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 المساهمة المغفلة الخاصة )ش.م.م(/ أدير /سورية –شركة أدونيس للتأمين 

 الدخل الشاملبيان 
 2018كانون األول  31 في للسنة المنتهية

 .المالية وتقرأ معها البياناتجزءْا من هذه  تشكل 36إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 

2 

  
2018 

 
2017 

 ليرة سورية  ليرة سورية إيضاح 

     التأمين إيرادات

  496,629,403   378,929,957 30 األقساط المباشرة

 ((11,790,310  (5,277,281)   30 حسومات على األقساط

     

 484,839,093   373,652,676  3 إجمالي األقساط المكتتبة

 (231,457,698)  (192,042,120)  3 حصة معيدي التأمين

     

 253,381,395   181,610,556   صافي األقساط المكتتبة

 (14,861,899)   31,257,708  3 الحركة في األقساط غير المكتسبةصافي 

     

 238,519,496   212,868,264   صافي األقساط المكتسبة

 58,455,057   45,260,457  4 عموالت مقبوضة من معيدي التأمين

 296,974,553  258,128,721  إجمالي إيرادات التأمين

     التأمين مصاريف

 (115,007,942)  (136,577,794)  5 التعويضات المدفوعة

 27,765,065   43,030,020  5 معيدي التأمين من التعويضات المدفوعةحصة 

     

 (87,242,877)  (93,547,774)  حصة الشركة من التعويضات المدفوعة

     

 (3,503,836)  (2,063,605)  5 التغير في االحتياطيات تحت التسوية

 (4,544,918)   2,814,544  5 التغير في احتياطي تعويضات وقعت ولم يبلغ عنها

 (8,048,754)   750,939   جمالي التغير في االحتياطياتإ

 (95,291,631)  (92,796,835)  صافي التعويضات المتكبدة

     

 (11,419,424)  (13,598,004)  6 عموالت وحوافز اإلنتاج

 (8,015,683)  (7,784,549)  7 المصاريف التأمينية األخرى

 (2,979,776)  (2,273,580)  8 رسوم هيئة اإلشراف على التأمين 

 (117,706,514)  (116,452,968)   إجمالي مصاريف التأمين

 179,268,039  141,675,753  االكتتاب صافي دخل

 (179,562,028)  (201,895,462) 9 المصاريف العمومية واإلدارية

ارية اإلدالخسارة التشغيلية بعد تخفيض المصاريف 
 (293,989)  (60,219,709)  والعمومية

 129,639,909   130,260,154  23 إيرادات الفوائد

  الخسائر غير المحققة الناتجة عن تغيرات أسعار
 (26,094,093)  (119,940)  10 الصرف   

 المكاسب المحققة الناتجة عن تغيرات أسعار الصرف
10 1,839,110  - 

 25,731,819  31,533,348 11 إيرادات أخرى

 128,983,646  103,292,963       الربح قبل الضريبة

 (47,504,845)  (40,912,307)      12 مصروف ضريبة الدخل

 81,478,801  62,380,656         السنةصافي ربح 

 -  -  بنود الدخل الشامل األخرى

 81,478,801  62,380,656         للسنةالدخل الشامل إجمالي 

 6.52  4.99 13 الحصة األساسية للسهم من ربح السنة 





 المساهمة المغفلة الخاصة )ش.م.م( /أدير /سورية –شركة أدونيس للتأمين 

 بيان التغيرات في حقوق الملكية
 2018كانون األول  31كما في 

 

 .المالية وتقرأ معها البياناتجزءْا من هذه  تشكل 36إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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 إيضاح
 رأس المال
  قانوني احتياطي  المدفوع

مدورة  أرباح

  محققة

مدورة غير  مكاسب

محققة ناتجة عن 

 اإلجمالي  تغيرات أسعار الصرف

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  

           

 1,615,986,099  138,524,258  111,240,183  116,221,658  1,250,000,000    2018كانون الثاني  1الرصيد في 

 62,380,656  (119,940)  62,500,596  -  - 10 الدخل الشامل للسنة 

 المحول من المكاسب غير المحققة 

 إلى المكاسب المحققة الناتجة عن    

 -  (29,553,861)  29,553,861  -  - 10 تغيرات أسعار الصرف   

 (87,500,000)  -  (87,500,000)  -  - 29 األرباح الموزعة

 -  -  (13,296,676)  13,296,676  - 27 المحول إلى االحتياطي القانوني

 1,590,866,755  108,850,457  102,497,964  129,518,334  1,250,000,000   2018كانون األول  31الرصيد في 

           

           

 1,597,007,298  164,618,351  81,675,063  100,713,884  1,250,000,000   2017كانون الثاني  1الرصيد في 

 81,478,801  (26,094,093)  107,572,894  -  - 10 الدخل الشامل للسنة 

 (62,500,000)  -  (62,500,000)  -  - 29 األرباح الموزعة

 -  -  (15,507,774)  15,507,774  - 27 المحول إلى االحتياطي القانوني

 1,615,986,099  138,524,258  111,240,183  116,221,658   1,250,000,000   2017كانون األول  31الرصيد في 

 



 )ش.م.م( الخاصةالمساهمة المغفلة  /أدير / سورية –شركة أدونيس للتأمين 

 بيان التدفقات النقدية
 2018كانون األول  31للسنة المنتهية في 

 .المالية وتقرأ معها البياناتجزءْا من هذه  تشكل 36إلى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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  2018  2017 
 ليرة سورية  ليرة سورية إيضاح 

   األنشطة التشغيلية
 

 

 128,983,646  103,292,963  ربح السنة قبل الضريبة

     التعديالت:

 (129,639,909)  (130,260,154)  إيرادات الفوائد

 21,493,461  20,606,541  طفاءاتإاستهالكات و

 14,861,899  (31,257,708)  الحركة في األقساط غير المكتسبةصافي 
 الناتجة عن تغيرات أسعار  غير المحققة الخسائر

 26,094,093  119,940  الصرف   

 -  (1,839,110)  المكاسب المحققة الناتجة عن تغيرات أسعار الصرف

  (39,337,528)  61,793,190 

     ة:الموجودات والمطلوبات التشغيليالتغيرات في 

  14,878,033  14,012,404  مدينون آخرون ومصاريف مدفوعة مقدماً 

 (8,835,762)  (9,848,403)  ذمم مدينة ناشئة عن عقود التأمين وإعادة التأمين
 حصة معيدي التأمين من احتياطي تعويضات تحت 

  4,398,495  (330,016)  التسوية وحوادث وقعت ولم يبلغ عنها   
 احتياطي تعويضات تحت التسوية وحوادث وقعت ولم 

  3,650,259  (420,923)  يبلغ عنها   

  43,156,297  28,463,980  مطلوبات ناشئة عن عقود التأمين  

  4,129,157  9,345,840  مطلوبات أخرى 

  1,885,354  123,169,669 

 (32,319,300)  (47,504,845) 12 ضريبة الدخل المدفوعة
     

 ة   من األنشط)المستخدمة في( صافي التدفقات النقدية 
 90,850,369  (45,619,491)  التشغيلية   

     

     األنشطة االستثمارية

 (15,557,949)  (3,707,366) 14 شراء ممتلكات ومعدات

 (443,400)  (2,756,430) 16 موجودات غير ملموسةشراء 

 120,920,729  125,901,787  فوائد مقبوضة

 (113,586,224)  396,653,822  ودائع مصرفية ألجل
     

)المستخدمة في( األنشطة  من صافي التدفقات النقدية
 (8,666,844)  516,091,813  االستثمارية

     

     األنشطة التمويلية

 (62,500,000)  (87,500,000) 29 رباحأتوزيعات 
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة 

 (62,500,000)  (87,500,000)  التمويلية
     

 (26,094,093)  1,719,170  تأثير تغيرات أسعار الصرف على النقد ومافي حكمه

 (6,410,568)  384,691,492  في النقد وما في حكمهالزيادة )النقص( 
     

 62,744,183  56,333,615  كانون الثاني  1النقد وما في حكمه كما في 
     

 56,333,615  441,025,107 24 كانون األول  31النقد وما في حكمه كما في 
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 معلومات عن الشركة 1
 

)ش.م.م( مسررجلة في الجمهورية العربية السررورية كشررركة  الخاصررةالمسرراهمة المغفلة  /أدير /سررورية  -شررركة أدونيس للتأمين

 2007تموز  21م و( الصررادر بتاريخ  /51مسرراهمة مغفلة )مغلقة( وقد تم تأسرريسررها بموجب قرار رئاسررة مجلس الوزراء رقم )

ذية الصادرة والتعليمات التنفي 2005لعام  43والمرسوم التشريعي رقم  2004لعام  68وتخضع ألحكام المرسوم التشريعي رقم 

( لعام 33)، وقانون التجارة 2011( لعام 29تشريعي رقم )المرسوم الوقانون الشركات الصادر بعن هيئة اإلشراف على التأمين 

 .15040تحت رقم  2007أيلول  23ة بالسجل التجاري بتاريخ ، وقد تم قيد الشرك2007
 

رة والطويلة األجل والتي تغطي أخطار الحياة والحريق والحوادث من غايات الشررررررركة أن تقوم بتقديم كافة أنواع التأمين القصرررررري
واألخطار البحرية وأية أخطار أخرى باإلضرررررررافة إلى اسرررررررتثمار رأس المال والممتلكات في مختلف مجاالت االسرررررررتثمار المالي 

 والعقاري.
 

 100سررهم، القيمة االسررمية لكل منها  12,500,000ليرة سررورية مقسررم إلى  1,250,000,000يبلغ رأس المال المدفوع للشررركة 

شركة الرئيسي المسجل هو: دمشق  ت تحالطابق  – الكالسبناء  –المهدي بن بركة شارع  أبو رمانة–ليرة سورية. إن مركز ال
 .األرضي

 
 .2019شباط  28اريخ بقرار مجلس اإلدارة بت 2018كانون األول  31تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية للشركة كما في 

 
 

 أسس إعداد البيانات المالية وملخص السياسات المحاسبية الهامة    2
 

 أسس إعداد البيانات المالية  2.1
 

  أعدت البيانات المالية طبقاً لمعايير التقارير المالية الدولية ومتطلبات هيئة اإلشرررررراف على التأمين السرررررارية المفعول في

 الجمهورية العربية السورية.

 الرئيسية للشركة.التشغيل  السورية والتي تمثل عملة رةة بالليتم إعداد البيانات المالي 

 .تم إعداد البيانات المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية 

 لذياد ابعد األخذ بعين االعتبار أحدث مؤشر رسمي ألسعار المستهلك والمؤشرات النوعية األخرى، ال يعتبر االقتص 

 ذا تضخم مرتفع. الشركة اقتصاداً تعمل به 
 

 التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات  2.2
 
 

 التفسيرات والمعايير الجديدة والمعدلة
. لم تقم الشركة 2018كانون الثاني  1قامت الشركة بتطبيق بعض المعايير والتعديالت ألول مرة والتي أصبحت نافذة ابتداء من 

بالتطبيق المبكر ألي معيار أو تفسير أو تعديل من المعايير الصادرة وغير نافذة التطبيق. إن طبيعة وأثر كل معيار أو تعديل جديد 

 :أدناهمبينة 

 

 زبائناإليرادات من العقود المبرمة مع ال – 15ر الدولي للتقارير المالية رقم المعيا -

. أسس المعيار لنموذج من خمس 2016وتم تعديله في نيسان  2014في أيار  15تم إصدار معيار التقارير المالية الدولي رقم 

قع للمعيار يتم االعتراف باإليراد ليعكس المبلغ الذي تتو خطوات للمحاسبة عن اإليرادات الناتجة عن العقود المبرمة مع الزبائن. وفقاً 

المنشأة أن يكون لها حق فيه مقابل السلع أو الخدمات المقدمة للزبائن. إن معيار اإليرادات الجديد سيحل محل جميع متطلبات معايير 

ظراً ألن عقود نبيق المعيار في تاريخ نفاذ تطبيقه. التقارير المالية الدولية الحالية المتعلقة باالعتراف باإليرادات. قامت الشركة بتط

فإن الشركة تتوقع أن ينحصر أثر المعيار الجديد على اإليراد  15التأمين مستثناة من نطاق تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم 

 من الخدمات اإلدارية واالستثمارية. ال تقوم الشركة حالياً بتقديم مثل هذه الخدمات.
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 )تتمة(أسس إعداد البيانات المالية وملخص السياسات المحاسبية الهامة     2

 

 )تتمة(فصاحات اإلورات في السياسات المحاسبية التغي 2.2
 

 )تتمة(التفسيرات والمعايير الجديدة والمعدلة 
 

  "األدوات المالية" - 9معيار التقارير المالية الدولي رقم  -

األدوات  9( النسخة النهائية من معيار التقارير المالية الدولي رقم IASB، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية )2014في تموز 

وكل اإلصدارات السابقة لمعيار التقارير  االعتراف والقياس-األدوات المالية  39المالية ليحل محل المعيار المحاسبي الدولي رقم 

كافة الجوانب الثالثة لمشروع محاسبة األدوات المالية: التصنيف  9. يجمع معيار التقارير المالية الدولي رقم 9المالية الدولي رقم 

الفترات السنوية التي تبدأ في أو نافذ للتطبيق على  9والقياس، وتدني القيمة ومحاسبة التحوط. إن معيار التقارير المالية الدولي رقم 

، مع السماح بالتطبيق المبكر له. باستثناء محاسبة التحوط، يجب تطبيق هذا المعيار بأثر رجعي، إال أن 2018كانون الثاني  1بعد 

عض ب عرض معلومات المقارنة ليس إلزامياً. بالنسبة لمحاسبة التحوط، يتم تطبيق متطلبات المعيار على اساس مستقبلي، مع

 االستثناءات المحددة.

وتنوي أن تؤجل تطبيقه حتى تاريخ  9معيار التقارير المالية الدولي رقم  إن الشركة مستوفية لشروط اإلعفاء المؤقت من تطبيق

 .2021كانون الثاني  1في أو بعد للفترات السنوية التي تبدأ  17معيار التقارير المالية الدولي رقم نفاذ تطبيق 

 جنبية والدفعات المقدمة أالمعامالت بعمالت  22لدولية رقم التفسيرات ا تفسير لجنة -

يوضح التفسير أنه، عند تحديد سعر الصرف الفوري الذي سيتم استخدامه في االعتراف األولي ألصل أو مصروف أو إيراد )أو 

أة تاريخ المعاملة هو التاريخ الذي قامت به المنشجزء منه( عند استبعاد أصل غير نقدي أو التزام غير نقدي متعلق بدفعات مقدمة، فإن 

باالعتراف األولي باألصل غير النقدي أو االلتزام غير النقدي الناشئ عن الدفعة المقدمة. في حال كان هناك عدة مدفوعات أو 

هذا التفسير ليس ل ى حدة.مقبوضات مقدمة، على المنشأة أن تقوم بتحديد تاريخ المعاملة لكل عملية دفع أو قبض خاصة بكل سلفة عل

 أي أثر على البيانات المالية للشركة.

 40 تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم –تحويالت العقارات االستثمارية  -

توضح التعديالت متى يجب على المنشأة أن تقوم بتحويل الممتلكات، بما في ذلك الممتلكات قيد اإلنشاء أو التطوير، من أو إلى 

االستثمارية. تنص التعديالت على أن التغيير في االستخدام يحصل عندما ينطبق، أو لم يعد ينطبق، على الممتلكات تعريف  العقارات

ى لالعقارات االستثمارية وهناك دليل على التغير في االستخدام. إن مجرد التغير في نية اإلدارة لكيفية استخدام األصل ال يعتبر دليالَ ع

 ليس لهذه التعديالت أي أثر على البيانات المالية للشركة. ام.التغير في االستخد

 تصنيف وقياس معامالت الدفع على أساس األسهم - 2لتعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم ا -

والتي تناولت  ساس األسهمأالدفع على  2أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم 

تصنيف  ،ساس األسهم التي يتم تسويتها نقداً أاس معامالت الدفع على ثالث جوانب رئيسية: تأثير شروط االستحقاق على قي

ساس األسهم عندما يترتب على صافي مبلغ التسوية التزام ضريبة مقتطعة، والمعالجة المحاسبية في الحالة أمعامالت الدفع على 

ويتها ملة من معاملة يتم تسلى تغيير في تصنيف هذه المعاإروط معاملة دفع على أساس األسهم عديل على شالتي يؤدي فيها الت

ن عند البدء بالتطبيق، يجب على المنشآت القيام بتطبيق التعديالت م لى معاملة يتم تسويتها باستخدام أدوات حقوق الملكية.إنقدا 

مح بالتطبيق بأثر رجعي في حال كان التطبيق لجميع التعديالت الثالثة مع توافر دون إعادة عرض الفترات السابقة، إال أنه يس

 ليس لهذه التعديالت أي أثر على البيانات المالية للشركة. شروط أخرى.

 
ات "األدو 9تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم  –"عقود التأمين"  4التعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم  -

 "عقود التأمين" 4المالية" مع معيار التقارير المالية الدولي رقم 

"األدوات المالية" قبل تطبيق معيار التقارير  9تتناول التعديالت المخاوف الناشئة عن تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم 

. تقدم التعديالت خيارين للمنشآت 4"عقود التأمين"، الذي يستبدل معيار التقارير المالية الدولي رقم  17المالية الدولي رقم 

هذه التعديالت التنطبق  ، وأسلوب التغطية.9مين: إعفاء مؤقت من تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم المصدرة لعقود التأ

 على الشركة.
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 )تتمة(أسس إعداد البيانات المالية وملخص السياسات المحاسبية الهامة     2

 

 )تتمة(فصاحات اإلويرات في السياسات المحاسبية التغ 2.2
 

 )تتمة(التفسيرات والمعايير الجديدة والمعدلة 
 

التوضيح أن  –" االستثمار في الشركات الحليفة والمشاريع المشتركة "  28التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  -

 بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر هو خيار مستقل لكل استثمار على حدة قياس االستثمار

مارات ثأنه من الممكن للمنشآت المساهمة في رأسمال شركات حليفة أو مشاريع مشتركة أن تختار قياس هذه االستيوضح التعديل 

ر ليس لهذه التعديالت أي أث الخسائر في مرحلة االعتراف األولي وذلك لكل استثمار على حدة.لقيمة العادلة من خالل األرباح وبا

 على البيانات المالية للشركة.

إلغاء اإلعفاءات  –"تطبيق معايير التقارير المالية الدولية ألول مرة"  1على معيار التقارير المالية الدولي رقم  التعديالت -

 قصيرة األمد للمنشآت التي تقوم بالتطبيق ألول مرة 

نها قد أدت الغرض حيث أ 1معيار التقارير المالية الدولي رقم في  E3-E7المذكورة في الفقرات تم حذف اإلعفاءات قصيرة األمد 

 .ليس لهذه التعديالت أي أثر على البيانات المالية للشركة المرجو منها.

 المعايير والتفسيرات الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية وغير نافذة التطبيق    2.3
 

شركة، تعتزم اصدار البيانات المالية لل فيما يلي المعايير والتفسيرات الجديدة أو المعدلة الصادرة وغير نافذة للتطبيق حتى تاريخ

 الشركة تطبيق هذه المعايير، إن لزم االمر، عندما تصبح سارية المفعول.

 

 عقود اإليجار - 16معيار التقارير المالية الدولي رقم  -

عقود  17والذي حل محل معيار المحاسبة الدولي رقم  2016في كانون الثاني  16تم إصدار معيار التقارير المالية الدولي رقم 

رات ، تفسير لجنة تفسيتحديد فيما إذا كانت االتفاقية تتضمن عقد إيجار 4 رقمات التقارير المالية الدولية ، وتفسير لجنة تفسيراإليجار

تقييم جوهر العمليات التي تنطوي على  27، وتفسير لجنة تفسيرات المعايير رقم الحوافز –اإليجار التشغيلي  15المعايير رقم 

يحدد مبادئ االعتراف والقياس والعرض واإلفصاح الخاص  16رقم  ن معيار التقارير المالية الدولي. إالشكل القانوني لعقد اإليجار

يقوموا بالمحاسبة عن جميع عقود اإليجار وفق نموذج موحد ضمن بيان المركز المالي  بعقود االيجار، ويتطلب من المستأجرين أن

. يتضمن المعيار استثنائين فيما يتعلق 17بشكل مشابه للمحاسبة عن عقود اإليجار التمويلية وفق معيار المحاسبة الدولي رقم 

زة الحاسب الشخصي( وعقود اإليجار قصيرة األمد )عقود باالعتراف باإليجار وهما استئجار الموجودات منخفضة القيمة )مثل أجه

 (اإليجار لمدة سنة أو ألقل من سنة(. في تاريخ البدء باإليجار، يقوم المستأجر باالعتراف بالتزام متعلق بدفع اإليجار )التزام اإليجار

 ب على المستأجرين االعتراف بشكلوبأصل يمثل حق استخدام األصل المستأجر خالل فترة اإليجار )حق استخدام األصل(. يتوج

 منفصل بمصروف الفائدة على التزام اإليجار ومصروف االستهالك على حق استخدام األصل.

جب على المستأجرين إعادة قياس التزام اإليجار عند وقوع أحداث معينة )مثل التغير في مدة اإليجار أو التغير في دفعات اإليجار ي

مؤشر أو معدل مستخدم لتحديد قيمة هذه الدفعات(. يقوم المستأجر باالعتراف بمبلغ إعادة قياس التزام  المستقبلية نتيجة التغير في

 اإليجار كتعديل على حساب حق استخدام األصل.

ة لم تتغير بشكل جوهري عن المحاسبة الحالي 16رقم  ق معيار التقارير المالية الدوليالمحاسبة عن عقود اإليجار بالنسبة للمؤجر وف

. يستمر المؤجر بتصنيف كافة عقود االيجار باستخدام نفس مبدأ التصنيف المتبع في معيار 17وفق معيار المحاسبة الدولي رقم 

 والتمييز بين نوعين من االيجار: التمويلي والتشغيلي. 17المحاسبة الدولي رقم 

جر القيام بإفصاحات أكثر مما يتطلبه معيار المحاسبة الدولي أيضاً من المؤجر والمستأ 16يتطلب معيار التقارير المالية الدولي رقم 
مع  2019كانون الثاني  1نافذ للتطبيق للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  16. إن معيار التقارير المالية الدولي رقم 17رقم 

 السماح بالتطبيق المبكر.
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 )تتمة(عقود اإليجار  - 16معيار التقارير المالية الدولي رقم  -

 

األثر المتوقع لتطبيق هذا المعيار على بياناتها المالية. يتوقع أن يكون أثر تطبيق معيار ، قامت الشركة بتقييم 2018خالل عام 

 عقود اإليجار كما يلي: – 16التقارير المالية الدولي رقم 

 
 :2018كانون األول  31األثر على بيان المركز المالي كما في 

 ليرة سورية 
  الموجودات

 25,166,667 ممتلكات ومعدات )حق استخدام أصل(

 (25,166,667) مدفوعات مقدمة

 - صافي األثر على حقوق الملكية

  

 :2018كانون األول  31األثر على بيان الدخل الشامل كما في 

 ليرة سورية 

  

 15,100,000 مصاريف استهالك

 (15,100,000) مصاريف إيجار

 - الربح التشغيلي

 - صافي ربح السنة

  
 
 عقود التأمين  – 17معيار التقارير المالية الدولي رقم  -

والذي يعتبر معياراً جديداً شامالً لعقود  2017في أيار  17أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية معيار التقارير المالية الدولي رقم 

محل  17التأمين يغطي االعتراف والقياس، العرض واإلفصاح. عندما يصبح نافذاً للتطبيق، سيحل معيار التقارير المالية الدولي رقم 

على كافة أنواع عقود  17. يطبق معيار التقارير المالية الدولي رقم 2005الصادر بتاريخ  4ير المالية الدولي رقم معيار التقار

التأمين )مثل التأمين على الحياة، التأمين المباشر وإعادة التأمين( بغض النظر عن نوع المنشأة التي تقوم بإصدار هذه العقود، كما 
 واألدوات المالية التي تحتوي على ميزات مشاركة اختيارية.  يطبق أيضاً على بعض الضمانات

 
هو تقديم نموذج محاسبة لعقود  17يتضمن المعيار بعض االستثناءات في النطاق. إن الهدف العام لمعيار التقارير المالية الدولي رقم 

، والذي يستند بشكل كبير 4قارير المالية الدولي رقم التأمين أكثر فائدة واتساقاً بالنسبة للمؤمنين. على العكس من متطلبات معيار الت

يقدم نموذجاً شامالً لعقود التأمين،  17على الحفاظ على السياسات المحاسبية المحلية السابقة، فإن معيار التقارير المالية الدولي رقم 

 هو النموذج العام، والمكمل بـ:  17م يغطي كافة الجوانب المحاسبية ذات الصلة. إن جوهر معيار التقارير المالية الدولي رق

 )تطبيق محدد للعقود المباشرة التي تحتوي على ميزات المشاركة المباشرة )طريقة العموالت المتغيرة. 
  .طريقة مبسطة )طريقة توزيع األقساط( بشكل رئيسي للعقود قصيرة األمد 

 
مع اإللزام بعرض  2021كانون األول  1المالية التي تبدأ في أو بعد  نافذ التطبيق للفترات 17إن معيار التقارير المالية الدولي رقم 

بنفس أو قبل تاريخ  15و 9أرقام المقارنة. يسمح بالتطبيق المبكر، بشرط ان تقوم المنشأة بتطبيق معياري التقارير المالية الدوليين 

كانون  1للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد  معيارال اذ هذتأجيل تاريخ نفاتم  .17البدء بتطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم 

 .2022األول 

 تقوم الشركة بتقييم أثر هذا المعيار على بياناتها المالية.
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 عدم التيقن المتعلق بمعاملة ضريبة الدخل 23تفسير لجنة التفسيرات الدولية رقم  -

عيار يؤثر على تطبيق ميتناول هذا التفسير المحاسبة عن ضرائب الدخل عندما تتضمن المعامالت الضريبية عدم تيقن والذي 
، كما ال يتضمن بشكل 12وال يطبق على الضرائب أو الرسوم خارج نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم  12المحاسبة الدولي رقم 

 محدد متطلبات متعلقة بالفوائد والغرامات المرتبطة بالمعامالت الضريبية غير المؤكدة.
 يتناول التفسير بشكل محدد اآلتي:

 ت المنشأة تقوم باألخذ بعين االعتبار المعاملة الضريبية غير المؤكدة بشكل منفصلما إذا كان. 

 االفتراضات التي تقوم بها المنشأة حول فحص المعاملة الضريبية من قبل السلطات الضريبية.  

 المستغلة،  ركيف تقوم المنشأة بتحديد الربح الضريبي )الخسارة الضريبية(، األسس الضريبية، الخسائر الضريبية غي

 .اإلعفاءات الضريبية غير المستغلة ومعدالت الضريبة

 كيف تقوم المنشأة باألخذ بعين االعتبار التغيرات في الحقائق والظروف. 

 
يجب على المنشأة أن تحدد ما إذا كانت ستأخذ بعين االعتبار كل معاملة ضريبية غير مؤكدة بشكل منفصل أو بشكل مجمع مع 

ر مؤكدة أخرى. يجب اتباع الطريقة التي تقدم حالَ أفضل لعدم التيقن. هذا التفسير نافذ للتطبيق للفترات المالية معامالت ضريبية غي

، ويسمح ببعض اإلعفاءات االنتقالية. ستقوم الشركة بتطبيق هذا التفسير عندما يصبح 2019كانون الثاني  1التي تبدأ في أو بعد 

 نافذاَ للتطبيق.
 
 : خيارات الدفع المبكر مع تعويض سالب9معيار التقارير المالية الدولي رقم التعديالت على  -

، يمكن قياس أداة الدين بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، 9وفقاً لمعيار التقارير المالية الدولية رقم 

وأن يحتفظ ( SPPIاراختببلغ األصلي وفوائد على المبلغ األصلي القائم )شرط أن تكون التدفقات النقدية التعاقدية فقط دفعات من الم

 ضمن نموذج األعمال المناسب لذلك التصنيف. باألداة
بغض النظر عن الحدث أو  SPPIأن األصل المالي يجتاز اختبار   9معيار التقارير المالية الدولي رقم لتعديالت على ا توضح

 عقد وبغض النظر عن الطرف الذي سيقبض أو يدفع تعويض معقول لقاء الفسخ المبكر للعقد.الظرف الذي أدى للفسخ المبكر لل

 مع السماح بالتطبيق المبكر.  2019كانون الثاني  1سارية المفعول اعتباراً من  هذه التعديالت تطبق بأثر رجعي وتعتبر

وتنوي أن تؤجل تطبيقه حتى تاريخ  9الية الدولي رقم إن الشركة مستوفية لشروط اإلعفاء المؤقت من تطبيق معيار التقارير الم

 .17نفاذ تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم 
 
: البيع أو المساهمة باألصول بين 28ومعيار المحاسبة الدولي رقم  10التعديالت على معيار التقارير المالية الدولي رقم  -

 المستثمر وشركته الحليفة أو المشروع المشترك

بخصوص التعامل مع فقدان  28ومعيار المحاسبة الدولي رقم  10تتناول التعديالت التباين بين معيار التقارير المالية الدولي رقم 

السيطرة على شركة تابعة تم بيعها أو المساهمة بها لصالح شركة تابعة أو مشروع مشترك. توضح التعديالت أن الربح أو الخسارة 

، بين المستثمر 3في معيار التقارير المالية الدولي رقم  معرف ساهمة بأصول تمثل عمل تجاري، كما هوالناتجة عن بيع أو الم

وشركته الحليفة أو مشروعه المشترك، يتم االعتراف به بشكل كامل. بينما أي ربح أو خسارة ناتجة عن بيع أو المساهمة بأصول ال 

صص غير المتعلقة بالمستثمر في الشركة الحليفة أو المشروع المشترك. قام تمثل عمل تجاري، يتم االعتراف بها فقط بحدود الح

مجلس معايير المحاسبة الدولية بتأجيل تاريخ نفاذ هذه التعديالت إلى أجل غير مسمى، ولكن يتوجب على المنشأة التي تتبنى تطبيق 

 ذه التعديالت عندما تصبح نافذة.مستقبلي. ستقوم الشركة بتطبيق هبأثر  هذه التعديالت بوقت مبكر أن تطبقها

 
 تعديالت خطط المنافع، تخفيض عدد الموظفين أو التسوية :19التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  -     

لتعديالت خطط المنافع أو تخفيض عدد الموظفين أو  المعالجة المحاسبية 19تتناول التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

التي تحدث خالل الفترة. تنطبق هذه التعديالت على تعديالت خطط المنافع أو تخفيض عدد الموظفين أو التسويات الحاصلة التسوية 

 ، مع السماح بالتطبيق المبكر.2019كانون الثاني  1عند أو بعد بداية السنة المالية التي تبدأ في 

 التسويات المستقبلية للشركة. وأتعديالت خطط المنافع أو تخفيض عدد الموظفين هذه التعديالت تطبق فقط على 
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 : االستثمارات طويلة األجل في الشركات الحليفة والمشاريع المشتركة28التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  -

على االستثمارات طويلة األجل في الشركات الحليفة  9توضح التعديالت أن على المنشأة تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم 

 لجوهر، تشكل جزء من صافي االستثمار في الشركةفي اوالمشاريع المشتركة التي ال تطبق عليها طريقة حقوق الملكية، ولكنها 

رك. هذا التوضيح مهم ألنه يدل على أن نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة حسب معيار التقارير المالية الحليفة أو المشروع المشت

 ينطبق على هذه االستثمارات طويلة األجل. 9الدولي رقم 

ار أية خسائر من أال تأخذ بعين االعتب 9توضح هذه التعديالت أيضاً أنه على المنشأة عند تطبيق معيار التقارير المالية الدولي رقم 

الشركة الحليفة أو المشروعات المشتركة، أو أية خسائر انخفاض قيمة على صافي االستثمار، معترف فيها كتعديالت على صافي 

"االستثمارات في  28رقم  االستثمار في الشركة الحليفة أو المشروع المشترك والتي نتجت عن تطبيق معيار المحاسبة الدولي

 والمشاريع المشتركة".الشركات الحليفة 

 

 

 (:2017 – 2015التحسينات السنوية )دورة 

 تتضمن هذه التحسينات:

 اندماج األعمال – 3معيار التقارير المالية الدولي رقم  -

 الترتيبات المشتركة – 11معيار التقارير المالية الدولي رقم  -

 ضريبة الدخل –12رقم  معيار المحاسبة الدولي -

 تكاليف االقتراض – 23رقم  معيار المحاسبة الدولي -

 
 لمحاسبيةاأهم التقديرات واالفتراضات    2.4

 
إن إعداد البيانات المالية يتطلب من إدارة الشركة القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر في قيمة الموجودات والمطلوبات المالية في 

عنها. كما أن هذه التقديرات واالجتهادات تؤثر في اإليرادات البيانات المالية باإلضافة إلى االلتزامات المحتمل أن تطرأ المفصح 

 .والمصاريف والمخصصات واالحتياطيات التي تظهر ضمن بيان الدخل الشامل
 

إن أهم التقديرات والفرضررريات الرئيسرررية المتعلقة بالتقديرات المسرررتقبلية ل حداث غير المؤكدة في تاريخ البيانات المالية والتي قد 
مخاطر هامة من الممكن أن تؤدي إلى تعديالت جوهرية في أرصررررررردة الموجودات والمطلوبات الظاهرة في البيانات ينتج عنها 

 المالية خالل السنة القادمة هي كما يلي:
 

 احتياطي تعويضات تحت التسوية وحوادث وقعت ولم يبلغ عنها
ود المطالبات التي تمت ضمن عق عنالحكم الجيد من قبل اإلدارة أمر مطلوب عند تقدير المبالغ المستحقة لحاملي العقود الناشئة 

 التأمين.
مثل هذه التقديرات ضرورية استنادا إلى االفتراضات الرئيسية حول عديد من العوامل التي تتضمن التفاوت واالحتمالية ودرجات 

على وجه . شكوك ونتائج فعلية قد تختلف عن تقديرات اإلدارة مما يؤدي إلى تغييرات في االلتزامات المقدرة الحكم إضافة إلى

الخصوص، يجب إجراء تقديرات تكلفة نهائية للتكلفة المتوقعة للمطالبات المبلغ عنها بتاريخ بيان المركز المالي ولتكلفة المطالبات 
 عت قبل تاريخ بيان المركز المالي لكن لم يتم اإلبالغ عنها إال بعد تاريخ بيان المركز المالي.النهائية المتوقعة للمطالبات التي وق

 
تي لالطريقة األساسية المتبناة من قبل اإلدارة عند تقدير تكلفة المطالبات المبلغ عنها وتكلفة المطالبات النهائية المتوقعة للمطالبات ا

و استخدام نمط تسويات المطالبات السابقة لتوقع نمط تسوية المطالبات المتوقعة. المطالبات وقعت ولكن لم يتم اإلبالغ عنها بعد، ه
العقارات.  عادة ما يقدرون مطالباتالمستقلون التي تتطلب قرارات التحكيم أو اللجوء للقضاء يتم تقديرها بشكل مستقل. الخبراء 

 البات التي وقعت ولم يبلغ عنها بشكل دوري.تقوم اإلدارة بمراجعة مخصصاتها للمطالبات القائمة والمط
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 )تتمة( أهم التقديرات واالفتراضات المحاسبية   2.4
 

 مبدأ االستمرارية
قامت إدارة الشركة بتقدير مدى قدرة الشركة لالستمرار في العمل على أساس مبدأ االستمرارية. وعلى الرغم من حالة عدم 

الجمهورية العربية السورية وحالة عدم التيقن المستقبلية فإن االدارة متأكدة من أن الشركة لديها الموارد االستقرار التي تمر بها 
الكافية لتساعدها على االستمرار بالعمل في المدى المستقبلي المنظور. وعالوة على ذلك، فإن االدارة ليست على دراية بأية أمور 

ل قدرة الشركة على االستمرار كمنشأة مستمرة. بناء عليه، فقد تم إعداد البيانات هامة حو جوهرية من الممكن أن تثير شكوك
 المالية على أساس مبدأ االستمرارية.

 
 القيمة العادلة لألدوات المالية

ول عن طريق األسعار المعلنة أو التدا بيان المركز الماليفي حال عدم توفر القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية بتاريخ 
النشط لبعض األدوات والمشتقات المالية، يتم تقدير القيمة العادلة عبر طرق تقييم مختلفة والتي تتضمن استخدام نماذج التسعير 

 تهاد.االجحيث يتم الحصول على المعلومات من مالحظة السوق. في حال تعذر ذلك فإن تحديد القيمة العادلة يتطلب التقدير و
 

 االضمحالل في قيمة الموجودات المالية المتوفرة للبيع
تقوم الشركة بمراجعة األدوات المالية المصنفة كموجودات مالية متوفرة للبيع في تاريخ كل بيان مركز مالي لتقدير ما إذا كان 

 هناك تدٍن في القيمة. 
تقوم الشركة بتحميل خسائر التدني في قيمة الموجودات المالية المتوفرة للبيع على بيان الدخل الشامل عندما يكون هناك انخفاض 
جوهري أو مستمر في القيمة العادلة ما دون التكلفة. إن تحديد ما هو "هام" أو "مستمر" يتطلب استخدام التقديرات. عند القيام بهذه 

لشركة بمراجعة مجموعة من المعطيات ومن ضمنها تغيرات األسعار للفترات الزمنية التي كانت خاللها أسعار التقديرات تقوم ا
 هذه االستثمارات أقل من التكلفة. 

 
 الموجودات الضريبية المؤجلة

منها عند  فادةيتم االعتراف بالموجودات الضررريبية المؤجلة عن الخسررائر أو المصرراريف غير الخاضررعة للضررريبة والمتوقع االسررت
تحقق الربح الضريبي. يتطلب االعتراف بالموجودات الضريبية المـررررررررؤجلة تقديرات من اإلدارة مبنية على فترة ومبالغ األرباح 

 .ضافة إلى خطط الضريبة المستقبليةالمستقبلية الخاضعة للضريبة باإل
 
 

 إيرادات األقساط المكتسبة
 ييتم تحويل أقساط التأمين إلى اإليرادات بالنسبة لوثائق التأمين التي تنتهي خالل السنة المالية. أما أقساط التأمين غير المكتسبة فه

 تمثل الجزء المتبقي من صافي أقساط التأمين المكتتبة المتعلقة بالفترة غير المنتهية من الغطاء التأميني. 
 

 التعويضات
تتضمن التعويضات المبالغ المستحقة لحاملي وثائق التأمين وأطراف أخرى ونفقات تعديالت الخسارة المتعلقة بها، مطروحاً منها 
صافي القيمة المتبقية والمستردات األخرى ويتم تسجيلها في بيان الدخل الشامل عند حدوثها. تتألف المطالبات من المبالغ المستحقة 

 مطالبات المبلغ عنها وتلك غير المبلغ عنها بتاريخ بيان المركز المالي. المقدرة فيما يخص ال
 

تقوم الشركة بتقدير مطالباتها بشكل عام بناء على تجربتها السابقة. إضافة لذلك، يتم تكوين مخصص بناء على تقدير اإلدارة والخبرة 
ات عنها بتاريخ بيان المركز المالي. أية فروقات بين المخصص السابقة للشركة لمقابلة تكلفة تسوية المطالبات المتكبدة غير المبلغ

  بتاريخ بيان المركز المالي وبين التسويات والمخصصات للسنة التالية يتم قيدها ضمن بيان الدخل الشامل.
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 )تتمة(سس إعداد البيانات المالية وملخص السياسات المحاسبية الهامة أ    2
 

 السياسات المحاسبيةأهم  2.5

 
 تكاليف إصدار وثائق التأمين

 تحمل العموالت والتكاليف األخرى المتعلقة مباشرة بإصدار وثائق التأمين وتجديدها في بيان الدخل الشامل عند صرفها.
 

 اختبار كفاية التزامات التأمين
خدام المعترف بها بموجب عقود التأمين كافية باست التأمينفي تاريخ كل بيان مركز مالي، تقوم الشركة بتقييم مدى كفاية التزامات 

ي ضوء أّن المبالغ المحملة على التزامات التأمين غير كافية ف التقييمللتدفقات النقدية المستقبلية. إذا تبين عن هذا  الحاليةالتوقعات 
ر كفاية امل ويتم إنشاء مخصص للخسائر الناتجة عن اختباالش الدخلالتدفقات النقدية المقدرة، يتم االعتراف بكامل العجز فوراً في بيان 

 التزامات التأمين.

 12ال تقوم الشركة بخصم مطلوباتها المتعلقة بالتعويضات غير المسددة حيث أنه من المتوقع سداد جميع هذه التعويضات خالل فترة 
 شهر من تاريخ بيان المركز المالي.

 
 إعادة التأمين

تعرض لمطالبات مالية كبيرة، تقوم الشركة ضمن نشاطها العادي بعمليات إعادة التأمين مع شركات التأمين في سبيل تقليل خطر ال
 وإعادة التأمين األخرى وتتعرض لمستويات معينة من المخاطر في مناطق عديدة مع معيدي التأمين.  

واالختياري وأنواع أخرى من إعادة التأمين لجميع أنواع تتضمن عمليات إعادة التأمين عمليات إعادة التأمين النسبي وتجاوز الخسائر 
 األعمال.  

ال تعفي عقود إعادة التأمين الشركة من التزاماتها لحاملي الوثائق، حيث أن فشل معيدي التأمين في الوفاء بالتزاماتهم قد يؤدي إلى 
 خسائر للشركة وبالتالي يتم تكوين مخصصات للمبالغ غير القابلة للتحصيل.  

 تقدر المبالغ الممكن استردادها من معيدي التأمين بطريقة تتناسب مع التزام الشركة لكل مطالبة.
بتاريخ كل بيان مركز مالي أو بشكل متكرر يتم إجراء مراجعة لتدني قيمة الموجودات الخاصة بإعادة التأمين عندما يكون هناك مؤشر 

ن تاريخ بيان المركز المالي. يحدث االنخفاض عند ظهور دليل موضوعي على حدوث تدني في قيمة هذه الموجودات خالل سنة م
منطقي يبين أن الشركة قد ال تسترد المطالبات تحت السداد وفقا لشروط العقد. عند إمكانية قياس األثر على المبالغ التي ستستلمها 

 يان الدخل الشامل.الشركة من شركة إعادة التأمين بشكل موثوق يتم تسجيل خسارة تدني القيمة في ب
 

 إيرادات عموالت إعادة التأمين ومصاريف العموالت
 تتحقق إيرادات عموالت إعادة التأمين ومصاريف العموالت عند تحقق األقساط المتعلقة بها.

 
 إيرادات الفوائد

 طريقة سعر الفائدة الفعلي. باستخداميتم إثبات إيرادات الفوائد عندما تنشأ الفائدة 
 

 التقاص

انوني قإذا كان هناك حق  المقاصة بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار المبلغ الصافي في بيان المركز المالي يتم إجراء
ة المطلوبات لتحقيق الموجودات وتسوي وأن هناك نية لتسويتها على أساس صافي المبلغ قائم وملزم إلجراء المقاصة بين المبالغ المسجلة،

في ذات الوقت.
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 )تتمة(أسس إعداد البيانات المالية وملخص السياسات المحاسبية الهامة    2

 أهم السياسات المحاسبية )تتمة(   2.5

 
 تكاليف االكتتاب المؤجلة

 هيتم تأجيل التكاليف المباشرة وغير المباشرة خالل الفترة المحاسبية عند إصدار أو إعادة تجديد عقود التأمين بالقدر الذي تكون فيه هذ
 دها.بالتكاليف قابلة لالسترداد من أقساط التأمين المستقبلية. يتم إثبات كافة تكاليف االكتتاب األخرى كمصروف عند تك

 بعد اإلثبات األولي، يتم إطفاء تكاليف االكتتاب المؤجلة بطريقة القسط الثابت على مدى فترة تحقق األقساط المستقبلية.
 يتم احتساب التغيرات في العمر اإلنتاجي المقدر أو الطريقة المتوقعة الستنفاذ المنافع االقتصادية المستقبلية التي تضمنها ذلك األصل

 فترة اإلطفاء، ويتم اعتبار ذلك كتغير في التقديرات المحاسبية.وذلك بتعديل 
يتم إجراء مراجعة للتأكد من حدوث تدني في القيمة وذلك بتاريخ كل بيان مركز مالي أو أكثر وذلك عند وجود مؤشرات على حدوث 

ة ضمن بيان رية، يتم إثبات خسارة التدني في القيمهذا االنخفاض. وفي الحاالت التي تقل فيها المبالغ القابلة لالسترداد عن القيمة الدفت
 ي.كفاية المطلوبات في تاريخ كل بيان مركز مال اختبارالدخل الشامل. كما تؤخذ تكاليف االكتتاب المؤجلة بعين االعتبار عند إجراء 

 
 ذمم مدينة ناشئة عن عقود التأمين وإعادة التأمين

لعادلة ايتم إثبات الذمم المدينة الناشئة عن عقود التأمين وإعادة التأمين عند استحقاقها، ويتم إثباتها عند االستحقاق األولي لها، بالقيمة 
 المبدئي، يتم قياس الذمم المدينة الناشئة عن عقود التأمين وإعادة التأمين بالتكلفة االعترافللمبلغ المقبوض أو مستحق القبض. بعد 

معدل العائد الفعلي. يتم مراجعة القيمة الدفترية لهذه الذمم للتأكد من وجود تدني في قيمتها وذلك عندما تشير األحداث  باستخدامالمطفأة، 
 أو التغيرات في الظروف إلى عدم إمكانية استرداد قيمتها الدفترية، حيث يتم إدراج خسائر التدني في القيمة في بيان الدخل الشامل.

 إلغاء االعتراف بالذمم المدينة الناشئة من عقود التأمين وإعادة التأمين عند تحقق شروط عدم االعتراف بالموجودات المالية. يتم
 

 القيمة العادلة
 إن أسعار اإلغالق )شراء موجودات / بيع مطلوبات( بتاريخ إعداد البيانات المالية في أسواق نشطة تمثل القيمة العادلة ل دوات المالية

 التي لها أسعار سوقية. 
ة بعدة لعادلفي حال عدم توفر أسعار معلنة أو عدم وجود تداول نشط لبعض األدوات المالية أو عدم نشاط السوق يتم تقدير قيمتها ا

 طرق منها:
 مقارنتها بالقيمة السوقية الحالية ألداة مالية مشابهة لها إلى حد كبير. -
 تحليل التدفقات النقدية المستقبلية وخصم التدفقات النقدية المتوقعة بنسبة مستخدمة في أداة مالية مشابهة لها. -
 نماذج تسعير الخيارات.  -
 

ى قيمة عادلة تعكس توقعات السوق وتأخذ باالعتبار العوامل السوقية وأية مخاطر أو منافع متوقعة تهدف طرق التقييم إلى الحصول عل
عند تقدير قيمة األدوات المالية. وفي حال وجود أدوات مالية يتعذر قياس قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليه يتم إظهارها بالتكلفة بعد 

 تنزيل أي تدني في قيمتها.
 

 العمالت األجنبية
يجري قيد المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء كل معاملة. كما تحول الموجودات 
والمطلوبات المالية المسجلة بالعمالت األجنبية إلى الليرة السورية بأسعار الصرف السائدة في تاريخ بيان المركز المالي. تدرج جميع 

 .عمليات التحويل في بيان الدخل الشامل الفروقات الناتجة من
يتم تقييم فروقات أسعار الصرف غير المحققة حسب نشرة أسعار صرف العمالت األجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي 

 .بتاريخ نهاية السنة
 
 العتراف باألدوات المالية وإعادة تقييمهاا

 .لطرف ومطلوبات مالية أو ادوات حقوق ملكية لطرف اخراالدوات المالية هي أي عقد ينتج عنه موجودات مالية 
 

 تاريخ االعتراف
 يتم االعتراف بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ االلتزام بتلك المعامالت.

 
 االعتراف األولي باألدوات المالية

هذه األدوات ويـتـم تقييمها بالقيمة العادلة.يتم تصنيف األدوات المالية عند شرائها وفقاً للغرض منها وطبيعة 
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 )تتمة( أسس إعداد البيانات المالية وملخص السياسات المحاسبية الهامة       2
 

 أهم السياسات المحاسبية )تتمة(    2.5

 
 )تتمة(االعتراف باألدوات المالية وإعادة تقييمها 

 
 الموجودات المالية المتوفرة للبيع

المالية المتوفرة للبيع هي تلك الموجودات المالية غير المصنفة على انها موجودات مالية للمتاجرة أو موجودات مالية الموجودات 
 بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل. تتضمن الموجودات المالية المتوفرة للبيع: أدوات حقوق الملكية وأدوات دين أخرى.

 
قييم الموجودات المالية المتوفرة للبيع حسب القيمة العادلة كما يتم االعتراف بالربح أو الخسارة غير بعد االعتراف المبدئي، يتم ت

عند إلغاء االعتراف  ".التغيير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيعضمن بند " حقوق الملكيةالمحققة مباشرة في 
لدخل في بيان ا ،حقوق الملكيةبالموجودات المالية المتوفرة للبيع، يتم االعتراف بالربح أو الخسارة المتراكمة المعترف فيها سابقاً في 

في حال تملكت الشركة ألكثر من استثمار في نفس الورقة المالية يتم التخلي عنها بناًء رادات تشغيلية أخرى" "إيضمن بند  شاملال
 على مبدأ الوارد أوالً صادر أوالً.

 
طريقة معدل الفائدة الفعلي واالعتراف بتوزيعات األرباح في بيان الدخل الشامل عندما ينشأ حق  باستخداميتم االعتراف بالفوائد 
 للشركة باستالم الدفعات.

 
 يتم االعتراف بالخسائر الناجمة عن تدني القيمة في بيان الدخل الشامل ويتم إلغاء الخسائر المتراكمة التي تم االعتراف بها مباشرة في

 تراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع" من حقوق الملكية.بند "التغيير الم
 
 لغاء االعتراف بالموجودات والمطلوبات الماليةإ

 
 المالية الموجودات

 
حسب  –يتم إلغاء االعتراف باألصل المالي )أو جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة من األصول المالية المتشابهة 

 :الحال( عندمقتضى 
 
 انتهاء الحقوق في استالم التدفقات النقدية من األصل المالي، أو -

التدفقات النقدية ل صل المالي، أو تحمل مسؤولية دفع التدفقات النقدية بالكامل لطرف ثالث  باستالمقيام الشركة بنقل الحقوق  -

حال استالمها بدون تأخير جوهري من خالل ترتيبات تحويل، وإما )أ( قيام الشركة بنقل جميع مخاطر ومنافع ملكية األصل المالي 
بجميع مخاطر ومنافع األصل المالي بشكل جوهري، إال أنها حولت  بشكل جوهري، أو )ب( إذا لم تقم الشركة بنقل أو االحتفاظ

 .السيطرة على األصل
 

عندما تقوم الشركة بتحويل الحق في استالم التدفقات النقدية من األصل أو التزمت باتفاقية تحويل ولم تقم بتحويل المخاطر والمنافع 
رة باألصل الى حد مشاركتها المستم االعترافالمرتبطة باألصل بشكل جوهري ولم تنقل قدرتها على التحكم بإدارة األصل، يتم 

الة، تقوم الشركة بتسجيل االلتزام المرتبط بذلك. يتم قياس األصل المستبعد وااللتزام المرتبط به على أساس في األصل. في هذه الح
 يعكس الحقوق وااللتزامات التي احتفظت بها الشركة.

 
 المطلوبات المالية

 
ند استبدال االلتزام المالي الحالي بآخر وبشروط مختلفة، يتم يتم استبعاد االلتزام المالي عند انقضائه أو إلغائه أو انتهاء مدته. ع

محاسبة هذا التعديل على أنه انقضاء لاللتزام المالي األصلي واعتراف بالتزام مالي جديد ويتم االعتراف بالفرق كربح أو خسارة 
في بيان الدخل الشامل.
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 )تتمة( الهامةأسس إعداد البيانات المالية وملخص السياسات المحاسبية    2
 

 أهم السياسات المحاسبية )تتمة( 2.5

 
 الضرائب

 الضريبة الحالية
يتم قياس االلتزامات )الموجودات( الضريبية الجارية للفترات الجارية والماضية بالمبلغ المتوقع دفعه إلى )استرداده من( السلطات 

 فعالً بتاريخ بيان المركز المالي.الضريبية باستخدام معدالت الضريبة )وقوانين الضريبة( السارية 
 

 مؤجلةالدخل الضريبة 
تؤخذ الضرائب المؤجلة بالكامل، باستخدام طريقة المطلوبات، على الفروقات المؤقتة الناتجة ما بين األساس الضريبي للموجودات 
والمطلوبات وقيمتها المدرجة في البيانات المالية بتاريخ بيان المركز المالي. يتم تحديد الضرائب المؤجلة باستخدام نسب الضريبة 

بية( المعمول بها أو التي هي بحكم المعمول بها كما بتاريخ بيان المركز المالي والتي من المتوقع أن تكون )أو القوانين الضري
 نافذة عند تحقق الضرائب المؤجلة المدينة أو عند استحقاق الضرائب المؤجلة الدائنة. 

 
 ل. وق المساهمين وليس في بيان الدخل الشامتدرج الضرائب الحالية والمؤجلة المتعلقة ببنود مدرجة ضمن حقوق المساهمين في حق

 
يتم مراجعة القيمة المدرجة لموجودات الضرائب المؤجلة بتاريخ كل بيان مركز مالي وتنزل إلى الحد الذي ال توجد فيه أرباح 

لة غير المؤج ضريبية كافية للسماح باستعمال كامل أو جزء من موجودات الضرائب المؤجلة. يتم إعادة تقييم موجودات الضرائب
المعترف بها بتاريخ كل بيان مركز مالي ويتم االعتراف بها إلى الحد الذي توجد فيه أرباح مستقبلية كافية تسمح بتغطية موجودات 

 الضرائب المؤجلة. 
 
 

 النقد وما في حكمه
القصيرة  والودائع مصارفلدى ال لغرض إعداد بيان التدفقات النقدية، يتكون النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق واألرصدة

 األجل التي ال تتعدى استحقاقاتها األصلية فترة الثالثة أشهر.
 
 

 ممتلكات ومعدات
تدرج الممتلكات والمعدات بسعر التكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة. يتم تغيير طريقة استهالك الممتلكات 

ر نمط استهالك المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة فيها وتعالج هذه التغييرات على أنها والمعدات وعمرها الزمني عند تغي
 تغييرات في التقدير المحاسبي.

 
يتم احتساب استهالك الممتلكات والمعدات على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية للموجودات وذلك حسب النسب 

 التالية:

 سنة 30على فترة  المباني

 سنوات أيهما اقل  5على فترة العقد أو  تجهيزات مباني مستأجرة

 سنوات 5على  األثاث والمفروشات

 سنوات 3على  أجهزة كمبيوتر

 سنوات 5على  سيارات

 
 .على األراضي أو المشاريع قيد التنفيذ المملوكة من قبل الشركة احتساب استهالكال يتم 

 
استبعاده أو عندما ال يكون هناك منافع اقتصادية متوقعة من استخدامه. تحتسب أية أرباح أو يتم إلغاء االعتراف باألصل عند 

خسائر تنجم عن استبعاد األصل على أنها الفرق بين عوائد استبعاد األصل وصافي القيمة الدفترية ل صل المستبعد. تسجل هذه 
 يتم استبعاد األصل فيها. األرباح أو الخسائر في بيان الدخل الشامل في نفس السنة التي
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 )تتمة( أسس إعداد البيانات المالية وملخص السياسات المحاسبية الهامة   2
 

 أهم السياسات المحاسبية )تتمة( 2.5
 

 استثمارات عقارية
رات العقارية، التكلفة لقياس االستثمايتم القياس األولي لالستثمارات العقارية بالتكلفة. بعد االعتراف األولي، يتم استخدام نموذج 

 .حيث يتم اثبات االستثمارات العقارية بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة
 :يتم احتساب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي لالستثمارات العقارية، على الشكل التالي

 سنة 30     االستثمارات العقارية 
 

يتم إلغاء االعتراف باالستثمارات العقارية عند استبعادها أو عندما يتم سحبها بشكل دائم من االستخدام أو عندما ال يكون هناك 
منافع اقتصادية متوقعة من استخدامها. تسجل أرباح أو خسائر االستبعاد في بيان الدخل الشامل في نفس السنة التي يتم استبعاد 

 فيها.األصل 
 

 الموجودات غير الملموسة
يتم تسجيل الموجودات غير الملموسة عند شرائها بالتكلفة وفيما بعد يتم تقييمها بصافي القيمة الدفترية والتي هي عبارة عن التكلفة 

ها أعمار دييتم إطفاء الموجودات غير الملموسة التي ل أية مخصصات متعلقة بتدني قيمتها.مطروحا منها أية مخصصات لإلطفاء و
إنتاجية محددة على مدى األعمار االقتصادية ويتم تقييمها من حيث تدني القيمة في حال وجود مؤشر لتدني قيم تلك الموجودات 

ة نهاية كل سنة مالي طفاء وطريقة اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات األعمار المحددة فيير الملموسة. تتم مراجعة فترة اإلغ
التغيرات في العمر الزمني ل صل غير الملموس أو التغير في نمط استهالك المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة  إنعلى األقل. 

 فيه تتم معالجتها إما بتغيير فترة اإلطفاء أو طريقة اإلطفاء أيهما أكثر مالئمة. وتعالج هذه التغييرات على أنها تغييرات في التقدير
ريف إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات العمر المحدد في بيان الدخل الشامل مع العناصر المشابهة المحاسبي. كما تسجل مصا

 لها من حيث الطبيعة.
 

 يحتسب اإلطفاء على أساس القسط الثابت وذلك حسب النسبة التالية:
 

 سنوات 3على  برامج الكمبيوتر
 

كل إما ل ياً محدد، ال يتم إطفاؤها ولكن تتم مراجعة التدني في قيمتها سنوأما الموجودات غير الملموسة التي عمرها الزمني غير 
يد ما لتحد سنوياً أصل ملموس على حدة أو على مستوى الوحدات المنتجة للنقد. تتم مراجعة العمر الزمني ل صل غير الملموس 

، وإذا ثبت غير ذلك، فإن التغيير من عمر زمني غير إذا كان العمر غير المحدد ال يزال له ما يؤيده بتاريخ إعداد البيانات المالية
 محدد إلى عمر زمني محدد يكون على أساس مستقبلي.

 

يتم احتساب األرباح أو الخسائر عند استبعاد أصل غير ملموس على أنها الفرق بين النقد المحصل من البيع والقيمة المدرجة ل صل 
 ات خسائر تدني قيمة الموجودات غير الملموسة في بيان الدخل الشامل.ويتم إثباتها في بيان الدخل الشامل. يتم إثب

 

 تدني قيم الموجودات غير المالية 
تقوم الشركة في تاريخ بيان المركز المالي بتقييم ما إذا كان هناك مؤشر على إمكانية تدني قيمة األصل. وإذا وجد أي مؤشر من 

القابل لالسترداد ل صل. في حال تبين أن قيمة األصل المسجلة أكبر من القيمة القابلة هذا النوع، تقوم الشركة بتقدير المبلغ 

 .لالسترداد يتم االعتراف بتدني قيمة األصل حتى تعادل القيمة القابلة لالسترداد
 

بقة في السنوات السافي تاريخ كل بيان مركز مالي، يتم تقييم ما إذا كان هناك أية داللة على أن خسارة تدني تم االعتراف بها 
ألصل عدا الشهرة، لم تعد توجد أو أنها قد انخفضت، وإذا وجدت هذه الحالة، تقوم الشركة بتقييم المبلغ القابل لالسترداد لذلك 

 .األصل
 

ترداد سيتم عكس خسارة التدني المعترف بها ألصل فقط إذا كان هناك تغير في التقديرات المستخدمة لتحديد مبلغ األصل القابل لال
 منذ االعتراف بآخر خسارة في تدني القيمة، وإذا كانت الحالة كذلك، يتم زيادة المبلغ المرحل ل صل إلى مبلغه القابل لالسترداد.

 

 الموجودات المالية والقيمة غير الممكن استردادها  تدني
انخفاض دائم لقيمة بعض  احتمالفي تاريخ كل بيان مركز مالي، يجرى تقييم لتحديد ما إذا كان يوجد دليل موضوعي على 

 الموجودات المالية. فـي حالة وجود دليل كهذا تقيد أي خسارة في بيان الدخل الشامل.
 

 يتم تحديد خسارة االنخفاض كالتالي:
 

 مة العادلة، خسارة االنخفاض هي الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة ل صل.بالنسبة للموجودات المسجلة بالقي أ(
بالنسبة للموجودات المسجلة بالتكلفة، خسارة االنخفاض هي الفرق بين التكلفة والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية  ب(

لة.مخصومة بمعدل العائد الفعلي لموجودات مالية مماث
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 )تتمة( أسس إعداد البيانات المالية وملخص السياسات المحاسبية الهامة     2
 

 أهم السياسات المحاسبية )تتمة(   2.5

 
 األقساط غير المكتسبة احتياطي

تحتسب األقساط غير المكتسبة المتعلقة بأعمال التأمينات العامة والتأمين الصحي على أساس النسبة المئوية من صافي األقساط 
 المكتتبة وتساوي على األقل الحد األدنى المتوجب حسب قوانين التأمين النافذة في الجمهورية العربية السورية. 

 
األقساط غير المكتسبة ألعمال التأمينات الطبية ومجموعات التأمين على الحياة استناداً للتقييم اإلكتواري  احتياطييتم احتساب 

 .المستقل حسب متطلبات القانون المحلي
 

 التأمينات الطبية ومجموعات التأمين على الحياة
التأمين على و مكتسبة بالنسبة للتأمينات الطبيةإن االفتراضات المستخدمة في تقييم الخبير الحسابي الحتياطيات األقساط غير ال

 ند إلى خبرة الشركة.الحياة للشركة تست
 

 ذمم دائنة ومستحقات
يتم إثبات المطلوبات للمبالغ المستحقة السداد في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تمت أو لم تتم المطالبة بها من قبل 

 المورد.
 

 المخصصات
التزامات حالية )قانونية أو ضمنية( ناشئة عن أحداث سابقة وإن تسديد شركة بالمخصصات عندما يكون على اليتم االعتراف 

 االلتزامات محتمل ويمكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه.
 

 عقود اإليجار
قد يعتمد يما إذا كان الوفاء بالعإن تحديد فيما إذا كان عقد ما هو إيجار أو يتضمن إيجار يتم بناء على جوهر العملية ويتطلب تحديد ف

 على استخدام أصل أو أصول محددة وإن العقد ينقل الحق في استخدم هذا األصل. 
 

 الشركة كمستأجر
، وبشكل جوهري، المخاطر والعوائد المرتبطة بملكية األصل للشركة تعتبر عقود إيجار قود اإليجار التي ال تتضمن تحويلإن ع

تشغيلية. يتم تسجيل مدفوعات عقود اإليجار التشغيلية كمصاريف في بيان الدخل الشامل بطريقة القسط الثابت على مدى مدة العقد. 
 ترة التي يتم تكبدها فيها.بالمدفوعات الطارئة لعقود اإليجار كمصاريف في الف االعترافيتم 
 

 توزيعات األرباح عن األسهم العادية 
ويتم تنزيلها من حقوق الملكية عند الموافقة عليها من قبل مساهمي  كالتزامعن األسهم العادية  يتم االعتراف بتوزيعات األرباح

 .ركز الماليها بعد تاريخ بيان المالشركة ، كما يتم اإلفصاح عن توزيعات األرباح الموافق علي
 

 إعداد تقارير القطاعات
يمثل قطاع األعمال مجموعة من الموجودات والعمليات التي تعمل على تقديم المنتجات أو الخدمات التي تخضع للمخاطر والعوائد 

 وتكون مختلفة عن تلك العائدة لقطاعات األعمال األخرى. 
 

 تصنيف المنتجات
الشركة )المؤمن( قد قبلت بموجبها مخاطر التأمين الجوهرية من طرف آخر )حامل الوثيقة( إن عقود التأمين هي العقود التي تكون 

وذلك بالموافقة على تعويض حامل الوثيقة إذا كان حدث مستقبلي غير مؤكد ومحدد )الحدث المؤمن عنه( يؤثر سلباً على حامل 
ر تأمين جوهرية بمقارنة المزايا المدفوعة مع المزايا المتوجبة الوثيقة. بصورة عامة، تقوم الشركة بتحديد فيما إذا كان لديها مخاط

 الدفع إذا كان الحدث المؤمن لم يحدث.
 

عندما يتم تصنيف عقد على أنه عقد تأمين فإنه يبقى عقد تأمين لبقية مدة سريانه، حتى لو انخفضت مخاطر التأمين بصورة جوهرية 
 وااللتزامات أو انتهت مدة سريانها. خالل هذه الفترة، إال إذا الغيت جميع الحقوق

 
 ال توجد لدى الشركة أي عقود استثمار أو أية عقود تأمين ذات مزايا مشاركة غير مشروطة.
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 األقساط المكتسبة 3

 

 2018  2017 
 ليرة سورية  ليرة سورية 
    

 484,839,093   373,652,676  إجمالي األقساط المكتتبة

 (9,989,116)   35,912,699  )*( غير المكتسبةالحركة في األقساط 

    

 474,849,977   409,565,375      إجمالي األقساط المكتسبة

    

    

 (231,457,698)  (192,042,120) حصة معيدي التأمين من األقساط المكتتبة

 (4,872,783)  )4,654,991( )*( الحركة في حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

    

 (236,330,481)  (196,697,111)    حصة معيدي التأمين من األقساط المكتسبة
    

 238,519,496   212,868,264      صافي األقساط المكتسبة

    
 

ليرة سرررورية بينما بلغ  31,257,708مبلغ  2018 كانون األول 31بلغ صرررافي الحركة في األقسررراط غير المكتسررربة كما في )*( 

 2017كانون األول  31 ليرة سورية كما في (14,861,899)
 
 عموالت مقبوضة من معيدي التأمين 4

 
يمثل هذا المبلغ إيراد العموالت التي تحصررررل عليها الشررررركة مقابل األقسرررراط التي توزعها على معيدي التأمين لتوزيع المخاطر، 

 المكتتبة للفترة بناًء على االتفاقية بين الشركة ومعيدي التأمين.وتكون نسبة ثابتة من األقساط 
 توزعت العموالت المقبوضة من معيدي التأمين كما يلي:

 
 

 2018  2017 
 ليرة سورية  ليرة سورية 
    

  46,089,360          34,260,743        عموالت إعادة محلية
  8,339,548            6,974,589          عموالت إعادة خارجية
  4,026,149            4,025,125          عموالت على األرباح

        45,260,457           58,455,057  
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 المتكبدة التعويضات  5
 
 2018 

 
 

 إجمالي

 

 حصة معيدي التأمين

  

 الصافي

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 
      

 93,547,774   (43,030,020)   136,577,794 التعويضات المدفوعة
 2,063,605   (1,435,599)   3,499,204  التغير في احتياطي تعويضات تحت التسوية

تعويضات وقعت ولم يبلغ التغير في احتياطي 

 (2,814,544)    1,105,583   (3,920,127)  عنها

  136,156,871   (43,360,036)   92,796,835 

 

 عموالت وحوافز اإلنتاج 6
 

تقوم الشركة بدفع حوافز لموظفي الشركة باإلضافة إلى عموالت لقاء عقود التأمين التي يتم االكتتاب بها، وهما يمثالن نسبة من 
 به.قسط التأمين المكتتب 

 

 
 المصاريف التأمينية األخرى 7
 

 2018  2017 

 ليرة سورية  ليرة سورية 

    
 3,805,457  3,863,443 األتعاب اإلدارية لشركات إدارة النفقات الطبية

 1,335,388  560,274 تكاليف صندوق تعويض متضرري حوادث السير مجهولة السبب

 1,240,204  1,605,203 اتفاقيات إعادة التأمينمصروف فوائد على مبالغ محتفظ بها حسب 

 1,634,634  1,755,629 تكاليف تأمين أخرى

 7,784,549  8,015,683 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2017 

 
 

 إجمالي

 

 حصة معيدي التأمين

  

 الصافي

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 
      

 87,242,877  (27,765,065)  115,007,942 التعويضات المدفوعة
 3,503,836  986,397  2,517,439 التغير في احتياطي تعويضات تحت التسوية

غ وقعت ولم يبل تعويضااااااااتالتغير في احتياطي 

 1,132,820 عنها
 

3,412,098 
 

4,544,918 
 118,658,201  (23,366,570)  95,291,631 
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 رسوم هيئة اإلشراف على التأمين  8

 
على أن  2004أيلول  27الصادر عن وزارة االقتصاد والتجارة في  68نصت المادة الحادية عشرة من المرسوم التشريعي رقم 

تسررتوفي هيئة اإلشررراف على التأمين بدل سررنوي من شررركات التأمين بنسرربة سررتة باأللف من إجمالي األقسرراط السررنوية الصررافية 
 المتحققة لكل شركة تأمين. حيث بلغت هذه البدالت المبالغ التالية:

 
 2018  2017 
 ليرة سورية  ليرة سورية 

 378,929,957 (30)اإليضاح إجمالي األقساط المكتتبة )المتحققة( 

 

496,629,403 

 %0.60  %0.60  نسبة الهيئة
    

 2,979,776  2,273,580 رسوم هيئة اإلشراف المستحقة 

 
 
 المصاريف العمومية واإلدارية 9
 

 2018  2017 

 ليرة سورية  ليرة سورية 
    

 79,179,918          92,976,657        رواتب ومزايا ومكافآت الموظفين
 21,493,461       20,606,541        استهالكات وإطفاءات

 15,135,000          15,135,000        إيجارات
 12,513,575          13,143,500        أتعاب مهنية

 13,544,110          25,568,600        مكافآت إدارة عليا
 10,515,481          5,026,326          هاتف ومياه وكهرباء

 2,211,450            3,373,900          دعاية وإعالن
 2,116,125            1,533,755          بدل تنقالت

 2,163,685            1,624,050          طباعة وقرطاسية
 2,583,340            4,166,537          ضريبة رواتب وأجور إدارة عليا

 1,750,333            2,709,205          صيانة وإصالح
 1,400,605            745,868             مصاريف قضائية

 2,101,600           1,885,671 اشتراكات
 12,747,885          13,399,852        أخرى 

 105,460                 -                       مصاريف إقامة

 201,895,462  179,562,028 

 
 الناتجة عن تغيرات أسعار الصرف  غير المحققة المكاسب 10

 
تم تعديل طريقة عرض األرباح الناتجة عن  ، 2014لعام 12 بناء على تعميم هيئة األوراق واألسرررررررواق المالية السرررررررورية رقم

سعار سعار الصرف عن طريق فصل تغيرات أ الصرف المحققة الناتجة عن التعامالت بالعمالت األجنبية عن تغيرات  تغيرات أ
تم فصررل األرباح الناتجة عن تغيرات أسررعار  أسررعار الصرررف غير المحققة الناتجة عن إعادة تقييم األصررول وااللتزامات النقدية.

د ملكية. وقد كان سررعر الصرررف السررائالصرررف في بيان الدخل الشررامل وفي بيان المركز المالي وفي بيان التغيرات في حقوق ال

 31بتاريخ و لليورو 498.24 و األمريكيسررورية للدوالر  ليرة 436مبلغ  2018 كانون األول 31حسررب البنك المركزي بتاريخ 
 . لليورو 520.13األمريكي و  ليرة سورية للدوالر 436مبلغ  2017كانون األول 

 

الصاااارف )والتي نتجت عن عمليات تمت مي معيدي التأمين أدت إلى تحقه ه ه  تم تحويل أرباح محققة ناتجة عن تغيرات أسااااعار

 المبالغ( من مكاسب مدورة غير محققة إلى أرباح مدورة محققة في بيان تغيرات حقوق الملكية.
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 إيرادات أخرى  11

 
 2018  2017 
 ليرة سورية  ليرة سورية 

 24,640,000  24,640,000 (*)إيراد تأجير 

 1,091,819  6,893,348 إيرادات تشغيلية أخرى

 31,533,348  25,731,819 

    

 
مقر الشركة الرئيسي لبنك بيبلوس، حيث أن بنك بيبلوس هو أحد األطراف ذات العالقة بالنسبة  أجزاء منيمثل إيراد إيجار  (*)

 سورية  –لشركة ادونيس للتأمين 

 
 ضريبة الدخل 12
 

 مع الربح الضريبي: تسوية الربح المحاسبي

 
 2018  2017 

 ليرة سورية  ليرة سورية 
    

 128,983,646  103,292,963 ربح السنةصافي 

    : يضاف

 18,271,743  18,407,585 استهالك المباني

 -  - مخصص اضافي عن مطالبات التأمين الصحي

 26,094,093  119,940 الخسائر غير المحققة الناتجة عن تغيرات أسعار الصرف
  محققةة غير محققة إلى أرباح مدورة المحول من مكاسب مدور

 29,553,861 (10)إيضاح   
 

- 

    ينزل :
 (15,000,000)  (15,000,000) %10يخضع لـ  قاراترعايراد تأجي

    

 158,349,482  136,374,349 الربح الخاضع للضريبة

 %25  %25 نسبة الضريبة

 39,587,371  34,093,588 السنةمصروف ضريبة دخل 

 %10  %10 نسبة رسوم اإلدارة المحلية

 3,958,737  3,409,360 رسوم اإلدارة المحلية  

    

 %10  %10 إعادة اإلعمارنسبة رسوم 

 3,958,737  3,409,359 إعادة اإلعماررسوم 

 47,504,845  40,912,307 إجمالي مصروف ضريبة الدخل

 
 
 مخصرررصرررات تسرررديد وتم لذلك، المحددة التواريخ )ضرررمناً( حسرررب 2017 حتى 2007 األعوام عن الضرررريبية البيانات تقديم تم

، وما زالت األعوام من ضرررمناً  2012 إلى 2007 من ل عوام القطعية التقارير صررردرتو البيانات هذه في وردت كما الضرررريبة

 .قيد الدراسة لدى الدوائر المالية 2017إلى  2013
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 ضريبة الدخل )تتمة( 12

 
 هي كما يلي: ضريبة الدخل المستحقة الدفعإن الحركة على 

 2018  2017 
 ليرة سورية  ليرة سورية 

    

 32,319,300  47,504,845 الرصيد في بداية السنة

 (32,319,300)  (47,504,845) يطرح: ضريبة الدخل المدفوعة

 47,504,845  40,912,307 ضريبة الدخل  مصروفيضاف: 
 47,504,845  40,912,307 الرصيد في نهاية السنة

 

 
 السنةالحصة األساسية للسهم من ربح   13

 

لى ع السررنةعلى المتوسررط المرجح لعدد األسررهم القائمة خالل  السررنة ربحيتم احتسرراب ربح السررهم الواحد من خالل قسررمة صررافي 
 الشكل التالي:

 
 2018  2017 
    

 81,478,801  62,380,656        السنة )ليرة سورية(صافي ربح 

    
 12,500,000  12,500,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة )سهم(

 4.99 )ليرة سورية(الحصة األساسية للسهم من ربح السنة 
 

6.52 

    
 

إصدار الشركة ألية أدوات مالية لها تأثير على ربح السهم إن الحصة المخفضة لربح السهم مطابقة للحصة األساسية بسبب عدم 
 عند ممارستها.
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 ممتلكات ومعدات 14
 

 تجهيزات مباني  
 مستأجرة

 األثاث  
 والمفروشات

 أجهزة  
 الكمبيوتر

 اإلجمالي  *مباني  سيارات 

 ليرة سورية  سوريةليرة   ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 
            

            التكلفة
 553,492,228  428,007,710  6,620,000    12,338,664    14,456,316    92,069,538   2018 كانون الثاني 1في 

 3,707,366  -   -    3,272,800      -    434,566   اإلضافات

            

 557,199,594  428,007,710  6,620,000  15,611,464   14,456,316    92,504,104        2018كانون األول  31في 

            

            االستهالك

 169,917,624  49,052,447    4,872,904    9,856,654    14,456,316    91,679,303  2018 كانون الثاني  1في 

 14,621,476   12,840,232    430,000    1,081,343      -    269,901  استهالك السنة

            

 184,539,100   61,892,679    5,302,904    10,937,997    14,456,316    91,949,204  2018كانون األول  31في 

 كانون  31في  صافي القيمة الدفترية

 372,660,494  366,115,031  1,317,096  4,673,467  -  554,900 2018األول   

 
 
 (.11ليرة سورية ظهرت ضمن اإليرادات األخرى )اإليضاح  9,640,000بقيمة إيجارية  2018كانون األول  31جهة ذات عالقة عن السنة المنتهية في  –لبنك بيبلوس مقر الشركة تم تأجير جزء من  *
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 ممتلكات ومعدات )تتمة( 14
 

 
 تجهيزات مباني  

 مستأجرة
 األثاث  

 والمفروشات
 أجهزة  

 الكمبيوتر
 اإلجمالي  مباني  سيارات 

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 
            

            التكلفة
 537,934,279  417,062,410  4,470,000  10,019,365  14,456,316  91,926,188  2017 كانون الثاني 1في 

 15,557,949  10,945,300  2,150,000  2,319,299  -  143,350  اإلضافات

            

 553,492,228  428,007,710   6,620,000   12,338,664   14,456,316   92,069,538 2017كانون األول  31في 

            

            االستهالك

 154,186,074  36,348,057  4,470,000  9,341,142  14,456,316  89,570,559 2017 الثاني كانون  1في 

 15,731,550  12,704,390  402,904  515,512  -  2,108,744 استهالك السنة

            

 169,917,624  49,052,447   4,872,904   9,856,654   14,456,316   91,679,303 2017كانون األول  31في 

 كانون  31في  صافي القيمة الدفترية

 383,574,604  378,955,263   1,747,096   2,482,010   -   390,235 2017األول   
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 استثمارات عقارية 15

 
 
 2018  2017 
 ليرة سورية  ليرة سورية 

    التكلفة
 185,578,442  185,578,442 كانون الثاني 1الرصيد كما في 

 -  - إضافات

 185,578,442  185,578,442 كانون األول 31الرصيد كما في 

    
 21,994,119  27,561,472 االستهالك

 5,567,353  5,567,353 كانون الثاني 1الرصيد كما في 

    استهالك السنة

 27,561,472  33,128,825 كانون األول 31الرصيد كما في 

 158,016,970  152,449,617 صافي القيمة الدفترية

كانون األول  31و  2018كانون األول  31ليرة سورية كما في  700,000,000بلغت القيمة العادلة لالستثمارات العقارية مبلغ وقدره 

2017. 

 15,000,000بقيمة إيجارية  2018ول كانون األ 31جهة ذات عالقة عن السنة المنتهية في  –لبنك بيبلوس  االستثمارات العقاريةتم تأجير 

 (.11ليرة سورية ظهرت ضمن اإليرادات األخرى )اإليضاح 

 
 موجودات غير ملموسة 16

 اإلجمالي  (*) موجودات أخرى  الكمبيوتربرامج  
 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 

      التكلفة

 36,852,796   9,799,401   27,053,395  2018كانون الثاني  1في 

 2,756,430     -   2,756,430  اإلضافات

      

 39,609,226   9,799,401   29,809,825  2018كانون األول  31في 

      
      اإلطفاء

 36,214,017   9,519,234   26,694,783  2018كانون الثاني  1في 

 417,712   82,000   335,712  إطفاء السنة

      

 36,631,729   9,601,234   27,030,495  2018كانون األول  31في 

      صافي القيمة الدفترية

 2,977,497  198,167  2,779,330 2018كانون األول  31في   
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 موجودات غير ملموسة )تتمة( 16

 
 اإلجمالي  (*) موجودات أخرى  الكمبيوتربرامج  

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 
      التكلفة
 36,409,396  9,799,401  26,609,995 2017كانون الثاني  1في 

 443,400  -  443,400 اإلضافات
      

 36,852,796  9,799,401  27,053,395 2017كانون األول  31في 
      

      اإلطفاء
 36,019,459  9,437,234  26,582,225 2017كانون الثاني  1في 

 194,558  82,000  112,558 إطفاء السنة
      

 36,214,017  9,519,234  26,694,783 2017كانون األول  31في 

      صافي القيمة الدفترية
 638,779  280,167  358,612 2017كانون األول  31في   

 
 مساهمة الشركة في مكاتب التأمين اإللزامي الموحد في مديريات النقل وعلى المراكز الحدودية (*)

 
للسيارات المسجلة في الجمهورية العربية السورية والسيارات العابرة للمراكز الحدودية قام  اإللزاميلغرض تنظيم إصدار وثائق التأمين 

االتحاد السوري لشركات التأمين بموافقة هيئة اإلشراف على التأمين بإنشاء تجمعات التأمين اإللزامي الموحد الذي يتولى إصدار هذه 
 التأمين العاملة في الجمهورية العربية السورية. الوثائق ويقوم بتوزيعها بنسب متفق عليها على شركات

 
بناء  .ليرة سورية 9,799,401قام االتحاد بتوزيع مصاريف إنشاء هذه التجمعات على الشركات المشاركة حيث بلغ نصيب الشركة مبلغ 

خاضعة لإلطفاء. أخرى صنفت هذه المساهمة كموجودات غير ملموسة  2012آذار  19/ ص الصادر بتاريخ  423على كتاب الهيئة رقم 

.2012كانون الثاني  1طفاء هذه الموجودات على مدة خمس سنوات ابتداء من المباشرة بإ توقد تم
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 غ عنهااحتياطي تعويضات تحت التسوية وحوادث وقعت ولم يبل 17
 

 2018  2017 

 
 اإلجمالي

 حصة معيدي 
 التأمين

 اإلجمالي 
 حصة معيدي 

 التأمين
 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية 

        
 (11,463,006)  103,029,305  (12,898,605)    106,528,509 تحت التسويةتعويضات 

 (14,149,547)  52,500,051  (13,043,964)    48,579,924  *()تعويضات لم يبلغ عنها 
 155,108,433    (25,942,569)  155,529,356  (25,612,553) 

 

من  %15أو  2018 كانون األول31 من إجمالي األقسررررررراط المكتتبة عن الفترة المنتهية في  %7.5)*( قامت الشركة باحتجاز ما نسبته 

من مجمل احتياطي تعويضرررررررات تحت  %15أّيهما أكبر، و 2018 كانون 31المنتهية في احتياطي المطالبات تحت التسررررررروية عن الفترة 

من  %15 و التسررروية المتعلقة بتأمين السررريارات اإللزامي، على أن يتم تحرير االحتياطي المحتجز بعد مضررري ثالث سرررنوات من تشررركيله

احتياطي تعويضرررررات لحوادث مفترضرررررة لم يبلّغ عنها وفقاً المتعلقة بالتأمين الصرررررحي ك 2018كانون األول   31المطالبات المدفوعة كما

 / م.أ.351/100لقرار هيئة اإلشراف على التأمين رقم /

 
 احتياطي حسابي 18

 

مدها وفقاً ل سس الفنية التي يعت على احتساب احتياطي حسابي يتم تقديره بمعرفة خبير اكتواري أ.م /351/100نص قرار الهيئة رقم 

بتعيين خبير اكتواري وذلك تماشيا مع قرار الهيئة، حيث  2018 كانون األول 31قامت الشركة خالل السنة المنتهية في  .مجلس اإلدارة

كانون  31في حين كان مقدراً في  23,234,170 بمبلغ 2018كانون األول  31قام األخير بتقدير االحتياطي الحسابي للسنة المنتهية في 

كانون األول  31ليرة سورية. كما بلغت حصة معيد التأمين من االحتياطي الحسابي للسنة المنتهية في  21,182,583 بمبلغ 2017األول 

ليرة سورية. 18,072,266بمبلغ  2017كانون األول  31ليرة سورية في حين كان مقدراً في  20,608,602 مبلغ 2018
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 احتياطي أقساط غير مكتسبة 19

 
 2018 

 حصة معيدي التأمين  إجمالي  

 ليرة سورية  ليرة سورية  
     

 85,042,746   199,903,922   كانون الثاني  1في 

 192,042,120   373,652,676   األقساط المكتتبة
)األقساط المكتتبة  السنةإجمالي األقساط المكتسبة خالل 

 (196,697,111)   (409,565,375)   مطروحاً منها الحركة في األقساط غير المكتسبة(

  163,991,223   80,387,755 

     
 

  2017 

 حصة معيدي التأمين  إجمالي  

 ليرة سورية  ليرة سورية  
     
 89,915,529  189,914,806  كانون الثاني  1في 

 231,457,698  484,839,093  المكتتبةاألقساط 
)األقساط المكتتبة  السنةكتسبة خالل إجمالي األقساط الم

 (236,330,481)  (474,849,977)  مطروحاً منها الحركة في األقساط غير المكتسبة(

  199,903,922  85,042,746 

 
/م.أ لمقابلة قيمة 351/100لقرار هيئة اإلشراف على التأمين رقم تم احتساب احتياطي األقساط غير المكتسبة وحصة المعيد منه وفقاً 

 األقساط غير المستحقة والمسجلة كإيرادات في بيان الدخل الشامل، وتم احتسابه وفق النسب التالية من قيمة األقساط المكتتب بها:
 

 % 
 25 بضائع –تأمين النقل البحري 

 100 تأمين السفر
 40 فروع التأمينالتأمينات العامة وباقي 
 40 تأمين إلزامي سيارات

 60 التأمين الصحي
 100 تأمينات طويلة األجل

 60 تامين الحوادث الشخصية
 تقدير الخبير االكتواري تأمين الحياة )االحتياطي الحسابي(

 
 ذمم مدينة ناشئة عن عقود التأمين وعقود إعادة التأمين 20
 2018  2017 

 ليرة سورية  ليرة سورية 

    
 29,610,154  36,252,806 ذمم حاملي وثائق التأمين المدينة

 -  3,205,751 ذمم معيدي التأمين
 

 39,458,557  29,610,154 
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 مدينون آخرون ومصاريف مدفوعة مقدماً  21

 
 2018  2017 
 ليرة سورية  ليرة سورية 

    

 41,313,564  27,300,424 مصاريف مدفوعة مقدماً 

 27,631,648  31,990,015 إيرادات فوائد مستحقة

 361,651  362,387 أخرى

 59,652,826  69,306,863 
 

 
 وديعة مجمدة  22
 

ليرة سورية لصالح هيئة اإلشراف على التأمين كما هو منصوص  25,000,000 تمثل الوديعة المجمدة وديعة ضمان بمقدار

ليرة سورية كضمانة لكل نوع  2,000,000شركة التأمين مبلغاً وقدره ئة اإلشراف على التأمين أن تودع تنص هي بتعليماتها، حيث

 ليرة سورية لكافة أنواع التأمين. 25,000,000تأمين تنوي الشركة أن تقوم به، على أال تتجاوز هذه الضمانة مبلغ 
  

 ودائع مصرفية ألجل 23
 

 2018  2017 
 ليرة سورية  ليرة سورية 
    

 75,000,000  408,900,000 أشهر إلى سنة )*( 3من  ودائع مصرفية ألجل

 1,233,337,610  502,783,788 ألكثر من سنة )*( ودائع مصرفية ألجل

  911,683,788  1,308,337,610 
 

رصيد  وقد بلغ )*( إن الودائع المصرفية ألجل هي ودائع لدى بنوك محلية وتخضع ألسعار الفائدة التجارية المعمول بها محلياً. 
كانون  31ليرة سرررورية كما في  129,639,909) 2018كانون األول  31ليرة سرررورية كما في  130,260,154 إيرادات الفوائد

 (.2017األول 

 
 

 حكمهالنقد وما في  24
 

 يتكون النقد وما في حكمه الظاهر في بيان التدفقات النقدية من المبالغ التالية:
 

 2018  2017 
 ليرة سورية  ليرة سورية 
    

 -  356,000,000  أشهر( 3ودائع مصرفية ألجل )أقل من 

 56,013,067  84,444,919  ودائع تحت الطلب وحسابات جارية

 320,548  580,188  نقد في الصندوق

  441,025,107  56,333,615 
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 دائنون آخرون ومبالغ مستحقة الدفع 25

 2018  2017 
 ليرة سورية  ليرة سورية 

    

 7,898,131   10,653,405  مصاريف مستحقة الدفع

 4,131,413   4,738,437  ضريبة رواتب وأجور مستحقة الدفع

 7,500,000   7,500,000  تأجير مقبوض مقدماً  إيراد

 4,710,130   10,693,672  أخرىمطلوبات 

  33,585,514   24,239,674 

 
 
 رأس المال المدفوع  26
 

سهم،  2,500,000مقسم إلى و مدفوع بالكامل ،ليرة سورية 1,250,000,000يبلغ رأس المال المصرح والمكتتب به للشركة 

 882 رقم قرارالتمت الموافقة على تجزئة أسهم الشركة بموجب  2015أيار  10 بتاريخ .لكل منها ليرة سورية 500اسمية بقيمة 

 موزع على الشكل التالي: لكل منها ليرة سورية 100سمية سهم، بقيمة ا 12,500,000حيث أصبح رأس المال مقسماً إلى 
 

 نسبة الملكية جنسيته اسم المالك
  % 

   
 39.5 لبناني لبنان – بنك بيبلوس

 16 لبناني لبنان – شركة أدير للتأمين

 20 سوري سورية –بنك بيبلوس 

 24.5 سوريين %0.4و %3مساهمون آخرون نسب ملكيتهم تتراوح بين 

  100 
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 االحتياطي القانوني 27
 

من األرباح الصافية قبل الضريبة إلى االحتياطي القانوني بعد  %10تّم تحويل  2011 لعام 29بناًء على قانون الشركات رقم 

عندما  تحويلالاستبعاد أثر األرباح أو الخسائر غير المحققة الناتجة عن تغيرات أسعار الصرف. يحق للشركة التوقف عن مثل هذا 

الحتياطي القانوني غير قابل للتوزيع على حملة من رأسمال الشركة. إن ا %25يصبح رصيد االحتياطي القانوني مساوياً لـ 

 األسهم.
 

 يوضح الجدول التالي طريقة احتساب االحتياطي القانوني:
 
 

 2018  2017 

 ليرة سورية  ليرة سورية 
    

 81,478,801  62,380,656 ربح السنة

 47,504,845  40,912,307 يضاف ضريبة الدخل

 26,094,093  119,940  عن تغيرات أسعار الصرف* ناتجة غير محققة يضاف خسائر

 -  29,553,861  يضاف المحول من مكاسب مدورة غير محققة إلى أرباح مدورة محققة

 155,077,739  132,966,764  الربح المعدل

 15,507,774  13,296,676 %10احتياطي قانوني 

 
 

، تم تعديل طريقة حساب 2015شباط  15الصادر في  2014لعام  12السورية رقم * بناء لتعميم هيئة األوراق واألسواق المالية 

من ربح السنة بعد إضافة ضريبة الدخل وطرح األرباح غير المحققة الناتجة عن تغيرات  %10االحتياطي القانوني لتكون بمقدار 

 أسعار الصرف.
 

 إن الحركة على االحتياطي القانوني هي كما يلي:

 2018  2017 

 ليرة سورية  ليرة سورية 
    

 100,713,884  116,221,658 كانون الثاني 1رصيد االحتياطي القانوني في 

 15,507,774  13,296,676 المحول من األرباح إلى االحتياطي القانوني

 116,221,658  129,518,334 كانون األول 31رصيد االحتياطي في 

 

 
 التأمينذمم شركات التأمين وإعادة  28

 

 2018  2017 

 ليرة سورية  ليرة سورية 
    

 98,309,998  126,773,978 إعادة التأمينوالتأمين  مطلوبات لشركات

 126,773,978  98,309,998 

 
 األرباح الموزعة 29

 
ليرات سورية للسهم بإجمالي  7إعالن توزيع أرباح بقيمة تم  2018نيسان  23تم خالل اجتماع الهيئة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 

 ليرة سورية(. 62,500,000: 2017كانون األول  31) 2017ليرة سورية من األرباح الصافية المجمعة خالل عام  87,500,000
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 بيانات القطاعات 30

 

 حياة، صحي، نقل بحري، سيارات بطاقة برتقالية، سياراترئيسية )عشر قطاعات تأمينية  يإثنتعمل الشركة في قطاع التأمين في الجمهورية العربية السورية، وألغراض اإلدارة تم توزيع أنشطة الشركة إلى 
(. هذه القطاعات هي األساس الذي تبني عليه إدارة الشركة تقاريرها حول معلومات قطاعات صية وتأمين المصارف الشاملحدودي، سيارات إلزامي، سيارات تكميلي، حريق، مسؤوليات، حوادث عامة، حوادث شخ

  كما يلي: 2018كانون األول  31للسنة المنتهية في  االكتتاباألعمال الرئيسية. يوضح الجدول أدناه تحليل إجمالي األقساط المكتتبة وصافي األقساط المكتتبة ودخل 
 

 
       سيارات النقل البحري صحي حياة

 
 الحوادث الشخصية حوادث عامة مسؤوليات حريق تكميلي إلزامي حدودي بطاقة برتقالية بضائع جماعي فردي جماعي فردي

تأمين المصارف 

 المجموع الشامل

  378,929,957  33,375,329  27,094,577  6,165,672  661,484  17,799,674  117,941,921  33,223,576 2,324,425  6,090,822  32,653,052  25,708,933 23,194,267  26,275,877 26,420,348 األقساط المباشرة

 (5,277,281)   - - (414,940) - - -              (4,813,473) -           -       -                 -                (47,349)      -            (1,519)    حسومات على األقساط

 - - - - - - - - - - - - - - - إعادة تأمين واردة محليا  

  373,652,676   33,375,329  27,094,577   5,750,732    661,484     17,799,674     117,941,921  28,410,103 2,324,425  6,090,822    32,653,052    25,708,933   23,146,918   26,275,877 26,418,829 اجمالي األقساط المكتتبة

 (58,500,768) - (13,201)  (2,143,345) - (12,538,924) - - - - (5,740,528) (17,075,598) (8,223,679)    -                (12,765,493) حصة معيدي التامين

 (90,600,694) (30,839,242) (5,415,615) (3,338,495) - (3,383,448) (885,250) - - - (20,429,408) - - (19,142,704) (7,166,532) إعادة تامين صادر محلي اختياري

 (25,345,581) (692,929) (20,308,557) - - - - - - - (4,344,095)   - - - - إعادة تامين صادر خارجي اختياري

 (17,595,077) - - - - - - (17,335,077) - - (260,000)     - - - - فائض الخسارة

 (192,042,120) (31,532,171) (25,737,373) (5,481,840) - (15,922,372) (885,250)   (17,335,077) - - (30,774,031) (17,075,598) (8,223,679) (19,142,704) (19,932,025) اجمالي حصة معيدي التأمين

  181,610,556  1,843,158  1,357,204  268,892  661,484  1,877,302  117,056,671  11,075,026 2,324,425  6,090,822  1,879,021  8,633,335  14,923,239  7,133,173    6,486,804   مكتتبة صافي أقساط 

إجمالي احتياطي األقساط غير المكتسبة 

  199,903,922  18,471,585  8,064,031  5,155,626  223,710  6,247,115  36,133,362  48,741,041 4,674,468  5,133,402  15,369,015  15,559,072  14,948,912  9,226,769  11,955,814 1/1/2018المفرج عنه في 

إجمالي احتياطي األقساط غير المكتسبة 

 (163,991,223) (13,350,131) (16,256,746) (2,466,269) (264,594) (7,119,870) (47,138,731) (13,289,430) (929,770) (2,436,329) (8,163,263) (14,964,379) (14,377,541) (10,223,035) (13,011,135) 31/12/2018  المحتجز في

    حصة معيدي التامين من احتياطي األقساط
 (85,042,746) (17,530,084) (7,414,920) (5,102,335) - (5,283,753) (649,663) - - - (15,166,169) (8,070,014) (7,753,542) (8,578,301) (9,493,965) 1/1/2018غير المكتسبة المفرج عنه في 

حصة معيدي التامين من احتياطي األقساط 

  80,387,755  12,612,869  15,442,424  2,192,736 -  6,368,949  354,100 - - -  7,628,508  6,929,511  8,250,056  9,067,785  11,540,817 2018/12/31غير المكتسبة المحتجز في 

  31,257,708  204,239 (165,211) (220,242) (40,884)  212,441 (11,300,932)  35,451,611 3,744,698  2,697,073 (331,909) (545,810)  1,067,885 (506,782)  991,531 صافي الحركة في األقساط غير المكتسبة

  212,868,264  2,047,397  1,191,993  48,650  620,600  2,089,743  105,755,739  46,526,637 6,069,123  8,787,895  1,547,112  8,087,525  15,991,124  6,626,391  7,478,335 المكتسبةصافي األقساط 

  41,235,332    9,373,546  2,036,398  2,151,850 -  4,775,286 - - - -  11,154,656 - - -  11,743,596 التامينعموالت إعادة 

  4,025,125     - -  143,140 -  776,801 - - - - - - - -  3,105,184 عمولة األرباح

  258,128,721  11,420,943  3,228,391  2,343,640  620,600  7,641,830   105,755,739  46,526,637 6,069,123  8,787,895  12,701,768  8,087,525  15,991,124  6,626,391   22,327,115 إجمالي اإليرادات
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 سيارات النقل البحري صحي حياة 

 
 حوادث عامة مسؤوليات حريق

الحوادث 

 الشخصية

  

 
 تكميلي إلزامي حدودي بطاقة برتقالية بضائع جماعي فردي جماعي فردي

 تأمين المصارف

 المجموع الشامل

 (136,577,794) - (62,400) - (20,000) (1,796,900) (55,518,581) (21,738,378) (906,465) - (14,815)    (27,598,443) (17,200,296) (11,682,516)  (39,000) التعويضات المدفوعة

  43,030,020 -  31,200 - -  1,505,128  33,313 - - -  13,334   19,714,245  12,208,997  9,523,803      -      حصة المعيد من التعويضات المدفوعة

 (93,547,774) - (31,200) - (20,000) (291,772) (55,485,268) (21,738,378) (906,465) - (1,481)  (7,884,198) (4,991,299) (2,158,713)  (39,000) حصة الشركة من التعويضات المدفوعة

 المفرج عنه  احتياطي تحت التسويةإجمالي 

  103,029,305  436,000  - - -  203,004  16,397,598  67,475,962  3,930,000  48,000       6,800,000  3,503,383  4,160,517 -  74,841 1/1/2018في  

  فيالمحتجز  إجمالي احتياطي تحت التسوية
  31/12/2018  (269,841) - (1,163,986) (8,135,083) (6,809,996) (48,000) (3,610,000) (65,724,802) (20,027,797)  (203,004) - (100,000) - (436,000) (106,528,509) 

حصة المعيد من احتياطي التعويضات تحت 

 (11,463,006) (436,000) - - - (162,403) - - - - (5,440,000) (2,452,368) (2,912,362) - (59,873)   1/1/2018التسوية المفرج عنه في 

حصة المعيد من احتياطي التعويضات تحت 

  12,898,605  436,000  -  100,000 -  162,403 - - - -  5,447,998  5,694,558  814,790    -  242,856   31/12/2018 التسوية المحتجز في

 (2,063,605) - - - - - (3,630,199)  1,751,160  320,000   - (1,998) (1,389,510)  898,959     - (12,017)  صافي الحركة في احتياطي مطالبات تحت التسوية  

ولم يبلغ  وقعتإجمالي احتياطي المطالبات التي 

  52,500,051   4,390,183  1,512,006  39,919  41,946  1,171,334  6,802,848   29,297,662 - -  4,610,705   2,363,058  2,270,390 - - 1/1/2018عنها كما في 

ولم يبلغ  وقعتإجمالي احتياطي المطالبات التي 

 (48,579,924) (2,503,150) (2,032,093) (462,425) (49,611) (1,334,976) (8,845,644) (24,183,235) - - (2,448,979) (3,429,223) (3,290,588) - - 31/12/2018 عنها كما في
 وقعتحصة المعيد من احتياطي المطالبات التي 

 (14,149,547) (4,211,644) (1,390,298) (31,935) - (990,704)  (121,811)   - - - (4,549,851) (1,455,185) (1,398,119)  - - 1/1/2018ولم يبلغ عنها كما في 
 وقعتحصة المعيد من احتياطي المطالبات التي 

  13,043,964  2,364,913  1,930,303  411,138 -  1,194,178  66,394      - - -  2,288,552  2,442,128   2,346,358 - - 31/12/2018 ولم يبلغ عنها كما في

 صافي الحركة في احتياطي التعويضات التي

  2,814,544   40,302  19,918     (43,303) (7,665)  39,832 (2,098,213)  5,114,427  - - (99,573)   (79,222)     (71,959)      - - لم يبلغ عنهاو وقعت

 (136,156,871)  1,887,033 (582,487) (522,506) (27,665) (1,960,542) (61,191,576) (14,872,791) (586,465)   -  2,136,915   (33,296,308) (15,223,963) (11,682,516) (234,000)  إجمالي التعويضات المتكبدة

  43,360,036 (1,846,731)  571,205  479,203 -  1,708,602 (22,104)     - - - (2,239,967)  23,943,378  11,059,664  9,523,803     182,983      حصة معيدي التأمين من التعويضات المتكبدة

 (92,796,835)  40,302 (11,282) (43,303) (27,665) (251,940) (61,213,680) (14,872,791) (586,465) - (103,052)  (9,352,930) (4,164,299) (2,158,713)   (51,017)     حصة الشركة من التعويضات المتكبدة

 (13,598,004) - (225)       (35,052) (39,444) (433,496) (6,716,092) - - - (2,085,705) - (2,798,261) - (1,489,729) العموالت المدفوعة 

 (2,273,580) (200,252) (162,567)  (36,994) (3,969) (106,798) (707,652) (199,341) (13,947)    (36,545) (195,918) (154,254)   (139,166) (157,655)  (158,522)   رسوم هيئة االشراف 

 (7,784,549) (685,646) (556,617) (126,664) (13,589) (365,667) (2,422,940) (682,529) (47,752) (125,127) (670,808) (528,152) (476,492) (539,799) (542,767) مصاريف فنية اخرى

 (116,452,968) (845,596) (730,691) (242,013) (84,667) (1,157,901) (71,060,364) (15,754,661) (648,164) (161,672) (3,055,483) (10,035,336) (7,578,218) (2,856,167) (2,242,035) إجمالي مصاريف التأمين

  141,675,753  10,575,347  2,497,700 2,101,627 535,933 6,483,929 34,695,375 30,771,976 5,420,959 8,626,223    9,646,285  (1,947,811)   8,412,906      3,770,224  20,085,080  دخل )خسارة( االكتتاب  صافي
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 بيانات القطاعات )تتمة( 30

 

 كما يلي: 2017كانون األول  31الجدول أدناه تحليل إجمالي األقساط المكتتبة وصافي األقساط المكتتبة وصافي دخل االكتتاب للسنة المنتهية في يبين 
 

 
 

       سيارات النقل البحري صحي حياة

 
 عامةحوادث  مسؤوليات حريق تكميلي إلزامي حدودي بطاقة برتقالية بضائع جماعي فردي جماعي فردي

الحوادث 

 الشخصية

تأمين المصارف 

 المجموع الشامل

 األقساط المباشرة
24,083,497  27,741,116  24,997,137  25,849,503  61,476,060  12,833,506  11,686,169  121,852,603  90,704,645  15,617,787  559,275  12,889,065  20,160,077  46,178,963  496,629,403  

 (11,790,310) - - (479,270) - - - (9,081,035) - - - - (45,809) - (2,184,196) على األقساطحسومات 

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - إعادة تأمين واردة محليا  

 484,839,093  46,178,963  20,160,077  12,409,795  559,275  15,617,787  90,704,645  112,771,568  11,686,169  12,833,506  61,476,060  25,849,503 24,951,328  27,741,116  21,899,301 اجمالي األقساط المكتتبة

 (59,507,453)  - (60,009) (1,458,703)  - (11,904,418)  -  -  -  - (11,038,954) (14,673,502) (11,699,091) - (8,672,776) حصة معيدي التامين

 (135,573,912) (43,134,389) (4,419,361) (11,297,134)  - (1,304,965) (1,624,157)  -  -  - (45,615,217)  -  - (26,373,969) (1,804,720) صادر محلي اختياريإعادة تامين 

 (22,626,136) (690,820) (14,057,930)  -  -  -  -  -  -  - (4,010,504)  -  -  - (3,866,882) إعادة تامين صادر خارجي اختياري

 (13,750,197)  -  -  -  -  -  - (13,475,197)  -  - (275,000)  -  -  -  - فائض الخسارة

 (231,457,698) (43,825,209) (18,537,300) (12,755,837)  - (13,209,383) (1,624,157) (13,475,197)  -  - (60,939,675) (14,673,502) (11,699,091) (26,373,969) (14,344,378) اجمالي حصة معيدي التأمين

 253,381,395  2,353,754  1,622,777  (346,042)  559,275  2,408,404  89,080,488 99,296,371  11,686,169  12,833,506  536,385  11,176,001 13,252,237  1,367,147  7,554,923 مكتتبة   صافي أقساط

األقساط غير المكتسبة إجمالي احتياطي 

  189,914,806  45,057,818  3,680,652  2,082,560  203,906  4,759,432  38,530,700  46,791,422  2,048,736  4,932,653  5,991,458  11,528,233  9,257,156  8,006,304  7,043,776 1/1/2017المفرج عنه في 

إجمالي احتياطي األقساط غير المكتسبة 

 (199,903,922) (18,471,585) (8,064,031) (5,155,626) (223,710) (6,247,115) (36,133,362) (48,741,041) (4,674,468) (5,133,402) (15,369,015) (15,559,072) (14,948,912) (9,226,769) (11,955,814) 31/12/2017  المحتجز في

    التامين من احتياطي األقساط حصة معيدي
 (89,915,529) (44,125,169) (3,563,041) (1,876,648)  - (4,144,054) (8,475,155)  -  -  - (5,771,031) (6,223,537) (4,183,655) (8,193,024) (3,360,215) 1/1/2017غير المكتسبة المفرج عنه في 

حصة معيدي التامين من احتياطي األقساط 

غير المكتسبة المحتجز في 

2017/12/31 9,493,965  8,578,301  7,753,542  8,070,014  15,166,169  -  -  -  649,663  5,283,753  -  5,102,335  7,414,920  17,530,084  85,042,746  

 (14,861,899) (8,852) (531,500)  152,621 (19,804) (347,984) (5,428,154) (1,949,619) (2,625,732) (200,749)  17,581 (2,184,362) (2,121,869) (835,188)  1,221,712 صافي الحركة في األقساط غير المكتسبة

 238,519,496  2,344,902  1,091,277 (193,421)  539,471  2,060,420  83,652,334 97,346,752  9,060,437  12,632,757  553,966  8,991,639 11,130,368  531,959 8,776,635 صافي األقساط المكتسبة

  54,428,907  17,149,299  1,273,096  4,805,460  -  3,738,640  64,931  -  -  -  13,319,603  -  -  -  14,077,878 التامينعموالت إعادة 

  4,026,150  -  -  122,932  -  140,793  -  -  - -  552,002  -  -  -  3,210,423 عمولة األرباح

 296,974,553  19,494,201  2,364,373 4,734,971  539,471  5,939,853  83,717,265 97,346,752  9,060,437  12,632,757  14,425,571  8,991,639 11,130,368  531,959 26,064,936 إجمالي اإليرادات
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 بيانات القطاعات )تتمة( 30

 
       سيارات النقل البحري صحي حياة 

 
 حوادث عامة مسؤوليات حريه تكميلي إلزامي حدودي بطاقة برتقالية بضائي جماعي فردي جماعي فردي 

الحوادث 

 الشخصية

تأمين المصارف 

 الشامل

 
 المجموع

 (115,007,942) - - - - (1,921,640) (49,701,356) (29,284,040) - - - (12,838,896) (18,050,760) (3,121,550) (89,700) التعويضات المدفوعة

 27,765,065 - - - - 1,642,735 4,656,550 - - - - 9,701,235 9,320,795 2,443,750 - حصة المعيد من التعويضات المدفوعة

 (87,242,877) - - - - (278,905) (45,044,806) (29,284,040) - - - (3,137,661) (8,729,965) (677,800) (89,700) حصة الشركة من التعويضات المدفوعة
المفرج عنه  إجمالي احتياطي تحت التسوية

 100,511,866 517,430 - - - 480,504 21,979,199 55,974,536 5,430,000 48,000 6,800,000 3,370,068 3,962,288 - 1,949,841 1/1/2017في
المحتجز  تحت التسوية إجمالي احتياطي

 (103,029,305) (436,000) - - - (203,004) (16,397,598) (67,475,962) (3,930,000) (48,000) (6,800,000) (3,503,383) (4,160,517) - (74,841) 2017/12/31في
حصة المعيد من احتياطي التعويضات تحت 

 (12,449,403) (517,430) - - - (384,403) - - - - (5,440,000) (2,359,048) (2,773,602) - (974,920) 1/1/2017التسوية المفرج عنه في 
حصة المعيد من احتياطي التعويضات تحت 

 11,463,006 436,000 - - - 162,403 - - - - 5,440,000 2,452,368 2,912,362 - 59,873 2017/12/31التسوية المحتجز في 

 (3,503,836) - - - - 55,500 5,581,601 (11,501,426) 1,500,000 - - (39,995) (59,469) - 959,953 صافي الحركة في احتياطي مطالبات تحت التسوية  
 ولم يبلغ وقعتإجمالي احتياطي المطالبات التي 

 51,367,231 8,837,096 690,123 1,725 38,232 892,393 7,292,518 26,815,828 - - 1,797,437 2,550,959 2,450,920 - - 1/1/2017عنها كما في 
 ولم يبلغ وقعتإجمالي احتياطي المطالبات التي 

 (52,500,051) (4,390,183) (1,512,006) (39,919) (41,946) (1,171,334) (6,802,848) (29,297,662) - - (4,610,705) (2,363,058) (2,270,390) - - 2017/12/31عنها كما في 
 وقعتحصة المعيد من احتياطي المطالبات التي 

 (17,561,645) (8,623,961) (668,070) (1,380) - (777,010) (1,589,092) - - - (1,731,309) (2,127,120) (2,043,703) - - 1/1/2017ولم يبلغ عنها كما في 
 وقعتحصة المعيد من احتياطي المطالبات التي 

 14,149,547 4,211,644 1,390,298 31,935 - 990,704 121,811 - - - 4,549,851 1,455,185 1,398,119 - - 2017/12/31ولم يبلغ عنها كما في 

تعويضات التي صافي الحركة في احتياطي ال

 (4,544,918) 34,596 (99,655) (7,639) (3,714) (65,247) (977,611) (2,481,834) - - 5,274 (484,034) (465,054) - - لم يبلغ عنهاو وقعت

 (118,658,201) 4,528,343 (821,883) (38,194) (3,714) (1,923,081) (43,630,085) (43,267,300) 1,500,000 - (2,813,268) (12,784,310) (18,068,459) (3,121,550) 1,785,300 إجمالي التعويضات المتكبدة

 23,366,570 (4,493,747) 722,228 30,555 - 1,634,429 3,189,269 - - - 2,818,542 9,122,620 8,813,971 2,443,750 (915,047) التعويضات المتكبدةحصة معيدي التأمين من 

 (95,291,631) 34,596 (99,655) (7,639) (3,714) (288,652) (40,440,816) (43,267,300) 1,500,000 - 5,274 (3,661,690) (9,254,488) (677,800) 870,253 حصة الشركة من التعويضات المتكبدة

 (11,419,424) - (3,342) (65,450) (29,538) (473,985) (6,054,136) - - - (30,762) - (3,212,194) - (1,550,017) العموالت المدفوعة 

 (2,979,776) (277,074) (120,960) (77,334) (3,356) (93,707) (544,228) (731,116) (70,117) (77,001) (368,856) (155,097) (149,983) (166,447) (144,500) رسوم هيئة االشراف 

 (8,015,683) (745,336) (325,388) (208,032) (9,027) (252,073) (1,463,988) (1,966,722) (188,617) (207,135) (992,234) (417,215) (403,458) (447,746) (388,712) مصاريف فنية اخرى

 (117,706,514) (987,814) (549,345) (358,455) (45,635) (1,108,417) (48,503,168) (45,965,138) 1,241,266 (284,136) (1,386,578) (4,234,002) (13,020,123) (1,291,993) (1,212,976) إجمالي مصاريف التأمين

 179,268,039 18,506,387 1,815,028 4,376,516 493,836 4,831,436 35,214,097 51,381,614 10,301,703 12,348,621 13,038,993 4,757,637 (1,889,755) (760,034) 24,851,960 )خسارة( االكتتاب دخل صافي 
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 تعامالت مع أطراف ذات عالقة 31

 
وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا في الشركة والمؤسسات التابعة إن األطراف ذات العالقة هي: الشركات الشقيقة وكبار المساهمين 

 .لهم. إن شروط وسياسات هذه التعامالت ُيوافق عليها من قبل إدارة الشركة
 

 إن مبالغ المعامالت مع األطراف ذات العالقة والمدرجة في بيان الدخل الشامل هي كما يلي:
 

 2018 2017 
 ليرة سورية ليرة سورية 

   

 85,352,767 65,679,811 أقساط تأمين

 (494,205) (296,625) لشركات تابعة ألعضاء مجلس اإلدارة تعويضات متكبدة

 24,640,000 24,640,000  سورية إيرادات تأجير عقارات لبنك بيبلوس

 (13,275,667) (21,292,332)  تعويضات متكبدة 

 (50,542) (33,968) سورية لبنك بيبلوس دائنةتأمين عموالت 

 45,373,232 46,910,623 من بنك بيبلوس سوريةفوائد مدينة 

 (374,726) (278,099) سورية لبنك بيبلوس دائنةعموالت مصرفية 
 115,329,410 141,170,859 

 
 

 هي كما يلي: بيان المركز الماليإن أرصدة األطراف ذات العالقة والمدرجة في 
 
 2018 2017 
سوريةليرة    ليرة سورية 

   

 (183,386) 735,382  سورية بنك بيبلوسلمدينة ذمم 

 151,244 958,095 ذمم مدينة لشركات تابعة ألعضاء مجلس اإلدارة

 - (17,322)  ذمم دائنة ألدير لبنان

 31,510,070 30,609,519 سورية حسابات جارية لدى بنك بيبلوس

 544,050 544,050 حسابات جارية لدى بنك بيبلوس لبنان

 398,943,622 544,500,000 سورية ودائع ألجل لدى بنك بيبلوس

 577,329,724 430,965,600 

 
 

 تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسين
 

 إن تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسين المدرجة في بيان الدخل الشامل هي كما يلي:
 
 2018 2017 
 ليرة سورية ليرة سورية 

   

 19,392,910 29,848,800 رواتب ومزايا 

 29,848,800 19,392,910 
 

 

 إيداعات المصارف  32

 
على أنه ال يجوز أن تزيد اإليداعات لدى أي مصرف من المصارف العاملة في  100/17/12المادة األولى من القرار رقم صت ن

تجاوزت إيداعات  2018 كانون األول 31كما في  قياساُ لكتلة إيداعات الشركة في المصارف. %20الجمهورية العربية السورية عن 
مذكور.البنوك الخاصة العاملة النسبة المنصوص عليها في القرار ال بعضالشركة في 
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 إدارة المخاطر   33

 إن المخاطر التي تواجهها الشركة والطرق التي تتبعها اإلدارة بخصوص هذه المخاطر ملخصة كما يلي:
 

 حوكمة إطار العمل  (أ)

 

إن الهدف األساسي من إطار عمل إدارة المخاطر واإلدارة المالية الخاصة بالشركة يتمثل بحماية مساهمي الشركة من األحداث التي 
تعيق التحقيق المستدام ألهداف األداء المالي ويشمل ذلك اإلخفاق في استغالل الفرص. تدرك إدارة الشركة األهمية القصوى لوجود 

 أنظمة كافية وفعالة إلدارة المخاطر.
 

ح مع وجود تفويض إن مهمة إدارة المخاطر لدى الشركة يقوم بها مجلس اإلدارة مع اللجان المرتبطة به ويدعم ذلك هيكل تنظيمي واض
 موثق بالصالحيات والمسؤوليات من مجلس اإلدارة إلى المدير العام وكبار المديرين.

 

يجتمع مجلس اإلدارة بصورة منتظمة للموافقة على أية قرارات تجارية وتنظيمية وهيكلية. يقوم مجلس اإلدارة بتحديد مخاطر الشركة 
مالئمة وتصنيف للموجودات وموازنة استراتيجية التأمين وإعادة التأمين لتحقيق وتفسيرها ووضع حدود هيكلية لضمان وجود نوعية 

 أهداف الشركة وتحديد متطلبات إعداد التقارير.
 

 إطار العمل القانوني والتشريعي (ب)
 

تهتم الجهات الرقابية بصورة رئيسية بحماية حقوق حاملي الوثائق ومراقبتها عن كثب لضمان أن الشركة تقوم بإدارة شؤونهم بصورة 
غير  التزاماتهابكافية من أجل مصلحتهم. وفي نفس الوقت، تهتم الجهات الرقابية أيضاً بضمان أن الشركة تحتفظ بالسيولة المالئمة للوفاء 

 ناتجة من التغيرات االقتصادية أو الكوارث الطبيعية.المنظورة ال
 

 تتخضع عمليات الشركة للتشريعات والقوانين المحلية النافذة في الجمهورية العربية السورية، وهذه القوانين تفرض باإلضافة إلى الموافقا
ة أية إلعسار لشركات التأمين وتمكينها من مقابلوالرقابة على أعمال الشركة بعض المتطلبات االحترازية للتقليل من مخاطر التقصير وا

 التزامات غير متوقعة.
 

 إطار عمل إدارة الموجودات والمطلوبات )ج(
 

تنتج المخاطر المالية عن المراكز المكشوفة في أسعار الفائدة والعمالت األجنبية واألسهم وجميعها تتعرض لتغيرات عامة وخاصة في 
هذه المراكز لتحقيق عوائد استثمارية طويلة األجل تزيد عن التزاماتها بموجب عقود التأمين بالرجوع إلى السوق. تقوم الشركة بإدارة 

 نوع المزايا المستحقة الدفع إلى حملة وثائق التأمين.
 

 فيما يلي ملخص بالمخاطر التي تواجهها الشركة وطرق التخفيف من هذه المخاطر:
 

 مخاطر التأمين 33.1
 

 تمثل المخاطر الرئيسية التي تواجهها الشركة بموجب عقود التأمين، المطالبات الفعلية ومدفوعات المزايا أو توقيتها والتي قد تختلف عن
التوقعات. يؤثر على ذلك تكرار المطالبات، خطورة المطالبات، المزايا الفعلية المدفوعة والتطور الالحق للمطالبات طويلة األجل. ومن 

 الكافية لتغطية هذه المطلوبات. توفر االحتياطاتن الهدف الرئيسي للشركة هو التأكد من هنا فإ
 

يتم الحد من التعرض للمخاطر عن طريق تشكيل محفظة ضخمة لعقود التأمين )والمناطق الجغرافية(. يتم تحسين مستويات المخاطر 
 إعادة التأمين. استخدام اتفاقياتاستراتيجية التأمين، كما هو الحال عند  رشاداتإعن طريق انتقاء دقيق وتنفيذ 
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 )تتمة(مخاطر التأمين    33.1
 

 تكرار المطالبات وكمياتها
يمكن أن يتأثر تكرار المطالبات وكمياتها بعوامل متعددة. تؤمن الشركة على الحريق والحوادث ومخاطر الغرق.  ينظر الى هذه العقود 
على أنها عقود تأمين قصيرة األجل حيث يتم االطالع على المطالبات وتسويتها خالل سنة من حدوث الحالة التي تم التأمين عليها والذي 

 حد من مخاطر التأمين. يساعد على ال
 

 الحرائق والحوادثالممتلكات و
 والتوقف عن العمل. الحرائقبالنسبة لعقود تأمين الممتلكات، فإن المخاطر الرئيسية تتمثل في 

ول على والحصيتم اصدار هذه العقود بالرجوع إلى قيمة استبدال الممتلكات والمحتويات المؤمن عليها.  إن تكلفة إعادة بناء الممتلكات 
 محتويات بديلة والوقت المستغرق إلعادة بدء العمليات المتوقفة هي من العوامل األساسية التي تؤثر على مستوى المطالبات.

 

 السيارات
إن التأمين على السيارات مصمم ليعوض حاملي الوثائق عن األضرار التي تتعرض لها مركباتهم، أو االلتزامات التي تنشأ ألطراف 

ناتجة عن حوادث الطرق. ويمكن لحاملي عقود التأمين أن يحصلوا على تعويض عن الحريق أو السرقة التي تحصل لمركباتهم إذا  ثالثة
 تضمنت شروط الوثيقة ذلك.

 

و إصالح أ دالأو استببالنسبة لعقود التأمين على السيارات فإن األخطار الرئيسية هي المطالبات المتعلقة بالوفاة أو اإلصابات الجسدية 
 وبشكل عام، فإن جميع عقود التأمين على المركبات تعود ألفراد أو شركات.هذه المركبات. 

 

تعد مبالغ التعويضات التي يحكم بها من قبل المحاكم عن الحوادث التي ينجم عنها الوفاة أو اإلصابات الجسدية وتكلفة االستبدال أو 
 في حجم المطالبات.اإلصالح بالنسبة للمركبات عامالً مهماً يؤثر 

 

 األعمال الهندسية
بالنسبة لعقود التأمين الهندسية، تمثل العناصر الرئيسية للمخاطر الخسائر أو األضرار ألعمال المشروع المؤمن عليه والتزامات الطرف 

ائر تيجة لذلك. إن نسبة الخسالثالث الناتجة عنها وكذلك الخسائر واألضرار لآلالت والمعدات المؤمن عليها وخسائر التوقف عن العمل ن
 أو األضرار هو العامل الرئيسي الذي يؤثر على مستوى المطالبات. 

 

 الحوادث المتنوعة
بالنسبة ألصناف التأمين ضد الحوادث المتنوعة فهي فقدان النقود وسوء ائتمان الموظفين والحوادث الشخصية وتعويضات العمال والسفر 

 وااللتزام للطرف الثالث.
 

 رجة الخسارة أو الضرر ومبلغ التعويضات التي يحكم بها من قبل المحاكم تمثل العناصر الرئيسية التي تؤثر على مستوى المطالبات.إن د
 

 األخطار البحرية
يَصمم التأمين البحري لتعويض حاملي وثائق التأمين عن الخسائر واألضرار للسفن البحرية والحوادث التي تؤدي إلى خسائر كلية أو 

 جزئية للبضائع. استراتيجية االكتتاب للفرع البحري تضمن توزيع الوثائق بصورة جيدة من حيث السفن وخطوط الشحن المغطاة.
 

 مقابل المطالبات لجميع أنواع التأمين المذكورة أعاله. بالتزاماتهالدى الشركة ترتيبات إعادة تأمين كافية للوفاء 
 

 التركيز الجغرافي على األخطار
 اطر التأمين لدى الشركة تتعلق بوثائق التأمين المصدرة في الجمهورية العربية السورية.إن مخ
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 مخاطر التأمين )تتمة( 33.1
 

 مخاطر إعادة التأمين
تفاقيات مع بالدخول في ا –النشاط العادي ألعمالها  ضمن -لتقليل التعرض لمخاطر مالية ناتجة من مطالبات تأمينية كبيرة، تقوم الشركة 

توفر اتفاقيات إعادة التأمين هذه تنوع أوسع في األعمال وتسمح لإلدارة بالسيطرة على التعرض  رض إعادة التأمين.شركات أخرى بغ
 لخسائر محتملة ناتجة عن المخاطر الكبيرة وتوفر مجال إضافي للتوسع.

 

دنى من مخاطر تعرضها لخسائر كبيرة عند تعسر معيدي التأمين مالياً، تقوم الشركة بتقييم األحوال المالية ولكي تقلل الشركة الحد األ
 لمعيدي التأمين وتراقب تركزات مخاطر االئتمان الناتجة من مناطق جغرافية وأنشطة وخصائص اقتصادية متماثلة لمعيدي التأمين.

من التزاماتها تجاه حاملي الوثائق، ونتيجة لذلك تظل الشركة ملتزمة أمام حاملي وثائقها بالجزء  إن اتفاقيات إعادة التأمين ال تعفي الشركة
 من المطالبات تحت التسوية المعاد تأمينها في حال عدم التزام معيد التأمين بالتزاماته بموجب اتفاقيات إعادة التأمين.

 

 المخاطر المالية  33.2
 

 األدوات المالية
 تستخدم الشركة ضمن نشاطها العادي أدوات مالية أولية مثل النقد وما في حكمه والمدينين والدائنين.  ونتيجة لذلك فإنها تتعرض للمخاطر

من أهم المخاطر الناتجة عن المشار إليها أدناه. ال تستخدم الشركة حالياً مشتقات األدوات المالية إلدارة هذه المخاطر التي تتعرض لها. 
االئتمان، مخاطر سعر السوق، مخاطر السيولة ومخاطر العملة االجنبية. يقوم مجلس  دوات المالية للشركة مخاطر سعر الفائدة، مخاطراال

 اإلدارة بمراجعة السياسات والموافقة عليها إلدارة كل من هذه المخاطر وفيما يلي ملخص عنها:
 

 مخاطر سعر الفائدة
أن تتعرض األدوات المالية لمخاطر التغيرات في القيمة أو التغيرات في الربحية المسرررررررتقبلية نتيجة إن خطر سرررررررعر الفائدة هو احتمال 
ن مخاطر ما في حكمه.  وتقوم الشركة بالحد مسعر الفائدة فيما يتعلق بالنقد ووتتعرض الشركة لخطر التغيرات في معدالت سعر الفائدة 

 الفائدة على العمالت التي تتركز فيها النقدية.سعر الفائدة عن طريق مراقبة التغيرات في سعر 
 يوضح الجدول التالي استحقاقات الموجودات المالية ومتوسط أسعار الفائدة على هذه الموجودات.

 

 5لى إ 1من  أقل من سنة 
 سنوات

 5أكثر من 
 سنوات

 بنود ال تستحق
 عليها فائدة

 سعر الفائدة المجموع
 الفعلي

  ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 2018كانون األول  31كما في 

 %7.25 - %7 441,025,107  85,025,107 - - 356,000,000 نقد وأرصدة لدى المصارف

 % 12 - %2,73 911,683,788  - - - 911,683,788  ودائع مصرفية ألجل

ذمم مدينة ناشئة عن عقود التأمين 
 وإعادة التأمين

- - -  39,458,557  39,458,557 - 

 %7.50 25,000,000  - 25,000,000 - - وديعة مجمدة

 - 59,652,826 59,652,826 - - - ذمم مدينة أخرى

 1,267,683,788 - 25,000,000 184,136,490 1,476,820,278  
 

 5إلى  1من  أقل من سنة 
 سنوات

 5أكثر من 
 سنوات

 بنود ال تستحق
 عليها فائدة

 سعر الفائدة المجموع
 الفعلي

  ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 2017كانون األول  31كما في 

 56,333,615 56,333,615 - - - نقد وأرصدة لدى المصارف
1%-7% 

 %12-%2.10 1,308,337,610 - - 217,784,146 1,090,553,464 ودائع مصرفية ألجل
عقود التأمين ذمم مدينة ناشئة عن 

 وإعادة التأمين
- - - 29,610,154 29,610,154 

- 
 %7 25,000,000 - 25,000,000 - - وديعة مجمدة

 - 69,306,863 69,306,863 - - - ذمم مدينة أخرى

 1,090,553,464 217,784,146 25,000,000 155,250,632 1,488,588,242  

 
بين إعادة التسعير التعاقدي أو تواريخ االستحقاق.ال يوجد هناك اختالف هام 
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 المخاطر المالية )تتمة( 33.2
 

 االئتمانمخاطر 
مالية في الوفاء بالتزامه والتسبب في تكبد الطرف اآلخر خسارة مالية. بالنسبة لكل أنواع  أحد طرفي أداةخفاق إتتمثل مخاطر االئتمان في 

 الموجودات المالية التي تحتفظ بها الشركة، فإن التعرض لمخاطر االئتمان للشركة هو القيمة المدرجة في بيان المركز المالي.
 

 حد من تعرض الشركة لمخاطر االئتمان:تم األخذ بالسياسات واإلجراءات التالية بعين االعتبار لل
 

  تدخل الشركة بعقود التأمين وإعادة التأمين مع جهات تتمتع بمؤهالت ائتمانية معترف بها. إن من سياسة الشركة أن يخضع كبار
مر من تها بشكل مست. باإلضافة إلى أن الذمم المدينة من عقود التأمين وإعادة التأمين تتم مراقبائتمانيةالعمالء إلى اجراءات تحقق 

 أجل التقليل من تعرض الشركة لمخاطر ديون متعثرة.  
 

 .تحاول الشركة الحد من مخاطر االئتمان المتعلقة بالوكالء والوسطاء من خالل وضع سقوف ائتمان لهم ومراقبة الذمم المدينة القائمة 

 

  للسياسات التي يرسمها مجلس االدارة. المصارف المحلية وفقاً يتم االحتفاظ باألرصدة المصرفية الخاصة بالشركة مع مجموعة من 
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 المخاطر المالية )تتمة( 33.2
 

 )تتمة( االئتمانمخاطر
 

 ما يلي:للشركة كتعلق بالتعرض لمخاطر االئتمان في الشركة عن طريق تصنيف الموجودات المالية ت يوضح الجدول التالي معلومات
 

وغير  االستحقاقغير متجاوز تاريخ  
 متدني القيمة

متجاوز تاريخ 
أو  االستحقاق

 متدني القيمة

 
 المجموع

   غير استثماري استثماري 2018كانون األول  31

 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 
     

احتياطي حصة معيدي التأمين من 
التسوية وحوادث تعويضات تحت 

 25,942,569  -  25,942,569  -  وقعت ولم يبلغ عنها
ذمم مدينة ناشئة عن عقود التأمين 

 39,458,557  -  39,458,557  -  )*( إعادة التأمينو
 مدينون أخرون ومصاريف مدفوعة 

 59,652,826  -  59,652,826  -  مقدما    
 25,000,000  -  -  25,000,000  وديعة مجمدة

 911,683,788  -  -  911,683,788  ودائع مصرفية ألجل

 441,025,107  -  85,025,107 356,000,000 نقد وأرصدة لدى المصارف

 1,292,683,788 210,079,059  - 1,502,762,847 

      

ي وغير متدن االستحقاقغير متجاوز تاريخ  
 القيمة

متجاوز تاريخ 
أو  االستحقاق

 متدني القيمة

 
 المجموع

 
 

 2017كانون األول  31

 
 استثماري

 
 غير استثماري

  

 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 
     

حتياطي حصة معيدي التأمين من ا
تعويضات تحت التسوية وحوادث 

 25,612,553 - 25,612,553 - وقعت ولم يبلغ عنها

إعادة وذمم مدينة ناشئة عن عقود التأمين 
 29,610,154 - 29,610,154 - )*( التأمين

 69,306,863 - 69,306,863 - مدينون أخرون ومصاريف مدفوعة مقدما  

 25,000,000 - - 25,000,000 وديعة مجمدة

 1,308,337,610 - - 1,308,337,610 ودائع مصرفية ألجل

 56,333,615 - 56,333,615 - نقد وأرصدة لدى المصارف

 1,333,337,610 180,863,185 - 1,514,200,795 
 

 .2017و 2018كما في  تجاوزت تاريخ استحقاقهاود التأمين وإعادة التأمين ناتجة عن عقمدينة سواء ذمم )*( ال توجد 
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 المخاطر المالية )تتمة( 33.2
 

 مخاطر السيولة
مراقبة متطلبات السيولة على أساس شهري وتعمل اإلدارة على التأكد من توفر األموال النقدية  تتم تتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على مقابلة التزاماتها المتعلقة بعقود التأمين والمطلوبات المالية عند استحقاقها.

 ق عليها فائدة.مطلوبات تستح تواريخ استحقاق موجودات الشركة ومطلوباتها حسب االلتزامات التعاقدية غير المخصومة. كما أنه ال يترتب على الشركة أية ها، يوضح الجدول التاليئالكافية للوفاء بااللتزامات عند نشو
 

 

 (.22تمثل الوديعة المجمدة وديعة إلزامية حسب متطلبات هيئة اإلشراف على التأمين تجدد تلقائياً )راجع إيضاح  )*(

2018كانون األول  31  2017كانون األول  31    
 المجموع بدون استحقاق أكثر من سنة أقل من سنة  المجموع بدون استحقاق أكثر من سنة أقل من سنة 

 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية  ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 

          الموجودات

 383,574,604 383,574,604 - -  372,660,494 372,660,494 - - ممتلكات ومعدات

 158,016,970 158,016,970 - -  152,449,617 152,449,617 - - عقارات استثمارية

 638,779 638,779 - -  2,977,497  2,977,497  - - موجودات غير ملموسة

احتياطي تعويضات حصة معيدي التأمين من 
 25,612,553 - - 25,612,553  25,942,569  - - 25,942,569  تحت التسوية وحوادث وقعت ولم يبلغ عنها

 قساط غير األحصة معيدي التأمين من احتياطي 
 85,042,746 - - 85,042,746  80,387,755  - - 80,387,755  مكتسبةال  

 29,610,154 - - 29,610,154  39,458,557  - - 39,458,557  وإعادة التأمينذمم مدينة ناشئة عن عقود التأمين 

 69,306,863 - - 69,306,863  59,652,826  - - 59,652,826  مدينون آخرون ومصاريف مدفوعة مقدماً 

 25,000,000 25,000,000 - -  25,000,000  25,000,000  - - وديعة مجمدة )*(

 1,308,337,610 - 217,784,146 1,090,553,464  911,683,788  - - 911,683,788 ودائع مصرفية ألجل 

 56,333,615 - - 56,333,615  441,025,107  - - 441,025,107  نقد وأرصدة لدى المصارف

 2,141,473,894 567,230,353 217,784,146 1,356,459,395  2,111,238,210  553,087,608 - 1,558,150,602 إجمالي الموجودات

          المطلوبات

 199,903,922   199,903,922  163,991,223  -  -  163,991,223  احتياطي أقساط غير مكتسبة
 احتياطي تعويضات تحت التسوية وحوادث وقعت 

 155,529,356 - - 155,529,356  155,108,433  -  -  155,108,433  ولم يبلغ عنها  

 98,309,998 - - 98,309,998  126,773,978  -  -  126,773,978  ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين 

 24,239,674 - - 24,239,674  33,585,514  -  -  33,585,514  دائنون أخرون ومبالغ مستحقة الدفع 

 47,504,845 - - 47,504,845  40,912,307  -  -  40,912,307  ضريبة الدخل المستحقة الدفع

 525,487,795 - - 525,487,795  520,371,455  -  -  520,371,455  إجمالي المطلوبات
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 إدارة المخاطر )تتمة( 33

 

 المخاطر المالية )تتمة( 33.2
 

 مخاطر العملة األجنبية
لصرف ركة بوجود مخاطر متدنية لوقوع خسائر جوهرية نتيجة للتقلبات في أسعار اتتمثل مخاطر العملة األجنبية في تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في معدالت أسعار صرف العمالت األجنبية. تعتقد إدارة الش

 .ة األصلية مقومة بالليرة السوريةالجدول التالي توزع موجودات ومطلوبات الشركة بالعمل يبين جوهرية.بية غير األجنبي، حيث أن قيمة موجودات ومطلوبات الشركة بالعمالت األجن
 

 2017كانون األول  31  2018كانون األول  31 
 

 ليرة سورية
دوالر أمريكي مقوم 

 بالليرة السورية
يورو مقوم 

 بالليرة السورية
 المجموع

 ليرة سورية  ليرة سورية
أمريكي مقوم دوالر 

 بالليرة السورية
يورو مقوم 
 بالليرة السورية

 المجموع
 ليرة سورية

          الموجودات

 383,574,604 - - 383,574,604  372,660,494 - - 372,660,494 ممتلكات ومعدات

 158,016,970 - - 158,016,970  152,449,617 - - 152,449,617 عقارات استثمارية

 638,779 - - 638,779  2,977,497 - - 2,977,497 ملموسةموجودات غير 
احتياطي حصة معيدي التأمين من 

 وحوادث وقعت  التسوية تحت التعويضات
 25,612,553 - - 25,612,553  25,942,569 - - 25,942,569 ولم يبلغ عنها   

 التأمين من احتياطي األقساط  حصة معيدي
 85,042,746 - - 85,042,746  80,387,755 - - 80,387,755 المكتسبة غير   

 ذمم مدينة ناشئة عن عقود التأمين وإعادة 
 29,610,154 - - 29,610,154  39,458,557 - 3,205,751 36,252,806 التأمين  

 69,306,863 - - 69,306,863  59,652,826 - - 59,652,826 مدينون آخرون ومصاريف مدفوعة مقدماً 

 25,000,000 - - 25,000,000  25,000,000 - - 25,000,000 وديعة مجمدة

 1,308,337,610 - 130,800,000 1,177,537,610  911,683,788 - 119,900,000 791,783,788 ودائع مصرفية ألجل 

 56,333,615 4,000,470 12,373,516 39,959,629  441,025,107 10,630,358 13,274,203 417,120,546 نقد وأرصدة لدى المصارف

 2,141,473,894 4,000,470 143,173,516 1,994,299,908  2,111,238,210 10,630,358 136,379,954 1,964,227,898 الموجودات إجمالي
          

          المطلوبات

 199,903,922 - - 199,903,922   163,991,223 - -  163,991,223 احتياطي أقساط غير مكتسبة

 احتياطي تعويضات تحت التسوية وحوادث 
 155,529,356 - - 155,529,356   155,108,433 - -  155,108,433 وقعت ولم يبلغ عنها  

 98,309,998 - 473,348 97,836,650   126,773,978 7,911,405 6,528,934  112,333,639 ذمم شركات التأمين وإعادة التأمين 

 24,239,674 - - 24,239,674   33,585,514 - -  33,585,514    مستحقة الدفعدائنون آخرون ومبالغ 

 47,504,845 - - 47,504,845   40,912,307 - -  40,912,307   ضريبة الدخل المستحقة الدفع

 525,487,795 - 473,348 525,014,447   520,371,455 7,911,405 6,528,934  505,931,116  المطلوبات إجمالي
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 إدارة المخاطر )تتمة( 33

 

 المخاطر التشغيلية 33.3

 
إن مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة الناتجة من تعطل األنظمة أو بسبب الخطأ البشري أو الغش أو األحداث الخارجية. عندما تتعطل 

بسمعة الشركة ويكون لذلك آثار قانونية أو تشريعية أو تؤدي األنظمة عن العمل يمكن للمخاطر التشغيلية أن تؤدي إلى أضرار خاصة 
إلى الخسارة المالية. ال يمكن للشركة أن تتوقع تجنب جميع المخاطر التشغيلية ولكن من خالل إطار الرقابة العامة ومن خالل المتابعة 

الرقابة فصل الواجبات بصورة فعالة ووضع واالستجابة للمخاطر المحتملة، تستطيع الشركة أن تدير هذه المخاطر. تتضمن أدوات 
 إجراءات للدخول على األنظمة والتفويض والتسوية وتدريب العاملين وعمليات التقييم.

 
 مخاطر السوق 

 
 قد ينتج عن الظروف هذه األخطارتنشأ مخاطر السوق من عدة عوامل قد تؤثر على الشركة أو على قطاع التأمين بصفة عامة، إن بعض 

تقوم ادارة الشركة بتقييم تلك المخاطر بشكل  .السياسية واالقتصادية المحيطة والتي قد تؤثر سلباً على عمليات الشركة ونتائج أعمالها

 ثرها على نتائج االعمال والمركز المالي للشركة.أمكان من جراءات المناسبة للتقليل بقدر اإلمستمر وتتخذ اال
 

 ة رأس المالإدار 33.4

 
يتمثل الهدف الرئيسي فيما يتعلق بإدارة رأسمال الشركة في التأكد من المحافظة على نسب رأسمال مالئمة بشكل يدعم نشاط الشركة 

 .المساهمينويعظم حقوق 
 

عات الشركة بتعديل دفظروف العمل. قد تقوم ت الالزمة عليها في ضوء تغيرات تقوم الشركة بإدارة هيكلة رأس المال وإجراء التعديال
 األرباح الموزعة وذلك للمحافظة على أو تعديل هيكلة رأس المال.

 

كانون  31لم تقم الشركة بأية تعديالت على األهداف والسياسات واإلجراءات المتعلقة بهيكلة رأس المال خالل السنتين المنتهيتين في 

 .2017و 2018األول 

 
يجب أال تتدنى نسبة المالءة المالية للشركة  2008 األول كانون 11في  الصادر 210/100رقم هيئة اإلشراف على التأمين  قرار حسب

 . %150عن 
 

 يوضح الجدول التالي كيفية احتساب نسبة كفاية رأس المال:
 

 2017 2018 كفاية رأس المال 
 ليرة سورية ليرة سورية  

   
 1,615,986,099 1,590,866,755 رأس المال المتوفر

   رأس المال المطلوب:

 88,727,084 99,408,739 رأس المال المطلوب مقابل مخاطر الموجودات

 44,521,286 38,843,163 رأس المال المطلوب مقابل االلتزامات االكتتابية

 14,099,763 9,787,674 رأس المال المطلوب مقابل مخاطر معيدي التأمين

 1,833,482 1,997,069 الحياةرأس المال المطلوب مقابل مخاطر تأمين 

 149,181,615 150,036,645 مجموع رأس المال المطلوب

 %1,083 %1,060 نسبة هامش المالءة
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 القيمة العادلة لألدوات المالية 34

 

 وأتتكون األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية. إن القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها تبادل موجودات ما 
قاً قادرة على العمل وف سداد مطلوبات ما بين أطراف راغبة في ذلك وبشروط تعامل عادل. يفترض تعريف القيمة العادلة بأن المنشأة

عامالت القيام بأية ت إجراء تخفيض حاد في مستوى عملياتها أو حاجة لتصفيتها، أو لمبدأ االستمرارية المحاسبي، مع عدم وجود نية أو
 د التأمين أووبشروط معينة لها تأثير عكسي. تتكون الموجودات المالية الخاصة بالشركة من النقدية وشبه النقدية والذمم الناشئة عن عق

 ، بينما تتكون المطلوبات المالية من الدائنين وإجمالي المطالبات تحت التسوية.ة التأمين والذمم المدينة األخرىإعاد
 إن القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية ال تختلف جوهرياً عن قيمتها الدفترية بتاريخ بيان المركز المالي.

 
 االلتزامات المحتملةالتعهدات و 35

 

 الدعاوى القضائية -

إن عمل الشركة في مجال التأمين يجعلها طرف مدعى عليه في دعاوى قضائية وذلك ضمن دورة أعمالها العادية. في حين أنه من غير 
تائج الدعاوى أي أثر جوهري على نمعرفة المحصلة النهائية لكافة الدعاوى القضائية، تعتقد اإلدارة بأنه لن يكون لهذه  العملي التنبؤ أو

 مركزها المالي. الشركة أو
 

 رتباطات الرأسمالية وااللتزامات بموجب عقود اإليجار التشغيليةالا -
 

فيما يلي االرتباطات المتعلقة بعقود التأجير التشغيلية بموجب  رأسمالية بتاريخ بيان المركز المالي. ارتباطاتال يوجد لدى الشركة 

 التأجير:اتفاقيات 

 2018 2017 
 ليرة سورية ليرة سورية 

   ارتباطات عقود التأجير التشغيلية
   الحد األدنى لمدفوعات عقود التأجير التشغيلية المستقبلية:

 15,100,000 15,100,000 خالل سنة واحدة

 60,400,000 60,400,000 بعد سنة واحدة ولكن ليس أكثر من خمس سنوات

 75,500,000 75,500,000 
 
 
 
 

 أرقام المقارنة 36

 

عملية إعادة التبويب هذه على حقوق  لتتناسب مع تبويب أرصدة الفترة الحالية. لم تؤثر 2017تم إعادة تبويب بعض أرصدة عام 

 الملكية أو ربح السنة السابقة.

 

 :والمركز المالي ويلخص الجدول التالي المبالغ التي تم إعادة تبويبها في بيان الدخل الشامل

 

 

كانون األول  31 التبويب كما في
2018  

كانون األول  31 التبويب كما في
  الشرح  2017

 المبلغ
 ليرة سورية

       

 ((11,790,310   الحسم الممنوح إعادة تبويب   والعمومية  المصاريف اإلدارية  أقساط مكتسبة 

  ممتلكات ومعدات  استثمارات عقارية
 فصل االستثمارات العقارية عن 

 الممتلكات والمعدات  
 

158,016,970 

 


