






 

 

  )سورية آروب( للتأمين الدوليةالشركة السورية 
  شركة مساهمة مغفلة عامة

   معلومات مالية مرحلية مراجعةالمالية المرحلية الموجزة وتقرير  المعلومات
  ٥٢٠١ أيلول ٣٠المنتهية في  أشهر تسعةلفترة ال

  )غير مدققة(



 

 

 
  )آروب سورية(الشركة السورية الدولية للتأمين 
  ة عامةشركة مساهمة مغفل

   المعلومات المالية المرحلية الموجزة وتقرير مراجعة معلومات مالية مرحلية
  ٥٢٠١ أيلول ٣٠المنتهية في  أشهر تسعةلفترة ال

  )غير مدققة(
  
  
  

  جدول المحتويات
  
  

  ةـصفح  
  

  ٢-١  مراجعة معلومات مالية مرحليةتقرير 
  

  :املرحلية املوجزة املالية املعلومات
  

  ٤-٣  املوجز املرحلي بيان الوضع املايل  
  

  ٦-٥  املوجز املرحلي خرالدخل الشامل اآلو اخلسائر  األرباح أوبيان   
  

  ٧  املوجز املرحلي ات يف حقوق املسامهنيري بيان التغي  
  

  ٨  املوجز املرحلي بيان التدفقات النقدية  
  

  ٣٢-٩  املوجزة املرحلية املالية املعلوماتإيضاحات حول 
  











 

   املرحلية املوجزة املالية املعلوماتتشكل جزًء أساسياً من  ٢٢إىل  ١املرفقة من إن اإليضاحات 
 -  -

  )آروب سورية(ية للتأمين الشركة السورية الدول
  شركة مساهمة مغفلة عامة

 الموجزالمرحلي  خرالدخل الشامل اآلو الخسائر  األرباح أو بيان
    

    )غير مدقق( أيلول ٣٠أشهر المنتهية في  تسعةاللفترة           
    ١٤٢٠   ١٥٢٠   إيضـاح      

  .س.ل      .س.ل      :اإليرادات
ا      ٤٢٢,٠٢٢,٣٩٥        ٤٥٤,٣٨٨,٧٠٨      إمجايل األقساط املكتتب 

اسحصة معيدي التأمني من إمجايل األق  )  ١٣٢,٣٧٢,٦٥١(  )  ١٦٧,٥٧٣,٧٨٩(    اط املكتتب 

ا      ٢٨٩,٦٤٩,٧٤٤        ٢٨٦,٨١٤,٩١٩      صايف األقساط املكتتب 

   ٤٧,٧٣٦,٦٩٢        ٣٨,٧٥٩,٦٥٢      إحتياطي أقساط غري مكتسبةصايف التغري يف 

   ٣٣٧,٣٨٦,٤٣٦        ٣٢٥,٥٧٤,٥٧١    ١٨  املكتسبة صايف أقساط التأمني

   ١٥,٣٠٦,٦٦٩        ١٧,١٦٠,٣٧٨    ١٨  عموالت مقبوضة

   ١٢٢,٥١٢,٥٩٢        ١٢٨,٨٤٦,٥١٠      فوائد من ودائع لدى املصارف

      ٤٧٧,١٥٦          ٤٤١,٦٠٦      إيرادات أخرى
   ٢٠,٨٨٧,٥٦١        ٨٥,٥٢٥,٤٣٥      مكاسب الفرتة الغري حمققة الناجتة عن تغريات أسعار الصرف

   ٤٩٦,٥٧٠,٤١٤        ٥٠٠,٥٤٨,٥٥٧      يراداتإمجايل اإل  
 :املصاريف

 )  ١٧١,٠١٤,٥٢٢(  )  ٢١٨,٤٠٠,٩٧٩(  ١٨  إمجايل املطالبات املدفوعة

   ٢٥,١٤٩,٢٦٥        ٢٨,١٤٦,٦١٨    ٨١  حصة معيدي التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة

 )  ١٤٥,٨٦٥,٢٥٧(  )  ١٩٠,٢٥٤,٣٦١(    صايف املطالبات املدفوعة  

 )  ٦٠,٨٩٢,٤٠٦(  )  ٨٠,٧١٥,٥٨٢(    مطالبات قيد التسوية ومطالبات حدثت و مل يبلغ عنها صايف التغري يف

 )  ٢٠٦,٧٥٧,٦٦٣(  )  ٢٧٠,٩٦٩,٩٤٣(    صايف املطالبات  

  )  ٥٧,٠٧٧,٩٣١(  )  ٤٢,٩٦١,٠٩٨(  ١٨  ومصاريف أخرى عموالت مدفوعة
  )    ٢,٥٣٢,١٣٥(  )    ٢,٧٢٦,٣٣٢(  ١٨  رسوم هليئة اإلشراف على التأمني

  )    ٣,٩١٥,٠٠٠(  )    ٤,٦٣٩,١٨٢(  ١٨  صاريف إتفاقيات فائض اخلسارةم
ا  )  ٩٩,١٩٠,٩٢٢(  )  ١٠٥,٤٦٧,٢٠٥(    رواتب و أجور و ملحقا

 )  ٣٩,٧٠٢,٩٩٣(  )  ٣٩,٨٤١,٣٠٥(    مصاريف ادارية و عمومية

 )  ١٢,٥٥٢,٦٤١(  )  ١٦,٦٦١,٦٤٦(    طفاءاتاالستهالكات و اإل

  )    ٨,٠٠٠,٠٠٠(  )    ٥,٠٠٠,٠٠٠(    خمصص دعاوي قضائية
  )    ٥,٠٠٠,٠٠٠(  )    ٥,٠٠٠,٠٠٠(    خمصص ديون مشكوك فيها

 )    ٣,٠٠٨,٧٢٦(  )    ١,٥٢٧,٥٠٩(    فوائد و أعباء مالية

  )    ٢,٧٥٠,٣١٨(  )    ٦٠٠,٠٠٠(    فوائد و أعباء مالية لشركات إعادة التأمني
    -      )    ٣٤,٨٦٩(    حمققة فروقات أسعار صرف

 )  ٤٤٠,٤٨٨,٣٢٩(  )  ٠٨٩,٤٢٩,٤٩٥(    إمجايل املصاريف  

   ٥٦,٠٨٢,٠٨٥        ٦٢,١١٩,٤١١      قبل ضريبة الدخل الفرتةأرباح 

 )    ٨,٧٦٦,٨٢٣(      -      ١٣  ضريبة الدخل

    ٤٧,٣١٥,٢٦٢        ٦٢,١١٩,٤١١      الفرتةصايف أرباح 
  :دخل شامل آخر 

      ٨,٦٣٨,١١١          ٥١٦٣,٦٥    ١٥  صايف التغري يف القيمة العادلة لالستثمارات املالية املتوفرة للبيع
    ٥٥,٩٥٣,٣٧٣        ٦٢,٢٨٣,٠٦٦      جمموع الدخل الشامل للفرتة

    ٤,٧٣          ٦,٢١      ١٦  رحبية السهم األساسية و املخففة



 

   املرحلية املوجزة املالية املعلوماتتشكل جزًء أساسياً من  ٢٢إىل  ١املرفقة من إن اإليضاحات 
 -  -

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

 تابع/ المرحلي الموجز خرالدخل الشامل اآلو الخسائر  األرباح أو بيان
    

    )غير مدقق(أيلول ٣٠لفترة الثالثة أشهر المنتهية في           
         ٤٢٠١       ٥٢٠١    

  .س.ل          .س.ل      :اإليرادات
ا    ١٧٠,١٣٥,٠٣٣        ١٤٣,٠٨٠,٤٥٨    إمجايل األقساط املكتتب 

اسحصة معيدي التأمني من إمجايل األق  )  ٦٧,٨١٢,١٣٠(  )  ٣٧,٧٩٤,١٠٧(  اط املكتتب 

اصايف األقساط املك      ١٠٢,٣٢٢,٩٠٣        ١٠٥,٢٨٦,٣٥١    تتب 

   ١٢,٣١٤,٥٧٤        ١١,٩٨٧,٠٧٠    إحتياطي أقساط غري مكتسبةصايف التغري يف 

   ١١٤,٦٣٧,٤٧٧        ١١٧,٢٧٣,٤٢١    صايف أقساط التأمني  

     ٥,٦١١,٨٩٤          ٥,٨٧٠,٦٦٨    عموالت مقبوضة

   ٤١,٣٥٣,٧٨٤        ٤٣,٥٩٣,٩٩٧    فوائد من ودائع لدى املصارف

  -            ١٣٧,٤٠٩    أخرىإيرادات 
   ١٣,٨٨٩,٧٥٥        ٢٠,٠٩٧,٥٠٨    فروقات صرف

   ١٧٥,٤٩٢,٩١٠        ٠٠٣,٩٧٣,١٨٦    إمجايل اإليرادات  

 :املصاريف

 )  ٥٦,٣١٧,٢٢٦(  )  ٦٤,٠٤٤,٣٤٣(  إمجايل املطالبات املدفوعة

     ٧,٤٧٨,٢٤٨          ٨,٧٦٩,٣٧٢    حصة معيدي التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة

 )  ٤٨,٨٣٨,٩٧٨(  )  ٥٥,٢٧٤,٩٧١(  البات املدفوعةصايف املط  

 )  ٢٦,٢١٣,٠٦٢(  )  ٥٢,٥٤٢,٢٣٣(  مطالبات قيد التسوية ومطالبات حدثت و مل يبلغ عنهاصايف التغري يف 

 )  ٧٥,٠٥٢,٠٤٠(  )  ١٠٧,٨١٧,٢٠٤(  صايف املطالبات  

 )  ٢١,٣٦٩,٩٤٨(  )  ١٣,١٧٨,٤٧٠(  ومصاريف أخرى عموالت مدفوعة

  )    ١,٠٢٠,٨١٠(  )    ٨٥٨,٤٨٢(  شراف على التامنيرسوم هليئة اإل
  )    ١,٣٠٥,٠٠٠(  )    ١,٦١٥,١٨٢(  مصاريف إتفاقيات فائض اخلسارة

ا  )  ٣٩,٨٧٣,٦٩٧(  )  ٢٤,٤٢٨,٠٧٣(  رواتب و أجور و ملحقا

 )  ١٥,٨٥٢,٩٦٤(  )  ١٣,٩٩٤,٢٩٥(  مصاريف ادارية و عمومية

 )    ٤,١٦١,٤٨٣(  )    ٥,٦٠٢,١١٧(  طفاءاتاالستهالكات و اإل

 )    ٢٢٧,٦٤٦(  )    ١,٠٣٩,٧٧٦(  فوائد و أعباء مالية

  )    ٠٠٠,٠٠٠,١(  )    ٢٠٠,٠٠٠(  فوائد و أعباء مالية لشركات إعادة التأمني
 )  ١٥٩,٨٦٣,٥٨٨(  )  ١٦٨,٧٣٣,٥٩٩(  إمجايل املصاريف  

   ١٥,٦٢٩,٣٢٢        ١٨,٢٣٩,٤٠٤    قبل ضريبة الدخل الفرتةأرباح 

 )    ٩١٥٥٠,٨(      -      ضريبة الدخل

    ١٥,٠٧٨,٤٣١        ١٨,٢٣٩,٤٠٤    الفرتةصايف أرباح 
      :دخل شامل آخر

      ٩٦٦,٢٦٣        -      لالستثمارات املالية املتوفرة للبيع صايف التغري يف القيمة العادلة
    ١٦,٠٤٤,٦٩٤        ١٨,٢٣٩,٤٠٤    جمموع الدخل الشامل للفرتة

    ١,٥١          ١,٨٢      رحبية السهم األساسية و املخففة
  



 

  املرحلية املوجزة ملاليةا املعلوماتتشكل جزًء أساسياً من  ٢٢إىل  ١إن اإليضاحات املرفقة من 
 -  -

  )آروب سورية(ركة السورية الدولية للتأمين الش
  شركة مساهمة مغفلة عامة

  الموجزالمرحلي  في حقوق المساهمين يراتيالتغبيان 
 )غير مدقق(

  

   
      مكاسب الفترة            غير مكاسب      التغير المتراكم                      
 الغير محققة             محققة متراكمة       في القيمة العادلة                      

  / أرباح      الناتجة عن تغيرات            ناتجة عن تغيرات      لالستثمارات المالية                    
   المجموع    الفترة ) خسائر(      أسعار الصرف      أرباح مدورة       أسعار الصرف      المتوفرة للبيع      احتياطي خاص      احتياطي قانوني      رأس المال    
    .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل    

    ١,٣٨٧,٥٧٩,١٥٣    -      -      ١١٦,٦٩٥,٨٧٥    ١١٥,٠٦٢,٦٣٣    ١٣,٨٣٤,١٣٠    ٧٣,٩١٦,٥٧٥    ٦٨,٠٦٩,٩٤٠    ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠١٤كانون الثاين   ١الرصيد كما يف 
  خاص  احتياطيختصيص 

    -      -      -    )  ١٠,١٤٢,٧٥٣(    -      -      ١٠,١٤٢,٧٥٣    -      -    ٢٠١٣عن أرباح عام   
  )  ٦٠,٠٠٠,٠٠٠(    -      -    )  ٦٠,٠٠٠,٠٠٠(    -      -      -      -      -    توزيعات أرباح

    ٥٥,٩٥٣,٣٧٣    ٢٨,٦٧٨,١٧٧    ١٨,٦٣٧,٠٨٥    -      -      ٨,٦٣٨,١١١    -      -      -    الدخل الشامل للفرتة

    ١,٣٨٣,٥٣٢,٥٢٦    ٢٨,٦٧٨,١٧٧    ١٨,٦٣٧,٠٨٥    ٤٦,٥٥٣,١٢٢    ١١٥,٠٦٢,٦٣٣    ٢٢,٤٧٢,٢٤١    ٨٤,٠٥٩,٣٢٨    ٦٨,٠٦٩,٩٤٠    ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠١٤أيلول  ٣٠الرصيد كما يف 

  
    ١,٤٨٨,٨١٩,٠٠٥    -      -      ١٤٦,٢٧٨,٣٣٨    ١٥٦,٣٦١,٨٥٢    ٢٠,٥٩٩,٦٦٦    ٨٤,٠٥٩,٣٢٨    ٨١,٥١٩,٨٢١    ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠١٥ثاين كانون ال  ١الرصيد كما يف 

  خاص ختصيص احتياطي
    -      -      -    )  ١٣,٤٤٩,٨٨١(    -      -      ١٣,٤٤٩,٨٨١    -      -    ٢٠١٤ عن أرباح  
  )  ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠(    -      -    )  ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠(    -      -      -      -      -    ت أرباحتوزيعا

    ٦٢,٢٨٣,٠٦٦  )  ٢٣,٤٠٦,٠٢٤(    ٨٥,٥٢٥,٤٣٥    -      -      ١٦٣,٦٥٥    -      -      -    الدخل الشامل للفرتة

    ١,٤٥١,١٠٢,٠٧١  )  ٢٣,٤٠٦,٠٢٤(    ٨٥,٥٢٥,٤٣٥    ٣٢,٨٢٨,٤٥٧    ١٥٦,٣٦١,٨٥٢    ٢٠,٧٦٣,٣٢١    ٩٧,٥٠٩,٢٠٩    ٨١,٥١٩,٨٢١    ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ١٥٢٠ أيلول ٣٠الرصيد كما يف 

  



 

  املرحلية املوجزة املالية املعلوماتتشكل جزًء أساسياً من  ٢٢إىل  ١إن اإليضاحات املرفقة من 
  -  -

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

  الموجزالمرحلي  بيان التدفقات النقدية
    

    )غير مدقق( أيلول ٣٠أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال          
          ١٤٢٠   ٢٠١٥    
  .س.ل      .س.ل          

  :ة من النشاطات التشغيليةالتدفقات النقدي
    ٥٦,٠٨٢,٠٨٥        ٦٢,١١٩,٤١١      أرباح الفرتة قبل ضريبة الدخل  
  :النشاطات التشغيلية عنتعديالت للوصول إىل صايف النقد الناتج   
    ١٢,٥٥٢,٦٤١        ١٦,٦٦١,٦٤٦      االستهالكات واالطفاءات  
      ٨,٠٠٠,٠٠٠          ٥,٠٠٠,٠٠٠      خمصص دعاوي قضائية  
اديون مش خمصص         ٥,٠٠٠,٠٠٠          ٥,٠٠٠,٠٠٠      كوك 
  )  ٢٠,٨٨٧,٥٦١(  )  ٨٥,٤٩٠,٥٦٦  (    مكاسب الفرتة الغري احملققة الناجتة عن تغريات أسعار الصرف  
          ٦٠,٧٤٧,١٦٥        ٣,٢٩٠,٤٩١    
  )  ١٦,٤٦١,٦١٠(        ٢,٧٥٩,٤٦٤     ، وسطاء و وكالء تأمنييف ذمم عمالء مدينون )الزيادة/ (النقص   
    ٢٠,٥٩٩,٠٤٦    )  ٦٩,٣٠٤,٩٤٨  (    حسابات مدينة من شركات التأمني وإعادة التأمنيالنقص يف /  )الزيادة(  
  )  ٣٤,٠٠٦,٩٧٤(  )  ٢٣,٦٠٠,٧١٢  (    ةواحلسابي ةالفني اتحصة معيدي التأمني من االحتياطيف  الزيادة  
  )    ٣,٢٠٩,٦١٦(        ٣,٧١٦,٥٢٤      ذت عالقةأطراف  -ذمم مدينةيف  )الزيادة/ (النقص   
  )  ٥٠,٣٤٢,٥٤١(      ١٤,٤٩٧,١٨٦      فوائد مستحقة غري مقبوضة وموجودات أخرى يف) الزيادة/ (النقص   
    ١١,٦٥٥,٢٨٩        ٦٢,٧٧٦,٩٩٥      حسابات دائنة لشركات التأمني وإعادة التأمنيالزيادة يف   
      ٩,٦٨٦,٢٥٨          ٣,٠١٦,٤٨٨      عمالء دائنون ووسطاء تأمنيالزيادة يف   
    ٤٧,١٦٢,٦٨٨        ٦٥,٥٥٦,٦٤٢      حتياطيات الفنية و احلسابيةيف اال الزيادة  
    ١٠٣,٤٠٣,٧٤٤        ٤٧,٤٤٩,٧٥٨      ذمم دائنة ودائنون خمتلفونيف  الزيادة  
      ٣,٢٨٦,٨٥٨        ٤,٣١٨,٤٩٦      أطراف ذت عالقة –يف ذمم دائنة  الزيادة  
  )  ١٢,١٣٨,٢٤٨(  )  ٢٠,٦٥٢,٣٩٤  (    خالل الفرتة ضريبة مدفوعة  
    ١٤٠,٣٨٢,٠٥٩        ٩٣,٨٢٣,٩٩٠      موال الناجتة عن النشاطات التشغيليةصايف األ    

  :التدفقات النقدية من النشاطات االستثمارية
  )  ٤٥,٦٢١,٧٧٤(  )  ٦٦,٢٣٨,٨٠٥  (    ودائع ألجل لدى املصارفيف  الزيادة

  )    ٨٤٧,٠٠٠(  )    ٢,٥٢٦,٠٥٠  (    شراء موجودات ثابتة مادية
  )    ٢,٦٠٢,١١٦(      -        لبيعاء استثمارات مالية متاحة لشر   
  )  ٤٩,٠٧٠,٨٩٠(  )  ٦٨,٧٦٤,٨٥٥  (    النشاطات االستثماريةاملستعملة يف  األموال صايف    

  :التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية
  )  ٦٨,٥٢٥,٢٦٢(      -        قرض مصريف  
  )  ٦٠,٠٠٠,٠٠٠(  )  ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠  (    نقدية توزيعات أرباح  
  )  ١٢٨,٥٢٥,٢٦٢(  )  ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠  (    ملة يف النشاطات التمويليةملستعصايف األموال ا    

    ٢٠,٨٨٧,٥٦١        ٢٢,٧٧٤,٨٦٧      فروقات أسعار الصرف على النقد ومايوازي النقد
  )  ١٦,٣٢٦,٥٣٢(  )  ٥٢,١٦٥,٩٩٨  (    يوازي النقد يف النقد و ما  النقصصايف 

    ٤٠٠,٧١٦,٢٠٦        ٤٣٤,٧٥١,٩٦٠      يف بداية الفرتة يوازي النقدالنقد و ما 

اية الفرتة يوازي النقدالنقد و ما      ٣٨٤,٣٨٩,٦٧٤        ٣٨٢,٥٨٥,٩٦٢      يف 



 

  -  -

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

 المرحلية الموجزةالمعلومات المالية حات حول إيضا
  ٥٢٠١ أيلول ٣٠المنتهية في  أشهر تسعةفترة الل

  )غير مدققة(
        

   معلومات عامة  -١
 لعام ٤٣ رقم التشريعي املرسوم وألحكام ٢٠٠٤ لعام ٦٨ رقم التشريعي للمرسوم وفقاً  )سورية آروب( للتأمني الدولية السورية الشركة تأسست
. ١٩٤٩ لعام ١٤٩ مرق 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 حتت دمشق حملافظة التجاري السجل يف الشركة سجلت
 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 على
  .التأمني فروع كافة يف املباشرة التأمني أعمال مزاولة الشركة غاية

  تزاول الشركة عملها ضمن فروعها يف دمشق وحلب ومحص و محاه و الالذقية وطرطوس باإلضافة إىل وجود ممثلني يف فروع بنك سورية 
 .م.م.واملهجر ش

  

  ولية الجديدة والمعدلةمعايير التقارير المالية الدتطبيق   - ٢
وجلنة ) IASB(قامت الشركة بتطبيق مجيع املعايري والتفسريات املعدلة واجلديدة الصادرة عن جملس معايري احملاسبة الدولية  ،يف الفرتة احلالية

   تبدأ منللفرتات احملاسبية اليت س واليت ختص وتسري على نشاطات الشركةالتابعة للمجل) IFRIC(إعداد التقارير املالية 
  .٢٠١٥كانون الثاين   ١

ا   .مل يطرأ أي تعديل على املعلومات املالية املرحلية املوجزة جراء تطبيق هذه املعايري وتفسريا
  

  السياسات المحاسبية  -٣
 إعداد املعلومات املالية املرحلية املوجزة والسياسات احملاسبية

 ٣٤وفقًا للمعيار احملاسيب الدويل رقم  ٢٠١٥ أيلول ٣٠املنتهية يف  أشهر تسعةفقة لفرتة الجرى إعداد املعلومات املالية املرحلية املوجزة املر 
إن السياسات احملاسبية املتبعة وطرق االحتساب املستخدمة . سوريةاجلمهورية العربية ال التأمني املرعية يفوأنظمة  وقوانني "التقارير املالية املرحلية"

  .٢٠١٤كانون األول   ٣١ملرحلية املوجزة تتفق مع تلك املستخدمة يف إعداد البيانات املالية املدققة للسنة املنتهية يفيف إعداد املعلومات املالية ا
، العملة التشغيلية للشركة .)س.ل(تظهر املعلومات املالية املرحلية املوجزة باللرية السورية . إعداد املعلومات املالية على أساس الكلفة التارخيية مت

  .ة االقتصادوعمل
معايري الدولية إن املعلومات املالية املرحلية املوجزة ال تتضمن كافة املعلومات واإليضاحات املطلوبة للمعلومات املالية السنوية و املعدة وفقًا لل

مؤشراً على النتائج املتوقعة للسنة  ال متثل بالضرورة ٢٠١٥ أيلول ٣٠املنتهية يف  أشهر تسعةللتقارير املالية، كما أن نتائج أعمال الشركة لفرتة ال
  .٢٠١٥كانون األول   ٣١املنتهية يف



 

  -  -

  :فيما يلي ملخص بالسياسات احملاسبية اهلامة
  :التأمني عقود  -أ
) له املؤمن( الثاين الفريق تصيب قد حمددة خماطر بتغطية) التأمني شركة( األول الفريق مبوجبه يتعهد عقد عن كناية هو التأمني عقد إن

 األقساط تعترب. له املؤمن على سلباً  ويؤثر يصيب قد الذي) عليه املؤمن احلادث( حمدد مستقبلي حدث عن التعويض خالل من وذلك
  .البوالص إصدار عند إيرادات التأمني عقود على
 يتم و التأمني على إلشرافا هيئة لدى مقبول اكتواري خبري رأي على بناءً  احلياة على بالتأمني املتعلق احلسايب االحتياطي احتساب يتم

 بيان يف كإيرادات واملسجلة املستحقة غري األقساط قيمة ملقابلة التأمني على اإلشراف هيئة لتعليمات وفقاً  الفين االحتياطي احتساب
  :ا املكتتب األقساط حجم من التالية للنسب وفقاً  حيتسب وهو. اآلخر الشامل الدخلاألرباح أو اخلسائر و 

  كانون األول  ٣١كما في       أيلول ٣٠كما في       
      ٢٠١٤      ٢٠١٥    
      %      %  
  ٢٥      ٢٥    بضائع-البحري النقل تأمني  
  ١٠٠      ١٠٠    املسافرين تأمني  
  ٤٠      ٤٠    التأمني فروع باقي و العامة التأمينات  
  ٤٠      ٤٠    للسيارات إلزامي تأمني  
  ٦٠      ٦٠    الصحي التأمني  
  ١٠٠      ١٠٠     طويلة آلجال تأمينات  

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

    باملئة من اخلسارة املقدرة  ١٠٠  طالبات عن حوادث حتت التسويةم -
  :)IBNR(مطالبات حصلت ومل يبلغ عنها  -

باملئـة ٧,٥باملئـة مـن قيمـة مطالبـات حتـت التسـوية أو ١٥ أكربأيهما   مجيع فروع التأمني عدا التأمني الصحي
ا لكل فرع من فروع التأمني    من قيمة األقساط املكتتب 

  باملئة من املطالبات املدفوعة ١٥  لصحي التأمني ا
 ةثالث ملدة احتجازه فيتم اإللزامي التأمني فرع عدا واحدة سنة ملدة التأمني فروع جلميع عنها يبلغ ومل حصلت مطالبات احتجاز يتم

لسفر، للعقود املنتهية، كما يتم اإلفراج عن احتياطي مطالبات حصلت ومل يبلغ عنها لفرع ا  ٢٠١٢ نيسانابتداًء من األول من  سنوات
اية الربع التايل للربع الذي مت االحتجاز فيه   .بشكل ربع سنوي يف 

 

  :)IBNER(إضافية مطالبات حصلت ومل يبلغ عنها  -
يتم احتجاز مطالبات حصلت ومل يبلغ عنها إضافية بناًء على دراسة مقدمة من اخلبري االكتواري لتقييم كفاية االحتياطيات الفنية، 

م الشركة بعدم حترير االحتياطي اإلضايف احملتجز إال بعد مرور ثالث سنوات على احتجازه وذلك بعد موافقة هيئة اإلشراف على وتلتز 
 . التأمني



 

  -  -

  :التأمني إعادة عمليات   -ج
 شركات ةوحص التأمني إعادة شركات من املقبوضة والعمولة األقساط من التأمني إعادة شركات حصة احتساب الشركة اعتمدت لقد

 وسجلت معها مربمة اتفاقيات أساس على عنها يبلغ ومل حصلت اليت املطالبات و التسوية وحتت املدفوعة املطالبات من التأمني إعادة
  .الشركات هذه حسابات يف

  

  :و احلسايب الفينحصة معيدي التأمني من اإلحتياطي    -د

 الفعلية املبالغ وإمجايل هلم املقدمة الفعلية اإلسنادات أساس على سايباحل و الفين اإلحتياطي من التأمني معيدي حصة احتساب يتم
  . احلسايب و الفين لإلحتياطي العائدة
ا ويتم املايل الوضع بيان يف مدينة كذمم احلسايب و الفين اإلحتياطي من التأمني معيدي حصة إظهار يتم   :يلي كما احتسا
      ئة من اخلسارة املقدرة بامل ١٠٠  مطالبات عن حوادث حتت التسوية -
  ) IBNR( عنها يبلغ ومل مطالبات حصلت -

مطالبــات حصــة معيــدي التــأمني مــن  باملئــة مــن قيمــة١٥أيهمــا أكثــر   مجيع فروع التأمني عدا التأمني الصحي
أقسـاط إعـادة التـأمني العائـدة لـنفس  باملئـة مـن٧,٥حتت التسـوية أو 

  السنة
  دي التأمني من املطالبات املدفوعةباملئة من حصة معي ١٥  التأمني الصحي

 فيتم إللزامي التأمني فرع عدا واحدة سنة ملدة التأمني فروع جلميع عنها يبلغ ومل حصلت مطالبات حصة معيدي التأمني من احتجاز يتم
يبلغ عنها لفرع كما يتم اإلفراج عن احتياطي مطالبات حصلت ومل  .٢٠١٢نيسان ابتداًء من األول من  سنوات ةثالث ملدة احتجازه

اية الربع التايل للربع الذي مت االحتجاز فيه   .السفر، للعقود املنتهية، بشكل ربع سنوي يف 

  :)IBNER(إضافية مطالبات حصلت ومل يبلغ عنها  -
ت الفنية، يتم احتجاز مطالبات حصلت ومل يبلغ عنها إضافية بناًء على دراسة مقدمة من اخلبري االكتواري لتقييم كفاية االحتياطيا

وتلتزم الشركة بعدم حترير االحتياطي اإلضايف احملتجز إال بعد مرور ثالث سنوات على احتجازه وذلك بعد موافقة هيئة اإلشراف على 
 . التأمني

  :املدفوعة املطالبات  -هـ

ود التأمني بعد تنـزيل تظهر املطالبات املدفوعة اليت متثل التعويضات املسددة خالل السنة والتعويضات املتوجبة حلاملي عق
  .املطالبات املدفوعة عند حتصيلها تقوم الشركة بقيد اإلسرتدادات املستحقة عن .اإلسرتدادات املستحقة عنها

  :الفوائد إيرادات  -و

 حتتسب واليت املصارف لدى الودائع على املكتسبة الفوائد وتتضمن الشامل الدخل بيان يف اإلستحقاق أساس على الفوائد إيرادات تقيد
  .املطبقة الفائدة ونسبة املبلغ أساس على

  :املوجودات واملطلوبات املالية  -ز

  .تصبح الشركة طرفاً يف الشروط التعاقدية لألدوات املالية عندما بيان الوضع املايليتم االعرتاف باملوجودات و املطلوبات املالية يف 
 لتــأمني بقيمتهــا االمسيــة بعــد تنـــزيل مؤونــات مناســبة للقــيم غــري القابلــة للتحصــيلتظهــر الــذمم املدينــة وذمــم العمــالء و الــوكالء و وســطاء ا

  .تظهر الذمم الدائنة وذمم شركات إعادة التأمني بقيمتها االمسية. املتوقعة



 

  -  -

  :النقد و ما يوازي النقد   -ح
ا األصلية التتعدى  يتضمن هذا البند النقد واحلسابات اجلارية والودائع ألجل ذات االستحقاقات القصرية اليت الثالثة أشهر استحقاقا

  ).ثالثة أشهر فأقل(
  :األجنبية العمالت حتويل   - ط

يخ إن العمليات اجلارية خالل السنة بالعمالت غري اللرية السورية يتم حتويلها اىل اللرية السورية باستعمال أسعار الصرف السائدة يف تار 
دات واملطلوبات املالية بتلك العمالت على أساس أسعار الصرف السائدة يف تاريخ البيانات جيري إعادة حتويل أرصدة املوجو . العملية
  .املالية

  .وحقوق الشركاء فيتم حتويلها على أساس سعر الصرف التارخيي أما أرصدة املوجودات واملطلوبات غري املالية
  .ىبيان األرباح أو اخلسائر والدخل الشامل األخر يف يتم قيد أرباح أو خسائر فروقات الصرف الناجتة من جراء هذه العمليات 

  :بلغت أسعار صرف العمالت األجنبية كما يلي
  كانون األول  ٣١كما في        أيلول ٣٠كما في       
      ٤٢٠١      ٥٢٠١    
  .س.ل      .س.ل      
    ١٨٠,٨٩      ٢٥١,١١    دوالر أمريكي  
  ٢١٩,٩٣      ٢٨٢,٦٤    يورو  

  
  واالفتراضات للتقديرات يةأساس ومصادر مهمة محاسبية أحكام   - ٤
 الدفرتية بالقيمة متعلقة وافرتاضات تقديرات تستعمل أن الشركة إدارة على ،أعاله) ٣(املذكورة يف اإليضاح  احملاسبية السياسات تطبيق سياق يف

أخـرى  عوامـل وعلـى اخلـربة عامـل علـى ابه املتعلقـة واالفرتاضـات التقـديرات هـذه تعتمـد .أخـرى مصـادر مـن املتـوفرة غـري للموجـودات واملطلوبـات
  .واالفرتاضات التقديرات هذه عن الفعلية النتائج ختتلف وقد .صلة ذات تعترب
 التقديرات تراجع فيها اليت الفرتة يف احملاسبية التقديرات مراجعة عن الناجتة بالفروقات يعرتف . دوري بشكل واالفرتاضات التقديرات مراجعة تتم

 احلاليـة الفـرتة علـى املراجعـة تـؤثر كانـت إذا وفـرتات الحقـة املراجعـة فـرتة يف أو الفـرتة، هـذه علـى حصـرياً  تـؤثر اجعـةاملر  هـذه كانـت إذا وذلـك

  .الحقة وفرتات

 :مبدأ االستمرارية  -أ

ســبة طلبــات معيــار احملاتســاس مبــدأ االســتمرارية وذلــك حســب مقامــت اإلدارة بتقيــيم مــدى قــدرة الشــركة علــى االســتمرار يف العمــل علــى أ
تعتقـد االدارة أنـه وبـالرغم مـن حالـة عـدم االسـتقرار . اعتمدت االدارة بتقييمها على جمموعة مـن املؤشـرات املاليـة والتشـغيلية. ١الدويل رقم 

ا اجلمهورية العربية السورية وحالة عدم اليقني املستقبلية، فإن الشـركة متتلـك املـوارد الكافيـة لالسـتمرار بالعمـل يف املـ دى املسـتقبلي اليت متر 
  .بناًء عليه فقد مت إعداد القوائم املالية على أساس مبدأ االستمرارية. املنظور



 

  -  -

  :قيمة ذمم التأمني املدينة خنفاضا  -ب

ان حتديــد وجــود . يــتم تقــدير القيمــة القابلــة للتحصــيل مــن ذمــم التــأمني املدينــة عنــد وجــود إمكانيــة عــدم حتصــيل تلــك الــذمم بشــكل كامــل
يمة ذمم التأمني املدينة، يتطلـب مـن اإلدارة تقيـيم مسـتوى املـالءة و السـيولة املاليـة حلـاملي بـوالص التـأمني و كـذلك لشـركات خنفاض يف قإ

 ٢٠١٥الدراسات التفصـيلية الـيت متـت خـالل عـام و  على املعلومات التارخيية للشركة التأمني، و كذلك يتم مراجعة نسب التحصيالت بناءً 
بيـــان األربـــاح أو اخلســـائر يـــتم اثبـــات الفـــرق بـــني املبـــالغ املتوقـــع حتصـــيلها و القيمـــة الدفرتيـــة كمصـــاريف يف . نيـــة للشـــركةو رأي اإلدارة القانو 

بيـان األربـاح أو خالل الفرتات املستقبلية و املبالغ املتوقعـة يف  يتم إثبات الفرق بني املبالغ اليت يتم حتصيلها فعلياً . ىوالدخل الشامل األخر 
ا التحصيل ىدخل الشامل األخر اخلسائر وال   .يف الفرتة اليت يتم 

  :تقييم اإللتزامات الناجتة عن املطالبات املوقوفة لعقود التأمني  -ج

حيــث هنالــك عوامــل غــري . يعتــرب تقــدير اإللتزامــات الناجتــة عــن املطالبــات املوقوفــة لعقــود التــأمني علــى أنــه أكثــر التوقعــات احلســابية للشــركة
لتزامـات الناشـئة تقـدير اإليـتم . لتزام الـيت سـتقوم الشـركة بتسـديده الحقـا مقابـل هـذه املطالبـاتباالعتبار عند تقدير اإل ب أخذهامؤكدة جي

ان االلتـزام للمطالبــات املبلــغ عنهــا و الـيت مل يــتم ســدادها يــتم . املركــز املــايللكـل مــن القيمــة املتوقعـة لتكــاليف املطالبــات املبلــغ عنهـا بتــاريخ 
يـــتم إعـــادة تقيـــيم املطالبـــات  املركـــز املـــايلكمـــا يف تـــاريخ . للشـــركةبلغـــت أُ تنادا اىل املعلومـــات املتعلقـــة بكـــل مطالبـــة علـــى حـــدة تقـــديرها اســـ

  .لكفايتها و يتم تعديل املخصص بناًء على ذلك

  :استهالكات األصول الثابتة  -ـد

ــ ايــة العمــر االنتــاجي تقــوم الشــركة مبراجعــة االعمــار االنتاجيــة املقــدرة لألصــول الثابتــة املادي ة وطريقــة االســتهالك املطبقــة وقيمــة النفايــة يف 
اية كل دورة مالية  .لألصل يف 

  :طفاء األصول غري املاديةإ  -هـ
اية كل دورة مالية طفاءاملادية وطريقة اال غريتقوم الشركة مبراجعة االعمار االنتاجية املقدرة لألصول    .يف 

  :االديون املشكوك فيه مؤونة  -و
ُتسجل مؤونة الديون املشكوك فيها عند تواجد شكوك حول إمكانية حتصيل احلسابات املدنيـة لـدى الشـركة وتقـدر إداريـاً بنـاًء علـى دراسـة 

  .أعمار الذمم املدينة

 :تدين قيمة املوجودات وتكوين املؤونات الالزمة  -ز
ا اجلمهورية العربيـة السـورية،  باعتقـاد اإلدارة، ال توجـد . قامـت اإلدارة بتقـدير القيمـة االسـرتدادية لألصـوليف ظل الظروف الراهنة اليت متر 

 .مؤشرات لتكوين مؤونات تدين إضافية



 

  -  -

  

  يوازي النقدوما نقد ال  -٥

    :يتكون هذا البند مما يلي
    )غير مدققة( ٥٢٠١أيلول  ٣٠كما في     
          القيمة المقابلة          
    المجموع     للعمالت األجنبية      العملة األصلية    
  س.ل     س.ل      س.ل    

    ٩٨٢,١٦٢    -      ٩٨٢,١٦٢  النقد يف الصندوق
    ٤٧,٦١٨,١١٢    ٣٥,٦١٨,١٧٦    ١١,٩٩٩,٩٣٦  لدى املصارفحسابات جارية 

    ٣٣٣,٩٨٥,٦٨٨    ٣٣٣,٩٨٥,٦٨٨    -    فرتة ثالثة أشهر أو أقلودائع استحقاقها األصلي خالل 

    ٣٨٢,٥٨٥,٩٦٢    ٣٦٩,٦٠٣,٨٦٤    ١٢,٩٨٢,٠٩٨    
  

    ٢٠١٤كانون األول   ٣١في  كما    
          القيمة المقابلة          
    المجموع     للعمالت األجنبية      العملة األصلية    
  س.ل     س.ل      س.ل    

    ٥٥,٨٦٢    -      ٥٥,٨٦٢  النقد يف الصندوق
    ١٠٤,٤٤٨,٠٧٧    ٥٩,٠٦٧,٩٥٦    ٤٥,٣٨٠,١٢١  لدى املصارفحسابات جارية 

    ٣٣٠,٢٤٨,٠٢١    ٢٤٠,٢٤٨,٠٢١    ٩٠,٠٠٠,٠٠٠  ر أو أقلفرتة ثالثة أشهودائع استحقاقها األصلي خالل 

    ٤٣٤,٧٥١,٩٦٠    ٢٩٩,٣١٥,٩٧٧    ١٣٥,٤٣٥,٩٨٣    
  
  ودائع ألجل لدى المصارف  -٦

  :يتكون هذا البند مما يلي
  كانون األول  ٣١كما في     أيلول ٣٠كما في       
    ٤٢٠١   )غير مدققة( ٥٢٠١     
  .س.ل      .س.ل      

    ١,٦١٩,٨٧٥,٠٩١    ١,٥٥٠,٦١١,٩٧٥  ودائع تستحق خالل سنة
    -      ٢٢٨,٨٤٧,١٤٦  ودائع تستحق خالل أكثر من سنة 

    ١,٦١٩,٨٧٥,٠٩١    ١,٧٧٩,٤٥٩,١٢١    
  



 

  -  -

  

  استثمارات مالية متوفرة للبيع  -٧

  :ميثل هذا البند أسهم شركات حملية مشرتاة من سوق دمشق لألوراق املالية ويتكون مما يلي
  األول كانون  ٣١كما في      أيلول ٣٠كما في          
    ٤٢٠١   )غير مدققة( ٥٢٠١       
  .س.ل      .س.ل        
  :كلفةال

    ٧٨,١٣٠,٥١٧    ٨٠,٧٣٢,٦٣٣  السنة/ الفرتة الرصيد يف بداية 
    ٢,٦٠٢,١١٦    -    مارات مالية متوفرة للبيع مشرتاةاستث

اية      ٨٠,٧٣٢,٦٣٣    ٨٠,٧٣٢,٦٣٣  السنة/ الفرتة الرصيد يف 
  

  :لالستثماراتالتغير المتراكم في القيمة العادلة 
    ١٦,٢٧٥,٤٤٧    ٢٤,٢٣٤,٩٠١  السنة/ الفرتة الرصيد يف بداية 

    ٧,٩٥٩,٤٥٤      ١٩٢,٥٣٥   يف القيمة العادلة لالستثماراتالتغري 

اية     ٢٤,٢٣٤,٩٠١    ٢٤,٤٢٧,٤٣٦  السنة/ الفرتة  الرصيد يف 

      ١٠٤,٩٦٧,٥٣٤    ١٠٥,١٦٠,٠٦٩    
  



 

 -  -

  

  ةوالحسابي ةالفني اتصة معيدي التأمين من االحتياطيح  -٨

       :يتكون هذا البند مما يلي
  

    )غير مدققة( ٥٢٠١ أيلول ٣٠كما في    
    حصة معيدي التأمين من      حصة معيدي التأمين من                  
  احتياطي إضافي لمطالبات      مطالبات حصلت      حصة معيدي التأمين من      حصة معيدي التأمين    
    المجموع      ولم يبلغ عنهاحدثت       ولم يبلغ عنها      تسويةمطالبات تحت ال      من إيرادات غير مكتسبة    

    .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل    :فرع التأمين
    ١٣,٢٢٢,٦٨١    -      -      ٣,٣٢٧,٢٧٥  ٩,٨٩٥,٤٠٦  )احتياطي حسايب(احلياة 
    ٣٠,٣٤٣,٢٦٦    ٤,٣٩٨,٧٦٢    ٥,٠٢٢,٦٣٢    ٤,١٧٩,٧٦٦  ١٦,٧٤٢,١٠٦  البحري

    ٦,١٩٧,٨٠٢      ١٠٩,٥٦١      ٥٣٤,٠٩٥    ٣,٥٦٠,٦٣٣   ١,٩٩٣,٥١٣  شامل سيارات 
    -      -      -      -     -   إلزامي سيارات 

    ٦٧,١١٨,٧٠٦    ١٩,٢٦٠,٢٧٥    ٤,٣٦٤,٧٠٨    ١١,٨٧٠,٤٧٢   ٣١,٦٢٣,٢٥١  الصحي
    ٢٨,٤١٧,٩٥٨    ١,٠٨٧,٨٣١    ٣,٤١٥,٤١٤    ٢٢,٧٦٩,٤٢٧   ١,١٤٥,٢٨٦  احلريق

      ٤٠٨,٢٨٩      ٢٨٦,١٤٣      ١٥,٩٣٢      ١٠٦,٢١٤    -   اهلندسي
    ٦,٦١٩,٧٦٥    -        ٧٦٦,٧٧٠    -     ٥,٨٥٢,٩٩٥  السفر

    ٥٥,٥٣٣,٨٩١    ١,٥٥٧,١٦٧    ٤,٤٤١,٤٩٦    ٢٩,٦٠٩,٩٦٤  ١٩,٩٢٥,٢٦٤  احلوادث العامة

  ٢٠٧,٨٦٢,٣٥٨    ٢٦,٦٩٩,٧٣٩    ١٨,٥٦١,٠٤٧    ٧٥,٤٢٣,٧٥١   ٨٧,١٧٧,٨٢١    



 

 -  -

    ٢٠١٤كانون األول   ٣١كما في    
    لتأمين منحصة معيدي ا      حصة معيدي التأمين من                  
  احتياطي إضافي لمطالبات      مطالبات حصلت      حصة معيدي التأمين من      حصة معيدي التأمين    
    المجموع      ولم يبلغ عنهاحصلت       ولم يبلغ عنها      مطالبات تحت التسوية    من إيرادات غير مكتسبة    

    .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل    :فرع التأمين
    ١١,١٠٩,٤٢٢    -      -      ٣,٤٠٧,٨٧٢    ٧,٧٠١,٥٥٠  )احتياطي حسايب(احلياة 
    ٢٧,٣٩١,٧١٥    ٤,٣٩٨,٧٦٢    ٤,٢٦٥,١٦٠    ٤,٥١٠,٥٩٣    ١٤,٢١٧,٢٠٠  البحري

    ٢,١٤٠,٤٥٥      ١٠٩,٥٦١      ٣٠٨,٩٩٢    -      ١,٧٢١,٩٠٢  شامل سيارات 
    ٥٧,٦٧٣,٣٠٢    ١٩,٢٦٠,٢٧٥    ٣,٧٧٤,٤٥٧    ٦,٧٦٠,٥٠٣    ٢٧,٨٧٨,٠٦٧  الصحي
    ٢٧,٦٦٤,١٠٠    ١,٠٨٧,٨٣١    ٣,٣٢٠,٩٤٣    ٢٢,١٣٩,٦٢١    ١,١١٥,٧٠٥  احلريق

      ٥٣٨,٤٤٨      ٢٨٦,١٤٣      ٣٢,٩٠٩      ٢١٩,٣٩٦    -    اهلندسي
    ٦,٦٠٠,٢٠٦    -        ٨٣٩,٢٧٨    -      ٥,٧٦٠,٩٢٨  السفر

    ٥١,١٤٣,٩٩٨    ١,٥٥٧,١٦٧    ٤,٦٦٣,٦١٧    ٣١,٠٩٠,٧٧٢    ١٣,٨٣٢,٤٤٢  احلوادث العامة

  ١٨٤,٢٦١,٦٤٦    ٩٢٦,٦٩٩,٧٣    ١٧,٢٠٥,٣٥٦    ٦٨,١٢٨,٧٥٧    ٧٢,٢٢٧,٧٩٤    
  



 

  -  -

  
  عالقةأطراف ذات   -٩

  :ذات العالقةاألطراف  معاألرصدة فيما يلي ملخص . املسامهني كبارمن املدراء واإلدارة العليا وأعضاء جملس اإلدارة و  ذات العالقةتتألف األطراف 
  كانون األول  ٣١كما في     أيلول ٣٠كما في            
    ٤٢٠١   )غير مدققة( ٥٢٠١         
  .س.ل      .س.ل          

  ذات عالقة أطراف -مدينة ذمم
    ٢,٤٨٤,٣٨٠    ٢,٤٨٤,٣٨٠  شركة حتت سيطرة مشرتكة  املهجر للخدمات املالية احملدودة املسؤوليةو  سورية    
    ٢,٢١٩,٦٤١    -    شركة حتت سيطرة مشرتكة  .م.م.ش واملهجر سورية بنك    
    ١,٩١٠,٠٢٣    ٤١٣,١٤٠  اإلدارة جملس أعضاء    

      ٤,٠٤٤٦,٦١    ٢,٨٩٧,٥٢٠    
  ذات عالقة أطراف -دائنة ذمم

      ٣١٥      ٣١٥    اإلدارة جملس أعضاء    
    -      ٢٥٨,٢٢١  شركة حتت سيطرة مشرتكة  .م.م.ش واملهجر سورية بنك    
    ٢٦,٨٢١,٠١٤    ٤٣,٢٨٥,١٣٩  شركة حتت سيطرة مشرتكة  ل.م.آروب لبنان ش    

      ٢٦,٨٢١,٣٢٩    ٦٧٥,٤٣,٥٤٣    

    ٤٧٧,٠٤٥,٨٧٧    ٣٥٨,٩٨٥,٦٨٨  )ودائع ألجل لدى املصارفضمن ( مقيم مقرب مصرف يف ألجل ودائع
  

  :ذات العالقةفيما يلي ملخص التعامل مع األطراف 
    )غير مدققة( أيلول ٣٠أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال        
       ٤٢٠١   ٥٢٠١    

  .س.ل      .س.ل    األرباح أو اخلسائربيان 
    ١٦,٤٥١,٧٧٣        ٧٢,٤٢٢,٥٢٤    إيرادات أقساط تأمني  
    ١٨,٦٤٥,١٧٤        ٦,٦٧٥,٣٠٥    إيرادات فوائد من ودائع لدى مصرف مقرب مقيم  
  )    ٦٣٥,٩٢٣(  )    ٢١٩,٨٠٣  (  .م.م.ش بنك سورية واملهجر مصاريف لقاء ممارسة أعمال التأمني يف فروع  
  )  ٢٤,١٩٢,٢٧٤( )  ٧,٩٦٥,٥٤٧  (  مصاريف رواتب وأتعاب اإلدارة العليا  

  

من فروع املصرف ملمارسة أعمال التأمني وإصدار  ١٢سورية واملهجر تسمح بوجود مندوبني من قبل الشركة يف وقعت الشركة اتفاقية مع بنك 
باملئة من إمجايل االقساط املكتتبة بالنسبة للتأمني البحري  ٥(مجايل األقساط املكتتبة بالنسبة جلميع فروع التأمني إباملئة من  ١٠البوالص وذلك لقاء 

 ةسعتلرية سورية لل ٦٣٥,٩٢٣(لرية سورية  ٢١٩,٨٠٣مبلغاً وقدره  ٢٠١٥ أيلول ٣٠املنتهية فـي  أشهر تسعةاملصاريف لل وبلغت هذه. )Cشرط 
  ).٢٠١٤ أيلول ٣٠أشهر املنتهية يف 

  .دراء األقسام و الفروعواليت تتألف من املدير العام و م أشهر تسعةتعكس مصاريف رواتب وأتعاب االدارة، املبالغ املدفوعة لإلدارة العليا لفرتة ال
  



 

  -   -

  )المتراكم االستهالك تنـزيل بعد( المادية الثابتة الموجودات  -١٠

    :تتلخص حركة املوجودات الثابتة املادية كما يلي
      تحسينات            لوازم معلوماتية                  
    المجموع      إكساءات و      السيارات      ومكتبية      األثاث والمفروشات      البناء      
  س.ل      س .ل      س.ل      س.ل      س.ل      س.ل      
  :كلفة التاريخيةال

    ٨٧٠,٣٨٨,٧٠٧    ٥٨,١١٤,٨٦٦    ٥,٦٨٣,٠٠٠    ٥٥,٣١٢,٣٦٢    ١٧,٨٦٩,٥٩٨    ٧٣٣,٤٠٨,٨٨١  ٢٠١٤ الثاينكانون  ١ الرصيد،
    ٦٥,٥٠٠,٠٥٥    ٣٦٨,٠٠٠    -      ٢,٢٧٢,٣٧٠    ١٢٠,٧٥٠    ٦٢,٧٣٨,٩٣٥  اإلضافات
    ٩٣٥,٨٨٨,٧٦٢    ٥٨,٤٨٢,٨٦٦    ٥,٦٨٣,٠٠٠    ٥٧,٥٨٤,٧٣٢    ١٧,٩٩٠,٣٤٨    ٧٩٦,١٤٧,٨١٦  ٢٠١٤كانون األول   ٣١الرصيد، 
    ٢,٥٢٦,٠٥٠    -      -      ١,٧٠٥,٥٠٠    -      ٨٢٠,٥٥٠  اإلضافات
    ٩٣٨,٤١٤,٨١٢    ٨٦٦,٤٨٢,٥٨    ٥,٦٨٣,٠٠٠    ٥٩,٢٩٠,٢٣٢    ١٧,٩٩٠,٣٤٨    ٧٩٦,٩٦٨,٣٦٦  )غري مدققة( ٢٠١٥ أيلول ٣٠الرصيد، 

  :ستهالكات المتراكمةاال
  )  ٧٤,٢٧١,٦٠١(  )  ١٧,٦٢٥,٣٤٠(  )  ٥,٦٨٣,٠٠٠(  )  ٢٨,٤٠٣,٥٥٦(  )  ١١,٢٠٧,٢٠٨(  )  ١١,٣٥٢,٤٩٧(  ٢٠١٤ الثاينكانون  ١الرصيد، 
  )  ١٦,٧٣٣,١٨٨(  )  ٥٦٢,٤٠٠(      -      )  ٧,٥٨٨,٠٧٢(  )  ١,٠٩٥,٢٥٨(  )  ٧,٤٨٧,٤٥٨(  أعباء السنة -اإلضافات
  )  ٩١,٠٠٤,٧٨٩(  )  ١٨,١٨٧,٧٤٠(  )  ٥,٦٨٣,٠٠٠(  )  ٣٥,٩٩١,٦٢٨(  )  ١٢,٣٠٢,٤٦٦(  )  ١٨,٨٣٩,٩٥٥(  ٢٠١٤كانون األول   ٣١الرصيد، 
  )  ١٦,٦٣٩,٨٩٦(  )  ٤٢٤,٧٦١(      -      )  ٥,٥٦٥,٧٤٨(  )  ٨٢٨,٢٢٣(  )  ٩,٨٢١,١٦٤(  فرتةأعباء ال -اإلضافات
  )  ١٠٧,٦٤٤,٦٨٥(  )  ٨,٦١٢,٥٠١١(  )  ٥,٦٨٣,٠٠٠(  )  ٤١,٥٥٧,٣٧٦(  )  ١٣,١٣٠,٦٨٩(  )  ٢٨,٦٦١,١١٩(  )غري مدققة( ٢٠١٥أيلول  ٣٠الرصيد، 

  :صافي القيمة الدفترية

    ٨٣٠,٧٧٠,١٢٧    ٣٩,٨٧٠,٣٦٥    -      ١٧,٧٣٢,٨٥٦    ٤,٨٥٩,٦٥٩    ٧٦٨,٣٠٧,٢٤٧  )غري مدققة( ٢٠١٥ أيلول ٣٠الرصيد، 

    ٨٤٤,٨٨٣,٩٧٣    ٤٠,٢٩٥,١٢٦    -      ٢١,٥٩٣,١٠٤    ٥,٦٨٧,٨٨٢    ٧٧٧,٣٠٧,٨٦١  ٤٢٠١كانون األول   ٣١الرصيد، 
  



 

  -  -

  و الحسابية الفنيةطيات اإلحتيا  -١١

  :يتكون هذا البند مما يلي
    )غير مدققة( ٢٠١٥ أيلول ٣٠كما في    
  احتياطي إضافي لمطالبات    مطالبات حصلت                 
    المجموع      حدثت ولم يبلغ عنها      ولم يبلغ عنها      مطالبات تحت التسوية      إيرادات غير مكتسبة    
  .س.ل     .س.ل     .س.ل      .س.ل      .س.ل    

  :فرع التأمين
    ٦٢,٠٢٤,٤٢٤    -      -      ٤,٧٥٣,٢٥٠    ٥٧,٢٧١,١٧٤  )احتياطي حسايب(احلياة 
    ٣٦,٩٣١,٦٠٤    ٦,٣٧٧٠٢٢    ٥,٤١١,٧٠٢    ٧,١٠٣,٨٧٣    ١٨,٠٣٩,٠٠٧  البحري

  ٣٣١,٩٤٢,٩١٣   ٦٤,٣٥٠,٠٣٤    ٢٩,٨٩٤,٠٣٥    ١٩٩,٢٩٣,٥٦٤    ٣٨,٤٠٥,٢٨٠  شامل سيارات 
    ٩٢٧,٨٣٢,٧٣٠    ٢٣,٠٩٥,٨٠٩    ٢٦٨,٣٨٥,٠٩٥    ٥٣١,٤٦٤,١٥٨    ١٠٤,٨٨٧,٦٦٨  إلزامي سيارات 

    ١٠٠,٤٨٧,٧١٨    ٢٦,٨٦٠,٩٣٩    ٦,١٨٤,٢٨٠    ١٦,٩٥٧,٨١٧    ٥٠,٤٨٤,٦٨٢  الصحي
    ٣٢,١٣٣,٢٢٤    ١,١٨٤,٠٣٢    ٣,٨٤٧,٠٣٠    ٢٥,٦٤٦,٨٦٥    ١,٤٥٥,٢٩٧  احلريق

    ٤٢٢,١٩٧    ٢٩٤,٠٨٦    ١٦,٧١٠   ١١١,٤٠١    -    اهلندسي
    ٦,٦١٩,٧٦٥    -      ٧٦٦,٧٧٠    -      ٥,٨٥٢,٩٩٥  السفر

    ٦١,٧٥٣,٧٤٠    ١,٦٩٠,٣٨٩    ٩,٥٤١١٤,٩    ٣٢,٧٩٦,٩٣٢    ٢٢,٣٤٦,٨٧٨  احلوادث العامة

  ١,٥٦٠,١٤٨,٣١٥    ١٢٣,٨٥٢,٣١١    ٣١٩,٤٢٥,١٦٣    ٨١٨,١٢٧,٨٦٠    ٢٩٨,٧٤٢,٩٨١    
  

    ٢٠١٤كانون األول   ٣١كما في    
  احتياطي إضافي لمطالبات    مطالبات حصلت                 
    المجموع      حدثت ولم يبلغ عنها      ولم يبلغ عنها      تحت التسويةمطالبات       إيرادات غير مكتسبة    

  .س.ل     .س.ل     .س.ل      .س.ل      .س.ل    :فرع التأمين
    ٥٧,٦٧٨,٦٧٠    -      -      ٤,٨٦٨,٣٨٨    ٥٢,٨١٠,٢٨٢  )احتياطي حسايب(احلياة 
    ٣٣,٩٣٠,١٠١    ٦,٣٧٧,٠٢٢    ٤,٦٤٧,٧٦٣    ٧,٤١٢,٧٧٤    ١٥,٤٩٢,٥٤٢  البحري

    ٣٦٩,٣٠٨,٨٤٣    ٦٤,٣٥٠,٠٣٤    ٢٩,٦١٢,٧٤٢    ١٩٧,٤١٨,٢٨٠    ٧٧,٩٢٧,٧٨٧  شامل سيارات
    ٨٥٤,٦٠٩,٦٨٧    ٢٣,٠٩٥,٨٠٩    ٢٠٣,٩٢٨,٧٣٧    ٥١٨,١٢٩,٥٢٦    ١٠٩,٤٥٥,٦١٥  إلزامي سيارات

    ٨٥,٨٨٢,٧٢٠    ٢٦,٨٦٠,٩٣٩    ٥,٢٤٠,٣٦٦    ٩,٦٥٧,٨٦٢    ٤٤,١٢٣,٥٥٣  لصحيا
    ٣١,٠٥٩,٤٥١    ١,١٨٤,٠٣٢    ٣,٧١٢,٥٠٠    ٢٤,٧٥٠,٠٠٠    ١,٤١٢,٩١٩  احلريق

    ٥٥٣,٩٢٩    ٢٩٤,٠٨٦    ٣٣,٨٩٣    ٢٢٥,٩٥٠    -    اهلندسي
    ٦,٦٠٠,٢٠٦    -      ٨٣٩,٢٧٨    -      ٥,٧٦٠,٩٢٨  السفر

    ٥٤,٩٦٨,٠٦٦    ١,٦٩٠,٣٨٩    ٤,٩١٨,٥٢٧    ٣٢,٧٩٠,١٧٠    ١٥,٥٦٨,٩٨٠  ةاحلوادث العام

  ١,٤٩٤,٥٩١,٦٧٣    ١٢٣,٨٥٢,٣١١    ٢٥٢,٩٣٣,٨٠٦    ٧٩٥,٢٥٢,٩٥٠    ٣٢٢,٥٥٢,٦٠٦    



 

  -  -

  ضريبية المؤجلةالمطلوبات ال   -١٢
  كانون األول  ٣١كما في       أيلول ٣٠كما في     :يتكون هذا البند ممايلي

    ٤٢٠١   )غير مدققة( ٥٢٠١       
  .س.ل      .س.ل        

    ٢,٤٤١,٣١٧        ٣,٦٣٥,٢٣٥    السنة/ الفرتة الرصيد يف بداية 
  مطلوبات ضريبية ناجتة عن التغري يف القيمة العادلة 

      ١,١٩٣,٩١٨          ٢٨,٨٨٠    وفرة للبيعلإلستثمارات املالية املت  
اية الفرتة        ٣,٦٣٥,٢٣٥        ٣,٦٦٤,١١٥    السنة/ الرصيد يف 

  :الضريبية املؤجلة كمايلي املطلوباتحيث مت احتساب رصيد 
  كانون األول  ٣١كما في       أيلول ٣٠كما في         
    ٢٠١٤   )غير مدققة( ٢٠١٥       
  .س.ل      .س.ل        

    ٢٤,٢٣٤,٩٠١        ٢٤,٤٢٧,٤٣٦    دلة لإلستثمارات املالية املتوفرة للبيعالتغري يف القيمة العا
    %١٥          %١٥      معدل ضريبة الدخل

  املطلوبات الضريبية املؤجلة الناجتة عن التغري يف القيمة العادلة
    ٣,٦٣٥,٢٣٥        ٣,٦٦٤,١١٥    لالستثمارات املالية املتوفرة للبيع   

  

  ضريبة الدخل  -١٣
باملئـة مـن صـايف األربـاح اخلاضـعة ١٥والذي حدد الضـريبة مبعـدل  ٢٠٠٥للعام  ٤٣ضريبة الدخل وفقاً ألحكام املرسوم التشريعي رقم يتم تشكيل مؤونة 

  .للضريبة، بدون أية اضافات أخرى
قــارير املاليـة عـن األنظمــة للتعـديالت للوصــول إىل الـدخل اخلاضـع للضــريبة وذلـك بسـبب اخــتالف املعـايري الدوليـة للت الفـرتةيـتم إخضـاع نتيجـة أعمــال 

  :الضريبية السورية وخاصة بالنسبة ملصاريف التأسيس ومؤونة الديون املشكوك بتحصيلها وهي كالتايل
    )غير مدققة( أيلول ٣٠المنتهية في  أشهر تسعةال لفترة        
       ٢٠١٤   ٢٠١٥    
  .س.ل      .س.ل       

   ٥٦,٠٨٢,٠٨٥       ٦٢,١١٩,٤١١    قبل الضريبة الفرتةأرباح 
  ينـزل 

  )  ١٨,٦٣٧,٠٩٠(  )  ٨٥,٥٢٥,٤٣٥(  فروقات أسعار الصرف
  يضاف 

   ٥,٢١٧,٣٧٠       ٩,٨٢١,١٦٤    إستهالك املباين
   ٨,٠٠٠,٠٠٠       ٥,٠٠٠,٠٠٠    خمصص دعاوي قضائية

      ٠٠٠,٠٠٠,٥        ٥,٠٠٠,٠٠٠    خمصص ديون مشكوك فيها
   ٥٥,٦٦٢,٣٦٥    )  ٣,٥٨٤,٨٦٠(  رباح اخلاضعة للضريبةاأل) / ائراخلس(

   ٨,٣٤٩,٣٥٥        -      %)١٥(ضريبة الدخل معدل 
     ٤١٧,٤٦٨       -      %)٥(مسامهة وطنية إلعادة اإلعمار 

   ٨,٧٦٦,٨٢٣       -      موؤنة ضريبة الدخل



 

  -  -

  :إن حركة مؤونة ضريبة الدخل هي كالتايل
    )غير مدققة(أيلول  ٣٠المنتهية في  التسعة أشهر لفترة       
       ٢٠١٤   ٢٠١٥    
  .س.ل      .س.ل       
      ١٢,١٣٨,٢٤٨        ٢٠,٦٥٢,٣٩٤    لرصيد يف بداية الفرتةا

  )  ١٢,١٣٨,٢٤٨(  )  ٢٠,٦٥٢,٣٩٤(  املدفوع خالل الفرتة
      ٨,٧٦٦,٨٢٣        -      إضافات خالل الفرتة

اية الفرتة       ٨,٧٦٦,٨٢٣        -      الرصيد يف 

  
  رأس المال  -١٤

لواحد الرية سورية للسهم  ٥٠٠ سهم بقيمة امسية٢,٠٠٠,٠٠٠ لرية سورية موزع على ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠تأسست الشركة برأمسال مقداره 
  .مرخص و مدفوع بالكامل

تعديل القيمة األمسية لسهم الشركة لتصبح مائة لرية سورية للسهم الواحد يف اجتماع اهليئة العامة غري العادية قررت الشركة  ٢٠١٢ نيسان ٢٤بتاريخ 
 ٩١وذلك متاشيًا مع أحكام املادة  لرية سورية للسهم الواحد ١٠٠سهم بقيمة امسية ١٠,٠٠٠,٠٠٠ الشركةوبذلك يكون العدد اإلمجايل ألسهم 

  .٢٠١١لعام  ٢٩من املرسوم التشريعي رقم 

م على تعديل القيمة اإلمسية لسهم الشركة السورية الدولية  /)٣٢(وافق جملس مفوضي هيئة األوراق واألسواق املالية السورية مبوجب القرار رقم 
آروب سورية لتصبح مائة لرية سورية للسهم الواحد وبذلك يكون العدد اإلمجايل ألسهم الشركة عشرة ماليني سهم بقيمة إمجالية مليار  –مني للتأ

اية يوم األربع. لرية سورية  حزيران  ٦اء كما حدد القرار املذكور تاريخ تنفيذ تعديل القيمة اإلمسية ألسهم الشركة يف سوق دمشق لألوراق املالية يف 
٢٠١٢.  

  
  التغير المتراكم في القيمة العادلة لإلستثمارات المالية المتوفرة للبيع  -١٥

  :يتكون هذا البند ممايلي
  كانون األول  ٣١كما في     أيلول ٣٠كما في         
    ٤٢٠١   )غير مدققة( ٥٢٠١       
  .س.ل      .س.ل        

    ٢٤,٢٣٤,٩٠١        ٢٤,٤٢٧,٤٣٦    )٧إيضاح ( ة املتوفرة للبيعالتغري املرتاكم يف القيمة العادلة لإلستثمارات املالي
  مطلوبات ضريبية ناجتة عن التغري يف القيمة العادلة

  )  ٣,٦٣٥,٢٣٥(  )  ٣,٦٦٤,١١٥(  )٢١يضاح إ(ثمارات املالية املتوفرة للبيع لإلست  

        ٢٠,٥٩٩,٦٦٦        ٢٠,٧٦٣,٣٢١    



 

  -  -

  
  ةفربحية السهم األساسية و المخف  -١٦

  :لبند مما يلييتكون هذا ا
     )غير مدققة( أيلول ٣٠المنتهية في  أشهر تسعةلفترة ال        
        ٢٠١٤   ٢٠١٥    

    ٤٧,٣١٥,٢٦٢      ٦٢,١١٩,٤١١        .)س.ل(صايف ربح الفرتة 
    ١٠,٠٠٠,٠٠٠      ١٠,٠٠٠,٠٠٠        املتوسط املرجح لعدد االسهم

    ٤,٧٣        ٦,٢١          رحبية السهم األساسية و املخفضة
  

  .ذات تأثري على حصة السهم يف األرباح عند حتويلها الشركةا السهم األساسية واملخففة يف القيمة لعدم وجود أدوات أصدر  تتطابق رحبية
  
  المساهمين حقوق في التغييرات بيان  -١٧
      أرباح متراكمة          الفترة أرباح          
  .س.ل          .س.ل          

    ٢٣١,٧٥٨,٥٠٨        -      ٢٠١٤كانون الثاين   ١الرصيد كما يف 
    -          ٤٧,٣١٥,٢٦٢    ٢٠١٤ أيلول ٣٠أشهر املنتهية يف  لتسعةأرباح ا

  )  ١٠,١٤٢,٧٥٣(      -      ٢٠١٣خاص عن أرباح عام ختصيص احتياطي 
  )  ٦٠,٠٠٠,٠٠٠(      -      ٣٢٠١أرباح عام  توزيع

    ١٦١,٦١٥,٧٥٥        ٤٧,٣١٥,٢٦٢    )غري مدقق( ٢٠١٤ أيلول ٣٠الرصيد كما يف 
    -          ١٠٧,١٥٩,٠٥٤    ٢٠١٤كانون األول   ٣١نتهية يف أشهر امل الثالثةأرباح 

      ١٥٤,٤٧٤,٣١٦    )  ١٥٤,٤٧٤,٣١٦(  ٢٠١٤كانون األول   ٣١ختصيص أرباح السنة املنتهية يف 
  )  ١٣,٤٤٩,٨٨١(      -       ٢٠١٤احتياطي قانوين عن أرباح عام ختصيص 

    ٣٠٢,٦٤٠,١٩٠        -      ٢٠١٤كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 
    -          ٦٢,١١٩,٤١١    ٢٠١٥ أيلول ٣٠أشهر املنتهية يف  ةعتسأرباح ال

  )  ١٣,٤٤٩,٨٨١(      -      ٢٠١٤ختصيص احتياطي خاص عن أرباح عام 
  )  ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠(      -      ٢٠١٤توزيع أرباح عام 

    ١٨٩,١٩٠,٣٠٩        ٦٢,١١٩,٤١١    )غري مدقق( ٢٠١٥أيلول  ٣٠الرصيد كما يف 



 

 -  -

  التحليل القطاعي  -١٨
   :كالتايل هي) غري مدققة( ٢٠١٥ أيلول ٣٠ يف املنتهية للفرتة التأمني وعر ف نتائج و إليرادات يالقطاع التحليل إن
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ا     ٤٥٤,٣٨٨,٧٠٨    ٥٤,٦٩٥,٥٠٩    ٧,٨٩٧,٢٠٥    -      ١,٠٨٧,٢٦٩    ٦٩,٩٨٩,٣٠٢    ١٧٧,٦٣٥,٨٥٣    ٦٤,٤٩٣,١٦١    ٥١,٨٤١,٩٧٦    ٢٦,٧٤٨,٤٣٣  األقساط املكتتب 
ا   )  ١٦٧,٥٧٣,٧٨٩(  )  ٤٩,١٥٧,٨٦٨(  )  ٧,٨٩٧,٢٠٥(    -    )  ٨٧٦٠,٨٧(  )  ٤٢,١٠٥,٧٥٠(    -    )  ٤,٩٧٠,٦٩٦(  )  ٤٨,١٢١,٠٦٤(  )  ١٤,٥٦٠,٣٢٨(  حصة معيدي التأمني من األقساط املكتتب 

ا       ٢٨٦,٨١٤,٩١٩    ٥,٥٣٧,٦٤١    -      -      ٣٢٦,٣٩١    ٢٧,٨٨٣,٥٥٢    ١٧٧,٦٣٥,٨٥٣    ٥٩,٥٢٢,٤٦٥    ٣,٧٢٠,٩١٢    ١٢,١٨٨,١٠٥  صايف األقساط املكتتب 
اية الفرتة   )  ٢٩٨,٧٤٢,٩٨١(  )  ٢٢,٣٤٦,٨٧٨(  )  ٥,٨٥٢,٩٩٥(    -    )  ١,٤٥٥,٢٩٧(  )  ٥٠,٤٨٤,٦٨٢(  )  ١٠٤,٨٨٧,٦٦٨(  )  ٣٨,٤٠٥,٢٨٠(  )  ١٨,٠٣٩,٠٠٧(  )  ٥٧,٢٧١,١٧٤(  حصة الشركة من أقساط غري مكتسبة يف 

اية الفرتة     ٨٧,١٧٧,٨٢١    ١٩,٩٢٥,٢٦٤    ٥,٨٥٢,٩٩٥    -      ١,١٤٥,٢٨٦    ٣١,٦٢٣,٢٥١    -      ١,٩٩٣,٥١٣    ١٦,٧٤٢,١٠٦    ٩,٨٩٥,٤٠٦  حصة معيدي التأمني من أقساط غري مكتسبة يف 
    ٣٢٢,٥٥٢,٦٠٦    ١٥,٥٦٨,٩٨٠    ٥,٧٦٠,٩٢٨    -      ١,٤١٢,٩١٩    ٤٤,١٢٣,٥٥٣    ١٠٩,٤٥٥,٦١٥    ٧٧,٩٢٧,٧٨٧    ١٥,٤٩٢,٥٤٢    ٥٢,٨١٠,٢٨٢  ة الشركة من أقساط غري مكتسبة يف بداية الفرتةحص

  )  ٧٢,٢٢٧,٧٩٤(  )  ١٣,٨٣٢,٤٤٢(  )  ٥,٧٦٠,٩٢٨(    -    )  ١,١١٥,٧٠٥(  )  ٢٧,٨٧٨,٠٦٧(    -    )  ١,٧٢١,٩٠٢(  )  ١٤,٢١٧,٢٠٠(  )  ٧,٧٠١,٥٥٠(  حصة معيدي التأمني من أقساط غري مكتسبة يف بداية الفرتة
    ٣٨,٧٥٩,٦٥٢  )    ٦٨٥,٠٧٦(    -      -    )  ١٢,٧٩٧(  )  ٢,٦١٥,٩٤٥(    ٤,٥٦٧,٩٤٧    ٣٩,٧٩٤,١١٨  )    ٢١,٥٥٩(  )  ٢,٢٦٧,٠٣٦(  صايف التغري يف احتياطي أقساط غري مكتسبة

    ٣٢٥,٥٧٤,٥٧١    ٤,٨٥٢,٥٦٥    -      -      ٣١٣,٥٩٤    ٢٥,٢٦٧,٦٠٧    ١٨٢,٢٠٣,٨٠٠    ٩٩,٣١٦,٥٨٣    ٣,٦٩٩,٣٥٣    ٩,٩٢١,٠٦٩  صايف أقساط التأمني املكتسبة
    ١٧,١٦٠,٣٧٨    ١,٦٢٦,٩٥٩    ٣,٩٤٨,٦٠٣    -      ٢٥٥,٧٢٥    ٧٧,٦٢٩    -        ٨٧٧,٥٠١    ٩,٤٩١,٤٤٣      ٨٨٢,٥١٨  عموالت مقبوضة
    ٣٤٢,٧٣٤,٩٤٩    ٦,٤٧٩,٥٢٤    ٣,٩٤٨,٦٠٣    -      ٥٦٩,٣١٩    ٢٥,٣٤٥,٢٣٦    ١٨٢,٢٠٣,٨٠٠    ١٠٠,١٩٤,٠٨٤    ١٣,١٩٠,٧٩٦    ١٠,٨٠٣,٥٨٧  صايف االيرادات

  )  ٢١٨,٤٠٠,٩٧٩(  )  ١١٤,٩٧٣(    -      -    )  ١٨٧,٠٠٠(  )  ٣٤,٤١٨,١٦٣(  )  ١٣٤,٢٤٧,٩٩٠(  )  ٤٦,٥٨٤,٩٢٣(    -    )  ٢,٨٤٧,٩٣٠(  إمجايل املطالبات املدفوعة
    ٢٨,١٤٦,٦١٨      ٨٠,٤٨١    -      -      ١٧٩,٥٨٨    ٢٤,٢٦٠,٣٤٤  )  ٧١,٩٥١(    ٧٣٠,٨٦٦,٢    -        ٩٦٧,٢٩٠  حصة معيدي التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة

  )  ١٩٠,٢٥٤,٣٦١(  )    ٣٤,٤٩٢(    -      -    )  ٧,٤١٢(  )  ١٠,١٥٧,٨١٩(  )  ١٣٤,٣١٩,٩٤١(  )  ٤٣,٨٥٤,٠٥٧(    -    )  ١,٨٨٠,٦٤٠(  صايف املطالبات املدفوعة
اية الفرتة   )  ٨١٨,١٢٧,٨٦٠(  )  ٣٢,٧٩٦,٩٣٢(    -    )  ١١١,٤٠١(  )  ٢٥,٦٤٦,٨٦٥(  )  ١٦,٩٥٧,٨١٧(  )  ٥٣١,٤٦٤,١٥٨(  )  ١٩٩,٢٩٣,٥٦٤(  )  ٧,١٠٣,٨٧٣(  )  ٤,٧٥٣,٢٥٠(  حصة الشركة من مطالبات حتت التسوية يف 

اية الفرتة     ٧٥,٤٢٣,٧٥١    ٢٩,٦٠٩,٩٦٤    -      ١٠٦,٢١٤    ٢٢,٧٦٩,٤٢٧    ١١,٨٧٠,٤٧٢    -      ٣,٥٦٠,٦٣٣    ٤,١٧٩,٧٦٦    ٣,٣٢٧,٢٧٥  حصة معيدي التأمني من مطالبات حتت التسوية يف 
  ٧٩٥,٢٥٢,٩٥٠    ٣٢,٧٩٠,١٧٠    -      ٢٢٥,٩٥٠    ٢٤,٧٥٠,٠٠٠    ٩,٦٥٧,٨٦٢    ٥١٨,١٢٩,٥٢٦    ١٩٧,٤١٨,٢٨٠    ٧,٤١٢,٧٧٤    ٤,٨٦٨,٣٨٨  حصة الشركة من مطالبات حتت التسوية يف بداية الفرتة

  )  ٦٨,١٢٨,٧٥٧(  )  ٣١,٠٩٠,٧٧٢(    -    )  ٢١٩,٣٩٦(  )  ٢٢,١٣٩,٦٢١(  )  ٦,٧٦٠,٥٠٣(    -      -    )  ٣٤,٥١٠,٥٩(  )  ٣,٤٠٧,٨٧٢(  حصة معيدي التأمني من مطالبات حتت التسوية يف بداية الفرتة
  )  ١٥,٥٧٩,٩١٦(  )  ١,٤٨٧,٥٧٠(    -        ١,٣٦٧  )  ٢٦٧,٠٥٩(  )  ٢,١٨٩,٩٨٦(  )  ١٣,٣٣٤,٦٣٢(    ١,٦٨٥,٣٤٩  )    ٢١,٩٢٦(        ٣٤,٥٤١  صايف التغري يف املطالبات حتت التسوية

اية الفرتةحصة الشركة من مطالبات حدثت    )  ٣١٩,٤٢٥,١٦٣(  )  ٤,٩١٩,٥٤١(  )  ٧٦٦,٧٧٠(  )  ١٦,٧١٠(  )  ٣,٨٤٧,٠٣٠(  )  ٦,١٨٤,٢٨٠(  )  ٢٦٨,٣٨٥,٠٩٥(  )  ٢٩,٨٩٤,٠٣٥(  )  ٥,٤١١,٧٠٢(    -    ومل يبلغ عنها يف 
اية الفرتة     ١٨,٥٦١,٠٤٧      ٤,٤٤١,٤٩٦    ٧٦٦,٧٧٠      ١٥,٩٣٢    ٣,٤١٥,٤١٤    ٤,٣٦٤,٧٠٨    -      ٥٣٤,٠٩٥    ٥,٠٢٢,٦٣٢    -    حصة معيدي التأمني من مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها يف 

    ٢٥٢,٩٣٣,٨٠٦      ٤,٩١٨,٥٢٧    ٨٣٩,٢٧٨      ٣٣,٨٩٣    ٣,٧١٢,٥٠٠    ٥,٢٤٠,٣٦٦    ٢٠٣,٩٢٨,٧٣٧    ٢٩,٦١٢,٧٤٢    ٤,٦٤٧,٧٦٣    -    حصة الشركة من مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها يف بداية الفرتة
  )  ١٧,٢٠٥,٣٥٦(  )  ٤,٦٦٣,٦١٧(  )  ٨٣٩,٢٧٨(  )  ٣٢,٩٠٩(  )  ٣,٣٢٠,٩٤٣(  )  ٣,٧٧٤,٤٥٧(    -    )  ٣٠٨,٩٩٢(  )  ٤,٢٦٥,١٦٠(    -    عنها يف بداية الفرتة حصة معيدي التأمني من مطالبات حدثت ومل يبلغ

  )  ٥,١٣٥,٦٦٦٦(  )    ٢٢٣,١٣٥(    -        ٢٠٦  )  ٤٠,٠٥٩(  )  ٣٥٣,٦٦٣(  )  ٦٤,٤٥٦,٣٥٨(  )  ٥٦,١٩٠(  )    ٦,٤٦٧(    -    صايف التغري يف مطالبات حدثت و مل يبلغ عنها 
اية احتياطي إضايف ملحصة الشركة من    )  ١٢٣,٨٥٢,٣١١(  )  ١,٦٩٠,٣٨٩(    -    )  ٢٩٤,٠٨٦(  )  ١,١٨٤,٠٣٢(  )  ٢٦,٨٦٠,٩٣٩(  )  ٢٣,٠٩٥,٨٠٩(  )  ٦٤,٣٥٠,٠٣٤(  )  ٦,٣٧٧,٠٢٢(    -   الفرتةطالبات حدثت ومل يبلغ عنها يف 

  احتياطي إضايف  حصة معيدي التأمني من
اية طالبات حدثت ومل يمل         ٢٦,٦٩٩,٧٣٩    ١,٥٥٧,١٦٧      -        ٢٨٦,١٤٣    ١,٠٨٧,٨٣١    ١٩,٢٦٠,٢٧٥    -      ١٠٩,٥٦١    ٤,٣٩٨,٧٦٢    -    الفرتةبلغ عنها يف 

    ١٢٣,٨٥٢,٣١١      ١,٦٩٠,٣٨٩    -        ٢٩٤,٠٨٦    ١,١٨٤,٠٣٢    ٢٦,٨٦٠,٩٣٩    ٢٣,٠٩٥,٨٠٩    ٦٤,٣٥٠,٠٣٤    ٦,٣٧٧,٠٢٢    -   الفرتةطالبات حدثت ومل يبلغ عنها يف بداية احتياطي إضايف مل حصة الشركة من
  طالبات حدثت احتياطي إضايف مل حصة معيدي التأمني من

  )  ٢٦,٦٩٩,٧٣٩(  )  ١,٥٥٧,١٦٧(    -    )   ٢٨٦,١٤٣(  )  ١,٠٨٧,٨٣١(  )  ١٩,٢٦٠,٢٧٥(    -    )  ١٠٩,٥٦١(  )  ٤,٣٩٨,٧٦٢(    -    الفرتةومل يبلغ عنها يف بداية     
  )  ٨٠,٧١٥,٥٨٢(  )  ١,٧١٠,٧٠٥(    -        ١,٥٧٣  )  ٣٠٧,١١٨(  )  ٢,٥٤٣,٦٤٩(  )  ٧٧,٧٩٠,٩٩٠(    ١,٦٢٩,١٥٩  )    ٩٣٢٨,٣(      ٣٤,٥٤١  صايف التزامات عقود التأمني

  )  ٤٢,٩٦١,٠٩٨(  )    ٢١٩,١٧٦(  )  ٩٦٥,٣١٧(    -    )  ٢٢١,٥٢٤(  )  ٧,٧٨٠,٢٩٢(  )  ١٤,١١٤٢,١٣(  )  ٥,٣٣٣,١١٣(  )  ٤,٣٨٢,١٧٢(  )  ١٠,٨٤٥,٣٩٠(  عموالت مدفوعة ومصاريف أخرى
  )  ٢,٧٢٦,٣٣٢(  )    ٣٢٨,١٧٢(  )  ٤٧,٣٨٣(    -    )  ٦,٥٢٤(  )  ٤١٩,٩٣٦(  )  ١,٠٦٥,٨١٥(  )  ٣٨٦,٩٥٩(  )  ٣١١,٠٥٢(  )  ١٦٠,٤٩١(  راف على التأمني عمولة هيئة اإلش

  )  ٤,٦٣٩,١٨٢(    -      -      -      -      -    )  ٣,١٣٧,١٢٢(  )  ١,٥٠٢,٠٦٠(    -      -    مصاريف اتفاقيات فائض اخلسارة
  )  ٣٢١,٢٩٦,٥٥٥(  )  ٢,٢٩٢,٥٤٥(  )  ١,٠١٢,٧٠٠(      ١,٥٧٣  )  ٥٤٢,٥٧٨(  )  ٢٠,٩٠١,٦٩٦(  )  ٢٢٩,٥٢٧,٩٨٢(  )  ٤٩,٤٤٧,٠٣٠(  )  ٤,٧٢١,٦١٧(  )  ١٢,٨٥١,٩٨٠(  صايف املصاريف

    ٢١,٤٣٨,٣٩٤      ٤,١٨٦,٩٧٩    ٢,٩٣٥,٩٠٣      ١,٥٧٣    ٢٦,٧٤١    ٤,٤٤٣,٥٤٠  )  ٤٧,٣٢٤,١٨٢(    ٥٠,٧٤٧,٠٥٤    ٨,٤٦٩,١٧٩  )  ٢,٠٤٨,٣٩٣(  صايف أرباح فروع التأمني



 

 -  -

  : كالتايل هي) غري مدققة( ٢٠١٤ أيلول ٣٠ يف املنتهية للفرتة التأمني وعر ف نتائج و إليرادات قطاعيال التحليل إن
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ا     ٤٢٢,٠٢٢,٣٩٥    ٣٧,٧٥٠,٧٦٦    ٨,٨٦٣,٩٧٧    -      ٩٨١,٣٢٤    ٥٨,٧٤٨,٣٧٦    ١٨٩,٠٥٥,٧٢٠    ٥٥,٢٥٥,٤٩١    ٤١,٦٥٦,١١٤    ٢٩,٧١٠,٦٢٧  األقساط املكتتب 

ا   )  ١٣٢,٣٧٢,٦٥١(  )  ٣٣,٩٢٥,٨١٤(    )  ٨,٨٦٣,٩٧٧(    -    )  ٢٧٦٨٦,٩(  )٣٥,٨٦٣,٧٧٧(    -    )  ٤,١٠٦,٨٠٨(  )  ٣٨,٠٢١,٤٤٦(  )  ١٠,٩٠٣,٩٠٢(  حصة معيدي التأمني من األقساط املكتتب 
ا       ٢٨٩,٦٤٩,٧٤٤    ٣,٨٢٤,٩٥٢    -      -      ٢٩٤,٣٩٧    ٢٢,٨٨٤,٥٩٩    ١٨٩,٠٥٥,٧٢٠    ٥١,١٤٨,٦٨٣    ٣,٦٣٤,٦٦٨    ١٨,٨٠٦,٧٢٥  صايف األقساط املكتتب 

اية الفرتةحصة الشركة من أقس   )  ٣٤٢,٤٠٦,٤٣٧(  )  ١٥,٧٤٧,٣٩٧(  )  ٥,٥٦٩,٠٢٨(    -    )  ٩٥٣,٤١٧(  )  ٤٢,٤٥٩,٤٠٧(  )  ١١٢,٣٥٥,٩٩٨(  )  ٩٩,٤٥١,٢٤١(  )  ١٢,٠٥٣,٦٣٨(  )  ٥٣,٨١٦,٣١١(  اط غري مكتسبة يف 
اية الفرتة     ٦٩,٣١٨,٣٩٨    ١٣,٩٥٨,٧٥١    ٥,٥٦٩,٠٢٨    -      ٧٦٤,٨٥٩    ٢٨,٥٥٨,٣٧٨    -      ١,٧٦٣,١٠٨    ١٠,٧٨٩,١٤٦    ٧,٩١٥,١٢٨  حصة معيدي التأمني من أقساط غري مكتسبة يف 

    ٣٨٨,٩٣٥,٤٤٨    ١٥,٤٩٦,٥٩٦    ٥,٦٣٦,٥١٢    -      ٩٣٠,٦٩٢    ٤٠,٢٣٩,٩٩٣    ٨٩,١٩٦,٠٨٥    ١٧٨,٣١٧,٤٣٥    ١٣,٦٧٢,٤٢٨    ٤٥,٤٤٥,٧٠٧  لشركة من أقساط غري مكتسبة يف بداية الفرتةحصة ا
  )  ٦٨,١١٠,٧١٧(  )  ١٤,٢٥٩,٩١٢(  )  ٥,٦٣٦,٥١٢(    -    )  ٧٩٢,١٤٦(  )  ٧,٤٦١٢٦,٣٩(    -    )  ١,٦١٢,٣٩٨(  )  ١١,٨٣٩,٧٩١(  )  ٧,٥٧٢,٤٩٧(  حصة معيدي التأمني من أقساط غري مكتسبة يف بداية الفرتة

    ٤٧,٧٣٦,٦٩٢  )  ٥٥١,٩٦٢(    -      -    )  ٥٠,٠١٢(  )  ٥٨,٤٩٧(  )  ٢٣,١٥٩,٩١٣(    ٧٩,٠١٦,٩٠٤    ٥٦٨,١٤٥  )  ٨,٠٢٧,٩٧٣(  صايف التغري يف احتياطي أقساط غري مكتسبة
    ٣٣٧,٣٨٦,٤٣٦    ٣,٢٧٢,٩٩٠    -      -      ٢٤٤,٣٨٥    ٢٢,٨٢٦,١٠٢    ١٦٥,٨٩٥,٨٠٧    ١٣٠,١٦٥,٥٨٧    ٤,٢٠٢,٨١٣    ١٠,٧٧٨,٧٥٢  صايف أقساط التأمني املكتسبة

    ١٥,٣٠٦,٦٦٩    ١,١٢٠,٤٢١    ٤,٤٣١,٩٨٨    -      ٢٠٦,٠٧٨    ١٤٩,٣٤١    -        ٨٨١,٣٣٢    ١٨٣,٧,٧٥٦    ٧٦١,٣٢٦  عموالت مقبوضة
    ٣٥٢,٦٩٣,١٠٥    ٤,٣٩٣,٤١١    ٤,٤٣١,٩٨٨    -      ٤٥٠,٤٦٣    ٢٢,٩٧٥,٤٤٣    ١٦٥,٨٩٥,٨٠٧    ١٣١,٠٤٦,٩١٩    ١١,٩٥٨,٩٩٦    ١١,٥٤٠,٠٧٨  صايف االيرادات

  )  ١٧١,٠١٤,٥٢٢(  )    ٣٣٥,٣٩٤(    -      -      -    )٢٨,١٢٥,٤٠٦(  )  ٩١,٢٠٥,٨٤٣(  )  ٤٦,٠٧٨,٧٥٩(  )  ١,٠٠٠,٠٠٠(  )  ٤,٢٦٩,١٢٠(  إمجايل املطالبات املدفوعة
    ٢٥,١٤٩,٢٦٥    ١,٨٠٢,٣٦٨    -      -      -      ٢٠,٣٢٥,٣٣٦    -      ٥٥٢,٦٢٢      ٦٣٥,٦٢٥    ١,٧٦٣,٣٨٤  حصة معيدي التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة

  )  ١٤٥,٨٦٥,٢٥٧(    ١,٤٦٦,٩٧٤    -      -      -    )  ٧,٨٠٠,٠٧٠(  )  ٩١,٢٠٥,٨٤٣(  )  ٤٥,٤٥٦,٢٠٧(  )  ٣٦٤,٣٧٥(  )  ٢,٥٠٥,٧٣٦(  صايف املطالبات املدفوعة
اية الفرتة   )  ٨٠٦,٩٩٦,٤٦٧(  )  ٣٢,٨١٠,١٧٠(    -    )  ٢٢٠,٧٦٧(  )  ٢٣,٦٠٧,٥٠٠(  )  ٩,٧٩٣,٦٦٣(  )  ٥١١,٣٤٤,٢٢٥(  )  ٢٠٤,٩٧٤,٩٨٢(  )  ١٧,٦٥٠,٣٣٤(  )  ٦,٥٩٤,٨٢٦(  حصة الشركة من مطالبات حتت التسوية يف 

اية الفرتة     ١٠٠,٣٥٥,٥٩٩    ٣٠,٧٢٢,٨٥٣      -      ٢١٤,٥١٤    ٢١,٣٢٥,٠٦٤    ٦,٨٥٥,٥٦٤    ٢٦,٢٦٨,٣٥٢    ١,٥٠٧,٥٠١    ٩,٦٢٩,٣٧٣    ٣,٨٣٢,٣٧٨  حصة معيدي التأمني من مطالبات حتت التسوية يف 
    ٧١٦,٥٠١,٩٧٥    ٣٤,٦٧٣,٢٣١    -      ٢١٩,٩٦٣    ٢٠,٥٥٧,٥٠٠    ٨,٣٩٧,٥١٥    ٤٢٩,٢١٥,١١٥    ١٩٦,٧٧٦,٩٠٦    ١٩,٧١٥,٨٩٦    ٦,٩٤٥,٨٤٩  حصة الشركة من مطالبات حتت التسوية يف بداية الفرتة

  )  ٧١,٨٩٦,٠٢٧(  )  ٣٠,٦١٢,٦٤٩(    -    )  ٢١٤,٠٢٢(  )  ١٩,١٩٠,٠٦٤(  )  ٥,٩٤٢,٣٨٩(    -      -    )  ١١,٦٨٧,٣٠٩(  )  ٤,٢٤٩,٥٩٤(  حصة معيدي التأمني من مطالبات حتت التسوية يف بداية الفرتة
  )  ٦٢,٠٣٤,٩٢٠(    ١,٩٧٣,٢٦٥    -    )  ٣١٢(  )  ٩١٥,٠٠٠(  )  ٤٨٢,٩٧٣(  )  ٥٥,٨٦٠,٧٥٨(  )  ٦,٦٩٠,٥٧٥(      ٧,٦٢٦  )  ٦٦,١٩٣(  صايف التغري يف املطالبات حتت التسوية

اية الفرتة حصة الشركة من مطالبات حدثت ومل يبلغ   )  ٢٣١,٠٤٨,٣٨١(  )  ٤,٩٢١,٥٢٧(  )  ٩٥٣,٥٦٢(  )  ٣٣,١١٥(  )  ٣,٥٤١,١٢٥(  )  ٥,٥٦٠,٣٥٠(  )  ١٨١,٦٧٦,٣٦٤(  )  ٣٠,٧٤٦,٢٤٧(  )  ٣,٦١٦,٠٩١(    -    عنها يف 
اية الفرتة     ٢٠,٣٠٧,٥٩٦    ٤,٦٠٨,٤٢٩    ٩٥٣,٥٦٢    ٣٢,١٧٧    ٣,١٩٨,٧٦٠    ٤,٠٠١,٦٥٠    ٣,٩٤٠,٢٥٣    ٣٣٦,٠٢١    ٣,٢٣٦,٧٤٤    -    حصة معيدي التأمني من مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها يف 

    ٢٢٧,٨٥١,١٧٤    ٥,٢٠٠,٩٨٥      ٦٨٦,٢٨٢    ٣٢,٩٩٤    ٣,٠٨٣,٦٢٥    ٥,٤٣٦,١١٦    ١٧٩,٧٩٢,٩٠٨    ٢٩,٥١٦,٥٣٦    ٤,١٠١,٧٢٨    -    حصة الشركة من مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها يف بداية الفرتة
  )  ١٥,٩٦٧,٨٧٥(  )  ٤,٥٩١,٨٩٧(  )  ٦٨٦,٢٨٢(  )  ٣٢,١٠٣(  )  ٢,٨٧٨,٥١٠(  )  ٣,٩٠٣,٠٨٠(    -    )  ٣٢٤,٠٦٥(  )  ٣,٥٥١,٩٣٨(    -    ها يف بداية الفرتةحصة معيدي التأمني من مطالبات حدثت ومل يبلغ عن

    ٥١٤,١,١٤٢     ٢٩٥,٩٩٠      -    )  ٤٧(  )  ١٣٧,٢٥٠(  )  ٢٥,٦٦٤(    ٢,٠٥٦,٧٩٧  )  ١,٢١٧,٧٥٥(      ١٧٠,٤٤٣    -    صايف التغري يف مطالبات حدثت و مل يبلغ عنها 
اية احتياطي إضايف ملحصة الشركة من    )  ١٢٣,٨٥٢,٣١١(  )  ١,٦٩٠,٣٨٩(    -    )  ٢٩٤,٠٨٦(  )  ١,١٨٤,٠٣٢(  )  ٢٦,٨٦٠,٩٣٩(  )  ٢٣,٠٩٥,٨٠٩(  )  ٦٤,٣٥٠,٠٣٤(  )  ٦,٣٧٧,٠٢٢(    -  الفرتةطالبات حدثت ومل يبلغ عنها يف 

  احتياطي إضايف  حصة معيدي التأمني من
اية  طالبات حدثت ومل يبلغ عنهامل         ٢٦,٦٩٩,٧٣٩    ١,٥٥٧,١٦٧      -        ٢٨٦,١٤٣    ١,٠٨٧,٨٣١    ١٩,٢٦٠,٢٧٥    -      ١٠٩,٥٦١    ٤,٣٩٨,٧٦٢    -    الفرتةيف 

    ١٢٣,٨٥٢,٣١١    ١,٦٩٠,٣٨٩    -        ٢٩٤,٠٨٦    ١,١٨٤,٠٣٢    ٢٦,٨٦٠,٩٣٩    ٢٣,٠٩٥,٨٠٩    ٦٤,٣٥٠,٠٣٤    ٦,٣٧٧,٠٢٢    -  الفرتةطالبات حدثت ومل يبلغ عنها يف بداية احتياطي إضايف مل حصة الشركة من
  طالبات حدثت احتياطي إضايف مل حصة معيدي التأمني من

  )  ٢٦,٦٩٩,٧٣٩(  )  ١,٥٥٧,١٦٧(    -    )  ٢٨٦,١٤٣(  )  ١,٠٨٧,٨٣١(  )  ١٩,٢٦٠,٢٧٥(    -    )  ١٠٩,٥٦١(  )  ٤,٣٩٨,٧٦٢(    -    الفرتةومل يبلغ عنها يف بداية     
    -      -      -      -      -      -      -      -      -      -    عنهامل يبلغ و طالبات حدثت صايف التغري يف احتياطي إضايف مل

  )  ٦٠,٨٩٢,٤٠٦(    ٢,٢٦٩,٢٥٥    -    )  ٣٥٩(  )  ١,٠٥٢,٢٥٠(  )  ٥٠٨,٦٣٧(  )  ٥٣,٨٠٣,٩٦١(  )  ٧,٩٠٨,٣٣٠(      ١٧٨,٠٦٩  )  ٦٦,١٩٣(  صايف التزامات عقود التأمني
  )  ٥٧,٠٧٧,٩٣١(  )  ٢,٦٥٠,٦٦٨(  )  ١,٨٧٩,٣٣٣(    -    )  ٢٠٣,٨٩٥(  )  ٨,٢٠٢,٢٣١(  )  ٧٩٢١,٥٦٧,٦(    )  ٩,٣٤٥,٢١٠(  )  ٦,٦٩٩,٧٥٢(  )  ٦,٥٢٩,١٦٣(  عموالت مدفوعة ومصاريف أخرى

  )  ٢,٥٣٢,١٣٥(  )    ٢٢٦,٥٠٥(  )  ٥٣,١٨٤(    -    )  ٥,٨٨٨(  )  ٣٥٢,٤٩٠(  )  ١,١٣٤,٣٣٤(    )  ٣٣١,٥٣٣(  )  ٢٤٩,٩٣٧(  )  ١٧٨,٢٦٤(  يئة اإلشراف على التأمنيهعمولة 
  )  ٣,٩١٥,٠٠٠(    -        -      -      -      -    )  ٣,٠٥١,٢٥٣(  )  ٧٨٦٣,٧٤(    -      -    مصاريف اتفاقيات فائض اخلسارة

  )  ٢٧٠,٢٨٢,٧٢٩(      ٨٥٩,٠٥٦    )  ١٧١,٩٣٢,٥(  )  ٣٥٩(  )  ١,٢٦٢,٠٣٣(  )  ١٦,٨٦٣,٤٢٨(  )  ١٧٠,٧٦٣,٠٧٠(  )  ٦٣,٩٠٥,٠٢٧(  )  ٧,١٣٥,٩٩٥(  )  ٩,٢٧٩,٣٥٦(  صايف املصاريف
    ٨٢,٤١٠,٣٧٦    ٥,٢٥٢,٤٦٧      ٢,٤٩٩,٤٧١  )  ٣٥٩(  )  ٨١١,٥٧٠(    ٦,١١٢,٠١٥  )  ٦٧,٢٦٣٤,٨(    ٦٧,١٤١,٨٩٢    ٤,٨٢٣,٠٠١    ٢,٢٦٠,٧٢٢  التأمنيصايف أرباح فروع 

  



 

  -  -

ا حتت فرع التأمني اإللزامي على البنود التالية*   :تتوزع األقساط املكتتب 
     )غير مدققة( أيلول ٣٠المنتهية في  أشهر تسعةلفترة ال        
        ٢٠١٤   ٢٠١٥    

    ١٨٣,٢٩٤,١٩٣        ١٦٥,٩١٦,٤١٣      الزامي 
      ٢,١٧٠,٦٥٤        ٢,٧٧٨,٠٤٥    الزامي حدودي
   ٣٣,٥٩٠,٨٧        ٨,٩٤١,٣٩٥    بطاقة برتقالية 

        ٠١٨٩,٠٥٥,٧٢       ١٧٧,٦٣٥,٨٥٣    
  
  االلتزامات الطارئة  -١٩

ا وفق التطبيقات املوضوعة من قبـل السـلطات املال يـة و التنظيميـة ومـن قبـل كما هو متعارف عليه يف اجلمهورية العربية السورية فإن الشركة تقوم بعمليا
  .٢٠٠٩ -٢٠٠٨ -٢٠٠٧ -٢٠٠٦عن األعوام مت دراسة أعمال الشركة ضريبياً . على التأمني السوريةهيئة اإلشراف 

خاص احتياطي ومتت املوافقة على ختصيص  ٢٠١٤ل كانون األو   ٣١ة يف تهيللسنة املن ٢٠١٥أيار  ١٢بتاريخ مت عقد اجلمعية العمومية للشركة   *
  .لرية سورية ١٣,٤٤٩,٨٨١بقيمة 

  
  القيمة العادلة وإدارة المخاطر   -٢٠

  :القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املايل  )أ ( 
بتـاريخ بيـان الوضـع املـايل، باسـتثناء املوجـودات املاليـة  املوقوفـةال يوجد فـرق جوهري بـني القيمـة الدفرتيــة والقيمـة العادلـة للموجـودات واملطلوبـات املاليـة 

  .حقوق املسامهنيحملددة بالقيمة العادلة من خالل ا
مــة العادلــة حبســب يتضــمن اجلــدول التــايل القيمــة الدفرتيــة والقيمــة العادلــة للموجــودات واملطلوبــات املاليــة يف البيانــات املاليــة، إضــافة إىل طــرق قيــاس القي

ن قيمتها الدفرتية موازية لقيمتهـا ألة على أساس القيمة العادلة نظراً العتبار اإلدارة سجاملمت استثناء املوجودات واملطلوبات املالية وغري . تراتبية اخليارات
 :العادلة

     )غير مدققة( ٥٢٠١ أيلول ٣٠في  كما    
  الفرق              القيمة العادلة            القيمة      

  ) نقصان/ (زيادة    المجموع    المستوى الثالث    المستوى الثاني    المستوى االول      االسمية الصافية    إيضاح  
  . س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      

    العادلة  بالقيمةالموجودات المالية المقيمة 
    ٢٤,٤٢٧,٤٣٦  ١٠٥,١٦٠,٠٦٩    -      -    ١٠٥,١٦٠,٠٦٩  ٨٠,٧٣٢,٦٣٣    لبيعلاستثمارات مالية متوفرة 



 

  -  -

     ٤٢٠١كانون االول   ٣١في  كما    
  الفرق              القيمة العادلة            القيمة      

     )نقصان/ (زيادة       المجموع      المستوى الثالث      المستوى الثاني      المستوى االول      االسمية الصافية    إيضاح  
  . س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      

  الموجودات المالية المقيمة بالقيمة العادلة 
  ٢٤,٢٣٤,٩٠١  ١٠٤,٩٦٧,٥٣٤    -      -    ١٠٤,٩٦٧,٥٣٤    ٨٠,٧٣٢,٦٣٣  ٧  لبيعلاستثمارات مالية متوفرة 

  .مل يكن هناك أي حتويالت بني املستوى األول واملستوى الثاين خالل العام
  

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

  .املنظورة اهلامة املستخدمة
  حساسية المعطيات       تعالقة المعطيا                            
  غير المنظورة على      غير المنظورة      معطيات غير                      
     القيمة العادلة      لةالعادمع القيمة       منظورة هامة      سس التقييمأ      تاريخ التقييم      الموجودات المالية  
    ال ينطبق      ال ينطبق      ال ينطبق    القيمة العادلة استناداً إىل السعر    ٢٠١٥ أيلول ٣٠      استثمارات مالية متوفرة للبيع  
        صدر األسهم ماملقدم من               

  :دارة خماطر التأمنيإ  )ب(

  خماطر التأمني 

دارة خماطر التأمـني مـن خالل إلميكن . تأكد من حدوث، توقيت أو قيمة املطلوبات التأمينيةإن خماطر التأمني هي املخاطر اليت يولدها عدم ال
  .متابعة كمية و تكوين اإلنتاج اجلديد، متابعة صحة التسعري ومتابعة املطالبات الفعلية مقابل املطالبات املتوقعة

تتبع ذلك من مطالبات ذات قيم غري مؤكدة نظراً إىل طبيعة عقد يعترب اخلطر مبوجب أي عقد تأمني احتمال حتقق حدث مؤمن عليه و ما يس
  .التأمني ، يكون حتقق هذا اخلطر مفاجئاً و بالتايل ال ميكن توقعه

كورة إن اخلطر األساسي الذي تواجهه شركات التأمني مبوجب عقودها التأمينية هو أن تفوق املطالبات الفعلية و تسديدات املنافع القيمـة املذ 
 ند املطلوبات التأمينية إضافة إىل احتمال تسعري غري مالئم لألخطار ووضع األقساط غري املناسبة و االكتتاب بأخطار سيئة أو غري قابلةحتت ب
ا تتعدى املبالغ اليت كانت مقدرة وختتلف األرقام الفعلية ومبالغ املطالبات و ا للتأمني ملنافع من ، بناء عليه فإن تواتر املطالبات و املنافع وحد

  .سنة إىل أخرى عن التقديرات املتوقعة
ا وقد طـورت الشركة  ىأضف إىل ذلك أنه كلما تنوعت احملفظة التأمينية، كلما كانت أقل عرضة للتأثر بالتغريات اليت تطرأ عل أي من تكوينا

ا و ضمن كل فئة من تلك الفئـات لتوسيـع قاعـدة األخطار بغية  اسرتاتيجية االكتتاب بعقود التأمني لتنويع األخطار التأمينية اليت تقبل 
  .ختفيض نسبة التغري يف النتيجة املتوقعة

ـع تدير الشركة أخطارها من خالل اسرتاتيجية اكتتاب سليمة و معاهدات إعادة تأمني ذات فئة ممتازة و معاجلة احلوادث معـاجلة فعـالة و تض
  . املالئمة الختيار األخطارالشركة األسس االكتتابية اليت توفر املعايري

، البحري %٦فرع احلياة : على فروع التأمني بالشكل التايل ٢٠١٥ أيلول ٣٠أشهر املنتهية يف  تسعةو قد توزعت احملفظة التأمينية لفرتة ال
  %.١٣، احلوادث العامة %٢، السفر %٠,٥، احلريق %١٥، الصحي %١٤، سيارات شامل %٣٩، سيارات إلزامي %١١



 

  -  -

، البحري %٧فرع احلياة : على فروع التأمني بالشكل التايل ٢٠١٤أيلول  ٣٠توزعت احملفظة التأمينية لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف و قد 
  %.٩، احلوادث العامة %٢، السفر %٠، احلريق %١٤، الصحي %١٣، سيارات شامل %٤٥، سيارات إلزامي %١٠

  خماطر إعادة التأمني 
ذلك كما هو معمول به يف  ود إعادة تأمني مع شركات أخرى، لتقليص املخاطر املالية النامجة عن املطالبات الكبرية، وقامت الشركة بإبرام عق
  .باقي شركات التأمني

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

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

  .ةإن حجم املخاطر احملتفظ به يتناسب مع القواعد العملية ومقياس املقارنة العام، واألكثر أمهية، هو االحتفاظ بنسبة سيولة عالية للشرك
ا جتاه املؤمن هلم زمة جتاه املؤمن هلم باحلصة املعاد تأمينها حىت يف وتبقى الشركة ملت. إن عقود أقساط إعادة التأمني ال حتل الشركة من التزاما

ا إعادة حال عدم وفاء شركة   .التأمني بالتزاما
  

  السوق خماطر

املخاطر النامجة عن  تنشأ هذه املخاطر من التغريات يف قيمة، أو اإليرادات النامجة عن املوجودات أو الفوائد أو أسعار صرف العمالت مبا فيها
  .ملوجودات و املطلوباتعدم التطابق بني ا

  السيولة خماطر

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



 

  -  -

  
    )غير مدققة( ٥٢٠١ أيلول ٣٠كما في        
    المجموع      أكثر من سنة      أقل من سنة        
  .س.ل      .س.ل      .س.ل        

  الموجودات  
    ٣٨٢,٥٨٥,٩٦٢    -      ٣٨٢,٥٨٥,٩٦٢  يوازي النقد ماو  النقد
    ١,٧٧٩,٤٥٩,١٢١    -      ١,٧٧٩,٤٥٩,١٢١  املصارف لدى ألجل ودائع

    ١٠٥,١٦٠,٠٦٩    -      ١٠٥,١٦٠,٠٦٩  وفرة للبيعاستثمارات مالية مت
    ٣٨,٥٢٨,٦٤٦    -      ٣٨,٥٢٨,٦٤٦  تأمني كالءو و  وسطاء ،عمالء مدينون

    ٧١,٧٣٧,٧٢١    -      ٧١,٧٣٧,٧٢١  التأمني إعادةو  التأمني شركات من مدينة حسابات
    ٢٠٧,٨٦٢,٣٥٨    -      ٢٠٧,٨٦٢,٣٥٨  ةاحلسابيو  الفنية اتاالحتياطي من التأمني معيدي حصة

    ٢,٨٩٧,٥٢٠    -      ٢,٨٩٧,٥٢٠  ذات عالقة أطراف-مدينة ممذ
    ٨٨,٥٦٣,٧٣٢    -      ٨٨,٥٦٣,٧٣٢  أخرى موجوداتو  مقبوضة غري مستحقة فوائد
    ٠٠٠,٠٠٠,٢٥    ٠٠٠,٠٠٠,٢٥    -    التأمني على اإلشراف هيئة لصاحل جممدة وديعة

      ٩٢٢,٧٠١,٧٩٥,١    ٠٠٠,٠٠٠,٢٥    ٩٢٢,٦٧٦,٧٩٥,١    
  المطلوبات  

    ٢١٣,١١٥,٩٢٥    -      ٢١٣,١١٥,٩٢٥  التأمني إعادةو  التأمني لشركات دائنة حسابات
    ٢٩,٥٢٥,٣٤٩    -      ٢٩,٥٢٥,٣٤٩  تأمني وسطاءو  دائنون عمالء

    ١,٥٦٠,١٤٨,٣١٥    -      ١,٥٦٠,١٤٨,٣١٥  احلسابيةو  الفنية اإلحتياطيات
    ٢٣١,٤٦٥,٨٥٦    -      ٢٣١,٤٦٥,٨٥٦  خمتلفون دائنونو  دائنة ذمم
    ٤٣,٥٤٣,٦٧٥    -      ٤٣,٥٤٣,٦٧٥  القةذات ع أطراف- دائنة ذمم

    ٣,٦٦٤,١١٥    -      ٣,٦٦٤,١١٥  ية املؤجلةضريبال املطلوبات

      ٢,٠٨١,٤٦٣,٢٣٥    -      ٢,٠٨١,٤٦٣,٢٣٥    

    ٤٦٢٠,٣٣١,٨٩    ٢٥,٠٠٠,٠٠٠    ٨٩٤,٥٩٥,٣٣١  السيولة فجوة    
  



 

  -  -

    ٢٠١٤ األول كانون ٣١ في كما        
    المجموع      سنة من أكثر      سنة لغاية        
  .س.ل      .س.ل      .س.ل        

  الموجودات  
    ٤٣٤,٧٥١,٩٦٠    -      ٤٣٤,٧٥١,٩٦٠  يوازي النقد ماو  النقد
  ١,٦١٩,٨٧٥,٠٩١    -      ١,٦١٩,٨٧٥,٠٩١  املصارف لدى ألجل ودائع

    ١٠٤,٩٦٧,٥٣٤    -      ١٠٤,٩٦٧,٥٣٤  استثمارات مالية متوفرة للبيع
    ٤٦,٢٨٨,١٦٠    -      ٤٦,٢٨٨,١٦٠  تأمني كالءو و  وسطاء ،عمالء مدينون

    ٢,٤٣٢,٧٧٣    -      ٢,٤٣٢,٧٧٣  التأمني إعادةو  التأمني شركات من مدينة ساباتح
    ١٨٤,٢٦١,٦٤٦    -      ١٨٤,٢٦١,٦٤٦  ةاحلسابيو  الفنية اتاالحتياطي من التأمني معيدي حصة
    ٦,٦١٤,٠٤٤    -      ٦,٦١٤,٠٤٤  ذات عالقة أطراف-مدينة ذمم
    ١٠٣,٠٦٠,٩١٨    -      ١٠٣,٠٦٠,٩١٨  أخرى موجوداتو  مقبوضة غري مستحقة فوائد
    ٠٠٠,٠٠٠,٢٥    ٠٠٠,٠٠٠,٢٥    -    التأمني على اإلشراف هيئة لصاحل جممدة وديعة

      ٢,٥٢٧,٢٥٢,١٢٦    ٠٠٠,٠٠٠,٢٥    ٢,٥٠٢,٢٥٢,١٢٦    
  المطلوبات  

    ١٣٢,١١٣,٢٥٤    -      ١٣٢,١١٣,٢٥٤  التأمني إعادةو  التأمني لشركات دائنة حسابات
    ٢٦,٥٠٨,٨٦١    -      ٢٦,٥٠٨,٨٦١  تأمني وسطاءو  دائنون عمالء

  ١,٤٩٤,٥٩١,٦٧٣    -      ١,٤٩٤,٥٩١,٦٧٣  احلسابيةو  الفنية اإلحتياطيات
    ١٧٩,٠١٦,٠٩٨    -      ١٧٩,٠١٦,٠٩٨  خمتلفون دائنونو  دائنة ذمم
    ٢٦,٨٢١,٣٢٩    -      ٢٦,٨٢١,٣٢٩  ذات عالقة أطراف- دائنة ذمم

    ٣,٦٣٥,٢٣٥    -      ٣,٦٣٥,٢٣٥  ية املؤجلةضريبال املطلوبات
    ٢٠,٦٥٢,٣٩٤    -      ٢٠,٦٥٢,٣٩٤  مؤونة ضريبة الدخل

      ١,٨٨٣,٣٣٨,٨٤٤    -      ١,٨٨٣,٣٣٨,٨٤٤    

    ٦٤٣,٩١٣,٢٨٢    ٢٥,٠٠٠,٠٠٠    ٦١٨,٩١٣,٢٨٢  السيولة فجوة    

   التسليف خماطر

ليت تتبع إن متابعة خماطر التسليف هي من مسؤولية الشركة ا. جتاه الشركة مخماطر التسليف بعدم إمكانية املدينني من الوفاء بالتزاما تتمثل
مبادئ توجيهية صارمة تأخذ بعني االعتبار معدل التصنيف األدىن للمقرتضني و التنويع يف خماطر التسليف يف كافة أقسام الشركة املعرضة 

  .لتلك املخاطر و خاصة قسمي االستثمارات وإعادة التأمني



 

  -  -

  خماطر العمالت األجنبية

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

  .ؤثر على قيمة املوجودات واملطلوبات املاليةتتنشأ هذه املخاطر من احتمال أن التقلبات يف أسعار صرف العمالت قد 
  :تتلخص القيمة الدفرتية لألصول املالية كما يلي

    المطلوبات      الموجودات      
    كانون األول  ٣١كما في       أيلول ٣٠كما في       كانون األول  ٣١كما في       أيلول ٣٠كما في       
    ٤٢٠١      )غير مدققة( ٥٢٠١      ٤٢٠١      )غير مدققة( ٥٢٠١      
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      
    ٣٩٤,٣٧٠,٨٦٨    ٥٥٩,٤٥٥,٠٧٦    ٦١٩,٣٦١,٢٠٢    ٨١٤,١٥٨,٢٠٥  دوالر أمريكي  
    ٥,٤٨١,٤٢٨    ٧,٠٤٤,٥٤٢      ٦٥,١٩٩      ٨٢,٣٧٨  يورو  

  
تدل على زيادة  أدناهاألرقام املذكورة %. ١٠مت إعداد هذا التحليل بفرض تراجع صرف سعر اللرية السورية مقابل العمالت األجنبية بنسبة 

% ١٠السورية بنسبة قيمة اللرية  سنعند حت ،%١٠الشركة وذلك عند تراجع سعر صرف اللرية السورية مقابل العمالت األجنبية بنسبة  أرباح
  .مقابل العمالت األخرى سيكون هناك نفس التاثري على صايف اخلسارة ولكن ستظهر كمية اآلثر بإشارة معاكسة

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

    والخسائر األثر على األرباح                  
    كانون األول  ٣١كما في       أيلول ٣٠كما في                   
    ٤٢٠١      )غير مدققة( ٥٢٠١                  
   .س.ل      .س.ل                  
    ٢٢,٤٩٩,٠٣٣    ٢٥,٤٧٠,٣١٣              دوالر أمريكي  
  )  ٥٤١,٦٢٣(  )  ٦٩٦,٢١٦(              يورو  

  
  خماطر معدل الفائدة

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

 .ال توجد لدى الشركة ارصدة حساسة لتغري أسعار الفائدة

  خماطر العمليات
الداخلية  مليات هي خماطرة اخلسارة أو التأثريات السلبية على العمل الناجتة عن عدم صحة أو فشل اإلجراءات التطبيقيةإن خماطر الع  

تتم إدارة خماطر العمليات من خالل هيكلية تتطلب حتديد املخاطر . واألشخاص و األنظمة الداخلية للشركة أو عن أحداث خارجية
إن املخاطر اإلسرتاتيجية حتدد . بة حدوثها و من خالل طرق تقييم ذاتية ملتابعة فعالية هذه اإلجراءاتوطرق تقييمها حبسب تأثريها و نس  

  .وتتابع من خالل عملية التخطيط السنوية



 

  -  -

  رأس المال كفاية  -٢١
 

قرار رقم ( ٢٠٠٨نون األول كا  ١١تبع الشركة سياسة إلدارة رأس املال و ذلك متاشيًا مع تعليمات هيئة اإلشراف على التأمني الصادرة يف ت
  %.١٥٠يشرتط هذا القرار أن ال تتدىن نسبة املالءة لدى الشركة عن . حول حتديد كفاية األموال اخلاصة) ١٠٠\٢١٠

  :مت احتساب نسبة املالءة كما يلي
  كانون األول  ٣١كما في        أيلول ٣٠كما في     
     ٤٢٠١      )غير مدققة( ٥٢٠١    
 .س.ل      .س.ل    

  ملتوفررأس املال ا
    ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  رأس املال املكتتب به
    ٨١,٥١٩,٨٢١    ٨١,٥١٩,٨٢١  االحتياطي القانوين
    ٨٤,٠٥٩,٣٢٨    ٩٧,٥٠٩,٢٠٩  االحتياطي اخلاص

    ٢٠,٥٩٩,٦٦٦    ٢٠,٧٦٣,٣٢١  التغري املرتاكم يف القيمة العادلة لالستثمارات املالية املتوفرة للبيع
    ١٥٦,٣٦١,٨٥٢    ١٥٦,٣٦١,٨٥٢  فروقات صرف غري حمققة

    ١٤٦,٢٧٨,٣٣٨    ٣٢,٨٢٨,٤٥٧  أرباح مدورة
    -      ٦٢,١١٩,٤١١  السنة /  أرباح الفرتة

    ١,٤٨٨,٨١٩,٠٠٥    ٢,٠٧١٠١,٤٥١,١  جمموع رأس املال املتوفر

  رأس املال املطلوب
    ١٧١,٥٨٨,٣٩٧    ١٧٧,٦٨٩,٧٧١  رأس املال املطلوب مقابل خماطر املوجودات

    ١٩٣,١٩٧,٤٨٦    ١٨٢,٨٣٠,٥٢٢  مقابل االلتزامات اإلكتتابيةرأس املال املطلوب 
    ٩١,٥٣١,١٨٨    ٨,٨١٥,٦٨٨  رأس املال املطلوب مقابل خماطر معيدي التأمني
    ٣,٠٣٤,٠٣٩    ٣,٥١٠,٠٨٥  رأس املال املطلوب مقابل خماطر تأمني احلياة

    ٤٥٩,٣٥١,١١٠    ٣٧٢,٨٤٦,٠٦٦  جمموع رأس املال املطلوب

    %١١,٣٢٤      %١٩,٣٨٩    )(% نسبة هامش املالءة
  

  المرحلية الموجزة المالية المعلوماتالموافقة على   -٢٢

  .٢٠١٥تشرين الثاين  ٨يف وافق رئيس جملس إدارة الشركة على املعلومات املالية املرحلية املوجزة 


