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  للتأمين شركة االتحاد التعاوني

   شركة مساهمة مغفلة عامة

   المرحلي الموجز الدخل الشامل اآلخر قائمة

  )غير مدقق(

  )غير مدققة( أيلول ٣٠المنتهية في  التسعة أشهر لفترة
 ٢٠١٧ إيضاح

 
٢٠١٦ 

 .س.ل  :اإليرادات
 

 .س.ل
ا  ٤٢٦,١٩٢,٣٣١ ٣٣٨,٥٨٨,٦٦٠ ٢٤ إمجايل األقساط املكتتب 

ا  )       ٣٣,٣٢٥,٩٨٧( )       ٣٧,٢١٨,٧١٢( ٢٤ حصة معيدي التأمني من إمجايل األقساط املكتتب 
ا       ٣٩٢,٨٦٦,٣٤٤   ٣٠١,٣٦٩,٩٤٨ صايف األقساط املكتتب 

 )     ١٨٠,٧٢١,٧٣٦()         ١٤,٢٤٩,٣٦٧( ٢٤ مكتسبةحتياطي أقساط غري صايف التغري يف ا
 ٢١٢,١٤٤,٦٠٨ ٢٨٧,١٢٠,٥٨١ صايف أقساط التأمني      

 ٣,٧١٨,٠٥٠ ٥,٦٨٦,٦٠٣ ٢٤ دائنةعموالت 
 ٢١٥,٨٦٢,٦٥٨ ٢٩٢,٨٠٧,١٨٤ إمجايل إيرادات التأمني     

 :المصاريف
 )     ١٢٤,١٧٣,٥٧٠( )     ١٧١,٤٣٩,٥٤٦( ٢٤ إمجايل املطالبات املدفوعة  

 ٦١٩,٤٢٣ ١٨,٣٨٩,٨٢٥ ٢٤ حصة معيدي التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة
 )     ١٢٣,٥٥٤,١٤٧( )     ١٥٣,٠٤٩,٧٢١(  صايف املطالبات املدفوعة     

 )       ٧٢,٥٩١,٠٢٦( )       ٦٨,٠٣٦,٤٢٢( ٢٤ صايف التغري يف مطالبات حتت التسوية و مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها
 )     ١٩٦,١٤٥,١٧٣( )     ٢٢١,٠٨٦,١٤٣( صايف املطالبات     

 )       ٣٦,٦٩٧,١٠٤( )      ٤٨,٥٦٥,٥١٢( ٢٤ عموالت مدينة ومصاريف تأمينية أخرى
 )         ٢,١٨٠,٢٤٣( )           ٩٩٢,٩٥١( ٢٤  رسوم صندوق متضرري حوادث السري

 )       ١٢,٥٠٣,٨٠٧( )      ١٢,٢٥٥,٠٠٠( ٢٤ فائض اخلسارةمصاريف اتفاقيات 
 )         ٢,٥٥٧,١٥٤( )        ٢,٠٣١,٥٣١( ٢٤ رسوم هيئة اإلشراف على التأمني

 )     ٢٥٠,٠٨٣,٤٨١( )    ٢٨٤,٩٣١,١٣٦( إمجايل مصاريف التأمني     
 )       ٣٤,٢٢٠,٨٢٣( ٧,٨٧٦,٠٤٧ الدخل التشغيلي    

    

  

      

  

  البيانات املاليةتشكل جزءًا أساسيًا من  ٣٥إىل  ١إن اإليضاحات املرفقة من 
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  للتأمين شركة االتحاد التعاوني

   شركة مساهمة مغفلة عامة

  تابع/ المرحلي الموجز الدخل الشامل اآلخرقائمة 

  )غير مدقق(

  

 )غير مدققة( أيلول ٣٠المنتهية في  التسعة أشهرلفترة     
 ٢٠١٧  إيضاح

 
٢٠١٦ 

 
 .س.ل

 
 .س.ل

 ٦٣,٥٥١,٦٤٠ ٧٣,١٤٦,٠١٦  ٦ فوائد من ودائع لدى املصارف
 ١٩٣,٩٢٩,٩١٤ ٩٦٢,٦٠٥ ٢٥ أسعار صرف غري حمققة مكاسب فروقات

 ١٢,٥٣٧,٨٥٤ ٦,٤٥٦,٩٤٢ ٢٦ إيرادات أخرى
ا  )       ٧٧,٤٣٧,٠٥١( )       ٩٠,١٣١,٥٢٨( ٢٧ رواتب و أجور وملحقا

 )       ٨٢,٦٥٨,٩١٧( )       ٨٦,٢٧٨,٣٧٢( ٢٨ وعموميةمصاريف إدارية 
 )       ١٠,٨٤٢,٣٥٢( )       ١١,١٤١,٨٩٥( ٢٩-١٥-١٤ االستهالكات واإلطفاءات

 ٥,٤٦٠,٨٨١ ١٦,٧١٩,٠٤٠ ٧ إعادة تقييم استثمارات بغرض املتاجرة خالل الفرتة) خسائر/ (أرباح
 )       ١٧,٨٣١,٨٤٩( )              ٦٠,٩٨٣( ٣٠ فروقات أسعار الصرف )خسائر(مكاسب 

 
)٨٦,٧١٠,١٢٠ )       ٩٠,٣٢٨,١٧٥ 

 ٥٢,٤٨٩,٢٩٧ )       ٨٢,٤٥٢,١٢٨( أرباح الفرتة قبل ضريبة الدخل
 )        ٢,٩٥٣,١٧٢( - ٣١ الفرتة ضريبة دخلمؤونة 

      ٤٩,٥٣٦,١٢٥ )       ٨٢,٤٥٢,١٢٨(  جمموع الدخل الشامل
 ٤,٩٥ )٨.٢٥( ٣٢ رحبية السهم األساسية واملخففة 

  

  

  

  

  

  

  البيانات املاليةتشكل جزءًا أساسيًا من  ٣٥إىل  ١إن اإليضاحات املرفقة من 
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  للتأمين شركة االتحاد التعاوني

   شركة مساهمة مغفلة عامة

   المرحلي الموجز الدخل الشامل اآلخر قائمة

  )غير مدقق(

  )غير مدققة( أيلول ٣٠لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 ٢٠١٧ إيضاح

 
٢٠١٦ 

 .س.ل  :اإليرادات
 

 .س.ل
ا  ١٣٠,٢٧٨,٦٤٩ ١١٠,٤٢١,١٦٣  إمجايل األقساط املكتتب 

ا  )       ١٠,١٨٥,٨٦١( )      ١٢,٨٤١,٥٩٢(   حصة معيدي التأمني من إمجايل األقساط املكتتب 
اصايف        ١٢٠,٠٩٢,٧٨٨   ٩٧,٥٧٩,٥٧١  األقساط املكتتب 

 )       ٤٥,٤٠٦,١٩٠( )       ٦,٤٧٨,٣٤٨(  حتياطي أقساط غري مكتسبةصايف التغري يف ا
 ٧٤,٦٨٦,٥٩٨ ٩١,١٠١,٢٢٣  صايف أقساط التأمني      

 ١,٢١٩,٥٢٩ ٢,٢٥٩,٦٢٦  دائنةعموالت 
 ٧٥,٩٠٦,١٢٧ ٩٣,٣٦٠,٨٤٩  إمجايل إيرادات التأمني     

  :المصاريف
 

 
 )       ٣٩,٨٩٨,٣٨٧( )      ٥٦,١٩٧,٧٥٧(  إمجايل املطالبات املدفوعة

 - ٦,٨٠٦,٠٠٠  حصة معيدي التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة
 )       ٣٩,٨٩٨,٣٨٧( )      ٤٩,٣٩١,٧٥٧(  صايف املطالبات املدفوعة     

 )       ٣٠,٢٣٥,٢٩٧( ٣,١٣٣,٦٣٧  التسوية و مطالبات حدثت ومل يبلغ عنهاصايف التغري يف مطالبات حتت 
 )       ٧٠,١٣٣,٦٨٤( )      ٤٦,٢٥٨,١٢٠(  صايف املطالبات     

 )       ١٢,٤٤٠,٥٨٤( )      ١٧,٥٦٠,١٩٧(  عموالت مدينة ومصاريف تأمينية أخرى
 )            ٦٣٤,٣٩١( )           ٣٥٢,٩٧٧(   رسوم صندوق متضرري حوادث السري

 )         ٦,٢٥١,٩٠٤(  )        ٦,١٢٧,٥٠٠(  رسوم هيئة اإلشراف على التأمني
 )            ٧٨١,٦٧١( )           ٦٦٢,٥٢٧(  مصاريف اتفاقيات فائض اخلسارة

 )       ٩٠,٢٤٢,٢٣٤( )      ٧٠,٩٦١,٣٢٠( إمجايل مصاريف التأمني     
 )       ١٤,٣٣٦,١٠٧( ٢٢,٣٩٩,٥٢٨ الدخل التشغيلي    

  

  البيانات املاليةتشكل جزءًا أساسيًا من  ٣٥إىل  ١إن اإليضاحات املرفقة من 
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  للتأمين شركة االتحاد التعاوني

   شركة مساهمة مغفلة عامة

  تابع/ المرحلي الموجز الدخل الشامل اآلخرقائمة 

  )غير مدقق(

  

 )غير مدققة( أيلول ٣٠المنتهية في الثالثة أشهر لفترة     
 ٢٠١٧  إيضاح

 
٢٠١٦ 

 
 .س.ل

 
 .س.ل

 ٢١,٥٤٠,٢٥٥ ٢٥,٢٢٦,٤٩٤   فوائد من ودائع لدى املصارف
 ٤٨,١٨٠,٦٧٠ ٤٢١,٧٠١  أسعار صرف غري حمققة مكاسب فروقات

 ٨,٥١١,٩٥٨ ٢,٢٩٣,٥٥٨  إيرادات أخرى
ا  )       ٢٦,١٦١,٢٤٧( )       ٣٩,٦٦٠,١٨٠(  رواتب و أجور وملحقا
 )       ٢٨,٦٢٣,٩٨١( )       ٢٩,٧٢١,٦٣٢(  مصاريف إدارية وعمومية

 )         ٣,١٤٧,٤٥٤( )         ٣,٨٣١,٩١٧(  االستهالكات واإلطفاءات
 ٣٢٤,٢٣٣ ٥,٤٣٤,٩١٥  إعادة تقييم استثمارات بغرض املتاجرة خالل الفرتة) خسائر/ (أرباح

 )         ٤,٧٦٩,٥٨٢( )              ٦٣,٦٧٨(  فروقات أسعار الصرف )خسائر(مكاسب 

 
 )١٥,٨٥٤,٨٥٢ )       ٣٩,٩٠٠,٧٣٩ 

 ١,٥١٨,٧٤٥ )       ١٧,٥٠١,٢١١(  أرباح الفرتة قبل ضريبة الدخل
 - -  الفرتة ضريبة دخل

 ١,٥١٨,٧٤٥ )       ١٧,٥٠١,٢١١(   جمموع الدخل الشامل
 ٠,١٥ )١.٧٥(  رحبية السهم األساسية واملخففة 

  

  

  

  

  

  البيانات املاليةتشكل جزءًا أساسيًا من  ٣٥إىل  ١ن اإليضاحات املرفقة من إ
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  شركة مساهمة مغفلة عامة -للتأمين شركة االتحاد التعاوني

  المرحلي الموجزبيان التغيرات في حقوق المساهمين 

  )غير مدقق(

  

 
 رأس المال

 
 احتياطي قانوني  

 
 خسائر متراكمة

 

مكاسب غير 
محققة متراكمة 

ناتجة عن تغيرات 
 أسعار الصرف

 

مكاسب الفترة غير 
المحققة  الناتجة 
عن تغيرات أسعار 

 الصرف
  

 الفترة خسائر
 

 المجموع

 
 .س.ل

 
 .س.ل

 
 .س.ل

 
 .س.ل

 
 .س.ل

  
 .س.ل

 
 .س.ل

 ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠١٦كانون الثاين   ١الرصيد كما يف 
 

٨,٦٢٥,٣١٨ 
 

 )٣٠,٠٠٢,٢٣٧( 
 

٢٠٤,٧٤٧,٦٩٠ 
 

- 
  

- 
 

١,١٨٣,٣٧٠,٧٧١ 
 أيلول ٣٠الفرتة املنتهية يف  )خسائر( أرباح

٢٠١٦ - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

١٩٣,٩٢٩,٩١٤ 
  

 
)١٤٤,٣٩٣,٧٨٩( 

 
٤٩,٥٣٦,١٢٥ 

 ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠١٦ أيلول ٣٠الرصيد كما يف 
 

٨,٦٢٥,٣١٨ 
 

 )٣٠,٠٠٢,٢٣٧( 
 

٢٠٤,٧٤٧,٦٩٠ 
 

١٩٣,٩٢٩,٩١٤ 
  

 
)١٤٤,٣٩٣,٧٨٩( 

 
١,٢٣٢,٩٠٦,٨٩٦ 

 ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠١٧كانون الثاين   ١الرصيد كما يف                
 

٤٠٣,٨٥٣,١١٣ )١٤٤,٦٣٣,٦٣٣( ٨,٦٢٥,٣١٨ - - 
 

١,٢٦٧,٨٤٤,٧٩٨ 
 أيلول ٣٠الفرتة املنتهية يف  )خسائر( أرباح

٢٠١٧ - 
 

- 
 

- 
 

- ٨٣,٤١٤,٧٣٣( ٩٦٢,٦٠٥ ( 
 

)٨٢,٤٥٢,١٢٨  ( 

 ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠١٧ أيلول ٣٠الرصيد كما يف 
 

٨,٦٢٥,٣١٨ 
 

)٤٠٣,٨٥٣,١١٣ )١٤٤,٦٣٣,٦٣٣ 
 

٩٦٢,٦٠٥ 
  

)٨٣,٤١٤,٧٣٣ ( 
 

١,١٨٥,٣٩٢,٦٧٠ 
      

  البيانات املالية تشكل جزءًا أساسيًا من ٣٥إىل  ١إن اإليضاحات املرفقة من 
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  شركة مساهمة مغفلة عامة - شركة االتحاد التعاوني

  )غير مدقق(المرحلي الموجز يان التدفقات النقدية ب

 )غير مدققة( أيلول ٣٠المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 
  ٢٠١٧  إيضاح

 
٢٠١٦ 

 .س.ل .س.ل

 :النقدية من النشاطات التشغيلية  التدفقات
 ٥٢,٤٨٩,٢٩٧ )     ٨٢,٤٥٢,١٢٨(   صايف ربح الفرتة قبل ضريبة الدخل         

    :تعديالت للوصول إىل صايف التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية 
 ١٠,٨٤٢,٣٥٢ ١١,١٤١,٨٩٥  االستهالكات واإلطفاءات     
 )        ٦,٣٣٤,٠٠٠( -   مكاسب استبعاد أصول ثابتة     

 )        ٥,٤٦٠,٨٨١( )     ١٦,٧١٩,٠٤٠(  التغري يف القيمة العادلة لالستثمارات بغرض املتاجرة     

 )    ١٩٣,٩٢٩,٩١٤( )          ٩٦٢,٦٠٥(  مكاسب فروقات أسعار صرف غري حمققة     
 ١٨٠,٧٢١,٧٣٦ ١٤,٢٤٩,٣٦٧  صايف التغري يف احتياطي أقساط غري مكتسبة     
 ٥٩,٦٧٦,١٠٨ ٧١,٦٣٧,٣٩٢  صايف التغري يف احتياطي مطالبات قيد التسوية      
 )        ١,٧٦٩,٥٢٣( )       ٢,٨٢٦,٨٥١(  اسرتدادات قيد التسويةصايف التغري يف      
 ١٤,٦٨٤,٤٤١  )          ٧٧٤,١١٩(   صايف التغري يف احتياطي مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها     

 
   )١١٠,٩١٩,٦١٦ )       ٦,٧٠٦,٠٩٠ 

 )        ٦,٧٦٨,٠٦٣( ٢٥,٢١٨,٦٣٥ يف العمالء املدينون ووسطاء ووكالء التأمني )زيادةال/ (النقص     
 )        ١,٤٢٥,٤٠٩( )     ٣٠,٥١٦,٠٩٧( يف احلسابات املدينة لشركات التأمني وإعادة التأمني )الزيادة(     
 )           ٨١٠,١٠٧( )       ١,٢٢٩,٥٢٥( أطراف ذات عالقة - يف الذمم املدينة) الزيادة(     

 )        ٧,٥١٨,٢٤٨( ١٣,١٢٦,٤٨٧ يف الفوائد املستحقة غري املقبوضة واملوجودات األخرى )زيادةال/ (النقص     
 ٦,٦٠٩,٨١٤ ٣١,٢٠٦,٨٦١ يف احلسابات الدائنة لشركات التأمني وإعادة التأمني  زيادةال     

 )           ٧٢٦,٥٣٧( ٥,٣٦٧,٤٩٩ يف العمالء الدائنون ووكالء التأمني )النقص/ (الزيادة     
 ٣١,٥١٢,٩٩٦ ٣٧,٣٦١,١٧٢ األطراف ذات العالقة –يف الذمم الدائنة الزيادة     
 ١٠,١١٦,٦١٧ ٦,٧٤٦,٩٨٢ يف ذمم دائنة ودائنون خمتلفون زيادةال     

 )        ٤,٨٥٩,١٤٩(  الضريبة املدفوعة
 ٢,٢٧٥,٦٧٧ ٢,٢٧٤,٦٨١  النقص يف وديعة جممدة لصاحل هيئة اإلشراف على التأمني     
 صايف األموال املستخدمة يف النشاطات التشغيلية     

 
١٣٩,٣٢٧,٢٠٧ ٨٢,٨٥٠,٦٠٦ 

 :التدفقات النقدية من النشاطات االستثمارية
 )      ٤٣,٠٩٢,١١٥( )    ١١٨,٠٤٠,٨٢٨( ودائع ألجل لدى املصارف يف ) الزيادة(       

 ٦,٣٣٤,٠٠٠ -  مبالغ مقبوضة ناجتة من بيع أصول ثابتة     
 )      ١١,٦٦٥,٩٥٠( )      ١٤,٢٢٨,٨٤٥(  موجودات ثابتة مادية) اقتناء(     
 )           ١٥٠,٠٠٠( -  موجودات ثابتة غري مادية) اقتناء( 
 صايف األموال املستخدمة يف النشاطات االستثمارية     

 
)٤٨,٥٧٤,٠٦٥( )    ١٣٢,٢٦٩,٦٧٣      ( 

 ١٥٥,٣٨٤,٨٥٤ ٩٦٢,٦٠٥ فروقات أسعار صرف النقد وما يف حكمه
 ٢٤٦,١٣٧,٩٩٦ )     ٤٨,٤٥٦,٤٦٣( الزيادة يف النقد وما يوازي النقد )/ النقص(صايف 

 ٣٠١,٨٠٣,٠٤٨ ٥٥٥,٨٤٦,٨٠٢ ٥ النقد وما يوازي النقد يف بداية الفرتة
اية الفرتة  ٥٤٧,٩٤١,٠٤٤ ٥٠٧,٣٩٠,٣٤٠ ٥ النقد وما يوازي النقد يف 

  

  املاليةالبيانات  تشكل جزءًا أساسيًا من ٣٥إىل  ١إن اإليضاحات املرفقة من 
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  للتأمين شركة االتحاد التعاوني

  شركة مساهمة مغفلة عامة

   المرحلية الموجزة لبيانات الماليةإيضاحات حول ا

  )غير مدققة( ٧٢٠١ أيلول ٣٠المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 

  

  تأسيس وأعمال الشركة - ١

لعام  ٦٨وفقًا للمرسوم التشريعي رقم ٢٠٠٦ أيلول ٢٥و تاريخ .م/٥٤مبوجب القرار رقم شركة مسامهة مغفلة عامة  شركة االحتاد التعاوين للتأمنيتأسست 
وتعليماته التنفيذية واألنظمة اليت تضعها هيئة اإلشراف على التأمني يف سورية ووفقًا ألحكام  ٢٠٠٥لعام  ٤٣وألحكام املرسوم التشريعي رقم  ٢٠٠٤

مت ترخيص . م٢٠٠٧ أيلول ٢٤بتاريخ  ١٥٠٤٤كة يف السجل التجاري حملافظة دمشق حتت الرقم سجلت الشر . م١٩٤٩لعام  ١٤٩قانون التجارة رقم 
م، سجلت الشركة يف السجل اخلاص لشركات ٢٠٠٨ شباط ١٣بتاريخ  ١٤١/١٠٠الشركة من قبل هيئة اإلشراف على التأمني يف سورية بالقرار رقم 

  /.١٠/التأمني لدى هيئة اإلشراف على التأمني حتت الرقم 

  .م٢٠٠٨شباط  ١٣وقد باشرت نشاطها بتاريخ  غاية الشركة مزاولة أعمال التأمني املباشرة يف كافة فروع التأمني

  .م٢٠١١آب  ٢٢لألوراق املالية بتاريخ دمشق  شركة يف سوقلمت إدراج أسهم ا

  .، محاة، محص، الالذقية، طرطوسزاول الشركة نشاطها باملركز الرئيسي مبدينة دمشق باإلضافة إىل فروع بكل من مدينة حلبت

  تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة - ٢

  :معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة التالية واليت ليس هلا أثر جوهري على القوائم املالية - أ

وجلنة تفسري إعداد ) IASB(والتفسريات املعدلة واجلديدة الصادرة عن جملس معايري احملاسبة الدولية يف الفرتة احلالية، قامت الشركة بتطبيق مجيع املعايري  
واليت أصبحت سارية املفعول للفرتات املالية اليت تبدأ يف أو بعد أول  التابعة للمجلس واليت ختص وتسري على نشاطات الشركة ) IFRIC(التقارير املالية 
  .داد القوائم املالية للشركةيف إع ٢٠١٧كانون الثاين 

ا   .مل يطرأ أي تعديل على املعلومات املالية املرحلية املوجزة، جراء تطبيق هذه املعايري وتفسريا
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  السياسات المحاسبية - ٣

  إعداد املعلومات املالية املرحلية املوجزة والسياسات احملاسبية

التقارير املالية " ٣٤م وفقًا للمعيار احملاسيب الدويل رقم ٢٠١٧ أيلول ٣٠املنتهية يف  التسعة أشهرجرى إعداد املعلومات املالية املرحلية املوجزة املرفقة لفرتة 
االحتساب املستخدمة يف إعداد املعلومات املالية إن السياسات احملاسبية املتبعة وطرق . ، وأنظمة التأمني املرعية يف اجلمهورية العربية السورية"املرحلية

  .م٢٠١٦كانون األول   ٣١املرحلية املوجزة تتفق مع تلك املستخدمة يف إعداد البيانات املالية املدققة للسنة املالية املنتهية يف 

، العملة التشغيلية .)س.ل(الية املرحلية املوجزة باللرية السورية تظهر املعلومات امل. جرى إعداد املعلومات املالية املرحلية املوجزة على أساس الكلفة التارخيية
  .للشركة وعملة االقتصاد

عايري الدولية للتقارير املالية،  إن املعلومات املالية املرحلية املوجزة ال تتضمن كافة املعلومات واإليضاحات املطلوبة للمعلومات املالية السنوية واملعدة وفقًا للم
كانون   ٣١م ال متثل بالضرورة مؤشرًا على النتائج املتوقعة للسنة املنتهية يف ٢٠١٧ أيلول ٣٠املنتهية يف  التسعة أشهرأعمال الشركة لفرتة  كما أن نتائج

  .م٢٠١٧األول 

  :إن أهم السياسات احملاسبية ملخصة أدناه

  :حتويل العمالت األجنبية. أ

جيري . اللرية السورية يتم حتويلها إىل اللرية السورية باستعمال أسعار الصرف السائدة يف تاريخ العمليةإن العمليات اجلارية خالل السنة بالعمالت غري 
  .بيان الوضع املايللسائدة يف تاريخ إعادة حتويل أرصدة املوجودات واملطلوبات املالية بتلك العمالت على أساس أسعار الصرف ا

  .ة وحقوق الشركاء فيتم حتويلها على أساس سعر الصرف التارخييأما أرصدة املوجودات واملطلوبات غري املالي

  .املرحلي املوجزالدخل الشامل يتم قيد أرباح وخسائر فروقات الصرف الناجتة من جراء هذه العمليات يف بيان 

  :بلغت أسعار صرف العمالت األجنبية كما يلي

  
 كانون األول   ٣١كما في       أيلول ٣٠كما في   

  
٢٠١٧ 

 
٢٠١٦ 

  
 .س.ل

 
 .س.ل

 والر أمريكيد
 

٥١٧.٤٣ 
 

٥١٧.٤٣ 
 يورو

 
٦٠٧.٠٧ 

 
٥٤١.١٨ 
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  :املوجودات الثابتة املادية. ب

. لقيمة، إن وجدتجرى إظهار املوجودات الثابتة املادية على أساس التكلفة التارخيية باللرية السورية بعد تنزيل االستهالكات املرتاكمة، وخسائر تدين ا
  .تكلفة املوجودات املشرتاة كلفة الشراء مضافًا هلا التكاليف اإلضافية اليت تتكبدها الشركة إليصال األصول إىل حالتها التشغيليةتتضمن 

صول املؤهلة لغايات اإلنتاج أو اإلدارة تتضمن األتعاب املهنية، وتكاليف االقرتاض املرمسلة لألإن تكلفة األصول املنشأة أو قيد اإلنشاء واملنوي استعماهلا 
  .إن اهتالك هذه األصول يبدأ عندما تصبح األصول جاهزة لالستعمال". تكاليف االقرتاض) "٢٣(وفقًا للمعيار احملاسيب الدويل رقم 

  :السنوية التالية النسبجيري استهالك املوجودات الثابتة املادية باستعمال طريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية وباعتماد 

   %  
  ٢  املباين

  ١٠  األثاث واملفروشات
  ٢٥  لوازم معلوماتية ومكتبية

  ٢٥  السيارات
  ٢٥- ١٧  البناءحتسينات على 

اية العمر . االستهالكاإلنتاجي وطريقة  يف تاريخ إعداد البيانات املالية تقوم اإلدارة مبراجعة األعمار اإلنتاجية املقدرة للموجودات الثابتة وقيمة النفاية يف 
  .الفرتات الالحقةيعرتف بالفروقات الناجتة عن مراجعة التقديرات يف فرتة مراجعة التقديرات الالحقة إذا كانت إعادة التقييم تؤثر على الفرتة احلالية و 

ويتم تسجيل الربح أو . الدفرتية الصافية يتم احتساب الربح أو اخلسارة النامجة عن استبعاد املوجودات الثابتة، على أساس الفرق بني سعر البيع والقيمة 
  .املرحلي املوجزاخلسارة يف بيان الدخل الشامل 

  :املوجودات الثابتة غري املادية. ج

  .تظهر املوجودات غري املادية بسعر الكلفة بعد تنزيل اإلطفاء املرتاكم وخسائر التدين يف القيمة إن وجدت

  :اإلنتاجية املقدرة كا يلي األعمارجيري إطفاء املوجودات غري املادية باستعمال طريقة القسط الثابت على مدى 

    
  سنوات ٣  حماسبيةبرامج 

  سنوات ٣  اشرتاكات يف جممع التأمني اإللزامي
  

يعرتف بالفروقات الناجتة عن . يف تاريخ إعداد البيانات املالية تقوم اإلدارة مبراجعة األعمار اإلنتاجية املقدرة للموجودات الثابتة غري املادية وطريقة اإلطفاء
ى هذه الفرتة، أو يف فرتة املراجعة وفرتات وذلك إذا كانت هذه املراجعة تؤثر حصريًا علالتقديرات اليت تراجع فيها فرتة اليف احملاسبية مراجعة التقديرات 
  .الحقةتؤثر على الفرتة احلالية وفرتات  املراجعةالحقة إذا كانت 
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  :االجتماعية التأمينات. ح

متثل هذه . مسجلة يف مؤسسة التأمينات االجتماعية يف اجلمهورية العربية السورية وتسدد بشكل منتظم التأمينات عن موظفيها إىل املؤسسةالشركة إن 
اية اخلدمة وبالتايل سوف حيصل املوظفون على هذا التعويض من مؤسسة التأمين ات املسامهات واجبات الشركة جتاه موظفيها يف ما خيص تعويض 

  .االجتماعية

  :املؤونات. د

  .استعمال موارد اقتصادية ميكن تقديرها بشكل معقوليتم تكوين مؤونات االلتزامات املالية الناجتة عن أحداث سابقة واليت من احملتمل أن يرتتب عنها 

  :ضريبة الدخل. ز

باملئة من صايف األرباح اخلاضعة  ١٥والذي حدد الضريبة مبعدل  ٢٠٠٥للعام  ٤٣حتتسب الشركة مؤونة ضريبة الدخل وفقًا ألحكام املرسوم التشريعي رقم 
من الضرائب على الربح % ٥سهمها لالكتتاب، إضافة لضريبة إعادة اإلعمار بنسبة باملئة من أ ٥٠من للضريبة يف حال طرحت شركة التأمني أكثر 

  .السنوي وتسدد مع تسديد الضريبة

بسبب استبعاد املبالغ غري اخلاضعة للضريبة وإضافة املبالغ غري  املرحلي املوجزختتلف األرباح اخلاضعة للضريبة عن األرباح الصافية يف بيان الدخل الشامل 
  .تنزيلها من الوعاء الضرييباجلائز 

  :عقود التأمني. س

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

  .إصدار البوالص

ً على رأي خبري اكتواري مقبول لدى هيئة اإلشراف على التأمني، ويتم احتساب ساحليتم احتساب االحتياطي  سايب املتعلق بالتأمني على احلياة بناء
األرباح أو اخلسائر والدخل تأمني ملقابلة قيمة األقساط غري املستحقة واملسجلة كإيرادات يف بيان لتعليمات هيئة اإلشراف على الوفقًا  االحتياطي الفين

ا. الشامل املرحلي املوجز         :وهو حيتسب وفقًا للنسب التالية من حجم األقساط املكتتب 

%  
 بضائع- تأمني النقل البحري ٢٥  

 تأمني املسافرين ١٠٠
 التأمينات العامة وباقي فروع التأمني  ٤٠
 تأمني إلزامي للسيارات   ٤٠
 التأمني الصحي ٦٠
  حوادث شخصية  ٦٠

 تأمينات آلجال طويلة ١٠٠
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  :التزامات عقود التأمني. ط

 املرحلي املوجز بيان الوضع املايل التزامات عقود التأمني جتاه املطالبات حتت التسوية ناتج من مطالبات بلغت للشركة وال زالت حتت التسوية بتاريخ
ا وفقًا لتعليمات هيئة اإلشراف على التأمني كما يلي. باإلضافة إىل مطالبات حصلت ومل يبلغ عنها   :ويتم احتسا

  .من اخلسارة املقدرة% ١٠٠:                    مطالبات عن حوادث حتت التسوية - 

  ):IBNR(مطالبات حصلت ومل يبلغ عنها  - 

من قيمة األقساط  % ٧.٥من قيمة املطالبات حتت التسوية أو % ١٥أيهما أكثر   واإللزامي سيارات فروع التأمني عدا التأمني الصحيمجيع 
  .ا لكل فرع من فروع التأمني املكتتب

  .من املطالبات املدفوعة% ١٥  التأمني الصحي
ً على تعميم هيئة اإلشراف  م،٢٠١٥من البيانات املالية اخلتامية لعام  بدءًا   التأمني اإللزامي سيارات وبناء

، يتم ٢٠١٥تشرين الثاين  ٢٥ص املؤرخ بتاريخ /١٠٩٩على التأمني رقم 
إمجايل (قيمة التغري يف احتياطي قيد التسوية  من% ١٥احتساب أيهما أكثر 

يل احتياطي قيد التسوية احتياطي قيد التسوية حمتجز آلخر املدة مطروحًا منه إمجا
ا% ٧.٥أو ) املفرج عنه أول املدة   .من قيمة األقساط املكتتب 

  

ً يتم احتجاز مطالبات حصلت ومل يبلغ عنها جلميع فروع التأمني ملدة سنة واحدة عدا فرع التأمني اإللزامي فيتم احتجازه ملدة ثالثة سنوا        ت ابتداء
اية ،  م٢٠١٤ تشرين أولمن من األول  كما يتم اإلفراج عن احتياطي مطالبات حصلت ومل يبلغ عنها لفرع السفر، للعقود املنتهية، بشكل ربع سنوي يف 

  .الربع التايل للربع الذي مت االحتجاز فيه

  :عمليات إعادة التأمني. ف

ات إعادة التأمني وحصة شركات إعادة التأمني من لقد اعتمدت الشركة احتساب حصة شركات إعادة التأمني من األقساط والعمولة املقبوضة من شرك
  .املطالبات املدفوعة وحتت التسوية واملطالبات اليت حصلت ومل يبلغ عنها على أساس اتفاقيات معقودة معها وسجلت يف حسابات هذه الشركات

  :حصة معيدي التأمني من االحتياطي الفين واحلسايب. ق

حتياطي ايل املبالغ الفعلية العائدة لالحتياطي الفين واحلسايب على أساس اإلسنادات الفعلية املقدمة هلم وإمجمعيدي التأمني من االيتم احتساب حصة 
  .الفين واحلسايب

ا كما يلياملرحلي املوجز يتم إظهار حصة معيدي التأمني من االحتياطي الفين واحلسايب كذمم مدينة يف بيان الوضع املايل    :ويتم احتسا

  .من اخلسارة املقدرة% ١٠٠:                    عن حوادث حتت التسويةمطالبات  - 

  ):IBNR(مطالبات حصلت ومل يبلغ عنها  - 
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من قيمة حصة معيدي التأمني من مطالبات حتت التسوية % ١٥أيهما أكثر   واإللزامي سيارات مجيع فروع التأمني عدا التأمني الصحي
  .مني العائدة لنفس السنةمن قيمة أقساط إعادة التأ% ٧.٥     أو

  .من حصة معيدي التأمني من املطالبات املدفوعة% ١٥  التأمني الصحي
ً على تعميم هيئة  م،٢٠١٥من البيانات املالية اخلتامية لعام  بدءًا   التأمني اإللزامي سيارات وبناء

تشرين الثاين  ٢٥ص املؤرخ بتاريخ /١٠٩٩اإلشراف على التأمني رقم 
من حصة املعيد من قيمة التغري يف % ١٥، يتم احتساب أيهما أكثر ٢٠١٥

إمجايل احتياطي قيد التسوية حمتجز آلخر املدة مطروحًا (احتياطي قيد التسوية 
من أقساط % ٧.٥أو ) رج عنه أول املدةمنه إمجايل احتياطي قيد التسوية املف

  .إعادة التأمني العائدة لنفس السنة
ً من يتم احتجاز مطالبات حصلت ومل يبلغ عنها جلميع فروع التأمني ملدة سنة واحدة عدا فرع التأمني اإللزامي فيتم احتجازه ملدة ثالثة سنوا ت ابتداء

اية كما يتم اإلفراج عن احت  ،م٢٠١٤ تشرين أولاألول من  ياطي مطالبات حصلت ومل يبلغ عنها لفرع السفر، للعقود املنتهية، بشكل ربع سنوي يف 
  .الربع التايل للربع الذي مت االحتجاز فيه

  :املطالبات املدفوعة. ك

. تنزيل االسرتدادات املستحقة عنهاتظهر املطالبات املدفوعة اليت متثل التعويضات املسددة خالل السنة والتعويضات املتوجبة حلاملي عقود التأمني بعد 
  .استحقاقهاأو  تقوم الشركة بقيد االسرتدادات املستحقة عن املطالبات املدفوعة عند حتصيلها

  :إيرادات الفوائد. ل

وتتضمن الفوائد املكتسبة على الودائع لدى املصارف واليت  ،املرحلي املوجز الدخل الشامل اآلخرتقيد إيرادات الفوائد على أساس االستحقاق يف بيان 
  .حتتسب على أساس املبلغ ونسبة الفائدة املطبقة

  :املوجودات املالية. م

  .اليةعندما تصبح الشركة طرفًا يف الشروط التعاقدية لألدوات املاملرحلي املوجز  يتم االعرتاف باملوجودات واملطلوبات املالية يف بيان الوضع املايل 

  .توقعةتظهر الذمم املدينة وذمم العمالء والوكالء ووسطاء التأمني بقيمتها االمسية بعد تنزيل مؤونات مناسبة للقيم غري القابلة للتحصيل امل

وتسليفات، متوفرة للبيع، أو الحقًا لالعرتاف األويل، يتم تقييم االستثمارات يف أوراق مالية تبعًا لتصنيفها إما كأداة مستبقاة لتاريخ االستحقاق، قروض 
  .بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر

  :تاريخ االستحقاقل يف أوراق مالية مستبقاةستثمارات ا

النية املستبقاة لتاريخ االستحقاق هي موجودات غري مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وتاريخ استحقاق ثابت وإن الشركة لديها االستثمارات 
ا حلني االستحقاق، واليت ال تكون حمددة على أساس القيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر أو     .كمتوفرة للبيعاإلجيابية والقدرة على االحتفاظ 

  .يتم قياس االستثمارات املستبقاة لتاريخ االستحقاق على أساس الكلفة املطفأة باستعمال طريقة الفائدة الفعلية
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  :ارات يف أوراق مالية كقروض وتسليفاتاستثم 

هي موجودات غري مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وتاريخ استحقاق ثابت وإن الشركة لديها  تسليفاتاالستثمارات يف أوراق مالية كقروض و 
ا حلني االستحقاق   .القدرة على االحتفاظ 

  .فات على أساس الكلفة املطفأة بطريقة الفائدة الفعليةيتم قياس االستثمارات يف أوراق مالية كقروض وتسلي

  :للبيع وفرةمتيف أوراق مالية ستثمارات ا

غري املدرجة يف األسواق إن سندات املسامهة . هي موجودات غري مشتقة مل يتم حتديدها ضمن فئات املوجودات املالية األخرىللبيع  املتوفرةاالستثمارات 
يتم تسجيل . على قيمتها العادلة بشكل موثوق، تسجل وفق كلفتها التارخيية بعد تنزيل خسائر التدين يف القيمة إن وجدت احلصولاملالية واليت ال ميكن 

  .باقي االستثمارات املتوفرة للبيع على أساس القيمة العادلة وتدرج األرباح أو اخلسائر غري احملققة ضمن بنود الدخل الشامل اآلخر

ا سابقًا يف حقوق املسامهني إىل بيان الدخل الشاملعند التخلي عن هذه  . اآلخر املرحلي املوجز االستثمارات يتم حتويل كافة األرباح واخلسائر املعرتف 
  .وفق طريقة معدل الفائدة الفعلي اآلخر املرحلي املوجز يف حال كانت االستثمارات منتجة للفوائد، تسجل الفوائد يف بيان الدخل الشامل

  . بيان الوضع املايل العادلة لالستثمارات املتاحة للبيع هي قيمتها املدرجة يف األسواق املالية يف تاريخ القيمة

يمة العادلة يتم فصل التغري يف القيمة العادلة الستثمارات يف أدوات دين متوفرة للبيع أعيد تصنيفها كمستبقاة لتاريخ االستحقاق عن التغري يف الق
  .أدوات دين متوفرة للبيع ضمن حقوق امللكية ويتم إطفاؤها كتعزيز للعائد على مدى العمر املتبقي ألداة الدينالستثمارات يف 

  :التحديد على أساس القيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر

  : أي من احلاالت التاليةتقوم الشركة بتحديد موجودات ومطلوبات مالية على أساس القيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر يف

 يتم إدارة وتقييم املوجودات أو املطلوبات وإعداد التقارير الداخلية عنها على أساس القيمة العادلة؛ أو  
 شأ خالفًا لذلك؛ أوإن التحديد يلغي أو يقلل إىل حد كبري عدم تناسب حماسيب قد ين  
  لذلكإن املوجودات أو املطلوبات تتضمن مشتقات مدجمة تعدل بصورة ً   .هامة التدفقات النقدية املطلوبة يف العقد خالفا

  :املطلوبات املالية. ن

ا لغرض املتاجرة وال يتم حتديدها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر، يتم قياسها الحق ًا بالكلفة املطفأة املطلوبات املالية اليت ال حيتفظ 
  .باستعمال طريقة الفائدة الفعلية

  .الذمم الدائنة وذمم شركات إعادة التأمني بقيمتها االمسيةتظهر 

  :كلفة االستدانة. هـ

  .يتم تسجيل كلفة االستدانة يف بيان الدخل الشامل للسنة اليت حتققت فيها هذه الكلفة
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  :االستثمارات العقارية. و

  .املرتاكمة وخسائر تدين القيمة إن وجدت بسعر الكلفة بعد تنزيل االستهالكاتتظهر االستثمارات العقارية 

  :النقد وما يوازي النقد. ي

ا األصلية   أشهر ثالثة( أشهر الثالثةيتضمن هذا البند النقد واحلسابات اجلارية والودائع ألجل ذات االستحقاقات القصرية اليت ال تتعدى استحقاقا
  ).فأقل

  واالفتراضاتللتقديرات مصادر أساسية و  مهمةمحاسبية  أحكام - ٤

الدفرتية  املبالغ بشأنتقديرات وافرتاضات  باختاذ قرارات وتقدمإدارة الشركة  تقوم، أعاله ٣املذكورة يف اإليضاح رقم  تطبيق السياسات احملاسبية يف سياق
ا على عامل. للموجودات واملطلوبات غري املتوفرة من مصادر أخرى وعلى عوامل أخرى تعترب السابقة اخلربة  تعتمد هذه التقديرات واالفرتاضات املتعلقة 

  .وقد ختتلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات واالفرتاضات. ذات صلة
فيها  حصلاليت املالية التقديرات احملاسبية يف الفرتة  تعديلالناجتة عن  تم إجراء القيودي. ا بصورة مستمرةاخلاصة تتم مراجعة التقديرات واالفرتاضات 

ؤثر على الفرتة احلالية وفرتات ي التعديل وفرتات الحقة إذا كان التعديلحصريًا على هذه الفرتة، أو يف فرتة  يؤثر التعديل االتقدير وذلك إذا كان هذتعديل 
  .الحقة

  :للتقديرات واالفرتاضاتاملصادر األساسية 
  :استهالكات األصول الثابتة. أ

اية العمر ، ٣كما جاء يف اإليضاح رقم  تقوم الشركة مبراجعة األعمار اإلنتاجية املقدرة لألصول الثابتة املادية وطريقة االستهالك املطبقة وقيمة النفاية يف 
  .بتاريخ كل بيان وضع مايلاإلنتاجي لألصل 

  :مؤونات الديون املشكوك بتحصيلها. ب

ً على دراسة أعم ار الذمم تسجل مؤونة الديون املشكوك فيها عند تواجد شكوك حول إمكانية حتصيل احلسابات املدينة لدى الشركة وتقدر إداريًا بناء
  .املدينة

  :تدين قيمة املوجودات وتكوين املؤونات الالزمة .ج

ا اجلمهورية العربية السورية، قامت اإلدارة بتقدير القيمة االسرتدادية لألصول يف ظل الظروف الراهنة اليت مت وذلك من خالل إجراء مراجعة  غري املاليةر 
  .ال توجد مؤشرات لتكوين مؤونات تدين إضافية، اإلدارة باعتقاد. للقيم الدفرتية هلذه األصول لتحديد فيما إذا كان هناك أي مؤشر على تدين قيمتها

  :تقييم االلتزامات الناجتة عن املطالبات املوقوفة لعقود التأمني. د

حيث هنالك عوامل غري مؤكدة جيب أخذها . يعترب تقدير االلتزامات الناجتة عن املطالبات املوقوفة لعقود التأمني على أنه أكثر التوقعات احلسابية للشركة
ل من القيمة املتوقعة لتكاليف يتم تقدير االلتزامات الناشئة لك. باالعتبار عند تقدير االلتزام الذي ستقوم الشركة بتسديده الحقًا مقابل هذه املطالبات



١٩ 
 

بكل مطالبة على  إن االلتزام للمطالبات املبلغ عنها واليت مل يتم سدادها يتم تقديره استنادًا إىل املعلومات املتعلقة. املركز املايلاملطالبات املبلغ عنها بتاريخ 
ً على ذلككما يف تاريخ بيان الوضع املايل يتم إعادة تقييم املطالبا  حدة أبلغت للفرع   .ت لكفايتها ويتم تعديل املخصص بناء

  :اخنفاض قيمة ذمم التأمني املدينة. ن

إن حتديد وجود اخنفاض يف قيمة ذمم . لك الذمم بشكل كاملنة عند وجود إمكانية عدم حتصيل تيتم تقدير القيمة القابلة للتحصيل من ذمم التأمني املدي
مستوى املالءة والسيولة املالية حلاملي بوالص التأمني وكذلك لشركات التأمني، وكذلك يتم مراجعة نسب  التأمني املدينة، يتطلب من اإلدارة تقييم

ً على املعلومات التارخيية للشركة والدراسات التفصيلية اليت متت خالل  يتم إثبات الفرق بني املبالغ . ورأي اإلدارة القانونية للشركة السنةالتحصيالت بناء
يتم إثبات الفرق بني املبالغ اليت يتم حتصيلها فعليًا خالل الفرتات . املرحلي املوجزالدخل الشامل املتوقع حتصيلها والقيمة الدفرتية كمصاريف يف بيان 

ا التحصيلرحلي املوجز املالدخل الشامل بيان املستقبلية واملبالغ املتوقعة يف    .يف الفرتة اليت يتم 

  :إطفاء األصول غري املادية. هـ

اية كل دورة مالية٣كما جاء يف اإليضاح رقم    .، تقوم الشركة مبراجعة األعمار اإلنتاجية املقدرة للموجودات الثابتة غري املادية وطريقة اإلطفاء يف 

  :املوجودات الضريبية. و

ًا لالستدراك ألي موجودات ضريبية على اخلسائر الضريبية املرتاكمة للشركة، بسبب توقع عدم إمكانية االستفادة من تلك املوجودات ال ترى الشركة وجوب
  .الضريبية جزئيًا أو كلياً 

  :مبدأ االستمرارية .ي

. ١حسب متطلبات معيار احملاسبة الدويل رقم  قامت اإلدارة بتقييم مدى قدرة الشركة على االستمرار يف العمل على أساس مبدأ االستمرارية وذلك
ا اجلمهورية العربية . اعتمدت اإلدارة بتقييمها على جمموعة من املؤشرات املالية والتشغيلية تعتقد اإلدارة أنه وبالرغم من حالة عدم االستقرار اليت متر 
ً عليه فقد مت إعداد القوائم املالية . لالستمرار بالعمل يف املدى املستقبلي املنظور السورية وحالة عدم اليقني املستقبلية، فإن الشركة متلك املوارد الكافية بناء

  .على أساس مبدأ االستمرارية

  

  

  

  

  

  



٢٠ 
 

  النقد وما يوازي النقد - ٥

  :يلي كماويقسم   لدى املصارف حمفوظة من النقد يف الصندوق وحسابات جارية يتألف هذا البند 

  ٢٠١٧ أيلول ٣٠كما في 
 

 المجموع
  .س.ل

  يعادل عمالت أجنبية بما
  .س.ل  .س.ل 

 النقد يف الصندوق  ٦,٥٣٥,١١٧  ٢٨,٨٠٠,٦٧٢  ٣٥,٣٣٥,٧٨٨   

٣٨٤,٥٥٤,٥٥٢ 

 

٢٨٩,٩٥٤,٢١١  

 

 جارية لدى املصارف حسابات  ٩٤,٦٠٠,٣٤٠

٨٧,٥٠٠,٠٠٠ 

 

- 

 

ا األصلية  ودائع  ٨٧,٥٠٠,٠٠٠  *شهر أو أقل٣استحقاقا

 قيد التحصيل شيكات -  -  -

٥٠٧,٣٩٠,٣٤٠ 
 

٣١٨,٧٥٤,٨٨٣ 
 

 النقد يوازيو ما  النقد ١٨٨,٦٣٥,٤٥٧

  ٢٠١٦كانون األول   ٣١كما في         
 المجموع 

 .س.ل
 

  يعادل  عمالت أجنبية بما
 .س.ل

 
 .س.ل

 ٤,٩١٣,١٧٢ 

 

١,٦٠٧,٩٨١  

 

 النقد يف الصندوق  ٣,٣٠٥,١٩١

٥٠٣,٤٣٣,٦٣٠ 

 

٣٦١,٥٣٣,٠٨٥  

 

 حسابات جارية لدى املصارف  ١٤١,٩٠٠,٥٤٥

٤٧,٥٠٠,٠٠٠ 

 

- 

 

ا األصلية   ٤٧,٥٠٠,٠٠٠  شهر أو أقل٣ودائع استحقاقا

- 
 

- 
 

 شيكات قيد التحصيل -
٥٥٥,٨٤٦,٨٠٢    

 
٣٦٣,١٤١,٠٦٦ 

 
 النقد يوازيالنقد و ما   ١٩٢,٧٠٥,٧٣٦

  

  

  .)م٢٠١٦أيلول ٣٠للفرتة املنتهية يف للحسابات املودعة % ٧( ٢٠١٧ أيلول ٣٠يف  %٧بفائدة أو أقل شهر ٣ا اودائع استحقاق بند* 
*  

  

  

  

  

  

  



٢١ 
 

  ودائع ألجل لدى المصارف - ٦

  :هذا البند مما يلي كونيت

  كانون األول  ٣١كما في 
 

  أيلول ٣٠كما في   
 ٢٠١٦ 

 
 )غير مدققة( ٢٠١٧

 .س.ل 
 

 .س.ل
 %)٨و% ٠.٩٤الفائدة ترتاوح بني  نسبة(خالل سنة األصلي ودائع استحقاقها  ٧٥١,٠٤٣,٠٦٤ ٦٣٥,٤١٤,٢١٦ 

 %)١٤و% ١٠.٥وح بني االفائدة ترت  نسبة(خالل أكثر من سنة األصلي  ودائع استحقاقها  ٤٠٤,٤٥٢,٩٧٨ ٤٠٢,٠٤٠,٩٩٨
١,١٥٥,٤٩٦,٠٤٢   ١,٠٣٧,٤٥٥,٢١٤ 

   

  من ودائع لدى املصارف فوائد

  )غير مدققة( أيلول ٣٠للفترة المنتهية في 

٢٠١٦ 
 

٢٠١٧  

 .س.ل
 

 .س.ل
٧٣,١٤٦,٠١٦ ٦٣,٥٥١,٦٤٠ 

  .حتت بند فوائد من ودائع لدى املصارف املرحلي املوجز خل الشامل اآلخردوقد سجلت هذه الفوائد يف بيان ال

  استثمارات مالية بغرض المتاجرة - ٧

  :لألوراق املالية ويتكون مما يليميثل هذا البند أسهم شركات حملية مشرتاة من سوق دمشق 

كانون األول  ٣١كما في   
 

أيلول ٣٠كما في   
 ٢٠١٦ 

 
)غير مدققة(٢٠١٧  

 .س.ل 
 

 .س.ل
 

   السنة/ الرصيد يف بداية الفرتة  ١٦,٤٩٧,٥٥٦ ١٠,٠١٩,٨٨٨

   صايف التغري بالقيمة العادلة هلذه االستثمارات             ١٦,٧١٩,٠٤٠           ٦,٤٧٧,٦٦٨

اية الفرتة ٣٣,٢١٦,٥٩٦  ١٦,٤٩٧,٥٥٦ السنة/ الرصيد يف   

  

  



٢٢ 
 

  

  :كما يلي  ٢٠١٧ أيلول ٣٠تتوزع هذه االستثمارات املالية كما يف 

 السوقية لألسهم القيمة
 

السوقية  القيمة
 للسهم

 

القيمة اإلسمية 
 اسم الشركة عدد األسهم المشتراة للسهم

٣٨١.٢٥  ٦,١١٩,٠٦٣ 
 

 سورية - عودة بنك   ١٦,٠٥٠                ١٠٠
٤١٦.٢٠  ٢٧,٠٩٧,٥٣٤ 

 
 بنك سورية الدويل اإلسالمي ٦٥,١٠٧                   ١٠٠

    ٣٣,٢١٦,٥٩٦     
  

  :كما يلي  ٢٠١٦كانون األول   ٣١تتوزع هذه االستثمارات املالية كما يف 

 السوقية لألسهم القيمة
 

القيمة السوقية 
 للسهم

 

القيمة اإلسمية 
 اسم الشركة عدد األسهم المشتراة للسهم

٢١٣.٥  ٣,٤٢٦,٦٧٥ 
 

 سورية - عودة بنك   ١٦,٠٥٠                ١٠٠
٢٠٠.٧٦  ١٣,٠٧٠,٨٨١ 

 
 بنك سورية الدويل اإلسالمي ٦٥,١٠٧                   ١٠٠

      ١٦,٤٩٧,٥٥٦     

  

  وسطاء ووكالء تأمين عمالء مدينون، - ٨

ا كما يلي   :يظهر رصيد عمالء مدينون ووسطاء ووكالء تأمني بقيمته الصافية بعد استبعاد مؤونة الديون املشكوك 

كانون األول  ٣١كما في   
 

أيلول ٣٠كما في   
 ٢٠١٦ 

 
)غير مدققة(٢٠١٧  

 .س.ل 
 

 .س.ل
 

  عمالء مدينون   ٢٣,٠٧٥,٤٠٩ ٣٦,٤٨١,٥٩٦

  وسطاء ووكالء تأمني ١٢,٩٤٤,٦٥٠ ٢٤,٧٥٧,٠٩٨

٣٦,٠٢٠,٠٥٩ ٦١,٢٣٨,٦٩٤   
 مؤونة ديون مشكوك يف حتصيلها    )               ٦٨١,٦١٦( )                ٦٨١,٦١٦(

٣٥,٣٣٨,٤٤٣  ٦٠,٥٥٧,٠٧٨  
  

  

  



٢٣ 
 

  :كما يلي ٢٠١٦كانون األول   ٣١باملقارنة مع تتلخص حركة مؤونة ديون مشكوك يف حتصيلها 

  كانون  ٣١للسنة المنتهية في 
 

٣٠المنتهية في التسعة أشهرلفترة    
٢٠١٦أول   

 
)غير مدققة( ٢٠١٧ أيلول  

 
 .س.ل

 
  .س.ل

 السنة/ الفرتةالرصيد كما يف بداية   ٦٨١,٦١٦ ١,٨٣١,٦١٦

 السنة   /الفرتة ضافات خاللإ  - ٣,٠٤٧,٣٧٣

  )١٢إيضاح رقم (حتويالت   -  )              ١,١٥٠,٠٠٠(

   ديون معدومة  - )              ٣,٠٤٧,٣٧٣(

اية   ٦٨١,٦١٦ ٦٨١,٦١٦   السنة/ الفرتةالرصيد كما يف 
  

  :كما يلي ٢٠١٦ أيلول ٣٠باملقارنة مع حركة مؤونة ديون مشكوك يف حتصيلها  و تتلخص
  

)غير مدققة( أيلول ٣٠للفترة المنتهية في    
٢٠١٦ 

 
٢٠١٧   

 .س.ل
 

  .س.ل
 الفرتةالرصيد كما يف بداية   ٦٨١,٦١٦ ١,٨٣١,٦١٦

   الفرتةضافات خالل إ  - -

اية   ٦٨١,٦١٦ ١,٨٣١,٦١٦    الفرتةالرصيد كما يف 

  

  حسابات مدينة من شركات التأمين وإعادة التأمين - ٩

  :يتكون هذا البند مما يلي

  كانون  ٣١في  للسنة المنتهية
 

٣٠المنتهية في التسعة أشهرلفترة    
٢٠١٦أول   

 
)غير مدققة( ٢٠١٧ أيلول  

 
 .س.ل

 
  .س.ل

 شركات تأمني وإعادة تأمني حملية  ١,٢٥٠,٩٥٦ ٣٠٠,٠٨٢

  شركات تأمني وإعادة تأمني خارجية  ٢٢٨,٩٠٩,٠٧٠ ١٩٩,٣٤٣,٨٤٧

٢٣٠,١٦٠,٠٢٦ ١٩٩,٦٤٣,٩٢٩  



٢٤ 
 

  حصة معيدي التأمين من االحتياطيات الفنية والحسابية -١٠

 )غير مدققة( ٢٠١٧ أيلول ٣٠كما في 
  

 المجموع
 

حصة معيدي التأمين 
مطالبات غير  من

  مبلغ عنها

ن استردادات م
طالبات تحت م

 التسوية
 

حصة معيدي التأمين 
من مطالبات تحت 

 التسوية
 

حصة معيدي التأمين 
من أقساط غير 

 مكتسبة
 .س.ل  

 
 .س.ل  .س.ل

 
 .س.ل

 
 .س.ل

  
          

 :فرع التأمني
٤,٦٩٧,٣٨١  ١,٦٥٨,٨١٧  - -   ٦,٣٥٦,١٩٨ 

 
 احلياة

٧٨,٣٨٩  -  - ٢٣,٥١٧  ١٠١,٩٠٦ 
 

 البحري
١٦,١٤٤,٤٠٠  - ٢,٤٢١,٦٦١  ١٨,٥٦٦,٠٦١  - 

 
 إلزامي/ السيارات

٦٩١,٤٤٣  -  ١٤,٣١١,٠٥٥ ٢,٢٧٦,٣٠٢  ١٧,٢٧٨,٨٠٠ 
 

 شامل/ السيارات
١٧٠,٩٨٩   -   -  -   ١٧٠,٩٨٩  

 
  الصحي خارجي

٨,٣٣٩,٧٤٩  ٤,٢٢١,٠١٠  - ١,٥٦٣,٧٠٣  ١٤,١٢٤,٤٦٢ 
 

 احلريق
١,٧٠٥,٠٢٨  -  - ١٨٣,٢٣٩  ١,٨٨٨,٢٦٧ 

 
 السفر

٢٦,٤١٢  ٢٠,٠٠٠  - ٣,٣٠٢  ٤٩,٧١٤ 
 

 حوادث شخصية
١٧١,٨٦١,٢٧٠  - ٢٥,٧٧٩,١٩٠  ١٩٧,٦٤٠,٤٦٠  - 

 
 مصارف شاملة

٨٨,٨٩١  ١,٠٢٠,٠٠٠  - ١٥٣,٠٠١  ١,٢٦١,٨٩٢ 

 

  عامة حوادث
٢٥٧,٤٣٨,٧٤٩ 

 
١٤,٣١١,٠٥٥ ٣٢,٤٠٣,٩١٥  

 
١٩٤,٩٢٥,٤٩٧ 

 
١٥,٧٩٨,٢٨٢ 

    

   ٢٠١٦كانون أول   ٣١كما في 
 

 المجموع
 

حصة معيدي التأمين 
مطالبات غير  من

 مبلغ عنها
 

ن استردادات م
طالبات تحت م

 التسوية
 

حصة معيدي التأمين 
من مطالبات تحت 

 التسوية
 

حصة معيدي التأمين 
من أقساط غير 

 مكتسبة
 .س.ل  

 
 .س.ل  .س.ل

 
 .س.ل

 
 .س.ل

  

          

 :فرع التأمني
٦,٥٦١,٥١٦  ١,٦٥٨,٨١٧  - -  ٨,٢٢٠,٣٣٣ 

 
 احلياة

-  - -  -  - 
 

 البحري
٥٧٨,٥٠٠  - ٨٦,٧٧٥  ٦٦٥,٢٧٥  - 

 
 إلزامي/ السيارات

١٢٦,١٤٠  ٥,٥٠٦,٥٠٠  ١١,٤٨٤,٢٠٤ ٢,٥٧٢,٢٥٧  ١٩,٦٨٩,١٠١ 
 

 شامل/ السيارات
٦,٥٤٨,٣٥٩  ٣,٤٧١,٠١٠  - ١,٢٢٧,٨١٧  ١١,٢٤٧,١٨٦ 

 
 احلريق

٢٨,١٣٨  ٢٠,٠٠٠  - ٣,٥١٧  ٥١,٦٥٥ 
 

 حوادث شخصية
١٧١,٨٦١,٢٧٠  - ٢٥,٧٧٩,١٩١  ١٩٧,٦٤٠,٤٦١  - 

 
 شاملة مصارف

٤٦٩,١٠١  ١,٠٢٠,٠٠٠  - ١٥٣,٠٠٠  ١,٦٤٢,١٠١ 
 

  عامة حوادث
٢٣٩,١٥٦,١١٢ 

 
١١,٤٨٤,٢٠٤ ٢٩,٨٢٢,٥٥٧ 

 
١٨٤,١١٦,٠٩٧ 

 
١٣,٧٣٣,٢٥٤   



٢٥ 
 

  أطراف ذات عالقة -ذمم مدينة -١١

 تفصيلاملشرتكة، وفيما يلي  امللكية والسيطرة والشركات ذات املسامهنيإلدارة وكبار ء واإلدارة العليا وأعضاء جملس اتتألف األطراف ذات العالقة من املدرا
  :املدينة والدائنة مع األطراف ذات العالقة األرصدة

  :املرحلي املوجز بيان الوضع املايل. ا
  أطراف ذات عالقة –ذمم مدينة 

  كانون األول  ٣١كما في 
 

  أيلول ٣٠كما في 
    ٢٠١٦  

 
  )غير مدقق( ٢٠١٧

 .س.ل    
 

 .س.ل
    ٣,٢١٨,٧٢٣  ١,٨١١,٧٩٨  
 

  سيطرة مشرتكةحتت 
 

  جمموعة بن الدن سورية
٣٦٤,١٦٥ ٣٣٤,١٦٠ 

 
 سيطرة مشرتكةحتت 

 
 شركة املراسم للمقاوالت والتعهدات احملدودة املسؤولية

٢٥٠ ٢٥٠ 
 

 سيطرة مشرتكةحتت 
 

 شركة اتصاالت آس تيل املسامهة املغفلة
-  ٣٨٨,٤٨٧  

 
  مشرتكةسيطرة حتت 

 
  شركة الواصل املسامهة املغفلة

١٨,٦٣٠,٣٢٨ ١٨,٦٣٠,٣٢٨ 
 

 كبار املسامهني
 

  فيدلييت للتأمني وإعادة التأمني
١٧٤,٥٦٣  -  

 
  اإلدارة العليا

 
  اإلدارة العليا

٨١,٦٩٠ ٥٠٣,٠١٩ 
 

 جملس اإلدارة
 

 أعضاء جملس اإلدارة
٢٢,٦٨٣,٦٤٣ ٢١,٤٥٤,١١٨ 

  أطراف ذات عالقة –ذمم دائنة     

   :املرحلي املوجزالدخل الشامل بيان بنود . ب
  :املرحلي املوجزضمن بيان الدخل الشامل  مع أطراف ذات عالقة العمليات التالية ليسجمت ت

  

  

 كانون األول  ٣١كما في 
 

  أيلول ٣٠كما في 
    ٢٠١٦  

 
  )غير مدقق( ٢٠١٧

 .س.ل    
 

 .س.ل
    ٢٤,٨٣٦,٦٤٠ ١٧,٨٥١,٣٣٥ 
 

 اإلدارة العليا
 

 اإلدارة العليا
٨٦٨,٣٥٩ ٨٦٨,٣٥٩ 

 
 كبار املسامهني

 
 كبار املسامهني

٩١,٢٥٨,٢٩٦ ٦٠,٨٨٢,٤٢٩ 
 

 جملس اإلدارة
 

 جملس اإلدارة أعضاء
١١٦,٩٦٣,٢٩٥ ٧٩,٦٠٢,١٢٣ 

    

 )غير مدققة(  أيلول ٣٠المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 
  ٢٠١٦ 

 
٢٠١٧ 

 .س.ل  
 

 .س.ل
  ١٨,٣٦٨,٤٤٠   ١٧,٦٤٥,٠٦٨ 
 

 ا أقساط مكتتبإيرادات 

 )٢٦,٨٠١,٤٢٨(    )          ٢٤,٧٤٣,٥٤١          ( 
 

 مصاريف رواتب وأتعاب اإلدارة
 )٣٢,٥٩٨,٠٩٠(   )          ٢٨,٨٥٧,٢٩٠          ( 

 
 دارة أتعاب جملس اإلمصاريف 



٢٦ 
 

  فوائد مستحقة غير مقبوضة وموجودات أخرى -١٢ 

  :يتكون هذا البند مما يلي

كانون األول  ٣١كما في   
 

  أيلول ٣٠كما في 
  ٢٠١٦ 

 
 )غير مدقق( ٢٠١٧ 

 .س.ل  
 

 .س.ل
  

٢٨,٠٩٠,١٩٣ ٢٧,٦٢١,٢١٥ 
 

 فوائد مستحقة وغري مقبوضة على ودائع ألجل 

١٩,٥٢٩,٧٥٠ ٢٢,٠٠٥,٨٦٢ 
 

  عموالت مؤجلة

١٧,٨٠٩,٩٨٦ ٢٦,١٦٣,٣١٨ 
 

  مقدمًا إجيارات مدفوعة 

١,٢٦٧,٦٦٧ ١,٥٤٤,١٧٣ 
 

  سلف للموظفني

٢,٦١٧,٠٢١ ٩٠٩,٧٥٩ 
 

 مصاريف أخرى مدفوعة مقدماً 

٢,٥٤٣,٢٠٣ ٦,٧٣٩,٩٨٠ 
 

 ذمم مدينة أخرى

٧١,٨٥٧,٨٢٠ ٨٤,٩٨٤,٣٠٧ 
  

)١,١٥٠,٠٠٠(  )          ١,١٥٠,٠٠٠      (  
 

  *خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها

٧٠,٧٠٧,٨٢٠ ٨٣,٨٣٤,٣٠٧ 
    

نتج عن مبلغ مل يتم حتصيله حىت اآلن من رصيد بيع س والذي .ل /١,١٥٠,٠٠٠/مبلغ خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها يتضمن بند * 
   .م٢٠١٣مت بيعها يف عام  BMWسيارة 

  استثمارات عقارية -١٣

ولغاية  ١٢/١/٢٠١٦تاريخ من  عقد إجيارمبوجب  )٦و٥املقسم (جزء منه  مؤجر مهاجرينمنطقة عقارية  ١٢٣٧رقم  العقارهذا البند من  يتكون
من املوجودات الثابتة املادية إىل  ٢٠١٥كانون األول   ٣١وبالتايل قامت الشركة بتحويل قيمة هذا العقار واستهالكاته املرتاكمة كما يف  ، ١١/١/٢٠١٩

 س،.ل )٦,٩٣١,٢٠٥(م ٣٠/٩/٢٠١٧وقد بلغ جممع اهتالكه لغاية س، .ل /١٣٣,٣٣١,٦٠٠/ هلذا العقارالتارخيية االستثمارات العقارية، الكلفة 
اية  اية(س، .ل /١٢٦,٤٠٠,٣٩٥/تبلغ  ٢٠١٧عام ل الثالثالربع  أي أن صايف قيمته الدفرتية يف  كانون  يف حني كانت صايف قيمته الدفرتية يف 

  )..س.ل /١٢٨,٤٠٠,٣٦٦/تبلغ  ٢٠١٦عام األول 

   

  



٢٧ 
 

  )بعد تنزيل االستهالك المتراكم(جودات الثابتة المادية المو  - ١٤

 المجموع
 

 تحسينات المباني المستأجرة
 

 تحسينات المباني المملوكة

 
  *السيارات

 
 أثاث و مفروشات  لوازم معلوماتية ومكتبية      

 
 المباني

 س.ل  
 

 س.ل
 

 س.ل
 

 س.ل
 

 س.ل
 

 س.ل
 

 س.ل
  

        
  

   
  

 
 لتكلفة التاريخيةا

٣٨١,٠٣٨,٢٧٦ 
 

٤٠,٧١٠,٠٨٨ 
 

٢٣,٥٨٢,٨٨٠ 
 

٩,١١٦,٠٠٠ 
 

٤٧,٦٥٤,٢٧٢ 
 

١٤,٢٧٥,٠٢١ 
 

٢٤٥,٧٠٠,٠١٥ 
 

 ٢٠١٦كانون الثاين   ١الرصيد كما يف 
١١,٩٥٧,١٥٠ 

 
١,٤٢٢,٣٢٥ 

 
- 

 
٥,٤٠٠,٠٠٠ 

 
٤,٩٧١,٣٢٥ 

 
١٦٣,٥٠٠ 

 
- 

 
 أعباء السنة، إضافات 

)١,٤٨٠,٠٠٠   ( 
 

- 
 

- 
 

)١,٤٨٠,٠٠٠( 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 استبعادات
٣٩١,٥١٥,٤٢٦ 

 
٤٢,١٣٢,٤١٣ 

 
٢٣,٥٨٢,٨٨٠ 

 
١٣,٠٣٦,٠٠٠ 

 
٥٢,٦٢٥,٥٩٧ 

 
١٤,٤٣٨,٥٢١ 

 
٢٤٥,٧٠٠,٠١٥ 

 
 ٢٠١٦كانون األول     ٣١الرصيد كما يف 

١٤,٢٢٨,٨٤٥ 
 

- 
 

٥,٠٩٥,٩٨٧ 
 

- 
 

٩,١٣٢,٨٥٨ 
 

- 
 

- 
 

 الفرتةأعباء ، إضافات 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 استبعادات

٤٠٥,٧٤٤,٢٧١ 
 

٤٢,١٣٢,٤١٣ 
 

٢٨,٦٧٨,٨٦٧  
 

١٣,٠٣٦,٠٠٠ 
 

٦١,٧٥٨,٤٥٥ 
 

١٤,٤٣٨,٥٢١ 
 

٢٤٥,٧٠٠,٠١٥ 
 

 ٢٠١٧  أيلول ٣٠الرصيد كما يف 

        
  

 
  

   
 المتراكمةاالستهالكات 

)١٢٠,٣٨٧,٩٠٩(  
 

)٤٠,٠٠٧,٣٠٥    ( 
 

)١٠,٣٢٤,٤٥٨     ( 
 

)٩,١١٦,٠٠٠ ( 
 

)٤٣,٦٥٤,٩٤١ ( 
 

)٨,٥٦٥,٨٦٣ ( 
 

)٨,٧١٩,٣٤٢ ( 
 

 ٢٠١٦كانون الثاين   ١الرصيد كما يف 
)٨,٥٦٠,٠٨٦   (  

 
)٣٣٣,١٣٥         ( 

 
)٢,٣٥٨,٣٠٠       ( 

 
)٤٥٠,٠٠٠    ( 

 
)٢,٣٥١,٤٤٣   ( 

 
)١,٤٣٧,٦٦٨ ( 

 
)١,٦٢٩,٥٤٠ ( 

 
 أعباء السنة، إضافات 

١,٤٨٠,٠٠٠ 
 

- 
 

- 
 

١,٤٨٠,٠٠٠ 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 استبعادات

)١٢٧,٤٦٧,٩٩٥( 
 

)٤٠,٣٤٠,٤٤٠   ( 
 

)١٢,٦٨٢,٧٥٨     ( 
 

)٨,٠٨٦,٠٠٠   ( 
 

)٤٦,٠٠٦,٣٨٤( 
 

)١٠,٠٠٣,٥٣١( 
 

)١٠,٣٤٨,٨٨٢( 
 

 ٢٠١٦كانون األول   ٣١يف  الرصيد كما

)٨,٦٢١,٩٤٥   ( 
 

)٣٨١,٦٩٣        ( 
 

)٢,١٠٩,٢٨٥       ( 
 

)١,٠١٢,٥٠٠ ( 
 

)٢,٨١٣,٤١٤   ( 
 

)١,٠٨٢,٨٩٨ ( 
 

)١,٢٢٢,١٥٥ ( 
 

 الفرتةأعباء ، إضافات 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 استبعادات

)١٣٦,٠٨٩,٩٤٠( 
 

)٤٠,٧٢٢,١٣٣   ( 
 

)٩,٠٩٨,٥٠٠( )     ١٤,٧٩٢,٠٤٣ ( 
 

)٤٨,٨١٩,٧٩٨( 
 

)١١,٠٨٦,٤٢٩( 
 

)١١,٥٧١,٠٣٧ ( 
 

 ٢٠١٧ أيلول ٣٠الرصيد كما يف 

        
  

 
  

 
  

 
 :الصافيةالقيمة الدفترية 

٢٦٩,٦٥٤,٣٣١ 
 

١,٤١٠,٢٨٠ 
 

١٣,٨٨٦,٨٢٤ 
 

٣,٩٣٧,٥٠٠ 
 

١٢,٩٣٨,٦٥٧ 
 

٣,٣٥٢,٠٩٢ 
 

٢٣٤,١٢٨,٩٧٨ 
 

 ٢٠١٧ أيلول ٣٠الرصيد كما يف 
٢٦٤,٠٤٧,٤٣١ 

 
١,٧٩١,٩٧٣ 

 
١٠,٩٠٠,١٢٢ 

 
٤,٩٥٠,٠٠٠ 

 
٦,٦١٩,٢١٣ 

 
٤,٤٣٤,٩٩٠ 

 
٢٣٥,٣٥١,١٣٣ 

 
 ٢٠١٦كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 

  )وسيارة هاميا I10سيارة هيونداي (نتيجة بيع سيارتني من سيارات الشركة  ٢٠١٦يف عام لسيارات س من بند ا.ل/ ١,٤٨٠,٠٠٠/مبلغ  استبعاد مت* 



٢٨ 
 

  

  )المتراكم اإلطفاءبعد تنزيل (المادية غير الموجودات الثابتة  - ١٥

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مجمدة لصالح هيئة اإلشراف على التأمين وديعة - ١٦

 سورية لرية مليون /٢/ مبلغ املرخصة السورية املصارف أحد يف اهليئة باسم تودع بأن التأمني شركات تلتزم ،٢٠٠٥ لعام ٤٣ رقم التشريعي للمرسوم وفقاً 
 مليون /٢٥/ عن األنـواع لكـل تودعه ما جمموع يزيد ال أن على مبزاولتها، ترغب الذي التأمني فروع من فرع لكل بالنسبةيف حساب جممد   ضمان وديعة

                          .، ويعترب هذا املبلغ من املوجودات الثابتة للشركة يعاد هلا عند تصفية أعماهلا أصوالً سورية لرية

مدة لصاحل هيئة اإلشراف على التأمني كما يلي تتلخص     : حركة الوديعة ا

 

 

 المجموع 
 

في اشتراكات 
تجمع التأمين 

 اإللزامي
 

 برامج محاسبية
 .س.ل  

 
 .س.ل

 
 .س.ل

  

      
 :التكلفة التاريخية

٢٢,٤٣٢,٠٧٨ ١١,٦٤٤,٤٠١ ٣٤,٠٧٦,٤٧٩ 
 

  ٢٠١٦كانون الثاين   ١الرصيد يف 

١٥٠,٠٠٠ - ١٥٠,٠٠٠ 
 

 اإلضافات

٢٢,٥٨٢,٠٧٨ ١١,٦٤٤,٤٠١ ٣٤,٢٢٦,٤٧٩ 
 

  ٢٠١٦كانون األول   ٣١رصيد 

- - - 
 

 اإلضافات

٢٢,٥٨٢,٠٧٨ ١١,٦٤٤,٤٠١ ٣٤,٢٢٦,٤٧٩ 
 

 ٢٠١٧ أيلول ٣٠ رصيد

 
 :اإلطفاء المتراكم

)١٩,٨١٢,٠١٤( )١٠,٦٩٦,٢٧٦( )  ٣٠,٥٠٨,٢٩٠  ( 
 

  ٢٠١٦كانون الثاين    ١الرصيد يف 

)٢,٥٠٥,٧٧٨( )     ٤٠٥,٩٠٠( )    ٢,٩١١,٦٧٨    ( 
 

 اإلضافات

)٢٢,٣١٧,٧٩٢( )١١,١٠٢,١٧٦( )  ٣٣,٤١٩,٩٦٨  ( 
 

  ٢٠١٦كانون األول   ٣١رصيد 

)٢٣٤,٠٠٣( )     ٢٨٥,٩٧٥( )       ٥١٩,٩٧٨       ( 
 

 اإلضافات

)٢٢,٥٥١,٧٩٥( )١١,٣٨٨,١٥١( )  ٣٣,٩٣٩,٩٤٦  ( 
 

  ٢٠١٧ أيلول ٣٠رصيد 

 
 :القيمة الدفترية الصافية

٣٠,٢٨٣ ٢٥٦,٢٥٠ ٢٨٦,٥٣٣ 
 

  ٢٠١٧ أيلول ٣٠رصيد 

٢٦٤,٢٨٦ ٥٤٢,٢٢٥ ٨٠٦,٥١١ 
 

  ٢٠١٦كانون األول   ٣١رصيد 



٢٩ 
 

  كانون  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 المنتهية في التسعة أشهرلفترة 
٣٠  

٢٠١٦أول   
 

)غير مدققة( ٢٠١٧ أيلول   
 .س.ل

 
  .س.ل

 قيمة الوديعة  ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠,٠٠٠

 السنوات السابقةمرتاكمة من فوائد دائنة   - ٢,٢٧٥,٦٧٧

  فوائد دائنة خالل العام  -                ٢,٢٧٤,٦٨١

 مسحوبات نقدية خالل العام  - )              ٢,٢٧٥,٦٧٧(

اية   ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ٢٧,٢٧٤,٦٨١   السنة/ الفرتةالرصيد كما يف 
 

  حسابات دائنة لشركات التأمين وإعادة التأمين -٧١  

 شركات حسابات إىل باإلضافة واحلسابية الفنية االحتياطيات من التأمني معيدي حصة ملقابلة التأمني إعادة شركات على جممدة أرصدة البند هذا ميثل
  :واليت تتلخص مبا يلي اجلارية التأمني إعادة

  .مستحقات شركات إعادة التأمني - 
  ).واحدةسنة (حسابات جممدة ملعيدي التأمني عن االحتياطيات الفنية واحلسابية  - 
  ).أشهر ٣(حسابات جممدة ملعيدي التأمني عن مطالبات قيد التسوية  - 
  ).أشهر٣(حسابات جممدة ملعيدي التأمني عن مطالبات حصلت ومل يبلغ عنها  - 

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

  :تتوزع احلسابات الدائنة لشركات التأمني وإعادة التأمني كما يلي

  كانون  ٣١للسنة المنتهية في 
 

   المنتهية في التسعة أشهرلفترة 
٢٠١٦أول   

 
    )غير مدققة( ٢٠١٧ أيلول ٣٠

 .س.ل
 

  .س.ل
 شركات تأمني وإعادة تأمني حملية  ٢,٣٧٧,٤١٥ ٥,٢٣٣,٨٦١

  شركات تأمني وإعادة تأمني خارجية  ٢٩٣,٣٩٢,٦٢٢ ٢٥٩,٣٢٩,٣١٥

٢٩٥,٧٧٠,٠٣٧ ٢٦٤,٥٦٣,١٧٦  
  

  

  



٣٠ 
 

  وكالء تأمينسطاء و و و عمالء دائنون  - ٨١

  :هذا البند مما يلي تتكون حركة

  

    

  

  

  

  االحتياطيات الفنية والحسابية - ٩١

  :يتكون هذا البند مما يلي

 )غير مدققة( ٢٠١٧ أيلول ٣٠كما في 
  

 المجموع
 

احتياطي مطالبات غير 
 مبلغ عنها

 

احتياطي مطالبات تحت 
 التسوية

 

احتياطي إيرادات غير 
 مكتسبة

 .س.ل  
 

 .س.ل
 

 .س.ل
 

 .س.ل
  

٣٠٥,٢٤٧,٠٩٥ 
 

- 
 

٧,٢٢٨,٧٧٣ 
 

٢٩٨,٠١٨,٣٢٢ 
 

 احلياة 

١١٩,٧٨١ 
 

٢٧,٦٤٢ 
 

- 
 

٩٢,١٣٩ 
 

 البحري

٦٠,٩٨٣,٨٠٠ 
 

٦,١١٧,٥٩٤ 
 

٢٢,٢٣٩,٠٤٠ 
 

٣٢,٦٢٧,١٦٦ 
 

  شامل/ السيارات

٣٩٥,١١٣,٩٨٨ 
 

٥٨,٨٥٣,٤٠٢ 
 

٢٤٩,٦٠١,٩٦٧ 
 

٨٦,٦٥٨,٦١٩ 
 

  إلزامي/السيارات

٩٦,٢١٧,٩٤١  
 

١١,٨٩٦,٦٩٩  
 

٣,٤٣١,٩٨٨  
 

٨٠,٨٨٩,٢٥٤  
 

  داخلي الصحي

٣,٤١٩,٧٨٨ 
   

٣,٤١٩,٧٨٨ 
 

 خارجي الصحي

١٧,٢٤٢,٧٥٧ 
 

١,٨٣٥,٩٦٢ 
 

٥,٦١٥,٠٠٠ 
 

٩,٧٩١,٧٩٥ 
 

 احلريق

٢,٣١٩,٤٩٠ 
 

٢٣٦,٤٠٥ 
 

- 
 

٢,٠٨٣,٠٨٥ 
 

 السفر

١,٦٩٢,٣٤٧ 
 

١٧٣,٠١٠ 
 

١,١٥٣,٤٠٠ 
 

٣٦٥,٩٣٧ 
 

  احلوادث الشخصية

١٩٧,٦٤٠,٤٦٠ 
 

٢٥,٧٧٩,١٩٠ 
 

١٧١,٨٦١,٢٧٠ 
 

- 
 

 املصارف الشاملة

٢,٨٢٦,٢٢٩ 
 

٣١٦,٣٧٦ 
 

٢,١٠٩,١٧٥ 
 

٤٠٠,٦٧٨ 
 

 احلوادث العامة

١,٠٨٢,٨٢٣,٦٧٦ 
 

١٠٥,٢٣٦,٢٨٠ 
 

٤٦٣,٢٤٠,٦١٣ 
 

٥١٤,٣٤٦,٧٨٣ 
    

  األولكانون   ٣١كما في 
 

  أيلول ٣٠كما في 
  ٢٠١٦  

 
  )غير مدققة( ٢٠١٧

 .س.ل  
 

 .س.ل

٨,٢٠٧,٨٦٧ ٢,١٧٥,١٨٦ 
 

 عمالء دائنون  

٢,٥٥٢,٢٣٤ ٣,٢١٧,٤١٦ 
 

 وسطاء ووكالء تامني 

١٠,٧٦٠,١٠١ ٥,٣٩٢,٦٠٢ 
  



٣١ 
 

 ٢٠١٦ كانون أول ٣١كما في 
  

 المجموع
 

احتياطي مطالبات غير 
 مبلغ عنها

 

احتياطي مطالبات تحت 
 التسوية

 

احتياطي إيرادات غير 
 مكتسبة

 .س.ل  
 

 .س.ل
 

 .س.ل
 

 .س.ل
  

٢٦٢,١٢٩,٢١٢ 
 

- 
 

٧,٢٢٨,٧٧٣ 
 

٢٥٤,٩٠٠,٤٣٩ 
 

 احلياة 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 البحري

٦٤,٤٦٢,٤٠٥ 
 

٥,٥٠٧,٩٠٠ 
 

٢٩,٥٧٩,٠٤٠ 
 

٢٩,٣٧٥,٤٦٥ 
 

  شامل/ السيارات

٣٥٢,١٣٦,١١٥ 
 

٥٨,٠٧٩,١٦٥ 
 

١٦١,٧٦٠,٠١٤ 
 

١٣٢,٢٩٦,٩٣٦ 
 

  إلزامي/السيارات

٨٥,١١٦,٢٦٧ 
 

١١,٩٦٠,٨٨٥ 
 

٢,٤٨٧,١٤٩ 
 

٧٠,٦٦٨,٢٣٣ 
 

 الصحي

١٤,٠٠٩,٦٦٤ 
 

١,٤٨٣,٣٦٨ 
 

٤,٦١٥,٠٠٠ 
 

٧,٩١١,٢٩٦ 
 

 احلريق

١,٣٩٠,٨٧٩ 
 

١٢٩,١٤٧ 
 

- 
 

١,٢٦١,٧٣٢ 
 

 السفر

٢,٠٤٢,٧٠٥ 
 

١٧٣,٠١٠ 
 

١,١٥٣,٤٠٠ 
 

٧١٦,٢٩٥ 
 

  احلوادث الشخصية

١٩٧,٦٤٠,٤٦١ 
 

٢٥,٧٧٩,١٩١ 
 

١٧١,٨٦١,٢٧٠ 
 

- 
 

 املصارف الشاملة

٣,٣٢٧,٥٤٢ 
 

٣١٦,٣٧٥ 
 

٢,١٠٩,١٧٥ 
 

٩٠١,٩٩٢ 
 

 احلوادث العامة

٩٨٢,٢٥٥,٢٥٠ 
 

١٠٣,٤٢٩,٠٤١ 
 

٣٨٠,٧٩٣,٨٢١ 
 

٤٩٨,٠٣٢,٣٨٨ 
    

ليت مت تقوم الشركة بنهاية كل ربع باحتجاز حصتها من االحتياطيات الفنية واحلسابية ألعمال ذلك الربع، كذلك تقوم باإلفراج عن االحتياطيات ا
  .احتجازها عن الربع املقابل هلا يف الفرتة السابقة

  

  

  

  

  

  

  

  



٣٢ 
 

  ذمم دائنة ودائنون مختلفون - ٢٠

  :يتكون هذا البند مما يلي

  كانون األول  ٣١كما في 
 

  أيلول ٣٠كما في 
  ٢٠١٦  

 
  )غير مدققة( ٢٠١٧

 .س.ل  
 

 .س.ل

٦,١٦٢,٤٠٩ ٧,٣٣٥,٨٧٨ 
 

 ضريبة الرواتب واألجور

١,٥٢٧,٤٣٩ ١,٣٥٢,٢٥٥ 
 

 تأمينات اجتماعية

٢,٤٦١,٥١١ ٧٢٠,٢٠٨ 
 

 مستحقةرواتب 

١١٥,٩٢٥ ٨٥,٦٦٥ 
 

 طوابع ورسوم تأمني

٦,٧٩٢,٦١٧  ٧,٣٩٢,٦١٤  
 

  مهنيةمصاريف 

٢,٠٣١,٥٣١  ٣,٧٣٨,٨٧٦  
 

  عمولة هيئة اإلشراف على التأمني

٣٥٢,٩٧٥ ٩٧٥,٨٠٦ 
 

 صندوق متضرري حوادث السري

١,٣٤٣,٤٠٠ - 
 

  مستحقة نفقات

٤,١٠٨,٦٣٣ ٢,٥٦٤,٢٠٤ 
 

 عموالت مستحقة

٥,٦٢٦,٩٤٨ ٨,٠٠٠,٠٠٠ 
 

 مستحقة الدفع غرامات

١٢,٨٨٣,١٥٠ ١,٨٠٧,٢٥٠ 
 

 *دائنة أخرى أرصدة

٤٢,٠٦٣,١٣٨ ٣٥,٣١٦,١٥٦ 
    

مهاجرين املستثمر واملبلغ  ١٣٧٢من العقار  ٦و٥املقسم  إيرادات إجيارس ميثل هذا املبلغ .ل/ ٢,٦٢٥,٠٠٠/أرصدة دائنة أخرى مبلغ  يتضمن بند *
، كما يتضمن أيضاً    .س ميثل ذمم دائنة خاصة بشركات إدارة النفقات الطبية.ل /١,٤٤٣,٣٢٨/مبلغ  إجيار مقبوض مقدمًا

  رأس المال - ١٢

  .سورية للسهم الواحد، مرخص ومدفوع بالكامللرية  ١٠٠مليون سهم بقيمة امسية  ١٠مليار لرية سورية من  ١يتكون رأس مال الشركة البالغ 
  

  طي القانونياالحتيا -٢٢ 

 قبل السنوية األرباح صايف من% ١٠ مبعدل  القانوين االحتياطي ،٢٠١١ شباط ٢٤ تاريخ ٢٩ رقم الشركات قانون من ١٩٨١٩٧و   املواد حددت
كانون   ٣١و ٢٠١٧ أيلول ٣٠كما يف   سورية لرية /٨,٦٢٥,٣١٨/القانوين ، وقد بلغت قيمة االحتياطي املال س رأ من% ٢٥ بلوغه حىت الضريبة،
  .م٢٠١٦األول 

  



٣٣ 
 

  مكاسب غير محققة متراكمة ناتجة عن تغيرات أسعار الصرف - ٣٢

 النقدية البنود تقييم عادةإ عن الناجتة) اخلسائر(  باملكاسب االعرتاف يتم املالية سواقواأل األوراق هيئة عن الصادر ٢٠١٥ لعام ١٢ رقم التعميم على بناء
 مكونات يف)  خلسائرا( املكاسب هذه فصل ويتم للضريبة اخلاضع الدخل بلق الشامل الدخل قائمة يف منفصل ببند األجنبية بالعمالت ا املعرتف
  .احملتجزة رباحاأل عن امللكية حقوق يف التغيريات وقائمة املايل املركز قائمة يف امللكية حقوق

  :املكاسب املرتاكمة غري احملققة الناجتة عن تغريات أسعار الصرف كما يليتتلخص حركة 

  كانون  ٣١للسنة المنتهية في 

 

 المنتهية في التسعة أشهرلفترة 
٣٠  

٢٠١٦أول   
 

)غير مدققة( ٢٠١٧ أيلول   
 .س.ل

 
  .س.ل

 السنة/ الرصيد كما يف أول الفرتة  ٤٠٣,٨٥٣,١١٣ ٢٠٤,٧٤٧,٦٩٠

 مكاسب غري حمققة ناجتة عن تغريات أسعار الصرف  ٩٦٢,٦٠٥ ١٩٩,١٠٥,٤٢٣

اية   ٤٠٤,٨١٥,٧١٨ ٤٠٣,٨٥٣,١١٣   السنة/ الفرتةالرصيد كما يف 

  
  

  



٣٤ 
 

  التحليل القطاعي - ٢٤
    :هي كالتالي ) غير مدققة( ٢٠١٧ أيلول ٣٠المنتهية في  التسعة أشهر لفترةإن التحليل القطاعي 

 
 المجموع الحوادث العامة المصارف الشاملة  الحوادث الشخصية السفر الهندسي الحريق صحي خارجي صحي داخلي السيارات 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 س.ل س.ل س.ل

 ٣٣٨,٥٨٨,٦٦٠ ٦٢١,٣٨٠ -  ٤٠٤,٩٨٠ ٢,٤٤٣,١٨١ -  ٢٠,٠١٢,٣٤٧ ٥,٦٩٩,٦٤٦ ٧٩,٩١٥,٦٦٢ ١١٣,٢٢٤,٠٤١ ٦٠,٥٧٧,٨٤٠ ٣٦٨,٥٥٥ ٥٥,٣٢١,٠٢٨ إجمالي األقساط المكتتب بها

 )  ٣٧,٢١٨,٧١٢( )   ١٥٨,٤٧٨( -  )     ٣٥,٣٩٠( ) ٢,٤٤٣,١٨١( -  )  ١٨,٠١٣,٦٥٤( )     ٢٨٤,٩٨٢( -  -  )  ١,٥٢٤,٦٠٧( )  ٣١٣,٥٥٤( )  ١٤,٤٤٤,٨٦٥( حصة معيدي التأمين من إجمالي األقساط المكتتب بها
 ٣٠١,٣٦٩,٩٤٨ ٤٦٢,٩٠٢ -  ٣٦٩,٥٩٠ -  -  ١,٩٩٨,٦٩٣ ٥,٤١٤,٦٦٤ ٧٩,٩١٥,٦٦٢ ١١٣,٢٢٤,٠٤١ ٥٩,٠٥٣,٢٣٤ ٥٥,٠٠١ ٤٠,٨٧٦,١٦٢ صافي األقساط المكتتب بها

 )٥١٤,٣٤٦,٧٨٣( )   ٤٠٠,٦٧٨( -  )   ٣٦٥,٩٣٧( ) ٢,٠٨٣,٠٨٥( -  )    ٩,٧٩١,٧٩٥( ) ٣,٤١٩,٧٨٨( ) ٨٠,٨٨٩,٢٥٤( )  ٨٦,٦٥٨,٦١٩( )٣٢,٦٢٧,١٦٦( )    ٩٢,١٣٩( )٢٩٨,٠١٨,٣٢٢( حصة الشركة من أقساط غير مكتسبة في نهاية الفترة

 ١٥,٧٩٨,٢٨٢ ٨٨,٨٩١ -  ٢٦,٤١٢ ١,٧٠٥,٠٢٨ -  ٨,٣٣٩,٧٤٩ ١٧٠,٩٨٩ -  -  ٦٩١,٤٤٣ ٧٨,٣٨٩ ٤,٦٩٧,٣٨١ حصة معيدي التأمين من أقساط غير مكتسبة في نهاية الفترة

 ٤٩٨,٠٣٢,٣٨٨ ٩٠١,٩٩٢ -  ٧١٦,٢٩٥ ١,٢٦١,٧٣٢ -  ٧,٩١١,٢٩٦ ٧٠,٦٦٨,٢٣٣ ١٣٢,٢٩٦,٩٣٦ ٢٩,٣٧٥,٤٦٥ -  ٢٥٤,٩٠٠,٤٣٩ حصة الشركة من أقساط غير مكتسبة في بداية الفترة

 ) ١٣,٧٣٣,٢٥٤( )   ٤٦٩,١٠١( -  )     ٢٨,١٣٨( -  -  )    ٦,٥٤٨,٣٥٩(   -  -  )     ١٢٦,١٤٠( -  )    ٦,٥٦١,٥١٦( حصة معيدي التأمين من أقساط غير مكتسبة في بداية الفترة 
 ) ١٤,٢٤٩,٣٦٧( ١٢١,١٠٤ -  ٣٤٨,٦٣٢ ٨٨٣,٦٧٥ -  )         ٨٩,١٠٩( ) ٣,٢٤٨,٧٩٩( ) ١٠,٢٢١,٠٢١( ٤٥,٦٣٨,٣١٧ )  ٢,٦٨٦,٣٩٨( )    ١٣,٧٥٠( )  ٤٤,٩٨٢,٠١٨( صافي التغير في احتياطي أقساط غير مكتسبة 

قساط التأمين المكتسبة  ٢٨٧,١٢٠,٥٨١ ٥٨٤,٠٠٦ -  ٧١٨,٢٢٢ ٨٨٣,٦٧٥ -  ١,٩٠٩,٥٨٤ ٢,١٦٥,٨٦٥ ٦٩,٦٩٤,٦٤١ ١٥٨,٨٦٢,٣٥٨ ٥٦,٣٦٦,٨٣٦ ٤١,٢٥١ )    ٤,١٠٥,٨٥٦( صافي أ

 ٥,٦٨٦,٦٠٣ ١٣٠,٤٩٢ -  -  ٩٩٩,٠٩٥ -  ٤,٣٧٧,٦٢٦   -  -  ١٢٩,٢٦٨ ٥٠,١٢٢ -  عموالت مقبوضة

 ٢٩٢,٨٠٧,١٨٤ ٧١٤,٤٩٧ -  ٧١٨,٢٢٢ ١,٨٨٢,٧٧٠ -  ٦,٢٨٧,٢١٠ ٢,١٦٥,٨٦٥ ٦٩,٦٩٤,٦٤١ ١٥٨,٨٦٢,٣٥٨ ٥٦,٤٩٦,١٠٣ ٩١,٣٧٣ )    ٤,١٠٥,٨٥٦( صافي اإليرادات

 )١٧١,٤٣٩,٥٤٦( )٤,٠٠٠,٠٠٠( -  -  -  -  )    ٢,٢٩٤,٩٥٥( -  ) ٦١,٣٩٧,٨٦٩( )  ٧٨,٨٢٨,٧٤٦( )٢٤,٧٦١,٢١٣( -  )       ١٥٦,٧٦٣( إجمالي المطالبات المدفوعة

 ١٨,٣٨٩,٨٢٥ ٤,٠٠٠,٠٠٠ -  -  -  -  ١,٦٣١,٦٢٥ -  -  ١,٠٤٥,٧٠٠ ١١,٧١٢,٥٠٠ -  -  حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات المدفوعة

 )١٥٣,٠٤٩,٧٢١( -  -  -  -  -  )       ٦٦٣,٣٣٠( -  ٦١,٣٩٧,٨٦٩-  )  ٧٧,٧٨٣,٠٤٦( )١٣,٠٤٨,٧١٣( -  )       ١٥٦,٧٦٣( صافي المطالبات المدفوعة 

 )٤٦٣,٢٤٠,٦١٣( )٢,١٠٩,١٧٥( )١٧١,٨٦١,٢٧٠( )١,١٥٣,٤٠٠( -  -  )    ٥,٦١٥,٠٠٠( -  )   ٣,٤٣١,٩٨٨( )٢٤٩,٦٠١,٩٦٧( )٢٢,٢٣٩,٠٤٠( -  )    ٧,٢٢٨,٧٧٣( إجمالي مطالبات تحت التسوية في نهاية الفترة

 ١٩٤,٩٢٥,٤٩٧ ١,٠٢٠,٠٠٠ ١٧١,٨٦١,٢٧٠ ٢٠,٠٠٠ -  -  ٤,٢٢١,٠١٠ -  -  ١٦,١٤٤,٤٠٠ -  -  ١,٦٥٨,٨١٧ حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية في نهاية الفترة 

 ٣٨٠,٧٩٣,٨٢١ ٢,١٠٩,١٧٥ ١٧١,٨٦١,٢٧٠ ١,١٥٣,٤٠٠ -  -  ٤,٦١٥,٠٠٠ -  ٢,٤٨٧,١٤٩ ١٦١,٧٦٠,٠١٤ ٢٩,٥٧٩,٠٤٠ -  ٧,٢٢٨,٧٧٣ إجمالي مطالبات تحت التسوية في بداية الفترة 

 )١٨٤,١١٦,٠٩٧( )١,٠٢٠,٠٠٠( )١٧١,٨٦١,٢٧٠( )     ٢٠,٠٠٠( -  -  )    ٣,٤٧١,٠١٠( -  -  )       ٥٧٨,٥٠٠( )  ٥,٥٠٦,٥٠٠( -  )    ١,٦٥٨,٨١٧( حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية في بداية الفترة
 )  ٧١,٦٣٧,٣٩٢( -  -  -  -  -  )       ٢٥٠,٠٠٠( -  )      ٩٤٤,٨٣٩( )  ٧٢,٢٧٦,٠٥٣( ١,٨٣٣,٥٠٠ -  -  صافي التغير في مطالبات تحت التسوية

 ١٤,٣١١,٠٥٥ -  -  -  - - -  - -  -  ١٤,٣١١,٠٥٥ -  - استردادات على مطالبات تحت التسوية في نهاية الفترة

 )  ١١,٤٨٤,٢٠٤( -  -  -  -   -  -  -  -  -  )١١,٤٨٤,٢٠٤( -  -  استردادات على مطالبات تحت التسوية في بداية الفترة
 ٢,٨٢٦,٨٥١ -  -  -  -  -  -  -  -  -  ٢,٨٢٦,٨٥١ -  -  صافي التغير في استردادات على مطالبات تحت التسوية

 )١٠٥,٢٣٦,٢٨٠( )   ٣١٦,٣٧٦( )  ٢٥,٧٧٩,١٩٠( )  ١٧٣,٠١٠( )    ٢٣٦,٤٠٥( -  )    ١,٨٣٥,٩٦٢( -  ) ١١,٨٩٦,٦٩٩( )  ٥٨,٨٥٣,٤٠٢( )  ٦,١١٧,٥٩٤( )    ٢٧,٦٤٢( -  إجمالي مطالبات حدثت ولم يبلغ عنها في نهاية الفترة 

 ٣٢,٤٠٣,٩١٤ ١٥٣,٠٠٠ ٢٥,٧٧٩,١٩٠ ٣,٣٠٢ ١٨٣,٢٣٩ -  ١,٥٦٣,٧٠٣ -  -  ٢,٤٢١,٦٦١ ٢,٢٧٦,٣٠٢ ٢٣,٥١٧ -  حصة معيدي التأمين من مطالبات حدثت ولم يبلغ عنها في نهاية الفترة

 ١٠٣,٤٢٩,٠٤١ ٣١٦,٣٧٦ ٢٥,٧٧٩,١٩٠ ١٧٣,٠١٠ ١٢٩,١٤٧ -  ١,٤٨٣,٣٦٨ -  ١١,٩٦٠,٨٨٥ ٥٨,٠٧٩,١٦٥ ٥,٥٠٧,٩٠٠ -  -  إجمالي مطالبات حدثت ولم يبلغ عنها في بداية الفترة

 )  ٢٩,٨٢٢,٥٥٦( )   ١٥٣,٠٠٠( )  ٢٥,٧٧٩,١٩٠( )       ٣,٥١٧( -  -  )    ١,٢٢٧,٨١٧( -  -  )         ٨٦,٧٧٥( )  ٢,٥٧٢,٢٥٧( -  -  حصة معيدي التأمين من مطالبات حدثت ولم يبلغ عنها في بداية الفترة
 ٧٧٤,١١٩ -  -  )           ٢١٥( ٧٥,٩٨١ -  )         ١٦,٧٠٨( -  ٦٤,١٨٦ ١,٥٦٠,٦٤٩ )     ٩٠٥,٦٤٩( )      ٤,١٢٥( -  صافي التغير في مطالبات حدثت ولم يبلغ عنها

 )  ٤٨,٥٦٥,٥١٢( )     ٩٠,٧٣١( -  )   ١٢١,٦٧٥( )    ٥٢٤,٥٦٣( -  )    ٣,٣١٥,٥٤٠( )    ٧٣٨,٢٨٤( ) ١٨,١٥٣,٥٧٧( )  ١٠,٠٥٢,٠٥١( )١٢,٨٨١,٢٠١( )    ٣٤,٤٥٧( )    ٢,٦٥٣,٤٣٣( عموالت مدفوعة ومصاريف تأمينية أخرى
 )       ٩٩٢,٩٥١( -  -  -  -  -  -  -  -  )       ٩٩٢,٩٥١( -  -  -  رسوم صندوق متضرري حوادث السير

 )  ١٢,٢٥٥,٠٠٠( -  -  -  -  -  -  -  -  )    ٧,٩٨٣,٥٧٧( )  ٤,٢٧١,٤٢٣( -  -  مصاريف اتفاقيات فائض الخسارة
 )    ٢,٠٣١,٥٣١( )       ٣,٧٢٨( -  )       ٢,٤٣٠( )      ١٤,٦٥٩( -  )       ١٢٠,٠٧٣( )      ٣٤,١٩٨( )      ٤٧٩,٤٩٥( )       ٦٧٩,٣٤٣( )     ٣٦٣,٤٦٧( )      ٢,٢١١( )       ٣٣١,٩٢٧( رسوم هيئة اإلشراف على التأمين 

 )٢٨٤,٩٣١,١٣٦( )     ٩٤,٤٥٨( -  )   ١٢٤,٣٢٠( )    ٤٦٣,٢٤١( -  )    ٤,٣٦٥,٦٥١( )    ٧٧٢,٤٨٢( ) ٨٠,٩١١,٥٩٤( )١٦٨,٢٠٦,٣٧١( )٢٦,٨١٠,١٠٢( )    ٤٠,٧٩٣( )    ٣,١٤٢,١٢٣( صافي المصاريف
 ٧,٨٧٦,٠٤٧ ٦٢٠,٠٤٠ -  ٥٩٣,٩٠٢ ١,٤١٩,٥٢٩ -  ١,٩٢١,٥٥٩ ١,٣٩٣,٣٨٣ ) ١١,٢١٦,٩٥٣( )    ٩,٣٤٤,٠١٣( ٢٩,٦٨٦,٠٠١ ٥٠,٥٨٠ )    ٧,٢٤٧,٩٧٩( أرباح فروع التأمين) خسائر(صافي 

 
  ٢٠١٧دخاهلا بعام إمت  ٢٠١٦ خاصة بعام لزاميإلزامي وذلك بسبب وجود بوالص تأمني يوجد جتاوز يف قيمة التامني اإل
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  :هي كالتايل) غري مدقق( ٢٠١٦ أيلول ٣٠املنتهية يف  التسعة أشهرإن التحليل القطاعي لفرتة 

 
 الحريق الصحي السيارات الزامي السيارات الشامل البحري الحياة 

  س.ل  س.ل  س.ل  س.ل  س.ل  س.ل 
 ١٥,٣١١,٠٩٩ ٦٢,٨٨٠,٦٢٦ ٢٢٧,٣١٩,٨٣٣ ٥٢,٤٤٨,٥٨٧ - ٦٤,٣٨٣,٦٣١ إجمالي األقساط المكتتب بها

 )    ١٣,٥٣٥,١٨٠( - - )               ١١١,٣٥٠( - )               ١٨,٥٣٢,١٩٠( حصة معيدي التأمين من إجمالي األقساط المكتتب بها

 ١,٧٧٥,٩١٩ ٦٢,٨٨٠,٦٢٦ ٢٢٧,٣١٩,٨٣٣ ٥٢,٣٣٧,٢٣٧ - ٤٥,٨٥١,٤٤١ المكتتب بهاصافي األقساط 
 )      ٧,١٥٤,٢٦٠( )           ٥٣,٣٧٣,٤٩٤( )           ١٢٥,٧٣٠,٦٢٦( )          ٢٥,٦٧٩,٩٩٦( - )             ٢٦٠,٥٧٠,٥٢٩( إجمالي أقساط غير مكتسبة في نهاية الفترة

 ٦,١٣٥,٨٨٥ - - ٤٤,٥٤٠ - ٧,٨٤٠,٥٢٨ حصة معيدي التأمين من أقساط غير مكتسبة في نهاية الفترة
 ٧,٣٥٥,٣٤٨ ٣٩,٣٤٨,٣٦٥ ١٠٢,٤٦٠,٤٠٤ ٢٠,٨٦٢,٨٢٩ - ١٢١,٠٥٣,٥٥٨ إجمالي أقساط غير مكتسبة في بداية الفترة

 )      ٦,٥١٩,٥٥٣( - - - - )                 ٧,٤٩١,٠٥٢( حصة معيدي التأمين من أقساط غير مكتسبة في بداية الفترة 
 )          ١٨٢,٥٨٠( )           ١٤,٠٢٥,١٢٩( )              ٢٣,٢٧٠,٢٢٢( )            ٤,٧٧٢,٦٢٧( - )             ١٣٩,١٦٧,٤٩٥( صافي التغير في احتياطي أقساط غير مكتسبة 

أمين المكتسبة  ١,٥٩٣,٣٣٩ ٤٨,٨٥٥,٤٩٧ ٢٠٤,٠٤٩,٦١١ ٤٧,٥٦٤,٦١٠ - )               ٩٣,٣١٦,٠٥٤( صافي أقساط الت
 ٣,٤٣٩,٩٠٨ - - ١٢,٢٠٣ - - عموالت مقبوضة

 ٥,٠٣٣,٢٤٧ ٤٨,٨٥٥,٤٩٧ ٢٠٤,٠٤٩,٦١١ ٤٧,٥٧٦,٨١٣ - )               ٩٣,٣١٦,٠٥٤( صافي اإليرادات
 )          ١٧٥,٠٤٥( )           ٦١,٨٢٥,٧٧٨( )              ٤٣,٣٩٦,٦٧٥( )            ٩,٤٢٠,٤١٢( - )                 ٩,٢٥٥,٦٦٠( إجمالي المطالبات المدفوعة

 ٩٩,٤٢٣ - - - - ٥٢٠,٠٠٠ من إجمالي المطالبات المدفوعة حصة معيدي التأمين

 )            ٧٥,٦٢٢( )           ٦١,٨٢٥,٧٧٨( )              ٤٣,٣٩٦,٦٧٥( )            ٩,٤٢٠,٤١٢( - )                 ٨,٧٣٥,٦٦٠( صافي المطالبات المدفوعة 

 )      ٤,٦١٥,٠٠٠( )             ١,٠٨٠,١٩٦( )           ١٥٥,٨٣٤,٨٠٥( )          ١٦,٦٧٣,٠٤٠( - )                 ٧,٢٣٥,٤٢١( ة في نهاية الفترةإجمالي مطالبات تحت التسوي
 ٣,٤٧١,٠١٠ - ١,٠٥٨,٥٠٠ ٥,٥٠٦,٥٠٠ - ١,٦٥٨,٨١٧ حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية في نهاية الفترة 

 ٤,٦٢٥,٤٠٠ ٧,٣٢١,٩٩٠ ٩١,٢٥٩,١٧١ ٩,٠٢٦,٠٢٠ - ٨,٢٦٨,٧٧٣ إجمالي مطالبات تحت التسوية في بداية الفترة 
 )      ٣,٤٧١,٠١٠( - )                   ٧٨٤,٠٠٠( - - )                 ٢,١٧٨,٨١٧( حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية في بداية الفترة

 ١٠,٤٠٠ ٦,٢٤١,٧٩٤ )              ٦٤,٣٠١,١٣٤( )            ٢,١٤٠,٥٢٠( - ٥١٣,٣٥٢ صافي التغير في مطالبات تحت التسوية

 - - - ١٢,٤٣٠,٥٩٠ - - إستردادات على مطالبات تحت التسوية في نهاية الفترة
 - - - )          ١٠,٦٦١,٠٦٧( - - إستردادات على مطالبات تحت التسوية في بداية الفترة

 - - - ١,٧٦٩,٥٢٣ - - صافي التغير في إستردادات على مطالبات تحت التسوية
 - إجمالي مطالبات حدثت ولم يبلغ عنها في نهاية الفترة 

- 
- 

- 
- 
- 

)٤,٨١٤,٩٩٩            ( 
٢,٦٩٨,٩١٦ 
٣,٩١٠,٦٥٧ 

)٥٨,٨٩٨,٩٣٤              ( 
١٥٨,٧٧٥ 

٤٦,٤٣٩,٦٧٥ 

)١٠,٣٩٤,٢٠٠           ( 
- 
٧,٩٧١,٩٤١ 

)١,٣٤١,٤٢٤      ( 
١,١٥٠,٤٧٨ 
١,٣٧٩,١٢٨ 

 حصة معيدي التأمين من مطالبات حدثت ولم يبلغ عنها في نهاية الفترة
 إجمالي مطالبات حدثت ولم يبلغ عنها في بداية الفترة

 )      ١,٢٢٢,٤١٦( - )                   ١١٧,٦٠٠( )            ١,٥٩٩,١٦٠( - - حصة معيدي التأمين من مطالبات حدثت ولم يبلغ عنها في بداية الفترة
 )            ٣٤,٢٣٤( )             ٢,٤٢٢,٢٥٩( )              ١٢,٤١٨,٠٨٤( ١٩٥,٤١٤ - - يبلغ عنهاصافي التغير في مطالبات حدثت ولم 

 )      ٢,٤٥٧,٩٢٥( )           ١٣,٣١٣,٥٥٦( )                ٦,٧٦٩,٧٧٢( )            ٨,٨٥٣,٤٨٧( - )                 ٤,٠٠٧,٠٩١( عموالت مدفوعة ومصاريف تأمينية أخرى
 - - )                ٢,١٨٠,٢٤٣( - - - لسيررسوم صندوق متضرري حوادث ا

 - - )              ١٠,١٥٩,٧٠٠( )            ٢,٣٤٤,١٠٧( - - فاقيات فائض الخسارةمصاريف ات
 )            ٩١,٨٦٦( )                ٣٧٧,٢٨٤( )                ١,٣٦٣,٩١٩( )               ٣١٤,٦٩٢( - )                     ٣٨٦,٣٠٢( رسوم هيئة االشراف على التأمين 

 )      ٢,٦٤٩,٢٤٧( )           ٧١,٦٩٧,٠٨٣( )           ١٤٠,٥٨٩,٥٢٧( )          ٢١,١٠٨,٢٨١( - )               ١٢,٦١٥,٧٠١( صافي المصاريف

 ٢,٣٨٤,٠٠٠ )           ٢٢,٨٤١,٥٨٦( ٦٣,٤٦٠,٠٨٤ ٢٦,٤٦٨,٥٣٢ - )             ١٠٥,٩٣١,٧٥٥( أرباح فروع التأمين)خسائر(صافي
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 :تابع/ هي كالتايل ) غري مدقق( ٢٠١٦أيلول  ٣٠إن التحليل القطاعي لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف 

 
 المجموع الحوادث العامة المصارف الشاملة الحوادث الشخصية السفر الهندسي

 
  س.ل  س.ل  س.ل  س.ل  س.ل  س.ل

 ٤٢٦,١٩٢,٣٣١ ١,٨٧٤,٦٦٥ - ٩٦٠,٨١٧ ١,٠١٣,٠٧٣ - إجمالي األقساط المكتتب بها
 )               ٣٣,٣٢٥,٩٨٧( )           ١,١٠٩,٠٠١( - )                    ٣٨,٢٦٦( - - حصة معيدي التأمين من إجمالي األقساط المكتتب بها

 ٣٩٢,٨٦٦,٣٤٤ ٧٦٥,٦٦٤ - ٩٢٢,٥٥١ ١,٠١٣,٠٧٣ - صافي األقساط المكتتب بها
 )             ٤٧٥,١٦١,٢٥٤( )              ٧٧٢,٧٩٢( - )                  ٨٠٨,٨٣٣( )         ١,٠٧٠,٧٢٤( - إجمالي أقساط غير مكتسبة في نهاية الفترة

 ١٤,٥٠٨,٨١٤ ٤٥٢,١٠١ - ٣٥,٧٦٠ - - مكتسبة في نهاية الفترةحصة معيدي التأمين من أقساط غير 
 ٢٩٤,٦٩٦,٥٤٦ ٩١٧,٦٦٤ - ١,٥٦٧,٢٩١ ١,١٣١,٠٨٧ - أقساط غير مكتسبة في بداية الفترةإجمالي 

 )               ١٤,٧٦٥,٨٤٢( )              ٧١٦,١١٠( - )                    ٣٩,١٢٧( - - حصة معيدي التأمين من أقساط غير مكتسبة في بداية الفترة 
 )             ١٨٠,٧٢١,٧٣٦( )              ١١٩,١٣٧( - ٧٥٥,٠٩١ ٦٠,٣٦٣ - صافي التغير في احتياطي أقساط غير مكتسبة 

أمين المكتسبة  ٢١٢,١٤٤,٦٠٨ ٦٤٦,٥٢٧ - ١,٦٧٧,٦٤٢ ١,٠٧٣,٤٣٦ - صافي أقساط الت
 ٣,٧١٨,٠٥٠ ٢٦٥,٩٣٩ - - - - عموالت مقبوضة
 ٢١٥,٨٦٢,٦٥٨ ٩١٢,٤٦٦ - ١,٦٧٧,٦٤٢ ١,٠٧٣,٤٣٦ - صافي اإليرادات

 )             ١٢٤,١٧٣,٥٧٠( - - )                  ١٠٠,٠٠٠( - - إجمالي المطالبات المدفوعة
 ٦١٩,٤٢٣ - - - - - حصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات المدفوعة

 )             ١٢٣,٥٥٤,١٤٧( - - )                  ١٠٠,٠٠٠( - - صافي المطالبات المدفوعة 
 )             ١٨٨,٧٠١,٠٣٧( )           ٢,١٠٩,١٧٥( - )               ١,١٥٣,٤٠٠( - - إجمالي مطالبات تحت التسوية في نهاية الفترة

 ١٢,٧٣٤,٨٢٧ ١,٠٢٠,٠٠٠ - ٢٠,٠٠٠ - - حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية في نهاية الفترة 
 ١٢٣,٧٦٣,٩٢٩ ٢,١٠٩,١٧٥ - ١,١٥٣,٤٠٠ - - إجمالي مطالبات تحت التسوية في بداية الفترة 

 )                 ٧,٤٧٣,٨٢٧( )           ١,٠٢٠,٠٠٠( - )                    ٢٠,٠٠٠( - - عيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية في بداية الفترةحصة م
 )               ٥٩,٦٧٦,١٠٨( - - - - - صافي التغير في مطالبات تحت التسوية

 ١٢,٤٣٠,٥٩٠ - - - - - إستردادات على مطالبات تحت التسوية في نهاية الفترة
 )               ١٠,٦٦١,٠٦٧( - - - - - إستردادات على مطالبات تحت التسوية في بداية الفترة

 ١,٧٦٩,٥٢٣ - - - - - صافي التغير في إستردادات على مطالبات تحت التسوية
 )               ٧٦,٠٥٢,٧١٣( )              ٣١٦,٣٧٦( - )                  ١٧٣,٠١٠( )            ١١٣,٧٧٠( - إجمالي مطالبات حدثت ولم يبلغ عنها في نهاية الفترة 

 ٤,١٦٤,١٦٩ ١٥٣,٠٠٠ - ٣,٠٠٠ - - حصة معيدي التأمين من مطالبات حدثت ولم يبلغ عنها في نهاية الفترة
 ٦٠,٢٩٩,٢٧٩ ٣١٦,٣٧٦ - ١٧٣,٠١٠ ١٠٨,٤٩٢ - طالبات حدثت ولم يبلغ عنها في بداية الفترةإجمالي م

 )                 ٣,٠٩٥,١٧٦( )              ١٥٣,٠٠٠( - )                      ٣,٠٠٠( - - حصة معيدي التأمين من مطالبات حدثت ولم يبلغ عنها في بداية الفترة
 )               ١٤,٦٨٤,٤٤١( - - - )         ٥,٢٧٨( - صافي التغير في مطالبات حدثت ولم يبلغ عنها

 )               ٣٦,٦٩٧,١٠٤( )                ٦٧,٧٦٣( - )                  ١٩٥,٠٢٣( )         ١,٠٣٢,٤٨٧( - عموالت مدفوعة ومصاريف تأمينية أخرى
 )                 ٢,١٨٠,٢٤٣( - - - - - رسوم صندوق متضرري حوادث السير

 )               ١٢,٥٠٣,٨٠٧( - - - - - اريف اتفاقيات فائض الخسارةمص
  )                 ٢,٥٥٧,١٥٤( )                ١١,٢٤٨( - )                      ٥,٧٦٥( )                ٦,٠٧٨( - رسوم هيئة االشراف على التأمين 

 )             ٢٥٠,٠٨٣,٤٨١( )                ٧٩,٠١١( - )                  ٣٠٠,٧٨٨( )         ١,٠٤٣,٨٤٣( - صافي المصاريف
 )               ٣٤,٢٢٠,٨٢٣( ٨٣٣,٤٥٥ - ١,٣٧٦,٨٥٤ ٢٩,٥٩٣ - أرباح فروع التأمين)خسائر(صافي
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ا حتت فروع التأمني اإللزاميأقساط التأمني اإللزامي  تتوزع   :على النحو التايل املكتتب 

 )غير مدققة( أيلول ٣٠المنتهية في  تسعة أشهرلفترة 
  ٢٠١٦ 

 
٢٠١٧ 

 .س.ل  
 

 .س.ل
  ٢١٤,٩٧٨,٣٧٠ 

 
٩٠,٤٥٠,١٧٧ 

 
  إلزامي داخلي

٣,٠٤٥,٨٨٠ 
 

٨,٨٤٤,٨٦٧ 
 

  إلزامي حدودي
٩,٢٩٥,٥٨٣ 

 
١٣,٩٢٨,٩٩٧ 

 
 بطاقة برتقالية 

٢٢٧,٣١٩,٨٣٣ 
 

١١٣,٢٢٤,٠٤١ 
يئة اإلشراف على التأمنيإ    :يضاحات خاصة 

 )غير مدققة( أيلول ٣٠المنتهية في  تسعة أشهرلفترة 
  ٢٠١٦ 

 
٢٠١٧ 

 .س.ل  
 

 .س.ل
  ٢,٥٥٧,١٥٤ 

 
٢,٠٣١,٥٣١ 

 

 رسوم هيئة اإلشراف على التأمني

٢,١٨٠,٢٤٣ 
 

٩٩٢,٩٥١ 
 

 صندوق تعويض متضرري حوادث السريحصة 

٦,٢٨٥,٧٥٧ 
 

٨,٧٩٦,٢٦٢ 
 

 اإلدارية لشركات إدارة النفقات الصحية األتعاب
  

  مكاسب فروقات أسعار صرف غير محققة - ٢٥

والقاضي بضرورة فصل املكاسب أو اخلسائر الناجتة عن إعادة  ٢٠١٥شباط  ١٥بتاريخ / ١٢/أصدرت هيئة األوراق واألسواق املالية السورية التعميم رقم 
ا بالعمالت األجنبية ببند منفصل قبل الدخل اخلاضع للضريبة يف بيان الدخل والدخل الشامل اآلخر حقوق ، ويف مكونات تقييم البنود النقدية املعرتف 

  .امللكية ضمن بيان الوضع املايل، ويف بيان التغريات يف حقوق املسامهني
  

  أخرى إيرادات - ٢٦
  :يتكون هذا البند مما يلي

  

  

 )غير مدققة(  أيلول ٣٠المنتهية في  التسعة أشهرفترة 
  

٢٠١٦ 
 

٢٠١٧ 
  

 .س.ل
 

 .س.ل
  ٦,٣٨٧,٥٠٠ ٦,١٦٢,٥٠٠ 
 

 إجيار استثمارات عقارية عوائد
 خمتلفة خرىأيرادت إ ٦٩,٤٤٢ ٦,٣٧٥,٣٥٤

٦,٤٥٦,٩٤٢ ١٢,٥٣٧,٨٥٤ 
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  رواتب وأجور وملحقاتها - ٢٧
  :يتكون هذا البند مما يلي

 )غير مدققة(  أيلول ٣٠المنتهية في  التسعة أشهرفترة 
  ٢٠١٦ 

 
٢٠١٧ 

 .س.ل  
 

 .س.ل
  ٦١,٦٦٥,١٨١ ٥١,٩٠٨,٣٦٩ 
 

 وأجوررواتب 
٩,٤٣٣,٧٩٨ ٨,٢٧١,٧٢٢ 

 
 تأمينات اجتماعية

١٠,٦٩٩,٢٩٢ ١٣,٨٣٢,٩٨٥ 
 

 حوافز ومكافآت
٣٥٨,٩٧٥  - 

 
 سكنبدل 

٤٤,٠٠٠ ١٤٠,٤٠٠ 
 

 تدريب موظفني
٧٥,٦٧٦ ٨٥,٣٦٦ 

 
 وحياة مني صحيأت

٥,٨٥٢,٥٠٠  ٣٨١,٧٢٦  
 

اية خدمة   تعويض 
٢,٣٦١,٠٨١ ٢,٤٥٧,٥٠٨ 

 
 أخرى

٩٠,١٣١,٥٢٨ ٧٧,٤٣٧,٠٥١ 
    

  مصاريف إدارية وعمومية - ٢٨
  :يتكون هذا البند مما يلي

   )غير مدققة(  أيلول ٣٠المنتهية في  التسعة أشهرفترة 
  ٢٠١٦ 

 
٢٠١٧ 

 .س.ل  
 

 .س.ل
  ٣٢,٥٩٨,٠٩٠ ٢٨,٨٥٧,٢٩٠ 
 

 أتعاب جملس اإلدارة
٩,٣٥٣,٣٣١ ٦,٩٩٧,٥٠٠ 

 
  إجيارات

٥,١٠٤,٣٤٨ ٤,٦٨٤,٣٣٢ 
 

 بريد وبرق وهاتف
٤,٢٧٨,٠٢٤ ٢,٢٧٦,٣٣٩ 

 
 رسوم اشرتاكات

٥,٠٢١,٠٠٠ ٥,١٢٥,٢٠٠ 
 

  *مصاريف قانونية ومهنية
٩,٦٨١,٣٥٢ ٧,٨٤٨,٨٣٦ 

 
 صيانة

١,٧٥٤,٣٩٢ ٣,٩٢٦,١٩٥ 
 

 نفقات سفر وانتقاالت
٦,٤٧٠,٧٤٩ ٦,٦٢١,٠٤٢ 

 
 كهرباء ومياه

٢,٣٤١,٥٤٠ ١,٨٨٤,٦٩٠ 
 

 دعاية وإعالن
٥٥٦,٧٤٠ ٣,٠٧٨,٨٦٧ 

 
 ضيافة

١,٠٦٣,٦٦٠ ١,١٠٤,٠٧٠ 
 

 قرطاسية
١,٢٣٤,١٥٩ ٩٠٣,٤٩٥ 

 
 تأمني

١,٤٥٥,٦١٣ ١,٥٨٧,٨٠٧ 
 

 عموالت مصرفية
٥,٣٦٥,٣٧٤ ٧,٧٦٣,٢٥٤ 

 
 مصاريف أخرى

٨٦,٢٧٨,٣٧٢ ٨٢,٦٥٨,٩١٧ 
  .٢٠١٧ أيلول ٣٠س للفرتة املنتهية يف .ل/ ٢,٥٠٠,٠٠٣/أتعاب تدقيق حسابات  مصاريف قانونية ومهنيةبند  تضمن * 
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   االستهالكات واإلطفاءات - ٢٩
   )غير مدققة(  أيلول ٣٠المنتهية في  التسعة أشهرفترة ل

  
٢٠١٧ ٢٠١٦ 

 .س.ل  
 

 .س.ل
   ١,٩٩٩,٩٧١         ١,٩٩٩,٩٧١        
 

 )١٣إيضاح رقم (استهالك االستثمارات العقارية 
٨,٦٢١,٩٤٦  ٦,١٣٧,٣٦٧  

 
  )١٤إيضاح رقم (استهالك املوجودات الثابتة املادية 

٥١٩,٩٧٨ ٢,٧٠٥,٠١٤ 
 

  )١٥إيضاح رقم (استهالك املوجودات الثابتة غري املادية 
١١,١٤١,٨٩٥ ١٠,٨٤٢,٣٥٢ 

  فروقات أسعار الصرف )خسائر(مكاسب  - ٣٠  
 احمللية بالعملة العملية تلك تسجل نشوئها وقت العملية تسو ومل مصروف أو إيراد أو خصـم أو أصل عنها ينشأ أجنبية بعملة مالية عملية حدوث عند

  .الفرتة لنفس الدخل قائمة ضمن تسويتها وقت الصرف سعر اختالف عن الناتج اخلسارة أو الربح ويعاجل. احلدث تاريخ ىف السائد الصرف سعر حسب

  مؤونة ضريبة دخل الفترة - ٣١
   )غير مدققة(  أيلول ٣٠المنتهية في  التسعة أشهرفترة ل

  
٢٠١٧ ٢٠١٦ 

 .س.ل  
 

 .س.ل
  ٨٢,٤٥٢,١٢٨(  ٥٢,٤٨٩,٢٩٧         (       
 

 الفرتة قبل الضريبة) خسائر(أرباح 

 
  :يضاف

٣,٣٣٠,٦١٦ ٢,٩٩٠,٨٨٠ 
 

  استهالك املباين

 
  :ينزل

)٩٦٢,٦٠٥(  )   ١٩٣,٩٢٩,٩١٤               (  
 

  مكاسب غري حمققة ناجتة عن تغريات أسعار الصرف
)١٦,٧١٩,٠٤٠(  )       ٥,٤٦٠,٨٨١          (  

 
  أرباح إعادة تقييم استثمارات مالية بغرض املتاجرة

)٩٦,٨٠٣,١٥٧(  )   ١٤٣,٩١٠,٦١٨          (  
 

  صايف اخلسارة الضريبية
١٥  %١٥%  

 
  نسبة الضريبة

-  -  
 

  ضريبة دخل الفرتة
)٢,٩٥٣,١٧٢       (  -  

 
  ضريبة دخل سنوات سابقة

)٢,٩٥٣,١٧٢       ( - 
 

 مصروف ضريبة دخل الفرتة
  

٢٠١٧ ٢٠١٦ 
 .س.ل  

 
 .س.ل

  ١,٩٠٥,٩٧٧ - 
 

 الرصيد يف بداية الفرتة
٢,٩٥٣,١٧٢       -  

 
  ضريبة دخل للفرتة

)٤,٨٥٩,١٤٩     ( - 
 

  ضريبة الدخل املدفوعة خالل الفرتة
- 

 
 - 

 
اية الفرتة  خمصص ضريبة الدخل يف 

  .بسبب عدم وجود أرباح خاضعة للضريبة احتساب مؤونة ضريبة دخل عن الفرتةبإدارة الشركة  مل تقم
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  ربحية السهم األساسية والمخففة - ٢٣

  :يتكون هذا البند مما يلي

   )غير مدققة(  أيلول ٣٠المنتهية في  التسعة أشهرفترة ل
  

٢٠١٧ ٢٠١٦ 
 .س.ل  

 
 .س.ل

  ٨٢,٤٥٢,١٢٨(  ٤٩,٥٣٦,١٢٥       ( 
 

 فرتةال خسارة صايف ربح
١٠,٠٠٠,٠٠٠ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ 

 
 س .ل ١٠٠/ املتوسط املرجح لعدد األسهم

٨.٢٥( ٤,٩٥( 
 

 رحبية السهم األساسية و املخفضة
  

  القيمة العادلة وإدارة المخاطر - ٣٣

  :القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية) أ(

  .املرحلي املوجز بيان الوضع املايلال يوجد فرق جوهري بني القيمة الدفرتية والقيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية املوقوفة بتاريخ 

  :إدارة مخاطر التأمين) ب(

  مخاطر التأمين

من خالل متابعة  ممكنة إدارة خماطر التأمني  إن. إن خماطر التأمني هي املخاطر اليت يولدها عدم التأكد من حدوث، توقيت أو قيمة املطلوبات التأمينية
  .متابعة صحة التسعري ومتابعة املطالبات الفعلية مقابل املطالبات املتوقعةو كمية وتكوين اإلنتاج اجلديد، 

نظرًا إىل طبيعة عقد التأمني،  ،ث مؤمن عليه وما يستتبع ذلك من مطالبات ذات قيم غري مؤكدةأي عقد تأمني احتمال حتقق حد يعترب اخلطر مبوجب
  .يكون حتقق هذا اخلطر مفاجئًا وبالتايل ال ميكن توقعه

الفعلية وتسديدات املنافع القيمة املذكورة حتت بند إن اخلطر األساسي الذي تواجهه شركات التأمني مبوجب عقودها التأمينية هو أن تفوق املطالبات 
  .أمنياملطلوبات التأمينية إضافة إىل احتمال تسعري غري مالئم لألخطار ووضع األقساط غري املناسبة واالكتتاب بأخطار سيئة أو غري قابلة للت

ا تتعدى املبالغ اليت كانت مقدرة ً عليه فإن تواتر املطالبات واملنافع وحد وختتلف األرقام الفعلية ومبالغ املطالبات واملنافع  ،عند وقوع حوادث التأمني بناء
  .من سنة إىل أخرى عن التقديرات املتوقعة

ا، وقد طورت الش ركة اسرتاتيجية أضف إىل ذلك أنه كلما تنوعت احملفظة التأمينية، كلما كانت أقل عرضة للتأثر بالتغريات اليت تطرأ على أي من تكوينا
ا وضمن كل فئة من تلك الفئات لتوسيع قاعدة األخطار بغية ختفيض نسبة التاال  غري يف النتيجة كتتاب بعقود التأمني لتنويع األخطار التأمينية اليت تقبل 

  املتوقعة
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.  

معاجلة فعالة، وتضع الشركة األسس تدير الشركة أخطارها من خالل اسرتاتيجية اكتتاب سليمة ومعاهدات إعادة تأمني ذات فئة ممتازة، ومعاجلة احلوادث 
  .االكتتابية اليت توفر املعايري املالئمة الختيار األخطار

، %٠.١، فرع البحري %١٦فرع احلياة : على فروع التأمني بالشكل التايل ٢٠١٧ أيلول ٣٠املنتهية يف  التسعة أشهرلفرتة احملفظة التأمينية  توزعتوقد 
، % ٠.١، فرع احلوادث الشخصية %١، فرع السفر %٦، فرع احلريق %٢٥، فرع الصحي %١٨، فرع السيارات شامل %٣٣.٥فرع السيارات إلزامي 
  %.٠.٢فرع احلوادث العامة 

، فرع %٠، فرع البحري %١٥فرع احلياة : على فروع التأمني بالشكل التايل ٢٠١٦ أيلول ٣٠املنتهية يف  التسعة أشهرلفرتة احملفظة التأمينية  توزعتوقد 
، فرع % ٠، فرع احلوادث الشخصية %٠، فرع السفر %٤، فرع احلريق %١٥، فرع الصحي %١٢، فرع السيارات شامل %٥٣السيارات إلزامي 
  %.١احلوادث العامة 

  مخاطر إعادة التأمين
ت الكبرية، وذلك كما هو معمول به يف باقي شركات قامت الشركة بإبرام عقود إعادة تأمني مع شركات أخرى، لتقليص املخاطر املالية النامجة عن املطالبا

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

  .والفعاليات لشركات إعادة التأمني
معاهدات إعادة تأمني توفر هلا القدرة على مواجهة األخطار بأسعار منافسة ومتكنها من االحتفاظ باحلد األمثل من األخطار، مع األخذ دخلت الشركة يف 

القواعد  إن حجم املخاطر احملتفظ به يتناسب مع .بعني االعتبار املوارد املالية كرأس املال واالحتياطيات وحجم حمفظة األوراق املالية واألصول اجلاهزة
  .العملية ومقياس املقارنة العام، واألكثر أمهية، هو االحتفاظ بنسبة سيولة عالية للشركة

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

  

  مخاطر السوق

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

  

  

  

  



٤٢ 
 

  

  مخاطر السيولة

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

 )غير مدقق( ٢٠١٧ أيلول ٣٠كما في 
 المجموع   

 
 كثر من سنة أ

 
 لغاية سنة 

 
 املوجودات

 س.ل
 

 س.ل
 

 س.ل
  ٥٠٧,٣٩٠,٣٤٠ 

 
 - 

 
٥٠٧,٣٩٠,٣٤٠ 

 
 النقد يوازيالنقد و ما 

١,١٥٥,٤٩٦,٠٤٢ 
 

٤٠٤,٤٥٢,٩٧٨ 
 

٧٥١,٠٤٣,٠٦٤ 
 

 ودائع ألجل  لدى املصارف
٣٥,٣٣٨,٤٤٣ 

 
 - 

 
٣٥,٣٣٨,٤٤٣ 

 
 عمالء مدينون ، وسطاء ووكالء تأمني

٢٣٠,١٦٠,٠٢٦ 
 

 - 
 

٢٣٠,١٦٠,٠٢٦ 
 

 التأمنيحسابات مدينة من شركات التأمني و إعادة 
٢٥٧,٤٣٨,٧٤٩ 

 
 - 

 
٢٥٧,٤٣٨,٧٤٩ 

 
 احلسايبحتياطي الفين و حصة معيدي التأمني من اال

٢٢,٦٨٣,٦٤٣ 
 

 - 
 

٢٢,٦٨٣,٦٤٣ 
 

 ذات عالقةأطراف  - ذمم مدينة 
٧٠,٧٠٧,٨٢٠ 

 
 - 

 
٧٠,٧٠٧,٨٢٠ 

 
 فوائد مستحقة غري مقبوضة و موجودات أخرى

٣٣,٢١٦,٥٩٦ 
 

 - 
 

٣٣,٢١٦,٥٩٦ 
 

 املتاجرةاستثمارات مالية بغرض 
٢٥,٠٠٠,٠٠٠ 

 
٢٥,٠٠٠,٠٠٠ 

 
 - 

 
 وديعة جممدة لصاحل هيئة اإلشراف على التأمني

٢,٣٣٧,٤٣١,٦٥٩ 
 

٤٢٩,٤٥٢,٩٧٨ 
 

١,٩٠٧,٩٧٨,٦٨١ 
 

 جمموع املوجودات

 
 املطلوبات

٢٩٥,٧٧٠,٠٣٧ 
 

 - 
 

٢٩٥,٧٧٠,٠٣٧ 
 

 عادة التأمنيإحسابات دائنة لشركات التأمني و 
١٠,٧٦٠,١٠١ 

 
 - 

 
١٠,٧٦٠,١٠١ 

 
 تأمنيووكالء عمالء دائنون ووسطاء 

١١٦,٩٦٣,٢٩٥ 
 

 - 
 

١١٦,٩٦٣,٢٩٥ 
 

 ذات عالقةأطراف  - ذمم دائنة 
١,٠٨٢,٨٢٣,٦٧٦ 

 
 - 

 
١,٠٨٢,٨٢٣,٦٧٦ 

 
 االحتياطيات الفنية واحلسابية

٤٢,٠٦٣,١٣٨ 
 

 - 
 

٤٢,٠٦٣,١٣٨ 
 

 ذمم دائنة و دائنون خمتلفون

١,٥٤٨,٣٨٠,٢٤٧ 
 

 - 
 

١,٥٤٨,٣٨٠,٢٤٧ 
 

 جمموع املطلوبات

٤١٢,٠٥١,٧٨٩ 
 

٤٢٩,٤٥٢,٩٧٨ 
 

 ٣٥٩,٥٩٨,٤٣٤       
 

 السيولة ) فجوة / ( فائض 

  

  



٤٣ 
 

  

 ٢٠١٦ كانون أول ٣١كما في 
 المجموع   

 
 كثر من سنة أ

 
 لغاية سنة 

 
 املوجودات

 س.ل
 

 س.ل
 

 س.ل
  ٥٥٥,٨٤٦,٨٠٢ 

 
 - 

 
٥٥٥,٨٤٦,٨٠٢ 

 
 النقد يوازيالنقد و ما 

١,٠٣٧,٤٥٥,٢١٤ 
 

٤٠٢,٠٤٠,٩٩٨ 
 

٦٣٥,٤١٤,٢١٦ 
 

 ودائع ألجل  لدى املصارف
٦٠,٥٥٧,٠٧٨ 

 
 - 

 
٦٠,٥٥٧,٠٧٨ 

 
 عمالء مدينون ، وسطاء ووكالء تأمني

١٩٩,٦٤٣,٩٢٩ 
 

 - 
 

١٩٩,٦٤٣,٩٢٩ 
 

 التأمنيحسابات مدينة من شركات التأمني و إعادة 
٢٣٩,١٥٦,١١٢ 

 
 - 

 
٢٣٩,١٥٦,١١٢ 

 
 احلسايبحتياطي الفين و حصة معيدي التأمني من اال

٢١,٤٥٤,١١٨ 
 

 - 
 

٢١,٤٥٤,١١٨ 
 

 ذات عالقةأطراف  - ذمم مدينة 
٨٣,٨٣٤,٣٠٧ 

 
 - 

 
٨٣,٨٣٤,٣٠٧ 

 
 فوائد مستحقة غري مقبوضة و موجودات أخرى

١٦,٤٩٧,٥٥٦ 
 

 - 
 

١٦,٤٩٧,٥٥٦ 
 

 املتاجرةاستثمارات مالية بغرض 
٢٧,٢٧٤,٦٨١ 

 
٢٧,٢٧٤,٦٨١ 

 
 - 

 
 وديعة جممدة لصاحل هيئة اإلشراف على التأمني

٢,٢٤١,٧١٩,٧٩٧ 
 

٤٢٩,٣١٥,٦٧٩ 
 

١,٨١٢,٤٠٤,١١٨ 
 

 جمموع املوجودات

 
 املطلوبات

٢٦٤,٥٦٣,١٧٦ 
 

 - 
 

٢٦٤,٥٦٣,١٧٦ 
 

 عادة التأمنيإحسابات دائنة لشركات التأمني و 
٥,٣٩٢,٦٠٢ 

 
 - 

 
٥,٣٩٢,٦٠٢ 

 
 تأمنيووكالء عمالء دائنون ووسطاء 

٧٩,٦٠٢,١٢٣ 
 

 - 
 

٧٩,٦٠٢,١٢٣ 
 

 ذات عالقةأطراف  - ذمم دائنة 
٩٨٢,٢٥٥,٢٥٠ 

 
 - 

 
٩٨٢,٢٥٥,٢٥٠ 

 
 االحتياطيات الفنية واحلسابية

٣٥,٣١٦,١٥٦ 
 

 - 
 

٣٥,٣١٦,١٥٦ 
 

 ذمم دائنة و دائنون خمتلفون

١,٣٦٧,١٢٩,٣٠٧ 
 

 - 
 

١,٣٦٧,١٢٩,٣٠٧ 
 

 جمموع املطلوبات

٤٩٠,٥٩٠,٨٧٤ 
 

٤٢٩,٣١٥,٦٧٩ 
 

 ٤٤٥,٢٧٤,٨١١       
 

 السيولة ) فجوة / ( فائض 

  

  مخاطر التسليف

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

  .االستثمارات وإعادة التأمني

  



٤٤ 
 

  

  مخاطر العمالت األجنبية

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

  .احتمال أن التقلبات يف أسعار صرف العمالت قد تؤثر على قيمة املوجودات واملطلوبات املاليةتنشأ هذه املخاطر من 

  :تتلخص القيمة الدفرتية لألصول املالية كما يلي

 المطلوبات 
 

 الموجودات 
كانون  ٣١كما في  

     ٢٠١٦األول 
 أيلول ٣٠كما في 

 )غير مدققة(  ٢٠١٧
 

كانون  ٣١كما في 
 ٢٠١٦األول 

 

 أيلول ٣٠كما في 
  )غير مدققة(  ٢٠١٧

 س.ل 
  

 س.ل
 

 س.ل
 

 س.ل
 ٢٢٢,٦٧٦,٠١٦ 

  
٢٥٠,٢٢٠,٧٤٠ 

 
٧١٧,٦٠١,٧١٢ 

 
 دوالر أمريكي  ٧٦٣,٤٨٣,٠٧٩

 - 
  

 - 
 

٩,٦٩٠,٥٥٨ 
 

 يورو  ٨,٨٧٦,٤٣٢
  

حتليل احلساسية %. ١٠األجنبية املذكورة أعاله مقابل اللرية السورية بنسبة يظهر اجلدول التايل حتليل حساسية الشركة لتغريات أسعار صرف العمالت 
  .يتضمن فقط األرصدة ذات الصفة النقدية بالعمالت األجنبية

 األثر على األرباح  والخسائر 
  )غير مدققة( أيلول ٣٠كما في  
 ٢٠١٦ 

 
٢٠١٧ 

 س.ل 
 

 س.ل
 ٤٨,٧٧٩,٣٨٩ 

 
 دوالر أمريكي  ٥١,٣٢٦,٢٣٤

٢٩٤,٥٠٠ 
 

 يورو  ٨٨٦,٨٨٥
  

  مخاطر العمليات

شخاص  إن خماطر العمليات هي خماطر اخلسارة أو التأثريات السلبية على العمل الناجتة عن عدم صحة أو فشل اإلجراءات التطبيقية الداخلية واأل
حتديد املخاطر وطرق تقييمها حبسب تأثريها ونسبة  تتم إدارة خماطر العمليات من خالل هيكلة تتطلب. واألنظمة الداخلية للشركة أو عن أحداث خارجية

  .إن املخاطر االسرتاتيجية حتدد وتتابع من خالل عملية التخطيط السنوية. حدوثها ومن خالل طرق تقييم ذاتية ملتابعة فعالية هذه اإلجراءات

  



٤٥ 
 

  

  هامش المالءة - ٣٤

) ٢١٠/١٠٠قرار رقم ( ٢٠٠٨كانون األول   ١١ئة اإلشراف على التأمني الصادرة يف تتبع الشركة سياسة إلدارة رأس املال وذلك متاشيًا مع تعليمات هي
  .من رأس املال املتوفر %١٥٠لدى الشركة عن  )كفاية رأس املال( يشرتط هذا القرار أن ال تتدىن نسبة املالءة. حول حتديد كفاية األموال اخلاصة

  :يتم احتساب نسبة املالءة كما يلي

  كانون األول ٣١كما في    
 

  أيلول ٣٠كما في 
  ٢٠١٦ 

 
٢٠١٧ 

 س.ل  
 

 س.ل
  ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ 

 
 رأس املال املكتتب ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

٨,٦٢٥,٣١٨ 
 

٨,٦٢٥,٣١٨ 
 

 حتياطي قانوينا
٤٠٣,٨٥٣,١١٣ 

 
٤٠٣,٨٥٣,١١٣ 

 
 مكاسب غري حمققة مرتاكمة ناجتة عن تغريات أسعار الصرف

 - 
 

 ٩٦٢,٦٠٥  
 

 حمققة مرتاكمة ناجتة عن تغريات أسعار الصرفمكاسب الفرتة غري 
 )١٤٤,٦٣٣,٦٣٣               ( 

 
 )١٤٤,٦٣٣,٦٣٣          ( 

 
 مرتاكمة) خسائر(أرباح 

 - 
 

)٨٣,٤١٤,٧٣٣             ( 
 

 الفرتة) خسائر(أرباح 

١,٢٦٧,٨٤٤,٧٩٨ 
 

١,١٨٥,٣٩٢,٦٧٠ 
 

 مجموع رأس المال المتوفر

     
     
    

 س المال المطلوب أر   جماليإ
١١١,٤٧٩,٩٦٣ 

 
١١٧,٥٥٧,٠٣٨ 

 

 خماطر املوجوداترأس املال املطلوب مقابل 
١٥٠,٥٦٥,٦٤٢ 

 
 رأس املال املطلوب مقابل التزامات االكتتابية ١٥٧,١٩٥,٩٢٧

١٧٧,١٧٦ 
 

٣٩٨,٢٩١ 
 

 رأس املال املطلوب مقابل خماطر معيدي التامني
١٣,٩٣٨,٣٠٥ 

 
١٤,٩٢٢,٩٨٥ 

 

 مني احلياةأاملطلوب مقابل خماطر ترأس املال 
٢٧٦,١٦١,٠٨٦ 

 
٢٩٠,٠٧٤,٢٤١ 

 

 جمموع رأس املال املطلوب
٤٥٩ % 

 
٤٠٩ % 

 

 %نسبة هامش المالءة 
  

  المرحليةعلى البيانات المالية  الموافقة - ٣٥

  .م٢٠١٧ كانون أول ١٨ بتاريخ املرحلية  املاليةوافق جملس اإلدارة على إصدار البيانات 
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