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2020 

 
2019 

 لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌةإٌضاح  

    التأمٌن  إٌرادات

 452,913,834   748,876,363  31 األقساط المباشرة

 (5,170,811)  (9,179,128)  31 حسومات على األقساط

 447,743,023   739,697,235  3 إجمالً األقساط المكتتبة

 (211,047,628)  (335,314,344)  3حصة معٌدي التأمٌن 

 236,695,395   404,382,891  صافً األقساط المكتتبة 

 (22,044,937)  (57,408,508)  3الحركة فً األقساط غٌر المكتسبة صافً 

 214,650,458   346,974,383  صافً األقساط المكتسبة 

 53,341,131   83,740,241  4عموالت مقبوضة من معٌدي التأمٌن 

 267,991,589   430,714,624   إجمالً إٌرادات التأمٌن

    التأمٌن  مصارٌف

 (125,073,249)  (202,192,680)  5التعوٌضات المدفوعة 

 45,905,289   68,261,320  5حصة معٌدي التأمٌن من التعوٌضات المدفوعة 

 (79,167,960)  (133,931,360)  حصة الشركة من التعوٌضات المدفوعة 

     

 11,090,827  (1,281,758)  5التغٌر فً االحتٌاطٌات تحت التسوٌة 

 6,035,702  (2,235,816)  5التغٌر فً احتٌاطً تعوٌضات وقعت ولم ٌبلغ عنها 

 17,126,529  (3,517,574)  جمالً التغٌر فً االحتٌاطٌات إ

 (62,041,431) ( 137,448,934) صافً التعوٌضات المتكبدة 

     

 (25,651,512)   (40,833,102)  6عموالت وحوافز اإلنتاج 

 (14,215,761)  (20,444,535)  7المصارٌف التأمٌنٌة األخرى 

 (2,717,483)   (4,493,258)  8رسوم هٌئة اإلشراف على التأمٌن  

 (104,626,187)  (203,219,829)   إجمالً مصارٌف التأمٌن

 163,365,402  227,494,795  االكتتاب صافً دخل

 (243,384,122)  (334,086,886)               9المصارٌف العمومٌة واإلدارٌة 

 (80,018,720)  (106,592,091)                الخسارة التشغٌلٌة بعد تخفٌض المصارٌف اإلدارٌة والعمومٌة

 103,741,530   116,426,589  24 إٌرادات الفوائد
 (218,188)                 217,408,636  10 غٌر المحققة الناتجة عن تغٌرات أسعارالصرف (الخسائر)األرباح 

 (1,175,227)              43,253,876  10المحققة الناتجة عن تغٌرات أسعار الصرف  (الخسائر)رباحاأل

 50,173,622   67,351,864  11إٌرادات أخرى 

 72,503,017   337,848,874                الربح قبل الضرٌبة 

 (16,418,590)  (27,527,830)                 12مصروف ضرٌبة الدخل 

 56,084,427   310,321,044                 السنةصافً ربح 

 -  -  خربنود الدخل الشامل اآل

 56,084,427   310,321,044                للسنة الدخل الشامل إجمالً 

 4.49   24.83                          13للسهم من ربح السنة  والمخفضة الحصة األساسٌة 
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 (م.م.ش) المساهمة المغفلة الخاصة /أدٌر / سورٌة–شركة أدونٌس للتأمٌن 

 بٌان التغٌرات فً حقوق الملكٌة
 2020 كانون األول 31للسنة المنتهٌة فً 

 

 . تشكل جزءاْ من هذه البٌانات المالٌة وتقرأ معها37 إلى 1إن اإلٌضاحات المرفقة من 
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 إَضبح
 سأط انمبل

 لبوىوٍ  احزُبطٍ انمذفىع 

مذوسح  أسثبح

 محممخ 

مذوسح غُش أسثبح 

محممخ وبرجخ عه 

رغُشاد أععبس 

اإلجمبنٍ  انظشف 

نُشح عىسَخ  نُشح عىسَخ  نُشح عىسَخ  نُشح عىسَخ  نُشح عىسَخ   

           

 1,646,951,182  105,845,860  154,036,227  137,069,095  1,250,000,000  2020 كبوىن انثبوٍ 1انشطُذ فٍ 

  -  - انذخم انشبمم نهغىخ  

         

92,912,408   217,408,636  
           

310,321,044  

 غُش انمحممخ  سثبحانمحىل مه األ

انمحممخ انىبرجخ عه  سثبح إنً األ

 -  (130,829)  130,829  -  - 10رغُشاد أععبس انظشف 

  - 28 انمحىل إنً االحزُبطٍ انمبوىوٍ

                   

12,057,107   (12,057,107)  -  - 

  323,123,667  235,022,357   149,126,202  1,250,000,000  2020 كبوىن األول 31انشطُذ فٍ 
        

1,957,272,226  

           

           

 1,590,866,755  108,850,457  102,497,964  129,518,334  1,250,000,000  2019 ًبٕٗٞ اُضب٢ٗ 1اُشط٤ذ ك٢ 

 56,084,427  (218,188)  56,302,615  -  - اُذخَ اُشبَٓ ُِغ٘خ  

 ؿ٤ش أُؾووخ  سثبػأُؾٍٞ ٖٓ األ
أُؾووخ اُ٘برغخ ػٖ  سثبػ ا٠ُ األ

 -  (2,786,409)  2,786,409  -  - رـ٤شاد أعؼبس اُظشف 

 -  -  (7,550,761)  7,550,761  - 28 أُؾٍٞ ا٠ُ االؽز٤بؽ٢ اُوب٢ٗٞٗ

 1,646,951,182  105,845,860  154,036,227  137,069,095  1,250,000,000  2019 ًبٕٗٞ األٍٝ 31اُشط٤ذ ك٢ 

 



 (م.م.ش)المساهمة المغفلة الخاصة /أدٌر/ سورٌة–شركة أدونٌس للتأمٌن 

 بٌان التدفقات النقدٌة
 2020 كانون األول 31للسنة المنتهٌة فً 

 . تشكل جزءاْ من هذه البٌانات المالٌة وتقرأ معها37 إلى 1إن اإلٌضاحات المرفقة من 
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 :بنود غٌر نقدٌة
 (أطراف ذات عبلقة) تم التعاقد على تأجٌر عقار لبنك بٌبلوس سورٌة 2019خبلل عام . ٌوجد عملٌات غٌر نقدٌة مرتبطة بعقود اإلٌجار

 لٌرة سورٌة تمت رسملت هذا المبلغ ضمن االستثمارات العقارٌة، إٌرادات أخرى ودائنون  خرون 42,326,615بقٌمة غٌر نقدٌة بلغت 
. مبالغ مستحقة الدفع؛ تم استبعاد هذه الحركة من بٌان التدفقات النقدٌة

  2020  2019 
لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة إٌضاح  

   األنشطة التشغٌلٌة
 

 

 72,503,017   337,848,874             ربح السنة قبل الضرٌبة
     :التعدٌبلت

 (103,741,530)  (116,426,589)  إٌرادات الفوائد

 22,470,958  30,686,577  طفاءاتإاستهبلكات و
 15,100,000  15,100,000  استهبلك حق استخدام األصل

 22,044,937   57,408,508               الحركة فً األقساط غٌر المكتسبةصافً 
الخسائر غٌر المحققة الناتجة عن تغٌرات  (األرباح)

 218,188  (217,408,636)  الصرف رأسعا

 1,175,227  (43,253,876)            المحققة الناتجة عن تغٌرات أسعار الصرف الخسائر (رباحاأل)

 (24,186,637)  (18,139,977)  إٌراد اإلٌجار
  

     :ةالتغٌرات فً الموجودات والمطلوبات التشغٌلً

 (1,695,430)   (10,717,585)  مدٌنون  خرون ومصارٌف مدفوعة مقدماًا 

 (1,883,440)   (36,731,116)   ذمم مدٌنة ناشئة عن عقود التأمٌن وإعادة التأمٌن
حصة معٌدي التأمٌن من احتٌاطً تعوٌضات تحت  

 (145,959,180)  (307,538,434)      التسوٌة وحوادث وقعت ولم ٌبلغ عنها
احتٌاطً تعوٌضات تحت التسوٌة وحوادث وقعت ولم  

 128,832,651   311,056,008     ٌبلغ عنها

 56,274,012   116,941,367  مطلوبات ناشئة عن عقود التأمٌن  

 35,977,581   118,834,663  مطلوبات أخرى 

  237,659,784   77,130,354 

 (40,912,307)  (18,888,960)  12ضرٌبة الدخل المدفوعة 
 36,218,047   218,770,824  األنشطة التشغٌلٌةنصافً التدفقات النقدٌة م

     

     األنشطة االستثمارٌة

 (3,577,820)  (29,709,460)  14 شراء ممتلكات ومعدات

 (100,000)  - 17موجودات غٌر ملموسة شراء 

 -  (5,033,333)  15 حق استخدام األصل

 99,300,998   104,907,639  فوائد مقبوضة

 29,183,288  (191,644,584)   ودائع مصرفٌة ألجل

     

 124,806,466  (121,479,738)   األنشطة االستثمارٌة من(المستخدمة فً) صافً التدفقات النقدٌة

     

 161,024,513   97,291,086  فً النقد وما فً حكمهالزٌادة 

 (1,393,415)   260,662,512 تأثٌر تغٌرات أسعار الصرف على النقد ومافً حكمه 
     

 441,025,107   600,656,205   كانون الثانً 1النقد وما فً حكمه كما فً 

     

 600,656,205   958,609,803            25  كانون األول 31النقد وما فً حكمه كما فً 
     



 (م.م.ش)المساهمة المغفلة الخاصة /أدٌر/ سورٌة–شركة أدونٌس للتأمٌن 

  المالٌةإٌضاحات حول البٌانات
 2020 كانون األول 31
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 معهىمبد عه انششكخ 1
 

ٓغغِخ ك٢ اُغٜٔٞس٣خ اُؼشث٤خ اُغٞس٣خ ًششًخ  (ّ.ّ.ػ) اُخبطخ أُغبٛٔخ أُـلِخ / أد٣ش/عٞس٣خ - ششًخ أد٤ٗٝظ ُِزؤ٤ٖٓ

 رٔٞص 21اُظبدس ثزبس٣خ  ( ّ ٝ/51)ٝهذ رْ رؤع٤غٜب ثٔٞعت هشاس سئبعخ ٓغِظ اُٞصساء سهْ  (ٓـِوخ)ٓغبٛٔخ ٓـلِخ 

 ٝاُزؼ٤ِٔبد 2005 ُؼبّ 43 ٝأُشعّٞ اُزشش٣ؼ٢ سهْ 2004 ُؼبّ 68 ٝرخؼغ ألؽٌبّ أُشعّٞ اُزشش٣ؼ٢ سهْ 2007

، 2011ُؼبّ  (29)ٝهبٕٗٞ اُششًبد اُظبدس ثبُٔشعّٞ اُزشش٣ؼ٢ سهْ اُز٘ل٤ز٣خ اُظبدسح ػٖ ٤ٛئخ اإلششاف ػ٠ِ اُزؤ٤ٖٓ 

. 15040 رؾذ سهْ 2007 أ٣ٍِٞ 23، ٝهذ رْ ه٤ذ اُششًخ ثبُغغَ اُزغبس١ ثزبس٣خ 2007ُؼبّ  (33)ٝهبٕٗٞ اُزغبسح 
 

ٖٓ ؿب٣بد اُششًخ إٔ روّٞ ثزوذ٣ْ ًبكخ أٗٞاع اُزؤ٤ٖٓ اُوظ٤شح ٝاُط٣ِٞخ األعَ ٝاُز٢ رـط٢ أخطبس اُؾ٤بح ٝاُؾش٣ن 

ٝاُؾٞادس ٝاألخطبس اُجؾش٣خ ٝأ٣خ أخطبس أخشٟ ثبإلػبكخ ا٠ُ اعزضٔبس سأط أُبٍ ٝأُٔزٌِبد ك٢ ٓخزِق ٓغبالد 

. االعزضٔبس أُب٢ُ ٝاُؼوبس١
 

 عْٜ، اُو٤ٔخ االع٤ٔخ ٌَُ 12,500,000 ٤ُشح عٞس٣خ ٓوغْ ا٠ُ ٣1,250,000,000جِؾ سأط أُبٍ أُذكٞع ُِششًخ 

ث٘بء –  شبسع أُٜذ١ ثٖ ثشًخ أثٞ سٓبٗخ–دٓشن : إ ٓشًض اُششًخ اُشئ٤غ٢ أُغغَ ٛٞ.  ٤ُشح عٞس٣خ100ٜٓ٘ب 

 .اُطبثن رؾذ األسػ٢– اٌُالط 
 

 ××  ثوشاس ٓغِظ اإلداسح ثزبس٣خ 2020 ًبٕٗٞ األٍٝ 31رٔذ أُٞاكوخ ػ٠ِ اطذاس اُج٤بٗبد أُب٤ُخ ُِششًخ ًٔب ك٢ 

×××× .
 

 أعظ إعذاد انجُبوبد انمبنُخ ومهخض انغُبعبد انمحبعجُخ انهبمخ 2
 

 أعظ إعذاد انجُبوبد انمبنُخ  2.1
 

  أػذد اُج٤بٗبد أُب٤ُخ ؽجوبً ُٔؼب٤٣ش اُزوبس٣ش أُب٤ُخ اُذ٤ُٝخ ٝٓزطِجبد ٤ٛئخ اإلششاف ػ٠ِ اُزؤ٤ٖٓ اُغبس٣خ

. أُلؼٍٞ ك٢ اُغٜٔٞس٣خ اُؼشث٤خ اُغٞس٣خ

 اُشئ٤غ٤خ ُِششًخاُزشـ٤َ   اُغٞس٣خ ٝاُز٢ رٔضَ ػِٔخسحرْ اػذاد اُج٤بٗبد أُب٤ُخ ثب٢ُِ .

 رْ اػذاد اُج٤بٗبد أُب٤ُخ ٝكوبً ُٔجذأ اُزٌِلخ اُزبس٣خ٤خ .

  ثؼذ األخز ثؼ٤ٖ االػزجبس أؽذس ٓئشش سع٢ٔ ألعؼبس أُغزِٜي ٝأُئششاد اُ٘ٞػ٤خ األخشٟ، ال ٣ؼزجش االهزظبد

 .رؼَٔ ثٚ اُششًخ اهزظبداً را رؼخْ ٓشرلغ اُز١
 

  انزغُشاد فٍ انغُبعبد انمحبعجُخ واإلفظبحبد 2.2
 

انزفغُشاد وانمعبَُش انجذَذح وانمعذنخ 

 ًبٕٗٞ اُضب٢ٗ 1هبٓذ اُششًخ ثزطج٤ن ثؼغ اُزؼذ٣الد ٝاُزلغ٤شاد ألٍٝ ٓشح ٝاُز٢ أطجؾذ ٗبكزح اثزذاًء ٖٓ  -

2019. 

 ٝاُز٢ ٤ُظ ُٜب أ١ أصش ػ٠ِ اُج٤بٗبد 2019رـُطجن اُؼذ٣ذ ٖٓ اُزؼذ٣الد ٝاُزلغ٤شاد األخشٟ ُِٔشح األ٠ُٝ ك٢ ػبّ  -

. أُب٤ُخ ُِششًخ

: إ ؽج٤ؼخ ٝأصش ًَ ٓؼ٤بس أٝ رؼذ٣َ عذ٣ذ ٓج٤٘خ ادٗبٙ
 



 (م.م.ش)المساهمة المغفلة الخاصة /أدٌر/ سورٌة–شركة أدونٌس للتأمٌن 

  المالٌةإٌضاحات حول البٌانات
 2020 كانون األول 31
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 (تتمة)    أسس إعداد البٌانات المالٌة وملخص السٌاسات المحاسبٌة الهامة2
 

 (تتمة)  التغٌرات فً السٌاسات المحاسبٌة واإلفصاحات 2.2

 

 عمىد اإلَجبس - 16معُبس انزمبسَش انمبنُخ انذونٍ سلم  -

، ٝرلغ٤ش ُغ٘خ رلغ٤شاد ػوٞد اإل٣غبس 17ٓؾَ ٓؼ٤بس أُؾبعجخ اُذ٢ُٝ سهْ  16 ٓؼ٤بس اُزوبس٣ش أُب٤ُخ اُذ٢ُٝ سهْ ؽَ ١

 15، رلغ٤ش ُغ٘خ رلغ٤شاد أُؼب٤٣ش سهْ رؾذ٣ذ ك٤ٔب ارا ًبٗذ االرلبه٤خ رزؼٖٔ ػوذ ا٣غبس 4اُزوبس٣ش أُب٤ُخ اُذ٤ُٝخ سهْ 

رو٤٤ْ عٞٛش اُؼ٤ِٔبد اُز٢ ر٘ط١ٞ ػ٠ِ اُشٌَ  27، ٝرلغ٤ش ُغ٘خ رلغ٤شاد أُؼب٤٣ش سهْ اُؾٞاكض– اإل٣غبس اُزشـ٢ِ٤ 
 ٣ؾذد ٓجبدة االػزشاف ٝاُو٤بط ٝاُؼشع ٝاإلكظبػ 16إ ٓؼ٤بس اُزوبس٣ش أُب٤ُخ اُذ٢ُٝ سهْ . اُوب٢ٗٞٗ ُؼوذ اإل٣غبس

اُخبص ثؼوٞد اال٣غبس، ٣ٝزطِت ٖٓ أُغزؤعش٣ٖ إٔ ٣وٞٓٞا ثبُٔؾبعجخ ػٖ ع٤ٔغ ػوٞد اإل٣غبس ٝكن ٗٔٞرط ٓٞؽذ ػٖٔ 

. ث٤بٕ أُشًض أُب٢ُ

 

 ُْ رزـ٤ش ثشٌَ عٞٛش١ ػٖ 16أُؾبعجخ ػٖ ػوٞد اإل٣غبس ثبُ٘غجخ ُِٔئعش ٝكن ٓؼ٤بس اُزوبس٣ش أُب٤ُخ اُذ٢ُٝ سهْ 

٣غزٔش أُئعش ثزظ٤٘ق ًبكخ ػوٞد اال٣غبس ثبعزخذاّ ٗلظ ٓجذأ . 17أُؾبعجخ اُؾب٤ُخ ٝكن ٓؼ٤بس أُؾبعجخ اُذ٢ُٝ سهْ 

ٝثزُي كبٕ . اُز٢ِ٣ٞٔ ٝاُزشـ٢ِ٤:  ٝاُز٤٤ٔض ث٤ٖ ٗٞػ٤ٖ ٖٓ اال٣غبس17اُزظ٤٘ق أُزجغ ك٢ ٓؼ٤بس أُؾبعجخ اُذ٢ُٝ سهْ 

 . ٤ُظ ُذ٣ٚ أصش ػ٠ِ اإل٣غبساد اُز٢ رٌٕٞ ك٤ٜب اُششًخ ٢ٛ أُئعش16ٓؼ٤بس اُزوبس٣ش أُب٤ُخ اُذ٢ُٝ سهْ 
 

 ثطش٣وخ األصش اُشعؼ٢ أُؼذٍ اثزذاًء ٖٓ ربس٣خ اُزطج٤ن األ٢ُٝ 16هبٓذ اُششًخ ثزطج٤ن ٓؼ٤بس اُزوبس٣ش أُب٤ُخ اُذ٤ُٝخ سهْ 

ؽغت ٛزٙ اُطش٣وخ، ٣زْ رطج٤ن أُؼ٤بس ثشٌَ سعؼ٢ ثبألصش اُزشا٢ًٔ اُ٘برظ ػٖ اُزطج٤ن األ٢ُٝ . 2019 ًبٕٗٞ اُضب٢ٗ 1ك٢

اخزبسد اُششًخ اُٞعبئَ اُؼ٤ِٔخ . 2018ُِٔؼ٤بس ثزبس٣خ اُزطج٤ن األ٢ُٝ ٝث٘بًء ػ٠ِ رُي ُْ ٣زْ رؼذ٣َ أسهبّ أُوبسٗخ ُؼبّ 

 ٝرلغ٤ش ُغ٘خ 17ؽ٤ش ؽُجن أُؼ٤بس كوؾ ػ٠ِ اُؼوٞد اُز٢ ًبٗذ رؼزجش ٓغجوبُ ػوٞد ا٣غبس ٝكوبً ُٔؼ٤بس أُؾبعجخ اُذ٢ُٝ سهْ 

.  ثزبس٣خ اُزطج٤ن األ4٢ُٝاُزلغ٤شاد اُذ٤ُٝخ سهْ 

 

: ٛٞ ًبُزب٢ُ ((ٗوض)/ ص٣بدح ) 2020ًبٕٗٞ اُضب٢ٗ  1 ًٔب ك٢ 16إ أصش رطج٤ن ٓؼ٤بس اُزوبس٣ش أُب٤ُخ اُذ٢ُٝ سهْ 

 
 نُشح عىسَخ 

 انمىجىداد 

 10,066,667 ؽن اعزخذاّ األطٍٞ

 (10,066,667)أسطذح ٓذ٣٘خ أخشٟ 

 -طبفٍ األثش عهً حمىق انمهكُخ 
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 (تتمة)    أسس إعداد البٌانات المالٌة وملخص السٌاسات المحاسبٌة الهامة2
 

 (تتمة)  التغٌرات فً السٌاسات المحاسبٌة واإلفصاحات 2.2
 

 (رزمخ)  عمىد اإلَجبس- 16معُبس انزمبسَش انمبنُخ انذونٍ سلم  -

 

  %.10.5ثِؾ أُزٞعؾ أُشعؼ ُٔؼذٍ االهزشاع أُزضا٣ذ ك٢ ربس٣خ اُزطج٤ن األ٢ُٝ 

 

ٍٕ ٌٝٓبرت ًبٗذ اُششًخ هجَ رطج٤ن أُؼ٤بس رظ٘ق ٛزٙ اُؼوٞد ًؼوٞد ا٣غبس . ُذٟ اُششًخ ػذح ػوٞد رؤع٤ش ػبئذح ُٔجب

. رشـ٤ِ٤خ

 تعترف بحق استخدام األصول والتزامات التأجٌر لعقود الشركة أصبحت 16عند تطبٌق معٌار التقارٌر المالٌة الدولً 
اإلٌجار التً كانت مصنفة سابقاًا كعقود إٌجار تشغٌلٌة باستثناء عقود اإلٌجار قصٌرة األجل أو المتعلقة بأصول منخفضة 

تم االعتراف بحق استخدام األصول لمعظم عقود اإلٌجار بالقٌمة الدفترٌة كما لو أن المعٌار كان مطبقاًا بشكل دائم . القٌمة
فً بعض الحاالت ٌتم االعتراف بحق . بغض النظر عن استخدام معدل االقتراض المتزاٌد بتارٌخ التطبٌق األولً

استخدام األصول بقٌمة مساوٌة اللتزامات التأجٌر بعد تعدٌلها بقٌمة الدفعات المسبقة ودفعات اإلٌجار المستحقة التً تم 
تم االعتراف بالتزامات التأجٌر بالقٌمة الحالٌة لدفعات اإلٌجار المتبقٌة مخصومةًا بمعدل االقتراض . االعتراف بها سابقاًا 

. المتزاٌد بتارٌخ التطبٌق األولً
 

: التالٌة العملٌة الوسائل تطبٌقشركة ال اختارت

 معقولة بصورة مشابهة خصائص ذات إٌجار عقود محفظة على واحد خصم معدل تطبٌق 
 االٌجار عقود طرٌقة بنفس االولً التطبٌق تارٌخ من شهر ١٢ خبلل تنتهً التً االٌجار عقود عن المحاسبة 

 .االجل قصٌرة

 االولً التطبٌق تارٌخ فً األصول استخدام حق قٌاس من المباشرة األولٌة التكالٌف استبعاد. 
 انهاء او تمدٌد خٌارات على ٌحتوي العقد كان اذا االٌجار عقد مدة تحدٌد فً المتأخر االدراك استخدام .

 
  عدم التٌقن المتعلق بمعاملة ضرٌبة الدخل23تفسٌر لجنة التفسٌرات الدولٌة رقم  -

ٌتناول هذا التفسٌر المحاسبة عن ضرائب الدخل عندما تتضمن المعامبلت الضرٌبٌة عدم تٌقن والذي ٌؤثر على تطبٌق 
، كما 12 وال ٌطبق على الضرائب أو الرسوم خارج نطاق معٌار المحاسبة الدولً رقم 12معٌار المحاسبة الدولً رقم 

. ال ٌتضمن بشكل محدد متطلبات متعلقة بالفوائد والغرامات المرتبطة بالمعامبلت الضرٌبٌة غٌر المؤكدة
 :ٌتناول التفسٌر بشكل محدد اآلتً

 ما إذا كانت المنشأة تقوم باألخذ بعٌن االعتبار المعاملة الضرٌبٌة غٌر المؤكدة بشكل منفصل. 
 االفتراضات التً تقوم بها المنشأة حول فحص المعاملة الضرٌبٌة من قبل السلطات الضرٌبٌة. 
  ًاألسس الضرٌبٌة، الخسائر الضرٌبٌة غٌر (الخسارة الضرٌبٌة)كٌف تقوم المنشأة بتحدٌد الربح الضرٌب ،

 .المستغلة، اإلعفاءات الضرٌبٌة غٌر المستغلة ومعدالت الضرٌبة
 كٌف تقوم المنشأة باألخذ بعٌن االعتبار التغٌرات فً الحقائق والظروف. 

 
ٌجب على المنشأة أن تحدد ما إذا كانت ستأخذ بعٌن االعتبار كل معاملة ضرٌبٌة غٌر مؤكدة بشكل منفصل أو بشكل 

لٌس لهذا التفسٌر . ٌجب اتباع الطرٌقة التً تقدم حبلَ أفضل لعدم التٌقن. مجمع مع معامبلت ضرٌبٌة غٌر مؤكدة أخرى
. أثر على البٌانات المالٌة للشركة

 
 خٌارات الدفع المبكر مع تعوٌض سالب: 9معٌار التقارٌر المالٌة الدولً رقم التعدٌالت على  -

، ٌمكن قٌاس أداة الدٌن بالتكلفة المطفأة أو بالقٌمة العادلة من خبلل الدخل 9وفقاًا لمعٌار التقارٌر المالٌة الدولٌة رقم 
الشامل اآلخر، شرط أن تكون التدفقات النقدٌة التعاقدٌة فقط دفعات من المبلغ األصلً وفوائد على المبلغ األصلً 

.  ضمن نموذج األعمال المناسب لذلك التصنٌفوأن ٌحتفظ باألداة( SPPIاختبار)القائم 
 بغض النظر عن SPPI أن األصل المالً ٌجتاز اختبار 9معٌار التقارٌر المالٌة الدولً رقم لتعدٌبلت على  اتوضح

الحدث أو الظرف الذي أدى للفسخ المبكر للعقد وبغض النظر عن الطرف الذي سٌقبض أو ٌدفع تعوٌض معقول لقاء 
 .الفسخ المبكر للعقد

 مع السماح بالتطبٌق 2019 كانون الثانً 1 سارٌة المفعول اعتباراًا من هذه التعدٌبلت تطبق بأثر رجعً وتعتبر
لٌس لهذه التعدٌبلت أثر . 9ستقوم الشركة بتبنً هذه التعدٌبلت عندما تطبق معٌار التقارٌر المالٌة الدولً رقم . المبكر

. على البٌانات المالٌة للشركة
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 (تتمة)    أسس إعداد البٌانات المالٌة وملخص السٌاسات المحاسبٌة الهامة 2
 

 (تتمة) التغٌرات فً السٌاسات المحاسبٌة واإلفصاحات  2.2
 

تعدٌالت خطط المنافع، تخفٌض عدد الموظفٌن أو التسوٌة :19التعدٌالت على معٌار المحاسبة الدولً رقم  -

 لتعدٌبلت خطط المنافع أو تخفٌض عدد  المعالجة المحاسبٌة19تتناول التعدٌبلت على معٌار المحاسبة الدولً رقم 
تنطبق هذه التعدٌبلت على تعدٌبلت خطط المنافع أو تخفٌض عدد . التً تحدث خبلل الفترةالموظفٌن أو التسوٌة 

الموظفٌن أو التسوٌات الحاصلة خبلل فترة التقرٌر السنوٌة حٌث ٌتوجب على المنشأة تحدٌد مصروف الخدمات 
الحالٌة لباقً الفترة بعد تعدٌل خطط المنافع أو تخفٌض عدد الموظفٌن أو التسوٌات الحاصلة باستخدام التقدٌرات 

المنافع المحددة الصافٌة والتً تعكس المنافع المقدمة وفقا لخطط المنافع  (أصل)االكتوارٌة المستخدمة فً قٌاس التزام 
ٌجب على المنشأة أٌضاًا تحدٌد صافً الفوائد للفترة المتبقٌة بعد تعدٌل خطط . وأصول خطط المنافع بعد ذلك الحدث

المنافع المحددة الصافٌة والتً تعكس  (أصل)المنافع أو تخفٌض عدد الموظفٌن أو التسوٌات الحاصلة باستخدام التزام 
المنافع المقدمة وفقا لخطط المنافع وأصول خطط المنافع بعد ذلك الحدث ومعدل الخصم المستخدم فً قٌاس التزام 

. المنافع المحددة الصافٌة (أصل)
هذه التعدٌبلت لٌس لها أي أثر على البٌانات المالٌة للشركة حٌث أنه لم ٌتم تعدٌل خطط المنافع أو تخفٌض عدد 

. الموظفٌن أو حصول تسوٌات خبلل الفترة
 

االستثمارات طوٌلة األجل فً الشركات الحلٌفة والمشارٌع : 28التعدٌالت على معٌار المحاسبة الدولً رقم  -
المشتركة 

 على االستثمارات طوٌلة األجل فً الشركات 9توضح التعدٌبلت أن على المنشأة تطبٌق معٌار التقارٌر المالٌة 
لجوهر، تشكل جزء من صافً فً االحلٌفة والمشارٌع المشتركة التً ال تطبق علٌها طرٌقة حقوق الملكٌة، ولكنها 

هذا التوضٌح مهم ألنه ٌدل على أن نموذج الخسائر االئتمانٌة . االستثمار فً الشركة الحلٌفة أو المشروع المشترك
.  ٌنطبق على هذه االستثمارات طوٌلة األجل9المتوقعة حسب معٌار التقارٌر المالٌة الدولً 

 أال تأخذ بعٌن االعتبار أٌة 9توضح هذه التعدٌبلت أٌضاًا أنه على المنشأة عند تطبٌق معٌار التقارٌر المالٌة الدولً 
خسائر من الشركة الحلٌفة أو المشروعات المشتركة، أو أٌة خسائر انخفاض قٌمة على صافً االستثمار، معترف 

فٌها كتعدٌبلت على صافً االستثمار فً الشركة الحلٌفة أو المشروع المشترك والتً نتجت عن تطبٌق معٌار 
". االستثمارات فً الشركات الحلٌفة والمشارٌع المشتركة "28المحاسبة الدولٌرقم 

. لٌس لهذه التعدٌبلت أي أثر على البٌانات المالٌة للشركة
 

(: 2017 – 2015دورة )التحسٌنات السنوٌة 
: تتضمن هذه التحسٌنات

اندماج األعمال -  3معٌار التقارٌر المالٌة الدولً رقم  -
 الترتٌبات المشتركة - 11معٌار التقارٌر المالٌة الدولً رقم  -
 ضرٌبة الدخل- 12رقم معٌار المحاسبة الدولً -
 تكالٌف االقتراض-  23رقم معٌار المحاسبة الدولً -

 

 وانزفغُشاد انظبدسح عه مجهظ معبَُش انمحبعجخ انذونُخ وغُش وبفزح انزطجُكالمعاٌٌر  2.3
 

ك٤ٔب ٢ِ٣ أُؼب٤٣ش ٝاُزلغ٤شاد اُغذ٣ذح أٝ أُؼذُخ اُظبدسح ٝؿ٤ش ٗبكزح ُِزطج٤ن ؽز٠ ربس٣خ اطذاس اُج٤بٗبد أُب٤ُخ أُٞؽذح 

.  رطج٤ن ٛزٙ أُؼب٤٣ش، إ ُضّ االٓش، ػ٘ذٓب رظجؼ عبس٣خ أُلؼٍٞششًخ، رؼزضّ اٍششًخَُ

 "األدوات المالٌة "- 9معٌار التقارٌر المالٌة الدولً رقم  -

النسخة النهائٌة من معٌار التقارٌر المالٌة الدولً  (IASB)، أصدر مجلس معاٌٌر المحاسبة الدولٌة 2014فً تموز 
االعتراف والقٌاس وكل - األدوات المالٌة 39 األدوات المالٌة لٌحل محل المعٌار المحاسبً الدولً رقم 9رقم 

 كافة الجوانب 9ٌجمع معٌار التقارٌر المالٌة الدولً رقم . 9اإلصدارات السابقة لمعٌار التقارٌر المالٌة الدولً رقم 
إن معٌار التقارٌر المالٌة . التصنٌف والقٌاس، وتدنً القٌمة ومحاسبة التحوط: الثبلثة لمشروع محاسبة األدوات المالٌة

، مع السماح بالتطبٌق 2018 كانون الثانً 1 نافذ للتطبٌق على الفترات السنوٌة التً تبدأ فً أو بعد 9الدولً رقم 
باستثناء محاسبة التحوط، ٌجب تطبٌق هذا المعٌار بأثر رجعً، إال أن عرض معلومات المقارنة لٌس . المبكر له

 .بالنسبة لمحاسبة التحوط، ٌتم تطبٌق متطلبات المعٌار على اساس مستقبلً، مع بعض االستثناءات المحددة. إلزامٌاًا 
 وتنوي أن تؤجل تطبٌقه 9 معٌار التقارٌر المالٌة الدولً رقم إن الشركة مستوفٌة لشروط اإلعفاء المؤقت من تطبٌق

 كانون الثانً 1فً أو بعد  للفترات السنوٌة التً تبدأ 17معٌار التقارٌر المالٌة الدولً رقم حتى تارٌخ نفاذ تطبٌق 
2023. 
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 (تتمة)    أسس إعداد البٌانات المالٌة وملخص السٌاسات المحاسبٌة الهامة2
 

 (رزمخ) وانزفغُشاد انظبدسح عه مجهظ معبَُش انمحبعجخ انذونُخ وغُش وبفزح انزطجُكالمعاٌٌر  2.3
 

 عمىد انزأمُه  – 17معُبس انزمبسَش انمبنُخ انذونٍ سلم  -

 

 ٝاُز١ ٣ؼزجش ٓؼ٤بساً عذ٣ذاً 2017 ك٢ أ٣بس 17أطذس ٓغِظ ٓؼب٤٣ش أُؾبعجخ اُذ٤ُٝخ ٓؼ٤بس اُزوبس٣ش أُب٤ُخ اُذ٢ُٝ سهْ 

شبٓالً  

ػ٘ذٓب ٣ظجؼ ٗبكزاً ُِزطج٤ن، ع٤ؾَ ٓؼ٤بس اُزوبس٣ش أُب٤ُخ . ُؼوٞد اُزؤ٤ٖٓ ٣ـط٢ االػزشاف ٝاُو٤بط، اُؼشع ٝاإلكظبػ

٣طجن ٓؼ٤بس اُزوبس٣ش أُب٤ُخ اُذ٢ُٝ سهْ . 2005 اُظبدس ثزبس٣خ 4 ٓؾَ ٓؼ٤بس اُزوبس٣ش أُب٤ُخ اُذ٢ُٝ سهْ 17اُذ٢ُٝ سهْ 

ثـغ اُ٘ظش ػٖ ٗٞع أُ٘شؤح  (ٓضَ اُزؤ٤ٖٓ ػ٠ِ اُؾ٤بح، اُزؤ٤ٖٓ أُجبشش ٝاػبدح اُزؤ٤ٖٓ) ػ٠ِ ًبكخ أٗٞاع ػوٞد اُزؤ٤ٖٓ 17

اُز٢ روّٞ ثبطذاس ٛزٙ اُؼوٞد، ًٔب ٣طجن أ٣ؼبً ػ٠ِ ثؼغ اُؼٔبٗبد ٝاألدٝاد أُب٤ُخ اُز٢ رؾز١ٞ ػ٠ِ ٤ٓضاد ٓشبسًخ 

 . اخز٤بس٣خ

 

 ٛٞ روذ٣ْ ٗٔٞرط 17إ اُٜذف اُؼبّ ُٔؼ٤بس اُزوبس٣ش أُب٤ُخ اُذ٢ُٝ سهْ . ٣زؼٖٔ أُؼ٤بس ثؼغ االعزض٘بءاد ك٢ اُ٘طبم

، 4ػ٠ِ اُؼٌظ ٖٓ ٓزطِجبد ٓؼ٤بس اُزوبس٣ش أُب٤ُخ اُذ٢ُٝ سهْ . ٓؾبعجخ ُؼوٞد اُزؤ٤ٖٓ أًضش كبئذح ٝارغبهبً ثبُ٘غجخ ُِٔئ٤ٖ٘ٓ

 17ٝاُز١ ٣غز٘ذ ثشٌَ ًج٤ش ػ٠ِ اُؾلبظ ػ٠ِ اُغ٤بعبد أُؾبعج٤خ أُؾ٤ِخ اُغبثوخ، كبٕ ٓؼ٤بس اُزوبس٣ش أُب٤ُخ اُذ٢ُٝ سهْ 

إ عٞٛش ٓؼ٤بس اُزوبس٣ش أُب٤ُخ اُذ٢ُٝ سهْ . ٣وذّ ٗٔٞرعبً شبٓالً ُؼوٞد اُزؤ٤ٖٓ، ٣ـط٢ ًبكخ اُغٞاٗت أُؾبعج٤خ راد اُظِخ

 :  ٛٞ اُ٘ٔٞرط اُؼبّ، ٝأٌَُٔ ثـ17

 

  (ؽش٣وخ اُؼٔٞالد أُزـ٤شح)رطج٤ن ٓؾذد ُِؼوٞد أُجبششح اُز٢ رؾز١ٞ ػ٠ِ ٤ٓضاد أُشبسًخ أُجبششح 

  ثشٌَ سئ٤غ٢ ُِؼوٞد هظ٤شح األٓذ (ؽش٣وخ رٞص٣غ األهغبؽ)ؽش٣وخ ٓجغطخ . 

 

 ٓغ اإلُضاّ 2023صب٢ٗ ًبٕٗٞ ا1ٍ ٗبكز اُزطج٤ن ُِلزشاد أُب٤ُخ اُز٢ رجذأ ك٢ أٝ ثؼذ 17إ ٓؼ٤بس اُزوبس٣ش أُب٤ُخ اُذ٢ُٝ سهْ 

 15 ٣9ٝغٔؼ ثبُزطج٤ن أُجٌش، ثششؽ إ روّٞ أُ٘شؤح ثزطج٤ن ٓؼ٤بس١ اُزوبس٣ش أُب٤ُخ اُذ٤٤ُٖٝ . ثؼشع أسهبّ أُوبسٗخ

 .إ ٛزا أُؼ٤بس ؿ٤ش هبثَ ُِزطج٤ن ػ٠ِ اُششًخ.17ث٘لظ أٝ هجَ ربس٣خ اُجذء ثزطج٤ن ٓؼ٤بس اُزوبس٣ش أُب٤ُخ اُذ٢ُٝ سهْ 

 

 

 "انعمم"رعشَف : 3 انذونٍ سلم انزمبسَش انمبنُخمعُبس انزعذَالد عهً  -

 أُب٤ُخاُزوبس٣ش ٓؼ٤بس رؼذ٣الد ػ٠ِ رؼش٣ق اُؼَٔ ك٢ أطذس ٓغِظ ٓؼب٤٣ش أُؾبعجخ اُذ٤ُٝخ  2018ك٢ رشش٣ٖ األٍٝ 

ُٔغبػذح أُ٘شآد ػ٠ِ رؾذ٣ذ ك٤ٔب ارا ًبٗذ ٓغٔٞػخ ٖٓ األٗشطخ ٝاألطٍٞ أٌُزغجخ " اٗذٓبط األػٔبٍ "3اُذ٢ُٝ سهْ 

 .رشٌَ ػٔالً أٝ ال

ٖٓ ٕ ك٢ اُغٞم ػ٠ِ اعزجذاٍ أ١ ١ أُشبسىهذسح رو٤٤ْ عزض٢٘اُؾذ األد٠ٗ ُٔزطِجبد اُؼَٔ، ٝدرِي اُزؼذ٣الد رٞػؼ 

  عٞٛش٣خ، ٝرؼ٤٤نعزؾٞر ػ٤ِٜب ػ٠ِ رو٤٤ْ ٓب ارا ًبٗذ اُؼ٤ِٔخ اُْأُ٘شآداػبكخ رٞع٤ٜبد ُٔغبػذح ح ٝٓلوٞداٍػ٘بطشاٍ

رْ روذ٣ْ أٓضِخ رٞػ٤ؾ٤خ عذ٣ذح ٓغ . اُو٤ٔخ اُؼبدُخروذ٣ٔلؾض اخز٤بس٣ِزشًضاد ، ٝٓب ٣٘زظ ػٜ٘ب رؼش٣لبد األػٔبٍ ٝٗطبم

 .٤ُظ ُٜزٙ اُزؼذ٣الد أصش ػ٠ِ اُششًخ. اُزؼذ٣الدٛزٙ 

 

 "جىهشٌ"رعشَف كهمخ : 8  انذونٍ سلمانمحبعجخ معُبس  و1  انذونٍ سلمانمحبعجخمعُبس انزعذَالد عهً  -

ػشع " 1 اُذ٢ُٝ سهْ ح أطذس ٓغِظ ٓؼب٤٣ش أُؾبعجخ اُذ٤ُٝخ رؼذ٣الد ػ٠ِ ٓؼ٤بس أُؾبعت2018 رشش٣ٖ األٍٝك٢ 

 "اُزـ٤٤شاد ك٢ اُزوذ٣شاد أُؾبعج٤خ ٝاألخطبءٝاُغ٤بعبد أُؾبعج٤خ  "8ٓؼ٤بس أُؾبعجخ اُذ٢ُٝ سهْ  ٝ"اُج٤بٗبد أُب٤ُخ

٣٘ض اُزؼش٣ق اُغذ٣ذ ػ٠ِ إٔ . اُزؼش٣قٛزا رٞػ٤ؼ عٞاٗت ٓؼ٤٘خ ٖٓ ٍ أُؼب٤٣ش ٝك٢" عٞٛش١"ًِٔخ ُٔٞاءٓخ رؼش٣ق 

 أٝ ؽغجٜب، ثشٌَ ٓؼوٍٞ ػ٠ِ اُوشاساد اُز٢ رؾش٣لٜب ؽزكٜب أٝ  ًبٕ ٖٓ أُزٞهغ إٔ ٣ئصشعٞٛش٣خ ارارٌٕٞ أُؼِٞٓبد "

 رِي اُج٤بٗبد أُب٤ُخ، ٝاُز٢ رٞكش ث٘بء ػ٠ُِألؿشاع اُؼبٓخ أُؼذح ٣زخزٛب أُغزخذٕٓٞ األعبع٤ٕٞ ُِج٤بٗبد أُب٤ُخ 

 ".ٓ٘شؤح ٓؾذدحٓؼِٞٓبد ٓب٤ُخ ؽٍٞ 

 .ػ٠ِ اُج٤بٗبد أُب٤ُخ ُِششًخعٞٛش١ رؤص٤ش ُٜزٙ اُزؼذ٣الد ٖٓ ؿ٤ش أُزٞهغ إٔ ٣ٌٕٞ 
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 (رزمخ)    أعظ إعذاد انجُبوبد انمبنُخ ومهخض انغُبعبد انمحبعجُخ انهبمخ 2
 

 (رزمخ) مهخض انغُبعبد انمحبعجُخ انهبمخ  2.4
 

 ركبنُف إطذاس وثبئك انزأمُه
رؾَٔ اُؼٔٞالد ٝاُزٌب٤ُق األخشٟ أُزؼِوخ ٓجبششح ثبطذاس ٝصبئن اُزؤ٤ٖٓ ٝرغذ٣ذٛب ك٢ ث٤بٕ اُذخَ اُشبَٓ ػ٘ذ 

 .طشكٜب

 

 اخزجبس كفبَخ انزضامبد انزأمُه

ك٢ ربس٣خ ًَ ث٤بٕ ٓشًض ٓب٢ُ، روّٞ اُششًخ ثزو٤٤ْ ٓذٟ ًلب٣خ اُزضآبد اُزؤ٤ٖٓ أُؼزشف ثٜب ثٔٞعت ػوٞد اُزؤ٤ٖٓ 

ّٕ أُجبُؾ أُؾِٔخ ػ٠ِ اُزضآبد . ًبك٤خ ثبعزخذاّ اُزٞهؼبد اُؾب٤ُخ ُِزذكوبد اُ٘وذ٣خ أُغزوج٤ِخ ارا رج٤ٖ ػٖ ٛزا اُزو٤٤ْ أ

اُزؤ٤ٖٓ ؿ٤ش ًبك٤خ ك٢ ػٞء اُزذكوبد اُ٘وذ٣خ أُوذسح، ٣زْ االػزشاف ثٌبَٓ اُؼغض كٞساً ك٢ ث٤بٕ اُذخَ اُشبَٓ ٣ٝزْ 

 .اٗشبء ٓخظض ُِخغبئش اُ٘برغخ ػٖ اخزجبس ًلب٣خ اُزضآبد اُزؤ٤ٖٓ

ال روّٞ اُششًخ ثخظْ ٓطِٞثبرٜب أُزؼِوخ ثبُزؼ٣ٞؼبد ؿ٤ش أُغذدح ؽ٤ش أٗٚ ٖٓ أُزٞهغ عذاد ع٤ٔغ ٛزٙ اُزؼ٣ٞؼبد 

.  شٜش ٖٓ ربس٣خ ث٤بٕ أُشًض أُب12٢ُخالٍ كزشح 
 

إعبدح انزأمُه 

ك٢ عج٤َ رو٤َِ خطش اُزؼشع ُٔطبُجبد ٓب٤ُخ ًج٤شح، روّٞ اُششًخ ػٖٔ ٗشبؽٜب اُؼبد١ ثؼ٤ِٔبد اػبدح اُزؤ٤ٖٓ ٓغ ششًبد 

.   اُزؤ٤ٖٓ ٝاػبدح اُزؤ٤ٖٓ األخشٟ ٝرزؼشع ُٔغز٣ٞبد ٓؼ٤٘خ ٖٓ أُخبؽش ك٢ ٓ٘بؽن ػذ٣ذح ٓغ ٓؼ٤ذ١ اُزؤ٤ٖٓ

رزؼٖٔ ػ٤ِٔبد اػبدح اُزؤ٤ٖٓ ػ٤ِٔبد اػبدح اُزؤ٤ٖٓ اُ٘غج٢ ٝرغبٝص اُخغبئش ٝاالخز٤بس١ ٝأٗٞاع أخشٟ ٖٓ اػبدح اُزؤ٤ٖٓ 

. ُغ٤ٔغ أٗٞاع األػٔبٍ

ال رؼل٢ ػوٞد اػبدح اُزؤ٤ٖٓ اُششًخ ٖٓ اُزضآبرٜب ُؾب٢ِٓ اُٞصبئن، ؽ٤ش إٔ كشَ ٓؼ٤ذ١ اُزؤ٤ٖٓ ك٢ اُٞكبء ثبُزضآبرْٜ هذ 

.   ٣ئد١ ا٠ُ خغبئش ُِششًخ ٝثبُزب٢ُ ٣زْ ر٣ٌٖٞ ٓخظظبد ُِٔجبُؾ ؿ٤ش اُوبثِخ ُِزؾظ٤َ

. روذس أُجبُؾ أٌُٖٔ اعزشدادٛب ٖٓ ٓؼ٤ذ١ اُزؤ٤ٖٓ ثطش٣وخ رز٘بعت ٓغ اُزضاّ اُششًخ ٌَُ ٓطبُجخ

ثزبس٣خ ًَ ث٤بٕ ٓشًض ٓب٢ُ أٝ ثشٌَ ٓزٌشس ٣زْ اعشاء ٓشاعؼخ ُزذ٢ٗ ه٤ٔخ أُٞعٞداد اُخبطخ ثبػبدح اُزؤ٤ٖٓ ػ٘ذٓب ٣ٌٕٞ 

٣ؾذس االٗخلبع ػ٘ذ . ٛ٘بى ٓئشش ػ٠ِ ؽذٝس رذ٢ٗ ك٢ ه٤ٔخ ٛزٙ أُٞعٞداد خالٍ ع٘خ ٖٓ ربس٣خ ث٤بٕ أُشًض أُب٢ُ

ػ٘ذ آٌب٤ٗخ ه٤بط األصش . ظٜٞس د٤َُ ٓٞػٞػ٢ ٓ٘طو٢ ٣ج٤ٖ إٔ اُششًخ هذ ال رغزشد أُطبُجبد رؾذ اُغذاد ٝكوب ُششٝؽ اُؼوذ

ػ٠ِ أُجبُؾ اُز٢ عزغزِٜٔب اُششًخ ٖٓ ششًخ اػبدح اُزؤ٤ٖٓ ثشٌَ ٓٞصٞم ٣زْ رغغ٤َ خغبسح رذ٢ٗ اُو٤ٔخ ك٢ ث٤بٕ اُذخَ 

 .اُشبَٓ
 

إَشاداد عمىالد إعبدح انزأمُه ومظبسَف انعمىالد 

. رزؾون ا٣شاداد ػٔٞالد اػبدح اُزؤ٤ٖٓ ٝٓظبس٣ق اُؼٔٞالد ػ٘ذ رؾون األهغبؽ أُزؼِوخ ثٜب
 

إَشاداد انفىائذ 

 .٣زْ اصجبد ا٣شاداد اُلٞائذ ػ٘ذٓب ر٘شؤ اُلبئذح ثبعزخذاّ ؽش٣وخ عؼش اُلبئذح اُلؼ٢ِ
 

 انزمبص

٣زْ اعشاء أُوبطخ ث٤ٖ أُٞعٞداد أُب٤ُخ ٝأُطِٞثبد أُب٤ُخ ٝاظٜبس أُجِؾ اُظبك٢ ك٢ ث٤بٕ أُشًض أُب٢ُ ارا ًبٕ ٛ٘بى 

ؽن هب٢ٗٞٗ هبئْ ِٝٓضّ إلعشاء أُوبطخ ث٤ٖ أُجبُؾ أُغغِخ، ٝإٔ ٛ٘بى ٤ٗخ ُزغ٣ٞزٜب ػ٠ِ أعبط طبك٢ أُجِؾ ُزؾو٤ن 

. أُٞعٞداد ٝرغ٣ٞخ أُطِٞثبد ك٢ راد اُٞهذ
 

ركبنُف االكززبة انمؤجهخ 

٣زْ رؤع٤َ اُزٌب٤ُق أُجبششح ٝؿ٤ش أُجبششح خالٍ اُلزشح أُؾبعج٤خ ػ٘ذ اطذاس أٝ اػبدح رغذ٣ذ ػوٞد اُزؤ٤ٖٓ ثبُوذس اُز١ 

٣زْ اصجبد ًبكخ رٌب٤ُق االًززبة األخشٟ ًٔظشٝف . رٌٕٞ ك٤ٚ ٛزٙ اُزٌب٤ُق هبثِخ ُالعزشداد ٖٓ أهغبؽ اُزؤ٤ٖٓ أُغزوج٤ِخ

. ػ٘ذ رٌجذٛب

. ثؼذ اإلصجبد األ٢ُٝ، ٣زْ اؽلبء رٌب٤ُق االًززبة أُئعِخ ثطش٣وخ اُوغؾ اُضبثذ ػ٠ِ ٓذٟ كزشح رؾون األهغبؽ أُغزوج٤ِخ

٣زْ اؽزغبة اُزـ٤شاد ك٢ اُؼٔش اإلٗزبع٢ أُوذس أٝ اُطش٣وخ أُزٞهؼخ العز٘لبر أُ٘بكغ االهزظبد٣خ أُغزوج٤ِخ اُز٢ رؼٜٔ٘ب 

. رُي األطَ ٝرُي ثزؼذ٣َ كزشح اإلؽلبء، ٣ٝزْ اػزجبس رُي ًزـ٤ش ك٢ اُزوذ٣شاد أُؾبعج٤خ

٣زْ اعشاء ٓشاعؼخ ُِزؤًذ ٖٓ ؽذٝس رذ٢ٗ ك٢ اُو٤ٔخ ٝرُي ثزبس٣خ ًَ ث٤بٕ ٓشًض ٓب٢ُ أٝ أًضش ٝرُي ػ٘ذ ٝعٞد ٓئششاد 

ٝك٢ اُؾبالد اُز٢ روَ ك٤ٜب أُجبُؾ اُوبثِخ ُالعزشداد ػٖ اُو٤ٔخ اُذكزش٣خ، ٣زْ اصجبد خغبسح . ػ٠ِ ؽذٝس ٛزا االٗخلبع

ًٔب رئخز رٌب٤ُق االًززبة أُئعِخ ثؼ٤ٖ االػزجبس ػ٘ذ اعشاء اخزجبس ًلب٣خ . اُزذ٢ٗ ك٢ اُو٤ٔخ ػٖٔ ث٤بٕ اُذخَ اُشبَٓ

 .أُطِٞثبد ك٢ ربس٣خ ًَ ث٤بٕ ٓشًض ٓب٢ُ
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 (رزمخ)    أعظ إعذاد انجُبوبد انمبنُخ ومهخض انغُبعبد انمحبعجُخ انهبمخ 2
 

 (رزمخ) مهخض انغُبعبد انمحبعجُخ انهبمخ  2.4
 

رمم مذَىخ وبشئخ عه عمىد انزأمُه وإعبدح انزأمُه 

٣زْ اصجبد اُزْٓ أُذ٣٘خ اُ٘بشئخ ػٖ ػوٞد اُزؤ٤ٖٓ ٝاػبدح اُزؤ٤ٖٓ ػ٘ذ اعزؾوبهٜب، ٣ٝزْ اصجبرٜب ػ٘ذ االعزؾوبم األ٢ُٝ ُٜب، 

ثؼذ االػزشاف أُجذئ٢، ٣زْ ه٤بط اُزْٓ أُذ٣٘خ اُ٘بشئخ ػٖ ػوٞد اُزؤ٤ٖٓ . ثبُو٤ٔخ اُؼبدُخ ُِٔجِؾ أُوجٞع أٝ ٓغزؾن اُوجغ

٣زْ ٓشاعؼخ اُو٤ٔخ اُذكزش٣خ ُٜزٙ اُزْٓ ُِزؤًذ ٖٓ ٝعٞد رذ٢ٗ ك٢ . ٝاػبدح اُزؤ٤ٖٓ ثبُزٌِلخ أُطلؤح، ثبعزخذاّ ٓؼذٍ اُؼبئذ اُلؼ٢ِ

ه٤ٔزٜب ٝرُي ػ٘ذٓب رش٤ش األؽذاس أٝ اُزـ٤شاد ك٢ اُظشٝف ا٠ُ ػذّ آٌب٤ٗخ اعزشداد ه٤ٔزٜب اُذكزش٣خ، ؽ٤ش ٣زْ ادساط 

. خغبئش اُزذ٢ٗ ك٢ اُو٤ٔخ ك٢ ث٤بٕ اُذخَ اُشبَٓ

٣زْ اُـبء االػزشاف ثبُزْٓ أُذ٣٘خ اُ٘بشئخ ٖٓ ػوٞد اُزؤ٤ٖٓ ٝاػبدح اُزؤ٤ٖٓ ػ٘ذ رؾون ششٝؽ ػذّ االػزشاف ثبُٔٞعٞداد 

. أُب٤ُخ
 

انمُمخ انعبدنخ 

ثزبس٣خ اػذاد اُج٤بٗبد أُب٤ُخ ك٢ أعٞام ٗشطخ رٔضَ اُو٤ٔخ اُؼبدُخ  (ث٤غ ٓطِٞثبد/ ششاء ٓٞعٞداد )إ أعؼبس اإلؿالم 

.  ُألدٝاد أُب٤ُخ اُز٢ ُٜب أعؼبس عٞه٤خ

ك٢ ؽبٍ ػذّ رٞكش أعؼبس ٓؼِ٘خ أٝ ػذّ ٝعٞد رذاٍٝ ٗشؾ ُجؼغ األدٝاد أُب٤ُخ أٝ ػذّ ٗشبؽ اُغٞم ٣زْ روذ٣ش ه٤ٔزٜب 

 :اُؼبدُخ ثؼذح ؽشم ٜٓ٘ب

. ٓوبسٗزٜب ثبُو٤ٔخ اُغٞه٤خ اُؾب٤ُخ ألداح ٓب٤ُخ ٓشبثٜخ ُٜب ا٠ُ ؽذ ًج٤ش -

. رؾ٤َِ اُزذكوبد اُ٘وذ٣خ أُغزوج٤ِخ ٝخظْ اُزذكوبد اُ٘وذ٣خ أُزٞهؼخ ث٘غجخ ٓغزخذٓخ ك٢ أداح ٓب٤ُخ ٓشبثٜخ ُٜب -

 .ٗٔبرط رغؼ٤ش اُخ٤بساد-  

رٜذف ؽشم اُزو٤٤ْ ا٠ُ اُؾظٍٞ ػ٠ِ ه٤ٔخ ػبدُخ رؼٌظ رٞهؼبد اُغٞم ٝرؤخز ثبالػزجبس اُؼٞآَ اُغٞه٤خ ٝأ٣خ ٓخبؽش أٝ 

ٝك٢ ؽبٍ ٝعٞد أدٝاد ٓب٤ُخ ٣زؼزس ه٤بط ه٤ٔزٜب اُؼبدُخ ثشٌَ ٣ؼزٔذ ػ٤ِٚ ٣زْ . ٓ٘بكغ ٓزٞهؼخ ػ٘ذ روذ٣ش ه٤ٔخ األدٝاد أُب٤ُخ

. اظٜبسٛب ثبُزٌِلخ ثؼذ ر٘ض٣َ أ١ رذ٢ٗ ك٢ ه٤ٔزٜب
 

انعمالد األجىجُخ 

ًٔب رؾٍٞ . ٣غش١ ه٤ذ أُؼبٓالد اُز٢ رزْ ثبُؼٔالد األع٘ج٤خ ثؤعؼبس اُظشف اُغبئذح ك٢ ربس٣خ اعشاء ًَ ٓؼبِٓخ

أُٞعٞداد ٝأُطِٞثبد أُب٤ُخ أُغغِخ ثبُؼٔالد األع٘ج٤خ ا٠ُ ا٤ُِشح اُغٞس٣خ ثؤعؼبس اُظشف اُغبئذح ك٢ ربس٣خ ث٤بٕ 

. رذسط ع٤ٔغ اُلشٝهبد اُ٘برغخ ٖٓ ػ٤ِٔبد اُزؾ٣َٞ ك٢ ث٤بٕ اُذخَ اُشبَٓ. أُشًض أُب٢ُ

٣زْ رو٤٤ْ كشٝهبد أعؼبس اُظشف ؿ٤ش أُؾووخ ؽغت ٗششح أعؼبس طشف اُؼٔالد األع٘ج٤خ اُظبدسح ػٖ ٓظشف عٞس٣خ 

 .أُشًض١ ثزبس٣خ ٜٗب٣خ اُغ٘خ
 

العزشاف ثبألدواد انمبنُخ وإعبدح رمُُمهب ا

. االدٝاد أُب٤ُخ ٢ٛ أ١ ػوذ ٣٘زظ ػ٘ٚ ٓٞعٞداد ٓب٤ُخ ُطشف ٝٓطِٞثبد ٓب٤ُخ أٝ ادٝاد ؽوٞم ٤ٌِٓخ ُطشف اخش
 

 ربس٣خ االػزشاف

 .٣زْ االػزشاف ثششاء ٝث٤غ أُٞعٞداد أُب٤ُخ ثزبس٣خ االُزضاّ ثزِي أُؼبٓالد
 

 االػزشاف األ٢ُٝ ثبألدٝاد أُب٤ُخ

 .٣زْ رظ٤٘ق األدٝاد أُب٤ُخ ػ٘ذ ششائٜب ٝكوبً ُِـشع ٜٓ٘ب ٝؽج٤ؼخ ٛزٙ األدٝاد ٣ٝـزـْ رو٤٤ٜٔب ثبُو٤ٔخ اُؼبدُخ
 

 أُٞعٞداد أُب٤ُخ أُزٞكشح ُِج٤غ

أُٞعٞداد أُب٤ُخ أُزٞكشح ُِج٤غ ٢ٛ رِي أُٞعٞداد أُب٤ُخ ؿ٤ش أُظ٘لخ ػ٠ِ اٜٗب ٓٞعٞداد ٓب٤ُخ ُِٔزبعشح أٝ 

أدٝاد ؽوٞم : رزؼٖٔ أُٞعٞداد أُب٤ُخ أُزٞكشح ُِج٤غ. ٓٞعٞداد ٓب٤ُخ ثبُو٤ٔخ اُؼبدُخ ٖٓ خالٍ ث٤بٕ اُذخَ اُشبَٓ

. ا٤ٌُِٔخ ٝأدٝاد د٣ٖ أخشٟ

ثؼذ االػزشاف أُجذئ٢، ٣زْ رو٤٤ْ أُٞعٞداد أُب٤ُخ أُزٞكشح ُِج٤غ ؽغت اُو٤ٔخ اُؼبدُخ ًٔب ٣زْ االػزشاف ثبُشثؼ أٝ اُخغبسح 

ػ٘ذ ". اُزـ٤٤ش أُزشاًْ ك٢ اُو٤ٔخ اُؼبدُخ ُِٔٞعٞداد أُب٤ُخ أُزٞكشح ُِج٤غ"ؿ٤ش أُؾووخ ٓجبششح ك٢ ؽوٞم ا٤ٌُِٔخ ػٖٔ ث٘ذ 

اُـبء االػزشاف ثبُٔٞعٞداد أُب٤ُخ أُزٞكشح ُِج٤غ، ٣زْ االػزشاف ثبُشثؼ أٝ اُخغبسح أُزشأًخ أُؼزشف ك٤ٜب عبثوبً ك٢ 

ك٢ ؽبٍ رٌِٔذ اُششًخ ألًضش ٖٓ اعزضٔبس ك٢ " ا٣شاداد رشـ٤ِ٤خ أخشٟ"ؽوٞم ا٤ٌُِٔخ، ك٢ ث٤بٕ اُذخَ اُشبَٓ ػٖٔ ث٘ذ 

 .ٗلظ اُٞسهخ أُب٤ُخ ٣زْ اُزخ٢ِ ػٜ٘ب ث٘بًء ػ٠ِ ٓجذأ اُٞاسد أٝالً طبدس أٝالً 

٣زْ االػزشاف ثبُلٞائذ ثبعزخذاّ ؽش٣وخ ٓؼذٍ اُلبئذح اُلؼ٢ِ ٝاالػزشاف ثزٞص٣ؼبد األسثبػ ك٢ ث٤بٕ اُذخَ اُشبَٓ ػ٘ذٓب 

 .٣٘شؤ ؽن ُِششًخ ثبعزالّ اُذكؼبد

٣زْ االػزشاف ثبُخغبئش اُ٘بعٔخ ػٖ رذ٢ٗ اُو٤ٔخ ك٢ ث٤بٕ اُذخَ اُشبَٓ ٣ٝزْ اُـبء اُخغبئش أُزشأًخ اُز٢ رْ االػزشاف ثٜب 

.ٖٓ ؽوٞم ا٤ٌُِٔخ" اُزـ٤٤ش أُزشاًْ ك٢ اُو٤ٔخ اُؼبدُخ ُِٔٞعٞداد أُب٤ُخ أُزٞكشح ُِج٤غ"ٓجبششح ك٢ ث٘ذ 
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إنغبء االعزشاف ثبنمىجىداد وانمطهىثبد انمبنُخ 

 

أُٞعٞداد أُب٤ُخ 

 

– أٝ عضء ٖٓ األطَ أُب٢ُ أٝ عضء ٖٓ ٓغٔٞػخ ٖٓ األطٍٞ أُب٤ُخ أُزشبثٜخ )٣زْ اُـبء االػزشاف ثبألطَ أُب٢ُ 

 :ػ٘ذ (ؽغت ٓوزؼ٠ اُؾبٍ

 

اٗزٜبء اُؾوٞم ك٢ اعزالّ اُزذكوبد اُ٘وذ٣خ ٖٓ األطَ أُب٢ُ، أٝ  -

ه٤بّ اُششًخ ث٘وَ اُؾوٞم ثبعزالّ اُزذكوبد اُ٘وذ٣خ ُألطَ أُب٢ُ، أٝ رؾَٔ ٓغئ٤ُٝخ دكغ اُزذكوبد اُ٘وذ٣خ ثبٌُبَٓ  -

ه٤بّ اُششًخ ث٘وَ ع٤ٔغ ٓخبؽش  (أ)ُطشف صبُش ؽبٍ اعزالٜٓب ثذٕٝ رؤخ٤ش عٞٛش١ ٖٓ خالٍ رشر٤جبد رؾ٣َٞ، ٝآب 

ارا ُْ روْ اُششًخ ث٘وَ أٝ االؽزلبظ ثغ٤ٔغ ٓخبؽش ٝٓ٘بكغ األطَ  (ة)ٝٓ٘بكغ ٤ٌِٓخ األطَ أُب٢ُ ثشٌَ عٞٛش١، أٝ 

 أُب٢ُ ثشٌَ عٞٛش١، اال أٜٗب ؽُٞذ اُغ٤طشح ػ٠ِ األطَ

 

ػ٘ذٓب روّٞ اُششًخ ثزؾ٣َٞ اُؾن ك٢ اعزالّ اُزذكوبد اُ٘وذ٣خ ٖٓ األطَ أٝ اُزضٓذ ثبرلبه٤خ رؾ٣َٞ ُْٝ روْ ثزؾ٣َٞ 

أُخبؽش ٝأُ٘بكغ أُشرجطخ ثبألطَ ثشٌَ عٞٛش١ ُْٝ ر٘وَ هذسرٜب ػ٠ِ اُزؾٌْ ثبداسح األطَ، ٣زْ االػزشاف ثبألطَ 

٣زْ ه٤بط األطَ . ك٢ ٛزٙ اُؾبُخ، روّٞ اُششًخ ثزغغ٤َ االُزضاّ أُشرجؾ ثزُي. ا٠ُ ؽذ ٓشبسًزٜب أُغزٔشح ك٢ األطَ

. أُغزجؼذ ٝاالُزضاّ أُشرجؾ ثٚ ػ٠ِ أعبط ٣ؼٌظ اُؾوٞم ٝاالُزضآبد اُز٢ اؽزلظذ ثٜب اُششًخ

 

أُطِٞثبد أُب٤ُخ 

 
ػ٘ذ اعزجذاٍ االُزضاّ أُب٢ُ اُؾب٢ُ ثآخش ٝثششٝؽ . ٣زْ اعزجؼبد االُزضاّ أُب٢ُ ػ٘ذ اٗوؼبئٚ أٝ اُـبئٚ أٝ اٗزٜبء ٓذرٚ

ٓخزِلخ، ٣زْ ٓؾبعجخ ٛزا اُزؼذ٣َ ػ٠ِ أٗٚ اٗوؼبء ُالُزضاّ أُب٢ُ األط٢ِ ٝاػزشاف ثبُزضاّ ٓب٢ُ عذ٣ذ ٣ٝزْ االػزشاف 

. ثبُلشم ًشثؼ أٝ خغبسح ك٢ ث٤بٕ اُذخَ اُشبَٓ

 

انضشائت 

 اُؼش٣جخ اُؾب٤ُخ

اعزشدادٙ )اُؼش٣ج٤خ اُغبس٣خ ُِلزشاد اُغبس٣خ ٝأُبػ٤خ ثبُٔجِؾ أُزٞهغ دكؼٚ ا٠ُ  (أُٞعٞداد)٣زْ ه٤بط االُزضآبد 

. اُغبس٣خ كؼالً ثزبس٣خ ث٤بٕ أُشًض أُب٢ُ( ٝهٞا٤ٖٗ اُؼش٣جخ)اُغِطبد اُؼش٣ج٤خ ثبعزخذاّ ٓؼذالد اُؼش٣جخ  (ٖٓ

 

 ػش٣جخ اُذخَ أُئعِخ

رئخز اُؼشائت أُئعِخ ثبٌُبَٓ، ثبعزخذاّ ؽش٣وخ أُطِٞثبد، ػ٠ِ اُلشٝهبد أُئهزخ اُ٘برغخ ٓب ث٤ٖ األعبط اُؼش٣ج٢ 

٣زْ رؾذ٣ذ اُؼشائت أُئعِخ . ُِٔٞعٞداد ٝأُطِٞثبد ٝه٤ٔزٜب أُذسعخ ك٢ اُج٤بٗبد أُب٤ُخ ثزبس٣خ ث٤بٕ أُشًض أُب٢ُ

أُؼٍٔٞ ثٜب أٝ اُز٢ ٢ٛ ثؾٌْ أُؼٍٔٞ ثٜب ًٔب ثزبس٣خ ث٤بٕ أُشًض  (أٝ اُوٞا٤ٖٗ اُؼش٣ج٤خ)ثبعزخذاّ ٗغت اُؼش٣جخ 

.  أُب٢ُ ٝاُز٢ ٖٓ أُزٞهغ إٔ رٌٕٞ ٗبكزح ػ٘ذ رؾون اُؼشائت أُئعِخ أُذ٣٘خ أٝ ػ٘ذ اعزؾوبم اُؼشائت أُئعِخ اُذائ٘خ

 

رذسط اُؼشائت اُؾب٤ُخ ٝأُئعِخ أُزؼِوخ ثج٘ٞد ٓذسعخ ػٖٔ ؽوٞم أُغب٤ٖٔٛ ك٢ ؽوٞم أُغب٤ٖٔٛ ٤ُٝظ ك٢ ث٤بٕ 

.  اُذخَ اُشبَٓ

 

٣زْ ٓشاعؼخ اُو٤ٔخ أُذسعخ ُٔٞعٞداد اُؼشائت أُئعِخ ثزبس٣خ ًَ ث٤بٕ ٓشًض ٓب٢ُ ٝر٘ضٍ ا٠ُ اُؾذ اُز١ ال رٞعذ ك٤ٚ 

٣زْ اػبدح رو٤٤ْ ٓٞعٞداد . أسثبػ ػش٣ج٤خ ًبك٤خ ُِغٔبػ ثبعزؼٔبٍ ًبَٓ أٝ عضء ٖٓ ٓٞعٞداد اُؼشائت أُئعِخ

اُؼشائت أُئعِخ ؿ٤ش أُؼزشف ثٜب ثزبس٣خ ًَ ث٤بٕ ٓشًض ٓب٢ُ ٣ٝزْ االػزشاف ثٜب ا٠ُ اُؾذ اُز١ رٞعذ ك٤ٚ أسثبػ 

.  ٓغزوج٤ِخ ًبك٤خ رغٔؼ ثزـط٤خ ٓٞعٞداد اُؼشائت أُئعِخ

 

 

.
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 انىمذ ومب فٍ حكمه

 ٝاُٞدائغ ٓظبسفُـشع اػذاد ث٤بٕ اُزذكوبد اُ٘وذ٣خ، ٣زٌٕٞ اُ٘وذ ٝٓب ك٢ ؽٌٔٚ ٖٓ اُ٘وذ ك٢ اُظ٘ذٝم ٝاألسطذح ُذٟ اٍ

. اُوظ٤شح األعَ اُز٢ ال رزؼذٟ اعزؾوبهبرٜب األط٤ِخ كزشح اُضالصخ أشٜش

 

 ممزهكبد ومعذاد

٣زْ رـ٤٤ش ؽش٣وخ . رذسط أُٔزٌِبد ٝأُؼذاد ثغؼش اُزٌِلخ ثؼذ خظْ االعزٜالى أُزشاًْ ٝأ١ اٗخلبع ك٢ اُو٤ٔخ

اعزٜالى أُٔزٌِبد ٝأُؼذاد ٝػٔشٛب اُض٢٘ٓ ػ٘ذ رـ٤ش ٗٔؾ اعزٜالى أُ٘بكغ االهزظبد٣خ أُغزوج٤ِخ أُزؼٔ٘خ ك٤ٜب 

. ٝرؼبُظ ٛزٙ اُزـ٤٤شاد ػ٠ِ أٜٗب رـ٤٤شاد ك٢ اُزوذ٣ش أُؾبعج٢

 

٣زْ اؽزغبة اعزٜالى أُٔزٌِبد ٝأُؼذاد ػ٠ِ أعبط اُوغؾ اُضبثذ ػ٠ِ ٓذٟ األػٔبس اإلٗزبع٤خ ُِٔٞعٞداد ٝرُي 

: ؽغت اُ٘غت اُزب٤ُخ

 ع٘خ 30أُجب٢ٗ ػ٠ِ كزشح 

 ع٘ٞاد أ٣ٜٔب اهَ  5ػ٠ِ كزشح اُؼوذ أٝ رغ٤ٜضاد ٓجب٢ٗ ٓغزؤعشح 

 ع٘ٞاد 5األصبس ٝأُلشٝشبد ػ٠ِ 

 ع٘ٞاد 3أعٜضح ًٔج٤ٞرش ػ٠ِ 

  ع٘ٞاد5ع٤بساد ػ٠ِ 

 

. ال ٣زْ اؽزغبة اعزٜالى ػ٠ِ األساػ٢ أٝ أُشبس٣غ ه٤ذ اُز٘ل٤ز أًُِٔٞخ ٖٓ هجَ اُششًخ

 

رؾزغت أ٣خ . ٣زْ اُـبء االػزشاف ثبألطَ ػ٘ذ اعزجؼبدٙ أٝ ػ٘ذٓب ال ٣ٌٕٞ ٛ٘بى ٓ٘بكغ اهزظبد٣خ ٓزٞهؼخ ٖٓ اعزخذآٚ

أسثبػ أٝ خغبئش ر٘غْ ػٖ اعزجؼبد األطَ ػ٠ِ أٜٗب اُلشم ث٤ٖ ػٞائذ اعزجؼبد األطَ ٝطبك٢ اُو٤ٔخ اُذكزش٣خ ُألطَ 

رغغَ ٛزٙ األسثبػ أٝ اُخغبئش ك٢ ث٤بٕ اُذخَ اُشبَٓ ك٢ ٗلظ اُغ٘خ اُز٢ ٣زْ اعزجؼبد األطَ ك٤ٜب . أُغزجؼذ

 

اعزثمبساد عمبسَخ 

ثؼذ االػزشاف األ٢ُٝ، ٣زْ اعزخذاّ ٗٔٞرط اُزٌِلخ ُو٤بط االعزضٔبساد . ٣زْ اُو٤بط األ٢ُٝ ُالعزضٔبساد اُؼوبس٣خ ثبُزٌِلخ

 .اُؼوبس٣خ، ؽ٤ش ٣زْ اصجبد االعزضٔبساد اُؼوبس٣خ ثبُزٌِلخ ثؼذ خظْ االعزٜالى أُزشاًْ ٝأ١ اٗخلبع ك٢ اُو٤ٔخ

 :٣زْ اؽزغبة االعزٜالى ػ٠ِ أعبط اُوغؾ اُضبثذ ػ٠ِ ٓذٟ اُؼٔش اإلٗزبع٢ ُالعزضٔبساد اُؼوبس٣خ، ػ٠ِ اُشٌَ اُزب٢ُ

ع٘خ 30     االعزضٔبساد اُؼوبس٣خ 

 

٣زْ اُـبء االػزشاف ثبالعزضٔبساد اُؼوبس٣خ ػ٘ذ اعزجؼبدٛب أٝ ػ٘ذٓب ٣زْ عؾجٜب ثشٌَ دائْ ٖٓ االعزخذاّ أٝ ػ٘ذٓب ال ٣ٌٕٞ 

رغغَ أسثبػ أٝ خغبئش االعزجؼبد ك٢ ث٤بٕ اُذخَ اُشبَٓ ك٢ ٗلظ اُغ٘خ اُز٢ . ٛ٘بى ٓ٘بكغ اهزظبد٣خ ٓزٞهؼخ ٖٓ اعزخذآٜب

. ٣زْ اعزجؼبد األطَ ك٤ٜب

 

انمىجىداد غُش انمهمىعخ 

٣زْ رغغ٤َ أُٞعٞداد ؿ٤ش أُِٔٞعخ ػ٘ذ ششائٜب ثبُزٌِلخ ٝك٤ٔب ثؼذ ٣زْ رو٤٤ٜٔب ثظبك٢ اُو٤ٔخ اُذكزش٣خ ٝاُز٢ ٢ٛ ػجبسح 

٣زْ اؽلبء أُٞعٞداد ؿ٤ش . ػٖ اُزٌِلخ ٓطشٝؽب ٜٓ٘ب أ٣خ ٓخظظبد ُإلؽلبء ٝأ٣خ ٓخظظبد ٓزؼِوخ ثزذ٢ٗ ه٤ٔزٜب

أُِٔٞعخ اُز٢ ُذ٣ٜب أػٔبس اٗزبع٤خ ٓؾذدح ػ٠ِ ٓذٟ األػٔبس االهزظبد٣خ ٣ٝزْ رو٤٤ٜٔب ٖٓ ؽ٤ش رذ٢ٗ اُو٤ٔخ ك٢ ؽبٍ 

رزْ ٓشاعؼخ كزشح اإلؽلبء ٝؽش٣وخ اإلؽلبء ُِٔٞعٞداد ؿ٤ش . ٝعٞد ٓئشش ُزذ٢ٗ ه٤ْ رِي أُٞعٞداد ؿ٤ش أُِٔٞعخ

إ اُزـ٤شاد ك٢ اُؼٔش اُض٢٘ٓ ُألطَ ؿ٤ش أُِٔٞط . أُِٔٞعخ راد األػٔبس أُؾذدح ك٢ ٜٗب٣خ ًَ ع٘خ ٓب٤ُخ ػ٠ِ األهَ

أٝ اُزـ٤ش ك٢ ٗٔؾ اعزٜالى أُ٘بكغ االهزظبد٣خ أُغزوج٤ِخ أُزؼٔ٘خ ك٤ٚ رزْ ٓؼبُغزٜب آب ثزـ٤٤ش كزشح اإلؽلبء أٝ ؽش٣وخ 

ًٔب رغغَ ٓظبس٣ق اؽلبء . ٝرؼبُظ ٛزٙ اُزـ٤٤شاد ػ٠ِ أٜٗب رـ٤٤شاد ك٢ اُزوذ٣ش أُؾبعج٢. اإلؽلبء أ٣ٜٔب أًضش ٓالئٔخ

. أُٞعٞداد ؿ٤ش أُِٔٞعخ راد اُؼٔش أُؾذد ك٢ ث٤بٕ اُذخَ اُشبَٓ ٓغ اُؼ٘بطش أُشبثٜخ ُٜب ٖٓ ؽ٤ش اُطج٤ؼخ
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 (رزمخ)    أعظ إعذاد انجُبوبد انمبنُخ ومهخض انغُبعبد انمحبعجُخ انهبمخ 2

 

 (رزمخ) مهخض انغُبعبد انمحبعجُخ انهبمخ  2.4

 

 (رزمخ) انمىجىداد غُش انمهمىعخ

 

: ٣ؾزغت اإلؽلبء ػ٠ِ أعبط اُوغؾ اُضبثذ ٝرُي ؽغت اُ٘غجخ اُزب٤ُخ

 

  ع٘ٞاد3ثشآظ أٌُج٤ٞرش ػ٠ِ 

 

أٓب أُٞعٞداد ؿ٤ش أُِٔٞعخ اُز٢ ػٔشٛب اُض٢٘ٓ ؿ٤ش ٓؾذد، ال ٣زْ اؽلبإٛب ٌُٖٝ رزْ ٓشاعؼخ اُزذ٢ٗ ك٢ ه٤ٔزٜب ع٣ٞ٘بً 

رزْ ٓشاعؼخ اُؼٔش اُض٢٘ٓ ُألطَ ؿ٤ش أُِٔٞط . آب ٌَُ أطَ ِٓٔٞط ػ٠ِ ؽذح أٝ ػ٠ِ ٓغزٟٞ اُٞؽذاد أُ٘زغخ ُِ٘وذ

ع٣ٞ٘بً ُزؾذ٣ذ ٓب ارا ًبٕ اُؼٔش ؿ٤ش أُؾذد ال ٣ضاٍ ُٚ ٓب ٣ئ٣ذٙ ثزبس٣خ اػذاد اُج٤بٗبد أُب٤ُخ، ٝارا صجذ ؿ٤ش رُي، كبٕ 

 .اُزـ٤٤ش ٖٓ ػٔش ص٢٘ٓ ؿ٤ش ٓؾذد ا٠ُ ػٔش ص٢٘ٓ ٓؾذد ٣ٌٕٞ ػ٠ِ أعبط ٓغزوج٢ِ

 

٣زْ اؽزغبة األسثبػ أٝ اُخغبئش ػ٘ذ اعزجؼبد أطَ ؿ٤ش ِٓٔٞط ػ٠ِ أٜٗب اُلشم ث٤ٖ اُ٘وذ أُؾظَ ٖٓ اُج٤غ ٝاُو٤ٔخ 

٣زْ اصجبد خغبئش رذ٢ٗ ه٤ٔخ أُٞعٞداد ؿ٤ش أُِٔٞعخ ك٢ ث٤بٕ . أُذسعخ ُألطَ ٣ٝزْ اصجبرٜب ك٢ ث٤بٕ اُذخَ اُشبَٓ

. اُذخَ اُشبَٓ

 

رذوٍ لُم انمىجىداد غُش انمبنُخ  

ٝارا ٝعذ أ١ . روّٞ اُششًخ ك٢ ربس٣خ ث٤بٕ أُشًض أُب٢ُ ثزو٤٤ْ ٓب ارا ًبٕ ٛ٘بى ٓئشش ػ٠ِ آٌب٤ٗخ رذ٢ٗ ه٤ٔخ األطَ

ك٢ ؽبٍ رج٤ٖ إٔ ه٤ٔخ األطَ أُغغِخ أًجش . ٓئشش ٖٓ ٛزا اُ٘ٞع، روّٞ اُششًخ ثزوذ٣ش أُجِؾ اُوبثَ ُالعزشداد ُألطَ

 .ٖٓ اُو٤ٔخ اُوبثِخ ُالعزشداد ٣زْ االػزشاف ثزذ٢ٗ ه٤ٔخ األطَ ؽز٠ رؼبدٍ اُو٤ٔخ اُوبثِخ ُالعزشداد

 

ك٢ ربس٣خ ًَ ث٤بٕ ٓشًض ٓب٢ُ، ٣زْ رو٤٤ْ ٓب ارا ًبٕ ٛ٘بى أ٣خ دالُخ ػ٠ِ إٔ خغبسح رذ٢ٗ رْ االػزشاف ثٜب ك٢ اُغ٘ٞاد 

اُغبثوخ ألطَ ػذا اُشٜشح، ُْ رؼذ رٞعذ أٝ أٜٗب هذ اٗخلؼذ، ٝارا ٝعذد ٛزٙ اُؾبُخ، روّٞ اُششًخ ثزو٤٤ْ أُجِؾ اُوبثَ 

 .ُالعزشداد ُزُي األطَ

٣زْ ػٌظ خغبسح اُزذ٢ٗ أُؼزشف ثٜب ألطَ كوؾ ارا ًبٕ ٛ٘بى رـ٤ش ك٢ اُزوذ٣شاد أُغزخذٓخ ُزؾذ٣ذ ٓجِؾ األطَ اُوبثَ 

ُالعزشداد ٓ٘ز االػزشاف ثآخش خغبسح ك٢ رذ٢ٗ اُو٤ٔخ، ٝارا ًبٗذ اُؾبُخ ًزُي، ٣زْ ص٣بدح أُجِؾ أُشؽَ ُألطَ ا٠ُ 

. ٓجِـٚ اُوبثَ ُالعزشداد

 

 انمىجىداد انمبنُخ وانمُمخ غُش انممكه اعزشدادهب  رذوٍ

 

ك٢ ربس٣خ ًَ ث٤بٕ ٓشًض ٓب٢ُ، ٣غشٟ رو٤٤ْ ُزؾذ٣ذ ٓب ارا ًبٕ ٣ٞعذ د٤َُ ٓٞػٞػ٢ ػ٠ِ اؽزٔبٍ اٗخلبع دائْ ُو٤ٔخ 

 .كـ٢ ؽبُخ ٝعٞد د٤َُ ًٜزا رو٤ذ أ١ خغبسح ك٢ ث٤بٕ اُذخَ اُشبَٓ. ثؼغ أُٞعٞداد أُب٤ُخ

 

: ٣زْ رؾذ٣ذ خغبسح االٗخلبع ًبُزب٢ُ

 

. ثبُ٘غجخ ُِٔٞعٞداد أُغغِخ ثبُو٤ٔخ اُؼبدُخ، خغبسح االٗخلبع ٢ٛ اُلشم ث٤ٖ اُزٌِلخ ٝاُو٤ٔخ اُؼبدُخ ُألطَ (أ

ثبُ٘غجخ ُِٔٞعٞداد أُغغِخ ثبُزٌِلخ، خغبسح االٗخلبع ٢ٛ اُلشم ث٤ٖ اُزٌِلخ ٝاُو٤ٔخ اُؾب٤ُخ ُِزذكوبد اُ٘وذ٣خ  (ة

 .أُغزوج٤ِخ ٓخظٞٓخ ثٔؼذٍ اُؼبئذ اُلؼ٢ِ ُٔٞعٞداد ٓب٤ُخ ٓٔبصِخ

 

احزُبطٍ األلغبط غُش انمكزغجخ 

رؾزغت األهغبؽ ؿ٤ش أٌُزغجخ أُزؼِوخ ثؤػٔبٍ اُزؤ٤ٓ٘بد اُؼبٓخ ٝاُزؤ٤ٖٓ اُظؾ٢ ػ٠ِ أعبط اُ٘غجخ أُئ٣ٞخ ٖٓ طبك٢ 

 . األهغبؽ أٌُززجخ ٝرغب١ٝ ػ٠ِ األهَ اُؾذ األد٠ٗ أُزٞعت ؽغت هٞا٤ٖٗ اُزؤ٤ٖٓ اُ٘بكزح ك٢ اُغٜٔٞس٣خ اُؼشث٤خ اُغٞس٣خ

 

.
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 (رزمخ)    أعظ إعذاد انجُبوبد انمبنُخ ومهخض انغُبعبد انمحبعجُخ انهبمخ 2

 

 (رزمخ) مهخض انغُبعبد انمحبعجُخ انهبمخ  2.4

 

 (رزمخ) احزُبطٍ األلغبط غُش انمكزغجخ

 

٣زْ اؽزغبة اؽز٤بؽ٢ األهغبؽ ؿ٤ش أٌُزغجخ ألػٔبٍ اُزؤ٤ٓ٘بد اُطج٤خ ٝٓغٔٞػبد اُزؤ٤ٖٓ ػ٠ِ اُؾ٤بح اعز٘بداً ُِزو٤٤ْ 

 .اإلًزٞاس١ أُغزوَ ؽغت ٓزطِجبد اُوبٕٗٞ أُؾ٢ِ

 

اُزؤ٤ٓ٘بد اُطج٤خ ٝٓغٔٞػبد اُزؤ٤ٖٓ ػ٠ِ اُؾ٤بح 

إ االكزشاػبد أُغزخذٓخ ك٢ رو٤٤ْ اُخج٤ش اُؾغبث٢ الؽز٤بؽ٤بد األهغبؽ ؿ٤ش أٌُزغجخ ثبُ٘غجخ ُِزؤ٤ٓ٘بد اُطج٤خ 

. ٝاُزؤ٤ٖٓ ػ٠ِ اُؾ٤بح ُِششًخ رغز٘ذ ا٠ُ خجشح اُششًخ

 

 رمم دائىخ ومغزحمبد

٣زْ اصجبد أُطِٞثبد ُِٔجبُؾ أُغزؾوخ اُغذاد ك٢ أُغزوجَ ُِجؼبئغ أٝ اُخذٓبد أُغزِٔخ عٞاء رٔذ أٝ ُْ رزْ أُطبُجخ 

 .ثٜب ٖٓ هجَ أُٞسد

 

 انمخظظبد

ٗبشئخ ػٖ أؽذاس عبثوخ ٝإ  (هب٤ٗٞٗخ أٝ ػ٤٘ٔخ)اُزضآبد ؽب٤ُخ ششًخ ٣زْ االػزشاف ثبُٔخظظبد ػ٘ذٓب ٣ٌٕٞ ػ٠ِ اٍ

 .رغذ٣ذ االُزضآبد ٓؾزَٔ ٣ٌٖٝٔ ه٤بط ه٤ٔزٜب ثشٌَ ٣ؼزٔذ ػ٤ِٚ

 

رىصَعبد األسثبح عه األعهم انعبدَخ  

٣زْ االػزشاف ثزٞص٣ؼبد األسثبػ ػٖ األعْٜ اُؼبد٣خ ًبُزضاّ ٣ٝزْ ر٘ض٣ِٜب ٖٓ ؽوٞم ا٤ٌُِٔخ ػ٘ذ أُٞاكوخ ػ٤ِٜب ٖٓ هجَ 

. ٓغب٢ٔٛ اُششًخ، ًٔب ٣زْ اإلكظبػ ػٖ رٞص٣ؼبد األسثبػ أُٞاكن ػ٤ِٜب ثؼذ ربس٣خ ث٤بٕ أُشًض أُب٢ُ

 

 إعذاد رمبسَش انمطبعبد

٣ٔضَ هطبع األػٔبٍ ٓغٔٞػخ ٖٓ أُٞعٞداد ٝاُؼ٤ِٔبد اُز٢ رؼَٔ ػ٠ِ روذ٣ْ أُ٘زغبد أٝ اُخذٓبد اُز٢ رخؼغ 

.  ُِٔخبؽش ٝاُؼٞائذ ٝرٌٕٞ ٓخزِلخ ػٖ رِي اُؼبئذح ُوطبػبد األػٔبٍ األخشٟ

 

رظىُف انمىزجبد 

هذ هجِذ ثٔٞعجٜب ٓخبؽش اُزؤ٤ٖٓ اُغٞٛش٣خ ٖٓ ؽشف آخش  (أُئٖٓ)إ ػوٞد اُزؤ٤ٖٓ ٢ٛ اُؼوٞد اُز٢ رٌٕٞ اُششًخ 

اُؾذس أُئٖٓ )ٝرُي ثبُٔٞاكوخ ػ٠ِ رؼ٣ٞغ ؽبَٓ اُٞص٤وخ ارا ًبٕ ؽذس ٓغزوج٢ِ ؿ٤ش ٓئًذ ٝٓؾذد  (ؽبَٓ اُٞص٤وخ)

ثظٞسح ػبٓخ، روّٞ اُششًخ ثزؾذ٣ذ ك٤ٔب ارا ًبٕ ُذ٣ٜب ٓخبؽش رؤ٤ٖٓ عٞٛش٣خ ثٔوبسٗخ . ٣ئصش عِجبً ػ٠ِ ؽبَٓ اُٞص٤وخ (ػ٘ٚ

. أُضا٣ب أُذكٞػخ ٓغ أُضا٣ب أُزٞعجخ اُذكغ ارا ًبٕ اُؾذس أُئٖٓ ُْ ٣ؾذس

 

ػ٘ذٓب ٣زْ رظ٤٘ق ػوذ ػ٠ِ أٗٚ ػوذ رؤ٤ٖٓ كبٗٚ ٣جو٠ ػوذ رؤ٤ٖٓ ُجو٤خ ٓذح عش٣بٗٚ، ؽز٠ ُٞ اٗخلؼذ ٓخبؽش اُزؤ٤ٖٓ 

. ثظٞسح عٞٛش٣خ خالٍ ٛزٙ اُلزشح، اال ارا اُـ٤ذ ع٤ٔغ اُؾوٞم ٝاالُزضآبد أٝ اٗزٜذ ٓذح عش٣بٜٗب

 

. ال رٞعذ ُذٟ اُششًخ أ١ ػوٞد اعزضٔبس أٝ أ٣خ ػوٞد رؤ٤ٖٓ راد ٓضا٣ب ٓشبسًخ ؿ٤ش ٓششٝؽخ

 

عمىد اإلَجبس 

أ١ ارا ًبٕ اُؼوذ ٣ٔ٘ؼ اُؾن . رو٤ْ اُششًخ ػ٘ذ ثذء اُؼوذ ٓب ارا ًبٕ ٛزا اُؼوذ ػجبسح ػٖ ػوذ ا٣غبس أٝ ٣ؾز١ٞ ػ٠ِ ا٣غبس

. ك٢ اُزؾٌْ ك٢ اعزخذاّ األطَ أُؾذد ُلزشح ٖٓ اُٞهذ ٓوبثَ ػٞع

 

 انششكخ كمغزأجش -

رطجن اُششًخ ؽش٣وخ االػزشاف ٝاُو٤بط اُلشد١ ُغ٤ٔغ ػوٞد اإل٣غبس، ثبعزض٘بء ػوٞد اإل٣غبس هظ٤شح األعَ أٝ أُزؼِوخ 

 ٝاُز٢  األطٍٞرؼزشف اُششًخ ثبُزضآبد ػوٞد اإل٣غبس ُزغذ٣ذ ٓذكٞػبد اإل٣غبس ٝؽوبعزخذاّ. ثؤطٍٞ ٓ٘خلؼخ اُو٤ٔخ

. رٔضَ اُؾن ثبعزخذاّ األطٍٞ ٓٞػٞع اُؼوذ

 



 (م.م.ش)المساهمة المغفلة الخاصة /أدٌر/ سورٌة–شركة أدونٌس للتأمٌن 

  المالٌةإٌضاحات حول البٌانات
 2020 كانون األول 31

17 

 

 (رزمخ)    أعظ إعذاد انجُبوبد انمبنُخ ومهخض انغُبعبد انمحبعجُخ انهبمخ 2

 

 (رزمخ) مهخض انغُبعبد انمحبعجُخ انهبمخ  2.4

 

 (رزمخ) عمىد اإلَجبس

 

 (رزمخ) انششكخ كمغزأجش -
 

  األطٍٞؽن اعزخذاّ ( أ

أ١ اُزبس٣خ اُز١ ٣ٌٕٞ ك٤ٚ األطَ ٓٞػٞع اُؼوذ ) ك٢ ربس٣خ ثذء ػوذ اإل٣غبس  األطٍٞرؼزشف اُششًخ ثؾن اعزخذاّ

 ثبُزٌِلخ، ٓطشًٝؽب ٜٓ٘ب أ١ ٓغٔغ ُالٛزالى أٝ خغبئش اٗخلبع  األط٣ٍٞزْ ه٤بط ؽن اعزخذاّ. (ٓزٞكشاً ُالعزخذاّ

ػ٠ِ ٓوذاس ٓطِٞثبد  األطٍٞ رشزَٔ رٌِلخ ؽن اعزخذاّ. اُو٤ٔخ أُزشأًخ، ٝٓؼذُخ ثؤ١ اػبدح رو٤٤ْ الُزضآبد اإل٣غبس

اإل٣غبس أُؼزشف ثٜب، ٝاُزٌب٤ُق أُجبششح األ٤ُٝخ أُزٌجذح، ٝٓذكٞػبد اإل٣غبس اُز٢ دكؼذ ػ٘ذ أٝ هجَ ربس٣خ اُجذء، 

ػ٠ِ أعبط اُوغؾ اُضبثذ ػ٠ِ ٓذٟ كزشح  األطٍٞ ٣زْ اعزٜالى ؽن اعزخذاّ. ٓطشًٝؽب ٜٓ٘ب أ١ ؽٞاكض ا٣غبس ٓغزِٔخ

٣ؼب ُخغبئش اٗخلبع  األطٞألخؼغ ؽن اعزخذا١ّٝ. ػوذ اإل٣غبس أٝ اُؼٔش اإلٗزبع٢ أُوذس ُألطٍٞ، أ٣ٜٔب أهظش

 .اُو٤ٔخ
 

 اُزضآبد ػوٞد اإل٣غبس ( ة

ك٢ ربس٣خ ثذء ػوذ اإل٣غبس، رؼزشف اُششًخ ثبُزضآبد ػوٞد اإل٣غبس ٓوبعخ ثبُو٤ٔخ اُؾب٤ُخ ُٔذكٞػبد اإل٣غبس اُز٢ ٣غت 

ثٔب ك٢ رُي )رزؼٖٔ ٓذكٞػبد ػوٞد اإل٣غبس ٓذكٞػبد صبثزخ . ػ٠ِ اُششًخ دكؼٜب ػ٠ِ ٓذٟ كزشح ػوذ اإل٣غبس

ٓطشًٝؽب ٜٓ٘ب أ١ ؽٞاكض ا٣غبس ٓغزؾوخ اُوجغ ٝٓذكٞػبد اإل٣غبس أُزـ٤شح ٝاُز٢  (ٓذكٞػبد صبثزخ ؿ٤ش ٓؼٔٞٗخ

رزؼٖٔ ٓذكٞػبد ػوٞد اإل٣غبس . رؼزٔذ ػ٠ِ ٓئشش أٝ ٓؼذٍ، ٝأُجبُؾ أُزٞهغ دكؼٜب ثٔٞعت ػٔبٗبد اُو٤ٔخ أُزجو٤خ

أ٣ًؼب عؼش ٓٔبسعخ خ٤بس اُششاء اُز١ ٖٓ أُئًذ ا٠ُ ؽذ ٓؼوٍٞ إٔ رٔبسعٚ اُششًخ ٝٓذكٞػبد ؿشآبد اٜٗبء اُؼوذ، 

 .ارا ًبٗذ ششٝؽ ػوذ اإل٣غبس رج٤ٖ إٔ ُِششًخ اُخ٤بس ثبٜٗبء اُؼوذ

اال ك٢ ؽبٍ ٣زْ ًبٗذ  رزؼِن )٣زْ ادساط ٓذكٞػبد اإل٣غبس أُزـ٤شح اُز٢ ال رؼزٔذ ػ٠ِ ٓئشش أٝ ٓؼذٍ ًٔظشٝكبد 

 .ك٢ اُلزشح اُز٢ ٣ؾذس ك٤ٜب اُؾذس أٝ اُظشف اُز١ ٣ئد١ ا٠ُ اُذكغ (ثبٗزبط أُخضٕٝ
 

ػ٘ذ ؽغبة اُو٤ٔخ اُؾب٤ُخ ُٔذكٞػبد اإل٣غبس، رغزخذّ اُششًخ ٓؼذٍ االهزشاع أُزضا٣ذ ك٢ ربس٣خ ثذء اإل٣غبس ألٕ عؼش اُلبئذح 

ثؼذ ربس٣خ اُجذء، ٣ض٣ذ ٓجِؾ اُزضآبد ػوٞد اإل٣غبس ٤ُؼٌظ رشاًْ اُلبئذح . اُؼ٢٘ٔ ك٢ ػوذ اإل٣غبس ال ٣ٌٖٔ رؾذ٣ذٙ ثغُٜٞخ

ثبإلػبكخ ا٠ُ رُي، ٣زْ اػبدح ه٤بط اُو٤ٔخ اُذكزش٣خ الُزضآبد ػوٞد اإل٣غبس ارا ًبٕ ٛ٘بى . ٣ٝ٘خلغ ػ٘ذ اُو٤بّ ثٔذكٞػبد اإل٣غبس

ػ٠ِ عج٤َ أُضبٍ، اُزـ٤٤شاد ك٢ أُذكٞػبد أُغزوج٤ِخ اُ٘برغخ )رؼذ٣َ أٝ رـ٤٤ش ك٢ ٓذح اإل٣غبس أٝ رـ٤٤ش ك٢ ٓذكٞػبد اإل٣غبس 

.أٝ رـ٤٤ش ك٢ رو٤٤ْ خ٤بس ششاء األطَ ٓٞػٞع اُؼوذ (ػٖ اُزـ٤ش ك٢ أُئشش أٝ أُؼذٍ أُغزخذّ ك٢ رؾذ٣ذ ٓذكٞػبد اإل٣غبس  
 

ػوٞد اإل٣غبس هظ٤شح األعَ ٝػوٞد اإل٣غبس أُزؼِوخ ثؤطٍٞ ٓ٘خلؼخ اُو٤ٔخ  (ط
ػوٞد اإل٣غبس )رطجن اُششًخ اػلبء االػزشاف ثؼوٞد اإل٣غبس هظ٤شح األعَ ثبُ٘غجخ ُؼوٞد اإل٣غبس هظ٤شح األعَ ُذ٣ٜب 

ًٔب رطجن أ٣ًؼب اػلبء االػزشاف ثؼوٞد . ( شًٜشا أٝ أهَ ٖٓ ربس٣خ اُجذء ٝال رؾز١ٞ ػ٠ِ خ٤بس ششاء12اُز٢ رجِؾ ٓذرٜب 

٣زْ االػزشاف ثٔذكٞػبد اإل٣غبس ُإل٣غبساد هظ٤شح األعَ ٝػوٞد اإل٣غبس . اإل٣غبس أُزؼِوخ ثؤطٍٞ ٓ٘خلؼخ اُو٤ٔخ

. أُزؼِوخ ثؤطٍٞ ٓ٘خلؼخ اُو٤ٔخ ًٔظشٝف ػ٠ِ أعبط اُوغؾ اُضبثذ ػ٠ِ ٓذٟ كزشح اإل٣غبس
 

انششكخ كمؤجش  -
٣زْ رظ٤٘ق ػوٞد اإل٣غبس اُز٢ ال ر٘وَ ك٤ٜب اُششًخ ثشٌَ عٞٛش١ ع٤ٔغ أُخبؽش ٝأُ٘بكغ أُزؼِوخ ث٤ٌِٔخ األطَ 

 ًؼوٞد رؤع٤ش رشـ٢ِ٤
 

  أهم االجزهبداد وانزمذَشاد انمحبعجُخ 2.5
 

إ اػذاد اُج٤بٗبد أُب٤ُخ ٣زطِت ٖٓ اداسح اُششًخ اُو٤بّ ثزوذ٣شاد ٝاعزٜبداد رئصش ك٢ ه٤ٔخ أُٞعٞداد ٝأُطِٞثبد 

ًٔب إٔ ٛزٙ اُزوذ٣شاد ٝاالعزٜبداد . أُب٤ُخ ك٢ اُج٤بٗبد أُب٤ُخ ثبإلػبكخ ا٠ُ االُزضآبد أُؾزَٔ إٔ رطشأ أُلظؼ ػٜ٘ب

 .رئصش ك٢ اإل٣شاداد ٝأُظبس٣ق ٝأُخظظبد ٝاالؽز٤بؽ٤بد اُز٢ رظٜش ػٖٔ ث٤بٕ اُذخَ اُشبَٓ
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 (رزمخ)    أعظ إعذاد انجُبوبد انمبنُخ ومهخض انغُبعبد انمحبعجُخ انهبمخ 2

 

 (رزمخ)  أهم االجزهبداد وانزمذَشاد انمحبعجُخ 2.6

 

إ أْٛ اُزوذ٣شاد ٝاُلشػ٤بد اُشئ٤غ٤خ أُزؼِوخ ثبُزوذ٣شاد أُغزوج٤ِخ ُألؽذاس ؿ٤ش أُئًذح ك٢ ربس٣خ اُج٤بٗبد أُب٤ُخ 

ٝاُز٢ هذ ٣٘زظ ػٜ٘ب ٓخبؽش ٛبٓخ ٖٓ أٌُٖٔ إٔ رئد١ ا٠ُ رؼذ٣الد عٞٛش٣خ ك٢ أسطذح أُٞعٞداد ٝأُطِٞثبد 

 :اُظبٛشح ك٢ اُج٤بٗبد أُب٤ُخ خالٍ اُغ٘خ اُوبدٓخ ٢ٛ ًٔب ٢ِ٣

 

 احزُبطٍ رعىَضبد رحذ انزغىَخ وحىادس ولعذ ونم َجهغ عىهب
 أُطبُجبد اُز٢ رٔذ ػٖاُؾٌْ اُغ٤ذ ٖٓ هجَ اإلداسح أٓش ٓطِٞة ػ٘ذ روذ٣ش أُجبُؾ أُغزؾوخ ُؾب٢ِٓ اُؼوٞد اُ٘بشئخ 

. ػٖٔ ػوٞد اُزؤ٤ٖٓ

ٓضَ ٛزٙ اُزوذ٣شاد ػشٝس٣خ اعز٘بدا ا٠ُ االكزشاػبد اُشئ٤غ٤خ ؽٍٞ ػذ٣ذ ٖٓ اُؼٞآَ اُز٢ رزؼٖٔ اُزلبٝد ٝاالؽزٔب٤ُخ 

ٝدسعبد اُؾٌْ اػبكخ ا٠ُ شٌٞى ٝٗزبئظ كؼ٤ِخ هذ رخزِق ػٖ روذ٣شاد اإلداسح ٓٔب ٣ئد١ ا٠ُ رـ٤٤شاد ك٢ االُزضآبد 

ػ٠ِ ٝعٚ اُخظٞص، ٣غت اعشاء روذ٣شاد رٌِلخ ٜٗبئ٤خ ُِزٌِلخ أُزٞهؼخ ُِٔطبُجبد أُجِؾ ػٜ٘ب ثزبس٣خ ث٤بٕ . أُوذسح

أُشًض أُب٢ُ ُٝزٌِلخ أُطبُجبد اُٜ٘بئ٤خ أُزٞهؼخ ُِٔطبُجبد اُز٢ ٝهؼذ هجَ ربس٣خ ث٤بٕ أُشًض أُب٢ُ ٌُٖ ُْ ٣زْ 

. اإلثالؽ ػٜ٘ب اال ثؼذ ربس٣خ ث٤بٕ أُشًض أُب٢ُ

 

اُطش٣وخ األعبع٤خ أُزج٘بح ٖٓ هجَ اإلداسح ػ٘ذ روذ٣ش رٌِلخ أُطبُجبد أُجِؾ ػٜ٘ب ٝرٌِلخ أُطبُجبد اُٜ٘بئ٤خ أُزٞهؼخ 

ُِٔطبُجبد اُز٢ ٝهؼذ ٌُٖٝ ُْ ٣زْ اإلثالؽ ػٜ٘ب ثؼذ، ٛٞ اعزخذاّ ٗٔؾ رغ٣ٞبد أُطبُجبد اُغبثوخ ُزٞهغ ٗٔؾ رغ٣ٞخ 

اُخجشاء . أُطبُجبد اُز٢ رزطِت هشاساد اُزؾ٤ٌْ أٝ اُِغٞء ُِوؼبء ٣زْ روذ٣شٛب ثشٌَ ٓغزوَ. أُطبُجبد أُزٞهؼخ

روّٞ اإلداسح ثٔشاعؼخ ٓخظظبرٜب ُِٔطبُجبد اُوبئٔخ ٝأُطبُجبد اُز٢ . ػبدح ٓب ٣وذسٕٝ ٓطبُجبد اُؼوبسادأُغزوِٕٞ 

. ٝهؼذ ُْٝ ٣جِؾ ػٜ٘ب ثشٌَ دٝس١

 

مجذأ االعزمشاسَخ 

ٝػ٠ِ اُشؿْ ٖٓ ؽبُخ . هبٓذ اداسح اُششًخ ثزوذ٣ش ٓذٟ هذسح اُششًخ ُالعزٔشاس ك٢ اُؼَٔ ػ٠ِ أعبط ٓجذأ االعزٔشاس٣خ

ػذّ االعزوشاس اُز٢ رٔش ثٜب اُغٜٔٞس٣خ اُؼشث٤خ اُغٞس٣خ ٝؽبُخ ػذّ اُز٤وٖ أُغزوج٤ِخ كبٕ االداسح ٓزؤًذح ٖٓ إٔ اُششًخ 

ٝػالٝح ػ٠ِ رُي، كبٕ االداسح . ُذ٣ٜب أُٞاسد اٌُبك٤خ ُزغبػذٛب ػ٠ِ االعزٔشاس ثبُؼَٔ ك٢ أُذٟ أُغزوج٢ِ أُ٘ظٞس

. ٤ُغذ ػ٠ِ دسا٣خ ثؤ٣خ أٓٞس عٞٛش٣خ ٖٓ أٌُٖٔ إٔ رض٤ش شًٌٜٞبٓخ ؽٍٞ هذسح اُششًخ ػ٠ِ االعزٔشاس ًٔ٘شؤح ٓغزٔشح

 .ث٘بء ػ٤ِٚ، كوذ رْ اػذاد اُج٤بٗبد أُب٤ُخ ػ٠ِ أعبط ٓجذأ االعزٔشاس٣خ

 

انمىجىداد انضشَجُخ انمؤجهخ 

٣زْ االػزشاف ثبُٔٞعٞداد اُؼش٣ج٤خ أُئعِخ ػٖ اُخغبئش أٝ أُظبس٣ق ؿ٤ش اُخبػؼخ ُِؼش٣جخ ٝأُزٞهغ االعزلبدح 

٣زطِت االػزشاف ثبُٔٞعٞداد اُؼش٣ج٤خ أُـئعِخ روذ٣شاد ٖٓ اإلداسح ٓج٤٘خ ػ٠ِ كزشح . ٜٓ٘ب ػ٘ذ رؾون اُشثؼ اُؼش٣ج٢

. ٝٓجبُؾ األسثبػ أُغزوج٤ِخ اُخبػؼخ ُِؼش٣جخ ثبإلػبكخ ا٠ُ خطؾ اُؼش٣جخ أُغزوج٤ِخ

 

 إَشاداد األلغبط انمكزغجخ
 

أٓب أهغبؽ اُزؤ٤ٖٓ ؿ٤ش . ٣زْ رؾ٣َٞ أهغبؽ اُزؤ٤ٖٓ ا٠ُ اإل٣شاداد ثبُ٘غجخ ُٞصبئن اُزؤ٤ٖٓ اُز٢ ر٘ز٢ٜ خالٍ اُغ٘خ أُب٤ُخ

.  أٌُزغجخ ك٢ٜ رٔضَ اُغضء أُزجو٢ ٖٓ طبك٢ أهغبؽ اُزؤ٤ٖٓ أٌُززجخ أُزؼِوخ ثبُلزشح ؿ٤ش أُ٘ز٤ٜخ ٖٓ اُـطبء اُزؤ٢٘٤ٓ

 

 انزعىَضبد

رزؼٖٔ اُزؼ٣ٞؼبد أُجبُؾ أُغزؾوخ ُؾب٢ِٓ ٝصبئن اُزؤ٤ٖٓ ٝأؽشاف أخشٟ ٝٗلوبد رؼذ٣الد اُخغبسح أُزؼِوخ ثٜب، 

رزؤُق . ٓطشٝؽبً ٜٓ٘ب طبك٢ اُو٤ٔخ أُزجو٤خ ٝأُغزشداد األخشٟ ٣ٝزْ رغغ٤ِٜب ك٢ ث٤بٕ اُذخَ اُشبَٓ ػ٘ذ ؽذٝصٜب

 . أُطبُجبد ٖٓ أُجبُؾ أُغزؾوخ أُوذسح ك٤ٔب ٣خض أُطبُجبد أُجِؾ ػٜ٘ب ٝرِي ؿ٤ش أُجِؾ ػٜ٘ب ثزبس٣خ ث٤بٕ أُشًض أُب٢ُ

 

اػبكخ ُزُي، ٣زْ ر٣ٌٖٞ ٓخظض ث٘بء ػ٠ِ روذ٣ش . روّٞ اُششًخ ثزوذ٣ش ٓطبُجبرٜب ثشٌَ ػبّ ث٘بء ػ٠ِ رغشثزٜب اُغبثوخ

أ٣خ . اإلداسح ٝاُخجشح اُغبثوخ ُِششًخ ُٔوبثِخ رٌِلخ رغ٣ٞخ أُطبُجبد أُزٌجذح ؿ٤ش أُجِؾ ػٜ٘ب ثزبس٣خ ث٤بٕ أُشًض أُب٢ُ

كشٝهبد ث٤ٖ أُخظظبد ثزبس٣خ ث٤بٕ أُشًض أُب٢ُ ٝث٤ٖ اُزغ٣ٞبد ٝأُخظظبد ُِغ٘خ اُزب٤ُخ ٣زْ ه٤ذٛب ػٖٔ ث٤بٕ 

 .اُذخَ اُشبَٓ
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األقساط المكتسبة  3

 
 2020  2019 

لٌرة سورٌة   لٌرة سورٌة 
    

 447,743,023   739,697,235          إجمالً األقساط المكتتبة 
 (45,528,683)  (103,391,049)  (*)الحركة فً األقساط غٌر المكتسبة

    
 402,214,340   636,306,186إجمالً األقساط المكتسبة 

    

    
 (211,047,628)  (335,314,344) حصة معٌدي التأمٌن من األقساط المكتتبة 

 23,483,746   45,982,541 (*)الحركة فً حصة معٌدي التأمٌن من األقساط غٌر المكتسبة
    

 (187,563,882)  (289,331,803) حصة معٌدي التأمٌن من األقساط المكتسبة 
    

صافً األقساط المكتسبة 
            

346,974,383  
 214,650,458 

    
 

لٌرة سورٌة بٌنما بلغ  (57,408,508)مبلغ 2020 كانون األول31بلغ صافً الحركة فً األقساط غٌر المكتسبة كما فً  (*)

 .2019 كانون األول 31لٌرة سورٌة كما فً  (22,044,937)
 

 عموالت مقبوضة من معٌدي التأمٌن 4
 

ٌمثل هذا المبلغ إٌراد العموالت التً تحصل علٌها الشركة مقابل األقساط التً توزعها على معٌدي التأمٌن لتوزٌع المخاطر، 
. وتكون نسبة ثابتة من األقساط المكتتبة للفترة بناءًا على االتفاقٌة بٌن الشركة ومعٌدي التأمٌن

: توزعت العموالت المقبوضة من معٌدي التأمٌن كما ٌلً
 
 

 2020  2019 
لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  
    

 39,964,260   66,837,789              عموالت إعادة محلٌة 
 8,190,803   6,082,814                عموالت إعادة خارجٌة 
 5,186,068   10,819,638              عموالت على األرباح 

               83,740,241   53,341,131 
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 التعوٌضات المتكبدة  5
 
 2020 

 
 

إجمبنٍ 

 

حظخ معُذٌ انزأمُه 

  

انظبفٍ 

نُشح عىسَخ  نُشح عىسَخ  نُشح عىسَخ  
      

  133,931,360             (68,261,320)    202,192,680اُزؼ٣ٞؼبد أُذكٞػخ 

  1,281,758                 (267,934,864)    269,216,622اُزـ٤ش ك٢ اؽز٤بؽ٢ رؼ٣ٞؼبد رؾذ اُزغ٣ٞخ 

  2,235,816                 (39,603,570)    41,839,386اُزـ٤ش ك٢ اؽز٤بؽ٢ رؼ٣ٞؼبد ٝهؼذ ُْٝ ٣جِؾ ػٜ٘ب 

  137,448,934             (375,799,754)    513,248,688 طبك٢ اُ٘ؼ٣ٞؼبد أُزٌجذح

 

  عموالت وحوافز اإلنتاج6
 

تقوم الشركة بدفع حوافز لموظفً الشركة باإلضافة إلى عموالت لقاء عقود التأمٌن التً ٌتم االكتتاب بها، وهما ٌمثبلن نسبة من 
 .، تجاوزت عمولة بعض الموظفٌن ثبلثة أضعاف رواتبهم السنوٌةقسط التأمٌن المكتتب به

 

 
 المصارٌف التأمٌنٌة األخرى 7
 

 2020  2019 
لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  

    
 7,442,172   12,780,898األتعاب اإلدارٌة لشركات إدارة النفقات الطبٌة 

 466,259   337,200تكالٌف صندوق تعوٌض متضرري حوادث السٌر مجهولة السبب 
 1,734,840   2,327,169مصروف فوائد على مبالغ محتفظ بها حسب اتفاقٌات إعادة التأمٌن 

 2,241,193   3,313,260تكالٌف تأمٌن أخرى 
 2,331,297   1,686,008 بدالت هٌئة اإلشراف على التأمٌن

 
20,444,535   14,215,761 

 
 

 2019 

 
 

اعٔب٢ُ 
 

ؽظخ ٓؼ٤ذ١ اُزؤ٤ٖٓ 
  

اُظبك٢ 

٤ُشح عٞس٣خ  ٤ُشح عٞس٣خ  ٤ُشح عٞس٣خ  
      

  79,167,960   (45,905,289)    125,073,249 اُزؼ٣ٞؼبد أُذكٞػخ 
 (11,090,827)   (126,086,466)    114,995,639 اُزـ٤ش ك٢ اؽز٤بؽ٢ رؼ٣ٞؼبد رؾذ اُزغ٣ٞخ 

اُزـ٤ش ك٢ اؽز٤بؽ٢ رؼ٣ٞؼبد ٝهؼذ ُْٝ ٣جِؾ 
 (6,035,702)   (19,872,714)    13,837,012 ػٜ٘ب 

  62,041,431   (191,864,469)    253,905,900  طبك٢ اُ٘ؼ٣ٞؼبد أُزٌجذح
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رسوم هٌئة اإلشراف على التأمٌن   8

 
 على أن 2004 أٌلول 27 الصادر عن وزارة االقتصاد والتجارة فً 68نصت المادة الحادٌة عشرة من المرسوم التشرٌعً رقم 

تستوفً هٌئة اإلشراف على التأمٌن بدل سنوي من شركات التأمٌن بنسبة ستة باأللف من إجمالً األقساط السنوٌة الصافٌة 
: رسوم ما ٌلًحٌث بلغت هذه ال. المتحققة لكل شركة تأمٌن

 
 2020  2019 

لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  

 748,876,363  (أُزؾووخ)اعٔب٢ُ األهغبؽ أٌُززجخ 

 

452,913,834 

 %0.60  %0.60ٗغجخ ا٤ُٜئخ  
    

 2,717,483  4,493,258 ػ٠ِ اُزؤ٤ٖٓسعّٞ ٤ٛئخ اإلششاف 

 
 
  المصارٌف العمومٌة واإلدارٌة9

 
 2020  2019 
 ٤ُشح عٞس٣خ  نُشح عىسَخ 
    

 115,264,128   165,002,438 سٝارت ٝٓضا٣ب ٌٝٓبكآد أُٞظل٤ٖ
 27,472,250   29,630,625ٌٓبكآد اداسح ػ٤ِب 

 22,470,958   30,686,577 اعزٜالًبد ٝاؽلبءاد
 15,215,000   8,871,045أرؼبة ٤ٜ٘ٓخ 

 15,100,000   15,100,000 اعزٜالى ؽن اعزخذاّ األطَ
 9,886,357   12,976,891             ٛبرق ٤ٓٝبٙ ًٜٝشثبء 

 4,174,950   4,943,430دػب٣خ ٝاػالٕ 
 3,724,790   8,700,582ػش٣جخ سٝارت ٝأعٞس اداسح ػ٤ِب 

 2,921,480   7,282,450 ط٤بٗخ ٝاطالػ
 2,008,255   11,909,225 ؽجبػخ ٝهشؽبع٤خ

 1,769,975   3,309,975ثذٍ ر٘والد 
 1,601,600   3,292,133               اشزشاًبد 

 1,282,995   2,913,570               ٓظبس٣ق هؼبئ٤خ 
 51,000  -ٓظبس٣ق اهبٓخ 

 20,440,384   28,522,745             أخشٟ  

            334,086,886   243,384,122 

 
 الناتجة عن تغٌرات أسعار الصرف   غٌر المحققةرباح والخسائراأل 10

 
تم تعدٌل طرٌقة عرض األرباح الناتجة عن  ،2014 لعام 12 بناء على تعمٌم هٌئة األوراق واألسواق المالٌة السورٌة رقم

تغٌرات أسعار الصرف عن طرٌق فصل تغٌرات أسعار الصرف المحققة الناتجة عن التعامبلت بالعمبلت األجنبٌة عن تغٌرات 
تم فصل األرباح الناتجة عن تغٌرات أسعار  .أسعار الصرف غٌر المحققة الناتجة عن إعادة تقٌٌم األصول وااللتزامات النقدٌة

وقد كان سعر الصرف السائد . الصرف فً بٌان الدخل الشامل وفً بٌان المركز المالً وفً بٌان التغٌرات فً حقوق الملكٌة
وبتارٌخ  للٌورو 1,532.95 واألمرٌكًلٌرة سورٌة للدوالر 1,256 مبلغ 2020كانون األول 31حسب البنك المركزي بتارٌخ 

.   للٌورو488.63 األمرٌكً و لٌرة سورٌة للدوالر436 مبلغ 2019 كانون األول 31
 

ٝاُز٢ ٗزغذ ػٖ ػ٤ِٔبد رٔذ ٓغ ٓؼ٤ذ١ اُزؤ٤ٖٓ أدد ا٠ُ رؾون ٛزٙ )رْ رؾ٣َٞ أسثبػ ٓؾووخ ٗبرغخ ػٖ رـ٤شاد أعؼبس اُظشف 

 .ٖٓ ٌٓبعت ٓذٝسح ؿ٤ش ٓؾووخ ا٠ُ أسثبػ ٓذٝسح ٓؾووخ ك٢ ث٤بٕ رـ٤شاد ؽوٞم ا٤ٌُِٔخ (أُجبُؾ

 



 (م.م.ش)المساهمة المغفلة الخاصة /أدٌر/ سورٌة–شركة أدونٌس للتأمٌن 

  المالٌةإٌضاحات حول البٌانات
 2020 كانون األول 31

22 

 
 إٌرادات أخرى  11

 
 2020  2019 
 لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة 

 48,826,637   64,377,199               (*)ا٣شاد رؤع٤ش 

 1,346,985   2,974,665                 ا٣شاداد رشـ٤ِ٤خ أخشٟ

               67,351,864   50,173,622 
    

 
 ٓوش اُششًخ اُشئ٤غ٢ ُج٘ي ث٤جِٞط، ؽ٤ش إٔ ث٘ي ث٤جِٞط ٛٞ أؽذ األؽشاف راد اُؼالهخ ثبُ٘غجخ أعضاء ٖٓ ٣ٔضَ ا٣شاد ا٣غبس (*)

عٞس٣خ  – ُششًخ اد٤ٗٝظ ُِزؤ٤ٖٓ 

 
 ضرٌبة الدخل 12
 

: تسوٌة الربح المحاسبً مع الربح الضرٌبً

 
 2020  2019 

 لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة 
    

 72,503,017   337,848,874 الربح قبل الضرٌبة
    : ٌضاف

 18,407,585   25,925,508استهبلك المبانً 
 218,188  (217,408,636) الخسائر غٌر المحققة الناتجة عن تغٌرات أسعار الصرف 

 2,786,409   130,829 مدورة غٌر محققة إلى أرباح مدورة محققة أرباحالمحول من 
   : ٌنزل 

 (39,186,637)  (54,737,199)  %10 ٌخضع لـ قاراترعاٌراد تأجً
    

 54,728,562   91,759,376الربح الخاضع للضرٌبة 
 %25  %25نسبة الضرٌبة 

 13,682,150   22,939,850مصروف ضرٌبة دخل السنة 
 %10  %10نسبة رسوم اإلدارة المحلٌة 

 1,368,220   2,293,990رسوم اإلدارة المحلٌة   

    

 %10  %10إعادة اإلعمار نسبة رسوم 
 1,368,220   2,293,990 إعادة اإلعماررسوم 

 16,418,590   27,527,830 إجمالً مصروف ضرٌبة الدخل

 
 

 مخصصات تسدٌد وتم لذلك، المحددة التوارٌخ حسب (ضمناًا ) 2019حتى 2007 األعوام عن الضرٌبٌة البٌانات تقدٌم تم

، وما زالت األعوام من  ضمناًا 2015 إلى 2007 من لؤلعوام التقارٌرالقطعٌة وصدرت البٌانات هذه فً وردت كما الضرٌبة

 . قٌد الدراسة لدى الدوائر المالٌة2019 إلى 2016
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 (تتمة)ضرٌبة الدخل  12

 
 :إن الحركة على ضرٌبة الدخل المستحقة الدفع هً كما ٌلً

 2020  2019 
 لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة 

    

 40,912,307  16,418,590 الرصٌد فً بداٌة السنة

 (40,912,307)  (16,418,590) ضرٌبة الدخل المدفوعة: ٌطرح

 16,418,590   25,057,460  ضرٌبة الدخل مصروف: ٌضاف
 16,418,590   25,057,460 الرصٌد فً نهاٌة السنة

 

 
 للسهم من ربح السنة  والمخفضة  الحصة األساسٌة13

 

 على السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خبلل ربحالسنةٌتم احتساب ربح السهم الواحد من خبلل قسمة صافً 
 :الشكل التالً

 
 2020  2019 
    

 56,084,427   310,321,044 (لٌرة سورٌة)صافً ربح السنة 

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

  24.83 (لٌرة سورٌة)الحصة األساسٌة للسهم من ربح السنة 
 

4.49 

    
 

إن الحصة المخفضة لربح السهم مطابقة للحصة األساسٌة بسبب عدم إصدار الشركة ألٌة أدوات مالٌة لها تأثٌر على ربح السهم 
 .عند ممارستها
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  ممتلكات ومعدات14
 

تجهٌزات مبانً   
مستأجرة 

األثاث   
 والمفروشات

أجهزة   
 الكمبٌوتر

اإلجمالً   *مبانً  سٌارات 

لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  
            

           التكلفة 
 560,777,414  428,007,710  6,620,000  16,149,464  14,456,316  95,543,924 2020 كانون الثان1ًفً 

  29,709,460   8,323,860                 8,198,000   11,401,400   1,786,200  -اإلضافات  

            

  590,486,874   436,331,570   14,818,000   27,550,864   16,242,516   95,543,924               2020 كانون األول 31فً 

            

           االستهالك 

 200,384,088  74,732,910  5,732,904  12,786,627  14,456,316  92,675,331 2020 كانون الثان1ًفً 

  16,658,515   12,921,249   655,780   2,339,797   3,915                         737,774                    استهالك السنة

            

  17,042,603   87,654,159   6,388,684   15,126,424   14,460,231   93,413,105               2020 كانون األول 31فً 

 كانون  31صافً القٌمة الدفترٌةفً 
   2,130,819                 2020األول 

                

1,782,285   
             

12,424,440   
                     

8,429,316   
           

348,677,411   
           

373,444,271  

 
 

(. 11اإلٌضاح ) لٌرة سورٌة ظهرت ضمن اإلٌرادات األخرى 9,640,000 بقٌمة إٌجارٌة 2020 كانون األول 31جهة ذات عبلقة عن السنة المنتهٌة فً – لبنك بٌبلوس مقر الشركة تم تأجٌر جزء من *
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 (تتمة) ممتلكات ومعدات 14
 

 
تجهٌزات مبانً   

مستأجرة 
األثاث   

 والمفروشات
أجهزة   

 الكمبٌوتر
اإلجمالً   *مبانً  سٌارات 

لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  
            

           التكلفة 
 557,199,594  428,007,710  6,620,000  15,611,464   14,456,316    92,504,104        2019 كانون الثان1ًفً 

 3,577,820  -  -  538,000  -  3,039,820اإلضافات  

            

 560,777,414  428,007,710  6,620,000  16,149,464  14,456,316  95,543,924 2019 كانون األول 31فً 

            

           االستهبلك 

 184,539,100   61,892,679    5,302,904    10,937,997    14,456,316    91,949,204  2019 كانون الثان1ًفً 

 15,844,988  12,840,231  430,000  1,848,630  -  726,127استهبلك السنة 

            

 200,384,088  74,732,910  5,732,904  12,786,627  14,456,316  92,675,331 2019 كانون األول 31فً 

 كانون  31صافً القٌمة الدفترٌةفً 
 360,393,326  353,274,800  887,096  3,362,837  -  2,868,593 2019األول 
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 حق استخدام األصول 15
 

 :ٌمثل الجدول التالً الحركة على حق استخدام األصل خبلل الفترة
 

 2020 
 مبانً

 لٌرة سورٌة

2019 
 مبانً

 لٌرة سورٌة
   

 25,166,667  10,066,667  كانون الثان1ًالرصٌد كما فً 

 -  5,033,333 اإلضافات
 (15,100,000) (15,100,000)  استهبلك الفترة

 10,066,667 -  كانون األول31الرصٌد كما فً 

 

 استثمارات عقارٌة 16
 

 2020  2019 
 لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة 

    التكلفة
 185,578,442  227,905,057 كانون الثانً 1الرصٌد كما فً 

 42,326,615  -إضافات 

 227,905,057   227,905,057             كانون األول 31الرصٌد كما فً 

    

   االستهبلك 

 33,128,825  38,696,179 كانون الثانً 1الرصٌد كما فً 

 5,567,354   13,004,259              استهبلك السنة 

 38,696,179   51,700,438               كانون األول 31الرصٌد كما فً 

 189,208,878   176,204,619            صافً القٌمة الدفترٌة 

 
 موجودات غٌر ملموسة 17

اإلجمالً   (*) موجودات أخرى  الكمبٌوتربرامج  
 لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة 

     التكلفة 

 39,709,226  9,899,401  29,809,825  2020 كانون الثانً 1فً 

 -  -  -اإلضافات 
      

 39,709,226  9,899,401  29,809,825  2020 كانون األول 31فً 
      

     اإلطفاء 
 37,690,345  9,699,901  27,990,444 2020 كانون الثانً 1فً 

  1,023,803                  102,000                      921,803إطفاء السنة 
      

  38,714,148                9,801,901                   28,912,247 2020 كانون األول 31فً 

     صافً القٌمة الدفترٌة 

  995,078                    97,500                       897,578 2020 كانون األول 31فً 
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 (تتمة) موجودات غٌر ملموسة 17

 

 

  

  

اإلجمالً   (*) موجودات أخرى  الكمبٌوتربرامج  
 لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة 

     التكلفة 
 39,609,226   9,799,401   29,809,825  2019 كانون الثانً 1فً 

 100,000  100,000  -اإلضافات 
      

 39,709,226  9,899,401  29,809,825  2019 كانون األول 31فً 
      

     اإلطفاء 
 36,631,729  9,601,234  27,030,495 2019 كانون الثانً 1فً 

 1,058,616  98,667  959,949إطفاء السنة 
      

 37,690,345  9,699,901  27,990,444 2019 كانون األول 31فً 

     صافً القٌمة الدفترٌة 
 2,018,881  199,500  1,819,381 2019 كانون األول 31فً 

 

مساهمة الشركة فً مكاتب التأمٌن اإللزامً الموحد فً مدٌرٌات النقل وعلى المراكز الحدودٌة  (*)

 
 للسٌارات المسجلة فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة والسٌارات العابرة للمراكز الحدودٌة اإللزامًلغرض تنظٌم إصدار وثائق التأمٌن 

قام االتحاد السوري لشركات التأمٌن بموافقة هٌئة اإلشراف على التأمٌن بإنشاء تجمعات التأمٌن اإللزامً الموحد الذي ٌتولى إصدار 
 .هذه الوثائق وٌقوم بتوزٌعها بنسب متفق علٌها على شركات التأمٌن العاملة فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة

 

كما  لٌرة سورٌة9,899,401قام االتحاد بتوزٌع مصارٌف إنشاء هذه التجمعات على الشركات المشاركة حٌث بلغ نصٌب الشركة مبلغ 

(. 2019 كانون األول 31لٌرة سورٌة كما فً 9,899,401 )2020 األول كانون 31فً 
 صنفت هذه المساهمة كموجودات غٌر ملموسة أخرى خاضعة 2012  ذار 19ص الصادر بتارٌخ  / 423بناء على كتاب الهٌئة رقم 

 .2012 كانون الثانً 1المباشرة بإطفاء هذه الموجودات على مدة خمس سنوات ابتداء من توقد تم. لئلطفاء
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  احتٌاطً تعوٌضات تحت التسوٌة وحوادث وقعت ولم ٌبلغ عنها18
 

 2020  2019 

 
اإلجمالً 

حصة معٌدي  
التأمٌن 

اإلجمالً  
حصة معٌدي  

التأمٌن 
لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة   لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة 

        
 138,985,071   221,524,148   406,919,935   490,740,770تحت التسوٌة تعوٌضات 

 32,916,678   62,416,936   72,520,248   104,256,322 )*(تعوٌضات لم ٌبلغ عنها 
 

594,997,092    479,440,183   283,941,084   171,901,749 

 

من % 15 أو 2020األولكانون 31 من إجمالً األقساط المكتتبة عن الفترة المنتهٌة فً %7.5قامت الشركة باحتجاز ما نسبته  (*)

ٌّهما أكبر، 2019األولكانون 31احتٌاطً المطالبات تحت التسوٌة عن الفترة المنتهٌة فً  كاحتٌاطً لحوادث مفترضة وقعت ولم ٌبلغ ، أ
 1من اجمالً األقساط المكتتبة المتعلقة بتأمٌن السٌارات اإللزامً عن الفترة التً تبدأ بتارٌخ  % 7.5كما قامت باحتجاز ما نسبته . عنها

 1من التغٌر فً المطالبات تحت التسوٌة فً الفترة التً تبدأ بتارٌخ  % 15أو  2019األولكانون 31 والمنتهٌة بتارٌخ 2016كانون الثانً
 على أن ٌتم تحرٌر االحتٌاطً المحتجز بعد مضً ثبلث سنوات على تشكٌله 2019  كانون األول31 والمنتهٌة بتارٌخ 2016كانون الثانً

من إجمالً أقساط التأمٌن الصحً  % 7.5وأٌضاًا قامت الشركة باحتجـاز ما نسبتـه . كاحتٌاطً لحوادث مفترضة وقعت ولم ٌبلغ عنها
 2019  كانون األول31من مطالبات التأمٌن الصحً المدفوعة كما فً  % 15 أو 2019  كانون األول31المكتتبة عن الفترة المنتهٌة فً 

. إ.م/ 351/100/وفقاًا لقرار هٌئة اإلشراف على التأمٌن رقم كاحتٌاطً لحوادث مفترضة وقعت ولم ٌبلغ عنها 
 

  احتٌاطً حساب19ً
 

 على احتساب احتٌاطً حسابٌٌتم تقدٌره بمعرفة خبٌر اكتواري وفقاًا لؤلسس الفنٌة التً ٌعتمدها أ. م/351/100نص قرار الهٌئة رقم 

بتعٌٌن خبٌر اكتواري وذلك تماشٌا مع قرار الهٌئة، حٌث 2020 كانون األول31 قامت الشركة خبلل السنة المنتهٌة فً .مجلس اإلدارة

 كانون 31 فً حٌن كان مقدراًا فً 36,142,113 بمبلغ2020 كانون األول 31قام األخٌر بتقدٌر االحتٌاطً الحسابً للسنة المنتهٌة فً 

 كانون األول 31كما بلغت حصة معٌد التأمٌن من االحتٌاطً الحسابً للسنة المنتهٌة فً . لٌرة سورٌة28,339,852 بمبلغ2019األول 

ظهر . لٌرة سورٌة26,776,585 بمبلغ 2019 كانون األول 31فً حٌن كان مقدراًا فً .  لٌرة سورٌة35,107,485 مبلغ2020

 . غٌر مكتسبةأقساطضمن احتٌاطً االحتٌاطً الحسابً 
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 احتٌاطً أقساط غٌر مكتسبة 20

 
 2020 

حصة معٌدي التأمٌن  إجمالً   

 لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  
     

  103,871,501               209,519,906              كانون الثانً 1فً 

  335,314,344               739,697,235            األقساط المكتتبة 
األقساط المكتتبة ) السنةإجمالً األقساط المكتسبة خالل 

 (289,331,803)             (636,306,186)   (مطروحاً منها الحركة فً األقساط غٌر المكتسبة

  312,910,955               149,854,042  

     
 
  2019 

حصة معٌدي التأمٌن  إجمالً   

 لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  
     

  80,387,755    163,991,223    كانون الثانً 1فً 

  211,047,628    447,743,023  األقساط المكتتبة 

األقساط المكتتبة ) السنةإجمالً األقساط المكتسبة خبلل 
 (187,563,882)   (402,214,340)   (مطروحاًا منها الحركة فً األقساط غٌر المكتسبة

   209,519,906    103,871,501  

 
أ لمقابلة قٌمة .م/351/100تم احتساب احتٌاطً األقساط غٌر المكتسبة وحصة المعٌد منه وفقاًا لقرار هٌئة اإلشراف على التأمٌن رقم 

 :األقساط غٌر المستحقة والمسجلة كإٌرادات فً بٌان الدخل الشامل، وتم احتسابه وفق النسب التالٌة من قٌمة األقساط المكتتب بها
 

 % 
 25بضائع – تأمٌن النقل البحري 

 100تأمٌن السفر 
 40التأمٌنات العامة وباقً فروع التأمٌن 

 40تأمٌن إلزامً سٌارات 
 60التأمٌن الصحً 

 100تأمٌنات طوٌلة األجل 
 60تامٌن الحوادث الشخصٌة 

 تقدٌر الخبٌر االكتواري (االحتٌاطً الحسابً)تأمٌن الحٌاة 
 
 ذمم مدٌنة ناشئة عن عقود التأمٌن وعقود إعادة التأمٌن 21

 2020  2019 
لٌرة سورٌة   لٌرة سورٌة 

    
  39,703,247           73,352,311ذمم حاملً وثائق التأمٌن المدٌنة 

  1,638,750             4,720,802ذمم معٌدي التأمٌن 
 

78,073,113           41,341,997  
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  مدٌنون آخرون ومصارٌف مدفوعة مقدما22

 
 2020  2019 
 لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة 

    

 3,639,132   11,657,877مصارٌف مدفوعة مقدماًا 
 36,430,547   47,949,497إٌرادات فوائد مستحقة 

 552,442   3,251,282أخرى 

 62,858,656   40,622,121 

 
 ودٌعة مجمدة  23

 

لٌرة سورٌة لصالح هٌئة اإلشراف على التأمٌن كما هو منصوص  25,000,000 تمثل الودٌعة المجمدة ودٌعة ضمان بمقدار

 لٌرة سورٌة كضمانة لكل 2,000,000بتعلٌماتها، حٌث تنص هٌئة اإلشراف على التأمٌن أن تودع شركة التأمٌن مبلغاًا وقدره 

 . لٌرة سورٌة لكافة أنواع التأمٌن25,000,000نوع تأمٌن تنوي الشركة أن تقوم به، على أال تتجاوز هذه الضمانة مبلغ 
  

  ودائع مصرفٌة ألجل24
 

 2020  2019 
 لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة 
    

 882,500,500   417,361,296 (*) أشهر إلى سنة 3 من ودائع مصرفٌة ألجل

 -   656,783,788 (*) ألكثر من سنة ودائع مصرفٌة ألجل

 1,074,145,084         882,500,500  
 

وقد بلغ رصٌد .إن الودائع المصرفٌة ألجل هً ودائع لدى بنوك محلٌة وتخضع ألسعار الفائدة التجارٌة المعمول بها محلٌاًا  (*) 
 كانون 31لٌرة سورٌة كما فً  103,741,530 )2020 كانون األول 31 لٌرة سورٌة كما فً 116,426,589إٌرادات الفوائد

(. 2019األول 
 

النقد وما فً حكمه  25
 

 :ٌتكون النقد وما فً حكمه الظاهر فً بٌان التدفقات النقدٌة من المبالغ التالٌة
 

 2020  2019 
 لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة 
    

 506,000,000   360,000,000           ( أشهر3أقل من )ودائع مصرفٌة ألجل 

93,809,06   594,752,297           ودائع تحت الطلب وحسابات جارٌة 5 

 847,140   3,857,506               نقد فً الصندوق

 958,609,803   600,656,20 5 
 

 
 
 
 
 
 
 



 (م.م.ش)المساهمة المغفلة الخاصة /  أدٌر / سورٌة–شركة أدونٌس للتأمٌن 

  المالٌةإٌضاحات حول البٌانات
 2020 كانون األول 31

31 

 
 دائنون آخرون ومبالغ مستحقة الدفع 26

 2020  2019 
 لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة 

    

  36,910,264          45,382,488مصارٌف مستحقة الدفع 

  6,222,210            5,570,401ضرٌبة رواتب وأجور مستحقة الدفع 

  25,639,978          120,902,779 تأجٌر مقبوض مقدماًا إٌراد

  18,930,621          16,542,091أخرى مطلوبات 

 188,397,759          87,703,073  

 
   رأس المال المدفوع27

 

 سهم، 2,500,000 لٌرة سورٌة، مدفوع بالكامل ومقسم إلى 1,250,000,000ٌبلغ رأس المال المصرح والمكتتب به للشركة 

 تمت الموافقة على تجزئة أسهم الشركة بموجب القرار رقم 2015 أٌار 10بتارٌخ .  لٌرة سورٌة لكل منها500بقٌمة اسمٌة 

 : موزع على الشكل التالً لٌرة سورٌة لكل منها100 سهم، بقٌمة اسمٌة 12,500,000 حٌث أصبح رأس المال مقسماًا إلى 882
 

نسبة الملكٌة جنسٌته اسم المالك 

   %
   

 39.5لبنانً لبنان – بنك بٌبلوس
 16لبنانً لبنان – شركة أدٌر للتأمٌن

 20سوري سورٌة – بنك بٌبلوس 

 24.5سورٌٌن % 0.4و% 3مساهمون  خرون نسب ملكٌتهم تتراوح بٌن 

  100 
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  االحتٌاطً القانون28ً
 

من األرباح الصافٌة قبل الضرٌبة إلى االحتٌاطً القانونً بعد % 10 تّم تحوٌل 2011  لعام29بناءًا على قانون الشركات رقم 
 التحوٌلٌحق للشركة التوقف عن مثل هذا . استبعاد أثر األرباح أو الخسائر غٌر المحققة الناتجة عن تغٌرات أسعار الصرف

إن االحتٌاطً القانونً غٌر قابل للتوزٌع على . من رأسمال الشركة% 25عندما ٌصبح رصٌد االحتٌاطً القانونً مساوٌاًا لـ 
. حملة األسهم

 
: ٌوضح الجدول التالً طرٌقة احتساب االحتٌاطً القانونً

 
 

 2020  2019 

 لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة 
    

  310,321,04ربح السنة 
 

 56,084,427 

  27,527,830ٌضاف ضرٌبة الدخل 
 

 16,418,590 

 (217,408,636) *  عن تغٌرات أسعار الصرف ناتجةٌضاف خسائر غٌر محققة
 

 218,188 

  130,829 مدورة غٌر محققة إلى أرباح مدورة محققة أرباحٌضاف المحول من 
 

 2,786,409 

 75,507,614   120,571,067الربح المعدل 

 7,550,761   12,057,107 %10احتٌاطً قانونً 

 
 

، تم تعدٌل طرٌقة 2015 شباط 15 الصادر فً 2014 لعام 12بناء لتعمٌم هٌئة األوراق واألسواق المالٌة السورٌة رقم * 
من ربح السنة بعد إضافة ضرٌبة الدخل وطرح األرباح غٌر المحققة الناتجة % 10حساب االحتٌاطً القانونً لتكون بمقدار 

. عن تغٌرات أسعار الصرف
 

: إن الحركة على االحتٌاطً القانونً هً كما ٌلً

 2020  2019 

 لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة 
    

 129,518,334  137,069,095 كانون الثانً 1رصٌد االحتٌاطً القانونً فً 

 7,550,761  12,057,067المحول من األرباح إلى االحتٌاطً القانونً 

 137,069,095   149,126,202  كانون األول31رصٌد االحتٌاطً فً 

 

 
 ذمم شركات التأمٌن وإعادة التأمٌنمطلوبات  29
 

 2020  2019 

 لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة 
    

 183,047,990   299,989,357 إعادة التأمٌن ومطلوبات لشركاتالتأمٌن 

  299,989,357   183,047,990 

 
 األرباح الموزعة 30

 
 لٌرات سورٌة للسهم 7توزٌع أرباح بقٌمة عن عبلن اإل 2018 نٌسان 23تم خبلل اجتماع الهٌئة العامة العادٌة المنعقدة بتارٌخ 

2019لم ٌتم توزٌع أٌة أرباح خبلل عام . 2017لٌرة سورٌة من األرباح الصافٌة المجمعة خبلل عام  87,500,000بإجمالً 



 (م.م.ش)المساهمة المغفلة الخاصة /أدٌر/ سورٌة–شركة أدونٌس للتأمٌن 

  المالٌةإٌضاحات حول البٌانات
 2020 كانون األول 31

33 

 
  بٌانات القطاعات31

 

حٌاة، صحً، نقل بحري، سٌارات بطاقة برتقالٌة، سٌارات )رئٌسٌة إثنً عشر قطاعات تأمٌنٌة تعمل الشركة فً قطاع التأمٌن فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة، وألغراض اإلدارة تم توزٌع أنشطة الشركة إلى 
هذه القطاعات هً األساس الذي تبنً علٌه إدارة الشركة تقارٌرها حول معلومات . (حدودي، سٌارات إلزامً، سٌارات تكمٌلً، حرٌق، مسؤولٌات، حوادث عامة، حوادث شخصٌة وتأمٌن المصارف الشامل

 :  كما ٌل2020ً كانون األول 31ٌوضح الجدول أدناه تحلٌل إجمالً األقساط المكتتبة وصافً األقساط المكتتبة ودخل االكتتاب للسنة المنتهٌة فً . قطاعات األعمال الرئٌسٌة
 

 
 انزأمُه انظحٍ رأمُه انمشكجبد انزأمُه انجحشٌحُبح رأمُىبد ال

 انغشلخ انحشَك

انزغطُبد انمظشفُخ 

BBB  ومم انجضبئع حمبَخ  انمجمىع حىادس شخظُخ حىادس عبمخمغؤونُبد 
 /انغُبساد 

 انظحٍ انذاخهٍ  ركمُهٍ/انغُبساد  إنضامٍ

  766,254,137  3,380,058  2,781,947  1,493,097  169,380,923  10,000  35,543,546  165,862,247  291,390,890  35,427,688  1,189,646  59,794,095  انحبنُخانغىخاأللغبط انمكززجخ فٍ 

 (17,377,774)  (734,863)     -    - (8,846,635)     - (71,995)  (3,168,001)  (2,578,226)  (14,046)     - (1,964,008)  )مه انىثبئك انمهغبح)إنغبءاد األلغبط 

 (9,179,128)     - (309,996)     -    -    -    - (48,194)  (8,819,419)     -    - (1,519)  انحغىمبد انممىىحخ

  739,697,235  2,645,195  2,471,951  1,493,097  160,534,288  10,000  35,471,551  162,646,052  279,993,245  35,413,642  1,189,646  57,828,568 إجمبنٍ األلغبط انمكززجخ

 (330,464,344)  (1,240,639)  (2,203,621)     - (156,804,239)  (8,000)  (32,836,843)  (82,832,642) (9,720,238)     - (959,763)  (43,858,359)   انحبنُخ انغىخفٍ  (وغجٍ) حظخ انمعُذَه مه األلغبط 

  -                                  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    - انحبنُخ  انغىخفٍ  (اخزُبسٌ) حظخ انمعُذَه مه األلغبط 

 (4,850,000)     -    -    -    -    - (850,000)     -    - (3,800,000)  (200,000)     - انحبنُخ  انغىخفٍ  (فبئض خغبسح) حظخ انمعُذَه مه األلغبط 

 (335,314,344)  (1,240,639)  (2,203,621)     - (156,804,239)  (8,000)  (33,686,843)  (82,832,642) (9,720,238)  (3,800,000)  (1,159,763)  (43,858,359)  انحبنُخ  انغىخ إجمبنٍ حظخ معُذٌ انزأمُه مه األلغبط فٍ 

  404,382,891  1,404,556  268,330  1,493,097  3,730,049  2,000  1,784,708  79,813,410  270,273,007  31,613,642  29,883  13,970,209  انحبنُخانغىخ طبفٍ األلغبط انمكززت ثهب فٍ 

  748,876,363  2,645,195  2,781,947  1,493,097  160,534,288  10,000  35,471,551  162,694,246  288,812,664  35,413,642  1,189,646  57,830,087 ( شهش12) ألغبط عىخ فبئزخ 

 (335,314,344)  (1,240,639)  (2,203,621)     - (156,804,239)  (8,000)  (33,686,843)  (82,832,642) (9,720,238)  (3,800,000)  (1,159,763)  (43,858,359)   ( شهش12) إجمبنٍ حظخ انمعُذَه عه عىخ فبئزخ 

 (312,910,955)  (1,587,117)  (1,112,779)  (597,239)  (64,213,715)  (4,000)  (14,188,620)  (65,077,698) (115,524,805)  (14,165,457) (297,412)  (36,142,113)  انغىخإجمبنٍ األلغبط غُش انمكزغجخ فٍ وهبَخ 

  149,854,042  744,383  881,447    -  62,721,696  3,200  13,134,737  33,133,057  3,888,096    -  239,941  35,107,485 انغىخحظخ معُذ انزأمُه مه ألغبط غُش مكزغجخ فٍ وهبَخ 

  209,519,906  16,388,195  2,142,650  450,782  19,951,700  1,000  8,570,410  52,576,785  53,682,973  19,776,646  7,638,913  28,339,852( 1/1 )انغىخإجمبنٍ األلغبط غُش مكزغجخ فٍ ثذاَخ 

 (103,871,501)  (13,010,503)  (1,917,429)  (6,000)  (19,441,549)  (800)  (7,715,814)  (27,012,908) (561,890)     - (7,428,023)  (26,776,585) ( 1/1 )انغىخحظخ معُذ انزأمُه مه ألغبط غُش مكزغجخ فٍ ثذاَخ 

 (103,391,049)   14,801,078  1,029,871 (146,457)  (44,262,015)  (3,000)  (5,618,210)  (12,500,913) (61,841,832)   5,611,189  7,341,501 (7,802,261)  إجمبنٍ انزغُش فٍ احزُبطٍ األلغبط غُش انمكزغجخ  

 (57,408,508)   2,534,958 (6,111)  (152,457)  (981,868)  (600)  (199,287)  (6,380,764)  (58,515,626)   5,611,189  153,419  528,639طبفٍ انزغُش فٍ احزُبطٍ األلغبط غُش انمكزغجخ 

  346,974,383  3,939,514  262,219  1,340,640  2,748,181  1,400  1,585,421  73,432,646  211,757,381  37,224,831  183,302  14,498,848طبفٍ ألغبط انزأمُه انمكزغجخ 

  72,920,603  1,314,813  748,954    -  47,037,453  2,800  8,421,079    -  1,636,419    -  334,911  13,424,174انعمىالد انممجىضخ 

  10,819,638  2,036,513  286,573    -    -    -  568,861    -    -    -  656,761  7,270,930 عمىنخ أسثبح االرفبلُبد

  430,714,624  7,290,840  1,297,746  1,340,640  49,785,634  4,200  10,575,361  73,432,646  213,393,800  37,224,831  1,174,974  35,193,952 طبفٍ اإلَشاداد
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 انزأمُه انظحٍ رأمُه انمشكجبد انزأمُه انجحشٌحُبح رأمُىبد ال

 انغشلخ انحشَك

انزغطُبد 

انمظشفُخ 

BBB  حىادس عبمخمغؤونُبد 

حىادس 

 انمجمىعشخظُخ 

 

 ومم انجضبئع حمبَخ
 /انغُبساد 

 إنضامٍ

 /انغُبساد 
 انظحٍ انذاخهٍ ركمُهٍ

 (125,073,249)     -  (719,235)  (28,500)     -     -  (1,020,000)  (48,697,600)  (55,961,125)  (17,473,608)     -  (1,173,181)  إجمبنٍ انمطبنجبد انمذفىعخ  

  45,207,631     -     -     -     -     -   809,415   43,811,625     -     -     -   586,591   (وغجٍ) حظخ معُذٌ انزأمُه مه إجمبنٍ انمطبنجبد انمذفىعخ 

  697,658     -   697,658     -     -     -     -     -     -     -     -     -   (اخزُبسٌ) حظخ معُذٌ انزأمُه مه إجمبنٍ انمطبنجبد انمذفىعخ 

فبئض ) حظخ معُذٌ انزأمُه مه إجمبنٍ انمطبنجبد انمذفىعخ 

    -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   (خغبسح

  45,905,289     -   697,658     -     -     -   809,415   43,811,625     -     -     -   586,591  إجمبنٍ حظخ معُذٌ انزأمُه مه إجمبنٍ انمطبنجبد انمذفىعخ  

 (79,167,960)     -  (21,577)  (28,500)     -     -  (210,585)  (4,885,975)  (55,961,125)  (17,473,608)     -  (586,590) طبفٍ انمطبنجبد انمذفىعخ 

 (221,524,148)     -  (536,000)     -     -     -  (2,458,004) (11,708,599)  (13,595,397)  (63,861,212)  (129,026,729) (338,207)   انغىخ إجمبنٍ احزُبطٍ انمطبنجبد لُذ انزغىَخ فٍ وهبَخ

  حظخ معُذ انزأمُه مه احزُبطٍ انمطبنجبد لُذ انزغىَخ فٍ وهبَخ

  138,985,071   304,386   536,000     -     -     -   2,212,204   8,196,019     -     -   127,736,462     -  انغىخ

  106,528,509     -   100,000     -   436,000     -   203,004   9,299,069   20,027,797   69,382,802   6,809,996   269,841 (  1/1) انغىخ إجمبنٍ احزُبطٍ انمطبنجبد لُذ انزغىَخ فٍ ثذاَخ

  حظخ معُذ انزأمُه مه احزُبطٍ انمطبنجبد لُذ انزغىَخ فٍ ثذاَخ

 (12,898,605)     -  (100,000)     -  (436,000)     -  (162,403)  (6,509,348)     -     -  (5,447,998)  (242,856) (  1/1)انغىخ

 (114,995,639)    -  (436,000)     -   436,000     -  (2,255,000) (2,409,530)   6,432,400   5,521,590  (122,216,733) (68,366)  إجمبنٍ انزغُش فٍ احزُبطٍ انمطبنجبد لُذ انزغىَخ  

  11,090,827   304,386     -     -     -     -  (205,199)  (722,859)   6,432,400   5,521,590   71,731  (311,222)  طبفٍ انزغُش فٍ احزُبطٍ انمطبنجبد لُذ انزغىَخ  

 (62,416,936)  (2,048,524) (401,746)  (84,522)  (3,740,944) (188)  (1,606,952) (7,304,640)  (10,066,457)  (17,808,954)  (19,354,009)     -   انغىخ احزُبطٍ حىادس مفزشضخ نم َجهغ عىهب فٍ وهبَخ

 حظخ انمعُذَه مه احزُبطٍ حىادس مفزشضخ نم َجهغ عىهب فٍ 

  32,916,678   1,626,313   359,518   1,125   3,645,290   150   1,446,715   6,571,744   105,354     -   19,160,469     -  انغىخوهبَخ 

  48,579,924   2,032,093   461,487   49,611   2,503,150   938   1,334,976   6,719,811   8,845,644   24,183,235   2,448,979     - (  1/1) انغىخ احزُبطٍ حىادس مفزشضخ نم َجهغ عىهب فٍ ثذاَخ

 حظخ انمعُذَه مه احزُبطٍ حىادس مفزشضخ نم َجهغ عىهب فٍ 

 (13,043,964)  (1,930,303) (410,387)     -  (2,364,913) (751)  (1,194,178) (4,788,486)  (66,394)     -  (2,288,552)     - (  1/1) انغىخثذاَخ

 (13,837,012)  (16,431)  59,741  (34,911)  (1,237,794)  750  (271,976)  (584,829)  (1,220,813)   6,374,281  (16,905,030)     -  إجمبنٍ انزغُش فٍ احزُبطٍ حىادس مفزشضخ نم َجهغ عىهب  

  6,035,702  (320,421)   8,872  (33,786)   42,583   149  (19,439)   1,198,429  (1,181,853)   6,374,281  (33,113)     -  طبفٍ انزغُش فٍ احزُبطٍ حىادس مفزشضخ نم َجهغ عىهب  

 (6,583,989)     -     -  (1,875)     -     -  (75,454)  (2,301,033)  (3,976,801)     -  (17,886)  (210,940)  انعمىالد انمذفىعخ نهىكالء  

 (19,067,523)     -  (37,459)  (87,521)  (2,908,042)    -  (558,722)  (2,472,472)  (7,902,378)     -  (4,677,571)  (423,358)  انعمىالد انمذفىعخ نمىذوثٍ انمجُعبد 

 (77,740)     -     -     -     -     -     -     -     -  (77,740)     -     -  عمىنخ االرحبد انغىسٌ نششكبد انزأمُه إلداسره رجمع اإلنضامٍ  

 (3,898,293)  (235,092)  (46,103)  (9,701)  (429,317)  (22)  (184,416)  (754,227)  (1,155,247)  (425,550)  (262,997)  (395,621)   (رُزكش ثئفظبح) مظبسَف رأمُىُخ أخشي 

 (7,442,172)     -     -     -     -     -     -  (7,442,172)     -     -     -     -  األرعبة اإلداسَخ انمذفىعخ نششكبد إداسح انىفمبد انطجُخ   

 (2,717,483)  (163,882)  (32,140)  (6,762)  (299,276)  (15)  (128,554)  (525,768)  (805,317)  (296,650)  (183,334)  (275,785)  ثذال د انهُئخ   

 (466,259)     -     -     -     -     -     -     -     -  (466,259)     -     -  حظخ طىذوق رعىَض مزضشسٌ حىادس انغُش مجهىنخ انمغجت  

 (2,331,297)     -     -     -     -     -     -     -     -  (2,331,297)     -     -  حظخ طىذوق انشعبَخ االجزمبعُخ   

 (104,626,187) (415,009)  (128,407)  (168,145) (3,594,052)  112 (1,382,369) (17,906,077)  (64,550,321)  (9,175,233)  (5,103,170)  (2,203,516)  طبفٍ انمظبسَف  

  163,365,402   6,972,116   1,837,255   763,622   12,145,911  2,112   7,617,943   13,263,018   62,014,399   26,320,742   7,701,428   24,726,856 طبفٍ أسثبح فشوع انزأمُه

  141,391,682   2,814,008   2,167,045   543,656   10,964,979  6,561   6,691,725   3,172,561   31,225,471   49,307,701   10,027,484   24,470,491 انممبثهخانغىخطبفٍ أسثبح فشوع انزأمُه فٍ 
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 : كما ٌل2019ً كانون األول 31الجدول أدناه تحلٌل إجمالً األقساط المكتتبة وصافً األقساط المكتتبة وصافً دخل االكتتاب للسنة المنتهٌة فً ٌبٌن 
 

 
 اُزؤ٤ٖٓ اُظؾ٢ رؤ٤ٖٓ أُشًجبد اُزؤ٤ٖٓ اُجؾش١ؽ٤بح رؤ٤ٓ٘بد اٍ

 اُغشهخ اُؾش٣ن

اُزـط٤بد 

أُظشك٤خ 

BBB  ٗوَ اُجؼبئغ ؽٔب٣خ  أُغٔٞعؽٞادس شخظ٤خ  ؽٞادس ػبٓخٓغئ٤ُٝبد 
 /اُغ٤بساد 

 اُضا٢ٓ

 /اُغ٤بساد 
 اُظؾ٢ اُذاخ٢ِ ر٢ِ٤ٌٔ

  462,913,370  27,385,472  5,356,626 1,135,968  53,092,482  2,500  21,965,602  89,108,337  137,044,612  49,455,659  30,555,653  47,810,459  اُؾب٤ُخاُغ٘خاألهغبؽ أٌُززجخ ك٢ 

 (9,999,536)  (71,813)     - (9,013)  (3,213,232)     - (539,578)  (1,480,362)  (2,825,187)  (14,045)     - (1,846,306)  )ٖٓ اُٞصبئن أُِـبح)اُـبءاد األهغبؽ 

 (5,170,811)     - (424,340)     -    -    -    - (35,843)     - (4,709,109)     - (1,519)  اُؾغٞٓبد أُٔ٘ٞؽخ

 447,743,023 27,313,659 4,932,286 1,126,955 49,879,250 2,500 21,426,024 87,592,132 134,219,425 44,732,505 30,555,653 45,962,634 اعٔب٢ُ األهغبؽ أٌُززجخ

 (87,426,895)  (288,000)  (1,924,154)    -    - (2,000)  (16,887,732)  (45,021,513)    -    - (7,419,513)  (15,883,983)   اُؾب٤ُخ اُغ٘خك٢  (ٗغج٢) ؽظخ أُؼ٤ذ٣ٖ ٖٓ األهغبؽ 

    - (2,401,802)     - (1,404,724)     - (22,292,578)  (18,246,754)  اُؾب٤ُخ  اُغ٘خك٢  (اخز٤بس١) ؽظخ أُؼ٤ذ٣ٖ ٖٓ األهغبؽ 

 

(48,603,872)  (15,000) (2,869,419)  (21,396,171)  (117,230,320) 

 اُغ٘خك٢  (كبئغ خغبسح) ؽظخ أُؼ٤ذ٣ٖ ٖٓ األهغبؽ 

 (6,390,413)      -    -    -    -    -    -    - (6,115,413)  (275,000)     -اُؾب٤ُخ  

 (211,047,628)  (21,684,171)  (4,793,573) (15,000)  (48,603,872) (2,000)  (19,289,534)  (45,021,513) (1,404,724)  (6,115,413)  (29,987,091)  (34,130,737)  اُؾب٤ُخ  اُغ٘خ اعٔب٢ُ ؽظخ ٓؼ٤ذ١ اُزؤ٤ٖٓ ٖٓ األهغبؽ ك٢ 

  236,695,395  5,629,488  138,713 1,111,955  1,275,378  500  2,136,490  42,570,619  132,814,701  38,617,092  568,562  11,831,897  اُؾب٤ُخاُغ٘خ طبك٢ األهغبؽ أٌُززت ثٜب ك٢ 

  452,913,834  27,313,659  5,356,626 1,126,955  49,879,250  2,500  21,426,024  87,627,975  134,219,425  49,441,614  30,555,653  45,964,153 ( شٜش12) أهغبؽ ع٘خ كبئزخ 

 (2,000)  (19,289,534)  (45,021,513) (1,404,724)  (6,115,413)  (29,987,091)  (34,130,737)   ( شٜش12) اعٔب٢ُ ؽظخ أُؼ٤ذ٣ٖ ػٖ ع٘خ كبئزخ 

 

(48,603,872)  (15,000) (4,793,573)  (21,684,171)  (211,047,628) 

 (1,000)  (8,570,410)  (52,576,785) (53,682,973)  (19,776,646) (7,638,913)  (28,339,852)  اُغ٘خاعٔب٢ُ األهغبؽ ؿ٤ش أٌُزغجخ ك٢ ٜٗب٣خ 

 

(19,951,700) (450,782) (2,142,650)  (16,388,195)  (209,519,906) 

  103,871,501   13,010,503   1,917,429   6,000   19,441,549   800   7,715,814   27,012,908   561,890     -   7,428,023   26,776,585  اُغ٘خؽظخ ٓؼ٤ذ اُزؤ٤ٖٓ ٖٓ أهغبؽ ؿ٤ش ٌٓزغجخ ك٢ ٜٗب٣خ 

  163,991,223   16,256,746   2,461,269   264,594   13,350,131   5,000   7,119,870   29,341,920   47,138,731   16,655,529   8,163,263   23,234,170 ( 1/1 )اُغ٘خاعٔب٢ُ األهغبؽ ؿ٤ش ٌٓزغجخ ك٢ ثذا٣خ 

 اُغ٘خؽظخ ٓؼ٤ذ اُزؤ٤ٖٓ ٖٓ أهغبؽ ؿ٤ش ٌٓزغجخ ك٢ ثذا٣خ 

(1/1 ) (20,608,602)  (7,628,508)  -     (354,100) (15,179,567)  (6,368,949)  (4,000) 

 

(12,612,869)  -    (2,188,736)  (15,442,424)  (80,387,755) 

 (45,528,683)  (131,449)   318,619  (186,188) (6,601,569)   4,000  (1,450,540)  (23,234,865) (6,544,242)  (3,121,117)   524,350  (5,105,682)  اعٔب٢ُ اُزـ٤ش ك٢ اؽز٤بؽ٢ األهغبؽ ؿ٤ش أٌُزغجخ  

 (22,044,937)  (2,563,370)   47,312  (180,188)  227,111   800  (103,675)  (11,401,524) (6,336,452)  (3,121,117)   323,865   1,062,301 طبك٢ اُزـ٤ش ك٢ اؽز٤بؽ٢ األهغبؽ ؿ٤ش أٌُزغجخ 

  214,650,458   3,066,118   186,025   931,767   1,502,489   1,300   2,032,815   31,169,095   126,478,249   35,495,975   892,427   12,894,198 طبك٢ أهغبؽ اُزؤ٤ٖٓ أٌُزغجخ 

  48,155,063   4,321,007   1,630,817     -   14,237,474   700   5,881,563     -   86,471     -   10,654,970   11,342,061 اُؼٔٞالد أُوجٞػخ 

  5,186,068     -   148,820     -     -     -   1,085,934     -     -     -   1,257,201   2,694,113  ػُٔٞخ أسثبػ االرلبه٤بد

  267,991,589   7,387,125   1,965,662   931,767   15,739,963   2,000   9,000,312   31,169,095   126,564,720   35,495,975   12,804,598   26,930,372  طبك٢ اإل٣شاداد
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 (تتمة)  بٌانات القطاعات31
 

 

 
 اُزؤ٤ٖٓ اُظؾ٢ رؤ٤ٖٓ أُشًجبد اُزؤ٤ٖٓ اُجؾش١ؽ٤بح رؤ٤ٓ٘بد اٍ

 اُغشهخ اُؾش٣ن

اُزـط٤بد 

 ؽٞادس ػبٓخٓغئ٤ُٝبد  BBBأُظشك٤خ 

ؽٞادس 

 ٗوَ اُجؼبئغ ؽٔب٣خ  أُغٔٞعشخظ٤خ 
 /اُغ٤بساد 
 اُضا٢ٓ

  ر٢ِ٤ٌٔ/اُغ٤بساد 

 اُظؾ٢ اُذاخ٢ِ

 (125,073,249)     -  (719,235)  (28,500)     -     -  (1,020,000)  (48,697,600)  (55,961,125)  (17,473,608)     -  (1,173,181)  اعٔب٢ُ أُطبُجبد أُذكٞػخ  

  45,207,631     -     -     -     -     -   809,415   43,811,625     -     -     -   586,591   (ٗغج٢) ؽظخ ٓؼ٤ذ١ اُزؤ٤ٖٓ ٖٓ اعٔب٢ُ أُطبُجبد أُذكٞػخ 

  697,658     -   697,658     -     -     -     -     -     -     -     -     -   (اخز٤بس١) ؽظخ ٓؼ٤ذ١ اُزؤ٤ٖٓ ٖٓ اعٔب٢ُ أُطبُجبد أُذكٞػخ 

    -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -   (كبئغ خغبسح) ؽظخ ٓؼ٤ذ١ اُزؤ٤ٖٓ ٖٓ اعٔب٢ُ أُطبُجبد أُذكٞػخ 

  45,905,289     -   697,658     -     -     -   809,415   43,811,625     -     -     -   586,591  اعٔب٢ُ ؽظخ ٓؼ٤ذ١ اُزؤ٤ٖٓ ٖٓ اعٔب٢ُ أُطبُجبد أُذكٞػخ

 (79,167,960)     -  (21,577)  (28,500)     -     -  (210,585)  (4,885,975)  (55,961,125)  (17,473,608)     -  (586,590) طبك٢ أُطبُجبد أُذكٞػخ 

 (221,524,148)     -  (536,000)     -     -     -  (2,458,004) (11,708,599)  (13,595,397)  (63,861,212)  (129,026,729) (338,207)   اُغ٘خ اعٔب٢ُ اؽز٤بؽ٢ أُطبُجبد ه٤ذ اُزغ٣ٞخ ك٢ ٜٗب٣خ

  138,985,071   304,386   536,000     -     -     -   2,212,204   8,196,019     -     -   127,736,462     -  اُغ٘خ ؽظخ ٓؼ٤ذ اُزؤ٤ٖٓ ٖٓ اؽز٤بؽ٢ أُطبُجبد ه٤ذ اُزغ٣ٞخ ك٢ ٜٗب٣خ 

  106,528,509     -   100,000     -   436,000     -   203,004   9,299,069   20,027,797   69,382,802   6,809,996   269,841 (  1/1)اُغ٘خ اعٔب٢ُ اؽز٤بؽ٢ أُطبُجبد ه٤ذ اُزغ٣ٞخ ك٢ ثذا٣خ 

 ؽظخ ٓؼ٤ذ اُزؤ٤ٖٓ ٖٓ اؽز٤بؽ٢ أُطبُجبد ه٤ذ اُزغ٣ٞخ ك٢ ثذا٣خ 

 (12,898,605)     -  (100,000)     -  (436,000)     -  (162,403)  (6,509,348)     -     -  (5,447,998)  (242,856) (  1/1)اُغ٘خ

 (114,995,639)    -  (436,000)     -   436,000     -  (2,255,000) (2,409,530)   6,432,400   5,521,590  (122,216,733) (68,366)  اعٔب٢ُ اُزـ٤ش ك٢ اؽز٤بؽ٢ أُطبُجبد ه٤ذ اُزغ٣ٞخ  

  11,090,827   304,386     -     -     -     -  (205,199)  (722,859)   6,432,400   5,521,590   71,731  (311,222)  طبك٢ اُزـ٤ش ك٢ اؽز٤بؽ٢ أُطبُجبد ه٤ذ اُزغ٣ٞخ  

 (62,416,936)  (2,048,524) (401,746)  (84,522)  (3,740,944) (188)  (1,606,952) (7,304,640)  (10,066,457)  (17,808,954)  (19,354,009)     -   اُغ٘خ اؽز٤بؽ٢ ؽٞادس ٓلزشػخ ُْ ٣جِؾ ػٜ٘ب ك٢ ٜٗب٣خ

 ؽظخ أُؼ٤ذ٣ٖ ٖٓ اؽز٤بؽ٢ ؽٞادس ٓلزشػخ ُْ ٣جِؾ ػٜ٘ب ك٢ ٜٗب٣خ 

  32,916,678   1,626,313   359,518   1,125   3,645,290   150   1,446,715   6,571,744   105,354     -   19,160,469     -  اُغ٘خ

  48,579,924   2,032,093   461,487   49,611   2,503,150   938   1,334,976   6,719,811   8,845,644   24,183,235   2,448,979     - (  1/1) اُغ٘خ اؽز٤بؽ٢ ؽٞادس ٓلزشػخ ُْ ٣جِؾ ػٜ٘ب ك٢ ثذا٣خ

 ؽظخ أُؼ٤ذ٣ٖ ٖٓ اؽز٤بؽ٢ ؽٞادس ٓلزشػخ ُْ ٣جِؾ ػٜ٘ب ك٢ ثذا٣خ 

 (13,043,964)  (1,930,303) (410,387)     -  (2,364,913) (751)  (1,194,178) (4,788,486)  (66,394)     -  (2,288,552)     - (  1/1)اُغ٘خ

 (13,837,012)  (16,431)  59,741  (34,911)  (1,237,794)  750  (271,976)  (584,829)  (1,220,813)   6,374,281  (16,905,030)     -  اعٔب٢ُ اُزـ٤ش ك٢ اؽز٤بؽ٢ ؽٞادس ٓلزشػخ ُْ ٣جِؾ ػٜ٘ب  

  6,035,702  (320,421)   8,872  (33,786)   42,583   149  (19,439)   1,198,429  (1,181,853)   6,374,281  (33,113)     -  طبك٢ اُزـ٤ش ك٢ اؽز٤بؽ٢ ؽٞادس ٓلزشػخ ُْ ٣جِؾ ػٜ٘ب  

 (6,583,989)     -     -  (1,875)     -     -  (75,454)  (2,301,033)  (3,976,801)     -  (17,886)  (210,940)  اُؼٔٞالد أُذكٞػخ ًُِٞالء  

 (19,067,523)     -  (37,459)  (87,521)  (2,908,042)    -  (558,722)  (2,472,472)  (7,902,378)     -  (4,677,571)  (423,358)   اُؼٔٞالد أُذكٞػخ ُٔ٘ذٝث٢ أُج٤ؼبد

 (77,740)     -     -     -     -     -     -     -     -  (77,740)     -     -   ػُٔٞخ االرؾبد اُغٞس١ ُششًبد اُزؤ٤ٖٓ إلداسرٚ رغٔغ اإلُضا٢ٓ

 (3,898,293)  (235,092)  (46,103)  (9,701)  (429,317)  (22)  (184,416)  (754,227)  (1,155,247)  (425,550)  (262,997)  (395,621)   (رُزًش ثبكظبػ) ٓظبس٣ق رؤ٤٘٤ٓخ أخشٟ 

 (7,442,172)     -     -     -     -     -     -  (7,442,172)     -     -     -     -  األرؼبة اإلداس٣خ أُذكٞػخ ُششًبد اداسح اُ٘لوبد اُطج٤خ   

 (2,717,483)  (163,882)  (32,140)  (6,762)  (299,276)  (15)  (128,554)  (525,768)  (805,317)  (296,650)  (183,334)  (275,785)  ثذال د ا٤ُٜئخ   

 (466,259)     -     -     -     -     -     -     -     -  (466,259)     -     -  ؽظخ ط٘ذٝم رؼ٣ٞغ ٓزؼشس١ ؽٞادس اُغ٤ش ٓغُٜٞخ أُغجت  

 (2,331,297)     -     -     -     -     -     -     -     -  (2,331,297)     -     -  ؽظخ ط٘ذٝم اُشػب٣خ االعزٔبػ٤خ   

 (104,626,187) (415,009)  (128,407)  (168,145) (3,594,052)  112 (1,382,369) (17,906,077)  (64,550,321)  (9,175,233)  (5,103,170)  (2,203,516)  طبك٢ أُظبس٣ق  

  163,365,402   6,972,116   1,837,255   763,622   12,145,911  2,112   7,617,943   13,263,018   62,014,399   26,320,742   7,701,428   24,726,856 طبك٢ أسثبػ كشٝع اُزؤ٤ٖٓ

  141,391,682   2,814,008   2,167,045   543,656   10,964,979  6,561   6,691,725   3,172,561   31,225,471   49,307,701   10,027,484   24,470,491 أُوبثِخ اُغ٘خطبك٢ أسثبػ كشٝع اُزؤ٤ٖٓ ك٢
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 تعامالت مع أطراف ذات عالقة 32

 
الشركات الشقٌقة وكبار المساهمٌن وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العلٌا فً الشركة والمؤسسات : إن األطراف ذات العبلقة هً

ٌُوافق علٌها من قبل إدارة الشركة. التابعة لهم  .إن شروط وسٌاسات هذه التعامبلت 
 

: إن مبالغ المعامبلت مع األطراف ذات العبلقة والمدرجة فً بٌان الدخل الشامل هً كما ٌلً
 

 2020 2019 
 لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة 

   

 67,149,079 155,121,257 أقساط تأمٌن

 - (1,762,000) تعوٌضات متكبدةلشركات تابعة ألعضاء مجلس اإلدارة

 48,826,637 64,377,199  سورٌةإٌرادات تأجٌر عقارات لبنك بٌبلوس

 (18,660,763) (40,997,312) تعوٌضات متكبدة 

 (243,553) (37,623) عموالت تأمٌن دائنة لبنك بٌبلوس سورٌة

 46,008,870 50,388,005 فوائد مدٌنة من بنك بٌبلوس سورٌة

 )250,864( (1,415,270) عموالت مصرفٌة دائنة لبنك بٌبلوس سورٌة
 225,674,256 142,829,406 

 
 

 : هً كما ٌلًبٌان المركز المالًإن أرصدة األطراف ذات العبلقة والمدرجة فً 
 

 2020 2019 
 لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة 

   

 406,086 1,075,853  سورٌةبنك بٌبلوسلمدٌنة ذمم 

 643,963 2,321,238 ذمم مدٌنة لشركات تابعة ألعضاء مجلس اإلدارة

 54,785,788 198,039,436 حسابات جارٌة لدى بنك بٌبلوس سورٌة

 544,050 1,567,262 حسابات جارٌة لدى بنك بٌبلوس لبنان

 544,500,000 560,000,000 ودائع ألجل لدى بنك بٌبلوس سورٌة

 763,003,789 600,879,887 

 

 
تعوٌضات موظفً اإلدارة الرئٌسٌن 

 
: إن تعوٌضات موظفً اإلدارة الرئٌسٌن المدرجة فً بٌان الدخل الشامل هً كما ٌلً

 
 2020 2019 
 لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة 

   

 30,565,560 30,565,560 رواتب ومزاٌا 

 30,565,560 30,565,560 
 

 

  إٌداعات المصارف 33
 

على أنه ال ٌجوز أن تزٌد اإلٌداعات لدى أي مصرف من المصارف العاملة فً 100/17/12صت المادة األولى من القرار رقم ن
 تجاوزت إٌداعات 2019  كانون األول31 كما فً .قٌاساُ لكتلة إٌداعات الشركة فً المصارف% 20الجمهورٌة العربٌة السورٌة عن 

.  فلم تتجاوز2020 كانون األول 31، أما فً الشركة فً بعض البنوك الخاصة العاملة النسبة المنصوص علٌها فً القرار المذكور
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   إدارة المخاطر 34

 :إن المخاطر التً تواجهها الشركة والطرق التً تتبعها اإلدارة بخصوص هذه المخاطر ملخصة كما ٌلً
 

  حوكمة إطار العمل ( أ)

 

إن الهدف األساسً من إطار عمل إدارة المخاطر واإلدارة المالٌة الخاصة بالشركة ٌتمثل بحماٌة مساهمً الشركة من األحداث التً 
تدرك إدارة الشركة األهمٌة القصوى لوجود . تعٌق التحقٌق المستدام ألهداف األداء المالً وٌشمل ذلك اإلخفاق فً استغبلل الفرص

 .أنظمة كافٌة وفعالة إلدارة المخاطر
 

إن مهمة إدارة المخاطر لدى الشركة ٌقوم بها مجلس اإلدارة مع اللجان المرتبطة به وٌدعم ذلك هٌكل تنظٌمً واضح مع وجود تفوٌض 
. موثق بالصبلحٌات والمسؤولٌات من مجلس اإلدارة إلى المدٌر العام وكبار المدٌرٌن

 

ٌقوم مجلس اإلدارة بتحدٌد مخاطر الشركة . ٌجتمع مجلس اإلدارة بصورة منتظمة للموافقة على أٌة قرارات تجارٌة وتنظٌمٌة وهٌكلٌة
وتفسٌرها ووضع حدود هٌكلٌة لضمان وجود نوعٌة مبلئمة وتصنٌف للموجودات وموازنة استراتٌجٌة التأمٌن وإعادة التأمٌن لتحقٌق 

. أهداف الشركة وتحدٌد متطلبات إعداد التقارٌر
 

 إطار العمل القانونً والتشرٌعً ( ب)
 

تهتم الجهات الرقابٌة بصورة رئٌسٌة بحماٌة حقوق حاملً الوثائق ومراقبتها عن كثب لضمان أن الشركة تقوم بإدارة شؤونهم بصورة 
وفً نفس الوقت، تهتم الجهات الرقابٌة أٌضاًا بضمان أن الشركة تحتفظ بالسٌولة المبلئمة للوفاء بالتزاماتها . كافٌة من أجل مصلحتهم

 .غٌر المنظورة الناتجة من التغٌرات االقتصادٌة أو الكوارث الطبٌعٌة
 

تخضع عملٌات الشركة للتشرٌعات والقوانٌن المحلٌة النافذة فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة، وهذه القوانٌن تفرض باإلضافة إلى 
الموافقات والرقابة على أعمال الشركة بعض المتطلبات االحترازٌة للتقلٌل من مخاطر التقصٌر واإلعسار لشركات التأمٌن وتمكٌنها 

. من مقابلة أٌة التزامات غٌر متوقعة
 

إطار عمل إدارة الموجودات والمطلوبات  (ج)
 

تنتج المخاطر المالٌة عن المراكز المكشوفة فً أسعار الفائدة والعمبلت األجنبٌة واألسهم وجمٌعها تتعرض لتغٌرات عامة وخاصة فً 
تقوم الشركة بإدارة هذه المراكز لتحقٌق عوائد استثمارٌة طوٌلة األجل تزٌد عن التزاماتها بموجب عقود التأمٌن بالرجوع إلى . السوق

. نوع المزاٌا المستحقة الدفع إلى حملة وثائق التأمٌن
 

: فٌما ٌلً ملخص بالمخاطر التً تواجهها الشركة وطرق التخفٌف من هذه المخاطر
 

  مخاطر التأمٌن34.1
 

تمثل المخاطر الرئٌسٌة التً تواجهها الشركة بموجب عقود التأمٌن، المطالبات الفعلٌة ومدفوعات المزاٌا أو توقٌتها والتً قد تختلف 
. ٌؤثر على ذلك تكرار المطالبات، خطورة المطالبات، المزاٌا الفعلٌة المدفوعة والتطور البلحق للمطالبات طوٌلة األجل. عن التوقعات

 .ومن هنا فإن الهدف الرئٌسً للشركة هو التأكد من توفر االحتٌاطات الكافٌة لتغطٌة هذه المطلوبات
 

ٌتم تحسٌن مستوٌات المخاطر . (والمناطق الجغرافٌة)ٌتم الحد من التعرض للمخاطر عن طرٌق تشكٌل محفظة ضخمة لعقود التأمٌن 
 .رشادات استراتٌجٌة التأمٌن، كما هو الحال عند استخدام اتفاقٌات إعادة التأمٌنإعن طرٌق انتقاء دقٌق وتنفٌذ 
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 (تتمة) إدارة المخاطر   34
 

 (تتمة) مخاطر التأمٌن 34.1
 

 تكرار المطالبات وكمٌاتها
ٌنظر الى هذه العقود .  تؤمن الشركة على الحرٌق والحوادث ومخاطر الغرق. ٌمكن أن ٌتأثر تكرار المطالبات وكمٌاتها بعوامل متعددة

على أنها عقود تأمٌن قصٌرة األجل حٌث ٌتم االطبلع على المطالبات وتسوٌتها خبلل سنة من حدوث الحالة التً تم التأمٌن علٌها 
 . والذي ٌساعد على الحد من مخاطر التأمٌن

 

الحرائق والحوادث الممتلكات و

. بالنسبة لعقود تأمٌن الممتلكات، فإن المخاطر الرئٌسٌة تتمثل فً الحرائق والتوقف عن العمل
إن تكلفة إعادة بناء الممتلكات والحصول على .  ٌتم اصدار هذه العقود بالرجوع إلى قٌمة استبدال الممتلكات والمحتوٌات المؤمن علٌها

. محتوٌات بدٌلة والوقت المستغرق إلعادة بدء العملٌات المتوقفة هً من العوامل األساسٌة التً تؤثر على مستوى المطالبات
 

السٌارات 

إن التأمٌن على السٌارات مصمم لٌعوض حاملً الوثائق عن األضرار التً تتعرض لها مركباتهم، أو االلتزامات التً تنشأ ألطراف 
وٌمكن لحاملً عقود التأمٌن أن ٌحصلوا على تعوٌض عن الحرٌق أو السرقة التً تحصل لمركباتهم . ثالثة ناتجة عن حوادث الطرق
. إذا تضمنت شروط الوثٌقة ذلك

 

بالنسبة لعقود التأمٌن على السٌارات فإن األخطار الرئٌسٌة هً المطالبات المتعلقة بالوفاة أو اإلصابات الجسدٌة أو استبدال أو إصبلح 
. وبشكل عام، فإن جمٌع عقود التأمٌن على المركبات تعود ألفراد أو شركات. هذه المركبات

 

تعد مبالغ التعوٌضات التً ٌحكم بها من قبل المحاكم عن الحوادث التً ٌنجم عنها الوفاة أو اإلصابات الجسدٌة وتكلفة االستبدال أو 
. اإلصبلح بالنسبة للمركبات عامبلًا مهماًا ٌؤثر فً حجم المطالبات

 

األعمال الهندسٌة 

بالنسبة لعقود التأمٌن الهندسٌة، تمثل العناصر الرئٌسٌة للمخاطر الخسائر أو األضرار ألعمال المشروع المؤمن علٌه والتزامات 
إن نسبة . الطرف الثالث الناتجة عنها وكذلك الخسائر واألضرار لآلالت والمعدات المؤمن علٌها وخسائر التوقف عن العمل نتٌجة لذلك

.  الخسائر أو األضرار هو العامل الرئٌسً الذي ٌؤثر على مستوى المطالبات
 

الحوادث المتنوعة 

بالنسبة ألصناف التأمٌن ضد الحوادث المتنوعة فهً فقدان النقود وسوء ائتمان الموظفٌن والحوادث الشخصٌة وتعوٌضات العمال 
. والسفر وااللتزام للطرف الثالث

 

إن درجة الخسارة أو الضرر ومبلغ التعوٌضات التً ٌحكم بها من قبل المحاكم تمثل العناصر الرئٌسٌة التً تؤثر على مستوى 
. المطالبات

 

 األخطار البحرٌة
ٌَصمم التأمٌن البحري لتعوٌض حاملً وثائق التأمٌن عن الخسائر واألضرار للسفن البحرٌة والحوادث التً تؤدي إلى خسائر كلٌة أو 

. استراتٌجٌة االكتتاب للفرع البحري تضمن توزٌع الوثائق بصورة جٌدة من حٌث السفن وخطوط الشحن المغطاة. جزئٌة للبضائع
 

. لدى الشركة ترتٌبات إعادة تأمٌن كافٌة للوفاء بالتزاماتها مقابل المطالبات لجمٌع أنواع التأمٌن المذكورة أعبله
 

 التركٌز الجغرافً على األخطار
. إن مخاطر التأمٌن لدى الشركة تتعلق بوثائق التأمٌن المصدرة فً الجمهورٌة العربٌة السورٌة
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 (تتمة) إدارة المخاطر   34

 

 (تتمة) مخاطر التأمٌن 34.1
 

مخاطر إعادة التأمٌن 

بالدخول فً اتفاقٌات – ضمن النشاط العادي ألعمالها - لتقلٌل التعرض لمخاطر مالٌة ناتجة من مطالبات تأمٌنٌة كبٌرة، تقوم الشركة 
توفر اتفاقٌات إعادة التأمٌن هذه تنوع أوسع فً األعمال وتسمح لئلدارة بالسٌطرة على . مع شركات أخرى بغرض إعادة التأمٌن

. التعرض لخسائر محتملة ناتجة عن المخاطر الكبٌرة وتوفر مجال إضافً للتوسع
 

ولكً تقلل الشركة الحد األدنى من مخاطر تعرضها لخسائر كبٌرة عند تعسر معٌدي التأمٌن مالٌاًا، تقوم الشركة بتقٌٌم األحوال المالٌة 
. لمعٌدي التأمٌن وتراقب تركزات مخاطر االئتمان الناتجة من مناطق جغرافٌة وأنشطة وخصائص اقتصادٌة متماثلة لمعٌدي التأمٌن
إن اتفاقٌات إعادة التأمٌن ال تعفً الشركة من التزاماتها تجاه حاملً الوثائق، ونتٌجة لذلك تظل الشركة ملتزمة أمام حاملً وثائقها 

. بالجزء من المطالبات تحت التسوٌة المعاد تأمٌنها فً حال عدم التزام معٌد التأمٌن بالتزاماته بموجب اتفاقٌات إعادة التأمٌن
 

  المخاطر المالٌة 34.2
 

 األدوات المالٌة
ونتٌجة لذلك فإنها تتعرض .  تستخدم الشركة ضمن نشاطها العادي أدوات مالٌة أولٌة مثل النقد وما فً حكمه والمدٌنٌن والدائنٌن

من أهم المخاطر . ال تستخدم الشركة حالٌاًا مشتقات األدوات المالٌة إلدارة هذه المخاطر التً تتعرض لها. للمخاطر المشار إلٌها أدناه
. الناتجة عن االدوات المالٌة للشركة مخاطر سعر الفائدة، مخاطراالئتمان، مخاطر سعر السوق، مخاطر السٌولة ومخاطر العملة االجنبٌة

 :ٌقوم مجلس اإلدارة بمراجعة السٌاسات والموافقة علٌها إلدارة كل من هذه المخاطر وفٌما ٌلً ملخص عنها
 

مخاطر سعر الفائدة 

إن خطر سعر الفائدة هو احتمال أن تتعرض األدوات المالٌة لمخاطر التغٌرات فً القٌمة أو التغٌرات فً الربحٌة المستقبلٌة نتٌجة 
وتقوم الشركة بالحد من .  التغٌرات فً معدالت سعر الفائدة وتتعرض الشركة لخطر سعر الفائدة فٌما ٌتعلق بالنقد وما فً حكمه
 .مخاطر سعر الفائدة عن طرٌق مراقبة التغٌرات فً سعر الفائدة على العمبلت التً تتركز فٌها النقدٌة

 .ٌوضح الجدول التالً استحقاقات الموجودات المالٌة ومتوسط أسعار الفائدة على هذه الموجودات
 

 5 إلى 1من  أقل من سنة 
 سنوات

 5أكثر من 
 سنوات

بنود ال تستحق 
 علٌها فائدة

سعر الفائدة  المجموع
 الفعلً

  لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة 2020 كانون األول 31كما فً 

  958,609,803 598,609,803 - -  360,000,000 نقد وأرصدة لدى المصارف
 

   1,074,145,084 - -  656,783,788  417,361,296 ودائع مصرفٌة ألجل

ذمم مدٌنة ناشئة عن عقود التأمٌن 
  78,073,113  78,073,113 - - - وإعادة التأمٌن

 

  25,000,000 - 25,000,000 - - ودٌعة مجمدة

   62,858,656  62,858,656 - - - ذمم مدٌنة أخرى

 777,361,296 656,783,788 25,000,000 739,541,572 2,198,686,656  
 

 5 إلى 1من  أقل من سنة 
 سنوات

 5أكثر من 
 سنوات

بنود ال تستحق 
 علٌها فائدة

سعر الفائدة  المجموع
 الفعلً

  لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة 2019 كانون األول 31كما فً 

94,656,20 - - 506,000,000 نقد وأرصدة لدى المصارف 5 600,656,205 7% - 7.5% 

 %8 - %4,41 882,500,500 - - - 882,500,500 ودائع مصرفٌة ألجل
ذمم مدٌنة ناشئة عن عقود التأمٌن 

 وإعادة التأمٌن
- - - 41,341,997 41,341,997  

 %7.50 25,000,000 - 25,000,000 - - ودٌعة مجمدة
  40,622,121 40,622,121 - - - ذمم مدٌنة أخرى

 1,388,500,500 - 25,000,000 176,620,323 1,590,120,823  

 
.ال ٌوجد هناك اختبلف هام بٌن إعادة التسعٌر التعاقدي أو توارٌخ االستحقاق
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 (تتمة)إدارة المخاطر  34

 

 (تتمة) المخاطر المالٌة 34.2
 

 مخاطر االئتمان
بالنسبة لكل أنواع .  مالٌة فً الوفاء بالتزامه والتسبب فً تكبد الطرف اآلخر خسارة مالٌةأحد طرفً أداةخفاق إتتمثل مخاطر االئتمان فً 

. الموجودات المالٌة التً تحتفظ بها الشركة، فإن التعرض لمخاطر االئتمان للشركة هو القٌمة المدرجة فً بٌان المركز المالً

 
 :تم األخذ بالسٌاسات واإلجراءات التالٌة بعٌن االعتبار للحد من تعرض الشركة لمخاطر االئتمان

 
 إن من سٌاسة الشركة أن ٌخضع كبار . تدخل الشركة بعقود التأمٌن وإعادة التأمٌن مع جهات تتمتع بمؤهبلت ائتمانٌة معترف بها

باإلضافة إلى أن الذمم المدٌنة من عقود التأمٌن وإعادة التأمٌن تتم مراقبتها بشكل مستمر من . العمبلء إلى اجراءات تحقق ائتمانٌة
 .  أجل التقلٌل من تعرض الشركة لمخاطر دٌون متعثرة

 
  تحاول الشركة الحد من مخاطر االئتمان المتعلقة بالوكبلء والوسطاء من خبلل وضع سقوف ائتمان لهم ومراقبة الذمم المدٌنة

 .القائمة

 
 ٌتم االحتفاظ باألرصدة المصرفٌة الخاصة بالشركة مع مجموعة من المصارف المحلٌة وفقاًا للسٌاسات التً ٌرسمها مجلس االدارة. 
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 (تتمة) إدارة المخاطر 34

 

 (تتمة) المخاطر المالٌة 34.2
 

 (تتمة) االئتمانمخاطر
 

: تتعلق بالتعرض لمخاطر االئتمان فً الشركة عن طرٌق تصنٌف الموجودات المالٌة للشركة كما ٌلً ٌوضح الجدول التالً معلومات
 

غٌر متجاوز تارٌخ االستحقاق وغٌر متدنً  
 القٌمة

متجاوز تارٌخ 
االستحقاق أو 
 متدنً القٌمة

 
 المجموع

 غٌر استثماري استثماري 2020 كانون األول 31
  

 لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة 

     
احتٌاطً حصة معٌدي التأمٌن من 

تعوٌضات تحت التسوٌة وحوادث وقعت 
 479,440,183  - 479,440,183  - ولم ٌبلغ عنها

ذمم مدٌنة ناشئة عن عقود التأمٌن 
  78,073,113 -  78,073,113 -  )*(إعادة التأمٌنو

مدٌنون أخرون ومصارٌف مدفوعة  
  62,858,656 -  62,858,656 - مقدماًا 

 25,000,000 - - 25,000,000 ودٌعة مجمدة
  1,074,145,084 - -  1,074,145,084 ودائع مصرفٌة ألجل

 477,376,149 -  594,752,297  360,000,000 نقد وأرصدة لدى المصارف

 1,459,145,084 1,215,124,249 - 2,196,893,185 

      

غٌر متجاوز تارٌخ االستحقاق وغٌر متدنً  
 القٌمة

متجاوز تارٌخ 
االستحقاق أو 

 متدنً القٌمة

 
 المجموع

 
 

 2019 كانون األول 31

 
 استثماري

 
   غٌر استثماري

 لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة 
     

حتٌاطً حصة معٌدي التأمٌن من ا
تعوٌضات تحت التسوٌة وحوادث وقعت 

 171,901,749 - 171,901,749 - ولم ٌبلغ عنها
إعادة وذمم مدٌنة ناشئة عن عقود التأمٌن 

 41,341,997 - 41,341,997 -  )*(التأمٌن
 40,622,121 - 40,622,121 - مدٌنون أخرون ومصارٌي مدفوعة مقدماًا 

 25,000,000 - - 25,000,000 ودٌعة مجمدة
 882,500,500 - - 882,500,500 ودائع مصرفٌة ألجل

 599,809,065 - 93,809,065 506,000,000 نقد وأرصدة لدى المصاري

 1,413,500,500 347,674,932 - 1,761,175,432 
 

 .2019 و2020 كما فً ناتجة عن عقود التأمٌن وإعادة التأمٌن تجاوزت تارٌخ استحقاقهامدٌنة سواء ذمم ال توجد  (*)
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 (تتمة) إدارة المخاطر 34

 

 (تتمة) المخاطر المالٌة 34.2
 

مخاطر السٌولة 

تتم مراقبة متطلبات السٌولة على أساس شهري وتعمل اإلدارة على التأكد من توفر األموال النقدٌة .تتمثل مخاطر السٌولة فً عدم قدرة الشركة على مقابلة التزاماتها المتعلقة بعقود التأمٌن والمطلوبات المالٌة عند استحقاقها
 .كما أنه ال ٌترتب على الشركة أٌة مطلوبات تستحق علٌها فائدة.  توارٌخ استحقاق موجودات الشركة ومطلوباتها حسب االلتزامات التعاقدٌة غٌر المخصومةها، ٌوضح الجدول التالًئالكافٌة للوفاء بااللتزامات عند نشو

 

 

 (.23راجع إٌضاح )تمثل الودٌعة المجمدة ودٌعة إلزامٌة حسب متطلبات هٌئة اإلشراف على التأمٌن تجدد تلقائٌاًا  (*)

2020 كانون األول 31  2019 كانون األول 31    
 المجموع بدون استحقاق أكثر من سنة أقل من سنة  المجموع بدون استحقاق أكثر من سنة أقل من سنة 

 لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌةلٌرة سورٌة   لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة لٌرة سورٌةلٌرة سورٌة  
          الموجودات

  360,393,326  360,393,326 - -   373,444,271   373,444,271  - - ممتلكات ومعدات

  10,066,667  10,066,667  - -  - - - - حق استخدام األصل

  189,208,878  189,208,878 - -   176,204,619   176,204,619  - - ٌة عقاراتاستثمار

  2,018,881  2,018,881  - -   995,078   995,078  - -موجودات غٌر ملموسة 
احتٌاطً تعوٌضات حصة معٌدي التأمٌن من 

  171,901,749  - - 171,901,749    479,440,183  - -  479,440,183  تحت التسوٌة وحوادث وقعت ولم ٌبلغ عنها
 قساط غٌر األحصة معٌدي التأمٌن من احتٌاطً 

  103,871,501  - - 103,871,501    149,854,042  - -  149,854,042 مكتسبة ال

  41,341,997  - - 41,341,997    78,073,113  - -  78,073,113 ذمم مدٌنة ناشئة عن عقود التأمٌن وإعادة التأمٌن 

  40,622,121  - - 40,622,121    62,858,656 - -  62,858,656 مدٌنون  خرون ومصارٌف مدفوعة مقدماًا 

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

  882,500,500  - - 882,500,500    1,074,145,084  - -  1,074,145,084 ودائع مصرفٌة ألجل 

  600,656,205  - - 600,656,205    958,609,803 - -  958,609,803 نقد وأرصدة لدى المصارف

1,840,894,07  3,378,624,849 575,643,968 -  2,802,980,881إجمالً الموجودات  3 - 586,687,752  2,427,581,825  

          المطلوبات

  209,519,906 - -  209,519,906    312,910,955     312,910,955  احتٌاطً أقساط غٌر مكتسبة
 احتٌاطً تعوٌضات تحت التسوٌة وحوادث وقعت 

  283,941,084 - - 283,941,084    594,997,092  - -  594,997,092    ولم ٌبلغ عنها

  183,047,990 - -  183,047,990    299,989,357  - -  299,989,357 ذمم شركات التأمٌن وإعادة التأمٌن  

  87,703,073 - -  87,703,073    188,397,759  - -  188,397,759 دائنون أخرون ومبالغ مستحقة الدفع  

  16,418,590 - -  16,418,590    25,057,460 - -  25,057,460 ضرٌبة الدخل المستحقة الدفع

  780,630,643 - -  780,630,643    1,421,352,623 - -  1,421,352,623 إجمالً المطلوبات
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 (تتمة) إدارة المخاطر 34

 

 (تتمة) المخاطر المالٌة 34.2
 

 مخاطر العملة األجنبٌة

تعتقد إدارة الشركة بوجود مخاطر متدنٌة لوقوع خسائر جوهرٌة نتٌجة للتقلبات فً أسعار . تتمثل مخاطر العملة األجنبٌة فً تذبذب قٌمة األدوات المالٌة بسبب التغٌرات فً معدالت أسعار صرف العمبلت األجنبٌة

 . ٌبٌن الجدول التالً توزع موجودات ومطلوبات الشركة بالعملة األصلٌة مقومة باللٌرة السورٌة.الصرف األجنبً، حٌث أن قٌمة موجودات ومطلوبات الشركة بالعمبلت األجنبٌة غٌر جوهرٌة
 2019 كانون األول 31  2020 كانون األول 31 
 

لٌرة سورٌة 
دوالر أمرٌكً مقوم 
باللٌرة السورٌة 

ٌورو مقوم 
باللٌرة السورٌة 

المجموع 
لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة 

دوالر أمرٌكً مقوم 
باللٌرة السورٌة 

ٌورو مقوم 
باللٌرة السورٌة 

المجموع 
لٌرة سورٌة 

         الموجودات 

 360,393,326 - - 360,393,326   373,444,271 - -  373,444,271 ممتلكات ومعدات

 10,066,667 - - 10,066,667  - - - - حق استخدام األصل
 189,208,878 - - 189,208,878   176,204,619 - -  176,204,619عقارات استثمارٌة 

 2,018,881 - - 2,018,881    995,078  - -  995,078 موجودات غٌر ملموسة 
احتٌاطً حصة معٌدي التأمٌن من 

وحوادث وقعت  التسوٌة رؾذالتعوٌضات
 171,901,749 - - 171,901,749    479,440,183 - -  479,440,183 ولم ٌبلغ عنها
  اُزؤ٤ٖٓ ٖٓ اؽز٤بؽ٢ األهغبؽ حصة معٌدي

 103,871,501 - - 103,871,501    149,854,042 - -  149,854,042المكتسبة ؿ٤ش
ذمم مدٌنة ناشئة عن عقود التأمٌن وإعادة  

 41,341,997 - 3,923,778 37,418,219   78,073,113 - -  78,073,113 التأمٌن

 40,622,121 - - 40,622,121   62,858,656 - -  62,858,656 مدٌنون  خرون ومصارٌف مدفوعة مقدماًا 

 25,000,000 - - 25,000,000   25,000,000 - -  25,000,000 ودٌعة مجمدة

 882,500,500 - 109,000,000 773,500,500   1,074,145,084 - -  1,074,145,084 ودائع مصرفٌة ألجل 

 600,656,205 24,785,879 56,049,855 519,820,471   958,609,803  19,315,477  533,644,637  405,649,689 نقد وأرصدة لدى المصارف

2,233,822,31   3,378,624,849  19,315,477  533,644,637  2,825,664,735  الموجوداتإجمالً 3 168,973,633 24,785,879 2,427,581,82 5 
          

         المطلوبات 

 209,519,906 - - 209,519,906   312,910,955 - -  312,910,955 احتٌاطً أقساط غٌر مكتسبة
 احتٌاطً تعوٌضات تحت التسوٌة وحوادث 

  283,941,084 - - 283,941,084   594,997,092 - -  594,997,092   وقعت ولم ٌبلغ عنها

  183,047,990 13,691,887 22,822,786 146,533,317   299,989,357  36,841,847  71,500,337  191,647,173ذمم شركات التأمٌن وإعادة التأمٌن  

  87,703,073 - -  87,703,073   188,397,759 - -  188,397,759 دائنون  خرون ومبالغ مستحقة الدفع

  16,418,590 - -  16,418,590   25,057,460 - -  25,057,460 ضرٌبة الدخل المستحقة الدفع

780,630,64 13,691,887 22,822,786 744,115,970   1,421,352,623  36,841,847  71,500,337  1,313,010,439  المطلوباتإجمالً 3 
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 (تتمة) إدارة المخاطر 34
 

 (تتمة) المخاطر المالٌة 34.2
 

 (تتمة)مخاطر العملة األجنبٌة
 

 كانون األول وٌوضح أثر التغٌرات على صافً 31ٌشٌر الجدول التالً الى العمبلت الرئٌسٌة التً تحمل مخاطر للشركة كما فً 
ٌمثل . فً حال حدوث تغٌر معقول فً أسعار العمبلت األجنبٌة مقابل اللٌرة السورٌة مع بقاء بقٌة المتغٌرات ثابتةاألرباح والخسائر 

المبلغ السالب فً الجدول أدناه صافً االنخفاض المتوقع فً بٌان الدخل الشامل أو حقوق المساهمٌن بٌنما ٌمثل المبلغ الموجب صافً 
 .االرتفاع المتوقع

 

 

 المخاطر التشغٌلٌة 34.3
 

عندما . إن مخاطر التشغٌل هً مخاطر الخسارة الناتجة من تعطل األنظمة أو بسبب الخطأ البشري أو الغش أو األحداث الخارجٌة
تتعطل األنظمة عن العمل ٌمكن للمخاطر التشغٌلٌة أن تؤدي إلى أضرار خاصة بسمعة الشركة وٌكون لذلك  ثار قانونٌة أو تشرٌعٌة أو 

ال ٌمكن للشركة أن تتوقع تجنب جمٌع المخاطر التشغٌلٌة ولكن من خبلل إطار الرقابة العامة ومن خبلل . تؤدي إلى الخسارة المالٌة
تتضمن أدوات الرقابة فصل الواجبات بصورة فعالة . المتابعة واالستجابة للمخاطر المحتملة، تستطٌع الشركة أن تدٌر هذه المخاطر

 .ووضع إجراءات للدخول على األنظمة والتفوٌض والتسوٌة وتدرٌب العاملٌن وعملٌات التقٌٌم
 

مخاطر السوق  
 

تنشأ مخاطر السوق من عدة عوامل قد تؤثر على الشركة أو على قطاع التأمٌن بصفة عامة، إن بعض هذه األخطار قد ٌنتج عن 

 تقوم ادارة الشركة بتقٌٌم تلك .الظروف السٌاسٌة واالقتصادٌة المحٌطة والتً قد تؤثر سلباًا على عملٌات الشركة ونتائج أعمالها

 .المخاطر بشكل مستمر وتتخذ االجراءات المناسبة للتقلٌل بقدر اإلمكان من أثرها على نتائج االعمال والمركز المالً للشركة
 

 إدارة رأس المال 34.4
 

ٌتمثل الهدف الرئٌسً فٌما ٌتعلق بإدارة رأسمال الشركة فً التأكد من المحافظة على نسب رأسمال مبلئمة بشكل ٌدعم نشاط الشركة 
. المساهمٌنوٌعظم حقوق 

 
قد تقوم الشركة بتعدٌل دفعات . تقوم الشركة بإدارة هٌكلة رأس المال وإجراء التعدٌبلت البلزمة علٌها فً ضوء تغٌرات ظروف العمل

. األرباح الموزعة وذلك للمحافظة على أو تعدٌل هٌكلة رأس المال
 

 كانون 31لم تقم الشركة بأٌة تعدٌبلت على األهداف والسٌاسات واإلجراءات المتعلقة بهٌكلة رأس المال خبلل السنتٌن المنتهٌتٌن فً 
. 2020،2019األول 

 

 ٌجب أال تتدنى نسبة المبلءة المالٌة 2008 األول  كانون11 الصادرفً 210/100قرارهٌئة اإلشراف على التأمٌن رقم  حسب

 %. 150للشركة عن 

 األثر على الربح قبل الضرٌبة نسبة الزٌادة فً سعر الصرف العملة

  2020  2019 

 لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  
     

 7,307,542   %5  أمرٌكًدوالر

 554,700   %5 ٌورو

    7,862,242 

   

 األثر على الربح قبل الضرٌبة نسبة النقص فً سعر الصرف العملة

  2020  2019 

 لٌرة سورٌة  لٌرة سورٌة  

     
( 7,307,542)   %(5) أمرٌكًدوالر

( 554,700)   %(5) ٌورو

    (7,862,242) 
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 (تتمة) إدارة المخاطر 34

 
 (تتمة)  إدارة رأس المال34.4

 
 :ٌوضح الجدول التالً كٌفٌة احتساب نسبة كفاٌة رأس المال

 

 2019 2020 كفاٌة رأس المال 
 لٌرة سورٌة لٌرة سورٌة  

  

 
 1,646,951,182 1,955,542,966 رأس المال المتوفر

   :رأس المال المطلوب

 90,109,104 89,075,514 رأس المال المطلوب مقابل مخاطر الموجودات

 46,406,719 51.092,583 رأس المال المطلوب مقابل االلتزامات االكتتابٌة

 41,531,856 108,165,792 رأس المال المطلوب مقابل مخاطر معٌدي التأمٌن

 2,568,742 3,237,666 رأس المال المطلوب مقابل مخاطر تأمٌن الحٌاة

 180,616,421 251,571,555 مجموع رأس المال المطلوب

 %912 %777 نسبة هامش المبلءة

 
 القٌمة العادلة لألدوات المالٌة 35

 

إن القٌمة العادلة هً القٌمة التً ٌتم بموجبها تبادل موجودات ما أو . تتكون األدوات المالٌة من الموجودات المالٌة والمطلوبات المالٌة
ٌفترض تعرٌف القٌمة العادلة بأن المنشأة قادرة على العمل وفقاًا . سداد مطلوبات ما بٌن أطراف راغبة فً ذلك وبشروط تعامل عادل

لمبدأ االستمرارٌة المحاسبً، مع عدم وجود نٌة أو حاجة لتصفٌتها، أو إجراء تخفٌض حاد فً مستوى عملٌاتها أو القٌام بأٌة تعامبلت 
تتكون الموجودات المالٌة الخاصة بالشركة من النقدٌة وشبه النقدٌة والذمم الناشئة عن عقود التأمٌن أو . بشروط معٌنة لها تأثٌر عكسً

. إعادة التأمٌن والذمم المدٌنة األخرى، بٌنما تتكون المطلوبات المالٌة من الدائنٌن وإجمالً المطالبات تحت التسوٌة
 .إن القٌمة العادلة للموجودات المالٌة والمطلوبات المالٌة ال تختلف جوهرٌاًا عن قٌمتها الدفترٌة بتارٌخ بٌان المركز المالً

 

  


