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  تشكل جزًء أساسياً من البيانات املالية ٣٨إىل  ١احات املرفقة من إن اإليض
- ٧ -

  )سورية آروب( للتأمين الدولية السورية الشركة
 عامة مغفلة مساهمة شركة

  الدخل الشامل بيان 
    

    األول نكانو  ٣١ في المنتهية للسنة          
    ٦٢٠١   ٧٢٠١   إيضـاح      
  ل.س.      ل.س.          
    اتيراداإل

ا      ٧٥٢,٧٧٢,٣٢٣        ٩٨١,٢٩٣,١٣٨    ٣٤،٢٥  إمجايل األقساط املكتتب 

ا  )    ٣٠٣,٨٦١,٨٣٠  (  )    ١٢٧,٢٤٢,٣٨٣(  ٣٤،٢٥  حصة معيدي التأمني من إمجايل األقساط املكتتب 

ا        ٤٤٨,٩١٠,٤٩٣        ٥٩٨,٠٥١,٠١١    ٣٤،٢٥  صايف األقساط املكتتب 

 )    ٤٠,٣٠٩,٧٢١  (  )    ١٢٩,٥٢٣,٧٠  (  ٣٤،٢٥  االحتياطي التقين واحلسايبصايف التغري يف 

     ٤٠٨,٦٠٠,٧٧٢        ٥٢٧,٥٢٧,٨٨٢    ٣٤،٢٥  املكتسبة صايف أقساط التأمني  

     ٢٤,١٩٣,٤٦٨        ٣٧٣,٥٤٣,١٩    ٣٤  عموالت مقبوضة

     ٤٣٢,٧٩٤,٢٤٠        ٥٤٧,٠٧١,٢٥٥      اتيرادإمجايل اإل  

 :ملصاريفا

 )    ٢٥٥,٦٠٠,٨٠٢  (  )    ٣١٧,١٨٤,٦٣٥(  ٣٤،٢٧  إمجايل املطالبات املدفوعة

     ٧١,٣٣٥,٥٤٤        ١١٣,٢٥٣,٧٦٣    ٣٤،٢٧  حصة معيدي التأمني من املطالبات املدفوعة

        ٤٨٠,٣٠١        -      ٣٤  اتفاقيات فائض اخلسارةحصة معيدي التأمني من مطالبات 
 )    ١٨٣,٧٨٤,٩٥٧  (  )    ٢٠٣,٩٣٠,٨٧٢  (  ٣٤،٢٧  صايف املطالبات املدفوعة  

     ١٠,٥١٩,٥٠٣        ٥٦٤,٣٤٤,٣٠    ٣٤،٢٧  التزامات عقود التأمنيصايف التغري يف 

 )    ١٧٣,٢٦٥,٤٥٤  (  )    ١٧٣,٥٨٦,٣٠٨  (  ٢٧  صايف املطالبات  

  )    ٦٤,٧٦٥,٣١٧  (  )    ١١٠,٢٧٦,٩٠٤  (  ٣٤،٢٨  أخرى إنتاجومصاريف  عموالت مدفوعة
  )    ٤,٥١٦,٦٣٤  (  )    ٥,٨٨٧,٧٥٩  (  ٣٤  عمولة هيئة اإلشراف على التأمني
  )    ١٣,٥٠٣,٤٩٨  (  )    ٢٤,٠٤٣,٤٩٢  (  ٣٤  مصاريف اتفاقيات فائض اخلسارة

 )    ١,٦٠٠,٠٠٠  (  )    ٥,٥٠٠,٠٠٠  (  ٣١  فوائد وأعباء مالية لشركات إعادة التأمني

 )    ٩٠٣٦٥٠,٢٥٧,(  )    ٣١٩,٢٩٤,٤٦٣  (    التأمني مصاريف إمجايل  

      ٣٣٧١٤٣,١٧٥,        ٢٢٧,٧٧٦,٧٩٢      الدخل التشغيلي
  



 

  تشكل جزًء أساسياً من البيانات املالية ٣٨إىل  ١احات املرفقة من إن اإليض
- ٨ -

  )سورية آروب( للتأمين الدولية السورية الشركة
 عامة مغفلة مساهمة شركة
  / تابعالدخل الشامل بيان 

    

    األول كانون ٣١ في المنتهية للسنة          
    ٦٢٠١   ٧٢٠١   إيضـاح      
  ل.س.      ل.س.          

     ١٩٩,٥٦٠,٧٢٥        ٢٢٧,٠٢٢,٠٥١    ٢٦  فوائد من ودائع لدى املصارف

      ١٢,٠٣٥,٥١٢        ١٣,٥٧٣,٦٣٠    ٣٥  ات أخرىرادإي
  مكاسب السنة الغري حمققة الناجتة (خسائر) / 

     ١٦٧,٤٨٤,٦٣٩    )    ٤١٩,٨٥٧,٦٥  (    عن تغريات أسعار الصرف  

ا  )    ١٩٩,٦٧٨,٨٥٢  (  )    ٢٠١,٩٣٥,٦٣٧  (  ٢٩  رواتب وأجور وملحقا

 )    ٨٣,٠٤٨,٤٧٩  (  )    ١٢١,٩٩٦,٠٢٩  (  ٣٠  دارية وعموميةإمصاريف 

 )    ٢٨,٥٠٤,٦٧٤  (  )    ٢٨,٦٧٨,٧٢٥  (  ١٤،١٣  اتطفاءاالستهالكات واإل

 )      ٩٠٧,٧١٤  (  )    ٣,٨١٢,٣٦٢  (    فوائد وأعباء مالية

 )      ٨١٦,٤٣٩  (      -        حمققة فروقات صرف

        )٧١٨٢٤٦٦,١,    )    ١٨١,٦٨٤,٤٩١     

     ٢٤١,٢٦٨,٠٥٥        ٤٦,٠٩٢,٣٠١      أرباح السنة قبل ضريبة الدخل

 )    ١٢,٧١٣,١٠٩  (  )    ٢٤١,٠٧٢,٢٠  (  ٢١  خلمؤونة ضريبة الد

      ٢٢٨,٥٥٤,٩٤٦        ٠٦٠,٠٢٠,٢٦      صايف أرباح السنة

  مكونات بنود الدخل الشامل اآلخر:
  )    ٣,٧٧٧,٣٠٦(      ١٦٣,٧٩٧,١٣٠    ٢٠  ري املرتاكم يف القيمة العادلة لالستثمارات املالية املتوفرة للبيعصايف التغ

      ٢٢٤,٧٧٧,٦٤٠        ٣٢٢,٧٨١,١٥٦      جمموع الدخل الشامل للسنة
      ٢٢,٨٦          ٢,٦٠      ٣٢  رحبية السهم األساسية واملخففة

  
  



 

   تشكل جزًء أساسياً من البيانات املالية ٣٨إىل  ١إن اإليضاحات املرفقة من 
 - ٩ -

  )سورية آروب( للتأمين الدولية السورية الشركة
  عامة مغفلة مساهمة شركة

  المساهمين حقوق في التغييرات بيان
    

          مكاسب غير      التغير المتراكم                        
          محققة متراكمة       في القيمة العادلة                        

              ناتجة عن تغيرات      لالستثمارات المالية                       
   المجموع     أرباح مدورة       أسعار الصرف      المتوفرة للبيع      احتياطي خاص      احتياطي قانوني      رأس المال    إيضاح  

    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      
    ١,٦٤٦,٦٨٢,٧٣٨    ١٣٨,٣٤١,٣٩٢    ٢٩٥,١١٠,٤٨٠    ١٩,٧٢١,٧١٧    ٩٧,٥٠٩,٢٠٩    ٩٥,٩٩٩,٩٤٠    ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ٢٠١٦لثاين كانون ا  ١الرصيد كما يف 

    -    )  ١٤,٤٨٠,١١٩(    -      -      ١٤,٤٨٠,١١٩    -      -    ٢٣  ٢٠١٥ختصيص احتياطي خاص عن أرباح 
    -    )  ٧,٣٧٨,٣٤٢(    -      -      -      ٧,٣٧٨,٣٤٢    -    ٢٣  ٢٠١٦ختصيص احتياطي قانوين عن أرباح 

  )  ٧٠,٠٠٠,٠٠٠(  )  ٧٠,٠٠٠,٠٠٠(    -      -      -      -      -      توزيعات أرباح
    ٢٢٤,٧٧٧,٦٤٠    ٦١,٠٧٠,٣٠٧    ١٦٧,٤٨٤,٦٣٩  )  ٣,٧٧٧,٣٠٦(    -      -      -      الدخل الشامل للسنة

    ١,٨٠١,٤٦٠,٣٧٨    ١٠٧,٥٥٣,٢٣٨    ٤٦٢,٥٩٥,١١٩    ١٥,٩٤٤,٤١١    ١١١,٩٨٩,٣٢٨    ١٠٣,٣٧٨,٢٨٢    ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ٢٠١٦ول كانون األ  ٣١الرصيد كما يف 
    -    )  ٧,٣٧٨,٣٤٢(    -      -      ٧,٣٧٨,٣٤٢    -      -    ٢٣  ٢٠١٦ختصيص احتياطي خاص عن أرباح 
    -    )  ١١,١٩٤,٩٧٢(    -      -      -      ١١,١٩٤,٩٧٢    -    ٢٣  ٢٠١٧ختصيص احتياطي قانوين عن أرباح 

  )  ٧٠,٠٠٠,٠٠٠(  )  ٧٠,٠٠٠,٠٠٠(    -      -      -      -      -      توزيعات أرباح
    ٢٢٣,٨١٧,١٥٦    ٩١,٨٧٧,٤٧٩  )  ٤١٩,٨٥٧,٦٥(    ١٦٣,٧٩٧,١٣٠    -      -      -      الدخل الشامل للسنة

    ٦٠١,٢٧٧,٨٨٨,١    ١١٠,٨٥٧,٤٠٣    ٣٩٦,٧٣٧,٧٠٠    ٥٧٤,٧٤١,١٤٦    ٦٧٠,٣٦٧,١١٩    ١١٤,٥٧٣,٢٥٤    ٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,١    ٧٢٠١كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 

  

  



 

   تشكل جزًء أساسياً من البيانات املالية ٣٨إىل  ١إن اإليضاحات املرفقة من 
 - ١٠ -

  )ريةسو  آروب( للتأمين الدولية السورية الشركة
  عامة مغفلة مساهمة شركة
  النقدية التدفقات بيان

    

    األول كانون ٣١ في المنتهية للسنة          
    ٦٢٠١    ٧٢٠١    إيضـاح      

  ل.س.      ل.س.      التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية:
      ٢٤١,٢٦٨,٠٥٥        ٤٦,٠٩٢,٣٠١      قبل ضريبة الدخل سنةأرباح ال  
  النشاطات التشغيلية: عنقد الناتج تعديالت للوصول إىل صايف الن  
      ٢٨,٥٠٤,٦٧٤        ٢٨,٦٧٨,٧٢٥    ١٤،١٣  اتطفاءاالستهالكات واإل  
  )  ١٦٧,٤٨٤,٦٣٩(      ٤١٩,٨٥٧,٦٥      السنة الغري احملققة الناجتة عن تغريات أسعار الصرف )مكاسب(/  خسائر  
          ١٠٢,٢٨٨,٠٩٠        ١٤٠,٦٢٨,٤٤٥      
  )    ٢٧,٢٣٠,٣٢٠  (  )    ٩٠,١٢١,٥١٦  (    تأمني وكالءو  وسطاء ،مدينون عمالء يف الزيادة  
    ٥٤,٧٠٢,٢٤١    )      ٨٠٤,٤٣٤  (    التأمني وإعادة التأمني شركات من مدينة حسابات يف النقص/  )الزيادة(  
  )    ٦٥,٠٣٧,٨٠٢  (  )    ٤٣,٨٧٨,٣٣٥  (    واحلسابية الفنية االحتياطات من التأمني معيدي حصة يف الزيادة  
  )    ٢,٩٥١,٧٨٢  (        ٤٣,٤٢٧      ذات عالقة أطراف -مدينة ذمم يف) الزيادة(/  النقص  
  )    ٢٠,٤٥٩,٥٨٩  (  )    ٤٤,٣١٣,٢٥٩  (    أخرى وموجودات مقبوضة غري مستحقة فوائد يف الزيادة  
    ٩٤,٩٦٨,٣٧٢        ١٠٨,٨٣٥,٩٥٨      التأمني وإعادة التأمني لشركات دائنة حسابات يف الزيادة  
    ٣,٥٧٣,٩٤٥        ٥,٥٢٣,٦٠١      نيتأم ووسطاء دائنون عمالء يف الزيادة  
    ٩٤,٨٢٨,٠٢٠        ٨٤,٠٥٦,٩٠٠      احلسابيةو  الفنية اإلحتياطيات يف الزيادة  
    ٦٦,٩٤١,٤٤١    )    ٣٠,١٣٩,٤٠٦  (    خمتلفون ودائنون دائنة ذمم يف الزيادة(النقص) /   
    ٣٧,٤٨٣,٤٣٣    )    ٧,٢٣٢,٩١١  (    ذات عالقة أطراف -دائنة ذمم يف الزيادة(النقص) /   
  )    ٢٤,٨٠٨,١٣٨  (  )    ١٠٩,٧١٣,١٢  (  ٢١  مدفوعة ريبةض  
   ٣١٤,٢٩٧,٩١١        ٣٦١,٨٨٥,١٠٩      التشغيلية النشاطات عن الناجتة األموال صايف    

  :االستثمارية النشاطات من النقدية التدفقات
  )    ١٣٦,٠٠٥,٤١٣  ( )    ٤٦٧,١٤٧,٥١٠  (   املصارف لدى ألجل ودائع  
  )    ٥,٠٥٩,٩٠٠  (  )    ٧٠٠,٧٠٠,٢  (  ١٤  مادية ثابتة موجودات شراء  
  )    ١٤١,٠٦٥,٣١٣  (  )    ٢١٠,٨٤٨,٤٦٩  (    االستثمارية النشاطات يف املستعملة األموال صايف  

  :التمويلية النشاطات من النقدية التدفقات
  )    ٧٠,٠٠٠,٠٠٠  (  )    ٠٠٠,٠٠٠,٧٠  (  ٢٣  أرباح أنصبة توزيع  
  )    ٧٠,٠٠٠,٠٠٠  (  )    ٠٠٠,٠٠٠,٧٠  (    التمويلية النشاطات يف املستعملة األموال صايف

    ١٦٧,٤٨٤,٦٣٩    )    ٦٥,٨٥٧,٤١٩  (     فروقات أسعار الصرف على النقد ومايوازي النقد
    ٢٧٠,٧١٧,٢٣٧    )    ٤٩٥,٨٢٠,٢٦٨  (    يوزاي النقد وما النقد يف الزيادة صايف
    ٤٦٩,٢٣٧,٨٠٩        ٠٤٦,٩٥٥,٧٣٩    ٥  السنة بداية يف يوزاي النقد وما النقد

    ٧٣٩,٩٥٥,٠٤٦        ٧٧٨,١٣٤,٢٤٤    ٥  السنة اية يف لنقديوزاي ا وما النقد

  



 

 - ١١ -

  )سورية آروب( للتأمين الدولية السورية الشركة
  عامة مغفلة مساهمة شركة
 المالية البيانات حول إيضاحات

  ٧١٢٠ول األ كانون ٣١ في المنتهية للسنة
        

   الشركة أعمالو  تأسيس  -١

 لعام ٤٣ رقم التشريعي املرسوم وألحكام ٢٠٠٤ لعام ٦٨ رقم التشريعي للمرسوم وفقاً  )سورية بآرو ( للتأمني الدولية السورية الشركة تأسست
 .١٩٤٩ لعام ١٤٩ رقم التجارة قانون ألحكام ووفقاً  سورية يف التأمني على اإلشراف هيئة تضعها اليت واألنظمة التنفيذية وتعليماته ٢٠٠٥
 اإلشراف هيئة قبل من الشركة ترخيص مت .٢٠٠٦ حزيران ٢٠ بتاريخ ١٤٦٥٣ الرقم تحت دمشق حملافظة التجاري السجل يف الشركة سجلت
 على اإلشراف هيئة لدى التأمني لشركات اخلاص السجل يف الشركة سجلت ،٢٠٠٦ متوز ٦ بتاريخ ٣٢/١٠٠ رقم بالقرار سورية يف التأمني على

  .٣ الرقم حتت التأمني
  .التأمني فروع كافة يف رةاملباش التأمني أعمال مزاولة الشركة غاية

إىل وجود ممثلني يف فروع بنك سورية واملهجر  ضافةالشركة عملها ضمن فروعها يف دمشق وحلب ومحص ومحاه والالذقية وطرطوس باإلول اتز 
 ش.م.م.

  
  تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة  -٢

 .ة واملعدلة واليت ليس هلا أثر جوهري على البيانات املالية للشركةاملعايري الدولية للتقارير املالية اجلديد  -أ
للفرتات املالية اليت  املفعولالدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة التالية يف إعداد البيانات املالية للشركة، واليت أصبحت سارية  املعايريّمت تطبيق 

  :٢٠١٧كانون الثاين   ١تبدأ كما يف أو بعد 
  
 واملتعلقة باالعرتاف باملوجودات الضريبية املؤجلة عن اخلسائر غري احملققة. ضرائب الدخل) ١٢على معيار احملاسبة الدويل رقم ( لتعديالتا  

هذه التعديالت ألول مرة خالل السنة احلالية. توضح هذه التعديالت كيف ينبغي للمنشأة تقييم ما إذا كان سيكون هناك  الشركةطبقت 
تقبلّية خاضعة للضريبة كافية حبيث ميكن للمنشأة االستفادة من الفروقات الزمنية املؤقتة. مل يكن لتطبيق هذه التعديالت أّي تأثري أرباح مس

 على البيانات املالية للشركة.
 اإلفصاحات. – بيان التدفقات النقدية) ٧على معيار احملاسبة الدويل رقم ( التعديالت  

إفصاحات متكن مستخدمي  إضافةألول مرة خالل السنة احلالية. تتطلب هذه التعديالت من املنشأة،  هذه التعديالت الشركةطبقت 
 البيانات املالية من تقييم التغريات يف املطلوبات الناجتة من األنشطة التمويلية مبا فيها التغريات النقدية وغري النقدية.

 واليت تشمل التعديالت على املعيار الدويل  ٢٠١٦ – ٢٠١٤الية الصادرة خالل األعوام السنوية على املعايري الدولية للتقارير امل التحسينات
  ).١٢للتقارير املالية رقم (

  (ينطبق ما يلي فقط على البيانات املالية للشركة).
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املعايري الدولية إلعداد التقارير  ) واملشمولة يف التحسينات السنوية على١٢طبقت الشركة التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (
للمرة األوىل يف السنة احلالية. إن التعديالت األخرى املشمولة يف هذه التحسينات غري سارية املفعول بعد ومل يتم  ٢٠١٦ – ٢٠١٤املالية 

  ).بمن قبل الشركة (راجع إيضاح  تطبيقها مبكراً 
أنه ال يتعني على املنشأة تقدمي معلومات مالية موجزة عن احلصص يف الشركات التابعة أو ) إىل ١٢يشري املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (

ا برسم البيع. توضح التعديالت أن هذا هو  الشركات الزميلة أو املشاريع املشرتكة املصنفة (أو املدرجة ضمن شركة مستبعدة) كمحتفظ 
  ) هلذه احلصص.١٢لتقارير املالية رقم (االمتياز الوحيد من متطلبات اإلفصاح للمعيار الدويل ل

مل ينتج أي أثر من تطبيق هذه التعديالت على البيانات املالية للشركة حيث مل تصنف أي من حصص الشركة يف هذه املنشآت أو ضمن 
ا برسم البيع.   جمموعة مصنفة، كمحتفظ 

   سارية املفعول بعد:املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة الصادرة وغري  -ب
  الشركة بتطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة الواردة أدناه الصادرة لكن غري سارية املفعول بعد: قممل ت
  

 معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة
 سارية المفعول للسنوات
  المالية التي تبدأ في أو بعد

 ٢٠١٦ - ٢٠١٤نوية على املعايري الدولية للتقارير املالية الصادرة خالل األعوام التحسينات الس
) ومعيار احملاسبة الدويل رقم ١اليت تشمل التعديالت على املعيارين الدوليني للتقارير املالية رقم (

)٢٨.( 

 ٢٠١٨كانون الثاين   ١

 ٢٠١٧ - ٢٠١٥صادرة خالل األعوام التحسينات السنوية على املعايري الدولية للتقارير املالية ال
ومعيار احملاسبة ) ١١و () ٣اليت تشمل التعديالت على املعيارين الدوليني للتقارير املالية رقم (

  ).٢٣) و (١٢الدويل رقم (

  ٢٠١٩كانون الثاين  ١

ت ): العمليات بالعمالت األجنبية والدفعا٢٢للتقارير املالية رقم ( الدوليةتفسري جلنة املعايري 
  املقدمة.

  اجملراة بالعمالت األجنبية أو أجزاء من عمليات، حيث : العملياتيتناول التفسري 
 يوجد مثن معنون بعملة اجنبية  
 مؤجل متعلق بذلك الثمن قبل االعرتاف  إيرادمدفوع مقدمًا أو ب أصلتعرتف املنشأة ب

 ات أو املصاريف  ذات الصلة ، ويرادباملوجودات أو اإل
 املؤجل هو غري نقدي. يرادمقدماً أو اإل املدفوع صلاأل  

  ٢٠١٨كانون الثاين  ١

  ): عدم اليقني حول معاجلات ضريبة الدخل.٢٣تفسري جلنة املعايري الدولية للتقارير املالية (
يتناول التفسري حتديد الربح اخلاضع للضريبة (اخلسائر الضريبية)، األسس الضريبية، اخلسائر 

اإلعفاءات الضريبية غري املستخدمة واملعدالت الضريبية وذلك عندما  الضريبية غري املستخدمة،
 .)١٢يکون هناك عدم يقني بشأن معاجلات ضريبة الدخل مبوجب معيار احملاسبة الدويل رقم (

  ويتناول التفسري على وجه التحديد ما يلي:
 ما إذا كان ينبغي النظر يف املعاجلات الضريبية بشكل مجاعي؛  

  ٢٠١٩ كانون الثاين  ١
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 مراجعات السلطات الضريبية؛ افرتاضات 
  حتديد الربح اخلاضع للضريبة (اخلسارة الضريبية)، األسس الضريبية، اخلسائر الضريبية

 غري املستخدمة واالعفاءات الضريبية غري املستخدمة واملعدالت الضريبية، و
  يف الوقائع والظروف التغرياتأثر 

  

) "الدفع على أساس السهم" واملتعلقة ٢ للتقارير املالية رقم (التعديالت على املعيار الدويل
  والقياس لعمليات الدفع على أساس السهم. بالتصنيف

  ٢٠١٨كانون الثاين   ١

) "عقود التأمني" واملتعلقة بالفرق ما بني تاريخ ٤التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (
  ) ومعيار عقود التأمني اجلديد.٩تقارير املالية رقم (سريان كل من املعيار الدويل لل

  ٢٠١٨كانون الثاين   ١

) "االستثمارات العقارية" حيث مت تعديل الفقرة ٤٠التعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم (
) لتنص على ان املنشأة تقوم بتحويل أي عقار من أو إىل االستثمارات العقارية فقط ٥٧رقم (

  نالك دليل على التغري يف االستخدام.عندما يكون ه
حيدث التغري يف االستخدام عندما تتوافق العقارات أو تتوقف عن التوافق مع تعريف االستثمارات 

  العقارية.
  ال يشكل التغيري يف نوايا اإلدارة الستخدام العقار دليل على وجود تغري يف االستخدام.

  الواردة فيها غري شاملة. مت تعديل الفقرة لتنص على أن قائمة األمثلة

  ٢٠١٨كانون الثاين ١

 ٢٠١٠و ٢٠٠٩املالية (النسخ املعدلة لألعوام  دواتاأل ٩املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 
املالية يف تشرين  دوات) األ٩) حيث صدر املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (٢٠١٤و ٢٠١٣و

وقياس املوجودات املالية، ومت تعديله يف تشرين  وطرح متطلبات جديدة لتصنيف ٢٠٠٩الثاين 
متطلبات لتصنيف وقياس واستبعاد املطلوبات املالية، كما مت طرح نسخة  ضافةإل ٢٠١٠األول 

لتتضمن متطلبات جديدة حملاسبة التحوط. كما مت إصدار نسخه  ٢٠١٣جديدة يف تشرين الثاين 
ئيسي كل من (أ) متطلبات التدين كي يتضمن بشكل ر   ٢٠١٤معدلة من املعيار يف متوز 

للموجودات املالية (ب) تعديالت حمددة ملتطلبات التصنيف والقياس من خالل طرح فئة لقياس 
  الدين البسيطة. أدواتاملوجودات املالية من خالل الدخل الشامل اآلخر لبعض 
تطلبات احملاسبية ) حتتوي على امل٩إن النسخة النهائية للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم (

): االعرتاف والقياس. وتتضمن ٣٩املالية وحّلت حمل معيار احملاسبة الدويل رقم ( دواتلأل
   النسخة اجلديدة من املعيار املتطلبات التالية:

  :التصنيف والقياس
تصنف املوجودات املالية بناء على منوذج األعمال والتدفقات النقدية التعاقدية. وقدمت نسخة 

املالية  املوجوداتالدين حيث ميكن تصنيفها ضمن " أدواتنيف جديدا لبعض تص ٢٠١٤
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر". ويتم تصنيف املطلوبات املالية بشكل مشابه 

) لكن هنالك اختالفات يف املتطلبات املنطبقة على قياس خماطر ٣٩ملعيار احملاسبة الدويل رقم (
  ة باملنشأة.االئتمان املتعلق

عندما يتم تطبيق املعيار الدويل 
  )١٧رقم ( املاليةللتقارير 
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 التدنــــــي:

منوذج "اخلسارة االئتمانية املتوقعة" الحتساب خسارة تدين املوجودات  ٢٠١٤قدمت نسخة 
، وعليه أصبح من غري الضروري زيادة املخاطر االئتمانية بشكل مسبق حىت يتم االعرتاف املاليـة
  سارة التدين.خب

  محاسبة التحوط:

منوذج جديد حملاسبة التحوط مت تصميمه ليكون أكثر مالءمة مع كيفية قيام  ٢٠١٤قدمت نسخة 
   املنشآت بإدارة املخاطر عند التعرض ملخاطر التحوط املايل وغري املايل.

  إلغاء االعتراف:

املالية كما وردت يف املعيار  مت إتباع متطلبات إلغاء االعرتاف للموجودات املالية واملطلوبات
  ).٣٩احملاسيب الدويل رقم (

  

 املسبقاملتعلقة مبزايا الدفع  املالية : دواتاأل)  ٩التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( 
) فيما ٩مع التعويضات السلبية، حبيث تعدل املتطلبات احلالية للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( 

اء اخلدمة وذلك للسماح القياس بالكلفة املطفأة ( أو وفقًا لنموذج االعمال،  يتعلق حبقوق ا
  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر) مبا فيها حالة مدفوعات التعويضات السلبية.

  ٢٠١٩كانون الثاين   ١

  ع العمالء. ): اإليرادات من العقود م١٥املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (
حيث وضع نظام شامل وموحد  ٢٠١٤) يف أيار ١٥صدر املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (

تستعني به املنشآت يف قيد اإليرادات الناجتة من العقود املربمة مع العمالء. املعيار الدويل للتقارير 
يرادات مبا يف ذلك املعيار ) سوف حيل حمل اإلرشادات احلالية بشأن االعرتاف باإل١٥املالية رقم (

): عقود اإلنشاءات وما ١١): اإليرادات، واملعيار احملاسيب الدويل رقم (١٨احملاسيب الدويل رقم (
ا من تفسريات عند سريان العمل باملعيار الدويل للتقارير املالية رقم (   ).١٥يتعلق 

) على أنه يتوجب على املنشأة ١٥املبدأ األساسي للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( رتكزوي
ا لوصف التحويل احلاصل للبضائع أو اخلدمات املتفق عليها للعمالء بقيمة  االعرتاف بإيرادا

تعكس القيمة اليت تتوقع املنشأة احلصول عليها لقاء تلك البضائع أو اخلدمات، ويقدم املعيار على 
  س خطوات:على مخ وجه الدقة منهجاً لالعرتاف باإليرادات بناءً 

 : حتديد العقود املربمة مع العميل.١* اخلطوة 
 : حتديد التزامات األداء الواردة بالعقد.٢* اخلطوة 
  : حتديد قيمة املعاملة.٣* اخلطوة 
 : ختصيص قيمة املعاملة على التزامات األداء الواردة بالعقد.٤* اخلطوة 
  .داءات األلتزاماملنشأة ال : االعرتاف باإليرادات عند (أو حني) استيفاء٥* اخلطوة 

  ٢٠١٨كانون الثاين  ١
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ا عندما يتم ١٥ومبوجب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (  استيفاء) تعرتف املنشأة بإيرادا
، أي عندما حتول السيطرة للعميل على البضائع أو اخلدمات اليت تنطوي على استيفاء التزام لتزاماال

) حىت يتم ١٥من التوجيهات املستقبلية للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( ما. لقد مت إضافة املزيد
من  ) مزيداً ١٥معاجلة حاالت حمددة، وإضافة إىل ذلك يتطلب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (

  ليةياإلفصاحات التفص

  

املتعلقة  العقود مع العمالء ): اإليرادات من١٥التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (
،  الوكيلمقابل  اعتبارات املوكلبتوضيح ثالثة جوانب للمعيار (حتديد التزامات األداء، 

  والرتاخيص) ولتوفري انتقال مريح للعقود املعدلة والعقود املكتملة.

  ٢٠١٨كانون الثاين   ١

هذا املعيار كيفية االعرتاف والقياس ): عقود اإلجيار، حيدد ١٦( رقمللتقارير املالية  الدويلاملعيار 
والعرض واإلفصاح عن عقود اإلجيار وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية. كما يوفر هذا املعيار 
منوذج حماسيب موحد للمستأجر، حيث يتطلب قيام املستأجرين باالعرتاف باألصول وااللتزامات 

ا لكافة عقود اإلجيار باستثناء العقود اليت تكو  شهرًا أو أقل أو تكون أصوهلا ذات قيم  ١٢ن مد
  منخفضة.

بتصنيف عقود اإلجيارات كتشغيلية أو متويلية، ضمن مفهوم املعيار الدويل للتقارير  نو املؤجر يستمر 
) املتعلق باحملاسبة للمؤجر دون تغيري جوهري عن املعيار احملاسيب الدويل السابق ١٦املالية رقم (

  ).١٧رقم (

  ٢٠١٩ الثاين كانون  ١

: اإلستثمار يف الشركات الزميلة واملشاريع املشرتكة): ٢٨تعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم (
ألجل يف الشركات الزميلة واملشاريع املشرتكة. وتوضح هذه التعديالت اتتعلق باحلصص الطويلة 

للحصص الطويلة  دوات املاليةاأل )٩تطبيق املنشأة للمعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم (
من صايف اإلستثمار يف الشركة الزميلة  األجل يف شركة زميلة أو مشروع مشرتك واليت تشكل جزءاً 

  .ن ال يكون قد مت تطبيق طريقة حقوق امللكيةأأو املشروع املشرتك على 

 ٢٠١٩كانون الثاين   ١

: األدوات املالية، اإلفصاحات املتعلقة )٧التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (
 ).٩الدويل للتقارير املالية رقم ( للمعياربالتطبيق االويل 

الدويل للتقارير  املعيارعندما يتم تطبيق 
  ).٩املالية رقم (

املالية اإلفصاحات املتعلقة بإفصاحات إضافية  دوات): األ٧املالية رقم ( للتقاريراملعيار الدويل 
التحوط (والتعديالت الالحقة) والناجتة عن تطبيق الفصل اخلاص مبحاسبة التحوط حول حماسبة 

  ).٩يف املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (

الدويل للتقارير  املعيارعندما يتم تطبيق 
  ).٩املالية رقم (

  عقود التأمني )١٧تقارير املالية رقم (ال إلعداداملعيار الدويل 
) قياس املطلوبات التأمينية بالقيمة احلالية ١٧( التقارير املالية رقم إلعداد يتطلب املعيار الدويل

ج قياس وعرض أكثر اتساقاً للوفاء دف هذه املتطلبات إىل حتقيق  ، ويوفر  جلميع عقود التأمني. 
 املتسقة القائمة على املبادئ لعقود التأمني. وحيل املعيار الدويل إلعداد التقارير احملاسبةهدف 

  ١اعتبارا من  التأمنيعقود ) ٤) حمل املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم (١٧املالية رقم (
 .٢٠٢١كانون الثاين 

  ٢٠٢١ الثاينكانون   ١
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ومعيار  البيانات املالية املوحدة)  ١٠تعديالت على املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم (
) واملتعلق ٢٠١١ستثمار يف الشركات الزميلة واملشاريع املشرتكة (اال): ٢٨رقم ( الدويلاحملاسبة 

 .مبعاجلة البيع أو املسامهة يف املوجودات من املستثمر لشركته الزميلة أو مشروعه املشرتك

 غري حمدد بعد التطبيقتاريخ 

ن تطبيق هذه املعايري إلية للشركة عندما تكون قابلة للتطبيق. تتوقع اإلدارة تطبيق هذه املعايري والتفسريات والتعديالت اجلديدة يف البيانات املا
 .ويلالية للشركة يف فرتة التطبيق األوالتفسريات والتعديالت اجلديدة، قد اليكون هلا أي تأثري جوهري على البيانات امل

 ٢٠٢١كانون الثاين   ١ الية للشركة للفرتة املالية اليت تبدأ يفيف البيانات امل )١٧ورقم ( )٩ الدويل للتقارير املالية رقم (يريتتوقع اإلدارة تطبيق املعا
  .٢٠١٩كانون الثاين   ١) يف البيانات املالية للشركة للفرتة السنوية اليت تبدأ يف ١٦عتماد املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم (او 

  
  المطبقة المحاسبية السياسات ملخص  -٣

  : باملعايري التقيد  -أ

  سورية.اجلمهورية العربية ال التأمني املرعية يف عداد البيانات املالية وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية وقواننيإ جرى

  :املالية البيانات إعداد أسس  -ب

الدخل لقيمة العادلة من خالل باستثناء استثمارات مالية متوفرة للبيع احملددة على أساس ا مت حتضري البيانات املالية على أساس التكلفة التارخيية
عملة إعداد التقارير املالية للشركة وهي أيضا العملة األساسية اليت تعمل اليت هي  (ل.س.) . تظهر البيانات املالية باللرية السوريةاآلخر الشامل

  .التشغيلية ا الشركة وعملة االقتصاد

ًا لسيولتها جرى تبويبها يف البيانات املالية مبوجب ترتيب تقرييب تبعو  ل منهااملطلوبات حسب طبيعة كو  تصنيف احلسابات يف املوجودات جرى
  النسبية من األعلى سيولة إىل األدىن سيولة. 

  :األجنبية العمالت حتويل  -ج

لسائدة يف تاريخ العملية. إن العمليات اجلارية خالل السنة بالعمالت غري اللرية السورية يتم حتويلها اىل اللرية السورية باستعمال أسعار الصرف ا
بيان الوضع املايل ويتم قيد جيري إعادة حتويل أرصدة املوجودات واملطلوبات املالية بتلك العمالت على أساس أسعار الصرف السائدة يف تاريخ 

  .الدخل الشاملفروقات الصرف اإلجيابية أو السلبية يف بيان 

  تم حتويلها على أساس سعر الصرف التارخيي.املوجودات واملطلوبات غري املالية في أرصدةأما 

ول كانون األ  ٣١كما يف   لرية سورية ٤٣٦ مقابل اللرية السورية حسب النشرة الصادرة عن مصرف سورية املركزي االمريكيالدوالر  سعرإن 
  .)٢٠١٦ول كانون األ  ٣١لرية سورية للدوالر األمريكي كما يف  ٥١٧,٤٣مقابل ( ٢٠١٧

، يتم فصل فروقات أسعار الصرف غري احملققة يف بند منفصل ٢٠١٥شباط  ١٥تاريخ  ١٢يئة األوراق املالية السورية رقم على تعميم ه بناءً 
  ضمن حقوق املسامهني.
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  :املالية دواتاأل  -د

 بالكلفة املالية دواتاأل هذه إظهار يتم األويل لالعـرتاف الحقاً . الكلفة أساس على االستحقاق حىت املستبقاة املالية دواتباأل االعرتاف يتم
بيان  ضمن قيده يتم الشراء على عالوة أو خصم ألي السنوي طفاءاإل إن. وجدت نإ املؤقت غري الطابع ذات االخنفاضات تنـزيل بعد املطفأة

  .الدخل الشامل

  :للبيع متوفرة مالية استثمارات  -ه

خسائر ضمن حقوق املسامهني، باستثناء خسائر   وأحبيث تسجل أية أرباح  العادلة املتوفرة للبيع وفق القيمة املالية يتم االعرتاف باالستثمارات
  .بيان الدخل الشامل ، حيث يتم تسجيلها ضمن تدين القيمة وفروقات الصرف يف حال املوجودات  املالية

ا سابقًا يف حقوق  . يف حال  بيان الدخل الشامل املسامهني إىل عند التخلي عن هذه االستثمارات يتم حتويل كافة األرباح واخلسائر املعرتف 
 املالية لالستثماراتوفق طريقه معدل الفائدة الفعلي. القيمة العادلة  بيان الدخل الشامل كانت االستثمارات منتجة للفوائد، تسجل الفوائد يف 

  املتوفرة للبيع هي قيمتها املدرجة يف األسواق املالية يف تاريخ بيان الوضع املايل.
مة حال عدم توفر هذه القيمة يف األسواق املالية، يتم تقدير القيمة العادلة وفق طرق تقييم مقبولة مثل حسم التدفقات النقدية أو صايف قي يف

ة.   املوجودات أو القيمة السوقية الستثمارات مشا

  :املادية الثابتة املوجودات  -و

. وجدت إن القيمة، تدين رئوخسا املرتاكمة، اإلستهالكات باللرية السورية بعد تنـــزيل تارخييةال التكلفة أساس على املادية الثابتة املوجودات تظهر
  .التشغيلية حالتها إىلصول األ إليصال الشركة تتكبدها اليت اإلضافية التكاليفو  الشراء كلفة املشرتاة، املوجودات تكلفة تتضمن

 املرمسلة قرتاضاال وتكاليف املهنية، األتعاب تتضمن، اإلدارة أو نتاجاإل لغايات ستعماهلاا واملنوي اإلنشاء قيد أو املنشأةصول األ تكلفة إن
 جاهزةصول األ تصبح عندما يبدأصول األ هذه هالكستا إن). اإلقرتاض تكاليف( ٢٣ رقم الدويل احملاسيب للمعيار وفقاً  املؤهلةصول لأل

  .لإلستعمال

  ية وباعتماد النسب السنوية التالية:نتاجباستعمال طريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإل املوجودات الثابتة املادية استهالكجيري 
        %    
  ٢    البناء    
  ١٠    املفروشاتو  األثاث    
  ٢٥    مكتبيةو  لوازم معلوماتية    
  ١٠    السيارات    
  ٢٥ -١٧    حتسينات على املأجور    

  

 وطريقة ينتاجاإل العمر اية يف النفاية وقيمة الثابتة للموجودات املقدرة يةنتاجاإل األعمار جعةمبرا اإلدارة تقوم املايل الوضع بيان إعداد تاريخ يف
 تؤثر املراجعة هذه كانت إذا وذلك التقديرات تراجع فيها اليت الفرتة يف احملاسبية التقديرات مراجعة عن الناجتة بالفروقات يعرتف .االستهالك

  .الحقة وفرتات احلالية الفرتة على املراجعة تؤثر كانت إذا وفرتات الحقة املراجعة ةفرت  يف أو الفرتة، هذه على حصريا
 تسجيل ويتم .الصافية الدفرتية والقيمة البيع سعر بني الفرق أساس على الثابتة، املوجودات استبعاد عن النامجة أواخلسارة الربح احتساب يتم
  .الدخل بيان يف أواخلسارة الربح
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 :واالستثمارات العقارية يف قيمة املوجودات الثابتة املاديةاالخنفاض   -ز
أي  لتحديد فيما إذا كان يوجد واالستثمارات العقاريةموجودات الثابتة لليف تاريخ كل بيان وضع مايل، تقوم الشركة مبراجعة القيم الدفرتية 

ا خسارة تدين يف قيمتها ان وجد هكذا مؤشر، صول األمؤشر بأن تلك  لتحديد مدى خسارة  صليتم تقدير القيمة االسرتدادية لألقد أصا
 .تدين القيمة (إن وجدت)

 حسميتم القيمة االسرتدادية هي القيمة األعلى ما بني القيمة العادلة ناقص كلفة البيع والقيمة االستعمالية. عند حتديد القيمة االستعمالية، 
حلالية باستعمال نسبة حسم قبل الضريبة تعكس تقديرات السوق احلالية للقيمة الزمنية للنقد التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة إىل قيمتها ا

 ٠الذي مل يتم بشأنه تعديل تقديرات التدفقات النقدية املستقبلية صلاملالزمة لأل واملخاطر
لتوازي القيمة االسرتدادية. تقيد خسارة  صلية لألأقـل من قيمته الدفرتية، يتم إنقاص القيمة الدفرت  صلتقدير القيمـة االسرتدادية لأل كانإذا  

املختص مسجل دفرتيًا بقيمة إعادة التقييم، ويف هذه احلالة تعامل خسارة تدين  صلتدنـي القيمة حاًال يف األرباح أو اخلسائر، إال إذا كان األ
  القيمة كتخفيض لوفر إعادة التقييم.

إىل أن تصل إىل التقدير املعّدل لقيمتها االسرتدادية، لكن  صل، يتم زيادة القيمة الدفرتية لأليف حال أن خسارة تدين القيمة انعكست الحقاً 
يف سنوات  صلحبيث ان القيمة الدفرتية بعد الزيادة ال تفوق القيمة الدفرتية اليت كان ميكن أن حتدد فيما لو مل يتم قيد خسارة تدين قيمة لأل

املختص مسجل دفرتيًا بقيمة إعادة التقييم، ويف  صلمة حاًال يف األرباح أو اخلسائر، إال إذا كان األسابقة. يتم قيد عكس خسارة تدين القي
  هذه احلالة يعامل عكس خسارة تدين القيمة كزيادة لوفر إعادة التقييم.

  :التأمينات االجتماعية -ح
تسدد بشكل منتظم التأمينات عن موظفيها إىل املؤسسة. و  وريةمسجلة يف مؤسسة التأمينات االجتماعية يف اجلمهورية العربية الس الشركةإن 

اية اخلدمة واجباتمتثل هذه املسامهات  بالتايل سوف حيصل املوظفون على هذا التعويض من و  الشركة جتاه موظفيها يف ما خيص تعويض 
  مؤسسة التأمينات االجتماعية. 

اية اخلدمة. أية التزامات أخرى جتاه موظفيها فيما الشركة علىليس    يتعلق بتعويض 

  :املؤونات  -ط
اليت من احملتمل أن يرتتب عنها استعمال موارد إقتصادية ميكن تقديرها بشكل و  يتم تكوين مؤونات اإللتزامات املالية الناجتة عن أحداث سابقة

  معقول.

  :ضريبة الدخل  -ي
باملئة من صايف ١٥والذي حدد الضريبة مبعدل  ٢٠٠٥للعام  ٤٣رقم حتتسب الشركة مؤونة ضريبة الدخل وفقًا ألحكام املرسوم التشريعي 

ختتلف األرباح اخلاضعة للضريبة عن األرباح و لالكتتاب من أسهمها  %٥٠يف حال طرحت شركة التأمني أكثر من  األرباح اخلاضعة للضريبة
  املبالغ غري اجلائز تنـزيلها من الوعاء الضرييب. إضافةيبة و بسبب استبعاد املبالغ غري اخلاضعة للضر  الدخل الشاملبيان الواردة يف  الصافية

لية املؤجلة هي الضرائب املتوقع دفعها أو اسرتدادها نتيجة الفروقات الزمنية املؤقتة بني قيمة املوجودات أو املطلوبات يف البيانات املا الضرائبإن 
الضرائب املؤجلة وفقًا للنسب الضريبية اليت يتوقع تطبيقها عند تسوية االلتزام اليت يتم احتساب الربح الضرييب على أساسها.  وحتتسب  والقيمة

  الضرييب أو حتقيق املوجودات الضريبية املؤجلة.

. بينما يتم باملطلوبات الضريبية املؤجلة للفروقات الزمنية اليت سينتج عنها مبالغ سوف تدخل يف احتساب الربح الضرييب مستقبالً  االعرتافيتم 
 عرتاف باملوجودات الضريبية املؤجلة للفروقات الزمنية اليت سينتج عنها مبالغ سوف تنزل مستقبًال عند احتساب الربح الضرييب .اال
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مكانية االستفادة من تلك املوجودات إرصيد املوجودات الضريبية املؤجلة يف تاريخ البيانات املالية ويتم ختفيضها يف حالة توقع عدم  مراجعةيتم 
  يبية جزئياً او كلياً.الضر 

  :التأمني عقود  -ك

 وذلك) له املؤمن( الثاين الفريق تصيب قد حمددة خماطر بتغطية) التأمني شركة(ول األ الفريق مبوجبه يتعهد عقد عن كناية هو التأمني عقد إن
 عقود على األقساط تعترب. له ملؤمنا على سلباً  ويؤثر يصيب قد الذي) عليه املؤمن احلادث( حمدد مستقبلي حدث عن التعويض خالل من

  .البوالص إصدار عند اتإيراد التأمني

 يتمو  التأمني على اإلشراف هيئة لدى مقبول اكتواري خبري رأي على بناءً  احلياة على بالتأمني املتعلق احلسايب االحتياطي احتساب يتم
الدخل بيان  يف اتإيرادك واملسجلة املستحقة غري األقساط قيمة قابلةمل التأمني على اإلشراف هيئة لتعليمات وفقاً  الفين االحتياطي احتساب
  :ا املكتتب األقساط حجم من التالية للنسب وفقاً  حيتسب وهو. الشامل

      %    
    ٢٥    بضائع-البحري النقل تأمني  
    ١٠٠    املسافرين تأمني  
    ٤٠    التأمني فروع باقيو  العامة التأمينات  
    ٤٠    للسيارات إلزامي تأمني  
    ٦٠    الصحي التأمني  
    ١٠٠     طويلة آلجال تأمينات  
   ٦٠    احلوادث الشخصية  

  :التأمني عقود التزامات  -ل

 ضافةباإل املايل الوضع بيان بتاريخ التسوية حتت والزالت للشركة بلغت مطالبات من ناتج التسوية حتت املطالبات جتاه التأمني عقود التزامات
ا ويتم. عنها غيبل ومل حدثت مطالبات إىل   :يلي كما التأمني على االشراف هيئة لتعليمات وفقاً  احتسا

    باملئة من اخلسارة املقدرة  ١٠٠  مطالبات عن حوادث حتت التسوية -
  :)IBNRومل يبلغ عنها ( حدثتمطالبات  -

باملئـة مـن قيمـة ٧,٥التسـوية أو  باملئة من قيمة مطالبات حتـت١٥ أكربأيهما   واإللزامي مجيع فروع التأمني عدا التأمني الصحي
ا لكل فرع من فروع التأمني    األقساط املكتتب 

  باملئة من املطالبات املدفوعة ١٥  التأمني الصحي 
وبنــــاًء علــــى تعمــــيم هيئــــة  ٢٠١٥ابتــــداًء مــــن البيانــــات املاليــــة اخلتاميــــة لعــــام   اإللزاميالتأمني 

تشــــرين الثــــاين  ٢٥/ص املــــؤرخ بتــــاريخ ١٠٩٩اإلشــــراف علــــى التــــأمني رقــــم 
التغـري يف احتيـاطي قيـد باملئة من قيمة ١٥أيهما أكثر ، يتم احتساب ٢٠١٥

التسوية (إمجايل احتياطي قيد التسوية حمتجـز آلخـر املـدة مطروحـاً منـه إمجـايل 
باملئـة مـن قيمـة األقسـاط ٧,٥أو املـدة) أول احتياطي قيد التسـوية املفـرج عنـه 

  .ا تباملكت
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ابتداًء  سنوات ةثالث ملدة احتجازه فيتم اإللزامي التأمني فرع عدا واحدة سنة ملدة التأمني فروع جلميع عنها يبلغ ومل حدثت مطالبات احتجاز يتم
ومل يبلغ عنها لفرع السفر، للعقود املنتهية، بشكل ربع سنوي  حدثتكما يتم اإلفراج عن احتياطي مطالبات   ٢٠١٤من كانون الثاين ول األمن 

اية الرب  ع التايل للربع الذي مت االحتجاز فيه.يف 

  :التأمني إعادة عمليات  -م

 إعادة شركات وحصة التأمني إعادة شركات من املقبوضة والعمولة األقساط من التأمني إعادة شركات حصة احتساب الشركة اعتمدت لقد
 حسابات يف وسجلت معها معقودة اتفاقيات أساس على اعنه يبلغ ومل حدثت اليت املطالباتو  التسوية وحتت املدفوعة املطالبات من التأمني
  .الشركات هذه

  احلسايب:الفين و معيدي التأمني من اإلحتياطي  حصة   -ن

 العائدة الفعلية املبالغ وإمجايل هلم املقدمة الفعلية اإلسنادات أساس على احلسايبو  الفين اإلحتياطي من التأمني معيدي حصة احتساب يتم
  . احلسايبو  الفين لإلحتياطي

ا ويتم املايل الوضع بيان يف مدينة كذمم احلسايبو  الفين اإلحتياطي من التأمني معيدي حصة إظهار يتم   :يلي كما احتسا
      باملئة من اخلسارة املقدرة  ١٠٠  مطالبات عن حوادث حتت التسوية -
  ) IBNR( عنها يبلغ ومل حدثتمطالبات  -

مطالبـــات حتـــت حصـــة معيـــدي التـــأمني مـــن  باملئـــة مـــن قيمـــة١٥أيهمـــا أكثـــر   واإللزامي حيمجيع فروع التأمني عدا التأمني الص
  أقساط إعادة التأمني العائدة لنفس السنة باملئة من٧,٥التسوية أو 

  باملئة من حصة معيدي التأمني من املطالبات املدفوعة ١٥  التأمني الصحي
وبنــــاًء علــــى تعمــــيم هيئــــة  ٢٠١٥ة لعــــام ابتــــداًء مــــن البيانــــات املاليــــة اخلتاميــــ  اإللزاميالتأمني 

تشــــرين الثــــاين  ٢٥/ص املــــؤرخ بتــــاريخ ١٠٩٩اإلشــــراف علــــى التــــأمني رقــــم 
التغـري قيمـة حصة املعيـد مـن باملئة من ١٥أيهما أكثر ، يتم احتساب ٢٠١٥

يف احتيــاطي قيــد التســوية (إمجــايل احتيــاطي قيــد التســوية حمتجــز آلخــر املــدة 
باملئـة ٧,٥أو املـدة) أول قيد التسوية املفـرج عنـه مطروحاً منه إمجايل احتياطي 

  .أقساط إعادة التأمني العائدة لنفس السنة من
 فيتم إللزامي التأمني فرع عدا واحدة سنة ملدة التأمني فروع جلميع عنها يبلغ ومل حدثت مطالبات حصة معيدي التأمني من احتجاز يتم

ومل يبلغ عنها لفرع  حدثتكما يتم اإلفراج عن احتياطي مطالبات  .٢٠١٤كانون الثاين   منول ابتداًء من األ سنوات ةثالث ملدة احتجازه
اية الربع التايل للربع الذي مت االحتجاز فيه.   السفر، للعقود املنتهية، بشكل ربع سنوي يف 

  :املدفوعة املطالبات  -س

بعد تنـزيل  لنهاية السنة املتوجبة حلاملي عقود التأمني تعويضاتوالتظهر املطالبات املدفوعة اليت متثل التعويضات املسددة خالل السنة 
  املطالبات املدفوعة عند حتصيلها. تقوم الشركة بقيد اإلسرتدادات املستحقة عنحيث  .اإلسرتدادات املستحقة عنها

  :الفوائد اتإيراد  -ع

 على حتتسب واليت املصارف لدى الودائع على املكتسبة وائدالف وتتضمن الدخل الشاملبيان  يف اإلستحقاق أساس على الفوائد اتإيراد تقيد
  .املطبقة الفائدة ونسبة املبلغ أساس
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  :االستدانة كلفة  -ف
  يف الفرتة اليت حتققت فيها هذه الكلفة. الدخل الشاملبيان يتم تسجيل كلفة االستدانة يف 

  :املوجودات واملطلوبات املالية  -ص
  املالية. دواتوبات املالية يف بيان الوضع املايل عندما تصبح الشركة طرفاً يف الشروط التعاقدية لألاالعرتاف باملوجودات واملطل يتم

  م غري القابلة للتحصيل املتوقعة.الذمم املدينة وذمم العمالء والوكالء ووسطاء التأمني بقيمتها االمسية بعد تنـزيل مؤونات مناسبة للقي تظهر
  إعادة التأمني بقيمتها االمسية. تشركاتظهر الذمم الدائنة وذمم 

  :االستثمارات العقارية  - ق
 العادلةصاح عن قيمتها رة تدين القيمة إن وجدت و يتم اإلفاكمة وخسابسعر الكلفة بعد تنزيل االستهالكات املرت  االستثمارات العقاريةتظهر 

  .يف إيضاح االستثمارات العقارية
  :يوزاي النقد وما النقد  -ر

ا األتتعدى  لبند النقد واحلسابات اجلارية والودائع ألجل ذات االستحقاقات القصرية اليت الهذا ا يتضمن ثالثة (الثالثة أشهر ية صلاستحقاقا
  أشهر فأقل).

  
  واالفتراضات للتقديرات أساسية ومصادر مهمة محاسبية أحكام  -٤

 بـالقيم متعلقـة وافرتاضـات تقـديرات تسـتعمل أن الشـركة إدارة علـى ،هعـالأ" ٣املـذكورة يف االيضـاح رقـم " احملاسـبية السياسـات تطبيـق سـياق يف

 عوامـل وعلـى اخلـربة عامـل علـى ابه املتعلقـة واالفرتاضـات التقـديرات هـذه تعتمـد  .أخـرى مصـادر مـن املتـوفرة غري للموجودات واملطلوبات الدفرتية

  .واالفرتاضات تالتقديرا هذه عن الفعلية النتائج ختتلف وقد  ة.صل ذات أخرى تعترب
 التقـديرات تراجـع فيهـا الـيت الفـرتة يف احملاسـبية التقـديرات مراجعـة عـن الناجتـة بالفروقـات يعـرتف .دوري بشـكل واالفرتاضات التقديرات مراجعة تتم

 وفـرتات احلاليـة الفـرتة علـى ؤثراملراجعـة تـ كانت إذا وفرتات الحقة املراجعة فرتة يف أو الفرتة، هذه على حصرياً  تؤثر املراجعة هذه كانت إذا وذلك

  .الحقة
  :املصادر األساسية للتقديرات و االفرتاضات

 :مبدأ االستمرارية  -أ

طلبات معيار احملاسـبة الـدويل رقـم تقامت اإلدارة بتقييم مدى قدرة الشركة على االستمرار يف العمل على أساس مبدأ االستمرارية وذلك حسب م
ـــا ى جمموعـــة مـــن املؤشـــرات املاليـــة والتشـــغيلية. تعتقـــد اإلدارة بتقييمهـــا علـــ. اعتمـــدت اإل١ دارة أنـــه وبـــالرغم مـــن حالـــة عـــدم االســـتقرار الـــيت متـــر 

ملنظـور. بنـاًء عليـه اجلمهورية العربية السورية وحالة عدم اليقني املستقبلية، فإن الشركة متتلك املوارد الكافية لالستمرار بالعمل يف املـدى املسـتقبلي ا
  اد القوائم املالية على أساس مبدأ االستمرارية.فقد مت إعد

  :ذمم التأمني املدينة قيمة إخنفاض  -ب

خنفـاض إن حتديـد وجـود إيتم تقدير القيمة القابلة للتحصيل من ذمم التأمني املدينـة عنـد وجـود إمكانيـة عـدم حتصـيل تلـك الـذمم بشـكل كامـل. 
كذلك يتم و  كذلك لشركات التأمني،و  السيولة املالية حلاملي بوالص التأمنيو  يم مستوى املالءةيف قيمة ذمم التأمني املدينة، يتطلب من اإلدارة تقي

رأي اإلدارة القانونيـــة و  ٢٠١٦الدراســـات التفصـــيلية الـــيت متـــت خـــالل عـــام و  علـــى املعلومـــات التارخييـــة للشـــركة مراجعـــة نســـب التحصـــيالت بنـــاءً 
. يـتم إثبـات الفـرق بـني املبـالغ الـيت يـتم الـدخل الشـاملبيـان القيمـة الدفرتيـة كمصـاريف يف و  صـيلهاللشركة. يتم اثبات الفرق بـني املبـالغ املتوقـع حت

ا التحصيل. الدخل الشاملبيان املبالغ املتوقعة يف و  خالل الفرتات املستقبلية حتصيلها فعلياً    يف الفرتة اليت يتم 
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  :د التأمنيتقييم اإللتزامات الناجتة عن املطالبات املوقوفة لعقو   -ج

مؤكــدة  يعتـرب تقــدير اإللتزامـات الناجتــة عـن املطالبــات املوقوفـة لعقــود التـأمني علــى أنـه أكثــر التوقعـات احلســابية للشـركة. حيــث هنالـك عوامــل غـري
الناشــئة لكــل مــن لتزامــات تقــدير اإللتــزام الــيت ســتقوم الشــركة بتســديده الحقــا مقابــل هــذه املطالبــات. يــتم ب أخــذها باالعتبــار عنــد تقــدير اإلجيــ

ىل إ الـيت مل يـتم سـدادها يـتم تقـديرها اسـتناداً و  ن االلتزام للمطالبات املبلغ عنهـاإ. املركز املايلالقيمة املتوقعة لتكاليف املطالبات املبلغ عنها بتاريخ 
يـتم تعـديل املخصـص و  م املطالبـات لكفايتهـايـتم إعـادة تقيـي املركـز املـايل. كمـا يف تـاريخ للشـركةبلغـت أُ املعلومات املتعلقة بكل مطالبة على حـدة 

  بناًء على ذلك.
  :الثابتةصول األ استهالكات  -ـد

الثابتـة املاديـة وطريقـة االسـتهالك املطبقـة وقيمـة النفايـة يف صـول يـة املقـدرة لألنتاجعمـار اإل، تقوم الشركة مبراجعـة األ٣ح رقم يضا كما جاء يف اإل
اية صلي لألنتاجاية العمر اإل  كل دورة مالية.  يف 

  :الديون املشكوك فيها مؤونة  -ه

ة لدى الشركة وتقدر إدارياً بناًء علـى دراسـة أعمـار ول إمكانية حتصيل احلسابات املدينُتسجل مؤونة الديون املشكوك فيها عند تواجد شكوك ح
  أشهر. ٤تعدى آجال استحقاقها الذمم املدينة. وتقوم الشركة بأخذ مؤونة تعادل كامل املبلغ املستحق لكل الذمم اليت ت

 :تدين قيمة املوجودات وتكوين املؤونات الالزمة  -و

ـــا اجلمهوريـــة العربيـــة الســـورية، قامـــت اإلدارة بتقـــدير القيمـــة االســـرتدادية لألصـــول. باعتقـــاد اإلدارة،  ال توجـــد يف ظـــل الظـــروف الراهنـــة الـــيت متـــر 
  مؤشرات لتكوين مؤونات تدين إضافية.

  لقيمة العادلة:مستويات ا   -ز

القيمــة العادلــة الــيت تصــنف فيــه مقــاييس القميــة العادلــة كاملــة و فصــل قياســات القيمــة  يتوجــب التحديــد و الإلفصــاح عــن املســتوى يف تسلســل
مـة العادلـة تقيـيم مـا إذا  ملقـاييس القي ٣و املسـتوى  ٢العادلة وفقاً للمستويات احملـددة يف املعـايري الدوليـة للتقـارير املاليـة. يعـين الفـرق بـني املسـتوى 

ممــا يتطلــب وضــع احكــام و حتليــل دقيــق  كانــت املعلومــات أو املــدخالت ميكــن مالحظتهــا و مــدى أمهيــة املعلومــات الــيت ال ميكــن مالحظتهــا 
  أو االلتزام. صلللمدخالت املستخدمة لقياس القيمة العادلة مبا يف ذلك األخذ بعني االعتبار كافة العوامل اليت ختص األ

 للبيع املتوفرة املالية املوجودات قيمة يف التدين  -ح

 يف تـدين نـاكه كـان إذا مـا مـايل لتقـدير مركـز بيـان كـل تـاريخ يف للبيـع متـوفرة ماليـة كموجـودات املصـنفة املاليـة دواتاأل مبراجعـة الشـركة تقـوم
 اخنفـاض نـاكه يكـون ملكيـة عنـدما حقـوق شـكل علـى للبيـع ةاملتـوفر  املاليـة املوجـودات قيمـة يف التدين خسائر بتحميل الشركة تقوم القيمة.كما

 ذهـ القيـام عنـد .التقـديرات اسـتخدام يتطلـب "مسـتمر" أو "امهـ" وهـ مـا حتديـد إن .التكلفـة دون مـا العادلـة القيمـة يف مسـتمر أو يهر جـو 

 االسـتثمارات ذههـ أسـعار اخالهلـ كانـت اليت زمنيةال للفرتات األسعار ا تغرياتهضمن ومن املعطيات من جمموعة مبراجعة الشركة تقوم التقديرات

 .التكلفة من أقل



 

 - ٢٣ -

  يوازي النقد ماو  النقد  -٥

  يتكون هذا البند مما يلي:
    ٧٢٠١ول كانون األ  ٣١كما في     
          القيمة المقابلة          
    المجموع     للعمالت األجنبية      يةصلالعملة األ    
  س.ل     س.ل      س.ل    

    ٣,٣٤١,٧٣٢    -      ٣,٣٤١,٧٣٢  النقد يف الصندوق
    ٤٤,٧٠٢,٢١٦    ٢,٧٥٧,٢٣٨    ٤١,٩٤٤,٩٧٨  لدى املصارفحسابات جارية 

    ٨٣٠,٠٩٠,١٩٦    ٨٣٠,٠٩٠,١٩٦    -    فرتة ثالثة أشهر أو أقلي خالل صلودائع استحقاقها األ

  ٧٧٨,١٣٤,٢٤٤    ٠٦٨,٨٤٨,١٩٨    ٧١٠,٢٨٦,٤٥    
  

    ٢٠١٦ول كانون األ  ٣١كما في     
          القيمة المقابلة          
    المجموع     للعمالت األجنبية      يةصلالعملة األ    
  س.ل     س.ل      س.ل    

    ٥,٠٧٢,٧٢٧    -      ٥,٠٧٢,٧٢٧  النقد يف الصندوق
    ٤٣,١٤٢,٧٦٢    ٢٥,٢٤٥,٥٦٦    ١٧,٨٩٧,١٩٦  لدى املصارفحسابات جارية 

    ٦٩١,٧٣٩,٥٥٧    ٦٩١,٧٣٩,٥٥٧    -    فرتة ثالثة أشهر أو أقلي خالل صلودائع استحقاقها األ

  ,٧٣٩,٩٥٥,٠٤٦    ٧١٦,٩٨٥,١٢٣    ٩٢٣٢٢,٩٦٩    

 ي خالل فرتة ثالثة أشهر أو أقلصلودائع استحقاقها األبلغ معدل الفائدة على و  إن مجيع الودائع بالعمالت األجنبية هي بالدوالر األمريكي
  .)٢٠١٦ول كانون األ  ٣١للدوالر األمريكي كما يف  %٠,٦٤٥مقابل ( ٢٠١٧ول كانون األ  ٣١للدوالر األمريكي كما يف  %١,٤٩عدل مب

  

 
  المصارف لدى ألجل ودائع  -٦

  يتكون هذا البند مما يلي:
    ٢٠١٧ول كانون األ  ٣١كما في     
          القيمة المقابلة          
    المجموع     للعمالت األجنبية      يةصلالعملة األ    
  س.ل     س.ل      س.ل    

    ٦١٦,٦٦٩,١٩١    ٣٩٢,٤٠٠,٠٠٠    ٢٢٤,٢٦٩,١٩١  ودائع تستحق خالل سنة
    ١,٨٠٤,٩٩٦,٩٢٤    -      ٩٢٤٦١,٨٠٤,٩٩,  ائع تستحق خالل أكثر من سنةود

  ٢,٤٢١,٦٦٦,١١٥    ٣٩٢,٤٠٠,٠٠٠    ٢,٠٢٩,٢٦٦,١١٥    



 

 - ٢٤ -

    ٢٠١٦ول كانون األ  ٣١كما في     
          القيمة المقابلة          
    المجموع     للعمالت األجنبية      يةصلالعملة األ    
  س.ل     س.ل      س.ل    

    ٤٥٧,٢٤٠,٠٦١    -      ٤٥٧,٢٤٠,٠٦١  ودائع تستحق خالل سنة
    ١,٤٩٧,٢٧٨,٥٤٤    -      ١,٤٩٧,٢٧٨,٥٤٤  ودائع تستحق خالل أكثر من سنة

  ١,٩٥٤,٥١٨,٦٠٥    -      ١,٩٥٤,٥١٨,٦٠٥    

  كما يفللدوالر األمريكي   %١,٩٩و %١,٧٥وبني  باللرية السورية %١٢و %٩لدى املصارف بني  تراوح معدل الفائدة على الودائع ألجل
  .)٢٠١٦ول كانون األ  ٣١كما يف  باللرية السورية %١٢و %٨ (مقابل ٢٠١٧ول كانون األ  ٣١
  
  استثمارات مالية متوفرة للبيع  -٧

  يتكون مما يلي:و لألوراق املالية ميثل هذا البند قيمة أسهم شركات حملية مشرتاة من سوق دمشق 
    األول كانون ٣١ في كما      
     ٦٢٠١   ٧٢٠١    

  .س.ل      .س.ل    كلفة:ال
      ٨٠,٧٣٢,٦٣٣        ٦٣٣,٧٣٢,٨٠    بداية السنةالرصيد يف   

اية السنة         ٨٠,٧٣٢,٦٣٣        ٦٣٣,٧٣٢,٨٠    الرصيد يف 
  :التغير المتراكم في القيمة العادلة لالستثمارات

      ٢٣,٢٠٢,٠٢٠        ١٨,٧٥٨,١٣١    الرصيد يف بداية السنة  
  )  ٤,٤٤٣,٨٨٩(      ٠١٦,٨٧٩,١٥٣     التغري يف القيمة العادلة لالستثمارات  
اية السنة         ١٨,٧٥٨,١٣١        ١٤٧,٦٣٧,١٧٢    )٢٤(إيضاح  الرصيد يف 
      ٩٩,٤٩٠,٧٦٤        ٧٨٠,٣٦٩,٢٥٣     
  
  تأمين ووكالء وسطاء ،مدينون عمالء  -٨

ا ك   ما يلي:يظهر رصيد عمالء مدينون ووسطاء ووكالء تأمني بالصايف بعد استبعاد مؤونة الديون املشكوك 
    األول كانون ٣١ في كما      
     ٦٢٠١   ٧٢٠١    
  .س.ل      .س.ل      

      ٧١,٨٢٢,٣٢١        ١٦٠,٤١٧,٨٣٢    عمالء مدينون  
      ٧,١٧٤,٩٣٠        ٩٣٥,٧٠٠,٨    وكالء تأمنيو  وسطاء  
      ٧٨,٩٩٧,٢٥١        ١٦٩,١١٨,٧٦٧      
  )  ١٧,٠٠٠,٠٠٠(  )  ٠٠٠,٠٠٠,١٧(  فيهامشكوك ديون  خمصص  
      ٦١,٩٩٧,٢٥١        ٧٦٧,١١٨,١٥٢   

  



 

 - ٢٥ -

  ات التأمين وإعادة التأمينحسابات مدينة من شرك  -٩

  ميثل هذا البند أرصدة مدينة من شركات التأمني وإعادة التأمني.
  يوم.  ٦٠إن أعمار هذه الذمم ال تتجاوز 

 يتترتكز يف شرك ٢٠١٦ول ن األكانو   ٣١من هذه األرصدة كما يف  %٧١(مقابل  تسع شركات أصلمن واحدة تأمني  ترتكز يف شركة ٢٠١٧كانون األول   ٣١من هذه األرصدة كما يف  %٧٠إن 
  .)شركة عشرين أصلمن اثنتني تأمني 

  
  ةوالحسابي الفنية اتاالحتياطي من التأمين معيدي حصة  -١٠

 مما يلي:هذا البند  يتكون
    ٧٢٠١ول كانون األ  ٣١كما في    
      حصة معيدي التأمين من                
       دثتمطالبات ح     حصة معيدي التأمين من      حصة معيدي التأمين    
    المجموع      ولم يبلغ عنها      مطالبات تحت التسوية    ات غير مكتسبةإيرادمن     

    .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل    فرع التأمين:
    ١٤,٧٣٨,٤٢٩    -      ٥,٥٤٧,٦٠٥    ٩,١٩٠,٨٢٤  احلياة (احتياطي حسايب)

    ٣٠,٣٥٧,٣٥٥    ٢,٩٢٣,٥٨٩    ١٩,٤٩٠,٥٩٧    ٧,٩٤٣,١٦٩  البحري
    ١٤٨,٩٢٠,١٤٧    ١٩,٠٠٢,٩٥٥    ١٢٦,٦٨٦,٣٦٨    ٣,٢٣٠,٨٢٤  شامل سيارات 
    ٣٨,١٠٩,٦٩٦    ٦,٢٦٥,٠٠٦    ٣١,٨٤٤,٦٩٠    -    إلزامي سيارات

    ١٦٣,٤٦٢,٧٨١    ١٦,٣٥٣,٣٧٢    ٤٠,٢٨٢,٧١٧    ١٠٦,٨٢٦,٦٩٢  الصحي
    ١٧,٨٨٧,١٥٠    ١,٩٢٩,٩٢١    ١٢,٨٦٦,١٤٣    ٣,٠٩١,٠٨٦  احلريق

      ١٠٠,٢٧٤      ١٣,٠٧٩      ٨٧,١٩٥    -    اهلندسي
    ٨,١١٥,٠٩٨    ١,١٨٦,٧٩٣    -      ٦,٩٢٨,٣٠٥  السفر

    ٤,٩٩٣,٥٤٥      ٥٥٤,٦٠٣      ٢,١١٤    ٤,٤٣٦,٨٢٨  احلوادث الشخصية
    ٧٨,٧٦٠,٣٦٨    ٧,٧٦١,٤٥٠    ٢٩,٦٠٤,٥١٨    ٤١,٣٩٤,٤٠٠  وثائق تأمني املصارف الشاملة

      ١٧٥,٦٦٨      ٩٢٢,٧٣      ٠٠٠,٢٠٠      ٢٥٣,٣٩٤  احلوادث العامة

  ٠١٨,١١٣,٥٠٦    ٦٩٠,٠٦٤,٥٦    ٩٤٧,٦١١,٢٦٦    ٣٨١,٤٣٦,١٨٣    



 

 - ٢٦ -

    ٢٠١٦ول كانون األ  ٣١كما في    
      حصة معيدي التأمين من                
       دثتمطالبات ح     حصة معيدي التأمين من      حصة معيدي التأمين    
    المجموع      ولم يبلغ عنها      مطالبات تحت التسوية    ات غير مكتسبةإيرادمن     

    .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل    فرع التأمين:
    ١١,٢٩١,٢٦٢    -      ٣,٣٢٧,٢٧٥    ٧,٩٦٣,٩٨٧  تياطي حسايب)احلياة (اح
    ٣٢,٣١٢,٨٤٩    ٣,٠٧٨,١٥٤    ١٨,٩٧٤,١٨١    ١٠,٢٦٠,٥١٤  البحري

    ١٤٩,٦٣٢,١١٥    ١٩,٠٩٩,٩١٠    ١٢٧,٣٣٢,٧٣٥    ٣,١٩٩,٤٧٠  شامل سيارات 
    ٤٨,٠٣١,٧١٤    ٦,٢٦٥,٠٠٦    ٤١,٧٦٦,٧٠٨    -    إلزامي سيارات

    ٩٨,٨٢٨,٦٠٤    ٨,٨٧٩,٠٨٧    ٢٩,٧٦٣,٠٦٦    ٦٠,١٨٦,٤٥١  الصحي
    ٢٨,٩٩٣,٢٤١    ٣,٤٧٨,٤٦٤    ٢٣,١٨٩,٧٦٣    ٢,٣٢٥,٠١٤  احلريق

      ١٦٣,٠٥٩      ٢١,٢٦٩      ١٤١,٧٩٠    -    اهلندسي
    ١١,٠٥٨,٧٣٣    ١,٤٥٨,٣٠٠    -      ٩,٦٠٠,٤٣٣  السفر

    ١,٤٥٣,٨٤٥      ١٦١,٤٥٩      ٧١٤    ١,٢٩١,٦٧٢  احلوادث الشخصية
    ٧٨,٣٨٣,٢١٧    ٧,٧٠١,٩٠٠    ٢٩,٦٠٤,٥١٧    ٤١,٠٧٦,٨٠٠  وثائق تأمني املصارف الشاملة

    ٢,٠٨٦,٠٤٤      ٢٢٥,٠٠٠    ١,٥٠٠,٠٠٠      ٣٦١,٠٤٤  احلوادث العامة

  ٤٦٢,٢٣٤,٦٨٣    ٥٠,٣٦٨,٥٤٩    ٢٧٥,٦٠٠,٧٤٩    ١٣٦,٢٦٥,٣٨٥    
  



 

 - ٢٧ -

  ذات عالقة أطراف مع وعمليات ودائنة مدينة أرصدة  -١١

  .و الشركات ذات امللكية و السيطرة املشرتكة املسامهني دارة وكبارمن املدراء واإلدارة العليا وأعضاء جملس اإل ذات العالقةتتألف األطراف 
  :األطراف ذات العالقة مع األرصدة املدينة والدائنةفيما يلي ملخص 

    األول كانون ٣١ في كما      
     ٦٢٠١   ١٧٢٠     

    .س.ل      .س.ل      
  ذات عالقة أطراف -مدينة ذمم
    ٢,٤٨٤,٣٨١    ٢,٤٨٤,٣٨١  شركة حتت سيطرة مشرتكة  سؤوليةاملهجر للخدمات املالية احملدودة املو  سورية  
    ٦,١٩٨,٩١١    ٦,٣٤١,٠٣٥  شركة حتت سيطرة مشرتكة  .م.م.ش واملهجر سورية بنك  
      ٥٥٨,٠٤٢      ٤٩١,٣٧٢    اإلدارة جملس أعضاء  
      ٩,٢٤١,٣٣٤    ٩٠٧,١٩٧,٩    
  ذات عالقة أطراف -دائنة ذمم
    ٢٦٦,٩٢,٣٤٥    ٣٥٥,١١٢٨٥,  شركة حتت سيطرة مشرتكة  ل.م.آروب لبنان ش  
      ٩٢,٣٤٥,٢٦٦    ٨٥,١١٢,٣٥٥    

    ٧١٦,٧٣٩,٥٥٧    ٢٢١,٠٩٠,٨٣٠  ودائع ألجل لدى املصارف)ضمن ( مقيم مقرب مصرف يف ألجل ودائع

  :ذات العالقة األطراف مع التعامل ملخص يلي فيما
    األول كانون ٣١ في المنتهية للسنة    
   ٦٢٠١   ٧٢٠١    
  .س.ل      .س.ل    

  الدخل بيان
      ١٦١,٨٩٦,٠٠٦        ١٧٩,٦٤٣,٧٥٦    تأمني أقساط اتإيراد صايف  
  )  ١٧,٠٥٣,١١٠(  )  ٢٧,٧٠٤,٨٠٣(  مطالبات مدفوعة  
      ١٠,١٩٣,٨٩٤        ١٣,٢٣٠,٧٦٩    إجيار مكتب يعفور اتإيراد  
      ٥,٦٤٢,٠٤٢        ٨,٨٨٥,٤٦٦    مقيم مقرب مصرف لدى ودائع من فوائد اتإيراد  
  )    ٣٢٥,٨٨٢(  )  ١,٠٦١,٢٥٤(  واملهجر سورية بنك فروع يف التأمني أعمال ممارسة لقاء مصاريف  
  )  ٦٥,٢٢٤,٢١٣(  )  ٢٧,٧٩٩,٣٤٤(  العليا اإلدارة وحوافز وأتعاب رواتب مصاريف  
    -      )  ١٥,٠٠٠,٠٠٠(  تعويضات أعضاء جملس اإلدارة  

 من فروع املصرف ملمارسة أعمال التأمني وإصدار ١٢وقعت الشركة اتفاقية مع بنك سورية واملهجر تسمح بوجود مندوبني من قبل الشركة يف 
مبلغاً وبلغت هذه املصاريف  .باملئة على التأمني البحري  ٥ما عدا التأمني البحري و مجايل األقساط املكتتبةإباملئة من  ١٠البوالص وذلك لقاء 

كانون   ٣١للسنة املنتهية يف  لرية سورية ٣٢٥,٨٨٢مقابل ( ٢٠١٧ول كانون األ  ٣١ خالل السنة املنتهية فـي لرية سورية ١,٠٦١,٢٥٤وقدره 
  .) قيدت يف حساب املصاريف العامة٢٠١٦ول األ

  واليت تتألف من املدير العام  ٢٠١٧ول كانون األ  ٣١دارة، املبالغ املدفوعة لإلدارة العليا حىت تاريخ تعكس مصاريف رواتب وأتعاب اإل
  .الفروعو  مدراء األقسامو 



 

 - ٢٨ -

  أخرى وموجودات مقبوضة غير مستحقة فوائد  -١٢
    األول كانون ٣١ في كما    يتكون هذا البند مما يلي:

     ١٦٢٠   ٧٢٠١    
  .س.ل      .س.ل    

      ٨٦,٧٤٧,٢٩٢        ١٢٣,٢٣٩,٠٠٧    ألجل ودائع على مقبوضة وغري مستحقة فوائد  
      ١٣,٢٧٩,٣٠٧        ١٧,١٦٣,٣٨٢    مسبقاً  مدفوعة نفقات  
     ٩,٤٤٥,٦٢٣        ١٠,٣٠٥,٨١٥    للموظفني مقدمة دفعات  
        ٦٧٣,١٥٨          ٦٨٥,٣٩٨    مقدماً  مدفوعة قانونية مصاريف  
      ٧,٥٧٤,١٨٢        ٢١٩,٦٣٩,١٠    أخرى مدينة ذمم  
      ١١٧,٧١٩,٥٦٢        ٨٢١,٠٣٢,١٦٢      
 
  عقاريةاستثمارات   -١٣

  يلي: تتلخص حركة االستثمارات العقارية كما
    المجموع          تحسينات وإكساءات          البناء        
    ل.س.          ل.س.          ل.س.        

  :التاريخية الكلفة
    ٢٧٣,٧٧٣,٤٩٠        -          ٢٧٣,٧٧٣,٤٩٠    ٢٠١٦ثاين ال كانون ١ رصيدال
    ٢٧٣,٧٧٣,٤٩٠        -          ٢٧٣,٧٧٣,٤٩٠    ٢٠١٦ األول كانون ٣١ رصيدال

    ٢٣,١١٢,٢٣٠        ٢٣,١١٢,٢٣٠        -      التحويالت
   ٢٩٦,٨٨٥,٧٢٠        ٢٣٠,١١٢٢٣,        ٢٧٣,٧٧٣,٤٩٠    ٢٠١٧ األول كانون ٣١ رصيدال
  :المتراكمة ستهالكاتاال
  )  ٢,٦٧٧,٨٣٨(      -      )    ٢,٦٧٧,٨٣٨(  ٢٠١٦ثاين ال كانون ١ رصيدال

  )  ٥,٤٩٠,٤٧٤(      -      )    ٥,٤٩٠,٤٧٤(  السنة أعباء اإلضافات،
  )  ٨,١٦٨,٣١٢(      -      )    ٨,١٦٨,٣١٢(  ٢٠١٦األول  كانون ٣١ رصيدال

  )  ٧,٥٩٥,٥٦٨(  )  ٢,١٢٠,٠٩٦(  )    ٥,٤٧٥,٤٧٢(  سنةال أعباء اإلضافات،
  )    ٦٨٧,٥٨٦(  )    ٦٨٧,٥٨٦(      -      التحويالت

  )  ١٦,٤٥١,٤٦٦(  )  ٢,٨٠٧,٦٨٢(  )    ١٣,٦٤٣,٧٨٤(  ٢٠١٧األول  كانون ٣١ رصيدال
  :الدفترية القيمة صافي

      ٢٨٠,٤٣٤,٢٥٤        ٢٠,٣٠٤,٥٤٨        ٢٦٠,١٢٩,٧٠٦    ٢٠١٧األول  كانون ٣١ رصيدال
      ٢٦٥,٦٠٥,١٧٨        -          ٢٦٥,٦٠٥,١٧٨    ٢٠١٦األول  كانون ٣١ رصيدال

وبلغت القيمة العادلة هلا مبلغ  شركسية -الثاين يف حي أبو رمانةو  البوابة الثامنة -تتكون االستثمارات العقارية من عقارين األول يف يعفور
كانون األول   ٣١ة سورية كما يف لري  ٨٤٥,٥٠٠,٠٠٠(مقابل مبلغ  ٢٠١٧كانون األول   ٣١لرية سورية كما يف  ١,٣٩٣,٢٠٠,٠٠٠

٢٠١٦.(  
ات إيرادمت قيدها ضمن بند  ٢٠١٧كانون األول   ٣١لرية سورية للسنة املنتهية يف  ١٣,٢٣٠,٧٦٩بلغت عوائد إجيار االستثمارات العقارية مبلغ 

  ).٣٥أخرى (إيضاح رقم 



 

 - ٢٩  - 

  )المتراكم االستهالك تنـزيل بعد( المادية الثابتة الموجودات  -٤١

    يلي: هذا البند ممايتكون 
  على مباني  تحسينات                                    
    ممارسة مملوكة بغرض      تحسينات            وازمل                  
    المجموع      الشركةأعمال        مباني مستأجرةعلى       السيارات      ومكتبيةمعلوماتية       األثاث والمفروشات      المباني      
    ل.س.      .سل.      .سل.      .ل.س      .ل.س      .ل.س      .ل.س      

  الكلفة التاريخية:
    ٦٦٥,٩٠٧,٢٠٧        ٢١,١٨٦,٠١٥        ٥٨,٤٣٧,٢٤١        ٥,٦٨٣,٠٠٠        ٦٠,٥٥٦,١١٧        ١٧,٩٩٠,٣٤٨        ٥٠٢,٠٥٤,٤٨٦    ٢٠١٦الثاين كانون   ١الرصيد، 
    ٥,٠٥٩,٩٠٠       -          ١٢٦,٠٠٠        -           ٤,٩٠٩,٦٠٠          ٢٤,٣٠٠        -       اإلضافات
    ٦٧٠,٩٦٧,١٠٧        ٢١,١٨٦,٠١٥        ٥٨,٥٦٣,٢٤١        ٥,٦٨٣,٠٠٠        ٦٥,٤٦٥,٧١٧        ١٨,٠١٤,٦٤٨        ٥٠٢,٠٥٤,٤٨٦    ٢٠١٦ول كانون األ  ٣١الرصيد، 
    ٢,٧٠٠,٧٠٠        -           ٢٦٢,٥٠٠        -           ١,٨٥٢,٧٠٠          ٥٨٥,٥٠٠        -       اإلضافات
  )  ٢٣٠,١١٢,٢٣(      ١٧,٥٣٩,٢٢٦    )  ٤٥٦,٦٥١,٤٠  (      -           -           -           -       التحويالت

    ٥٧٧,٥٥٥,٦٥٠        ٣٨,٧٢٥,٢٤١        ٢٨٥,١٧٤,١٨        ٥,٦٨٣,٠٠٠        ٤١٧,٣١٨,٦٧        ١٤٨,٦٠٠,١٨        ٤٨٦,٠٥٤,٥٠٢    ٧٢٠١ول كانون األ  ٣١صيد، الر 
  اإلستهالكات المتراكمة:

  )  ١١٠,٦٦٧,٥٦١(  )  ٢,٠٦٢,٦٨٤(  )  ١٧,١٨٦,٤٣٠(  )  ٥,٦٨٣,٠٠٠(  )  ٤٣,٥٢٣,٣٩٩(  )  ١٣,٤٠٩,٧٩٧(  )  ٢٨,٨٠٢,٢٥١(  ٢٠١٦كانون الثاين   ١الرصيد، 
  )  ٢٣,٠١٤,٢٠٠(  )  ٦٣١,٤٢٩(  )  ٨٠٧,٧٨١(      -       )  ٩,٦٧٦,٨٨٩(  )  ١,٨٢٩,٤٩٤(  )  ١٠,٠٦٨,٦٠٧(  أعباء السنة - اإلضافات
  )  ١٣٣,٦٨١,٧٦١(  )  ٢,٦٩٤,١١٣(  )  ١٧,٩٩٤,٢١١(  )  ٥,٦٨٣,٠٠٠(  )  ٥٣,٢٠٠,٢٨٨(  )  ١٥,٢٣٩,٢٩١(  )  ٣٨,٨٧٠,٨٥٨(  ٢٠١٦ول كانون األ  ٣١الرصيد، 
  )  ٢١,٠٨٣,١٥٧(  )  ٣,٩٢٥,٧٤٧(  )  ٣٣٥,٣٥٠(      -       )  ٥,٢٥٨,٥١٨(  )  ١,٥٢٢,٤٤٥(  )  ١٠,٠٤١,٠٩٧(  أعباء السنة - اإلضافات
      ٥٨٦,٦٨٧  )  ١,٥٣٦,٦٥٤(      ٢٤٠,٢٢٤,٢        -           -           -           -       التحويالت

  )  ٣٣٢,٠٧٧,١٥٤(  )  ٨,١٥٦,٥١٤(  )  ٣٢١,١٠٥,١٦(  )  ٥,٦٨٣,٠٠٠(  )  ٨٠٦,٤٥٨,٥٨(  )  ٧٣٦,٧٦١,١٦(  )  ٩٥٥,٩١١,٤٨(  ٧٢٠١ول كانون األ  ٣١الرصيد، 

  :صافي القيمة الدفترية
    ٢٤٥,٤٧٨,٤٩٦        ٣٠,٥٦٨,٧٢٧      ٩٦٤,٠٦٨,٢        -           ٦١١,٨٥٩,٨        ٤١٢,١,٨٣٨        ٥٣١,١٤٢,٤٥٣    ٧٢٠١ول كانون األ  ٣١الرصيد، 
    ٥٣٧,٢٨٥,٣٤٦        ١٨,٤٩١,٩٠٢      ٤٠,٥٦٩,٠٣٠        -           ١٢,٢٦٥,٤٢٩        ٧٢,٧٧٥,٣٥        ٤٦٣,١٨٣,٦٢٨    ٦٢٠١ول كانون األ  ٣١الرصيد، 



 

 
- ٣٠ -

  التأمين على شرافاإل هيئة لصالح مجمدة وديعة  -١٥

  ، تلتــــــزم شــــــركات التــــــأمني بــــــأن تــــــودع باســــــم اهليئــــــة يف أحــــــد املصــــــارف الســــــورية املرخصــــــة مبلــــــغ٢٠٠٥لعــــــام  ٤٣وفقــــــاً للمرســــــوم التشــــــريعي رقــــــم 
 ٢٥ضمان بالنسبة لكل نوع من أنواع التأمني الذي ترغـب مبزاولتـه، علـى أن ال يزيـد جممـوع مـا تودعـه لكــل األنــواع علــى  مليون لرية سورية وديعة ٢ 

  .مليون لرية سورية
  
   عادة التأمينإو  التأمين شركاتل دائنة حسابات  -٦١

بات إىل حسا ضافةاحلسابية باإلالفنية و ن اإلحتياطيات ميثل هذا البند أرصدة جممدة على شركات إعادة التأمني ملقابلة حصة معيدي التأمني م
  اليت تتلخص مبا يلي:و   شركات إعادة التأمني اجلارية

  مستحقات شركات إعادة التأمني. -
  حسابات جممدة ملعيدي التأمني عن االحتياطي التقين (سنة واحدة). -
  ).أشهر ٣حسابات جممدة ملعيدي التأمني عن مطالبات حتت التسوية (  -
  ومل يبلغ عنها (سنة واحدة). حدثتحسابات جممدة ملعيدي التأمني عن مطالبات -

من  %٣,٥احلايل تقوم الشركة بدفع فائدة مدينة لشركات إعادة التأمني تتحدد يف االتفاقيات املعقودة معها وتبلغ نسبة الفائدة املتفق عليها يف العام 
  .الدخل الشاملرصيدها وتسجل يف بيان رصيد هذه احلسابات تدفع للشركات عند حترير 

  
  وسطاء تأمينو  عمالء دائنون  -١٧

  يتكون هذا البند مما يلي:
    األول كانون ٣١ في كما      
     ٦٢٠١   ٧٢٠١    
  .س.ل      .س.ل      

    ٣,٤٢٦,٤٤٤    ٣,٨٧٠,٥٩٩  دائنون عمالء  
    ٢٨,٢٨٣,٨٩٨    ٣٤٤,٣٦٣,٣٣  وسطاء  

    ٣١,٧١٠,٣٤٢    ٩٤٣,٢٣٣,٣٧    
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  الحسابيةو  الفنية ياتاإلحتياط  -١٨

  يتكون هذا البند مما يلي:
    ٧٢٠١ول كانون األ  ٣١كما في    
       حدثتمطالبات                 
    المجموع      ولم يبلغ عنها      مطالبات تحت التسوية      ات غير مكتسبةإيراد    
  .س.ل     ل.س.      .س.ل      .س.ل    

  فرع التأمين:
    ٧٠,٤٣١,٥٥٣    -      ٦,٦٣٩,٤٣٦    ٦٣,٧٩٢,١١٧  احلياة (احتياطي حسايب)

    ٣٩,٠٣٢,٠٨٠    ٣,٦٠٤,٨٨٢    ٢٣,٤١٠,٩٢٥    ١٢,٠١٦,٢٧٣  البحري
    ٥٣٠,٩٣٤,٤٧٣    ٦٢,٦٨٢,٤٠١    ٤١٧,٨٨٢,٦٧٣    ٥٠,٣٦٩,٣٩٩  شامل سيارات
    ٧٨١,٧٥٥,٥١٠    ٥٧,١٩٥,١٢٥    ٦١١،٦٢٢,٩٨٣    ١١٢,٩٣٧,٤٠٢  إلزامي سيارات

    ٢٦٨,٧٢٤,٣٤٢    ٢٣,٢٨٩,٨٨٧    ٥٧,٥٤٦,٧٣٩    ١٨٧,٨٨٧,٧١٦  لصحيا
    ٢٠,٧٩٩,٤٧٥    ٢,٢٥٩,٨٠٥    ١٥,٠٦٥,٣٦٥    ٣,٤٧٤,٣٠٥  ريقاحل

      ١٠٣,٧٤٦      ١٣,٥٣٢      ٩٠,٢١٤    -    اهلندسي
    ٨,٨٠٩,٠١٤    ١,٢٤٦,٥٤٢    -      ٧,٥٦٢,٤٧٢  السفر

    ٦,٩٥١,٨٧٣      ٧٧٢,٠٩٥      ٣,٠٢٠    ٦,١٧٦,٧٥٨  احلوادث الشخصية
    ٨٦,١٦٤,٥٧٦    ٨,٦٨٤,٥١٥    ٣١,١٦٢,٦٥٠    ٤٦,٣١٧,٤١١  وثائق تأمني املصارف الشاملة

    ٣٣٤,٠٠٢,١      ٧٩٠,١١٨      ٠٠٠,٢٥٠      ٥٤٤,٦٣٣  ةاحلوادث العام

  ٩٧٦,٧٠٨,٨١٤,١    ٥٧٤,٨٦٧,١٥٩    ٠٠٥,٦٧٤,١٦٣,١    ٣٩٧,١٦٧,٤٩١    
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    ٢٠١٦كانون األول   ٣١كما في    
       حدثتمطالبات                 
    المجموع      ولم يبلغ عنها      مطالبات تحت التسوية      ات غير مكتسبةإيراد    
  .س.ل     ل.س.      .س.ل      .س.ل    

  فرع التأمين:
    ٦٥,٦٠٩,٨١٨    -      ٤,٧٥٣,٢٥٠    ٦٠,٨٥٦,٥٦٨  احلياة (احتياطي حسايب)

    ٣٨,٤٧٣,٣٧٤    ٣,٦٣٩,١١٦    ٢٢,٧٠٣,٨٧٢    ١٢,١٣٠,٣٨٦  البحري
    ٥٤٧,٨٤٠,٠٣٨    ٦٥,٤٤٧,٥٣٦    ٤٣٦,٣١٦,٩٠٦    ٤٦,٠٧٥,٥٩٦  شامل سيارات
    ٧٩٠,٩٩٤,١٦٤    ١١٣,٧٣٨,٧٩١    ٥٨١,٨٩٥,٨٦٨    ٩٥,٣٥٩,٥٠٥  إلزامي سيارات

    ١٥٣,٦٧٦,٨١٤    ١٢,٦٥١,٩٥٨    ٤٢,٥١٨,٦٦٦    ٩٨,٥٠٦,١٩٠  لصحيا
    ٣٢,٥٩٩,٨٢٢    ٣,٩١٢,٨٠٥    ٢٦,٠٨٥,٣٦٥    ٢,٦٠١,٦٥٢  احلريق

      ١٧٣,٦٨٨      ٢٢,٦٥٥      ١٥١,٠٣٣    -    اهلندسي
    ١١,٠٥٨,٧٣٣    ١,٤٥٨,٣٠٠    -      ٩,٦٠٠,٤٣٣  السفر

    ٢,٠٧٦,٩٢١      ٢٣٠,٦٥٦      ١,٠٢٠    ١,٨٤٥,٢٤٥  احلوادث الشخصية
    ٨٥,٧٤٢,٥٧١    ٨,٦١٧,٨٨٢    ٣١,١٦٢,٦٥٠    ٤٥,٩٦٢,٠٣٩  وثائق تأمني املصارف الشاملة

    ٢,٤٠٦,١٣٣      ٢٤٣,٩٧٥    ١,٦٢٦,٥٠٠      ٥٣٥,٦٥٨  ةاحلوادث العام

  ١,٧٣٠,٦٥٢,٠٧٦    ٢٠٩,٩٦٣,٦٧٤    ١,١٤٧,٢١٥,١٣٠    ٣٧٣,٤٧٣,٢٧٢    
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  مختلفون ودائنون دائنة ذمم  -١٩

  ي:يتكون هذا البند مما يل
    األول كانون ٣١ في كما      
     ٦٢٠١   ٧٢٠١    
  .س.ل      .س.ل      

    ١٠٤,٨٤٩,٤٠٠    ٩٠,٤٥٣,٨٦٥  أرباح مستحقة التوزيع
    ٧٨,٨٢٥,٤٢٨    ٥٥,٧٤٤,٥٢٩   مكافآت مستحقة
    ١٥,٣٠٠,٢٦٢    ١٤,٢٤٠,٦٣٧  عموالت مستحقة 

    ١٥,٤٢٢,٠٠٠    ١٥,٤٢٢,٠٠٠  خمصص دعاوى قضائية 
    ٣٥,١٠٠,٠٠٠    ٣٤,١١٩,١٨٥  نفقات مستحقة

    ١٤,٤٨٢,١٦٢    ١٨,٣٨٧,٨٤٤  أرصدة دائنة أخرى
    ٩,٨٣٣,٣٥٥    ١٠,٦٦٦,٤١٦  طوابع ورسوم تأمني

    ١٢,٦٦٢,٦٠٩    ١٦,٣٦٣,٠٧٦  ضريبة الرواتب واألجور
    ١,٨٨٩,٩٠٩    ٢,١١٣,٧٧١   ملواجهة أعباء خمتلفةخمصص 

      ٥٠,٠٠٠    -    القانونني* حصة اهليئة من بدالت أتعاب احملاسبني
      ٨٥٤,٦٨١    ١,٦١٩,٠٧٧  الجتماعيةالتأمينات ا

    ٢٨٩,٢٦٩,٨٠٦    ٤٠٠,١٣٠,٢٥٩    

لرية سورية، دفعت خالل عام  ١٨٧,٥٠٠مبلغ  ٢٠١٧بلغت حصة هيئة اإلشراف على التامني من أتعاب احملاسبني القانونني خالل عام   *
٢٠١٧.  

  
  المطلوبات الضريبية المؤجلة  -٢٠

  يتكون هذا البند ممايلي:
    األول نكانو  ٣١ في كما      
     ٦٢٠١   ٧٢٠١    
  .س.ل      .س.ل    
    ٣,٤٨٠,٣٠٣    ٢,٨١٣,٧٢٠  السنةالرصيد يف بداية 

  )  ٦٦٦,٥٨٣(    ٨٥٣,٠٨١,٢٣  يف القيمة العادلة لإلستثمارات املالية املتوفرة للبيعاملرتاكم ناجتة عن التغري الضريبية ال
اية السنة     ٢,٨١٣,٧٢٠    ٥٧٣,٨٩٥,٢٥  الرصيد يف 

  يف القيمة العادلة لالستثمارات املالية املتوفرة للبيع:املرتاكم بة الناجتة عن التغري مت احتساب الضري
    األول كانون ٣١ في كما      
     ٦٢٠١   ٧٢٠١    
  .س.ل      .س.ل    

    ٤,٤٤٣,٨٨٩    ١٥٣,٨٧٩,٠١٦  )٧يف القيمة العادلة لالستثمارات املالية املتوفرة للبيع (إيضاح املرتاكم التغري 
  )  ٦٦٦,٥٨٣(  )  ٢٣,٠٨١,٨٥٣(  )%١٥الضريبة (

    ٣,٧٧٧,٣٠٦    ١٦٣,٧٩٧٠١٣,  يف القيمة العادلة لالستثمارات املالية املتوفرة للبيعاملرتاكم صايف التغري 
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  الضريبية املؤجلة كمايلي: املطلوباتحيث مت احتساب رصيد 
    األول كانون ٣١ في كما      
     ٦٢٠١   ١٧٠٢    
  .س.ل      .س.ل    

      ١٨,٧٥٨,١٣١        ١٧٢,٦٣٧,١٤٧    القيمة العادلة لإلستثمارات املالية املتوفرة للبيعيف املرتاكم التغري 
      %١٥          %١٥      معدل ضريبة الدخل

  يف القيمة العادلة زيادةاملطلوبات الضريبية املؤجلة الناجتة عن ال
   ٢,٨١٣,٧٢٠      ٥٧٣,٨٩٥,٢٥    لإلستثمارات املالية املتوفرة للبيع   

  
  لدخلا ضريبةمؤونة   -١٢

ربـاح اخلاضـعة باملئـة مـن صـايف األ١٥والذي حدد الضـريبة مبعـدل  ٢٠٠٥للعام  ٤٣يتم تشكيل مؤونة ضريبة الدخل وفقاً ألحكام املرسوم التشريعي رقم 
  .ضافات أخرىإللضريبة، بدون أية 

املعـايري الدوليـة للتقـارير املاليـة عـن األنظمـة يتم إخضـاع نتيجـة أعمـال السـنة للتعـديالت للوصـول إىل الـدخل اخلاضـع للضـريبة وذلـك بسـبب اخـتالف 
      الضريبية السورية وخاصة بالنسبة ملصاريف التأسيس ومؤونة الديون املشكوك بتحصيلها وهي كالتايل:

  

     ٦٢٠١   ٧٢٠١    
  .س.ل      .س.ل     

      ٢٤١,٢٦٨,٠٥٥        ٤٦,٠٩٢,٣٠١    أرباح السنة قبل الضريبة
  يضاف 

        ٣١٩,٢٦٥          ٥٧٦,٢٩٦    ضريبة ريع عقارات  
      ١,٢٥٠,٢٨٣        ١,٧٥٠,٤٧٧    ضريبة تأجري عقار للشركة  
      ١٥,٥٥٩,٠٨١        ١٥,٥١٦,٥٦٩    ستهالك املباينا  
    -          ٥,٠٨٧,٦٥٤    ٢٠١٥، ٢٠١٤، ٢٠١٣فرق ضريبة رواتب وأجور السنوات   
    -          ٦٥,٨٥٧,٤١٩    خسائر السنة الغري حمققة الناجتة عن تغريات أسعار الصرف  
   ينـزل
  )  ١٦٧,٤٨٤,٦٣٩(      -      ات أسعار الصرفلسنة الغري حمققة الناجتة عن تغري مكاسب ا  
  )  ١٠,١٩٣,٨٩٤(  )  ٧٦٩,٢٣٠,١٣(  القيمة التأجريية للعقار اخلاص بالفرتة إيراد  
      ٨٠,٧١٨,١٥١        ٩٤٧,٦٤٩,١٢١    رباح اخلاضعة للضريبةاأل

      ١٢,١٠٧,٧٢٣        ١٨,٢٤٧,٤٩٢    )%١٥ضريبة الدخل (
        ٦٠٥,٣٨٦        ٧٤٩,٨٢٤,١    )٢٠١٦لعام  %٥، ٢٠١٧لعام  %١٠مهة وطنية إلعادة اإلعمار (مسا

      ١٢,٧١٣,١٠٩        ٢٤١,٠٧٢,٢٠    وإعادة اإلعمار مؤونة ضريبة الدخل
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  إن حركة مؤونة ضريبة الدخل هي كالتايل:
     ٦٢٠١   ٧٢٠١    
  .س.ل      .س.ل      

      ٢٤,٨٠٨,١٣٨        ١٢,٧١٣,١٠٩    الرصيد يف بدية السنة
  )  ٢٤,٨٠٨,١٣٨(  )  ١٢,٧١٣,١٠٩(  سنةاملدفوع خالل ال
      ١٢,٧١٣,١٠٩        ٢٤١,٠٧٢,٢٠    سنةإضافات خالل ال

اية السنة      ١٢,٧١٣,١٠٩        ٢٤١,٠٧٢,٢٠    الرصيد يف 
  

  المال رأس  -٢٢

 م الواحدسهة سورية لللري  ٥٠٠ية مسإة مم بقيهس  ٢,٠٠٠,٠٠٠ع على ز ة سورية مو لري  ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ هال مقدار مست الشركة برأستأس
 .بالكامل مدفوعو  مرخص

 مسهة سورية للبح مائة لري صم الشركة لتسهية ألمسة اإلمالعادية قررت الشركة تعديل القي ة العامة غريئاع اهليم  اجتيف ٢٠١٢ان سني ٢٤ خبتاري
متاشيا مع أحكام  كم الواحد وذلسهة سورية للري ل ١٠٠ية مسة امم بقيهس ١٠,٠٠٠,٠٠٠م الشركة هيكون العدد اإلمجايل ألس وبذلكالواحد 
 .٢٠١١لعام  ٢٩من املرسوم التشريعي رقم  ٩١املادة 

 ية الدوليةسور الم الشركة هية ألسمسة اإلم/ م على تعديل القي)٣٢(ية مبوجب القرار رقم سور املالية ال قواألسوااق ة األور هيئوافق جملس مفوضي 
ة مليار لري  ة إمجاليةمم بقيه سنيم الشركة عشرة ماليهيكون العدد اإلمجايل ألس وبذلكم الواحد سهة سورية لللري مائة  لتصبحآروب سورية  –للتأمن 
اية يوم األربعايفاملالية  قدمشق لألورا قسو   يفم الشركة هية ألسمسة اإلمتعديل القي ذتنفي خكور تاريذ ا حدد القرار املمك  .سورية    ء   
  .٢٠١٢حزيران  ١٠
  

  والخاص القانوني االحتياطي  - ٢٣

قبـل  من صايف األربـاح السـنوية %١٠، االحتياطي القانوين  مبعدل ٢٠١١شباط  ٢٤تاريخ ٢٩من قانون الشركات رقم  ١٩٨و ١٩٧ املوادحددت 
اع على أن التزيد قيمة االقتطـلسابقة . ويتمثل االحتياطي االختياري مببلغ يتم اقتطاعه من أرباح السنوات امن رأ س املال %٢٥، حىت بلوغه الضريبة
  من أرباحها الصافية عن تلك السنة بناًء على قرار اجلمعية العمومية للمسامهني. %٢٠

أربــاح  دبعــد اســتبعا ٢٠١٧ول كــانون األ  ٣١مت ختصــيص احتيــاطي قــانوين عــن أربــاح الســنة املنتهيــة يف  ٢٠١٧ول كــانون األ  ٣١يف الســنة املنتهيــة يف 
عـن  %١٠لـرية سـورية، ومت ختصـيص احتيـاطي خـاص بقيمـة ١١,١٩٤,٩٧٢ عـن السـنة ليكـون مبلـغ االحتيـاطيغـري احملققـة فروقات أسعار الصـرف 
 العادية للشركة.سورية وفقاً الجتماع اهليئة العامة لرية  ٧,٣٧٨,٣٤٢بقيمة  ٢٠١٦ول كانون األ  ٣١أرباح السنة املنتهية يف 

ومتت املوافقة على ختصيص احتياطي خاص  ٢٠١٦كانون األول   ٣١للسنة املنتهية يف  ٢٠١٧أيار  ٣مت عقد اجلمعية العمومية للشركة بتاريخ   *
  لرية سورية. ٧,٣٧٨,٣٤٢بقيمة 
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  التغير المتراكم في القيمة العادلة لإلستثمارات المالية المتوفرة للبيع  -٢٤

  البند ممايلي:يتكون هذا 
    األول كانون ٣١ في كما      
     ٦٢٠١   ٧٢٠١    
  .س.ل      .س.ل      

      ١٨,٧٥٨,١٣١        ١٧٢,٦٣٧,١٤٧    )٧(إيضاح  التغري املرتاكم يف القيمة العادلة لإلستثمارات املالية املتوفرة للبيع
  مطلوبات ضريبية ناجتة عن التغري يف القيمة العادلة

  )  ٢,٨١٣,٧٢٠(  )  ٥٧٣,٨٩٥,٢٥(   )٢٠(إيضاح  لإلستثمارات املالية املتوفرة للبيع  

      ١٥,٩٤٤,٤١١        ٥٧٤,٧٤١,١٤٦     

  

  التأمين أقساط صافي  -٢٥

  يتكون هذا البند مما يلي:
    ٧٢٠١ول األ كانون ٣١ في المنتهية للسنة        
    صافي      التأمين معيدي حصة      إجمالي          
  ل.س.      ل.س.      ل.س.          

  ا املكتتب األقساط
      ٢٨,٩٠٦,٦١٠    )  ٢٩,٩٢٩,٩٣٦(      ٥٨,٨٣٦,٥٤٦    حياة تأمينات  
    ٥٦٩,١٤٤,٤٠١    )  ٣٥٣,٣١٢,١٩١(      ٩٢٢,٤٥٦,٥٩٢    عامة ميناتتأ  

        ٥٩٨,٠٥١,٠١١    )  ٣٨٣,٢٤٢,١٢٧(      ٩٨١,٢٩٣,١٣٨    
  مكتسبة غري أقساط احتياطي يف التغري صايف

  )  ١,٧٠٨,٧١٢(      ١,٢٢٦,٨٣٧    )  ٢,٩٣٥,٥٤٩(  حياة تأمينات  
  )  ٦٨,٨١٤,٤١٧(      ٤٥,٩٤٤,١٥٩    )  ١١٤,٧٥٨,٥٧٦(  عامة تأمينات  

      )٧٠,٥٢٣,١٢٩(      ٤٧,١٧٠,٩٩٦    )  ١١٧,٦٩٤,١٢٥  (  

        ٥٢٧,٥٢٧,٨٨٢    )  ٣٣٦,٠٧١,١٣١(      ٨٦٣,٥٩٩,٠١٣    
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    ٢٠١٦ول األ كانون ٣١ في المنتهية للسنة        
    صافي      التأمين معيدي حصة      إجمالي          
  .س.ل      .س.ل      .س.ل          

  ا املكتتب األقساط
      ١٧,٧١١,٨٤٥    )  ٢٣,٥٠٦,٤١٢(      ٤١,٢١٨,٢٥٧    حياة تأمينات  
    ٤٣١,١٩٨,٦٤٨    )  ٢٨٠,٣٥٥,٤١٨(      ٧١١,٥٥٤,٠٦٦    عامة تأمينات  

        ٤٤٨,٩١٠,٤٩٣    )  ٣٠٣,٨٦١,٨٣٠(      ٧٥٢,٧٧٢,٣٢٣    
  مكتسبة غري أقساط احتياطي يف التغري صايف

  )  ٧,٨٠٩,٣٩٩(  )  ٣,٠٨٤,٥٠٧(  )  ٤,٧٢٤,٨٩٢(  حياة تأمينات  
  )  ٣٢,٥٠٠,٣٢٢(      ٥٠,٥٩٤,٨٦١    )  ٨٣,٠٩٥,١٨٣(  عامة تأمينات  

      )٤٠,٣٠٩,٧٢١(      ٤٧,٥١٠,٣٥٤    )  ٨٧,٨٢٠,٠٧٥  (  

        ٤٠٨,٦٠٠,٧٧٢    )  ٢٥٦,٣٥١,٤٧٦(      ٦٦٤,٩٥٢,٢٤٨    
  

  



 

 - ٣٨ -

  فوائد من ودائع لدى المصارف  -٢٦
  يتكون هذا البند مما يلي:

    كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في     
    ٦٢٠١      ٧٢٠١    
    نسبة الفائدة       مبلغ الفائدة       ية صلالعملة األ      نسبة الفائدة       مبلغ الفائدة       ية صلالعملة األ    
  %      ل.س.            %      ل.س.          

ا األ     ١٠      ١٠,٣٩٦,٩٠٢    لرية سورية      ١٠      ٨,٣٤٤,٩٤٠       لرية سورية  ية لثالثة أشهرصلودائع استحقاقا
ا األ     ٠,٦٤      ٣,١٤٢,١٧٣    دوالر أمريكي      ١,٤٩      ٦,٤٠٠,٤٩٠    كيدوالر أمري  ية لثالثة أشهرصلودائع استحقاقا

    ١٢-٨      ١٨٦,٠٢١,٦٥٠    لرية سورية      ١٢-٩      ٢١١,٧٠٥,٨٩٥      لرية سورية  ودائع تستحق خالل سنة
    -      -      دوالر أمريكي      ٩٩,١-١,٧٥      ٥٧٠,٧٢٦    دوالر أمريكي  ودائع تستحق خالل سنة

        ١٩٩,٥٦٠,٧٢٥                ٠٥١,٠٢٢,٢٢٧          
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  المطالبات صافي  -٢٧

  يتكون هذا البند مما يلي:
    ٧٢٠١ول األ كانون ٣١ في المنتهية للسنة        
   صافي      التأمين معيدي حصة      إجمالي          
  ل.س.      ل.س.      ل.س.      املدفوعة املطالبات  
  )  ١,٧٦٥,٥٧٨(      -      )  ١,٧٦٥,٥٧٨(  حياة تأمينات    
  )  ٢٠٢,١٦٥,٢٩٤(      ١٣,٢٥٣,٧٦٣١    )  ٣١٥,٤١٩,٠٥٧(  عامة تأمينات    
      )٢٠٣,٩٣٠,٨٧٢(      ١١٣,٢٥٣,٧٦٣    )  ٣١٧,١٨٤,٦٣٥  (  
  التأمني عقود التزامات يف التغري
      ٣٣٤,١٤٤        ٢,٢٢٠,٣٣٠    )  ١,٨٨٦,١٨٦(  حياة تأمينات    
      ٣٠,٠١٠,٤٢٠    )  ٥,٥١٢,٩٩١(      ٣٥,٥٢٣,٤١١    تأمينات عامة    
        ٣٤٤,٥٦٤,٣٠    )  ٣,٢٩٢,٦٦١(      ٣٣,٦٣٧,٢٢٥    
      )١٧٣,٥٨٦,٣٠٨(      ١٠٩,٩٦١,١٠٢    )  ٢٨٣,٥٤٧,٤١٠  (  
  

    ٢٠١٦ول األ كانون ٣١ في المنتهية للسنة        
   صافي      التأمين معيدي حصة      إجمالي          
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      املدفوعة املطالبات  
  )  ٢,٢٧٤,٧٦٥(      ٦,٧٠٠,٠٠٠    )  ٨,٩٧٤,٧٦٥(  حياة تأمينات    
  )  ١٨١,٥١٠,١٩٢(      ٦٥,١١٥,٨٤٥    )  ٢٤٦,٦٢٦,٠٣٧(  عامة تأمينات    
      )١٨٣,٧٨٤,٩٥٧(      ٧١,٨١٥,٨٤٥    )  ٢٥٥,٦٠٠,٨٠٢  (  
  التأمني عقود التزامات يف التغري
    ١٠,٥١٩,٥٠٣        ١٧,٥٢٧,٤٤٨    )  ٧,٠٠٧,٩٤٥(  عامة تأمينات    
      )١٠,٥١٩,٥٠٣        ١٧,٥٢٧,٤٤٨    )  ٧,٠٠٧,٩٤٥    
      )١٧٣,٢٦٥,٤٥٤(      ٨٩,٣٤٣,٢٩٣    )  ٢٦٢,٦٠٨,٧٤٧  (  
  
  أخرى إنتاج ومصاريف مدفوعة عموالت  -٢٨

  يتكون هذا البند مما يلي:
    ول األ كانون ٣١ في المنتهية للسنة      
      ٦٢٠١   ٧٢٠١   
    .س.ل      .س.ل      

    ٣٦,٣٧٠,٢٢٨    ٤٧,٤١٥,١٥٨  عموالت 
    ٢,٢٨٨,٢٤٨    ٢,٦٢٢,٠٥١  ريصندوق تعويض متضرري حوادث الس

    ٢٦,١٠٦,٨٤١    ٦٩٥,٦٠,٢٣٩  مصاريف أخرى
  ٦٤,٧٦٥,٣١٧    ٩٠٤,٢٧٦,١١٠    
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  وملحقاتها وأجور رواتب  -٢٩
    يتكون هذا البند مما يلي:

    ول األ كانون ٣١ في المنتهية للسنة      
      ٦٢٠١   ٧٢٠١   
    .س.ل      .س.ل      

    ٦٩,٣٥٠,٩٩٥    ٨٥,٣٥٨,٨٨٢  وأجور رواتب
    ١١,١٣٥,٠٧٥    ١٣,١٤٠,٦٦٦  تأمينات اجتماعية
    ٨٧,٠٩٢,٨٦٨    ٥٩,٢٥٠,٠٠٠  حوافز ومكافآت

    ١١,١٢٩,٧٣٠    ١٤,٣٤٧,٨٦١  تأصالبدل مو 
    ١,٥٦١,٣٣٦    ١,٢٨٤,٠٠٠  بدل سكن
    ٥,٥٤٠,٨٠٧    ٦,٣٨٦,٥٢٥  بدل متثيل

    ١٣,٨٦٨,٠٤١    ٧٠٣,١٦٧,٢٢  بدالت أخرى

  ١٩٩,٦٧٨,٨٥٢    ٦٣٧,٩٣٥,٢٠١    
  

  عموميةو  إدارية مصاريف  -٣٠

  يتكون هذا البند مما يلي:
    ول األ كانون ٣١ يف المنتهية للسنة      
      ٦٢٠١   ٧٢٠١   
    .س.ل      .س.ل      

    ٦,٦٠٣,٠٠٠    ٧,٧٢٧,٣٠٠  لوازم مكتبيةو  قرطاسية
    ٢٠,٧٥٥,٩٧٣    ٢٥,٨٢٢,٨٢٠  كهرباء وهاتف وتدفئة

    ٢,٧٥١,٨٢٦    ٣,٥٢٤,٦١٩    إعالن
    ٩,٦١٠,٤٤٤    ١٥,٤١٩,٧٩٨  مصاريف مكتبيةو  جيارا

    ٣,٥٩٠,٣٩٩    ٤,٣٧٢,٤٢٤    هدايا وضيافة
   ٢,٠٠٠,٠٠٠      ٨٤٠,٠٠٠ بري االكتواريأتعاب اخل

   ٩,٩٤٩,٨٧٥   ١٤,٧٠٤,٠٤٥   أتعاب مهنية

    ٢,٢٤٢,٣٨٧    ٣,٩٦٣,٣٧٧  ضرائب ورسوم وطوابع
    ٥,٠٠٠,٩٢٠    ٥,٧١٩,٣٢٦    اشرتاكات

    ١٦,٣٧٨,٢٢١    ١٦,٠٦٧,٦١٢    صيانة
    ٤,١٦٥,٤٣٤    ٧٠٨,٨٣٤,٢٣  نفقات تنقل ومصاريف أخرى

    ٤٧٩٠٤٨,٨٣,    ٠٢٩,٩٩٦,١٢١    



 

 - ٤١ -

  أعباء مالية لشركات إعادة التأمينو  وائدف  -٣١

 احلـايل العـام يف عليهـا املتفـق الفائـدة نسـبة وكانـت اجملمـدة، الشـركات هـذه حسابات لقاء وذلك التأمني إعادة لشركات مدينة فوائد البند هذا ميثل
الــدخل بيــان  يف ســجل وقــد. رصــيدها حتريــر عنــد للشــركات وتــدفع الــدخل الشــاملبيــان  يف تســجل احلســابات هــذه رصــيد مــنباملئــة ســنوياً  ٣,٥

مقابــــل ( ٢٠١٧ول األ كــــانون ٣١ يف املنتهيــــة للســــنةاحلســــابات  هــــذه عــــن ســــورية لــــرية ٥,٥٠٠,٠٠٠ وقــــدره مســــتحقة فائــــدة مبلــــغ الشــــامل
  ).٢٠١٦ول األ كانون ٣١ يف املنتهية للسنة سورية لرية ١,٦٠٠,٠٠٠

  
  ةفالمخفو  ربحية السهم األساسية  -٣٢

  لبند مما يلي:يتكون هذا ا
    ول األ كانون ٣١ في المنتهية للسنة      
      ٦٢٠١   ٧٢٠١    
    .س.ل      .س.ل      
    ٢٢٨,٥٥٤,٩٤٦    ٢٦,٠٢٠,٠٦٠  صايف ربح السنة

    ١٠,٠٠٠,٠٠٠    ٠٠٠,٠٠٠,١٠  سهماملتوسط املرجح لعدد األ

    ٢٢,٨٦      ٢,٦٠    ةفاملخفو  رحبية السهم األساسية

اأص أدوات وجود لعدميف القيمة  واملخففة األساسية السهم رحبية تتطابق   .حتويلها عند األرباححصة السهم يف  على تأثري ذات الشركة در

وذلك بعد موافقة هيئة اإلشراف على التأمني وإقرارها يف  ٢٠١٦عن عام  لرية سورية ٧٠,٠٠٠,٠٠٠قررت اإلدارة توزيع أرباح السهم مببلغ 
  .٢٠١٧ار أي ٣سامهني بتاريخ اجتماع اهليئة العامة للم

  
  االلتزامات الطارئة  -٣٣

ا وفق التطبيقات املوضوعة من قبل السلطات املالية التنظيمية ومن و  كما هو متعارف عليه يف اجلمهورية العربية السورية فإن الشركة تقوم بعمليا
  .٢٠١٢و ،٢٠١١، ٢٠١٠عن أعوام  مت دراسة أعمال الشركة ضريبياً  .قبل هيئة اإلشراف على التأمني السورية

  



 

 
- ٤٢ -

  القطاعي التحليل  -٣٤
  : كالتايل هي ٢٠١٧ول األ كانون ٣١ يف املنتهية للسنة التأمني فروع نتائجو  اتيرادإل القطاعي التحليل إن

   الحريق      الصحي      إلزامي سيارات      شامل السيارات      البحري      الحياة      
  ل.س.   ل.س.   ل.س    ل.س.   ل.س.   ل.س.      

ا *إمجايل األقساط        ٨,٦٨٥,٧٦٢    ٣١٣,١٤٦,١٩٤    ٢٨٢,٣٤٣,٥٠٦    ١٢٥,٩٢٣,٤٩٧      ٤٨,٠٦٥,٠٩٠      ٥٨,٨٣٦,٥٤٦  املكتتب 
ا   )    ٧,٧٢٧,٧١٣(  )  ١٧٨,٠٤٤,٤٨٨(    -    )    ٨,٠٧٧,٠٥٩(  )  ٣١,٧٧٢,٦٧٤(  )  ٢٩,٩٢٩,٩٣٦(  حصة معيدي التأمني من إمجايل األقساط املكتتب 

ا       ٩٥٨,٠٤٩    ١٣٥,١٠١,٧٠٦    ٢٨٢,٣٤٣,٥٠٦    ١١٧,٨٤٦,٤٣٨      ٩٢,٤١٦١٦,٢      ٢٨,٩٠٦,٦١٠  صايف األقساط املكتتب 
اية السنة   )    ٣,٤٧٤,٣٠٥(  )  ١٨٧,٨٨٧,٧١٦(  )  ١١٢,٩٣٧,٤٠٢(  )  ٥٠,٣٦٩,٣٩٩(  )  ١٢,٠١٦,٢٧٣(  )  ٦٣,٧٩٢,١١٧(  حصة الشركة من أقساط غري مكتسبة يف 

اية السنة       ٣,٠٩١,٠٨٦    ١٠٦,٨٢٦,٦٩٢    -        ٣,٢٣٠,٨٢٤      ٧,٩٤٣,١٦٩      ٩,١٩٠,٨٢٤  حصة معيدي التأمني من أقساط غري مكتسبة يف 
      ٢,٦٠١,٦٥٢      ٩٨,٥٠٦,١٩٠      ٩٥,٣٥٩,٥٠٥      ٤٦,٠٧٥,٥٩٦      ١٢,١٣٠,٣٨٦      ٦٠,٨٥٦,٥٦٨  حصة الشركة من أقساط غري مكتسبة يف بداية السنة

  )    ٢,٣٢٥,٠١٤(  )  ٤٥١,٦٠,١٨٦(    -    )    ٣,١٩٩,٤٧٠(  )  ١٠,٢٦٠,٥١٤(  )    ٧,٩٦٣,٩٨٧(  حصة معيدي التأمني من أقساط غري مكتسبة يف بداية السنة
  )    ١٠٦,٥٨١(  )  ٤٢,٧٤١,٢٨٥(  )  ١٧,٥٧٧,٨٩٧(  )    ٤,٢٦٢,٤٤٩(  )    ٢,٢٠٣,٢٣٢(  )    ١,٧٠٨,٧١٢(  صايف التغري يف احتياطي أقساط غري مكتسبة

      ٨٥١,٤٦٨      ٩٢,٣٦٠,٤٢١    ٢٦٤,٧٦٥,٦٠٩    ١١٣,٥٨٣,٩٨٩      ١٤,٠٨٩,١٨٤      ٢٧,١٩٧,٨٩٨  صايف أقساط التأمني
      ١,٨٨٦,١٨٦    -      -        ١,٢٧٢,٠٤٢      ٣,٤٣٧,٢٨٥      ١,٤٤٥,٧٨٠  عموالت مقبوضة

      ٢,٧٣٧,٦٥٤      ٩٢,٣٦٠,٤٢١    ٢٦٤,٧٦٥,٦٠٩    ١١٤,٨٥٦,٠٣١      ١٧,٥٢٦,٤٦٩      ٢٨,٦٤٣,٦٧٨  اتيرادصايف اإل
  )    ٣٩٢,١٩٠(  )  ١٥٥,٢٦٥,٩١١(  )  ٧٤,٤١٦,٤١٦(  )  ٨٤,٧١٠,٠١٢(    -    )    ١,٧٦٥,٥٧٨(  إمجايل املطالبات املدفوعة

      ٣٦٠,٤٢٤    ١٠٩,٠٢٢,٤٨٣    -        ٣,٤٩٧,٨٥٩    -      -    حصة معيدي التأمني من املطالبات املدفوعة
    -      -      -      -      -      -    حصة معيدي التأمني من مطالبات اتفاقيات فائض اخلسارة

  )    ٣١,٧٦٦(  )  ٤٦,٢٤٣,٤٢٨(  )  ٧٤,٤١٦,٤١٦(  )  ٨١,٢١٢,١٥٣(    -    )    ١,٧٦٥,٥٧٨(  صايف املطالبات املدفوعة
اية السنة   )  ١٥,٠٦٥,٣٦٥(  )  ٥٧,٥٤٦,٧٣٩(  )  ٦١١,٦٢٢,٩٨٣(  )  ٤١٧,٨٨٢,٦٧٣(  )  ٢٣,٤١٠,٩٢٥(  )    ٦,٦٣٩,٤٣٦(  حصة الشركة من مطالبات حتت التسوية يف 

اية السنة       ١٢,٨٦٦,١٤٣      ٤٠,٢٨٢,٧١٧      ٣١,٨٤٤,٦٩٠    ١٢٦,٦٨٦,٣٦٨      ١٩,٤٩٠,٥٩٧      ٥,٥٤٧,٦٠٥  حصة معيدي التأمني من مطالبات حتت التسوية يف 
      ٢٦,٠٨٥,٣٦٥      ٤٢,٥١٨,٦٦٦    ٥٨١,٨٩٥,٨٦٨    ٤٣٦,٣١٦,٩٠٦      ٢٢,٧٠٣,٨٧٢      ٤,٧٥٣,٢٥٠  حصة الشركة من مطالبات حتت التسوية يف بداية السنة

  )  ٢٣,١٨٩,٧٦٣(  )  ٢٩,٧٦٣,٠٦٦(  )  ٧٠٨٤١,٧٦٦,(  )  ١٢٧,٣٣٢,٧٣٥(  )  ١٨,٩٧٤,١٨١(  )    ٣,٣٢٧,٢٧٥(  حصة معيدي التأمني من مطالبات حتت التسوية يف بداية السنة
      ٦٩٦,٣٨٠  )    ٢٢٤,٥٠٨,٤(  )  ٣٩,٦٤٩,١٣٣(      ١٧,٧٨٧,٨٦٦  )    ١٩٠,٦٣٧(      ٣٣٤,١٤٤  صايف التغري يف املطالبات حتت التسوية

اية السنة   )    ٢,٢٥٩,٨٠٥(  )  ٢٣,٢٨٩,٨٨٧(  )  ٥٧,١٩٥,١٢٥(  )  ٦٢,٦٨٢,٤٠١(  )    ٣,٦٠٤,٨٨٢(    -    حصة الشركة من مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها يف 
اية السنة       ١,٩٢٩,٩٢١      ١٦,٣٥٣,٣٧٢      ٦,٢٦٥,٠٠٦      ١٩,٠٠٢,٩٥٥      ٢,٩٢٣,٥٨٩    -    حصة معيدي التأمني من مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها يف 

      ٣,٩١٢,٨٠٥      ١٢,٦٥١,٩٥٨    ١١٣,٧٣٨,٧٩١      ٦٥,٤٤٧,٥٣٦      ٣,٦٣٩,١١٦    -    حصة الشركة من مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها يف بداية السنة
  )    ٣,٤٧٨,٤٦٤(  )    ٨,٨٧٩,٠٨٧(  )    ٦,٢٦٥,٠٠٦(  )  ١٩,٠٩٩,٩١٠(  )    ٣,٠٧٨,١٥٤(    -    حصة معيدي التأمني من مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها يف بداية السنة

      ٧١٠٤,٤٥  )    ٣,١٦٣,٦٤٤(      ٥٦,٥٤٣,٦٦٦      ٢,٦٦٨,١٨٠  )    ١٢٠,٣٣١(    -    صايف التغري يف مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها 
اية السنة     -      -      -      -      -      -    حصة الشركة من احتياطي إضايف ملطالبات حدثت ومل يبلغ عنها يف 

اية ال       -      -      -      -      -      -    سنةحصة معيدي التأمني من احتياطي إضايف ملطالبات حدثت ومل يبلغ عنها يف 
    -      -      -      -      -      -    ا يف بداية السنةحصة الشركة من احتياطي إضايف ملطالبات حدثت ومل يبلغ عنه

    -      -      -      -      -      -    حصة معيدي التأمني من احتياطي إضايف ملطالبات حدثت ومل يبلغ عنها يف بداية السنة
      -      -      -      -      -      -    صايف التغري يف احتياطي إضايف ملطالبات حدثت ومل يبلغ عنها

      ٨٠٠,٨٣٧  )    ٧,٦٧٢,٠٦٦(      ١٦,٨٩٤,٥٣٣      ٢٠,٤٥٦,٠٤٦  )    ٣١٠,٩٦٨(      ٣٣٤,١٤٤  تأمني صايف التغري يف التزامات عقود ال
  )    ٥٦٣,١٥٣(  )  ٥٢,٧٣٧,٤٩٩(  )  ١٨,٤٤٣,٧٠٥(  )    ٩,٥٩٩,٥٧٩(  )    ٣,٥٥٧,١٨٠(  )  ٢٠,٨٩٠,٤٥٢(   عموالت مدفوعة ومصاريف أخرى

  )    ٥٢,١١٥(  )    ١,٨٧٨,٨٧٧(  )    ١,٦٩٤,٠٦١(  )    ٧٥٥,٥٤١(  )    ٢٨٨,٣٩١(  )    ٣٥٣,٠١٩(  هيئة اإلشراف على التأمني عمولة
    -      -    )  ١٣,٤٨١,٩١٥(  )  ١٠,٥٦١,٥٧٧(    -      -    مصاريف اتفاقيات فائض اخلسارة

      ١٥٣,٨٠٣  )  ١٠٨,٥٣١,٨٧٠(  )  ٩١,١٤١,٥٦٤(  )  ٨١,٦٧٢,٨٠٤(  )    ٤,١٥٦,٥٣٩(  )  ٢٢,٦٧٤,٩٠٥(  صايف املصاريف
      ٢,٨٩١,٤٥٧  )  ١٦,١٧١,٤٤٩(    ١٧٣,٦٢٤,٠٤٥      ٣٣,١٨٣,٢٢٧      ٣٦٩,٩٣٠,١٣      ٥,٩٦٨,٧٧٣  فروع التأمني/ (خسارة) صايف أرباح 



 

 - ٤٣ -

  : / تابعهي كالتايل ٢٠١٧كانون األول   ٣١ات ونتائج فروع التأمني للسنة املنتهية يف يرادإن التحليل القطاعي إل
        وثائق التأمين                        
   المجموع      حوادث العامةال      المصارف الشاملة      الحوادث الشخصية      السفر      الهندسي      
   ل.س.      ل.س.      ل.س      ل.س.      ل.س.     ل.س.     

ا *     ٩٨١,٢٩٣,١٣٨      ١,٥٨٣,٨٦٢    ١١٥,٧٩٣,٥٢٨      ١٠,٢٩٤,٥٩٦      ١٦,٦٢٠,٥٥٧    -    إمجايل األقساط املكتتب 
ا   )  ١٢٧,٢٤٢٨٣٣,(  )    ٩٨٥,٦٣٤(  )  ١٠٣,٤٨٦,٠٠٠(  )    ٧,٣٩٤,٧١٣(  )  ١٥,٨٢٣,٩١٠(    -    حصة معيدي التأمني من إمجايل األقساط املكتتب 

ا     ٥٩٨,٠٥١,٠١١      ٥٩٨,٢٢٨      ١٢,٣٠٧,٥٢٨      ٢,٨٩٩,٨٨٣      ٧٩٦,٦٤٧    -    صايف األقساط املكتتب 
اية السنة   )  ٤٩١,١٦٧,٣٩٧(  )    ٦٣٣,٥٤٤(  )  ٤٦,٣١٧,٤١١(  )    ٦,١٧٦,٧٥٨(  )    ٧,٥٦٢,٤٧٢(    -    حصة الشركة من أقساط غري مكتسبة يف 

اية السنة حصة معيدي التأمني من     ١٨٣,٤٣٦,٣٨١      ٣٩٤,٢٥٣      ٤١,٣٩٤,٤٠٠      ٤,٤٣٦,٨٢٨      ٦,٩٢٨,٣٠٥    -    أقساط غري مكتسبة يف 
    ٣٧٣,٤٧٣,٢٧٢      ٥٣٥,٦٥٨      ٤٥,٩٦٢,٠٣٩      ١,٨٤٥,٢٤٥      ٩,٦٠٠,٤٣٣    -    حصة الشركة من أقساط غري مكتسبة يف بداية السنة

  )  ١٣٦,٢٦٥,٣٨٥(  )    ٣٦١,٠٤٤(  )  ٤١,٠٧٦,٨٠٠(  )    ١,٢٩١,٦٧٢(  )    ٩,٦٠٠,٤٣٣(    -    سنةحصة معيدي التأمني من أقساط غري مكتسبة يف بداية ال
  )  ٧٠,٥٢٣,١٢٩(  )    ٦٤,٦٧٧(  )    ٣٧,٧٧٢(  )    ١,١٨٦,٣٥٧(  )    ٦٣٤,١٦٧(    -    صايف التغري يف احتياطي أقساط غري مكتسبة

    ٥٢٧,٥٢٧,٨٨٢      ٥٣٣,٥٥١      ١٢,٢٦٩,٧٦٥      ١,٧١٣,٥٢٦      ١٦٢,٤٨٠    -    صايف أقساط التأمني
      ١٩,٥٤٣,٣٧٣      ٢٣٠,٧٨٢      ٥,١٧٤,٣٠٠      ١,٠٢١,٢٧٧      ٥,٠٧٥,٧٢١    -    عموالت مقبوضة

    ٥٤٧,٠٧١,٢٥٥      ٧٦٤,٣٣٣      ١٧,٤٤٤,٠٥٦      ٢,٧٣٤,٨٠٣      ٥,٢٣٨,٢٠١    -    اتيراداإلصايف 
  )  ٣١٧,١٨٤,٦٣٥(    -      -    )    ٦٣٤,٥٢٨(    -      -    إمجايل املطالبات املدفوعة

    ١١٣,٢٥٣,٧٦٣    -      -        ٣٧٢,٩٩٧    -      -    طالبات املدفوعةاملة معيدي التأمني من حص
    -      -      -      -      -      -    حصة معيدي التأمني من مطالبات اتفاقيات فائض اخلسارة

  )  ٢٠٣,٩٣٠,٨٧٢(    -      -    )    ٢٦١,٥٣١(    -      -    صايف املطالبات املدفوعة
اية السنة   )  ١,١٦٣,٦٧٤,٠٠٥(  )    ٢٥٠,٠٠٠(  )  ٣١,١٦٢,٦٥٠(  )    ٣,٠٢٠(    -    )    ٩٠,٢١٤(  حصة الشركة من مطالبات حتت التسوية يف 

اية السنة     ٢٦٦,٦١١,٩٤٧      ٢٠٠,٠٠٠      ٢٩,٦٠٤,٥١٨      ٢,١١٤    -        ٨٧,١٩٥  حصة معيدي التأمني من مطالبات حتت التسوية يف 
    ١,١٤٧,٢١٥,١٣٠      ١,٦٢٦,٥٠٠      ٣١,١٦٢,٦٥٠      ١,٠٢٠    -        ١٥١,٠٣٣  حصة الشركة من مطالبات حتت التسوية يف بداية السنة

  )  ٢٧٥,٦٠٠,٧٤٩(  )    ١,٥٠٠,٠٠٠(  )  ٢٩,٦٠٤,٥١٧(  )    ٧١٤(    -    )    ١٤١,٧٩٠(  حصة معيدي التأمني من مطالبات حتت التسوية يف بداية السنة
  )  ٢٥,٤٤٧,٦٧٧(      ٧٦,٥٠٠      ١  )    ٦٠٠(    -        ٦,٢٢٤  صايف التغري يف املطالبات حتت التسوية

اية السنةحصة الشركة من مطالبات    )  ١٥٩,٨٦٧,٥٧٤(  )    ١١٨,٧٩٠(  )    ٨,٦٨٤,٥١٥(  )    ٧٧٢,٠٩٥(  )    ١,٢٤٦,٥٤٢(  )    ١٣,٥٣٢(  حدثت ومل يبلغ عنها يف 
اية السنة       ٥٦,٠٦٤,٦٩٠      ٧٣,٩٢٢      ٧,٧٦١,٤٥٠      ٥٥٤,٦٠٣      ١,١٨٦,٧٩٣      ١٣,٠٧٩  حصة معيدي التأمني من مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها يف 

    ٢٠٩,٩٦٣,٦٧٤      ٢٤٣,٩٧٥      ٨,٦١٧,٨٨٢      ٢٣٠,٦٥٦      ١,٤٥٨,٣٠٠      ٢٢,٦٥٥  البات حدثت ومل يبلغ عنها يف بداية السنةحصة الشركة من مط
  )  ٥٠,٣٦٨,٥٤٩(  )    ٢٢٥,٠٠٠(  )    ٧,٧٠١,٩٠٠(  )    ١٦١,٤٥٩(  )    ١,٤٥٨,٣٠٠(  )    ٢١,٢٦٩(  حصة معيدي التأمني من مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها يف بداية السنة

      ٥٥,٧٩٢,٢٤١  )    ٢٥,٨٩٣(  )    ٧,٠٨٣(  )    ١٤٨,٢٩٥(  )    ٥٩,٧٤٩(      ٩٣٣   يف مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها صايف التغري
اية الس     -      -      -      -      -      -    نةحصة الشركة من احتياطي إضايف ملطالبات حدثت ومل يبلغ عنها يف 
    -      -      -      -      -      -    السنةاية  حصة معيدي التأمني من احتياطي إضايف ملطالبات حدثت ومل يبلغ عنها يف
    -      -      -      -      -      -    سنةحصة الشركة من احتياطي إضايف ملطالبات حدثت ومل يبلغ عنها يف بداية ال

    -      -      -      -      -      -    حصة معيدي التأمني من احتياطي إضايف ملطالبات حدثت ومل يبلغ عنها يف بداية السنة
    -      -      -      -      -      -    إضايف ملطالبات حدثت ومل يبلغ عنها صايف التغري يف احتياطي

      ٣٠,٣٤٤,٥٦٤      ٥٠,٦٠٧  )    ٧,٠٨٢(  )    ١٤٨,٨٩٥(  )    ٥٩,٧٤٩(      ٧,١٥٧  صايف التغري يف التزامات عقود التأمني 
  )  ١١٠,٢٧٦,٩٠٤(  )    ٩٨,٨٦٠(  )    ٦٣٣,١٩٩(  )    ١,٣٠٨,٩٣٢(  )    ٢,٤٤٤,٣٤٥(    -    عموالت مدفوعة ومصاريف أخرى 

  )    ٥,٨٨٧,٧٥٩(  )    ٩,٥٠٣(  )    ٦٩٤,٧٦١(  )    ٦١,٧٦٨(  )    ٩٩,٧٢٣(    -    هيئة اإلشراف على التأمني عمولة
  )  ٢٤,٠٤٣,٤٩٢(    -      -      -      -      -    مصاريف اتفاقيات فائض اخلسارة

  )  ٣١٣,٧٩٤,٤٦٣(  )    ٥٧,٧٥٦(  )    ١,٣٣٥,٠٤٢(  )    ١,٧٨١,١٢٦(  )    ٢,٦٠٣,٨١٧(      ٧,١٥٧  صايف املصاريف

  ٢٣٣,٢٧٦,٧٩٢      ٧٠٦,٥٧٧      ٩,٠١٤١٦,١٠      ٩٥٣,٦٧٧      ٢,٦٣٤,٣٨٤      ٧,١٥٧  فروع التأمني/ (خسارة) اح صايف أرب



 

 - ٤٤ -

  : كالتايل هي ٢٠١٦األول  كانون ٣١ يف املنتهية للسنة التأمني فروع نتائجو  اتيرادإل القطاعي التحليل إن
   يقالحر       الصحي      إلزامي سيارات      شامل السيارات      البحري      الحياة      
  ل.س.   ل.س.   ل.س    ل.س.   ل.س.   ل.س.      

ا *       ٦,٥٠٤,١٣١    ١٦٤,١٧٦,٩٨٤    ٢٣٨,٣٩٨,٧٦٣    ١١٥,١٨٨,٩٩٠      ٤٨,٥٢١,٥٤٣      ٤١,٢١٨,٢٥٧  إمجايل األقساط املكتتب 
ا   )    ٥,٨١٢,٥٣٥(  )  ٧٥٣,١٠٠,٣١٠(    -    )    ٧,٩٩٨,٦٧٥(  )  ٤١,٠٤٢,٠٥٤(  )  ٢٣,٥٠٦,٤١٢(  حصة معيدي التأمني من إمجايل األقساط املكتتب 

ا       ٦٩١,٥٩٦      ٦٣,٨٦٦,٢٣١    ٢٣٨,٣٩٨,٧٦٣    ١٠٧,١٩٠,٣١٥      ٧,٤٧٩,٤٨٩      ١٧,٧١١,٨٤٥  صايف األقساط املكتتب 
اية السنة   )    ٢,٦٠١,٦٥٢(  )  ٩٨,٥٠٦,١٩٠(  )  ٩٥,٣٥٩,٥٠٥(  )  ٤٦,٠٧٥,٥٩٦(  )  ١٢,١٣٠,٣٨٦(  )  ٦٠,٨٥٦,٥٦٨(  حصة الشركة من أقساط غري مكتسبة يف 

اية السنةحصة معي       ٢,٣٢٥,٠١٤      ٦٠,١٨٦,٤٥١    -        ٣,١٩٩,٤٧٠      ١٠,٢٦٠,٥١٤      ٧,٩٦٣,٩٨٧  دي التأمني من أقساط غري مكتسبة يف 
      ١,٩٦٠,٩٧٣      ٥٠,٤٨٢,٢٧٠      ٩٦,٧٤٣,٧٥٨      ٣٤,٧١٧,٠٤٧      ١٧,٦٥٢,١٧٧      ٥٦,١٣١,٦٧٦  حصة الشركة من أقساط غري مكتسبة يف بداية السنة

  )    ١,٦٨٠,٩٤١(  )  ٣١,٩١٤,٩٦٤(    -    )    ٢,٠١٤,٦٥٦(  )  ١٦,٤٥٢,٨١٦(  )  ١١,٠٤٨,٤٩٤(  أقساط غري مكتسبة يف بداية السنةحصة معيدي التأمني من 
      ٣,٣٩٤  )  ١٩,٧٥٢,٤٣٣(      ١,٣٨٤,٢٥٣  )  ١٠,١٧٣,٧٣٥(  )    ٦٧٠,٥١١(  )    ٧,٨٠٩,٣٩٩(  صايف التغري يف احتياطي أقساط غري مكتسبة

      ٦٩٤,٩٩٠      ٤٤,١١٣,٧٩٨    ٢٣٩,٧٨٣,٠١٦      ٩٧,٠١٦,٥٨٠      ٦,٨٠٨,٩٧٨      ٩,٩٠٢,٤٤٦  صايف أقساط التأمني
      ١,٣٧١,١٦٣      ٧٤    -        ١,١١٧,١٥٢      ٧,٤٠١,٥٨٣      ١,٠٥٤,٨٤٣  عموالت مقبوضة

      ٢,٠٦٦,١٥٣      ٤٤,١١٣,٨٧٢    ٢٣٩,٧٨٣,٠١٦      ٩٨,١٣٣,٧٣٢      ١٤,٢١٠,٥٦١      ١٠,٩٥٧,٢٨٩  اتيرادصايف اإل
  )    ١,١٦٤,٨٩٧(  )  ٨٤,٣٤٦,٣٨٧(  )  ٧٤,٦٣١,٣٤٥(  )  ٨٦,١٩٩,٥٤٢(    -    )    ٨,٩٧٤,٧٦٥(  إمجايل املطالبات املدفوعة

      ٩٤٦,٣١١      ٥٩,١٩٣,٩١١    -        ٤,٣٢٦,٨٥٨    -        ٦,٧٠٠,٠٠٠  حصة معيدي التأمني من املطالبات املدفوعة
    -      -        ٤٨٠,٣٠١    -      -      -    حصة معيدي التأمني من مطالبات اتفاقيات فائض اخلسارة

  )    ٢١٨,٥٨٦(  )  ٢٥,١٥٢,٤٧٦(  )  ٧٤,١٥١,٠٤٤(  )  ٨١,٨٧٢,٦٨٤(    -    )    ٢,٢٧٤,٧٦٥(  دفوعةصايف املطالبات امل
اية السنة   )    ٢٦,٠٨٥,٣٦٥(  )  ٤٢,٥١٨,٦٦٦(  )  ٥٨١,٨٩٥,٨٦٨(  )  ٤٣٦,٣١٦,٩٠٦(  )  ٢٢,٧٠٣,٨٧٢(  )    ٤,٧٥٣,٢٥٠(  حصة الشركة من مطالبات حتت التسوية يف 

اية السنةحصة معيدي التأمني من مطالبات حتت التسوية        ٢٣,١٨٩,٧٦٣      ٢٩,٧٦٣,٠٦٦      ٤١,٧٦٦,٧٠٨    ١٢٧,٣٣٢,٧٣٥      ١٨,٩٧٤,١٨١      ٣,٣٢٧,٢٧٥  يف 
      ٢٥,٦٣٥,٣٦٥      ١٦,٢٨١,٧٨٥    ٥٢٦,٣٣٤,٧٨٣    ٣٧٤,٥٥٧,٥٩٥      ٧,١٠٣,٨٧٣      ٤,٧٥٣,٢٥٠  حصة الشركة من مطالبات حتت التسوية يف بداية السنة

  )  ٢٢,٧٥٩,٣٧٧(  )  ١١,٣٩٧,٢٤٩(  )  ٣٥,٢٢٦,٧٨٣(  )  ١٢٩,٧٨٥,٢٢٢(  )    ٤,١٧٩,٧٦٦(  )    ٣,٣٢٧,٢٧٥(  ة يف بداية السنةحصة معيدي التأمني من مطالبات حتت التسوي
  )    ١٩,٦١٤(  )    ٧,٨٧١,٠٦٤(  )  ٤٩,٠٢١,١٦٠(  )  ٦٤,٢١١,٧٩٨(  )    ٨٠٥,٥٨٤(    -    صايف التغري يف املطالبات حتت التسوية

اي   )    ٣,٩١٢,٨٠٥(  )  ١٢,٦٥١,٩٥٨(  )  ١١٣,٧٣٨,٧٩١(  )  ٦٥,٤٤٧,٥٣٦(  )    ٣,٦٣٩,١١٦(    -    ة السنةحصة الشركة من مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها يف 
اية السنة       ٣,٤٧٨,٤٦٤      ٨,٨٧٩,٠٨٧      ٦,٢٦٥,٠٠٦      ١٩,٠٩٩,٩١٠      ٣,٠٧٨,١٥٤    -    حصة معيدي التأمني من مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها يف 

      ٣,٨٤٥,٣٠٥      ٧,٣٥٤,٤٧٤    ١٦٠,٢٤١,١٥١      ٥٦,١٨٣,٦٣٩      ٥,٢٩٥,٦٥٣    -    داية السنةحصة الشركة من مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها يف ب
  )    ٣,٤١٣,٩٠٧(  )    ٥,١٧٧,٩٤٣(  )    ٥,٢٨٤,٠١٧(  )  ١٩,٤٦٧,٧٨٣(  )    ٤,٩٣٥,٨٤٥(    -    حصة معيدي التأمني من مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها يف بداية السنة

  )    ٢,٩٤٣(  )    ١,٥٩٦,٣٤٠(      ٤٧,٤٨٣,٣٤٩  )    ٩,٦٣١,٧٧٠(  )    ٢٠١,١٥٤(    -    صايف التغري يف مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها 
اية السنة     -      -      -      -      -      -    حصة الشركة من احتياطي إضايف ملطالبات حدثت ومل يبلغ عنها يف 

اية السنة       -      -      -      -      -      -    حصة معيدي التأمني من احتياطي إضايف ملطالبات حدثت ومل يبلغ عنها يف 
      ١,١٨٤,٠٣٢      ٢٦,٨٦٠,٩٣٩      ٢٣,٠٩٥,٨٠٩      ٦٤,٣٥٠,٠٣٤      ٦,٣٧٧,٠٢٢    -    حصة الشركة من احتياطي إضايف ملطالبات حدثت ومل يبلغ عنها يف بداية السنة

  )    ١,٠٨٧,٨٣١(  )  ١٩,٢٦٠,٢٧٥(    -    )    ١٠٩,٥٦١(  )    ٤,٣٩٨,٧٦٢(    -    حصة معيدي التأمني من احتياطي إضايف ملطالبات حدثت ومل يبلغ عنها يف بداية السنة
      ٩٦,٢٠١      ٧,٦٠٠,٦٦٤      ٢٣,٠٩٥,٨٠٩      ٦٤,٢٤٠,٤٧٣      ١,٩٧٨,٢٦٠    -    صايف التغري يف احتياطي إضايف ملطالبات حدثت ومل يبلغ عنها

      ٧٣,٦٤٤  )    ١,٨٦٦,٧٤٠(      ٢١,٥٥٧,٩٩٨  )    ٩,٦٠٣,٠٩٥(      ٩٧١,٥٢٢    -    صايف التغري يف التزامات عقود التأمني 
  )    ٢٣٩,١٣٩(  )  ٢٠,٨٨٨,٢١١(  )  ١٥,٧٦٩,٢٨١(  )  ١٠,٠٠١,١٤٨(  )    ٣,٤١٦,٧١٧(  )  ١٠,٥٤٧,٠٨١(  والت مدفوعة ومصاريف أخرى عم

  )    ٣٩,٠٢٥(  )    ٩٨٥,٠٦٢(  )    ١,٤٣٠,٣٩٣(  )    ٦٩١,١٣٤(  )    ٢٩١,١٢٩(  )    ٢٤٧,٣١٠(  عمولة هيئة اإلشراف على التأمني
    -      -    )    ٨,٧٧٨,٣٥٠(  )    ١٤٨,٤,٧٢٥(    -      -    مصاريف اتفاقيات فائض اخلسارة

  )    ٤٢٣,١٠٦(  )  ٤٨,٨٩٢,٤٨٩(  )  ٧٨,٥٧١,٠٧٠(  )  ١٠٦,٨٩٣,٢٠٩(  )    ٢,٧٣٦,٣٢٤(  )  ١٣,٠٦٩,١٥٦(  صايف املصاريف
      ١,٦٤٣,٠٤٧  )    ٤,٧٧٨,٦١٧(    ١٦١,٢١١,٩٤٦  )    ٨,٧٥٩,٤٧٧(      ١١,٤٧٤,٢٣٧  )    ٢,١١١,٨٦٧(  فروع التأمني/ (خسارة) صايف أرباح 



 

 - ٤٥ -

  هي كالتايل/ تابع:  ٢٠١٦كانون األول   ٣١ات ونتائج فروع التأمني للسنة املنتهية يف يراداعي إلإن التحليل القط
        وثائق التأمين                        
   المجموع      الحوادث العامة      المصارف الشاملة      الحوادث الشخصية      السفر      الهندسي      
   ل.س.      ل.س.      ل.س      ل.س.      ل.س.     ل.س.     

ا *إمجايل األق     ٧٥٢,٧٧٢,٣٢٣      ١,٣٣٩,١٤٥    ١١٤,٩٠٥,٠٩٨      ٣,٠٧٥,٤٠٩      ١٩,٤٤٤,٠٠٣    -    ساط املكتتب 
ا   )  ٣٠٣,٨٦١,٨٣٠(  )    ٩٠٢,٦١٢(  )  ١٠٢,٦٩٢,٠٠٠(  )    ٢,١٥٢,٧٨٦(  )  ١٩,٤٤٤,٠٠٣(    -    حصة معيدي التأمني من إمجايل األقساط املكتتب 

ا     ٤٤٨,٩١٠,٤٩٣      ٤٣٦,٥٣٣      ٠٩٨١٢,٢١٣,      ٩٢٢,٦٢٣    -      -    صايف األقساط املكتتب 
اية السنة   )  ٣٧٣,٤٧٣,٢٧٢(  )    ٥٣٥,٦٥٨(  )  ٤٥,٩٦٢,٠٣٩(  )    ١,٨٤٥,٢٤٥(  )    ٩,٦٠٠,٤٣٣(    -    حصة الشركة من أقساط غري مكتسبة يف 

اية السنة     ١٣٦,٢٦٥,٣٨٥      ٣٦١,٠٤٤      ٤١,٠٧٦,٨٠٠      ١,٢٩١,٦٧٢      ٩,٦٠٠,٤٣٣    -    حصة معيدي التأمني من أقساط غري مكتسبة يف 
    ٢٨٥,٦٥٣,١٩٧      ٣٤٠,٤٤٠      ٢١,١١٨,٨٨٦      ٦٤٤,٤٩٧      ٥,٨٦١,٤٧٣    -    حصة الشركة من أقساط غري مكتسبة يف بداية السنة

  )  ٨٨,٧٥٥,٠٣١(  )    ٢٣٠,٧٣٩(  )  ١٩,٠٩٩,٨٠٠(  )    ٤٥١,١٤٨(  )    ٥,٨٦١,٤٧٣(    -    حصة معيدي التأمني من أقساط غري مكتسبة يف بداية السنة
  )  ٤٠,٣٠٩,٧٢١(  )    ٦٤,٩١٣(  )    ٢,٨٦٦,١٥٣(  )    ٣٦٠,٢٢٤(    -      -    احتياطي أقساط غري مكتسبةصايف التغري يف 

    ٤٠٨,٦٠٠,٧٧٢      ٣٧١,٦٢٠      ٩,٣٤٦,٩٤٥      ٥٦٢,٣٩٩    -      -    صايف أقساط التأمني
      ٢٤,١٩٣,٤٦٨      ٢٠٥,٨٧٦      ٢,٥٦٧,٣٠٠      ٧٥٣,٤٧٦      ٩,٧٢٢,٠٠١    -    عموالت مقبوضة

    ٤٣٢,٧٩٤,٢٤٠      ٥٧٧,٤٩٦      ١١,٩١٤,٢٤٥      ١,٣١٥,٨٧٥      ٠٠١,٩,٧٢٢    -    اتيراداإلصايف 
  )  ٢٥٥,٦٠٠,٨٠٢(  )    ٢,٩٢٨(    -    )    ٢٨٠,٩٣٨(    -      -    إمجايل املطالبات املدفوعة

      ٧١,٣٣٥,٥٤٤      ١,٣١٨    -        ١٦٧,١٤٦    -      -    حصة معيدي التأمني من املطالبات املدفوعة
      ٤٨٠,٣٠١    -      -      -      -      -    خلسارةحصة معيدي التأمني من مطالبات اتفاقيات فائض ا

  )  ١٨٣,٧٨٤,٩٥٧(  )    ١,٦١٠(    -    )    ١١٣,٧٩٢(    -      -    صايف املطالبات املدفوعة
اية السنة   )  ١,١٤٧,٢١٥,١٣٠(  )    ١,٦٢٦,٥٠٠(  )  ٣١,١٦٢,٦٥٠(  )    ١,٠٢٠(    -    )    ١٥١,٠٣٣(  حصة الشركة من مطالبات حتت التسوية يف 

اية السنةحصة معيدي التأمني من مطالب     ٢٧٥,٦٠٠,٧٤٩      ١,٥٠٠,٠٠٠      ٢٩,٦٠٤,٥١٧      ٧١٤    -        ١٤١,٧٩٠  ات حتت التسوية يف 
    ٩٨٧,٥٧٧,٤٤١      ١,٦٢٦,٥٠٠      ٣١,١٦٢,٦٥٠      ١,٠٢٠    -        ١٢٠,٦٢٠  حصة الشركة من مطالبات حتت التسوية يف بداية السنة

  )  ٢٣٧,٨٩٥,٣٩٢(  )    ١,٥٠٠,٠٠٠(  )  ٢٩,٦٠٤,٥١٧(  )    ٧١٤(    -    )    ٤,٤٨٩١١(  حصة معيدي التأمني من مطالبات حتت التسوية يف بداية السنة
  )  ١٢١,٩٣٢,٣٣٢(    -      -      -      -    )    ٣,١١٢(  صايف التغري يف املطالبات حتت التسوية

اية السنة   )  ٢٠٩,٩٦٣,٦٧٤(  )    ٢٤٣,٩٧٥(  )    ٨,٦١٧,٨٨٢(  )    ٢٣٠,٦٥٦(  )    ١,٤٥٨,٣٠٠(  )    ٢٢,٦٥٥(  حصة الشركة من مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها يف 
اية السنة       ٥٠,٣٦٨,٥٤٩      ٢٢٥,٠٠٠      ٧,٧٠١,٩٠٠      ١٦١,٤٥٩      ١,٤٥٨,٣٠٠      ٢١,٢٦٩  حصة معيدي التأمني من مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها يف 

    ٢٣٨,٧٤١,١٠٧      ١٢٣,٢٨٦      ٤,٦٧٤,٣٩٨      ١٢٠,٨٤٣      ٨٨٤,٢٦٥      ١٨,٠٩٣  حصة الشركة من مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها يف بداية السنة
  )  ٤٣,٨٤٦,٧١٩(  )    ١٤٠,٥١٨(  )    ٤,٤٤٠,٦٧٨(  )    ٨٤,٥٩٠(  )    ٨٨٤,٢٦٥(  )    ١٧,١٧٣(  حصة معيدي التأمني من مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها يف بداية السنة

      ٣٥,٢٩٩,٢٦٣  )    ٣٦,٢٠٧(  )    ٦٨٢,٢٦٢(  )    ٣٢,٩٤٤(    -    )    ٤٦٦(  صايف التغري يف مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها 
اية السنةحصة      -      -      -      -      -      -    الشركة من احتياطي إضايف ملطالبات حدثت ومل يبلغ عنها يف 

اية السنة     -      -      -      -      -      -    حصة معيدي التأمني من احتياطي إضايف ملطالبات حدثت ومل يبلغ عنها يف 
    ١٢٣,٨٥٢,٣١١      ١,٦٩٠,٣٨٩    -      -      -        ٢٩٤,٠٨٦  ة السنةحصة الشركة من احتياطي إضايف ملطالبات حدثت ومل يبلغ عنها يف بداي

  )  ٢٦,٦٩٩,٧٣٩(  )   ١,٥٥٧,١٦٧(    -      -      -    )    ٢٨٦,١٤٣(  حصة معيدي التأمني من احتياطي إضايف ملطالبات حدثت ومل يبلغ عنها يف بداية السنة
      ٩٧,١٥٢,٥٧٢      ١٣٣,٢٢٢    -      -      -        ٧,٩٤٣  صايف التغري يف احتياطي إضايف ملطالبات حدثت ومل يبلغ عنها

      ١٠,٥١٩,٥٠٣      ٩٧,٠١٥  )    ٦٨٢,٢٦٢(  )    ٣٢,٩٤٤(    -        ٤,٣٦٥  صايف التغري يف التزامات عقود التأمني 
  )  ٦٤,٧٦٥,٣١٧(  )    ١١٢,١٢٦(  )    ٢٤٩,٥١٧(  )    ٤١٨,٢٨٦(  )    ٣,١٢٣,٨١٦(    -    عموالت مدفوعة ومصاريف أخرى 
  )    ٤,٥١٦,٦٣٤(  )    ٨,٠٣٥(  )    ٦٨٩,٤٣١(  )    ١٨,٤٥٢(  )    ١١٦,٦٦٣(    -    عمولة هيئة اإلشراف على التأمني
  )  ١٣,٥٠٣,٤٩٨(    -      -      -      -      -    مصاريف اتفاقيات فائض اخلسارة

  )  ٩٠٣,٠٥٠٦٢٥,(  )    ٢٤,٧٥٦(  )    ١,٦٢١,٢١٠(  )    ٥٨٣,٤٧٤(  )    ٣,٢٤٠,٤٧٩(      ٤,٣٦٥  صايف املصاريف
  ١٧٦,٧٤٣,٣٣٧      ٥٥٢,٧٤٠      ١٠,٢٩٣,٠٣٥      ٧٣٢,٤٠١      ٥٢٢٦,٤٨١,      ٤,٣٦٥  فروع التأمني/ (خسارة) صايف أرباح 
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ا حتت فرع التأمني اإللزامي على البنود التالية:  *   تتوزع األقساط املكتتب 

    كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في           
    ٦٢٠١      ٧٢٠١      البند    
    ل.س.      ل.س.          
    ٢٢٤,٥٩٩,٧٧٦    ٢٤٧,١٦٦,١٣٠    التأمني اإللزامي    
    ٤,٢٢٥,٢١١    ١٥,٠٣٨,٩٣١    أمني حدوديت    
    ٩,٥٧٣,٧٧٥    ٤٤٥,١٣٨,٢٠    بطاقة برتقالية    

        ٢٣٨,٣٩٨,٧٦٢    ٥٠٦,٣٤٣,٢٨٢    
يئة اإلشراف على التأمني:   إيضاحات خاصة 

    كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في           
    ٦٢٠١      ٧٢٠١    
    ل.س.      ل.س.    

    ٤,٥١٦,٦٣٤    ٥,٨٨٧,٧٥٩  حصة هيئة اإلشراف على التأمني
    ٢,٢٨٨,٢٤٨    ٢,٦٢٢,٠٥١  حصة صندوق تعويض متضرري حوادث السري
    ٧,٥٢٨,٧٧٦    ١٩,٥٣٩,٤٨٢  األتعاب اإلدارية لشركات إدارة النفقات الصحية

  حبسب التايل: ٢٠١٦اخلاصة بالعام  داخلياللزامي سددت مبالغ اإل
 لرية سورية. ٤,٣٥٩,٥٧٤مببلغ  ٢٠١٦األول  كانون  ١٤ تاريخ ٢٧٨٥٦٧٩الشيك رقم ، ٢٠١٧كانون الثاين   ١٦بتاريخ  -

 .لرية سورية ٤,٨١٣,١٦٧مببلغ  ٢٠١٦ كانون األول  ٢١ تاريخ ٢٧٨٥٦٩١ الشيك رقم ،٢٠١٧كانون الثاين   ١٨بتاريخ  -

 .لرية سورية ٤,٤٤٧,٧٥٣مببلغ  ٢٠١٧ثاين كانون ال  ٨ تاريخ ٢٧٨٥٧٠٧ رقم الشيك، ٢٠١٧كانون الثاين   ٢٥بتاريخ  -

 .لرية سورية ٣٦٩,٨٨١مببلغ  ٢٠١٦تشرين الثاين  ١٦ تاريخ ٢٦٢٧الشيك رقم  ،٢٠١٧ن الثاين كانو   ٢٥بتاريخ  -

  .لرية سورية ٤٢١,٨٧٦مببلغ  ٢٠١٦ول كانون األ  ١٨ تاريخ ٢٦٤٦رقم  الشيك، ٢٠١٧شباط  ٢بتاريخ  -
  
  ات أخرىإيراد   -٣٥

  مما يلي:هذا البند  يتكون
    كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في           

    ٦٢٠١      ٧٠١٢    
    ل.س.      ل.س.    

    ١٠,١٩٣,٨٩٤    ١٣,٢٣٠,٧٦٩  ات إجيارإيراد
    ١,٨٤١,٦١٨      ٨٦١,٣٤٢  ات أخرىإيراد

  ١٢,٠٣٥,٥١٢    ٦٣٠,٥٧٣,١٣    
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  المخاطر وإدارة العادلة القيمة  -٣٦

  :ةالقيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالي  (أ)

املاليـة  االسـتثمارات بتـاريخ بيـان الوضـع املـايل، باسـتثناء  املوقوفةالعادلة للموجودات واملطلوبات املالية ال يوجد فـرق جوهري بني القيمة الدفرتيـة والقيمة 
  .املتوفرة للبيع

ســب إىل طــرق قيــاس القيمــة العادلــة حب إضــافةيتضــمن اجلــدول التــايل القيمــة الدفرتيــة والقيمــة العادلــة للموجــودات واملطلوبــات املاليــة يف البيانــات املاليــة، 
ن قيمتهـا الدفرتيـة موازيـة لقيمتهـا أسجلة على أساس القيمـة العادلـة نظـراً العتبـار اإلدارة املتراتبية اخليارات. مت استثناء املوجودات واملطلوبات املالية وغري 

 :العادلة
     ٧٢٠١ول كانون األ  ٣١في  كما    

  الفرق              القيمة العادلة            القيمة      
     زيادة / (نقصان)      المجموع      المستوى الثالث      المستوى الثاني      المستوى االول      افيةاالسمية الص    إيضاح  

  ل.س.       ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      

  الموجودات المالية المقيمة بالقيمة العادلة 
  ١٧٢,٦٣٧,١٤٧    ٢٥٣,٣٦٩,٧٨٠    -      -      ٢٥٣,٣٦٩,٧٨٠    ٨٠,٧٣٢,٦٣٣  ٧  لبيعلاستثمارات مالية متوفرة 

  
     ٦٢٠١كانون األول   ٣١في  كما    

  الفرق              القيمة العادلة            القيمة      
     زيادة / (نقصان)      المجموع      المستوى الثالث      المستوى الثاني      المستوى االول      االسمية الصافية    إيضاح  

  ل.س.       ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      

  لقيمة العادلة الموجودات المالية المقيمة با
    ١٨,٧٥٨,١٣١    ٩٩,٤٩٠,٧٦٤    -      -      ٩٩,٤٩٠,٧٦٤    ٨٠,٧٣٢,٦٣٣  ٧  لبيعلاستثمارات مالية متوفرة 

  واملستوى الثاين خالل العام.ول حتويالت بني املستوى األأي   يكن هناكمل

 أسس التقييم، معلومات غير منظورة هامة وحساسيتها على القيمة العادلة:
ومســتوى ثالــث) واملعلومــات غــري أول املاليــة يف البيانــات املاليــة (مســتوى  دواتمعلومــات حــول كيفيــة تضــمني القيمــة العادلــة لــأل يظهــر اجلــدول التــايل

  املنظورة اهلامة املستخدمة.
  حساسية المعطيات       تعالقة المعطيا                            
  غير المنظورة على      غير المنظورة      معطيات غير                      
     القيمة العادلة      مع القيمة العادلة      منظورة هامة      سس التقييمأ      تاريخ التقييم      المالية الموجودات  
    ال ينطبق      ال ينطبق      ال ينطبق    القيمة العادلة استناداً إىل السعر    ٢٠١٧ول كانون األ  ٣١    استثمارات مالية متوفرة للبيع  
         صدر األسهمماملقدم من                 

  خماطر التأمني:إدارة   (ب)

  خماطر التأمني 

دارة خماطر التأمـني مـن خالل متابعة  إلميكن  .إن خماطر التأمني هي املخاطر اليت يولدها عدم التأكد من حدوث، توقيت أو قيمة املطلوبات التأمينية
  .املتوقعة اجلديد، متابعة صحة التسعري ومتابعة املطالبات الفعلية مقابل املطالبات نتاجتكوين اإلو  كمية

ما يستتبع ذلك من مطالبات ذات قيم غري مؤكدة نظراً إىل طبيعة عقد التأمني، و  عقد تأمني احتمال حتقق حدث مؤمن عليهأي  يعترب اخلطر مبوجب
  .بالتايل ال ميكن توقعهو  يكون حتقق هذا اخلطر مفاجئاً 
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تسديدات املنافع القيمـة املذكورة حتت بند و  نية هو أن تفوق املطالبات الفعليةإن اخلطر األساسي الذي تواجهه شركات التأمني مبوجب عقودها التأمي
بناء ، االكتتاب بأخطار سيئة أو غري قابلة للتأمنيو  إىل احتمال تسعري غري مالئم لألخطار ووضع األقساط غري املناسبة إضافةاملطلوبات التأمينية 

ا تتعدو  عليه فإن تواتر املطالبات املنافع من سنة إىل أخرى عن و  مبالغ املطالباتو  ى املبالغ اليت كانت مقدرة وختتلف األرقام الفعليةاملنافع وحد
  .التقديرات املتوقعة

ا وقد طـورت الشركة أي  أضف إىل ذلك أنه كلما تنوعت احملفظة التأمينية، كلما كانت أقل عرضة للتأثر بالتغريات اليت تطرأ على من تكوينا
ااسرتاتيجية اال  ضمن كل فئة من تلك الفئـات لتوسيـع قاعـدة األخطار بغية ختفيض نسبة و  كتتاب بعقود التأمني لتنويع األخطار التأمينية اليت تقبل 

  .التغري يف النتيجة املتوقعة

تضـع الشركة و  ث معـاجلة فعـالةمعاجلة احلوادو  معاهدات إعادة تأمني ذات فئة ممتازةو  تدير الشركة أخطارها من خالل اسرتاتيجية اكتتاب سليمة
  .األسس االكتتابية اليت توفر املعايري املالئمة الختيار األخطار

، %٤,٩٠، البحري %٦فرع احلياة  على فروع التأمني بالشكل التايل: ٢٠١٧ول كانون األ  ٣١وقد توزعت احملفظة التأمينية للسنة املنتهية يف 
، احلوادث %١,٦٩، السفر %اهلندسي صفر ،%٠,٨٩، احلريق %٣١,٩١، الصحي %١٢,٨٣، سيارات شامل %٢٨,٧٧سيارات إلزامي 

   .%٠,١٦واحلوادث العامة  %١١,٨، وثائق تأمني املصارف %١,٠٥الشخصية 

، %٦,٤٥، البحري %٥,٤٨فرع احلياة  على فروع التأمني بالشكل التايل: ٢٠١٦كانون األول   ٣١وقد توزعت احملفظة التأمينية للسنة املنتهية يف 
، احلوادث %٢,٥٨، السفر %اهلندسي صفر ،%٠,٨٦، احلريق %٢١,٨١ الصحي، %١٥,٣شامل ، سيارات %٣١,٦٧ إلزامي سيارات

   .%٠,١٨واحلوادث العامة  %١٥,٢٦، وثائق تأمني املصارف %٠,٤١الشخصية 

  خماطر إعادة التأمني 
ذلك كما هو معمول به يف باقي و  املخاطر املالية النامجة عن املطالبات الكبرية،قامت الشركة بإبرام عقود إعادة تأمني مع شركات أخرى، لتقليص 

  .شركات التأمني

اجلغرايف وطبيعة تقوم الشركة بتقييم الوضع املايل لشركة إعادة التأمني املتعاقدة معها ويتمحور اهتمامها حول األخطار االئتمانية النامجة عن التوزع 
  .إعادة التأمني والفعاليات لشركات األنشطة

األخطار، دخلت الشركة يف معاهدات إعادة تأمني اليت توفر هلا القدرة على مواجهة األخطار بأسعار منافسة ومتكنها من االحتفاظ باحلد األمثل من 
  .اجلاهزةصول مع األخذ بعني االعتبار املوارد املالية كرأس املال واالحتياطيات وحجم حمفظة األوراق املالية واأل

  .احملتفظ به يتناسب مع القواعد العملية ومقياس املقارنة العام، واألكثر أمهية، هو االحتفاظ بنسبة سيولة عالية للشركة املخاطر حجمإن 

ا جتاه املؤمن هلم نها حىت يف حال وتبقى الشركة ملتزمة جتاه املؤمن هلم باحلصة املعاد تأمي .إن عقود أقساط إعادة التأمني ال حتل الشركة من التزاما
ا   .عدم وفاء شركة التأمني بالتزاما

  السوق خماطر

ات النامجة عن املوجودات أو الفوائد أو أسعار صرف العمالت مبا فيها املخاطر النامجة عن عدم يرادتنشأ هذه املخاطر من التغريات يف قيمة، أو اإل
  .املطلوباتو  بني املوجودات التطابق
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  السيولة خماطر

هلذه الغاية، فإن الشركة  .خماطر السيولة تتمثل بالتأكد من توفر سيولة كافية لإليفاء بااللتزامات املرتتبة على الشركة عند استحقاق أية دفعةإن إدارة 
  .ذلك بشكل دوريو  املطلوبات على حد سواءو  تقوم بقياس التدفق النقدي املتوقع بالنسبة للموجودات

  
  .املطلوبات وفقاً للفرتة املتوقعة السرتدادها أو تسويتهاو  داتالتايل حتليل املوجو  اجلدوليبني 

    ٧٢٠١ول األ كانون ٣١ في كما      
    المجموع      سنة من أكثر      سنة لغاية      
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      

  الموجودات  
    ٢٤٤,١٣٤,٧٧٨    -      ٢٤٤,١٣٤,٧٧٨  يوازي النقد ماو  النقد
    ٢,٤٢١,٦٦٦,١١٥    ١٤٣,٩٨٢,٣٦٠    ٢,٢٧٧,٦٨٣,٧٥٥  املصارف لدى ألجل ودائع

    ٢٥٣,٣٦٩,٧٨٠    -      ٢٥٣,٣٦٩,٧٨٠  استثمارات مالية متوفرة للبيع
    ١٥٢,١١٨,٧٦٧    -      ١٥٢,١١٨,٧٦٧  تأمني وكالءو  وسطاء ،عمالء مدينون

    ٤٦,٣١٤,١٦٩    -      ٤٦,٣١٤,١٦٩  التأمني إعادةو  التأمني شركات من مدينة حسابات
    ٥٠٦,١١٣,٠١٨    -      ٥٠٦,١١٣,٠١٨  احلسابيةو  يةالفن االحتياطيات من التأمني معيدي حصة
      ٩,١٩٧,٩٠٧    -      ٩,١٩٧,٩٠٧  ذات عالقة أطراف-مدينة ذمم
    ١٦٢,٠٣٢,٨٢١    -      ١٦٢,٠٣٢,٨٢١  أخرى موجوداتو  مقبوضة غري مستحقة فوائد
    ٢٥,٠٠٠,٠٠٠    ٢٥,٠٠٠,٠٠٠    -    التأمني على اإلشراف هيئة لصاحل جممدة وديعة

    ٣٥٥,٩٤٧,٨١٩,٣    ٣٦٠,٩٨٢,١٦٨    ٩٩٥,٩٦٤,٦٥٠,٣    
  المطلوبات  

    ٤٦٦,٤٢٨,٧٦٥    -      ٤٦٦,٤٢٨,٧٦٥  التأمني إعادةو  التأمني لشركات دائنة حسابات
    ٣٧,٢٣٣,٩٤٣    -      ٣٧,٢٣٣,٩٤٣  تأمني ووسطاء دائنون عمالء

    ١,٨١٤,٧٠٨,٩٧٦    -      ١,٨١٤,٧٠٨,٩٧٦  احلسابيةو  الفنية اإلحتياطيات
    ٢٥٩,١٣٠,٤٠٠    -      ٢٥٩,١٣٠,٤٠٠  خمتلفون دائنونو  دائنة ذمم
    ٨٥,١١٢,٣٥٥    -      ٨٥,١١٢,٣٥٥  ذات عالقة أطراف- دائنة ذمم

    ٢٥,٨٩٥,٥٧٣    -      ٢٥,٨٩٥,٥٧٣  يةضريب مطلوبات
    ٢٤١,٠٧٢,٢٠    -      ٢٤١,٠٧٢,٢٠  مؤونة ضريبة الدخل

    ٢٥٣,٥٨٢,٧٠٨,٢    -      ٢٥٣,٥٨٢,٧٠٨,٢    

    ٢١٠,٣٦٥,١١١,١    ٣٦٠,٩٨٢,١٦٨    ٧٤٢,٣٨٢,٩٤٢  السيولة فجوة
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  .املطلوبات وفقاً للفرتة املتوقعة السرتدادها أو تسويتهاو  يبني اجلدول التايل حتليل املوجودات
    ٢٠١٦ول األ كانون ٣١ في كما      
    المجموع      سنة من أكثر      سنة لغاية      
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      

  الموجودات  
    ٧٣٩,٩٥٥,٠٤٦    -      ٧٣٩,٩٥٥,٠٤٦  يوازي النقد ماو  النقد
    ١,٩٥٤,٥١٨,٦٠٥    ٢٩٨,٩٧٣,٦٣٦    ١,٦٥٥,٥٤٤,٩٦٩  املصارف لدى جلأل ودائع

    ٩٩,٤٩٠,٧٦٤    -      ٩٩,٤٩٠,٧٦٤  استثمارات مالية متوفرة للبيع
    ٦١,٩٩٧,٢٥١    -      ٦١,٩٩٧,٢٥١  تأمني وكالءو  وسطاء ،عمالء مدينون

    ٤٥,٥٠٩,٧٣٥    -      ٤٥,٥٠٩,٧٣٥  التأمني إعادةو  التأمني شركات من مدينة حسابات
    ٤٦٢,٢٣٤,٦٨٣    -      ٤٦٢,٢٣٤,٦٨٣  احلسابيةو  الفنية االحتياطيات من التأمني يديمع حصة
      ٩,٢٤١,٣٣٤    -      ٩,٢٤١,٣٣٤  ذات عالقة أطراف-مدينة ذمم
    ١١٧,٧١٩,٥٦٢    -      ١١٧,٧١٩,٥٦٢  أخرى موجوداتو  مقبوضة غري مستحقة فوائد
    ٠٠٠,٠٠٠٢٥,    ٢٥,٠٠٠,٠٠٠    -    التأمني على اإلشراف هيئة لصاحل جممدة وديعة

    ٣,٥١٥,٦٦٦,٩٨٠    ٣٢٣,٩٧٣,٦٣٦    ٣,١٩١,٦٩٣,٣٤٤    
  المطلوبات  

    ٣٥٧,٥٩٢,٨٠٧    -      ٣٥٧,٥٩٢,٨٠٧  التأمني إعادةو  التأمني لشركات دائنة حسابات
    ٣١,٧١٠,٣٤٢    -      ٣١,٧١٠,٣٤٢  تأمني ووسطاء دائنون عمالء

    ١,٧٣٠,٦٥٢,٠٧٦    -      ١,٧٣٠,٦٥٢,٠٧٦  احلسابيةو  الفنية اإلحتياطيات
    ٢٨٩,٢٦٩,٨٠٦    -      ٢٨٩,٢٦٩,٨٠٦  خمتلفون دائنونو  دائنة ذمم
    ٩٢,٣٤٥,٢٦٦    -      ٩٢,٣٤٥,٢٦٦  ذات عالقة أطراف- دائنة ذمم

      ٢,٨١٣,٧٢٠    -      ٢,٨١٣,٧٢٠  يةضريب مطلوبات
    ١٢,٧١٣,١٠٩    -      ١٢,٧١٣,١٠٩  مؤونة ضريبة الدخل

    ٢,٥١٧,٠٩٧,١٢٦    -      ٢,٥١٧,٠٩٧,١٢٦    

    ٩٩٨,٥٦٩,٨٥٤    ٣٢٣,٩٧٣,٦٣٦    ٢١٨,٦٧٤,٥٩٦  السيولة فجوة

  التسليفخماطر 

م جتاه الشركة إن متابعة خماطر التسليف هي من مسؤولية الشركة اليت تتبع مبادئ  .تتمثل خماطر التسليف بعدم إمكانية املدينني من الوفاء بالتزاما
 املخاطر خماطر التسليف يف كافة أقسام الشركة املعرضة لتلك التنويع يفو  توجيهية صارمة تأخذ بعني االعتبار معدل التصنيف األدىن للمقرتضني

  .خاصة قسمي االستثمارات وإعادة التأمنيو 
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  معدل الفائدة خماطر

اليت هلا تأثري مباشر على املوجودات املنتجة للفوائد واملطلوبات اخلاضعة و  تنشأ هذه املخاطر من التغريات اليت حتدث يف معدالت الفوائد السوقية
  .وائدللف

  تنحصر خماطر الفائدة يف احلسابات املصرفية املنتجة للفوائد واحلسابات اجملمدة ملعيدي التأمني اخلاضعة للفوائد.

  خماطر العمليات

 اصشخإن خماطر العمليات هي خماطرة اخلسارة أو التأثريات السلبية على العمل الناجتة عن عدم صحة أو فشل اإلجراءات التطبيقية الداخلية واأل
 تتم إدارة خماطر العمليات من خالل هيكلية تتطلب حتديد املخاطر وطرق تقييمها حبسب تأثريها .األنظمة الداخلية للشركة أو عن أحداث خارجيةو 
  .طيط السنويةإن املخاطر اإلسرتاتيجية حتدد وتتابع من خالل عملية التخ .من خالل طرق تقييم ذاتية ملتابعة فعالية هذه اإلجراءاتو  نسبة حدوثهاو 

  األجنبية العمالتخماطر 

  .تقوم الشركة بإعداد حتليل احلساسية ملراقبة أثر التغريات على صايف األرباح واخلسائر يف حال حدوث تغري معقول يف أسعار الصرف
  

احلساسة ألسعار الصرف  ملاليةؤثر على قيمة املوجودات واملطلوبات اتتنشأ هذه املخاطر من احتمال أن التقلبات يف أسعار صرف العمالت قد 
  :كانون األول  ٣١كما يف  املالية كما يليصول تتلخص القيمة الدفرتية لأل

    المطلوبات      الموجودات      
      ٦٢٠١      ٧٢٠١      ٦٢٠١      ٧٢٠١    
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      
    ١,٢٨٤,٠٦٣,٧٥١    ١,٣٦٢,٩٧٨,٣٢٧    ١,٧٤٥,٨٨٧,٢٠٤    ٩٩٩,٢١٤,٢٩٢  دوالر أمريكي  
    ٦٩,٤٤٨,٥٠٩      ١٨,٤١٦,١٧٥    ١٧,١١٥,٢٤٢    ٦٦,٧٤٧,٢٠٦  رويو   

  

 أرباحتدل على زيادة  أدناه. األرقام املذكورة %١٠مت إعداد هذا التحليل بفرض تراجع صرف سعر اللرية السورية مقابل العمالت األجنبية بنسبة 
مقابل  %١٠قيمة اللرية السورية بنسبة  سنعند حت ،%١٠بة الشركة وذلك عند تراجع سعر صرف اللرية السورية مقابل العمالت األجنبية بنس

  العمالت األخرى سيكون هناك نفس التاثري على صايف اخلسارة ولكن ستظهر كمية اآلثر بإشارة معاكسة.

حتليل احلساسية يتضمن اجلدول التايل حتليل حساسية الشركة لتغريات أسعار صرف العمالت األجنبية املذكورة أعاله مقابل اللرية السورية.  يظهر
  فقط األرصدة ذات الصفة النقدية بالعمالت األجنبية:

  
    الربح/ (الخسارة)    
    ٦١٢٠      ٧٢٠١    
   ل.س.      ل.س.    

      ٤٦,١٨٢,٣٤٥    )  ٣٦,٣٧٦,٤٠٣  (  دوالر أمريكي  
  )  ٥,٢٣٣,٣٢٧  (      ٤,٨٣٣,١٠٣    يورو  
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  المالءة هامش   -٣٧

   ٢٠٠٨ول كانون األ  ١١لك متاشيًا مع تعليمات هيئة اإلشراف على التأمني الصادرة يف تبع الشركة سياسة إلدارة رأس املال وذت
  .%١٥٠يشرتط هذا القرار أن ال تتدىن نسبة املالءة لدى الشركة عن  .) حول حتديد كفاية األموال اخلاصة١٠٠\٢١٠(قرار رقم 

  مت احتساب نسبة املالءة كما يلي:
    ول كانون األ  ٣١للسنة المنتهية في     
    ٦٢٠١      ٧٢٠١    
 .س.ل      .س.ل    

  رأس املال املتوفر
    ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  رأس املال املكتتب به
    ١٠٣,٣٧٨,٢٨٢    ١١٤,٥٧٣,٢٥٤  االحتياطي القانوين
    ١١١,٩٨٩,٣٢٨    ١١٩,٣٦٧,٦٧٠  االحتياطي اخلاص

    ١٥,٩٤٤,٤١١    ١٤٦,٧٤١,٥٧٤  يعالتغري املرتاكم يف القيمة العادلة لالستثمارات املالية املتوفرة للب
    ٤٦٢,٥٩٥,١١٩    ٣٩٦,٧٣٧,٧٠٠  فروقات صرف غري حمققة

    ١٠٧,٥٥٣,٢٣٨    ١١٠,٨٥٧,٤٠٣  أرباح مدورة
    ١,٨٠١,٤٦٠,٣٧٨    ٦٠١,٢٧٧,٨٨٨,١  جمموع رأس املال املتوفر

  رأس املال املطلوب
    ٢٢٤,٦٤٥,٣٢٠    ٢٧٣,٦٥٣,٥٨٠  رأس املال املطلوب مقابل خماطر املوجودات

    ٢٢٢,٥٩١,٨٦٣    ٢٤٨,٦٨٤,٣٢٨  ملال املطلوب مقابل االلتزامات اإلكتتابيةرأس ا
    ٢٦,٤٨٤,٢٨٦    ١٧,١٠٩,١٤٤  رأس املال املطلوب مقابل خماطر معيدي التأمني
    ٣٣٣,٥١٣,٤    ٥,٠٥٤,٧٢٢  رأس املال املطلوب مقابل خماطر تأمني احلياة

    ٤٧٨,٠٥٤,٩٨٢    ٥٤٤,٥٠١,٧٧٣  جمموع رأس املال املطلوب

    %٣٧٦,٨٣      %٣٤٦,٧٩    (%) امش املالءةنسبة ه
  

  الموافقة على البيانات المالية  -٣٨

  .٢٠١٨آذار  ٢٨ يفالبيانات املالية  على و املدير العام جملس إدارة الشركة رئيس وافق


