر ه الستة أشهر املنتهية يف  03حزيران 0303

.01010.50
.801840943
(1400100590
.5005580094

400034.05.3
) 1400100590
(101..0105
(04040409.4
(109100083
4.000440114
-

الرصيد كما يف  03حزيران ( 0303غري مدقق)

.5005580094

4.000440114
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400034.05.3
-

)
)
)

-03

التحليل القطاعي

إن التحليل القطاعي إليرادات ونتااج فرو التأمني للفرتة املنتهية يف  03حزيران ( 0303غري مدققة) هي كالتايل:
محاية
ل.س.

اوقساق املختتبة يف الفرتة املالية
إلغا ات اوقساق

0104350111
(0000018

املسومات املمنوحة
ح ة معيدي التأمني من اوقساق املختتب قا (نسيب) يف الفرتة املالية

(.510.81

ح ة معيدي التأمني من اوقساق املختتب قا (اختياري) يف الفرتة املالية (109190149
ح ة معيدي التأمني من اوقساق املختتب قا (فااض) يف الفرتة املالية

أتمينات املياة

اإلدخاري
ل.س.

البحري
ل.س.

001540115
)
) (1.000.
)

-

أتمني املركبات
سيارات شامل
سيارات إلزامي
ل.س.
ل.س.

1805910000
(1190505
) (505500031

05011.0130
(5510809
)
)

-

9901400033
) (900110033
(108.10019
-

ال حي
ل.س.

السرقة
ل.س.

املريق
ل.س.

08005000318
) (800400310

500930001
) (.0900

)

) (5010011
(1.003000839

) (0890480
) (008100101

)
) (1380481

(108.80809
-

-

-

(1001500.30
-

)
(001500.31

(50..40..4
) (901140099

)
)

إمجايل ح ة معيدي التأمني من اوقساق املختتب قا يف الفرتة املالية
صايف اوقساق املختتب قا يف الفرتة املالية

(80.010403
10044409.0

) (1.000.
001080019

) (1101350913
1110888

) (001500.31
00033500.0

-

1030541

)

)

) (14011903.0
1000840118

) (1.003000839
1130.190919

) (40.8005..
4110045

) (1380481
100354

اوقساق املختتب قا عن العام الفاات 10/01

040.0100.0

505..0813

0500310113

10.0.5000.5

11000530389

48801410481

140..30011

1510505

اوقساق املختتب قا عن الربع املقابل من العام الفاات
أقساق سنة فااتة ( 10شهر)

(1.05000041
0901110014

) (00.550115
50..50813

) (1103140058
0001040115

) (9300.00.45
1105480484

) (.404110083
19101300839

) (05408890084
53104000138

) (104.00590
1805810310

) (510333
001031.

إمجايل ح ة املعيدين من اوقساق عن العام امليالدي الفاات 10/01
إمجايل ح ة املعيدين من اوقساق عن الربع املقابل من العام الفاات

1009310340
(.08.00145

5104.0
) (080410

0400980059
) (130..50130

)

001350953
(.80090

08901830301
) (15101510040

1401110..1
) (100000181

1410180
) (450933

)

إمجايل ح ة املعيدين من اوقساق عن سنة فااتة ( 10شهر)
إمجايل اوقساق غري املختسبة يف هناية الفرتة

150.150001
(1803900185

09008.
) (5301110305

01040805..
) (801810194

) (080.190094

800300000
) (1903810504

03103500534
) (03009100040

1104100343
) (104000435

03400.9
) (930801

)

ح ة معيدي التأمني من أقساق غري مختسبة يف هناية السنة
إمجايل اوقساق غري املختسبة يف بداية السنة

509540311
1103910150

5100110194

530..1003.

ح ة معيدي التأمني من أقساق غري مختسبة يف بداية السنة

(501010544

)

إمجايل التغيري يف احتياطي أقساق غري مختسبة
صايف التغيري يف احتياطي أقساق غري مختسبة

(103310300
(.018405..

) 50401.9
) 50401.9

108590.41
.00330408

000030909
.80933030.

10304010331
09008840890

.0988081.
508.40384

(103800083

) (11005380301

) (50.440..4

) (5.0110

)

) 8909110.49
) 0.08040.09

(105.80001
(00401.9

) (010811
) (00180

)
)

181011.
103310011

90011
010103

101880550

0.0091

(.03990593
(1088301..
(1030115

) 0003410910
) 0003410910

(1301810488
(109400909

صايف أقساق التأمني املختسبة
العموالت املقبوضة

.00.30091
14301.0

000100548
.13

.510110
003400001

5503410115
-

.500410119
.00095.

14104440548
-

عمولة أر ه االتفاقيات
صايف اإليرادات

.043305.3

000100158

00.940434

5503410115

.509.50105

14104440548

إمجايل املطالبات املدفوعة
ح ة معيدي التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة (نسيب)
ح ة معيدي التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة (اختياري)

(103330333
.00330333
-

) (105530810
-

-

(030.010.01
-

) (4000000.11
001340300

) (18.01510.98
103014903.0
-

ح ة معيدي التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة (فااض خسارة)
إمجايل ح ة معيدي التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة
صايف املطالبات املدفوعة

.00330333
(1330333

)

) (105530810

)

-
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-

(030.010.01

)

810141
.00314

)

-

-

-

)

001340300
) (4305080.09

) (450333
010533

103014903.0
) (5.03300.05

)
-

010533
) (100533

-

)

-

إن التحليل القطاعي إليرادات ونتااج فرو التأمني للفرتة املنتهية يف  03حزيران ( 0303غري مدققة) هي كالتايل  /اتبع:
التغطيات امل رفية
ل.س.

اهلندسي
ل.س.

-

-

(03.0433
(0309.1

ح ة معيدي التأمني من اوقساق املختتب قا (نسيب) يف الفرتة املالية
ح ة معيدي التأمني من اوقساق املختتب قا (اختياري) يف الفرتة املالية (0408090080

)

-

(.130511
-

ح ة معيدي التأمني من اوقساق املختتب قا (فااض) يف الفرتة املالية
إمجايل ح ة معيدي التأمني من اوقساق املختتب قا يف الفرتة املالية

(0408090080

)

-

(.130511

صايف اوقساق املختتب قا
اوقساق املختتب قا عن العام الفاات 10/01

101.40000
85080.0815

اوقساق املختتب قا عن الربع املقابل من العام الفاات

(13108310818

أقساق سنة فااتة ( 10شهر)
إمجايل ح ة املعيدين من اوقساق عن العام امليالدي الفاات 10/01

13030001.0
18005.0333

اوقساق املختتبة يف الفرتة املالية
إلغا ات اوقساق
املسومات املمنوحة

-

0.03300135

)

املسلوليات
ل.س.

املوادث الشي ية
ل.س.

املوادث العامة
ل.س.

السفر
ل.س.

)
)

-

-

-

)

08.0.5.

101500553

)

4580404

-

(151044.
(1.00100

)
)

-

(0010119

)

-

(1100.80333
(00.09080041

)
)

-

(500.00033

) (0100..8

) (008300103

-

103030053
803410101

.410.15

-

1309..0190
900540903

إمجايل ح ة املعيدين من اوقساق عن الربع املقابل من العام الفاات
إمجايل ح ة املعيدين من اوقساق عن سنة فااتة ( 10شهر)

(9500140533
101030880

)

-

(0011.0808
4094104.3

)

-

(101030545
1095505.4

إمجايل اوقساق غري املختسبة يف هناية الفرتة
ح ة معيدي التأمني من أقساق غري مختسبة يف هناية السنة

(403390135
003880050

)

-

(008300353
109950198

) (059034.
-

إمجايل اوقساق غري املختسبة يف بداية السنة
ح ة معيدي التأمني من أقساق غري مختسبة يف بداية السنة

0400030153
(0100300433

)

(180.5001.0
) (0080101.1

-

0550.10
1104050433

-

)
)

(11003330013
(500..90911

08.0.5.
5140.01

0090851
)

(0059.

4900.4903.0

)
)

1010045
1000130489

508540953
(401590053

9.0309

اجملمو
ل.س.

-

900400
8390950
)

00500050191
9.900150110
-

9350981
5330901
)

(551058.0101
8900.040093
4430.490810

-

(011031.08.5
09500300048

)

) (.0519011.
401100008

) (0.00090
0330011

) (43900.10111
1540.840335

)

1098.0090
(50.100958

0000981
) (0330011

50508310901
) (00008300991

5330901

إمجايل التغيري يف احتياطي أقساق غري مختسبة

0300010.45

-

003510933

(090195

) 1043.0511

(080410

) 10.05430803

صايف التغيري يف احتياطي أقساق غري مختسبة
صايف أقساق التأمني املختسبة

001310598
000110903

-

8880048
1014009.3

(090195
05104.1

) 5..0951
1340030

(080410
550301

) 4804030804
0800.4.0.01

-

-

.10358

000110903
-

-

100110318
-

العموالت املقبوضة
عمولة أر ه االتفاقيات
صايف اإليرادات
إمجايل املطالبات املدفوعة

-

05104.1

090850

-

-

-

ح ة معيدي التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة (نسيب)
ح ة معيدي التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة (اختياري)

-

-

-

-

101010838
-

ح ة معيدي التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة (فااض خسارة)
إمجايل ح ة معيدي التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة

-

-

-

-

101010838

-

143091.0430

صايف املطالبات املدفوعة

-

-

-

-

(9940340

-

(10304010039

)

)

-

-

)

550301

4094000.8

1440355
(001050853
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)

-

08805890999
(01100400110
10800100011
001340300

)

)

إن التحليل القطاعي إليرادات ونتااج فرو التأمني للفرتة املنتهية يف  03حزيران ( 0303غري مدققة) هي كالتايل  /اتبع:
محاية
ل.س.

أتمينات املياة
)

إمجايل احتياطي املطالبات قيد التسوية يف هناية الفرتة

(0100810354

ح ة معيدي التأمني احتياطي من املطالبات قيد التسوية يف هناية السنة
إمجايل احتياطي املطالبات قيد التسوية يف بداية الفرتة

1803810109
1900810354

ح ة معيدي التأمني من احتياطي املطالبات قيد التسوية يف بداية الفرتة
إمجايل التغري يف احتياطي املطالبات قيد التسوية

(1.00010109
(003330333

)
)

صايف التغيري يف احتياطي املطالبات قيد التسوية

(1530333

)

اإلدخاري
ل.س.
-

حبري
ل.س.

(100180105

أتمني املركبات
سيارات شامل
سيارات إلزامي
ل.س.
ل.س.

ال حي
ل.س.

) (53401900311

) (04009190108

-

100140019
003180105

1.00000593
50001100314

10.00830531
041011.0599

5001030859
.90.03050.

-

(101110138
8330333

) (1.00000593
0100030330

) (10805.5010.
0019104.1

) (4801030810
(40801080.

-

0010111

0100030330

) (1404580010

) (0801490333

) (5530333

050.180353
010.390333

0850333
5530333

) (05018.0353
) (5430333

(104410853

10510000.

احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها يف هناية الفرتة
ح ة املعيدين التأمني من احتياطي حوادث مفرتضة

-

-

(004540058

) (0408000845

) (5105810811

مل يبلغ عنها يف هناية الفرتة
احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها يف بداية الفرتة

-

-

000510890
108930108

0101110590

1809400315
5001510493

510419000.

ح ة املعيدي من احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها يف بداية الفرتة
إمجايل التغري يف احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها

-

-

(108090811
(5.40003

)
) 1008180148

(19008408.3
5.90.19

) (0509900189
510419000.

صايف التغري من احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها
اسرتدادات من مطالبات مدفوعة هناية الفرتة

-

-

(0.0015

) 1008180148
100550333

00.0804
190148001.

15040.0301
450513

10143

-

)

ح ة املعيدين من اسرتدادات من مطالبات مدفوعة هناية الفرتة

-

-

-

-

(10...0531

اسرتدادات من مطالبات مدفوعة بداية الفرتة
صايف التغري يف اسرتدادات من املطالبات املدفوعة

-

-

-

100550333

1104810139

100.50

-

(543035.

-

-

العموالت املدفوعة للوكال
العموالت املدفوعة ملندويب املبيعات

(4.8003.

العموالت املدفوعة للبنك
عموالت للموظفني
عمولة االحاد السوري لشركات التأمني إلدارتف ومع اإللزامي
اسرتدادات ( /م اريف) أتمينة أخرى
اوتعاب اإلدارية املدفوعة لشركات إدارة النفقات الطبية

(140008
(438093.
80300
-

)
) (130043

بدالت اهليةة

(10.0494

) (1.0508

ح ة صندو تعويض متضرري حوادث السري جمهولة املسبب
ح ة صندو الرعاية االجتماعية
صايف امل اريف
صايف أر ه( /خساار) فرو التأمني

(108.30310
405430548

)

(008110900
-

) (500880500
(001150015

) (1380333

-

) (010851

10143

املريق
ل.س.

008400138
401410053

510153
800533

) (001110938
(810333
(1.0033

-

-

(1903.9
) (85.018.
) (.450.33
-

)
)
(000310108
) (4.90080
-

(180153
(004400435
)
) (11.0049
-

) (0.40.10
) (0041.0991
) (5005.0940
(150.500318

)
)

) (1110584

) (0130950

) (5090551

) (10.45038.

) (000033

(044044.
(1011.0.39

) (109100199
) 101000035
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) 408100310
5908.30181

)
)

(0809.90851
0.09950818

) (8005000003
.409110008

)

)
)

-

)
) (190583

-

) 014

-

) (.8.0340
5300511

)

-

) (100
-

)

-

(0000308
(1040380
(10104
-

)
)

) (510153
)

-

(1.9010.
(40055019.

)

)

-

) (010540
) (1401590110

-

)

)

-

(400000053

)

-

) (0850333
)
) (800533

) (.0349
) (10.0109

)

السرقة
ل.س.

)
-

) (190989
1.0430

)

إن التحليل القطاعي إليرادات ونتااج فرو التأمني للفرتة املنتهية يف  03حزيران ( 0303غري مدققة) هي كالتايل  /اتبع:
إمجايل احتياطي املطالبات قيد التسوية يف هناية الفرتة

التغطيات امل رفية
ل.س.
-

اهلندسي
ل.س.

السفر
ل.س.

-

املسلوليات
ل.س.
-

-

املوادث الشي ية
ل.س.

(040503

ح ة معيدي التأمني من احتياطي املطالبات قيد التسوية يف هناية الفرتة
إمجايل احتياطي املطالبات قيد التسوية يف بداية الفرتة

-

-

-

-

0308.4
000803

ح ة معيدي التأمني من احتياطي املطالبات قيد التسوية يف بداية الفرتة
إمجايل التغري يف احتياطي املطالبات قيد التسوية

-

-

-

-

(1301.4
(130133

-

(50.050.

صايف التغيري يف احتياطي املطالبات قيد التسوية
احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها يف هناية الفرتة

(1510131

ح ة املعيدين التأمني من احتياطي حوادث مفرتضة
مل يبلغ عنها يف هناية الفرتة

51903..

احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها يف بداية الفرتة

.0401031.

ح ة املعيدي من احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها يف بداية الفرتة
إمجايل التغري يف احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها

(508.90033
50.850039

صايف التغري من احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها
اسرتدادات من مطالبات مدفوعة هناية الفرتة

0950115

)

-

0130.13

-

-

8510.55

-

(.300519
0010109

-

-

9801.3

)

) (480511

-

400391
)

(50414
(50414

-

-

-

املوادث العامة
ل.س.

) (530333
530333
)
)

130333
) (80004.5

) (.10949

59.0..1

اجملمو
ل.س.

) (91405100003

-

00909540800
99903400148

-

(001011300.3
0405080908

-

0105.9

0100100493
) (8500910140
0.01840001

9980081

.3014.

(1310.03
) 1150800

) (010513
(10030

) (.801550550
) 130431094.

) 1308.9

-

)

)

15501990388

(10034

)

-

)

) 0903030103
03055508..

ح ة املعيدين من اسرتدادات مطالبات مدفوعة هناية الفرتة
اسرتدادات من مطالبات مدفوعة بداية الفرتة

-

-

-

-

-

-

(10.9800.4

صايف التغري يف اسرتدادات من املطالبات املدفوعة
العموالت املدفوعة للوكال

-

-

-

-

-

(010511

) (150543

)

-

1808510530
(04.0018

)

العموالت املدفوعة ملندويب املبيعات

-

-

(400055

) (130401

) (430834

) (80153

) (190..0013.

)

العموالت املدفوعة للبنك
عموالت للموظفني

-

-

(830095

(10.33
) (400.8

) (853
) (.0933

) (033
) (140958

) (.110.31
) (100950.11

)
)

عمولة االحاد السوري لشركات التأمني إلدارتف ومع اإللزامي
اسرتدادات ( /م اريف) أتمينة أخرى

0.0319

-

-

150.11

-

(000310108
) (1304000311

)
)

اوتعاب اإلدارية املدفوعة لشركات إدارة النفقات الطبية
بدالت اهليةة

(15.0300

-

(50.80

-

(150.500318
) (008490910

)
)

ح ة صندو تعويض متضرري حوادث السري جمهولة املسبب
ح ة صندو الرعاية االجتماعية
صايف امل اريف
صايف أر ه( /خساار) فرو التأمني

)

-

059

-

-

-

-

0.50110
005010390

-

(150430
101950.1.

) (10103

-

) (5.0141
0330103
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951
) (00151

-

(.
) (511

) (91903.1
(0050310

) (010195
) 00000.

-

)

(044044.
(1011.0.39

)
)

) (11104040.10
1110155000.

)

إن التحليل القطاعي إليرادات ونتااج فرو التأمني للفرتة املنتهية يف  03حزيران ( 0319غري مدققة) هي كالتايل:
محاية
ل.س.

اوقساق املختتبة يف الفرتة املالية

1.01400815

إلغا ات اوقساق
املسومات املمنوحة

(0130415
(10.83

ح ة معيدي التأمني من اوقساق املختتب قا (نسيب) يف الفرتة املالية (0050593
ح ة معيدي التأمني من اوقساق املختتب قا (اختياري) يف الفرتة املالية (.0.010555
ح ة معيدي التأمني من اوقساق املختتب قا (فااض) يف الفرتة املالية

أتمينات املياة

اإلدخاري
ل.س.

البحري
ل.س.

00.550115

1100050318

)
)

-

(0.30803
(190148

)
) (080410

-

(001.80815
) (.089.0888

-

أتمني املركبات
سيارات شامل
سيارات إلزامي
ل.س.
ل.س.

-

9300100809
) (90194
)
)
)

-

-

ال حي
ل.س.

.5005.0419

) (1850309
(101410900
(.80090

-

0.00849039.

السرقة
ل.س.

املريق
ل.س.

510333

104.50.30

) (809590110
) (900340800

) (00313
) (.53

)
)

(15101510040
)

) (100000181
-

) (450933

(408000..9

) (0088.0001

)

-

-

-

-

)

-

إمجايل ح ة معيدي التأمني من اوقساق املختتب قا يف الفرتة املالية
صايف اوقساق املختتب قا يف الفرتة املالية

(.08.00145
90..10515

) (080410
00.010030

) (130..50130
0080831

) (408000..9
850409091.

) (009540.00
5900140805

) (15101510040
9404000039

) (100000181
1090155

) (450933
50133

اوقساق املختتب قا عن العام الفاات 10/01
اوقساق املختتب قا عن الربع املقابل من العام الفاات

0109.10410
(0005340381

.00400305
) (009.30115

0004830810
) (18051500.4

90080404.1
) (1300100050

10.09.10341
) (.108910408

08004010401
) (1.904380090

1100580405
) (100150834

1410513
) (450333

)

أقساق سنة فااتة ( 10شهر)
إمجايل ح ة املعيدين من اوقساق عن العام امليالدي الفاات 10/01

0509890..5
(1909450500

.03010305
) (550149

050919083.
) (0509300153

110081401.3
)

10905040980
(001450134

4.109380508
) (00504590981

1105350010
) (1300980.09

1500513
) (1300051

)

إمجايل ح ة املعيدين من اوقساق عن الربع املقابل من العام الفاات
إمجايل ح ة املعيدين من اوقساق عن سنة فااتة ( 10شهر)

1108450044
(1409.00004

0900.0
) (540933

1001910301
) (04001.0800

)

0310895
(005110531

13303310904
) (01.0.390089

9330080
) (1301030444

010533
) (1110.51

)

إمجايل اوقساق غري املختسبة يف هناية الفرتة

(1508900998

) (510.400454

) (.04940950

) (4505050934

) (5508100990

) (08301450111

) (40.300385

ح ة معيدي التأمني من أقساق غري مختسبة يف هناية الفرتة
إمجايل اوقساق غري املختسبة يف بداية الفرتة

50..108.0
10014.01.4

4901910841

.03940038
800130030

0105090181

103340.33
540184041.

1.509.50.00
009045.04.0

400880118
405300013

ح ة معيدي التأمني من أقساق غري مختسبة يف بداية الفرتة
إمجايل التغيري يف احتياطي أقساق غري مختسبة

(509010001
(0014.0004

)
) (108510.31

(.04150508
) 108150051

)
(1099.0111

(103980340
) (103090511

) (10500150988
) (5100880.55

) (40119045.
) (980115

صايف التغيري يف احتياطي أقساق غري مختسبة
صايف أقساق التأمني املختسبة

(403390.30
50.510910

) (108510.31
1150.95

) 104900901
108000108

(1099.0111
1104000859

) (101000319
580051083.

) (0305990311
1008040198

) 130331
03901.0

العموالت املقبوضة
عمولة أر ه االتفاقيات

4.0040

صايف اإليرادات

50.98005.

-

-

إمجايل املطالبات املدفوعة
ح ة معيدي التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة (نسيب)
ح ة معيدي التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة (اختياري)

-

ح ة معيدي التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة (فااض خسارة)
إمجايل ح ة معيدي التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة

-

صايف املطالب املدفوعة

-

109100581
-

1150.95
(105010801
-

)

(105010801

-

-

001950039

1104000859

580051083.

-

(04030.0103
-

) (0405330515
0910101

)

-

-
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(04030.0103

0910101

-

) (0400380844

8910038

-

0.80011

)
)

-

100.00

-

140101053.
) (14.03930813
1.03140039
-

) (008..0305
99104.3
104490.50

) (13031.05.1

-

50133

5180310

1.03140039

)

-

-

110100
)

004410110
) (4040910

)

-

)

-

إن التحليل القطاعي إليرادات ونتااج فرو التأمني للفرتة املنتهية يف  03حزيران ( 0319غري مدققة) هي كالتايل  /اتبع:
التغطيات امل رفية
ل.س.

اهلندسي
ل.س.

-

-

(01.0333
(0330898

ح ة معيدي التأمني من اوقساق املختتب قا (نسيب) يف الفرتة املالية
ح ة معيدي التأمني من اوقساق املختتب قا (اختياري) يف الفرتة املالية (9500140533

)

-

(0011.0808
-

ح ة معيدي التأمني من اوقساق املختتب قا (فااض) يف الفرتة املالية
إمجايل ح ة معيدي التأمني من اوقساق املختتب قا يف الفرتة املالية

(9500140533

)

-

(0011.0808

صايف اوقساق املختتب قا يف الفرتة املالية
اوقساق املختتب قا عن العام الفاات 10/01

.04000018
1340.950000

-

1008404.5
1000910805

اوقساق املختتب قا عن الربع املقابل من العام الفاات

(1500130899

)

أقساق سنة فااتة ( 10شهر)
إمجايل ح ة املعيدين من اوقساق عن العام امليالدي الفاات 10/01

10100000041
(9904130833

)

إمجايل ح ة املعيدين من اوقساق عن الربع املقابل من العام الفاات
إمجايل ح ة املعيدين من اوقساق عن سنة فااتة ( 10شهر)

.405010.33
(10300000133

إمجايل اوقساق غري املختسبة يف هناية الفرتة
ح ة معيدي التأمني من أقساق غري مختسبة يف هناية الفرتة

(500490089.
5001090483

إمجايل اوقساق غري املختسبة يف بداية الفرتة
ح ة معيدي التأمني من أقساق غري مختسبة يف بداية الفرتة

اوقساق املختتبة يف الفرتة املالية
إلغا ات اوقساق
املسومات املمنوحة

-

13108310818

املسلوليات
ل.س.

املوادث الشي ية
ل.س.

السفر
ل.س.

)
)

-

(.15

-

)

0100..8

505180031

)

املوادث العامة
ل.س.
-

008300103

اجملمو
ل.س.

5.003030911

)

-

(1304440053
(13010.041.

)
)

-

(1180983
(1054105.5

)
)

-

(1.304190.50
(11305010010

)
)

-

(101030545

)

-

(801030333
(019010.08.5

)
)

-

0.101100443
80405910.00

0100..8
51.0814

103810533
900510145

4000008

-

(50110030.

) (1810319

) (008440008

) (000333

) (40309110105

)

-

1008800333
(900180849

)

5400500

-

900150.01
(504410358

4130008
) (001035.

94500310039
) (0990144011.

)

)

-

403.10038
(903880419

)

-

108130..4
(5009.0909

130053
) (00.013.

195011101.3
) (41400890881

)

)

-

(.04100353
405940398

) (4400944
1110145

) (50509001.
0011801.0

-

(5050.5501.9
040039909.1

4108180109
(0901880003

)

-

103.00813
(500350111

4090385
) (11.0105

505540081
) (000.80005

-

451051101.3
(03100080.50

)

إمجايل التغيري يف احتياطي أقساق غري مختسبة

(130.1401.1

)

-

59301.3

(00859

-

(1401080.39

)

صايف التغيري يف احتياطي أقساق غري مختسبة
صايف أقساق التأمني املختسبة

1010.0090
801590111

-

(030859
100.00.3.

) (00009
0110409

-

(0000110094
008010.014.

)

العموالت املقبوضة
عمولة أر ه االتفاقيات

401.80105
-

-

0110.84

-

804900441

صايف اإليرادات
إمجايل املطالبات املدفوعة

100908040.
-

-

101410093
-

-

00100090581
(01308950.8.

ح ة معيدي التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة (نسيب)
ح ة معيدي التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة (اختياري)

-

-

-

-

-

1108010009
101410080

ح ة معيدي التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة (فااض خسارة)
إمجايل ح ة معيدي التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة

-

-

-

-

1.104.3

-

1905.80.10

صايف املطالب املدفوعة

-

-

-

-

(101080039

-

(10100010314

0110409
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)

) 040911
) (.501.1
1031.0009
-

-

)

-

4908..

)

-

103..0035
(108890..9

)

1.104.3
)

)

)

)

إن التحليل القطاعي إليرادات ونتااج فرو التأمني للفرتة املنتهية يف  03حزيران ( 0319غري مدققة) هي كالتايل  /اتبع:
محاية
ل.س.

أتمينات املياة
)

إمجايل احتياطي املطالبات قيد التسوية يف هناية الفرتة

(.00950555

ح ة معيدي التأمني من احتياطي املطالبات قيد التسوية يف هناية الفرتة
إمجايل احتياطي املطالبات قيد التسوية يف بداية الفرتة

408010893
105450555

ح ة معيدي التأمني من احتياطي املطالبات قيد التسوية يف بداية الفرتة
إمجايل التغري يف احتياطي املطالبات قيد التسوية

(103810889
(4015303333

)
)

صايف التغيري يف احتياطي املطالبات قيد التسوية

(9990999

)

اإلدخاري
ل.س.
-

حبري
ل.س.

أتمني املركبات
سيارات شامل
سيارات إلزامي
ل.س.
ل.س.

ال حي
ل.س.

(080.030905

) (.3109910313

) (08100110090

-

0405580091
0004130905

0104390.93
.1.011.0190

10109..0.18
01.09900914

0.05410988
5.08140411

-

(1904930591
(1500030333

) (0104390.93
) 801850100

) (10103.00118
(400110419

) (0901130109
) 405500114

-

(1500033

) 801850100

(004100919

املريق
ل.س.

) (5000.00051

) (009840333
008890005
103190333
) (500890.13
003950333

) 100000910

احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها يف هناية الفرتة
ح ة املعيدين التأمني من احتياطي حوادث مفرتضة

-

-

(501940.09

) (0.01350884

مل يبلغ عنها يف هناية الفرتة
احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها يف بداية الفرتة

-

-

501800159
005110.09

01000.9
4.03900535

1901940990
5.05490381

0103830544
050...0890

ح ة املعيدي من احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها يف بداية الفرتة
إمجايل التغري يف احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها

-

-

(009000589
(000800333

) (9830989
) 9008.0.01

) (1903590018
(.410.00

) (040113010.
) (808900..1

) (8380451
) 1980959

صايف التغري من احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها
اسرتدادات من مطالبات مدفوعة هناية الفرتة

-

-

(000803

-

) 801190331
-

(5110941
.0.100409

) (.05800850
0400033

) 1940541

ح ة املعيدين من اسرتدادات مطالبات مدفوعة هناية الفرتة

-

-

-

-

(800533

) (1130013

)

اسرتدادات من مطالبات مدفوعة بداية الفرتة
صايف التغري يف اسرتدادات من املطالبات املدفوعة

-

-

-

-

.05890909

-

.0103

العموالت املدفوعة للوكال
العموالت املدفوعة ملندويب املبيعات

(4000541

العموالت املدفوعة للبنك
عموالت للموظفني
عمولة االحاد السوري لشركات التأمني إلدارتف ومع اإللزامي
اسرتدادات ( /م اريف) أتمينة أخرى
اوتعاب اإلدارية املدفوعة لشركات إدارة النفقات الطبية

(00331
(014083.
00999
-

)
) (040851

بدالت اهليةة

(990194

) (150904

ح ة صندو تعويض متضرري حوادث السري اجملهولة املسبب
ح ة صندو الرعاية االجتماعية
صايف امل اريف
صايف أر ه( /خساار) فرو التأمني

(108040540
008.00114

-

)

-

(108150158
-

) (004010.53
(00.550955

-

)

) (8.00891

-

)

8340300
103.10853

-

-

)

-

-

-

-

-

-

(0800993
(003830499

) (110.13
) (1000100391

) (.0349
) (1310339

)
)

-

(95030.
) (.100454
) 908.0
-

)
)
(405940004
(105.10895
-

(450159
(101900108
)
) (53014.
-

) (99409.3
) (003000051
) (0940338
(1.01110480

) (00599
) (400311

)
)

) (880.90
)

-

) (..044.

) (5410580

) (08.0808

) (10509000.

) (8011.

(480044

-

)

5940..5

) (51019.0139

100993

-

-

) (4405590554

.0103

السرقة
ل.س.

)

) (103480048
) 0014.09.1

(88.0..8
(0084.0834
) (1.09500183
.304830319

- 21 -

)
)

-

) (0101840091
0103.10415

) (1390448019.
(04011.0.93

-

) 103
)

-

) 1380391
) .8.0113

-

103
110840

إن التحليل القطاعي إليرادات ونتااج فرو التأمني للفرتة املنتهية يف  03حزيران ( 0319غري مدققة) هي كالتايل  /اتبع:
التغطيات امل رفية
ل.س.

اهلندسي
ل.س.

إمجايل احتياطي املطالبات قيد التسوية يف هناية الفرتة

(0101.00.53

ح ة معيدي التأمني من احتياطي املطالبات قيد التسوية يف هناية الفرتة
إمجايل احتياطي املطالبات قيد التسوية يف بداية الفرتة

090.340518
0101.00.53

100.51
150014

ح ة معيدي التأمني من احتياطي املطالبات قيد التسوية يف بداية الفرتة
إمجايل التغري يف احتياطي املطالبات قيد التسوية

(090.340518
-

) (100.51

صايف التغيري يف احتياطي املطالبات قيد التسوية
احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها يف هناية الفرتة

(908400418

ح ة املعيدين التأمني من احتياطي حوادث مفرتضة
مل يبلغ عنها يف هناية الفرتة

) (150014

) (00080

901140018

السفر
ل.س.

)

املسلوليات
ل.س.
-

-

-

00349

)

0850333

-

) (9..0153

)

0850333

.810.0.
99.0881

احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها يف بداية الفرتة

108500149

00080

ح ة املعيدي من احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها يف بداية الفرتة
إمجايل التغري يف احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها

(104.30013
(1099300.9

) (00349
)

صايف التغري من احتياطي حوادث مفرتضة مل يبلغ عنها
اسرتدادات من مطالبات مدفوعة هناية الفرتة

0000.99

-

-

-

(80145
40533

) 030053

-

)

ح ة املعيدين اسرتدادات من مطالبات مدفوعة هناية الفرتة
اسرتدادات من مطالبات مدفوعة بداية الفرتة
صايف التغري يف اسرتدادات من املطالبات املدفوعة
العموالت املدفوعة

-

-

-

(010511

العموالت املدفوعة ملندويب املبيعات

-

-

(1950513

) (1008.8

العموالت املدفوعة للبنك
عموالت للموظفني

-

-

(400303
(1900413

)
) (90053

عمولة االحاد السوري لشركات التأمني إلدارتف ومع اإللزامي
اسرتدادات ( /م اريف) أتمينة أخرى

(411

-

-

0180801

-

اوتعاب اإلدارية املدفوعة لشركات إدارة النفقات الطبية
بدالت اهليةة

(.130841

-

(000110

صايف امل اريف
صايف أر ه( /خساار) فرو التأمني

(0810559
100.430811

510153

.94008.

-

)

-

0910013

.004890.81

(4380509
00114

-

ح ة صندو تعويض متضرري حوادث السري اجملهولة املسبب
ح ة صندو الرعاية االجتماعية

-

(10130
(.910110

) (0530333
) (930333

) .00.50819
) (15.01110.99

)

1510533

-

-

-

(114
(0301.0

) (1330333
) 4530333

) (05405000980
(10405043.

)
)

) (1350333
.10533

-

)

-

100114
10303

103530333

-

-

-

-

(00.0000
105340951

10590
) (10581

-

) 004001.
5450135
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)

0.8001400.1
1011408480941

) (5100000085
(4010.0.01

-

)

(010180

) (.330333

) (1010000140041

15005850318

) (1300414
030101
80959

املوادث الشي ية
ل.س.

املوادث العامة
ل.س.

اجملمو
ل.س.

40533
) (040403

)

) (0010143

) (10353

(10153
) (10.33

)
) 10353

10403
) (1.081.

-

)
)

001430.15
.09010049

-

(0500813

-

.0.100509
(4100583

)

) (1104310950

)

-

)

-

(101850505
(503800411

)
)

-

-

(405940004
(00.05038.

)
)

-

-

(1.01110480
(000390519

)
)

-

(88.0..8
(0084.0834

)
)

) (11101010039
) .505380018

)

(105390050
(4400348

)

) (0090153
) (0090153

* تتو اوقساق املختتب قا حت فر التأمني اإللزامي على البنود التالية:
لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  03حزيران (غري مدققة)
البند

التأمني اإللزامي
أتمني حدودي
بطاقة برتقالية

0303
ل.س.

0319
ل.س.

05015808.4

9300.00.45

8.084.0305
108030143
1059.0883

0404440591
1140010

إيضاحات خاصة قيةة اإلشراف على التأمني:
لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  03حزيران (غري مدققة)
0319
0303
ل.س.
ل.س.

ح ة هيةة اإلشراف على التأمني
ح ة صندو تعويض متضرري حوادث السري
اوتعاب اإلدارية لشركات إدارة النفقات ال حية

000390519
88.0..8
1.01110480

008490910
044044.
150.500318

 -01االلتزامات الطاراة
كما هو متعارف عليف يف اجلمهورية العربية السورية فإن الشركة تقوم بعملياهتا وفق التطبيقات املوضوعة من قبل السلطات املالية والتنظيمية ومن قبل
هيةة اإلشراف على التأمني السورية .مل يتم دراسة أعمال الشركة ضريبياي خالل الفرتة ،وبرأي اإلدارة فإن أية دراسة ضريبية الحقة لن تلدي إىل أعبا
إضافية.
 -00القيمة العادلة وإدارة املياطر
( أ ) القيمة العادلة للموجودات واملطلو ت املالية:
ال يوجد فر جوهري بني القيمة الدفرتية والقيمة العادلة للموجودات واملطلو ت املالية املوقوفة بتاريخ بيان الوضـ ـ ــع املايل ،س ـ ـ ــتثنا املوجودات املالية
احملددة لقيمة العادلة من خالل حقو املسامهني.
يتض ـ ــمن اجلدول التايل القيمة الدفرتية والقيمة العادلة للموجودات واملطلو ت املالية يف البياانت املالية ،إض ـ ــافة إىل طر قياس القيمة العادلة حبس ـ ــب
تراتبية اخليارات .مت استثنا املوجودات واملطلو ت املالية وغري املس لة على أساس القيمة العادلة نظراي العتبار اإلدارة أن قيمتها الدفرتية موا ية لقيمتها
العادلة:
كما يف  03حزيران ( 0303غري مدققة)

القيمة
إيضاه

االمسية ال افية
ل.س.

القيمة العادلة

املستوى االول
ل.س.

املستوى الثاين
ل.س.

املستوى الثالث
ل.س.

الفر
اجملمو
ل.س.

ايدة( /نق ان)
ل.س.

املوجودات املالية املقيمة لقيمة العادلة
موجودات مالية حمددة على أساس القيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر

1

930.810330

03004550338
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-

-

03004550338

0100114033.

كما يف  01كانون اوول ( 0319مدققة)

القيمة
إيضاه

القيمة العادلة

االمسية ال افية
ل.س.

املستوى االول
ل.س.

املستوى الثاين
ل.س.

الفر
اجملمو
ل.س.

املستوى الثالث
ل.س.

ايدة ( /نق ان)
ل.س.

املوجودات املالية املقيمة لقيمة العادلة
استثمارات مالية حمددة على أساس القيمة
1

العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

930.810330

094003500.4

-

-

094003500.4

0300.0400.0

مل يخن هناك أي حويالت بني املستوى اوول واملستوى الثاين خالل الفرتة.
أسس التقييم ،معلومات غري منظورة هامة وحساسيتها على القيمة العادلة:
يظهر اجلدول التايل معلومات حول كيفية تضمني القيمة العادلة لألدوات املالية يف البياانت املالية واملعلومات غري املنظورة اهلامة املستيدمة.
عالقة املعطيات

املوجودات املالية
موجودات مالية حمددة على أساس القيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

.

اتريخ التقييم
 03حزيران 0303

أسس التقييم
القيمة العادلة استناداي إىل السعر
املقدم من م در اوسهم

حساسية املعطيات

معطيات غري

غري املنظورة

غري املنظورة على

منظورة هامة

مع القيمة العادلة

القيمة العادلة

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

(ب) إدارة خماطر التأمني:
خماطر التأمني
إن خماطر التأمني هي املياطر ال يولدها عدم التأكد من حدوث ،توقيت أو قيمة املطلو ت التأمينية .ميخن إلدارة خماطر التأمـني مـن خالل متابعة
كمية وتخوين اإلنتاج اجلديد ،متابعة صحة التسعري ومتابعة املطالبات الفعلية مقابل املطالبات املتوقعة.
يعترب اخلطر اوجب أي عقد أتمني احتمال حقق حدث ملمن عليف وما يستتبع ضلك من مطالبات ضات قيم غري ملكدة نظراي إىل طبيعة عقد التأمني،
يخون حقق هذا اخلطر مفاجةاي و لتايل ال ميخن توقعف.
إن اخلطر اوساسي الذي تواجهف شركات التأمني اوجب عقودها التأمينية هو أن تفو املطالبات الفعلية وتسديدات املنافع القيمـة املذكورة حت بند
املطلو ت التأمينية إضافة إىل احتمال تسعري غري مالام لألخطار ووضع اوقساق غري املناسبة واالكتتاب خطار سيةة أو غري قابلة للتأمني ،بنا
عليف فإن تواتر املطالبات واملنافع وحدهتا تتعدى املبالغ ال كانت مقدرة وختتلف اورقام الفعلية ومبالغ املطالبات واملنافع من سنة إىل أخرى عن
التقديرات املتوقعة.
أضف إىل ضلك أنف كلما تنوعت احملفظة التأمينية ،كلما كانت أقل عرضة للتأثر لتغريات ال تطرأ على أي من تخويناهتا وقد طـورت الشركة اسرتاتي ية
االكتتاب بعقود التأمني لتنويع اوخطار التأمينية ال تقبل قا وضمن كل فةة من تلك الفةـات لتوسيـع قاعـدة اوخطار بغية ختفيض نسبة التغري يف
النتي ة املتوقعة.
تدير الشركة أخطارها من خالل اسرتاتي ية اكتتاب سليمة ومعاهدات إعادة أتمني ضات فةة ممتا ة ومعاجلة املوادث معـاجلة فعـالة وتضـع الشركة
اوسس االكتتابية ال توفر املعايري املالامة الختيار اوخطار.
وقد تو عت احملفظة التأمينية لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  03حزيران  0303على فرو التأمني لشخل التايل :فر املياة ،%5030
البحري  ،%0090سيارات إلزامي  ،%104سيارات شامل  ،%18090ال حي  ،%51010املريق  ،%1010اهلندسي صفر،%
السفر  ،%300املوادث العامة  ،%3030املوادث الشي ية  ،%301واثاق أتمني امل ارف الشاملة  ،%5041السرقة  ،%3030واملسلوليات
.%303.
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وقد تو عت احملفظة التأمينية لفرتة الستة أشهر املنتهية يف  03حزيران  0319على فرو التأمني لشخل التايل :فر املياة ،%0048
البحري  ،%0031سيارات إلزامي  ،%1.00.سيارات شامل  ،%110.9ال حي  ،%4.001املريق  ،%3001اهلندسي صفر،%
السفر  ،%3091املوادث العامة صفر ،%املوادث الشي ية  ،%305واثاق أتمني امل ارف الشاملة  ،%1804.السرقة  ،%3031واملسلوليات
.%3034
خماطر إعادة التأمني
قامت الشركة إببرام عقود إعادة أتمني مع شركات أخرى ،لتقليص املياطر املالية النامجة عن املطالبات الخبرية ،وضلك كما هو معمول بف يف قي
شركات التأمني.
تقوم الشركة بتقييم الوضع املايل لشركة إعادة التأمني املتعاقدة معها ويتمحور اهتمامها حول اوخطار االاتمانية النامجة عن التو اجلغرايف وطبيعة
اونشطة والفعاليات لشركات إعادة التأمني.
دخلت الشركة يف معاهدات إعادة أتمني ال توفر هلا القدرة على مواجهة اوخطار سعار منافسة ومتخنها من االحتفاظ ملد اومثل من اوخطار،
مع اوخذ بعني االعتبار املوارد املالية كرأس املال واالحتياطيات وح م حمفظة اوورا املالية واوصول اجلاهزة.
إن ح م املياطر احملتفظ بف يتناسب مع القواعد العملية ومقياس املقارنة العام ،واوكثر أمهية ،هو االحتفاظ بنسبة سيولة عالية للشركة.
إن عقود أقساق إعادة التأمني ال حل الشركة من التزاماهتا واا امللمن هلم .وتبقى الشركة ملتزمة واا امللمن هلم مل ة املعاد أتمينها حىت يف حال
عدم وفا شركة إعادة التأمني لتزاماهتا.
خماطر السو
تنشأ هذا املياطر من التغريات يف قيمة ،أو اإليرادات النامجة عن املوجودات أو الفوااد أو أسعار صرف العمالت اا فيها املياطر النامجة عن عدم
التطابق بني املوجودات واملطلو ت.
خماطر السيولة
إن إدارة خماطر السيولة تتمثل لت أكد من توفر سيولة كافية لإليفا اللتزامات املرتتبة على الشركة عند استحقا أية دفعة .هلذا الغاية ،فإن الشركة
تقوم بقياس التدفق النقدي املتوقع لنسبة للموجودات واملطلو ت على حد سوا وضلك بشخل دوري.
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يبني اجلدول التايل حليل املوجودات واملطلو ت وفقاي للفرتة املتوقعة السرتدادها أو تسويتها.

كما يف  03حزيران ( 0303غري مدققة)

أقل من سنة
ل.س.
املوجودات

النقد وما يوا ي النقد
ودااع وجل لدى امل ارف
موجودات مالية حمددة على أساس القيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر
عمال مدينون ،وسطا ووكال أتمني
حسا ت مدينة من شركات التأمني وإعادة التأمني
ح ة معيدي التأمني من االحتياطيات الفنية واملسابية
ضمم مدينة-أطراف ضات عالقة
فوااد مستحقة غري مقبوضة وموجودات أخرى
وديعة جممدة ل احل هيةة اإلشراف على التأمني
املطلو ت

حسا ت داانة لشركات التأمني وإعادة التأمني
عمال داانون ووسطا أتمني
االحتياطيات الفنية واملسابية
ضمم داانة وداانون خمتلفون
ضمم داانة -أطراف ضات عالقة
ملونة ضريبة الدخل
فااض السيولة

1088009510191
001.0081308.1

أكثر من سنة
ل.س.

-

اجملمو
ل.س.

1088009510191
001.0081308.1

03004550338
.808580403
0505440500
401040001.4
5303530531
10.00190355
-

0503330333

03004550338
.808580403
0505440500
401040001.4
5303530531
10.00190355
0503330333

503.000100054

0503330333

5038100100054

1035004840839
5100410480
104.901110410
0100.840041
0.005890883
01091.0131

-

1035004840839
5100410480
104.901110410
0100.840041
0.005890883
01091.0131

001400388038.

-

001400388038.

10919000500.8
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0503330333

10944000500.8

املوجودات

النقد وما يوا ي النقد
ودااع وجل لدى امل ارف
استثمارات مالية حمددة على أساس
القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
عمال مدينون ،وسطا ووكال أتمني
حسا ت مدينة من شركات التأمني وإعادة التأمني
ح ة معيدي التأمني من االحتياطيات الفنية واملسابية
ضمم مدينة-أطراف ضات عالقة
فوااد مستحقة غري مقبوضة وموجودات أخرى
وديعة جممدة ل احل هيةة اإلشراف على التأمني
املطلو ت

حسا ت داانة لشركات التأمني وإعادة التأمني
عمال داانون ووسطا أتمني
اإلحتياطيات الفنية واملسابية
ضمم داانة وداانون خمتلفون
ضمم داانة -أطراف ضات عالقة
ملونة ضريبة الدخل
فااض السيولة

لغاية سنة

كما يف  01كانون اوول ( 0319مدققة)
أكثر من سنة

اجملمو

ل .س .

ل .س .

ل .س .

91000410319
1095409800311

-

91000410319
1095409800311

094003500.4
140043800.4
5300810111
50803.90834
1000100458
1000011011.
-

0503330333

094003500.4
140043800.4
5300810111
50803.90834
1000100458
1000011011.
0503330333

4030108850410

0503330333

4035008850410

.0108.50053
4404.10041
10.930.4001.1
0.101080140
9104910309
40104009.

-

.0108.50053
4404.10041
10.930.4001.1
0.101080140
9104910309
40104009.

0010300090440

-

0010300090440

10091055.0301

0503330333

10000055.0301

خماطر التسليف
تتمثل خماطر التسليف بعدم إمخانية املدينني من الوفا لتزاماهتم واا الشركة .إن متابعة خماطر التسليف هي من مسلولية الشركة ال تتبع مبادئ
توجيهية صارمة أتخذ بعني االعتبار معدل الت نيف اودىن للمقرتضني والتنويع يف خماطر التسليف يف كافة أقسام الشركة املعرضة لتلك املياطر
وخاصة قسمي االستثمارات وإعادة التأمني.
خماطر العمالت اوجنبية
تقوم الشركة إبعداد حليل املساسية ملراقبة أثر التغريات على صايف الدخل الشامل يف حال حدوث تغري معقول يف أسعار ال رف.
تنشأ هذا املياطر من احتمال أن التقلبات يف أسعار صرف العمالت قد تلثر على قيمة املوجودات واملطلو ت املالية.
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تتليص القيمة الدفرتية لألصول املالية كما يلي:
املوجودات

دوالر أمريخي
يورو

كما يف  03حزيران
( 0303غري مدققة)
ل.س.

0099100100149
54001.0138

املطلو ت

كما يف  01كانون
اوول ( 0319مدققة)
ل.س.

100800358001.
109010318

كما يف  03حزيران
( 0303غري مدققة)
ل.س.

0080908550005
00104110938

كما يف  01كانون
اوول ( 0319مدققة)
ل.س.

9800.4.08.4
.0011401..

مت إعداد هذا التحليل بفرض تراجع صرف سعر اللرية السورية مقابل العمالت اوجنبية بنسبة  .%13اورقام املذكورة أدانا تدل على ايدة أر ه
الشركة وضلك عند تراجع سعر صرف اللرية السورية مقابل العمالت اوجنبية بنسبة  ،%13عند حسن قيمة اللرية السورية بنسبة  %13مقابل
العمالت اوخرى سيخون هناك نفس التاثري على صايف اخلسارة ولخن ستظهر كمية اآلثر إبشارة معاكسة.
يظهر اجلدول التايل حليل حساسية الشركة لتغريات أسعار صرف العمالت اوجنبية املذكورة أعالا مقابل اللرية السورية .حليل املساسية يتضمن
فقط اورصدة ضات ال فة النقدية لعمالت اوجنبية:
الربح ( /اخلسارة)
كما يف  01كانون اوول
كما يف  03حزيران
( 0319مدققة)
( 0303غري مدققة)
ل.س.
ل.س.

11501410.80
( 1100100583

دوالر أمريخي
يورو

4303410145
) ( .031900.9

)

خماطر معدل الفاادة
تنشأ هذا املياطر من التغريات ال حدث يف معدالت الفوااد السوقية وال هلا أتثري مباشر على املوجودات املنت ة للفوااد واملطلو ت اخلاضعة
للفوااد.
خماطر العمليات
إن خماطر العمليات هي خماطرة اخلسارة أو التأثريات السلبية على العمل الناوة عن عدم صحة أو فشل اإلجرا ات التطبيقية الداخلية واوشيا
واونظمة الداخلية للشركة أو عن أحداث خارجية .تتم إدارة خماطر العمليات من خالل هيخلية تتطلب حديد املياطر وطر تقييمها حبسب أتثريها
ونسبة حدوثها ومن خالل طر تقييم ضاتية ملتابعة فعالية هذا اإلجرا ات .إن املياطر اإلسرتاتي ية حدد وتتابع من خالل عملية التيطيط السنوية.
 -00كفاية رأس املال
تتبع الشركة سياسة إلدارة رأس املال وضلك متاشياي مع تعليمات هيةة اإلشراف على التأمني ال ادرة يف  11كانون اوول 0338
(قرار رقم  )133\013حول حديد كفاية اوموال اخلاصة .يشرتق هذا القرار أن ال تتدىن نسبة املال ة لدى الشركة عن .%153
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مت احتساب نسبة املال ة كما يلي:
كما يف  03حزيران
( 0303غري مدققة)
ل.س.

كما يف  01كانون
اوول ( 0319مدققة)
ل.س.

رأس املال املتوفر
رأس املال املختتب بف
االحتياطي القانوين
االحتياطي اخلا
التغري املرتاكم يف القيمة العادلة لالستثمارات املالية احملددة
على أساس القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
فروقات أسعار صرف غري حمققة
أر ه مدورة
مخاسب الفرتة غري احملققة الناوة عن تغريات أسعار ال رف
أر ه الفرتة
جممو رأس املال املتوفر

1001303330333
10.09100048
540..30301

1001303330333
10.09100048
540..30301

18308510935
09800810004
.008510543
.0800450153
1500100044
00.8800900058

11003830.00
09800810004
.008510543
0030.09510.80

رأس املال املطلوب
رأس املال املطلوب مقابل خماطر املوجودات
رأس املال املطلوب مقابل االلتزامات االكتتابية
رأس املال املطلوب مقابل خماطر معيدي التأمني
رأس املال املطلوب مقابل خماطر أتمني املياة
جممو رأس املال املطلوب

00.03940903
19105030041
(0.01010101
00.910010
08405930819

نسبة هامش املال ة ()%
-04

%.99

00405830500
03801800053
) 001350303
003100891
44805400833
%451093

أحداث الحقة

بتاريخ  00متو  ،0303عقدت اهليةة العامة غري العادية وال تقوم مقام اهليةة العامة العادية للشركة ،وقررت ايدة رأس املال عن طريق ضم جز من
اور ه املدورة ابلغ وقدرا  .305330333لرية سورية ،لي بح رأمسال الشركة بعد الزايدة مبلغ  1001305330333لرية سورية مو على 1001350333
سهم بقيمة إمسية  133لرية سورية للسهم الواحد وتو يع اوسهم النامجة عن هذا الزايدة للمسامهني جمااني وضلك بعد امل ول على موافقة اجلهات
الرقابية.
-05

املوافقة على املعلومات املالية املرحلية املوجزة

وافق رايس جملس إدارة الشركة على املعلومات املالية املرحلية املوجزة  03أيلول .0303
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السادة مساهمي الشركة السورية الدولية للتأمين  /آروب سورية

 على من يرغب الحصول على البيانات المالية للشركة كما في 2020/06/30إرسال طلبه على العنوان التالي  :دمشق – التجهيز ص.ب:
 ، 33015فاكس +963 11 3348797 / 3348144
البريدااللكتروني info@aropesyria.com.sy
 كما ويمكن االطالع على البيانات المالية للشركة وتقرير مفتش الحساباتعلى موقع هيئة األوراق واألسواق المالية السورية www.scfms.sy

