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  املرحلية املوجزة املالية املعلوماتتشكل جزًء أساسياً من  ٢١إىل  ١إن اإليضاحات املرفقة من 
  -  -

  شركة االتحاد التعاوني للتأمين 
  شركة مساهمة مغفلة عامة

 الموجز المرحلي اآلخر الشامل الدخلاألرباح أو الخسائر و  بيان
  )غير مدقق(

    
  

    أيلول ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةلفترة         
    ٣٢٠١   ٤٢٠١   إيضـاح  

  .س.ل      .س.ل      :اإليرادات
ا      ٢٩٢,٤٥٧,٢٦٤        ٢٦٧,٧٠٣,٠٨٤    ١٣  إمجايل األقساط املكتتب 

اسقحصة معيدي التأمني من إمجايل األ   )    ٥٦,٥١٤,٤٧٥(  )  ٢٠,٩٤٣,٦٢٣  (  ٣١  اط املكتتب 
ا        ٢٣٥,٩٤٢,٧٨٩        ٢٤٦,٧٥٩,٤٦١    ١٣  صايف األقساط املكتتب 

     ١٧,٣٣٠,٤٤٨    )  ٣٨,٣١٣,٥٤٢  (    إحتياطي أقساط غري مكتسبةصايف التغري يف 

     ٢٥٣,٢٧٣,٢٣٧        ٢٠٨,٤٤٥,٩١٩    ١٣  املكتسبة صايف أقساط التأمني  

     ٤,٨٣٩,١٩١        ٦,٣٦٧,٧٩٩    ١٣  عموالت مقبوضة

     ٥١,٧١٣,٤١٤        ٤٩,٩٤٠,٧٧٣      فوائد من ودائع لدى املصارف

      ٦,٢٧٤,٤٥١          ٢١٩,٠٢٧      إيرادات أخرى
      ٥,٩٢٦,٧٥٢        ٣,٦٥٩,٢٥٢    ٩  التغري يف القيمة العادلة الستثمارات مالية بغرض املتاجرة

     ٧٤٩,٠٣٩,٠٥        ١١,٤١٣,٠٢٥      موجبة فروقات صرف

     ٣٧١,٠٦٦,١٠٢        ٢٨٠,٠٤٥,٧٩٥      إمجايل اإليرادات  
     

 :املصاريف

 )    ١٤٤,١٨٣,٨٠٤(  )  ١٤٥,٩٣٣,٣١٧  (  ١٣  إمجايل املطالبات املدفوعة

     ١,٨١٩,٧٦٦        ١,١١٩,٧٧٧    ٣١  حصة معيدي التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة

 )    ١٤٢,٣٦٤,٠٣٨(  )  ١٤٤,٨١٣,٥٤٠  (    صايف املطالبات املدفوعة  

 )    ١٦,٩١٠,٨٣٧(  )  ١,١٦٢,٢٣٤  (  ٣١  مطالبات قيد التسوية و مطالبات حدثت و مل يبلغ عنهاصايف التغري يف 

 )    ١٥٩,٢٧٤,٨٧٥(  )  ١٤٥,٩٧٥,٧٧٤  (    صايف املطالبات  

 )    ٣٧,٥٧٦,٢٩٧(  )  ٣٣,٧١٤,٥٨٥  (  ١٣  عموالت مدفوعة

  )    ٥,٢١٦,٤٠٠(  )  ٤,٩٩٨,١٨٧  (  ١٣  مصاريف إتفاقيات فائض اخلسارة
ا  )    ١٠٢,٩٧٢,٨٧٦(  )  ٨٦,٤٨٣,٨١٥  (    رواتب و أجور و ملحقا

 )    ٦٣,٢٤٦,٥٦٢(  )  ٦٠,٩٣٥,٦٩٨  (    دارية و عموميةإ مصاريف

  )    ١٣,٩٦٠,٩٧٠(      -        مؤونة ديون مشكوك يف حتصيلها
    -          -        أتعاب املعونة الفنية

     -          -        التغري يف القيمة العادلة الستثمارات مالية بغرض املتاجرة

 )    ٣٨٢,٢٤٧,٩٨٠(  )  ٣٣٢,١٠٨,٠٥٩  (    إمجايل املصاريف  

 )    ١١,١٨١,٨٧٨(  )  ٥٢,٠٦٢,٢٦٤  (    قبل ضريبة الدخل الفرتةخسائر 

 )      ٦٣٠,١٩٦  (      ٩,٠٥٧,٣٠٩    ٢١  ضريبة الدخل

  )    ١١,٨١٢,٠٧٤(  )  ٤٣,٠٠٤,٩٥٥  (    الفرتةخسائر  صايف
  )  ١,١٨  (  )  ٤,٣٠  (  ١٤  السهم األساسية و املخفضة خسارة



 

  املرحلية املوجزة املالية املعلوماتتشكل جزًء أساسياً من  ٢١إىل  ١إن اإليضاحات املرفقة من 
 - ٦ -

  شركة االتحاد التعاوني للتأمين
  شركة مساهمة مغفلة عامة

 تابع/ الشامل اآلخر المرحلي الموجز بيان األرباح أو الخسائر والدخل
  )غير مدقق(

    

    أيلول ٣٠لفترة الثالثة أشهر المنتهية في         
     ٣٢٠١   ١٤٢٠    

  .س.ل      .س.ل      :اإليرادات
   ٦٢,٥٢٠,٠٠٧        ٨٢,١٣٤,٩٨٩      اإمجايل األقساط املكتتب 

اسحصة معيدي التأمني من إمجايل األق  )  ٨,٩٤٤,٦٦١(  )  ٤,٨٨٩,٣٦٠  (    اط املكتتب 

ا      ٥٣,٥٧٥,٣٤٦        ٧٧,٢٤٥,٦٢٩      صايف األقساط املكتتب 

     ٥٨٧,٣٥٨    )  ١٩,٢٠٩,٩٥٦(    إحتياطي أقساط غري مكتسبةصايف التغري يف 

   ٥٤,١٦٢,٧٠٤        ٥٨,٠٣٥,٦٧٣      املكتسبة صايف أقساط التأمني  

   ٢,٢٨١,٥٩١        ١,٣٢٦,٩٦٦      عموالت مقبوضة

   ١٨,١٢٧,٣٦٤        ١٦,٥٤٠,٦٥٧      فوائد من ودائع لدى املصارف

    ٣,٩١٩,٣٥٥        -        إيرادات أخرى
      ٥٨٧,٧٢٧        -        اسرتداد أتعاب املعونة الفنية

    ١,١٠١,٤٦٢          ١٦,٠٤٠      رةالتغري يف القيمة العادلة الستثمارات مالية بغرض املتاج
    ٥٠,٨٤٣,٧٦٤        ٨,٤٧٩,٤٧٧      موجبة فروقات صرف

   ١٣١,٠٢٣,٩٦٧        ٨٤,٣٩٨,٨١٣      إمجايل اإليرادات  

 :املصاريف

 )  ٧٨,٣٠٧,٤٩٨(  )  ٥٢,٧٠٦,٣٨٦(    إمجايل املطالبات املدفوعة

   ١,١٣٥,٢٨٩          ٨١١,٧١٢      حصة معيدي التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة

 )  ٧٧,١٧٢,٢٠٩(  )  ٥١,٨٩٤,٦٧٤  (    صايف املطالبات املدفوعة  

   ١٠,٣٠٩,٢٧١        ١٧,٢٣٢,٧٠٧      مطالبات قيد التسوية و مطالبات حدثت و مل يبلغ عنهاصايف التغري يف 

 )  ٦٦,٨٦٢,٩٣٨(  )  ٣٤,٦٦١,٩٦٧(    صايف املطالبات  

 )  ١٠,٨٥٣,٤٢٩(  )  ٩,٩١٧,٠٩٢(    ومصاريف أخرى عموالت مدفوعة

  )  ٢,٦٠٨,٢٠٠(  )  ٢,٤٩٩,٠٩٣(    صاريف اتفاقيات فائض اخلسارةم
ا  )  ٤٢,١٤٦,٠٢٥(  )  ٢٣,٥٠٩,١٥٠(    رواتب و أجور و ملحقا

 )  ١٧,٦٦١,٦٦١(  )  ١٩,٢٣٣,٤٤٠(    دارية و عموميةإمصاريف 

 )  ٥,٠٨٦,٨٧٣(      -        طفاءاتاالستهالكات و اإل

    -      )    ٨٢٠,٣٤٨(    ض املتاجرةالتغري يف القيمة العادلة الستثمارات مالية بغر 
 )  ١٤٥,٢١٩,١٢٦(  )  ٩٠,٦٤١,٠٩٠(    إمجايل املصاريف  

 )  ١٤,١٩٥,١٥٩(  )  ٦,٢٤٢,٢٧٧(    قبل ضريبة الدخل خسائر الفرتة

   ٢,٠٣٨,١٥٧        ٣,٠٦٢,١٥٦      ضريبة الدخلإيراد 

  )  ١٢,١٥٧,٠٠٢(  )  ٣,١٨٠,١٢١(    خسائر الفرتةصايف 
  )  ١,٢٠  (  )  ٠,٣٢  (    خفضةخسارة السهم األساسية و امل

  



 

  املرحلية املوجزة املالية املعلوماتتشكل جزًء أساسياً من  ٢١إىل  ١إن اإليضاحات املرفقة من 
  -  -

  شركة االتحاد التعاوني للتأمين 
  شركة مساهمة مغفلة عامة

  الموجز المرحلي في حقوق المساهمين يراتيالتغبيان 
  )غير مدقق(

    
  

    المجموع      خسائر الفترة      مدورةأرباح       احتياطي قانوني      رأس المال    
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل    

    ١,٠٤٩,٦٣٧,٧٦٧    -      ٤١,٧٤٠,٤١٨    ٧,٨٩٧,٣٤٩    ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠١٤كانون الثاين   ١ يف الرصيد
  )    ٤٣,٠٠٤,٩٥٥  (  )    ٤٣,٠٠٤,٩٥٥  (    -      -      -    ٢٠١٤ أيلول ٣٠الفرتة املنتهية يف خسائر 

    ١,٠٠٦,٦٣٢,٨١٢    )    ٤٣,٠٠٤,٩٥٥  (    ٤١,٧٤٠,٤١٨    ٧,٨٩٧,٣٤٩    ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  )غري مدققة( ٢٠١٤ أيلول ٣٠الرصيد كما يف 

  
    ١,٠٤٣,٠٦١,١٠١    -      ٣٥,٨٥٤,٣٦٣    ٧,٢٠٦,٧٣٨    ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠   ٢٠١٣كانون الثاين   ١الرصيدكما يف 

      ٥٧٨,٥٠٦    -      ٥٧٨,٥٠٦    -      -    اسرتداد مكافآت أعضاء جملس اإلدارة
  )    ٨١٢,٠٧٤١١,  (  )    ١١,٨١٢,٠٧٤  (    -      -      -    )غري مدققة( ٢٠١٣ أيلول ٣٠الفرتة املنتهية يف خسائر 

    ١,٠٣١,٨٢٧,٥٣٣    )    ١١,٨١٢,٠٧٤  (    ٣٦,٤٣٢,٨٦٩    ٧,٢٠٦,٧٣٨    ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  )غري مدقق( ٢٠١٣ أيلول ٣٠الرصيد كما يف 



 

  املرحلية املوجزة املالية املعلوماتشكل جزًء أساسياً من ت ٢١إىل  ١إن اإليضاحات املرفقة من 
  -  -

  شركة االتحاد التعاوني للتأمين 
  شركة مساهمة مغفلة عامة

  الموجز المرحلي بيان التدفقات النقدية
  )غير مدقق(

    

     أيلول ٣٠في  أشهر المنتهية التسعةلفترة         
    ٣٢٠١   ٤٢٠١    إيضاح  

  .س.ل      .س.ل      :التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية
  )    ١١,١٨١,٨٧٨  (  )    ٥٢,٠٦٢,٢٦٤  (    أرباح الفرتة قبل ضريبة الدخل)/ خسائر(  

  تعديالت للوصول إىل صايف النقد الناتج من النشاطات التشغيلية
      ٥٧٨,٥٠٦        ١٤,٤٠١,٠٦٦      اسرتداد مكافآت أعضاء جملس اإلدارة  
    ١٤,٨٣٣,٠٠٩        -        االستهالكات واالطفاءات  
    ١٣,٩٦٠,٩٧٠        -        مؤونة الديون املشكوك يف حتصيلها  
      ١٥٢,٧١٣    )      ٢١٩,٠٢٧  (    خسائر استبعاد أصول ثابتة  
  )  ٥,٩٢٦,٧٥٢  (      -      ٩  بغرض املتاجرة مالية التغري يف القيمة العادلة لالستثمارات  
      )١٢,٤١٦,٥٦٨    )    ٣٧,٨٨٠,٢٢٥    
    ٦,٣٥٣,٩٤٦        ١٠,٧٣١,٠٥٥      يف عمالء، وسطاء و وكالء تأمني النقص  
  )  ١٦,٩٧٤,٥١٢  (      ٢,٠٠٤,٩٥١      يف حسابات مدينة من شركات التأمني وإعادة التأمني )الزيادة/ (النقص   
  )  ٢٥,٣٥٧,٣٩٢(      ١٦,٠٥٧,٩٢٨      ةسابيواحل ةالفني اتيف حصة معيدي التأمني من االحتياطي )الزيادة/ (النقص   
      ١٦٤,٣٢٥          ٨٠,١٢١      ذات عالقةأطراف  - يف ذمم مدينة النقص  
    ٤,٠٥٠,٣٧٠        ٢,٢٨٠,٧٩٢      يف فوائد مستحقة غري مقبوضة وموجودات أخرى النقص  
    ٢٥,٢٨٧,٨٣٩        ٢,٥٥١,٢٦٣      يف حسابات دائنة لشركات التأمني وإعادة التأمني الزيادة  
      ٩٨٨,٦٠٧    )      ٢٥٩,٨٧٨(    الزيادة يف عمالء دائنون ووسطاء تأمني) / قصالن(  
    ٢٤,٩٣٧,٧٨١        ٢٣,٤١٧,٨٤٨      الزيادة يف اإلحتياطيات الفنية و احلسابية  
    ٢٢,٣٩٨,٤٨١    )      ٤٥٦,٥٣٣(    يف ذمم دائنة ودائنون خمتلفونالزيادة ) / النقص(  
      ٣,٠٤٠,١٠٥    )    ٧,٣٤٣,٠٧٢  (    عالقة ذاتأطراف  -يف ذمم دائنة الزيادة ) / النقص(  
    ٢,٧٨٩,١١٠        ٢,٢٥١,٣٧٥      يف وديعة جممدة لصاحل هيئة اإلشراف على التأمني النقص  
  )  ١,٠٧٠,٥٥٢  (  )    ١,١٥٩,٥٤٨(  ١٢  ضريبة دخل مدفوعة  
    ٥٩,٠٢٤,٦٧٦        ١٢,٢٧٦,٠٧٧      صايف األموال الناجتة عن النشاطات التشغيلية  

  :النشاطات االستثماريةالتدفقات النقدية من 
  )  ٢٩٨,٤١٤,٩١٦  (  )    ٣٤٤,٧١٩,٩٠٩(    النقص يف ودائع ألجل لدى املصارف  
  )  ٦١,٢٣٢,١٠٧  (  )    ١,٥٤٥,٢٧٥(    شراء موجودات ثابتة مادية  
  )  ٢,١٢٦,٩٨٢  (  )    ١,٥٣٥,٠٠٠  (    شراء موجودات ثابتة غري مادية   
  )  ٣٦١,٧٧٤,٠٠٥  (  )    ٣٤٧,٨٠٠,١٨٤  (    الستثماريةالنشاطات ا الناجتة عن )/املستعملة يف(صايف األموال   

  )  ٣٠٢,٧٤٩,٣٢٩  (  )    ٣٣٥,٥٢٤,١٠٧  (    يوازي النقديف النقد و ما  الزيادة )/النقص( صايف

    ٣٨٢,٦٤٥,٦٩٨        ٥٣٢,٣١٥,٣٣٨    ٥  يف بداية الفرتة يوازي النقدالنقد و ما 

اية الفرتة يوازي النقدالنقد و ما      ٨٩٦,٣٦٩٧٩,        ١٩٦,٧٩١,٢٣١    ٥  يف 



 

  -  -

  شركة االتحاد التعاوني للتأمين 
  شركة مساهمة مغفلة عامة

 المرحلية الموجزة المالية علوماتمالحات حول إيضا
  ٤٢٠١ أيلول ٣٠المنتهية في  أشهر تسعةالفترة ل

  )غير مدققة(
    

   معلومات عامة   - ١
 ٢٠٠٦ أيلول ٢٥الصادر عن رئيس جملس الوزراء بتاريخ . و.م/٥٤ مبوجب قرار رقم عامة. م.م.شحتاد التعاوين للتأمني مت الرتخيص لشركة اال

 ١٤٩و وفقا ألحكام قانون التجارة رقم  ٢٠٠٤لعام  ٦٨و املرسوم التشريعي رقم  ٢٠٠٥لعام  ٤٣وذلك استناداً ألحكام املرسوم التشريعي رقم 
. كشركة مسامهة مغفلة عامة  ٢٠٠٧أيلول  ٢٤بتاريخ  ١٥٠٤٤وتعديالته، سجلت يف السجل التجاري حملافظة دمشق حتت الرقم  ١٩٤٩لعام 

سجلت الشركة يف السجل . ٢٠٠٨شباط  ١٣بتاريخ  ١٤١/١٠٠مت ترخيص الشركة من قبل هيئة اإلشراف على التأمني يف سورية بالقرار رقم 
  .١٠اخلاص لشركات التأمني لدى هيئة اإلشراف على التأمني حتت الرقم 

   .٢٠٠٨شباط  ١٣بتاريخ و قد باشرت نشاطها  لتأمني املباشرة يف كافة فروع التأمنيغاية الشركة مزاولة أعمال ا
  

  المعدلة و الجديدة المالية للتقارير الدولية المعايير تطبيق  - ٢

وجلنة تفسري ) IASB(ية بتطبيق مجيع املعايري والتفسريات املعدلة واجلديدة الصادرة عن جملس معايري احملاسبة الدول الشركة تقام ،يف الفرتة احلالية
  .٢٠١٤كانون الثاين   ١للفرتات احملاسبية اليت تبدأ من  الشركةالتابعة للمجلس واليت ختص وتسري على نشاطات ) IFRIC(إعداد التقارير املالية 

ا ،املوجزة املرحليةاملالية  املعلومات يطرأ أي تعديل على مل  .جراء تطبيق هذه املعايري وتفسريا
  

  سات المحاسبيةالسيا  - ٣

 إعداد املعلومات املالية املرحلية املوجزة والسياسات احملاسبية

التقارير " ٣٤وفقًا للمعيار احملاسيب الدويل رقم  ٢٠١٤ أيلول ٣٠أشهر املنتهية يف  تسعةالجرى إعداد املعلومات املالية املرحلية املوجزة املرفقة لفرتة 
إن السياسات احملاسبية املتبعة وطرق االحتساب  .وعلى أساس الكلفة التارخييةعية يف اجلمهورية العربية السورية وأنظمة التأمني املر " املالية املرحلية

  يفاملستخدمة يف إعداد املعلومات املالية املرحلية املوجزة تتفق مع تلك املستخدمة يف إعداد البيانات املالية املدققة للسنة املنتهية 
  .٢٠١٣كانون األول   ٣١

يري الدولية للتقارير املعلومات املالية املرحلية املوجزة ال تتضمن كافة املعلومات واإليضاحات املطلوبة للمعلومات املالية السنوية و املعدة وفقاً للمعا إن
نتائج املتوقعة للسنة املنتهية ال متثل بالضرورة مؤشرًا على ال ٢٠١٤ أيلول ٣٠أشهر املنتهية يف  تسعةالاملالية، كما أن نتائج أعمال الشركة لفرتة 

  .٢٠١٤كانون األول   ٣١يف

  .، العملة التشغيلية للشركة وعملة االقتصاد.)س.ل(تظهر املعلومات املالية املرحلية املوجزة باللرية السورية 



 

  -  -

  :التأمني عقود  - أ

 من وذلك) له املؤمن( الثاين الفريق تصيب قد حمددة اطرخم بتغطية) التأمني شركة( األول الفريق مبوجبه يتعهد عقد عن كناية هو التأمني عقد إن
 التأمني عقود على األقساط تعترب. له املؤمن على سلباً  ويؤثر يصيب قد الذي) عليه املؤمن احلادث( حمدد مستقبلي حدث عن التعويض خالل
  .البوالص إصدار عند إيرادات

 .ياة بناًء على رأي خبري اكتواري مقبول لدى هيئة اإلشراف على التأمنييتم احتساب االحتياطي احلسايب املتعلق بالتأمني على احل

وفقاً للنسب التالية من حجم األقساط املكتتب ، )بضائع(قامت الشركة باحتساب االحتياطي الفين لباقي فروع التأمني، عدا تأمني النقل البحري 
  :ا

            %   
    ١٠٠          تأمني املسافرين  
    ٤٠          و باقي فروع التأمني التأمينات العامة  
 ٢٥          )بضائع(تأمني النقل البحري   

    ٤٠          تأمني إلزامي للسيارات 
    ٦٠          التأمني الصحي  
  ١٠٠          تأمينات آلجال طويلة   

ا  %٢٥فيتم احتساب االحتياطي الفين اخلاص به على أساس ) بضائع(أما تأمني النقل البحري    .فقطمن حجم األقساط املكتتب 

  :التأمني عقود التزامات  -ب

 إىل باإلضافة 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   :يلي كما التأمني على االشراف هيئة لتعليمات وفقاً  احتسا
    باملئة من اخلسارة املقدرة  ١٠٠    مطالبات عن حوادث حتت التسوية -
  :)IBNR(مطالبات حصلت ومل يبلغ عنها  -

باملئة من ٧,٥باملئة من قيمة مطالبات حتت التسوية أو ١٥أيهما أكثر   مجيع فروع التأمني عدا التأمني الصحي وإلزامي السيارات
ا لكل فرع من ف    .روع التأمنيقيمة األقساط املكتتب 

  باملئة من املطالبات املدفوعة ١٥  التأمني الصحي 
من  باملئة٧,٥قيمة مطالبات حتت التسوية أو باملئة من ١٥أيهما أكثر   إلزامي السيارات 

ا للسنة املنتهية يف    ٢٠١٤ أيلول ٣٠صايف األقساط املكتتب 
ابتداءً  سنوات ثالثة ملدة احتجازه فيتم اإللزامي التأمني فرع عدا واحدة سنة ملدة التأمني فروع جلميع عنها يبلغ ومل حصلت مطالبات احتجاز يتم

كما يتم اإلفراج عن احتياطي مطالبات حصلت ومل يبلغ عنها لفرع السفر، للعقود املنتهية، بشكل ربع سنوي يف   ٢٠١١من األول من كانون الثاين 
  .اية الربع التايل للربع الذي مت االحتجاز فيه



 

  -  -

  :التأمني إعادة عمليات   - ج

 التأمني إعادة شركات وحصة التأمني إعادة شركات من املقبوضة والعمولة األقساط من التأمني إعادة شركات حصة احتساب الشركة اعتمدت لقد
 هذه حسابات يف لتوسج معها معقودة اتفاقيات أساس على عنها يبلغ ومل حصلت اليت املطالبات و التسوية وحتت املدفوعة املطالبات من

  .الشركات

  :و احلسايب الفينحصة معيدي التأمني من اإلحتياطي   -د

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

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

مطالبــات حصــة معيـدي التــأمني مــن  باملئــة مـن قيمــة١٥أيهمـا أكثــر   مجيع فروع التأمني عدا التأمني الصحي وإلزامي السيارات 
أقسـاط إعـادة التـأمني العائـدة لـنفس  باملئـة مـن٧,٥حتت التسوية أو 

  السنة
  باملئة من حصة معيدي التأمني من املطالبات املدفوعة ١٥  التأمني الصحي 
قيمــة مطالبــات باملئــة مــن حصــة معيــدي التــأمني مــن ١٥أيهمــا أكثــر   إلزامي السيارات 

باملئـــة مـــن حصـــة معيـــدي التـــأمني مـــن صـــايف  ٧,٥ وت التســـوية أحتـــ
ا للسنة املنتهية يف    ٢٠١٤ أيلول ٣٠األقساط املكتتب 

 احتجازه فيتم اإللزامي التأمني فرع عدا واحدة سنة ملدة التأمني فروع جلميع عنها يبلغ ومل حصلت مطالبات حصة معيدي التأمني من احتجاز يتم
  .٢٠١١تداًء من األول من كانون الثاين اب سنوات ةثالث ملدة

  :املدفوعة املطالبات  -هـ

  .بعد تنزيل االسرتدادات املدفوعةة فرت املطالبات املدفوعة اليت متثل التعويضات املسددة خالل ال تظهر

  :الفوائد إيرادات  -و

 لدى الودائع على املكتسبة الفوائد وتتضمن اآلخر لالشام الدخلاألرباح أو اخلسائر و  بيان يف اإلستحقاق أساس على الفوائد إيرادات تقيد
  .املطبقة الفائدة ونسبة املبلغ أساس على حتتسب واليت املصارف

  :املوجودات واملطلوبات املالية  -ز

  .املالية تصبح الشركة طرفاً يف الشروط التعاقدية لألدوات عندما بيان الوضع املايلباملوجودات و املطلوبات املالية يف  االعرتافيتم 
تظهر . املتوقعة وذمم العمالء و الوكالء و وسطاء التأمني بقيمتها االمسية بعد تنـزيل مؤونات مناسبة للقيم غري القابلة للتحصيل املدينةالذمم  تظهر

  .الذمم الدائنة وذمم شركات إعادة التأمني بقيمتها االمسية



 

  -  -

  :الضرائب  - ح

  .املؤجلة والضرائب ستحقةامل الضرائب مبالغ الضرائب مصاريف متثل
  .للقوانني واألنظمة املرعية االجراء يف اجلمهورية العربية السورية وفقاً  الدخل ضريبة مؤونة الشركة حتتسب

املبالغ بسبب إستبعاد  املرحلي املوحد األرباح أواخلسائر والدخل الشامل اآلخرختتلف األرباح اخلاضعة للضريبة عن األرباح الصافية الواردة يف بيان 
  .غري اخلاضعة للضريبة و إضافة املبالغ غري اجلائز تنزيلها من الوعاء الضرييب

 بيانات املاليةإن الضرائب املؤجلة هي الضرائب املتوقع دفعها أو اسرتدادها نتيجة الفروقات الزمنية املؤقتة بني قيمة املوجودات أو املطلوبات يف ال
و حتتسب الضرائب املؤجلة وفقًا للنسب الضريبية اليت يتوقع تطبيقها عند . أساسها ىاحتساب الربح الضرييب علوالقيمة اليت يتم  املرحلية املوحدة

  .تسوية اإللتزام الضرييب أو حتقيق املوجودات الضريبية املؤجلة
بينما يتم . ساب الربح الضرييب مستقباليتم اإلعرتاف باملطلوبات الضريبية املؤجلة للفروقات الزمنية اليت سينتج عنها مبالغ سوف تدخل يف احت

  .اإلعرتاف باملوجودات الضريبية املؤجلة للفروقات الزمنية اليت سينتج عنها مبالغ سوف تنزل مستقبًال عند احتساب الربح الضرييب
تلك  يف حالة توقع عدم امكانية اإلستفادة منويتم ختفيضها  املرحلية املوحدة يتم مراجعة رصيد املوجودات الضريبية املؤجلة يف تاريخ البيانات املالية

  .املوجودات الضريبية جزئياً أو كلياً 

  :النقد يوازي وما النقد  -ط

ا األصلية هذا البند النقد واحلسابات اجلارية والودائع ألجل ذات االستحقاقات القصرية اليت التتعدى  يتضمن ثالثة أشهر (الثالثة أشهر استحقاقا
 ).فأقل

  :األجنبية العمالت لحتوي   - ي

. اجلارية خالل السنة بالعمالت غري اللرية السورية يتم حتويلها اىل اللرية السورية باستعمال أسعار الصرف السائدة يف تاريخ العملية العمليات إن
أما أرصدة  .البيانات املاليةريخ جيري إعادة حتويل أرصدة املوجودات واملطلوبات املالية بتلك العمالت على أساس أسعار الصرف السائدة يف تا

  .فيتم حتويلها على أساس سعر الصرف التارخيي املسامهنياملوجودات واملطلوبات غري املالية وحقوق 
  .خربيان األرباح أواخلسائر والدخل الشامل اآلخسائر فروقات الصرف الناجتة من جراء هذه العمليات يف قيد أرباح أو  يتم

  :األجنبية كما يلي أسعار صرف العمالت بلغت
  كانون األول  ٣١كما في         أيلول ٣٠كما في       
      ٣٢٠١      ٤٢٠١    
  .س.ل      .س.ل      
    ١٤١,٧٩      ١٦١    دوالر أمريكي  
    ١٩٥,٥٨      ٢٠٤,٥    يورو  



 

  -  -

  واالفتراضات للتقديرات أساسية ومصادر مهمة محاسبية أحكام  - ٤

 املتوفرة غري للموجودات واملطلوبات الدفرتية بالقيمة متعلقة وافرتاضات تقديرات تستعمل أن الشركة إدارة على احملاسبية، السياسات تطبيق سياق يف

 النتـائج ختتلـف وقـد  .صـلة ذات أخـرى تعتـرب عوامـل وعلـى اخلـربة عامـل علـى ابه املتعلقـة واالفرتاضـات التقـديرات هـذه تعتمـد .أخـرى مصـادر مـن

  .واالفرتاضات التقديرات هذه عن الفعلية

 التقـديرات تراجـع فيهـا الـيت الفـرتة يف احملاسـبية التقـديرات مراجعـة عـن الناجتـة بالفروقـات يعـرتف. دوري بشـكل واالفرتاضـات التقـديرات اجعـةمر  تتم

 وفـرتات ةاحلاليـ الفـرتة علـى املراجعـة تـؤثر كانـت إذا وفـرتات الحقـة املراجعة فرتة يف أو الفرتة، هذه على حصرياً  تؤثر املراجعة هذه كانت إذا وذلك

  .الحقة
  :خنفاض قيمة ذمم التأمني املدينةا  -أ

خنفاض إن حتديد وجود إ. يتم تقدير القيمة القابلة للتحصيل من ذمم التأمني املدينة عند وجود إمكانية عدم حتصيل تلك الذمم بشكل كامل
اليـة حلـاملي بـوالص التـأمني و كـذلك لشـركات التـأمني، و  يف قيمة ذمم التأمني املدينـة، يتطلـب مـن اإلدارة تقيـيم مسـتوى املـالءة و السـيولة امل

و رأي اإلدارة  الفــرتةعلــى املعلومــات التارخييــة للشــركة و الدراســات التفصــيلية الــيت متــت خــالل  كــذلك يــتم مراجعــة نســب التحصــيالت بنــاءً 
. اآلخر الشامل الدخلاألرباح أو اخلسائر و  بيانصاريف يف يتم اثبات الفرق بني املبالغ املتوقع حتصيلها و القيمة الدفرتية كم. القانونية للشركة

 الشــامل الــدخلاألربــاح أو اخلســائر و  بيــانخــالل الفــرتات املســتقبلية و املبــالغ املتوقعــة يف  يــتم إثبــات الفــرق بــني املبــالغ الــيت يــتم حتصــيلها فعليــاً 
ا التحصيل اآلخر   .يف الفرتة اليت يتم 
  :عن املطالبات املوقوفة لعقود التأمنيلتزامات الناجتة تقييم اال  -ب

حيث هنالـك عوامـل غـري مؤكـدة . يعترب تقدير اإللتزامات الناجتة عن املطالبات املوقوفة لعقود التأمني على أنه أكثر التوقعات احلسابية للشركة
لتزامـات الناشـئة لكـل مـن تقـدير اإليـتم . لبـاتمقابـل هـذه املطا لتزام الـيت سـتقوم الشـركة بتسـديده الحقـاً ب أخذها باالعتبار عند تقدير اإلجي

ن االلتزام للمطالبات املبلـغ عنهـا و الـيت مل يـتم سـدادها يـتم تقـديرها إ. املايلبيان الوضع القيمة املتوقعة لتكاليف املطالبات املبلغ عنها بتاريخ 
يتم إعادة تقييم املطالبات لكفايتها و يتم  املايل بيان الوضعيخ كما يف تار . بلغت للفرعأُ اىل املعلومات املتعلقة بكل مطالبة على حدة  استناداً 

  .تعديل املخصص بناًء على ذلك

  :استهالكات األصول الثابتة  -جـ

ايـة العمـر االنتـاجي لألصـتقوم الشركة مبراجعة األ ل عمار االنتاجية املقدرة لألصول الثابتة املادية وطريقة االستهالك املطبقة وقيمة النفاية يف 
اية كل دورة مالية  .يف 

  :األصول غري املادية اتطفاءإ  -د

اية كل دورة مالية طفاءاملادية وطريقة اال غريعمار االنتاجية املقدرة لألصول تقوم الشركة مبراجعة األ   .يف 

 :تدين قيمة املوجودات وتكوين املؤونات الالزمة  -هـ

ــا اجلمهوريــة ال باعتقــاد اإلدارة، ال توجــد . عربيــة الســورية، قامــت اإلدارة بتقــدير القيمــة االســرتدادية لألصــوليف ظــل الظــروف الراهنــة الــيت متــر 
  .مؤشرات لتكوين مؤونات تدين إضافية



 

  -  -

  يوزاي النقدالنقد وما   - ٥

         :يتكون هذا البند مما يلي
    )غير مدققة( ٤٢٠١ أيلول ٣٠كما في     
  القيمة المقابلة          
    المجموع      عمالت األجنبيةلل      العملة األصلية    
  س.ل     س.ل      س.ل    

    ١,١٠٠,٠٤٧    ٣١٧,٧٥٤    ٧٨٢,٢٩٣  النقد يف الصندوق
    ١٤٦,١٩١,١٨٤    ٩٥,٣٨٨,٤٦٦    ٥٠,٨٠٢,٧١٨  لدى املصارفحسابات جارية 

  ١٤٧,٢٩١,٢٣١    ٩٥,٧٠٦,٢٢٠    ٥١,٥٨٥,٠١١    

ا األصلية ثالثة أشهر     ٠٠٠٤٩,٥٠٠,    -      ٤٩,٥٠٠,٠٠٠  أو أقل ودائع استحقاقا

  ١٩٦,٧٩١,٢٣١    ٩٥,٧٠٦,٢٢٠    ١٠١,٠٨٥,٠١١    
  

    ٢٠١٣كانون األول   ٣١كما في     
  القيمة المقابلة      العملة األصلية    
    المجموع      للعمالت األجنبية      بالليرة السورية    
  س.ل     س.ل      س.ل    

    ١,٣٨٤,٤٦٥    -      ١,٣٨٤,٤٦٥  النقد يف الصندوق
    ١١٠,٧٥٧,١٢٨    ٧٨,٥٠١,٩٣١    ٣٢,٢٥٥,١٩٧  لدى املصارفحسابات جارية 

  ١١٢,١٤١,٥٩٣    ٧٨,٥٠١,٩٣١    ٣٣,٦٣٩,٦٦٢    

ا األصلية ثالثة أشهر     ٤٢٠,١٧٣,٧٤٥    -      ٤٢٠,١٧٣,٧٤٥  أو أقل ودائع استحقاقا

  ٥٣٢,٣١٥,٣٣٨    ٧٨,٥٠١,٩٣١    ٤٥٣,٨١٣,٤٠٧    

  
  ودائع ألجل لدى المصارف  - ٦

  :يتكون هذا البند مما يلي
  كانون األول  ٣١ كما في    أيلول ٣٠كما في         
    ٣٢٠١   )غير مدققة( ٤٢٠١       
  .س.ل      .س.ل        

    ٢٠٧,٤٣٧,٦٩٩    ٤٥٠,٩٤٠,٩٧٨  ودائع تستحق خالل سنة
    ٢٣٨,٧٥٥,٩٧٠    ٣٣٩,٩٧٢,٦٠٠  ودائع تستحق خالل أكثر من سنة

      ٤٤٦,١٩٣,٦٦٩    ٧٩٠,٩١٣,٥٧٨    



 

  -  -

  حصة معيدي التأمين من االحتياطيات الفنية والحسابية  - ٧

  :مما يلي البنديتكون هذا 
    )غير مدققة( ٢٠١٤ أيلول ٣١كما في     
    حصة معيدي التأمين من      استردادات من مطالبات      حصة معيدي التأمين من      حصة معيدي التأمين من      
    المجموع    مطالبات حدثت ولم يبلغ عنها    تحت التسوية      مطالبات تحت التسوية   إيرادات غير مستحقة     
    .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      

    ٧٠,٦٢٨,٢٢٩    -      -      ٦٣,٧٥٣,٠٧٣    ٦,٨٧٥,١٥٦  حياة   
    ١١,٢٤٣,٢٢٩      ٨٢٧,١٥٩    -      ٤,٣٠٩,٢١٤    ٦,١٠٦,٨٥٦  حريق  
      ٩٨٥,٣٧٥      ١٣٨,٣٧٥    -      ٨٤٧,٠٠٠    -    إلزامي سيارات  
    ١٢,٢٨٩,٠٢٣    ١,٦٠٢,٩١٦    ١٠,٦٨٦,١٠٧    -      -    شامل سيارات  
      ٤٥٩,٦٧٣      ١٢٥,٣٢٨    -      -        ٣٣٤,٣٤٥  حبري  
    -      -      -      -      -    هندسي  
    ١,٨٦٦,٣٠١      ١١٨,٦٩١    -      ١,٠٤٠,٠٠٠      ٧٠٧,٦١٠  حوادث عامة  
    ٩٧,٤٧١,٨٣٠    ٢,٨١٢,٤٦٩    ١٠,٦٨٦,١٠٧    ٦٩,٩٤٩,٢٨٧    ١٤,٠٢٣,٩٦٧    
  

    ٢٠١٣ كانون األول  ٣١كما في     
    حصة معيدي التأمين من      ت من مطالباتاستردادا      حصة معيدي التأمين من      حصة معيدي التأمين من      
    المجموع    مطالبات حدثت ولم يبلغ عنها    تحت التسوية      مطالبات تحت التسوية   إيرادات غير مستحقة     
    .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      

    ٧١,٦٥٧,٠٨٢    -      -      ٦٣,٨٣١,٣٥٠    ٧,٨٢٥,٧٣٢  حياة   
  ٦٦٣,١٤٠    -        ٦٦٣,١٤٠    -      -    صحي  
    ١٠,٠٠٨,١٧٩    ١,١٥٥,٣٢١    -      ٢,٦٨٧,٥٧٤    ٦,١٦٥,٢٨٤  حريق  
    ٥,٢٨٢,٧٦٠      ٩٣,٣٧٥    ٤,٥٦٦,٨٨٥    ٦٢٢,٥٠٠    -    إلزامي سيارات  
  ٧,٣١٢,٦٨٨    -      ٧,٣١٢,٦٨٨    -      -    شامل سيارات  
      ١٢٠,٨٢١      ٢٧,٨٨٢    -      -        ٩٢,٩٣٩  حبري  
      ٦٨,١٦١      ٨,٨٩١    -        ٥٩,٢٧٠    -    هندسي  
    ١٨,٤١٦,٩٢٧    ٢,٧٣٩,٥٢٠    -      ١,٠٤٠,٠٠٠    ٤,٦٣٧,٤٠٧١  حوادث عامة  

    ٧٥٨,٥٢٩,١١٣    ٤,٠٢٤,٩٨٩    ٧١٣,٥٤٢,١٢    ٦٨,٢٤٠,٦٩٤    ٢٨,٧٢١,٣٦٢    



 

  -  -

  ذات العالقةطراف مع األ أرصدة مدينة ودائنة وعمليات  - ٨

  . املسامهني كبارمن املدراء واإلدارة العليا وأعضاء جملس اإلدارة و  ذات العالقةتتألف األطراف 

  :ذات العالقةاألطراف  مع األرصدة املدينة و الدائنةفيما يلي ملخص 
  كانون األول  ٣١كما في     أيلول ٣٠كما في                
    ٣٢٠١   )غير مدققة(٤٢٠١           
  .س.ل      .س.ل            

      :الرحلي املوجز بيان الوضع املايل
      ذات عالقةأطراف  - ذمم مدينة  
      ٨١,٤٨٥    ٢٧٧,٤٣٥  حتت سيطرة مشرتكة    هدات احملدودة املسؤوليةشركة املراسم للمقاوالت والتع  
      ٢١,٠٥٠    -    حتت سيطرة مشرتكة    شركة برميديا املسامهة املغفلة  
    -        ٦٩,٦٧٩  مسامهني    فيدلييت للتأمني و إعادة التأمني  
      ٥,٠١١      ٥,٠١١  حتت سيطرة مشرتكة    شركة إتصاالت آس تيل املسامهة املغفلة  
    ٧٩٦,٣٤٨    ١,٤٤٠,٢٦٦  حتت سيطرة مشرتكة    بن الدن سورية  جمموعة  
    ١١٨,١٣٣,١    ١٦٤,٥٠٠  مسامهني    مسامهني-ذمم مدينة  

        ٠١٢,٠٣٧,٢    ١,٩٥٦,٨٩١    
        ذات عالقةأطراف -ائنةذمم د  
    ١٣,٢٩٥,٣٦٥    -    مسامهني    فيدلييت للتأمني و إعادة التأمني  
    ٢,٠٢٥,٤٧١      ٨٦٨,٣٥٩      ذمم مسامهني  
    ٢٦,١٩٠,٠٠٠    ٣٣,٢٩٩,٤٠٥  جملس اإلدارة    جملس اإلدارة –دائنة  ذمم  

        ٤١,٥١٠,٨٣٦    ٣٤,١٦٧,٧٦٤    
  

  )غير مدققة( أيلول ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةلفترة           
          ٣٢٠١   ٤٢٠١    

    .س.ل      .س.ل    املرحلي املوجز بيان األرباح أو اخلسائر والدخل الشامل اآلخر
امكت ايرادات أقساط       ٤,٧٢٢,١٤٦        ٢,٧٠٧,٥٧٦    تب 
  )  ٢,٥٥٠,٩٩١(  )  ٢٨,٣٣٤,١٢٦(  مصاريف رواتب وأتعاب اإلدارة  
  )  ١٧,٩٧٠,٠٠٠(  )  ١٤,٨١٢,١٦٠(  مكافآت أعضاء جملس اإلدارة  



 

  -  -

  بغرض المتاجرةمالية ستثمارات ا  - ٩

  :يلي حركة هذا البند خالل الدورة املالية كما كانت
  كانون األول  ٣١ي كما ف    أيلول ٣٠كما في         
    ٢٠١٣   )غير مدققة( ٢٠١٤       
  .س.ل      .س.ل        

    ٦,١٥٣,٩٣٦        ١١,٦٩٢,٣٠٩    السنة  /الفرتة الرصيد يف بداية    
    ٥,٥٣٨,٣٧٣        ٢١٩,٠٢٧    صايف التغري بالقيمة العادلة هلذه االستثمارات    

اية الفرتة         ١١,٦٩٢,٣٠٩        ١١,٩١١,٣٣٦    السنة/ الرصيد يف 
  

  وائد مستحقة غير مقبوضة وموجودات أخرىف  -١٠
  :مما يلي يتكون هذا البند

  كانون األول  ٣١كما في     أيلول ٣٠كما في          
    ٢٠١٣   )غير مدققة( ٢٠١٤       
  .س.ل      .س.ل        

    ١٤,٢٢٣,٠٥٤        ١٩,٣٧٣,٩٠٦    فوائد مستحقة وغري مقبوضة على ودائع ألجل  
    ١٥,٤٧٨,٦٠٣        ١٣,٢٤١,٤٠٩    عموالت مؤجلة  
    ١٢,٣٢٣,٩٨٩        ٥٦٦٤,٨٥٤    مصاريف مدفوعة مقدماً   
    ٢,٤٧٣,٧١٣        ٣,٩٣٨,٣٩٨    ذمم مدينة أخرى  

        ٤٤,٤٩٩,٣٥٩        ٤٢,٢١٨,٥٦٧    



 

  -  -

  و الحسابية الفنيةحتياطيات اال  -١١

  :هذا البند مما يلي يتكون
    )غير مدققة( ٤٢٠١ أيلول ٣٠كما في         
     مطالبات حدثت      طالباتم      إيرادات        
    المجموع      و لم يبلغ عنها      تحت التسوية      غير مستحقة        
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل        
    ١٥٥,٩٨٦,١٥٠    -      ٧٦,٩٧٩,٦٦٤    ٧٩,٠٠٦,٤٨٦    حياة
    ١٣,٨٩٦,١٦٩    ١,٢٨١,٥٨٣    ٥,٧٧٣,٠٩٧    ٦,٨٤١,٤٨٩    حريق
    ٦٥٤,٢١٦    ١٥٠,٩٧٣    -      ٥٠٣,٢٤٣    حبري

    ٢١٩,٨٢٩,٩١٣    ٥٠,٣٩٣,٤٩٣    ٨٦,٩٠٧,٠٤٨    ٨٢,٥٢٩,٣٧٢  إلزامي سيارات
    ٢٦,٤٤٩,١٩٥    ٢,٥٤٥,٦١٨    ١٠,٢٠٦,٥٧٩    ١٣,٦٩٦,٩٩٨  شامل سيارات

    ٦٥,٢٠٤,٢٩٣    ١٣,٥٨٣,١٠٢    ١,٠٣٢,٩٥٤    ٥٠,٥٨٨,٢٣٧    صحي
    ١,١٣٦,٠٢٥    ١٠٩,٩٦٣    -      ١,٠٢٦,٠٦٢    السفر

    -      -      -      -    هندسي
    ٦٣٧,٠٥٢,٥    ٥٠٣,٤٩٤    ٣,٠٧٣,٣٦١    ٣,٤٧٥,٧٠٨  حوادث عامة

      ٤٩٠,٢٠٨,٥٢٤    ٥٦٨,٢٢٦,٦٨    ١٨٣,٩٧٢,٧٠٣    ٢٣٧,٦٦٧,٥٩٥    
  

    ٢٠١٣كانون األول   ٣١كما في         
    مطالبات حدثت       طالباتم      إيرادات        
    المجموع      و لم يبلغ عنها      تحت التسوية      غير مستحقة        
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل        
  ١١٨,٥٨٠,٠٢٩    -      ٧٧,١٠٦,٦١٣    ٤١,٤٧٣,٤١٦    حياة
  ١١,٦٧٣,٨٣٣    ١,٢٧٣,٨٦٠    ٣,٦٠١,٩٢٢    ٦,٧٩٨,٠٥١    حريق
  ١٤٢,٩٩٧    ٣٢,٩٩٩    -      ١٠٩,٩٩٨    حبري

  ٢٠٢,٠٦١,٣٠٨    ٥٠,٠٩٨,٦٣١    ٨١,٧٤٣,٠٦٨    ٧٠,٢١٩,٦٠٩  إلزامي سيارات
  ٢٤,٣٧٧,١٢٦    ٢,٦٤٥,٣٩٨    ٧,٣٣٧,٣٢٧    ١٤,٣٩٤,٤٠١  شامل سيارات

  ٨٣,٤٩٩,٣٣٢    ١٣,٧٣٤,٥٢١    ٨,٣٨٦,٦٤٤    ٦١,٣٧٨,١٦٧    صحي
  ١,١٨٦,٨٨٦    ١٠٧,٥٦٧    -      ١,٠٧٩,٣١٩    السفر

  ٧١,٢٨٣      ٩,٢٩٨      ٦١,٩٨٥    -    هندسي
    ٢٥,١٩٧,٨٨٢    ٨٧٢,٣١١,٣    ٥٢٣,٢٨٧,٣    ١٨,٥٩٨,٤٨٧  حوادث عامة

      ٤٦٦,٧٩٠,٦٧٦    ١٤٦,٢١٤,٧١    ١٨١,٥٢٥,٠٨٢    ٢١٤,٠٥١,٤٤٨    



 

  -  -

  البيان الضريبي التعديلي  -٢١

  :يتكون هذا البند مما يلي
    )غير مدققة(أيلول  ٣٠في التسعة أشهر المنتهية لفترة         
        ٢٠١٣   ٢٠١٤     
    .س.ل      .س.ل        

  )  ١١,١٨١,٨٧٨(  )  ٥٢,٠٦٢,٢٦٤(  خسائر الفرتة
    ١,٢٢٢,١٥٥    ٢,٩٩٠,٨٨٠  يضاف استهالك املباين

      ١٣,٩٦٠,٩٧٠        -      خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها
      -      )  ٦٩,٠٥٨١٥,١(  صايف فروقات أسعار صرف غري حمققةينـزل 

    ٤,٠٠١,٢٤٧    )  ٦٤,٢٤٠,٤٤٢(  صايف الربح الضرييب 
      %١٥          %١٥      نسبة الضريبة

  )  ٦٠٠,١٨٧(      ٩,٦٣٦,٠٦٦    ضريبة الدخل للفرتة) مصروف/ (إيراد 
  )   ٣٠,٠٠٩(      -      )من ضريبة الدخل مصروف %٥(رسم املسامهة الوطنية إلعادة اإلعمار 

    -      )  ٥٧٨,٧٥٧(  بقةضريبة مدفوعة عن سنوات سا
  )  ٦٣٠,١٩٦(    ٩,٠٧٥,٣٠٩  ضريبة الدخل للفرتة) مصروف/ (إيراد إمجايل 

    ١,٦٥١,٣٤٣    ٥٨٠,٧٩١  املؤونة الضريبية يف بداية الفرتة
  )  ١,٠٧٠,٥٥٢(  )  ١,١٥٩,٥٤٨(  ضريبة دخل مدفوعة

    ٦٣٠,١٩٦    )  ٩,٠٥٧,٣٠٩(  الفرتةإضافات 
اية الفرتة     ١,٢١٠,٩٨٧    )  ٩,٦٣٦,٠٦٦(  الرصيد يف 



 

  -  -

  التحليل القطاعي  -٣١
  : هي كالتايل) غري مدقق( ٢٠١٤أيلول  ٣٠وع التأمني للفرتة املنتهية يف ر إن التحليل القطاعي إليرادات و نتائج ف

    المجموع      الحوداث العامة      السفر      الهندسي      الحريق      الصحي      سيارات إلزامي      سيارات شامل      البحري      الحياة    
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ا     ٢٦٧,٧٠٣,٠٨٤    ٤,٤٩٥,٠١٥    ١,٠١٠,١٥١    -       ١١,٥٣٦,٧٤٤    ٥٧,٤٨٩,٢٨٨    ١٣٠,٠٩٠,٩٧٦    ٢٦,٤٤٩,٠٠٥    ٢,٠١٢,٩٧١    ٣٤,٦١٨,٩٣٤  إمجايل األقساط املكتتب 
ا   )  ٢٠,٩٤٣,٦٢٣(  )  ١,٦٠٦,٩١٦(    -       -     )١٠,٤٣٨,٤٥٥(    -       -       -     )  ١,٣٣٧,٣٨٠(  )  ٦٠,٨٧٢٧,٥(  حصة معيدي التأمني من إمجايل األقساط املكتتب 

ا     ٢٤٦,٧٥٩,٤٦١    ٢,٨٨٨,٠٩٩    ١,٠١٠,١٥١    -       ١,٠٩٨,٢٨٩    ٥٧,٤٨٩,٢٨٨    ١٣٠,٠٩٠,٩٧٦    ٢٦,٤٤٩,٠٠٥    ٦٧٥,٥٩١    ٢٧,٠٥٨,٠٦٢  صايف األقساط املكتتب 
اية ا   )  ٢٣٧,٦٦٧,٥٩٥(  )  ٣,٤٧٥,٧٠٨(  )  ١,٠٢٦,٠٦٢(    -     )  ٦,٨٤١,٤٨٩(  )  ٥٠,٥٨٨,٢٣٧(  )  ٨٢,٥٢٩,٣٧٢(  )  ١٣,٦٩٦,٩٩٨(  )  ٥٠٣,٢٤٣(  )  ٧٩,٠٠٦,٤٨٦(  لفرتةحصة الشركة من أقساط غري مكتسبة يف 

اية الفرتة     ١٤,٠٢٣,٩٦٧    ٧٠٧,٦١٠    -       -       ٦,١٠٦,٨٥٦    -       -       -       ٣٣٤,٣٤٥    ٦,٨٧٥,١٥٦  حصة معيدي التأمني من أقساط غري مكسبة يف 
    ٢١٤,٠٥١,٤٤٨    ١٨,٥٩٨,٤٨٧    ١,٠٧٩,٣١٩    -       ٦,٧٩٨,٠٥١    ٦١,٣٧٨,١٦٧    ٧٠,٢١٩,٦٠٩    ١٤,٣٩٤,٤٠١    ١٠٩,٩٩٨    ٤١,٤٧٣,٤١٦  حصة الشركة من أقساط غري مكتسبة يف بداية الفرتة

  )  ٢٨,٧٢١,٣٦٢(  )١٤,٦٣٧,٤٠٧(    -       -     )  ٦,١٦٥,٢٨٤(    -       -       -     )  ٩٢,٩٣٩(  )  ٧,٨٢٥,٧٣٢(حصة معيدي التأمني من أقساط غري مكتسبة يف بداية االفرتة
  )  ٣٨,٣١٣,٥٤٢(    ١,١٩٢,٩٨٢    ٥٣,٢٥٧    -     )  ١٠١,٨٦٦(    ١٠,٧٨٩,٩٣٠  )  ١٢,٣٠٩,٧٦٣(    ٦٩٧,٤٠٣  )  ١٥١,٨٣٩(  )  ٣٨,٤٨٣,٦٤٦(  صايف التغري يف احتياطي أقساط غري مكتسبة

    ٢٠٨,٤٤٥,٩١٩    ٤,٠٨١,٠٨١    ١,٠٦٣,٤٠٨    -       ٩٩٦,٤٢٣    ٦٨,٢٧٩,٢١٨    ١١٧,٧٨١,٢١٣    ٢٧,١٤٦,٤٠٨    ٥٢٣,٧٥٢  )  ١١,٤٢٥,٥٨٤(  صايف أقساط التأمني املكتسبة
    ٦,٣٦٧,٧٩٩    ٢,٧٢٩,٤٥٦    -       -       ٣,١٣٧,٦٤٨    -       -       -       ١٥٣,١٤٩    ٣٤٧,٥٤٦  عموالت مقبوضة
    ٢١٤,٨١٣,٧١٨    ٥٣٧,٦,٨١٠    ١,٠٦٣,٤٠٨    -       ٤,١٣٤,٠٧١    ٦٨,٢٧٩,٢١٨    ١١٧,٧٨١,٢١٣    ٢٧,١٤٦,٤٠٨    ٦٧٦,٩٠١  )  ١١,٠٧٨,٠٣٨(  صايف اإليرادات

  )  ١٤٥,٩٣٣,٣١٧(  )  ٣٣٠,٣٥٠(    -     )  ٦١,٩٨٥(  )  ٦٢١,١٠٠(  )  ٧٥,٣٥٦,١٦٩(  )  ٥٣,٩٣٧,١٠٩(  )  ١٥,٢٣٥,٩٩٤(  )  ٢٦٨,٠٠٠(  )  ١٢٢,٦١٠(  إمجايل املطالبات املدفوعة
    ١,١١٩,٧٧٧    -       -       ٥٩,٢٧٠    ٤٩٨,٩٦٤    -       ٢٧٥,٥٠٠    -       ٢٠٩,٩٣٨      ٧٦,١٠٥  حصة معيدي التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة

  )  ١٤٤,٨١٣,٥٤٠(  )  ٣٣٠,٣٥٠(    -     )    ٢,٧١٥(  )  ١٢٢,١٣٦(  )  ٧٥,٣٥٦,١٦٩(  )  ٥٣,٦٦١,٦٠٩(  )  ١٥,٢٣٥,٩٩٤(  )  ٥٨,٠٦٢(  )  ٤٦,٥٠٥(  صايف املطالبات املدفوعة
اية الفرتة   )  ١٨٣,٩٧٢,٧٠٣(  )  ٣,٠٧٣,٣٦١(    -       -     )  ٥,٧٧٣,٠٩٧(  )  ١,٠٣٢,٩٥٤(  )  ٨٦,٩٠٧,٠٤٨(  )  ١٠,٢٠٦,٥٧٩(    -     )  ٧٦,٩٧٩,٦٦٤(  إمجايل مطالبات حتت التسوية يف 

  حصة معيدي التأمني من مطالبات 
اية الفرتة       ٦٩,٩٤٩,٢٨٧    ١,٠٤٠,٠٠٠    -       -       ٤,٣٠٩,٢١٤    -       ٨٤٧,٠٠٠    -       -       ٦٣,٧٥٣,٠٧٣  حتت التسوية يف 

    ١٨١,٥٢٥,٠٨٢    ٣,٢٨٧,٥٢٣    -       ٦١,٩٨٥    ٣,٦٠١,٩٢٢    ٨,٣٨٦,٦٤٤    ٨١,٧٤٣,٠٦٨    ٧,٣٣٧,٣٢٧    -       ٧٧,١٠٦,٦١٣  إمجايل مطالبات حتت التسوية يف بداية الفرتة
  حصة معيدي التأمني من مطالبات

  )  ٦٨,٢٤٠,٦٩٤(  )  ١,٠٤٠,٠٠٠(    -     )  ٥٩,٢٧٠(  )  ٢,٦٨٧,٥٧٤(    -     )  ٦٢٢,٥٠٠(    -       -     )  ٦٣,٨٣١,٣٥٠(  حتت التسوية يف بداية الفرتة   
  )  ٧٣٩,٠٢٨(    ٢١٤,١٦٢    -         ٢,٧١٥  )  ٥٤٩,٥٣٥(    ٧,٣٥٣,٦٩٠  )  ٤,٩٣٩,٤٨٠(  )  ٨٦٩,٢٥٢,٢(    -         ٤٨,٦٧٢  ةصايف التغري يف مطالبات حتت التسوي

اية الفرتة   ١٠,٦٨٦,١٠٧    -       -       -       -       -       -       ١٠,٦٨٦,١٠٧    -       -     إسرتدادات على مطالبات حتت التسوية يف 
  )  ١٢,٥٤٢,٧١٣(    -       -       -       -     )  ٦٦٣,١٤٠(  )  ٨٨٥,٥٦٦,٤(  )  ٧,٣١٢,٦٨٨(    -       -     إسرتدادات على مطالبات حتت التسوية يف بداية الفرتة

  )  ١,٨٥٦,٦٠٦(    -       -       -       -     )  ٦٦٣,١٤٠(  )  ٤,٥٦٦,٨٨٥(    ٣,٣٧٣,٤١٩    -       -     إسرتدادات على مطالبات حتت التسوية صايف التغري يف
اية الفرتة   )  ٦٨,٥٦٨,٢٢٦(  )  ٥٠٣,٤٩٤(  )  ١٠٩,٩٦٣(    -     )  ١,٢٨١,٥٨٣(  )  ١٣,٥٨٣,١٠٢(  )  ٥٠,٣٩٣,٤٩٣(  )  ٢,٥٤٥,٦١٨(  )  ١٥٠,٩٧٣(    -     إمجايل مطالبات حدثت و مل يبلغ عنها يف 

  حصة معيدي التأمني من مطالبات حدثت 
اية الفرتة       ٢,٨١٢,٤٦٩    ١١٨,٦٩١    -       -       ٨٢٧,١٥٩    -       ١٣٨,٣٧٥    ١,٦٠٢,٩١٦    ١٢٥,٣٢٨    -     و مل يبلغ عنها يف 

    ٧١,٢١٤,١٤٦    ٣,٣١١,٨٧٢    ١٠٧,٥٦٧      ٩,٢٩٨    ١,٢٧٣,٨٦٠    ١٣,٧٣٤,٥٢١    ٥٠,٠٩٨,٦٣١    ٢,٦٤٥,٣٩٨      ٣٢,٩٩٩    -     مل يبلغ عنها يف بداية الفرتة إمجايل مطالبات حدثت و
  حصة معيدي التأمني من مطالبات حدثت 

  )  ٤,٠٢٤,٩٨٩(  )  ٧٣٩,٥٢٠٢,(    -     )    ٨,٨٩١(  )  ١,١٥٥,٣٢١(    -     )  ٩٣,٣٧٥(    -     )  ٢٧,٨٨٢(    -     ومل يبلغ عنها يف بداية الفرتة  
    ١,٤٣٣,٤٠٠    ١٨٧,٥٤٩  )  ٢,٣٩٦(      ٤٠٧  )  ٣٣٥,٨٨٥(    ١٥١,٤١٩  )  ٢٤٩,٨٦٢(    ١,٧٠٢,٦٩٦  )  ٢٠,٥٢٨(    -     صايف التغري يف مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها

  )  ١٤٥,٩٧٥,٧٧٤(    ٧١,٣٦١  )  ٦٢,٣٩(      ٤٠٧  )  ١,٠٠٧,٥٥٦(  )  ٦٨,٥١٤,٢٠٠(  )  ٦٣,٤١٧,٨٣٦(  )  ١٣,٠٢٩,١٣١(  )  ٧٨,٥٩٠(      ٢,١٦٧  صايف املطالبات



 

  -  -

  
  : تابع/ هي كالتايل) غري مدقق( ٢٠١٤أيلول  ٣٠وع التأمني للفرتة املنتهية يف ر إن التحليل القطاعي إليرادات و نتائج ف

  
    المجموع      الحوداث العامة      السفر      الهندسي      الحريق      الصحي      سيارات إلزامي      السيارات شامل      البحري      الحياة    
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل    

  )  ٣٠,٨٢٩,٥٤٣(  )  ٢,٠٦٨,٦٤٣(  )  ٥٤٠,٢١٧(    -     )  ١,٨٩٥,٧٠٣(  )  ١٢,٧٦٣,٧٧٢(  )  ٦,٤٠٢,٧٠٩(  )  ٦,٤٠٢,٧٠٩(  )  ٢٢,٤١٤(  )  ٢,٦٣٣,٤٢٤(  عموالت مدفوعة
  )  ١,٦٠٦,٢١٩(  )  ٢٦,٩٧٠(  )  ٦,٠٦١(    -     )  ٦٩,٢٢٢(  )  ٣٤٤,٩٣٦(  )  ٧٨٠,٥٤٥(  )  ١٥٨,٦٩٤(  )  ١٢,٠٧٧(  )  ٢٠٧,٧١٤(  عموالت هيئة اإلشراف على التأمني
  )  ١,٢٧٨,٨٢٣(    -       -       -       -       -     )  ١,٢٧٨,٨٢٣(    -       -       -     عموالت متضرري حوادث السري

  )  ٣٣,٧١٤,٥٨٥(  )  ٢,٠٩٥,٦١٣(  )  ٥٤٦,٢٧٨(    -     )  ١,٩٦٤,٩٢٥(  )  ١٣,١٠٨,٧٠٨(  )  ٨,٤٦٢,٠٧٧(  )  ٤,٦٦١,٣٥٥(  )  ٣٤,٤٩١(  )  ٢,٨٤١,١٣٨(  جمموع العموالت
  )  ٤,٩٩٨,١٨٧(    -       -       -       -       -     )  ٤,١٥٣,٦٩٣٢(  )  ٨٤٤,٤٩٤(    -       -     مصاريف اتفاقيات فائض اخلسارة

  )  ١٨٤,٦٨٨,٥٤٦(  )  ٢,٠٢٤,٢٥٢(  )  ٥٤٨,٦٧٤(      ٤٠٧  )  ٢,٩٧٢,٤٨١(  )  ٨١,٦٢٢,٩٠٨(  )  ٧٦,٠٣٣,٦٠٦(  )  ١٨,٥٣٤,٩٨٠(  )  ١١٣,٠٨١(  )  ٢,٨٣٨,٩٧١(  صايف املصاريف
    ٣٠,١٢٥,١٧٢    ٤,٧٨٦,٢٨٥    ٥١٤,٧٣٤      ٤٠٧    ١,١٦١,٥٩٠  )  ١٣,٣٤٣,٦٩٠(    ٤١,٧٤٧,٦٠٧    ٨,٦١١,٤٢٨    ٥٦٣,٨٢٠  )  ١٣,٩١٧,٠٠٩(  صايف أرباح فروع التأمني



 

  -  -

  : هي كالتايل) غري مدقق( ٢٠١٣ أيلول ٣٠وع التأمني للفرتة املنتهية يف ر إن التحليل القطاعي إليرادات و نتائج ف
    المجموع      الحوداث العامة      السفر      الهندسي      الحريق      الصحي      سيارات إلزامي      سيارات شامل      البحري      الحياة    
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ا     ٢٩٢,٤٥٧,٢٦٤    ٤١,٩٤٠,٠٧٤    ٩٧٨,١٩٦    -       ١١,٤٣٣,٧٥٧    ٧٦,٦٠٠,٨٢٦    ٩٩,٣١٦,٦٨٥    ٢٧,٧٧٩,٤٠١    ٤٣٩,٩٩١    ٣٣,٩٦٨,٣٣٤  إمجايل األقساط املكتتب 
ا   )  ٥٦,٥١٤,٤٧٥(  )٣٦,٤٢٤,٣٠٩(    -       -     )١٠,٥٧٣,٢٧٧(    -       -       -     )  ٣٧١,٧٥٨(  )  ٩,١٤٥,١٣١(  حصة معيدي التأمني من إمجايل األقساط املكتتب 

ا     ٢٣٥,٩٤٢,٧٨٩    ٥,٥١٥,٧٦٥    ٩٧٨,١٩٦    -       ٨٦٠,٤٨٠    ٧٦,٦٠٠,٨٢٦    ٨٥٩٩,٣١٦,٦    ٢٧,٧٧٩,٤٠١      ٦٨,٢٣٣    ٢٤,٨٢٣,٢٠٣  صايف األقساط املكتتب 
اية الفرتة   )  ٢١٤,٥٣١,٢٤٨(  )٣٠,٧٣٧,٧٧٦(  )  ٧٦٥,٩٢٢(    -     )  ٧,٩٣٨,٨٨٨(  )  ٥٦,٦١٩,٦٤٨(  )  ٥٩,٢٨٠,٨٧٧(  )  ١٨,٧٢٤,٩٦٥(  )  ١٩٢,٦٩٥(  )  ٤٠,٢٧٠,٤٧٧(  حصة الشركة من أقساط غري مكتسبة يف 

اية الفرتةحصة معيدي التأمني من أقس     ٣٧,٨٥٨,٨٠٠    ٢٥,٧٦٦,٠٠٢    -       -       ٤,٧٣٨,٩٢٤    -       -       -       ٤٥٦,٢٦١    ٦,٨٩٧,٦١٣  اط غري مكسبة يف 
    ٢٠٨,٢٦٢,١٩٠    ٥,٢٧٩,٧٧٩    ٤٢٩,١١٧    ١٧٧,٩٢٧    ٧,٠٤٠,١٥٧    ٦٥,١٥٥,٧٣٠    ٨٦,٥٠٣,٤٠٤    ٢٣,٤٨٤,٩٧٣    ١,٤٢٠,٣٣٨    ١٨,٧٧٠,٧٦٥  حصة الشركة من أقساط غري مكتسبة يف بداية الفرتة

  )  ١٤,٢٥٩,٢٩٤(  )  ١,٠٤١,٠٠٣(    -     )  ١٥٦,٩٧٩(  )  ٦,١٨٧,٩٥١(    -       -       -     )  ١,١٧١,٣٦٣(  )  ٥,٧٠١,٩٩٨(حصة معيدي التأمني من أقساط غري مكتسبة يف بداية االفرتة
    ١٧,٣٣٠,٤٤٨  )  ٧٣٢,٩٩٨(  )  ٣٣٦,٨٠٥(    ٢٠,٩٤٨  )  ٧,٧٥٨٢,٣٤(    ٨,٥٣٦,٠٨٢    ٢٧,٢٢٢,٥٢٧    ٤,٧٦٠,٠٠٨    ٥١٢,٥٤١  )  ٢٠,٣٠٤,٠٩٧(  صايف التغري يف احتياطي أقساط غري مكتسبة

    ٢٥٣,٢٧٣,٢٣٧    ٤,٧٨٢,٧٦٧    ٦٤١,٣٩١    ٢٠,٩٤٨  )  ١,٤٨٧,٢٧٨(    ٨٥,١٣٦,٩٠٨    ١٢٦,٥٣٩,٢١٢    ٣٢,٥٣٩,٤٠٩    ٥٨٠,٧٧٤    ٤,٥١٩,١٠٦  صايف أقساط التأمني املكتسبة
    ٤,٨٣٩,١٩١    ١,٨٢٥,١٨٨    -         ٢,٤٤٩    ٢,٦٥٥,٨٤٢    -       -       -       ٣٢٤,٢٥٤      ٣١,٤٥٨  عموالت مقبوضة
    ٢٥٨,١١٢,٤٢٨    ٦,٦٠٧,٩٥٥    ٦٤١,٣٩١    ٢٣,٣٩٧    ١,١٦٨,٥٦٤    ٨٥,١٣٦,٩٠٨    ١٢٦,٥٣٩,٢١٢    ٣٢,٥٣٩,٤٠٩    ٩٠٥,٠٢٨    ٤,٥٥٠,٥٦٤  صايف اإليرادات

  )  ١٤٤,١٨٣,٨٠٤(  )  ١,١٥١,٤١٥(    -       -     )  ٩٢٨,٦٤٢(  )  ٧٦,٠١٥,٢٨٥(  )  ٣٧,٨١٦,٩٠٤(  )  ٢٤,٤٥١,٥٥٨(    -     )  ٣,٨٢٠,٠٠٠(  إمجايل املطالبات املدفوعة
    ١,٨١٩,٧٦٦    ٥٥٣,٩٨٥    -       -       ٧٤٠,٧٨١    -       -       ١٢,٥٠٠    -       ٥١٢,٥٠٠  حصة معيدي التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة

  )  ٠٣٨١٤٢,٣٦٤,(  )  ٥٩٧,٤٣٠(    -       -     )  ١٨٧,٨٦١(  )  ٧٦,٠١٥,٢٨٥(  )  ٣٧,٨١٦,٩٠٤(  )  ٢٤,٤٣٩,٠٥٨(    -     )  ٣,٣٠٧,٥٠٠(  صايف املطالبات املدفوعة
اية الفرتة   )  ١٠١,٣٨٣,٦١٠(  )  ٣,٠٤٢,٩٧٠(    -     )  ٦١,٩٨٥(  )  ٣,٨٤٦,٩٢٢(  )  ٨,٨٦٤,٦٠٠(  )  ٧٧,١٦٥,١٨٢(  )  ٢,٠٠٩,٢٩٩(    -     )  ٦,٣٩٢,٦٥٢(  إمجايل مطالبات حتت التسوية يف 

  حصة معيدي التأمني من مطالبات 
اية الفرتة       ١٢,٢٣٩,٣٠٥    ١,٠٢٠,٠٠٠    -       ٥٩,٢٧٠    ٧,٨٤١,٢٠٨    -       ٦٢٢,٥٠٠    -       -       ٢,٦٩٦,٣٢٧  حتت التسوية يف 

    ٩٧,٠١٤,٨٤٢    ٣,٥٤٨,١٨٠    -       ٩٣,٤٨٥    ١٠,٧٠٣,٨٧٤  )  ٩٧١,٣١٨(    ٧١,٣٩٩,٧٩٢    ٥,٨٢٦,٧٨٩    -       ٦,٤١٤,٠٤٠  إمجايل مطالبات حتت التسوية يف بداية الفرتة
  حصة معيدي التأمني من مطالبات

  )  ١٢,٦٠٤,٣٥٤(  )  ١,٥٧٦,٩٢٩(    -     )  ٨٩,٣٩٠(  )  ٨,٠٩٦,٠١٥(    -     )  ٦٣٥,٠٠٠(    -       -     )  ٢,٢٠٧,٠٢٠(  حتت التسوية يف بداية الفرتة   
  )  ٤,٧٣٣,٨١٧(  )  ٥١,٧١٩(    -         ١,٣٨٠    ٦,٦٠٢,١٤٥  )  ٩,٨٣٥,٩١٨(  )  ٥,٧٧٧,٨٩٠(    ٣,٨١٧,٤٩٠    -       ٥١٠,٦٩٥  صايف التغري يف مطالبات حتت التسوية

اية الفرت    )  ٧٢,٣٠٦,٤٤٠(  )  ٣,٣١٥,٤٨٩(  )  ٨٨,٣٨٦(  )    ٩,٢٩٨(  )  ١,٥٥٢,٣٢١(  )  ١٦,٤٧٠,٩٧٠(  )  ٤٨,٠٤٧,٦٨٠(  )  ٢,٧٦٤,٤٨٧(  )  ٥٧,٨٠٩(    -     ةإمجايل مطالبات حدثت و مل يبلغ عنها يف 
  حصة معيدي التأمني من مطالبات حدثت 

اية الفرتة       ٤,٠٤٩,٩٦٩    ٢,٧٢٨,٨٢٤    -       -       ١,١٧٦,١٨١    -       ٩٣,٣٧٥    -         ٥١,٥٨٩    -     و مل يبلغ عنها يف 
    ٥٨,٠٠٦,٤٨٥    ٧٧٤,٩٧٣    ٤٦,٩٦١    ٣٣,٣٦١    ١,٦٠٥,٥٨١    ١٤,٠٦٣,٩٥٧    ٣٦,٩٣٢,٤٤٦    ٤,١٢٣,١٠٥    ٤٢٦,١٠١    -     مجايل مطالبات حدثت و مل يبلغ عنها يف بداية الفرتةإ

  حصة معيدي التأمني من مطالبات حدثت 
  )  ١,٩٢٧,٠٣٤(  )  ٢٣٦,٥٣٩(    -     )  ٢٩,٤٣٣(  )  ١,٢١٤,٤٠٣(    -     )  ٩٥,٢٥٠(    -     )  ٣٥١,٤٠٩(    -     ومل يبلغ عنها يف بداية الفرتة  

  )  ١٢,١٧٧,٠٢٠(  )  ٤٨,٢٣١(  )  ٤١,٤٢٥(  )    ٥,٣٧٠(    ١٥,٠٣٨  )  ٢,٤٠٧,٠١٣(  )  ١١,١١٧,١٠٩(    ١,٣٥٨,٦١٨      ٦٨,٤٧٢    -     صايف التغري يف مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها
  )  ٣٧,٥٧٦,٢٩٧(  )  ٢,٢٢٤,١٠٣(  )  ١,٢١٠,٥٢٨(  )    ١٢٣(  )  ١,٨٢٣,١٢٤(  )  ١٤,٥٦٦,٧٦٩(  )  ٨,٨١٩,٩٨١(  )  ٥,٦٨٨,٤٠٧(  )  ٢٠٠,٧٤٠(  )  ٣,٠٤٢,٥٢٢(  عموالت مدفوعة

  )  ٥,٢١٦,٤٠٠(    -       -       -       -       -     )  ٤,١٤١,٣٦٢(  )  ١,٠٧٥,٠٣٨(    -       -     مصاريف اتفاقيات فائض اخلسارة
  )  ٢٠٢,٠٦٧,٥٧٢(  )  ٢,٩٢١,٤٨٣(  )  ١,٢٥١,٩٥٣(  )    ٤,١١٣(    ٤,٦٠٦,١٩٨  )١٠٢,٨٢٤,٩٨٥(  )  ٦٧,٦٧٣,٢٤٦(  )  ٢٦,٠٢٦,٣٩٥(  )  ١٣٢,٢٦٨(  )  ٥,٨٣٩,٣٢٧(  صايف املصاريف

    ٥٦,٠٤٤,٨٥٦    ٣,٦٨٦,٤٧٢  )  ٦١٠,٥٦٢(    ١٩,٢٨٤    ٥,٧٧٤,٧٦٢  )  ١٧,٦٨٨,٠٧٧(    ٥٨,٨٦٥,٩٦٦    ٦,٥١٣,٠١٤    ٧٧٢,٧٦٠  )  ١,٢٨٨,٧٦٣(  فروع التأمني )خسائر/ (صايف أرباح
  



 

  -  -

  ةفالسهم األساسية والمخف خسارة  -٤١

  :يتكون هذا البند مما يلي
    )غير مدققة(أيلول  ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةلفترة        
          ٣٢٠١       ٤٢٠١     

  )  ١١,٨١٢,٠٧٤(  )  ٤٣,٠٠٤,٩٥٥(  .)س.ل(الفرتة  خسارة صايف
    ١٠,٠٠٠,٠٠٠        ١٠,٠٠٠,٠٠٠    )سهم( املتوسط املرجح لعدد االسهم

  )  ١,١٨  (  )  ٤,٣٠  (  .)س.ل(املخففة السهم األساسية و  خسارة

  
  كفاية رأس المال  -٥١

  ٢٠٠٨كانون األول   ١١سياسة إلدارة رأس املال و ذلك متاشياً مع تعليمات هيئة اإلشراف على التأمني الصادرة يف  الشركة تتبع

عن لدى الشركة ) كفاية رأس املال(يشرتط هذا القرار أن ال تتدىن نسبة املالءة . حول حتديد كفاية األموال اخلاصة) ٢١٠/١٠٠ رقمقرار (
  .من رأس املال املتوفر% ١٥٠
  :نسبة املالءة كما يلي احتساب يتم
    كانون األول  ٣١كما في           أيلول ٣٠كما في           
    ٣٢٠١          )غير مدققة( ٤٢٠١          
   .س.ل          .س.ل          

  رأس املال املتوفر
      ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠        ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠    رأس املال املكتتب
      ٧,٨٩٧,٣٤٩        ٧,٨٩٧,٣٤٩    احتياطي قانوين

      ٤١,٧٤٠,٤١٨    )  ١,٢٦٤,٥٣٧(  دورةم باحر أ
      ١,٠٤٩,٦٣٧,٧٦٧        ١,٠٠٦,٦٣٢,٨١٢    جمموع رأس املال املتوفر

  رأس املال املطلوب
      ١٢٢,٧١٦,١٣٧        ١٢٣,١٥٦,٩١٥    س املال املطلوب مقابل خماطر املوجوداتأر 
      ٧٧,٧٥٠,٢٠٢        ٧٥,٤٧٥,٨٢٨    س املال املطلوب مقابل االلتزامات االكتتابيةأر 
      ١٣,٠٢٢,٤٨٦        ٣,٩٣١,٢١١    س املال املطلوب مقابل خماطر معيدي التأمنيأر 
      ٦,٣٩٦,٧٠٩        ٥,٨٦٥,٧٢٨    س املال املطلوب مقابل خماطر تأمني احلياةأر 

      ٢١٩,٨٨٥,٥٣٤        ٢٠٨,٤٢٩,٦٨٢    جمموع رأس املال املطلوب

      %٤٧٧          %٤٨٣      (%) نسبة هامش املالءة



 

  -  -

  المساهمين حقوق في التغييرات بيان  -٦١
      مدورةأرباح         الفترة  خسائر         
  .س.ل          .س.ل          

    ٣٥,٨٥٤,٣٦٣        -      ٢٠١٣كانون الثاين   ١الرصيد كما يف 
  ٥٧٨,٥٠٦        -      اسرتداد مكافآت أعضاء جملس اإلدارة

    -      )  ١١,٨١٢,٠٧٤(  )غري مدقق( ٣٢٠١ أيلول ٣٠أشهر املنتهية يف  ةسعالت فرتة أرباح

      ٣٦,٤٣٢,٨٦٩    )  ١١,٨١٢,٠٧٤(  )غري مدقق( ٢٠١٣ أيلول ٣٠الرصيد كما يف 
    -          ١٨,٧١٨,١٨٣    )غري مدقق( ٢٠١٣كانون األول   ٣١أشهر املنتهية يف  ثالثةالأرباح 

    ٦,٢١٥,٤٩٨    )  ٦,٢١٥,٤٩٨(  ٢٠١٣كانون األول   ٣١السنة املنتهية يف ختصيص أرباح 
  )    ٩٠٧,٩٤٩(      -      أعضاء جملس اإلدارة توزيع مكافآت

    -      )    ٦٩٠,٦١١(  ٣٢٠١عن أرباح عام  ختصيص احتياطي قانوين

    ٤١,٧٤٠,٤١٨        -      ٢٠١٣كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 
    -      )  ٤٣,٠٠٤,٩٥٥(  )غري مدقق( ٤٢٠١ أيلول ٣٠أشهر املنتهية يف  ةسعالت فرتة خسائر

    ٤١,٧٤٠,٤١٨    )  ٤٣,٠٠٤,٩٥٥(  )غري مدقق( ٤٢٠١ أيلول ٣٠الرصيد كما يف 
  

  االلتزامات الطارئة  -٧١
ـا وفـق التطبيقـات املوضـوعة مـن قبـل السـلطات املاليـة و الت نظيميـة ومـن كما هو متعارف عليه يف اجلمهورية العربية السورية فإن الشركة تقوم بعمليا

الشركة ضريبياً و برأي اإلدارة فإن أية دراسة ضريبية الحقة لن تؤدي إىل أعباء ضريبية  مل يتم دراسة أعمال. قبل هيئة اإلشراف على التأمني السورية
  .إضافية

  

  أحداث الحقة  -٨١
أقرت تعديل النظام األساسي  و ٢٠١٣ آب ٢٠العادية بتاريخ  غري يف تاريخ الحق لتاريخ التقارير املالية قامت الشركة بعقد اجتماع اهليئة العامة

 قانون الشركات ٩١املادة  لرية سورية وذلك بتجزئة كل سهم إىل مخسة أسهم مبا يتوافق مع متطلبات ١٠٠القيمة االمسية لتصبح للشركة وتعديل 
 .٢٠١١شباط  ١٤تاريخ  ٢٩ رقم

  
  إعادة تصنيف  -٩١

  .٢٠١٤ أيلول ٣٠ة كما يف لتتناسب مع بيان الوضع املالي ٢٠١٣كانون األول   ٣١مت إعادة تصنيف بعض بنود بيان الوضع املايل كما يف 



 

  -  -

  القيمة العادلة وإدارة المخاطر  -٢٠

  :ةالقيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالي  )أ(

  .املرحلي املوجز يان الوضع املايلبال يوجد فـرق جوهري بني القيمة الدفرتيـة والقيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية املوقوفة بتاريخ 

  :طر التأمنيدارة خماإ  )ب(

  خماطر التأمني 

دارة خماطر التأمـني مـن إلميكن . إن خماطر التأمني هي املخاطر اليت يولدها عدم التأكد من حدوث، توقيت أو قيمة املطلوبات التأمينية
  .توقعةامل طالباتالفعلية مقابل امل طالباتالل متابعة كمية وتكوين اإلنتاج اجلديد، متابعة صحة التسعري ومتابعة املخ

كدة نظراً إىل طبيعة ذات قيم غري مؤ  مطالباتيعترب اخلطر مبوجب أي عقد تأمني احتمال حتقق حدث مؤمن عليه و ما يستتبع ذلك من 
  .توقعه، يكون حتقق هذا اخلطر مفاجئاً و بالتايل ال ميكن عقد التأمني

الفعلية و تسديدات املنافع القيمـة  طالباتة هو أن تفوق املإن اخلطر األساسي الذي تواجهه شركات التأمني مبوجب عقودها التأميني
غري املناسبة و االكتتاب بأخطار  األقساط املذكورة حتت بند املطلوبات التأمينية إضافة إىل احتمال تسعري غري مالئم لألخطار ووضع

ا تتع طالباتبناء عليه فإن تواتر امل ،قابلة للتأمني سيئة أو غري دى املبالغ اليت كانت مقدرة وختتلف األرقام الفعلية ومبالغ و املنافع وحد
  .و املنافع من سنة إىل أخرى عن التقديرات املتوقعة طالباتامل

ا وقد ط ىأضف إىل ذلك أنه كلما تنوعت احملفظة التأمينية، كلما كانت أقل عرضة للتأثر بالتغريات اليت تطرأ عل ورت ـأي من تكوينا
ا و ضمن كل فئة مالشركة اسرتاتيجية  دة ـع قاعـات لتوسيـتلك الفئ ناالكتتاب بعقود التأمني لتنويع األخطار التأمينية اليت تقبل 

  .األخطار بغية ختفيض نسبة التغري يف النتيجة املتوقعة
الة و ـاجلة فعـحلوادث معتدير الشركة أخطارها من خالل اسرتاتيجية اكتتاب سليمة و معاهدات إعادة تأمني ذات فئة ممتازة و معاجلة ا

  .ع الشركة األسس االكتتابية اليت توفر املعايري املالئمة الختيار األخطارـتض

  خماطر السوق

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

  السيولة خماطر

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

  .يبني اجلدول التايل حتليل املوجودات و املطلوبات وفقاً للفرتة املتوقعة السرتدادها أو تسويتها



 

  -  -

    )غير مدققة( ٢٠١٤أيلول  ٣٠كما في           
    المجموع      أكثر من سنة      لغاية سنة          
  .س.ل      .س.ل      .س.ل          

  الموجودات
    ١٩٦,٧٩١,٢٣١    -      ١٩٦,٧٩١,٢٣١    النقد وما يوازي نقد  
    ٧٩٠,٩١٣,٥٧٨    ٣٣٩,٩٧٢,٦٠٠    ٤٥٠,٩٤٠,٩٧٨    ودائع ألجل لدى املصارف  
    ١١,٩١١,٣٣٦    -      ١١,٩١١,٣٣٦    استثمارات مالية بغرض املتاجرة  
    ٣٦,٧٨٨,٨٨١    -      ٣٦,٧٨٨,٨٨١    عمالء، وسطاء ووكالء تأمني  
    ٣,٧٥٩,١٢١    -      ٣,٧٥٩,١٢١  حسابات مدينة من شركات التأمني و إعادة األمني  
    ٩٧,٤٧١,٨٣٠    -      ٩٧,٤٧١,٨٣٠  حصة معيدي التأمني من االحتياطيات الفنية و احلسابية  
    ١,٩٥٦,٨٩١    -      ١,٩٥٦,٨٩١    أطراف ذات عالقة-ذمم مدينة  
    ٤٢,٢١٨,٥٦٧    -      ٤٢,٢١٨,٥٦٧  فوائد مستحقة غري مقبوضة و موجودات أخرى  
    ٩,٦٣٦,٠٦٦    -      ٩,٦٣٦,٠٦٦    موجودات ضريبة مؤجلة  
    ٢٥,٠٠٠,٠٠٠    -      ٢٥,٠٠٠,٠٠٠  وديعة جممدة لصاحل هيئة اإلشراف على التأمني  

      ١,٢١٦,٤٤٧,٥٠١    ٣٣٩,٩٧٢,٦٠٠    ٨٧٦,٤٧٤,٩٠١    
  

  المطلوبات  
  ٤٨,١٦٣,٢٠١    -      ٤٨,١٦٣,٢٠١  حسابات دائنة لشركات التأمني و إعادة التأمني  
    ٧,٩٤٠,٩٢٥    -      ٧,٩٤٠,٩٢٥    عمالء دائنون ووسطاء تأمني  
    ٣٤,١٦٧,٧٦٤    -      ٣٤,١٦٧,٧٦٤    أطراف ذات عالقة –ذمم دائنة   
    ٤٩٠,٢٠٨,٥٢٤    -      ٤٩٠,٢٠٨,٥٢٤    اإلحتياطيات الفنية و احلسابية  
    ٣٩,٥٩٨,٧٩٧    -      ٧٩٧,٣٩,٥٩٨   ذمم دائنة و دائنون خمتلفون  

        ٦٢٠,٠٧٩,٢١١    -      ٦٢٠,٠٧٩,٢١١    

    ٥٩٦,٣٦٨,٢٩٠    ٢,٦٠٠٣٣٩,٩٧    ٢٥٦,٣٩٥,٦٩٠    فجوة السيولة   



 

  -  -

    ٢٠١٣كانون األول   ٣١كما في           
    المجموع      أكثر من سنة      لغاية سنة          
  .س.ل      .س.ل      .س.ل          

  الموجودات
  ٥٣٢,٣١٥,٣٣٨    -      ٥٣٢,٣١٥,٣٣٨    يوازي النقدالنقد وما   
  ٤٤٦,١٩٣,٦٦٩    ٢٣٨,٧٥٥,٩٧٠    ٢٠٧,٤٣٧,٦٩٩    ودائع ألجل لدى املصارف  
  ١١,٦٩٢,٣٠٩    -      ١١,٦٩٢,٣٠٩    الية بغرض املتاجرةاستثمارات م  
  ٤٧,٥١٩,٩٣٦    -      ٤٧,٥١٩,٩٣٦    عمالء، وسطاء ووكالء تأمني  
  ٥,٧٦٤,٠٧٢    -      ٥,٧٦٤,٠٧٢  حسابات مدينة من شركات التأمني و إعادة التأمني  
  ١٠٠,٩٨٧,٠٤٥    -      ١٠٠,٩٨٧,٠٤٥  حصة معيدي التأمني من االحتياطيات الفنية و احلسابية  
  ٢,٠٣٧,٠١٢    -      ٢,٠٣٧,٠١٢    أطراف ذات عالقة-ذمم مدينة  
  ٤٤,٤٩٩,٣٥٩    -      ٤٤,٤٩٩,٣٥٩  فوائد مستحقة غري مقبوضة و موجودات أخرى  
    ٣٧٥,٢٥١,٢٧    -      ٣٧٥,٢٥١,٢٧  وديعة جممدة لصاحل هيئة اإلشراف على التأمني  

      ١,٢١٨,٢٦٠,١١٥    ٩٧٠,٧٥٥,٢٣٨    ٩٧٩,٥٠٤,١٤٥  
  

  المطلوبات  
٤٥,٦١١,٩٣٨    -      ٤٥,٦١١,٩٣٨  ائنة لشركات التأمني و إعادة التأمنيحسابات د  
  ٨,٢٠٠,٨٠٣    -      ٨,٢٠٠,٨٠٣    عمالء دائنون ووسطاء تأمني  
  ٤١,٥١٠,٨٣٦    -      ٤١,٥١٠,٨٣٦    أطراف ذات عالقة –ذمم دائنة   
  ٤٥٤,٢٤٧,٩٦٣    -      ٤٥٤,٢٤٧,٩٦٣    اإلحتياطيات الفنية و احلسابية  
    ٣٣٠,٠٥٥,٤٠    -      ٣٣٠,٠٥٥,٤٠   تلفونذمم دائنة و دائنون خم  

        ٥٨٩,٦٢٦,٨٧٠    -      ٥٨٩,٦٢٦,٨٧٠    

    ٦٢٨,٦٣٣,٢٤٥    ٩٧٠,٧٥٥,٢٣٨    ٣٨٩,٨٧٧,٢٧٥    فجوة السيولة   
  



 

  -  -

  خماطر إعادة التأمني 

كما هو معمول   ذلك الكبرية، و طالباتبرام عقود إعادة تأمني مع شركات أخرى، لتقليص املخاطر املالية النامجة عن املإقامت الشركة ب
  .يف باقي شركات التأمني به

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

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

 .ية ومقياس املقارنة العام، واألكثر أمهية، هو االحتفاظ بنسبة سيولة عالية للشركةإن حجم املخاطر احملتفظ به يتناسب مع القواعد العمل
ا جتاه املؤمن هلمامن  الشركةإن عقود أقساط إعادة التأمني ال حتل  باحلصة املعاد تأمينها حىت  املؤمن هلموتبقى الشركة ملتزمة جتاه  .لتزاما

  .ااالتأمني بالتزامإعادة  عدم وفاء شركة يف حال

    ر التسليفخماط

إن متابعة خماطر التسليف هي من مسؤولية الشركة اليت . جتاه الشركة متتمثل خماطر التسليف بعدم إمكانية املدينني من الوفاء بالتزاما
فة أقسام الشركة تتبع مبادئ  توجيهية صارمة تأخذ بعني االعتبار معدل التصنيف األدىن للمقرتضني و التنويع يف خماطر التسليف يف كا

  .املعرضة لتلك املخاطر و خاصة قسمي االستثمارات وإعادة التأمني

  خماطر معدل الفائدة

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

  ياتخماطر العمل

خماطر العمليات هي خماطرة اخلسارة أو التأثريات السلبية على العمل الناجتة عن عدم صحة أو فشل اإلجراءات التطبيقية الداخلية  إن
تتم إدارة خماطر العمليات من خالل هيكلية تتطلب حتديد املخاطر . واألشخاص و األنظمة الداخلية للشركة أو عن أحداث خارجية

حتدد إن املخاطر اإلسرتاتيجية . تأثريها و نسبة حدوثها و من خالل طرق تقييم ذاتية ملتابعة فعالية هذه اإلجراءاتوطرق تقييمها حبسب 
  .وتتابع من خالل عملية التخطيط السنوية



 

  -  -

  األجنبية خماطر العمالت

  .حدوث تغري معقول يف أسعار الصرف تقوم الشركة بإعداد حتليل احلساسية ملراقبة أثر التغريات على صايف األرباح واخلسائر يف حال
  .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       
      ٣٢٠١      )ةغير مدقق( ٤٢٠١      ٣٢٠١      )ةغير مدقق( ٤٢٠١      
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      

    -      -      ٩٧,٧٧٣,١٥٧    ١٢٦,٠٩٠,٨٨٥  دوالر أمريكي  
    -      -      ١٠,١٤٠,٩٥٥    ٢,٢٩٨,٣٣٥  يورو  

حتليل احلساسية . ت أسعار صرف العمالت األجنبية املذكورة أعاله مقابل اللرية السوريةيظهر اجلدول التايل حتليل حساسية الشركة لتغريا
  :يتضمن فقط األرصدة ذات الصفة النقدية بالعمالت األجنبية

    أوالخسائر األثر على األرباح            
    كانون األول  ٣١كما في       أيلول ٣٠كما في             
    ٣٢٠١      )ةغير مدقق( ٤٢٠١            
   .س.ل      .س.ل            
    ٩,٧٧٧,٣١٦    ١٢,٦٠٩,٠٨٩        دوالر أمريكي  
    ١,٠١٤,٠٩٦    ٢٢٩,٨٣٤        يورو  

  
  المرحلية الموجزة المالية المعلوماتالموافقة على   -٢١

  .٢٠١٤تشرين الثاين  ٢٤ يف املرحلية املوجزة املالية املعلومات علىاملفوض جملس إدارة الشركة  عضووافق 


