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  للتأمين الكويتية  السوريةشركة ال

  )شركة مساهمة مغفلة ( 
 العربية السورية الجمهورية  ـدمشق 

  

  الماليالمركز ان ـيب
  
  

 ٣١/١٢/٢٠١١ ٣١/١٢/٢٠١٢ إيضاح

 ليرة سورية ليرة سورية رقم 
 األصول

 ٣٤ ٠٨٦ ٩٩٨  ٣٥ ٧١١ ٤٤٥ ) ٦ ( ممتلكات ومعدات
 ١٣ ٠٦٢ ٧٤٨ ٨ ٦٧٤ ٣٢١ ) ٧ ( غري ملموسة أصول

 ٩ ٩٩٤ ٢٨٩ ١١ ٥٢٣ ٨٥٥ ) ٩ ( للبيعاستثمارات متاحة 
 ١٦ ١٢٠ ٥٥٧ ١٤ ٤٣٤ ٠٠٢ ) ١٠ ( استثمارات بغرض املتاجرة

 ٥٣ ٠٦١ ١٢٧ ٣٧ ٢٢٣ ٨٧٥ ) ٢٦(  حصة معيدي التأمني من احتياطي أقساط غري مكتسبة
 ٣١٧ ٠٦٩ ٩١٤ ٢٥٦ ٤٣٨ ٣٠٤ ) ١١ ( حصة معيدي التأمني من احتياطي تعويضات حتت التسوية

 ٤ ٨٦٣ ٠٥٩ ٣ ٧٩٣ ٢٥٩ حصة معيدي التأمني من االحتياطي احلسايب
   ٣٢ ٥١٤ ١٧٦   ٢٩٥ ٩٩٨ ٥٤٨  )املدينة ( ذمم شركات التأمني وإعادة التأمني 

 ١ ٣٤٣ ٩٢٥ ٢٥٨ ١ ٢٢٠ ٦٨٢ ٢٨٦ ) ١٢ ( ودائع لدى البنوك
 ٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ) ١٣ ( وديعة جممدة

 ١٤٨ ٠٥٩ ٢٠٣  ١١٧ ٠٢٥ ٩٦٩ ) ١٤ ( مدينون آخرون ومصاريف مدفوعة مقدماً 

 ٩٩ ٥٢٨ ٧٧٩ ٣٧ ٤٧٩ ٧٠١ ) ١٥ ( أقساط وأرصدة تأمني حتت التحصيل
ا بغرض البيع  ٣ ٤٠٠ ٠٠٠ ٣ ٤٠٠ ٠٠٠ ) ٨ ( أصول حمتفظ 

   ٢٤٢ ٤٢٣ ١٧٦   ٣٦٥ ٠٣٧ ٢١٠ ) ١٦ ( نقد وما يف حكمه 
   ٢ ٣٤٣ ١٠٩ ٢٨٤ ٢ ٤٣٢ ٤٢٢ ٧٧٥ مجموع األصول

  

   



 
 

٥  

  شركة السورية الكويتية للتأمينال
  )شركة مساهمة مغفلة ( 

 العربية السورية الجمهورية  ـدمشق 

  

  ان المركز الماليـبي ـتابع 
  

 ٣١/١٢/٢٠١١ ٣١/١٢/٢٠١٢ احضإي
 ليرة سورية ليرة سورية رقم

 االلتزامات وحقوق الملكية
 االلتزامات الناشئة عن عقود التأمين

 ٢٦٥ ٦٢٠ ٧٢٠ ٢٣٥ ٥٦٨ ٧٩٠ ) ٢٦(  احتياطي أقساط غري املكتسبة
 ٩٢٤ ٦٢٣ ٥٠٥  ٩٧٧ ٦٧٠ ٦٩٤ ) ١١ ( احتياطي تعويضات حتت التسوية

 ٩ ٢٨٢ ٦٧٢ ٩ ١٧٠ ٣٩٦ احتياطي حسايب
   ٢٦٤ ٢١٢ ٨٣٠   ٢٣٦ ٣٧٦ ٩١٤ ) الدائنة (  التأمني وإعادة التأمني ذمم شركات

 ١ ٤٦٣ ٧٣٩ ٧٢٧ ١ ٤٥٨ ٧٨٦ ٧٩٤ مجموع االلتزامات الناشئة عن عقود التأمين
   ٩٨ ٢٩٣ ٦٠٤   ٧٤ ٧٦١ ٣١٠ ) ١٧ ( دائنون آخرون ومبالغ مستحقة الدفع

  مجموع االلتزامات
١ ٥٦٢ ٠٣٣ ٣٣١    ١ ٥٣٣ ٥٤٨ ١٠٤   

 الملكيةحقوق 
 ٨٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠ ٨٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠ )١٨ (  رأس املال 

 ٩ ٨٥٩ ١٧٠ ١٣ ٨٠٨ ٧٠٧ ) ١٩ (  احتياطي قانوين
 ٢٤٩ ٢٨٩ )  ٤٧٩ ٨٨٣ ( ) ٩ (  التغري املرتاكم يف القيمة العادلة لالستثمارات املتاحة للبيع

 )  ٧٩ ٠٣٢ ٥٠٦ (   ٣٥ ٥٤٥ ٨٤٧  مرتاكمة) خسائر / ( أرباح 
   ٧٨١ ٠٧٥ ٩٥٣   ٨٩٨ ٨٧٤ ٦٧١  الملكيةمجموع حقوق 

   ٢ ٣٤٣ ١٠٩ ٢٨٤   ٢ ٤٣٢ ٤٢٢ ٧٧٥ مجموع االلتزامات وحقوق الملكية
  

  .وتقرأ معها  من هذه البيانات الماليةمتمم جزء  ) ٥١( إلى )  ١٣(  الصفحة رقممن اإليضاحات 
  



 
 

٦  

  شركة السورية الكويتية للتأمينال
  )شركة مساهمة مغفلة ( 

  العربية السورية الجمهورية ـ دمشق 
  

  ١٢/  ٣١لسنة المنتهية في ل ان الدخلـبي
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  ٢٠١١  ٢٠١٢  إيضـاح  
  ليـرة سـوريــة  ليـرة سـوريــة  رقــم  

        اإليرادات
  ٥٨٦ ٥٧٣ ٦٢٤  ٤٩٤ ١٩١ ٥٨٤    أقساط مكتتبة

  )  ١٢٩ ٩٤٧ ١٤٦ (  )  ١١٩ ٢٣٤ ٩٨٩ (    حصة معيدي التأمني
  ٤٥٦ ٦٢٦ ٤٧٨  ٣٧٤ ٩٥٦ ٥٩٥    صايف األقساط املكتتبة

  )  ٢٤ ٢٢٢ ٦٢٠ (    ١٤ ٢١٤ ٦٧٨  ) ٢٦ (  صايف احلركة يف األقساط غري املكتسبة
  ٤٣٢ ٤٠٣ ٨٥٨  ٣٨٩ ١٧١ ٢٧٣    صايف األقساط  املكتسبة

   ٥ ٢٠٢ ٨٣١    ٣١ ١٨٢ ٣٧٣    التأمنيعموالت مقبوضة من معيدي 
   ٤٣٧ ٦٠٦ ٦٨٩    ٤٢٠ ٣٥٣ ٦٤٦    إجمالي إيرادات التأمين

        مصاريف التأمين
  )   ٢٩٨ ٧٦٧ ٤٨٤(   )  ٥٢٢ ٤٤٦ ٠١٣(   ) ٢٠ (  تعويضات متكبدة 

    ٥٣ ٦٦٩ ٨٣٢    ١٨٩ ٩٢٤ ١١١  ) ٢٠ (  حصة معيدي التأمني من التعويضات 
  )  ٢٤٥ ٠٩٧ ٦٥٢(   )   ٣٣٢ ٥٢١ ٩٠٢(     املتكبدةحصة الشركة من التعويضات 

    ٥ ٧٢٠ ٣٣٤  )    ٩٥٧ ٥٢٣(     احتياطي حسايب
  )    ٢٨ ٤٨٩ ٣١٦(   )  ٣٠ ٢٩٧ ٨٠٧(     عموالت مدفوعة

  )  ٤١ ٣٤٣ ٥٣٥(   )   ٣٠ ٩٢٤ ٧٠٣(   ) ٢٤ (  رسوم اإلشراف على التأمني وأخرى
  )  ١٠٠ ٢٦٧(   )  ٣٣٠ ٢٦١ (    حسم ممنوح

  )  ٣٠٩ ٣١٠ ٤٣٦(   )  ٣٩٥ ٠٣٢ ١٩٦ (    التأمينإجمالي مصاريف 
    ١٢٨ ٢٩٦ ٢٥٣    ٢٥ ٣٢١ ٤٥٠    صافي دخل االكتتاب

        األخرى) المصاريف(اإليرادات 
  )  ١٥٢ ٩٥٥ ٦٠٤ (  )  ١٥٣ ٧٤٠ ٨٨٣ (  ) ٢١ (  مصاريف عمومية وإدارية

  )  ١٤ ١٧٠ ٥٤١ (  )  ١٣ ١٩٤ ٤٥٧ (    إهالكات واطفاءات
  ٩٣ ٢٤٣ ٨٤٧  ١٢٤ ١٥٢ ٨٧٩  ) ٢٢(   ماليةفوائد وأرباح استثمارات 

  ٧٤٢ ٦٨٧   ١ ٣٥٠ ٩٥٣    إيرادات أخرى
    ٥٢ ٦٢٧ ٣٦٩    ١٣٤ ٠٨٧ ٧٣٧    أرباح ناجتة عن تغيريات أسعار الصرف

    ٢٠ ٥١٢ ٢٤٢ (    ٩٢ ٦٥٦ ٢٢٩  (  



 
 

٧  

  الشركة السورية الكويتية للتأمين
  )شركة مساهمة مغفلة ( 

  العربية السورية الجمهورية  ـدمشق 

  

  ١٢/  ٣١للسنة المنتهية في بيـان الدخل  - تابع 
  
  

  ٢٠١١  ٢٠١٢  إيضـاح  
  ليرة سورية  ليرة سورية  رقــم  

  ١٠٧ ٧٨٤ ٠١١  ١١٧ ٩٧٧ ٦٧٩    قبل الضريبة سنةصافي ربح ال
 )  ١٠ ٨٦٥ ٨٠٢ (    ٥٥٠ ٢١١  ) ٢٣ (  ضريبة الدخل) مصروف  (إيراد 

    ٩٦ ٩١٨ ٢٠٩    ١١٨ ٥٢٧ ٨٩٠    سنةصافي ربح ال
    ٥٧,٠١    ٦٩,٧٢  ) ٢٤ (  سنةالنصيب األساسي للسهم من صافي ربح ال

  

  .وتقرأ معهاجزء متمم من هذه البيانات المالية  ) ٥١( إلى )  ١٣( من الصفحة رقم اإليضاحات 
  

   



 
 

٨  

  شركة السورية الكويتية للتأمينال
  )شركة مساهمة مغفلة ( 

  العربية السورية الجمهورية  ـدمشق 

  
  ١٢/  ٣١في للسنة المنتهية  بيـان الدخل الشامل

  
   
 ٢٠١١  ٢٠١٢  

  ليـرة سوريــة  ليـرة سوريــة  
  ٩٦ ٩١٨ ٢٠٩  ١١٨ ٥٢٧ ٨٩٠  سنةالربح 

      اإليرادات الشاملة األخرى
 )  ١٨٦ ١٤١ (  )  ٧٢٩ ١٧٢ (  للبيع لالستثمارات املتاحةالتغيري يف القيمة العادلة 

    ٩٦ ٧٣٢ ٠٦٨    ١١٧ ٧٩٨ ٧١٨  سنةالربح الشامل لل
      

  

  .وتقرأ معهاجزء متمم من هذه البيانات المالية  ) ٥١( إلى )  ١٣( من الصفحة رقم اإليضاحات 
  

  
  



  
 

٩  

 
  شركة السورية الكويتية للتأمينال

  )شركة مساهمة مغفلة ( 
  العربية السورية الجمهورية  ـدمشق 

  

  للسنة المنتهية  الملكيةان التغيرات في حقوق ـبي
 

  قانونياحتياطي   رأس المال  ٣١/١٢/٢٠١١في  ةالسنة المنتهي

التغير المتراكم في القيمة 
لالستثمارات  العادلة

  اإلجمالي  مرحلة) خسائر ( أرباح   المتاحة للبيع
  ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة  البيان

    ٦٨٤ ٣٤٣ ٨٨٥  )  ١٧٥ ٩٥٠ ٧١٥ (    ٤٣٥ ٤٣٠    ٩ ٨٥٩ ١٧٠  ٨٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠  ١/١/٢٠١١الرصيد في 
            سنةمجموع الدخل الشامل لل

  ٩٦ ٩١٨ ٢٠٩  ٩٦ ٩١٨ ٢٠٩    -    -    -  السنة صايف ربح 
)  ٨٦١ ١٤١ (    -  )  ٨٦١ ١٤١ (    -    -  بنود الدخل الشامل األخرى
    ٩٦ ٧٣٢ ٠٦٨    ٩٦ ٩١٨ ٢٠٩  )  ١٨٦ ١٤١ (    -    -  سنةمجموع الدخل الشامل لل

            الملكيةالمعامالت مع المالك والمسجلة مباشرة في حقوق 
    -    -    -    -    -  املعامالت مع املالك واملسجلة مباشرة يف حقوق امللكية

    -    -    -    -    -  مجموع المعامالت مع المالك والمسجلة مباشرة في حقوق الملكية
    ٨١٧ ٠٧٥ ٩٥٣  )  ٧٩ ٠٣٢ ٦٥٠ (    ٢٤٩ ٢٨٩    ٩ ٨٥٩ ١٧٠  ٨٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠  ٣١/١٢/٢٠١١الرصيد في 

      



  
 

١٠  

  شركة السورية الكويتية للتأمينال
  )شركة مساهمة مغفلة ( 

  العربية السورية الجمهورية  ـدمشق 
  

   الملكيةبيـان التغيرات في حقوق  - تابع 
 

   قانونياحتياطي   رأس المال   ٣١/١٢/٢٠١٢في  ةالسنة المنتهي

التغير المتراكم في 
 القيمة العادلة

لالستثمارات المتاحة 
  للبيع

 
  اإلجمالي  مرحلة) خسائر ( أرباح 

  ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة  البيان
 ٧٨١ ٠٧٥ ٩٥٣  )  ٧٩ ٠٣٢ ٥٠٦ (    ٢٤٩ ٢٨٩    ٩ ٨٥٩ ١٧٠    ٨٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠  ١/١/٢٠١٢الرصيد في 

            سنةمجموع الدخل الشامل لل
  ١١٨ ٥٢٧ ٨٩٠  ١١٨ ٥٢٧ ٨٩٠      -    -    -  السنةصايف ربح 

 ٧٢٩ ١٧٢ (    -  )  ٧٢٩ ١٧٢ (    -    -  بنود الدخل الشامل األخرى
 ١١٧ ٧٩٨ ٧١٨    ١١٨ ٥٢٧ ٨٩٠  )  ٧٢٩ ١٧٢ (    -    -  سنةمجموع الدخل الشامل لل

            الملكيةالمعامالت مع المالك والمسجلة مباشرة في حقوق 
  -  )  ٣ ٩٤٩ ٥٣٧ (  -    ٣ ٩٤٩ ٥٣٧  -  احملول لالحتياطي القانوين

 -    -    -    -    -  املعامالت مع املالك واملسجلة مباشرة يف حقوق امللكية
 -  )  ٣ ٩٤٩ ٥٣٧ (    -    ٣ ٩٤٩ ٥٣٧    -  مجموع المعامالت مع المالك والمسجلة مباشرة في حقوق الملكية

 ٨٩٨ ٨٧٤ ٦٧١    ٣٥ ٥٤٥ ٨٤٧  )  ٤٧٩ ٨٨٣ (    ١٣ ٨٠٨ ٧٠٧   ٨٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠  ٣١/١٢/٢٠١٢الرصيد في 
  

  .وتقرأ معهاجزء متمم من هذه البيانات المالية  ) ٥١( إلى )  ١٣( من الصفحة رقم اإليضاحات 



 
  

١١  

  شركة السورية الكويتية للتأمينال
  )شركة مساهمة مغفلة  (

  العربية السورية الجمهورية  ـدمشق 
   التدفقات النقديةان ـبي

   ١٣/١٢ المنتهية في للسنة
 ٢٠١١ ٢٠١٢ إيضاح 

 ليرة سورية ليرة سورية رقم
 التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

 ٩٦ ٩١٨ ٢٠٩ ١١٨ ٥٢٧ ٨٩٠   السنةربح صايف 
 :تسويات لـ

 ٦ ٩٠٤ ٣٦٦ ٢ ٨٧٣ ٣٣١) ١٥ ( ديون مشكوك يف حتصيلهاخمصص 
)   ٥٠٥ ٨٥٩ ()  ١ ٢٤٥ ٨٣٤ ( استبعاد أصول ثابتة) خسائر(

 )  ١٢ ٠٦٣ ٨٠٩(  )  ٢٣ ١٣٤ ٧٠١(   ةأرباح تغريات أسعار الصرف غري احملقق
 ١ ٤٤٤ ٠٨٤ ٤ ٣٨٨ ٤٢٧ ) ٧ (  لموسةاملإطفاء األصول غري 

 ١٢ ٧٢٦ ٤٥٧ ٨ ٨٠٦ ٠٣٠ ) ٦ (  ومعداتإهالك ممتلكات 
)  ١٠٣ ٩٢٣ ٢٨٥ ()  ١٢٩ ١٣١ ٢٨٢ ( الدخل من الودائع االستثمارية والقانونية

)  ١ ١٧١ ٥٥٠ ()  ٣٣ ٤٣٣ () ١٠ ( بيع األسهمأرباح 
 ٣١ ٠٠٣ ٤٦٣ )  ٣٠ ٠٥١ ٩٣٠ (  التغري يف احتياطي األقساط غري املكتسبة

)  ١٨٩ ٦٩٦ ١٥١ (  ٥٣ ٠٤٧ ١٨٩  التغري يف احتياطي التعويضات حتت التسوية
)  ٣ ٤١٤ ٩٥٥ ()  ١١٢ ٢٧٦ (  التغري يف احتياطي حسايب
  ١٠ ٨٦٥ ٨٠٢)  ٥٥٠ ٢١١ (  مصروف ضريبة الدخل 

   ١١ ٨٥٠ ٩٨٨   ٥ ٠١١ ٨٣٦) ١٠ (  لالستثمارات بغرض املتاجرةالتغريات يف القيمة العادلة 

   
١٣٩ ٠٦٢ ٢٤٠ (   ٨ ٣٩٥ ٠٣٦  ( 

 :التغيرات في
)  ٢ ٨٠٩ ٦٣٠ ( ٦٠ ٨٠٩ ٨٢١  أقساط وأرصدة تأمني حتت التحصيل

)  ٦ ٧٨٠ ٨٤٣ ( ١٥ ٨٣٧ ٢٥٢  كتسبةمحصة معيدي التأمني من احتياطي أقساط غري 
 ٢٠٠ ٠٧٨ ٤١٣   ٦٠ ٦٣١ ٦١٠  حصة معيدي التأمني من تعويضات حتت التسوية 

)  ٢ ٣٠٥ ٣٧٩ (  ١ ٠٦٩ ٨٠٠ سايباحلحتياطي اال حصة معيدي التأمني من
)  ٢١ ٢٢٢ ٤٦٤ ( ٨٤ ٢٠٨ ٥٥٧) ٣١(  اً مدينون آخرون ومصاريف مدفوعة مقدم

)  ٣٨ ١١٦ ١٦٧ ()  ٢٧٣ ٦٢٦ ٥١٧ () ٣١(  تأمني التأمني وإعادة الذمم شركات 
   ١ ٧١٨ ٧٥٤)  ٢٣ ٥١٢ ٢٣١ () ٣١(  دائنون آخرون ومبالغ مستحقة الدفع

 )  ٨ ٤٩٩ ٥٥٦ ()  ٦٦ ١٨٦ ٦٧٢(  التشغيلأنشطة )  المستخدم في (صافي النقد 
  
  
  
  
  
  
  



 
  

١٢  

  
  
  

  
  
  

  شركة السورية الكويتية للتأمينال
  )شركة مساهمة مغفلة ( 

 العربية السورية الجمهورية  ـدمشق 

  

  بيان التدفقات النقدية  ـتابع 
  ١٣/١٢المنتهية في  للسنة

  

  
  .وتقرأ معهاجزء متمم من هذه البيانات المالية  ) ٥١( إلى )  ١٣( من الصفحة رقم اإليضاحات 

  

  
 

 ٢٠١١ ٢٠١٢ إيضاح  

 ليرة سورية ليرة سورية رقم

 النقدية من أنشطة االستثمارالتدفقات 

 )  ٨ ٩٠٤ ٠١٢ ( )  ١٠ ٥٥٩ ٦٤٣ ( ) ٦ ( شراء ممتلكات ومعدات 

 ٧٧٧ ٧٠٠ ١ ٣٧٥ ٠٠٠ بيع ممتلكات ومعدات

   ٨٥ ٦٨٤ ٥٥٠ ٧٧ ٥٨٧ ٢١٧ فوائد مقبوضة

  )  ١٩ ١٢٢ ٧٢٥ (  -  مدفوعات لشراء استثمارات متاحة للبيع
 )   ٢ ٣٥٠ ٠٠٠ (  )  ٦ ٦٣١ ٨٤٨ () ١٠ (  املتاجرةاستثمارات بغرض مدفوعات لشراء 

 -  ١ ٣٧٥ ٠٠٠) ١٠ (  استثمارات بغرض املتاجرةمقبوضات من بيع 

 )  ٤٩ ٣٤٨ ٠٥٨ (   ١٢٣ ٢٤٢ ٩٧٢ ودائع لدى البنوك

    ٦ ٧٣٧ ٤٥٥   ١٨٦ ٨٨٣ ٦٩٨ االستثمار أنشطةمن  صافي النقد

  التدفقات النقدية من أنشطة التمويل 
     ٢٠٢ ٢٥٠    -  توزيعات أرباح 
     ٢٠٢ ٢٥٠    -  من أنشطة التمويل ) المستخدم في (صافي النقد 

 )  ١ ٥٥٩ ٨٥١(  ١٢٠ ٢٠٢ ٠٢٦) ٣١(  يف النقد وما يف حكمه التغريصايف 

   ٢٤٣ ٠٣٨ ٥٠٣   ٢٤٢ ٤٢٣ ١٧٦  ١/  ١يف  وما يف حكمهنقد 

    ٩٤٤ ٥٢٤    ٢ ٤١٢ ٠٠٨   وما يف حكمهأثر تغريات أسعار الصرف على النقد 
   ٢٤٢ ٤٢٣ ١٧٦   ٣٦٥ ٠٣٧ ٢١٠) ١٦ (  ١٢/  ٣١يف  وما يف حكمهنقد 



 
 

١٣ 

 

 

  شركة السورية الكويتية للتأمين ال
  ) مغفلةشركة مساهمة ( 

  العربية السوريةالجمهورية  ـدمشق 
  

  اإليضاحات المتممة للبيانات المالية
  ٢٢٠١/  ١٢/  ٣١المنتهية في  السنةعن 

  

   عن الشركةعامة  نبذة - ١
 

  مسجلة يف اجلمهورية العربية السورية كشركة مسامهة )  الشركة (الشركة السورية الكويتية للتأمني 
      واملرسوم التشريعي رقم  ٢٠٠٥للعام  ) ٤٣ (، وقد مت تأسيسها مبوجب املرسوم التشريعي رقم  مغفلة

 . ٢٠٠٤للعام  ) ٦٨ (
  

، وختضع الشركة ألحكام  ٢٨/٨/٢٠٠٦بتاريخ  ) ١٤٧٠٥ (يف السجل التجاري برقم  ت الشركةسجل
صدر أمر املباشرة .  ٢٠١١لعام  ) ٢٩ (وقانون الشركات رقم  ٢٠٠٧لعام  ) ٣٣ (قانون التجارة رقم 

 .قبل هيئة اإلشراف على التأمني من ١٠/١٠/٢٠٠٦باألعمال يف 
  

والطويلة األجل واليت تغطي أخطار  ، وتقوم بتقدمي كافة أنواع التأمني القصرية تعمل الشركة يف جمال التأمني
 .واحلريق واحلوادث واألخطار البحرية وأية أخطار أخرى احلياة

 

حلب ، محص ، الالذقية تزاول الشركة نشاطها باملركز الرئيسي مبدينة دمشق ومن خالل فروعها يف 
 . وطرطوس

  .من أسهم الشركة) %  ٣٨,٩٦ ( الكويت .ك.م.متتلك شركة اخلليج للتأمني ش
  

 أسس اإلعداد - ٢
  بيان التوافق  ١-٢

وأنظمة التأمني النافذة يف  عداد للتقارير املاليةإلمت إعداد البيانات املالية للشركة وفقًا للمعايري الدولية  -
  .اجلمهورية العربية السورية

 . ٢٧/٢/٢٠١٣البيانات املالية لإلصدار مبعرفة إدارة الشركة بتاريخ اعتماد مت  -
  

  أسس القياس   ٢-٢
ا البيانات املالية وفقًا ملبدأ التكلفة التارخيية فيما عدا إعداد  مت االستثمارات املصنفة على أ

  .تقاس بالقيمة العادلةواستثمارات بغرض املتاجرة استثمارات متاحة للبيع 
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  العملة الوظيفية وعملة عرض البيانات املالية ٣-٢

  .لعملة الوظيفية للشركةمت إعداد وعرض البيانات املالية باللرية السورية وهي ا
  

  استخدام التقديرات واألحكام ٤-٢
وأنظمة التأمني  املالية إلعداد التقارير الدولية املعايري عممبا يتوافق  املالية البيانات إعداد يتطلب

 السياسات تطبيق تؤثر على وافرتاضات وتقديرات أحكام وضعالنافذة يف اجلمهورية العربية السورية 
 قد ختتلفلذلك  .التقارير عنها الصادرة واملصروفات والدخل لتزاماتواال صولاأل ومبالغ احملاسبية
 .التقديرات هذه عن الفعلية النتائج
 على التعديالت إدراج يتممستمر حيث  حنو على ا املتعلقة واالفرتاضات التقديرات مراجعة تتم

 . بذلك تتأثر مستقبلية فرتات أية يف أو التقديرات مراجعة فيها تتم اليت السنة احملاسبية يف التقديرات
 صوللأل الدفرتية للقيم تعديالت جوهرية يف تتسبب هامة خماطر تتضمن افرتاضات هي التقديرات

 الشكوك جماالت عن املعلومات إدراج مت اخلصوص وجه على،  القادمة السنة خالل لتزاماتواال

 على أمهية أكثر تأثري هلا واليت احملاسبية السياسات الضرورية لتطبيق واألحكام اهلامة التقديرات حول

  :فيما يلي املالية البيانات يف ا املعرتف املبالغ
 

  اخنفاض قيمة الذمم املالية 
 ذات أطراف من واملستحقات املدينة التجارية الذمم من للتحصيل القابل للمبلغ تقدير وضع يتم

 أداء يتم فردية بصفة اهلامة للمبالغ بالنسبة .بكامله املبلغ حتصيل احملتمل غري من عندما يصبح عالقة
  . أساس فردي على التقدير هذا

 مجاعية بصورة تقييمها يتم استحقاقها موعد جتاوزت ولكنها فردية بصفة اهلامة غري للمبالغ بالنسبة
  . التارخيية االسرتداد معدالت إىل استناد ملوعدها متجاوزة بقائها لطول وفقا ووضع خمصص

  

  خسائر اخنفاض قيمة األصول املالية املتاحة للبيع
تقرر الشركة أن سندات امللكية املتاحة للبيع قد تعرضت الخنفاض يف القيمة عندما يكون هناك 

ويف حال كانت القيمة العادلة غري . اخنفاض حاد أو ممتد يف القيمة العادلة ألقل من تكلفتها 
  .العادلة القابلة لالسرتداد لتلك االستثمارات الختبار اخنفاض القيمةمتاحة، يتم تقدير القيم 

  

  خمصص ضريبة الدخل
  .يتم تقدير خمصص ضريبة الدخل وفقاً للحسبة التقديرية املعدة من قبل اإلدارة 
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  الهامة السياسات المحاسبية - ٣

الفرتات احملاسبية املعروضة يف إن السياسات احملاسبية املشار إليها أدناه مت تطبيقها بشكل ثابت جلميع   
  .هذه البيانات املالية

  

   املعامالت بالعملة األجنبية ١-٣
 خيتم حتويل املعامالت بالعمالت األجنبية إىل العملة الوظيفية وفقا ألسعار الصرف السائدة يف تواري

بية بتاريخ التقرير ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األجن األصول وااللتزاماتويتم إعادة ترمجة . املعامالت
تتمثل أرباح أو خسائر العمالت . ألسعار الصرف السائدة يف ذلك التاريخ إىل العملة الوظيفية وفقاً 

األجنبية اخلاصة بالبنود النقدية بالفرق ما بني التكلفة املطفأة بالعملة الوظيفية يف بداية السنة، واملعدلة 
 الل السنة، وبني التكلفة املطفأة بالعمالت األجنبية احملولة وفقاً مقابل الفائدة الفعالة واملبالغ املدفوعة خ

اية السنة   .لسعر الصرف السائد يف 
ذات الطبيعة غري النقدية بالعمالت األجنبية، واليت يتم قياسها  األصول وااللتزاماتتتم إعادة حتويل 

درة من املصرف املركزي بتاريخ لنشرة أسعار الصرف الصابالقيمة العادلة، إىل اللرية السورية وفقا 
. الذي مت فيه حتديد القيمة العادلةخماطر العمالت )  ٢٩( واملوضحة يف اإليضاح رقم  ٣١/١٢/٢٠١٢

ويتم حتويل البنود ذات الطبيعة غري النقدية بالعمالت األجنبية اليت يتم قياسها بالتكلفة التارخيية وفقا 
هذا ويتم االعرتاف بفروق صرف العمالت األجنبية الناجتة . املعاملةألسعار الصرف السائدة يف تاريخ 

 .عن إعادة التحويل ضمن األرباح أو اخلسائر
  

 بيان التدفقات النقدية ٢-٣
تتبع الشركة الطريقة غري املباشرة عند إعداد بيان التدفقات النقدية حيث يتم تسوية صايف الربح أو 

 .شغيل واالستثمار والتمويلاخلسارة مع صايف األموال من أنشطة الت
  

 األدوات املالية ٣-٣
  املالية من غري املشتقات املالية األصول )١

تقوم الشركة باالعرتاف بصورة مبدئية بالقروض والذمم املدينة والودائع يف التاريخ الذي تنشأ فيه، ويتم 
املصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح  صولمبا يف ذلك األ( املالية األخرى  صولاالعرتاف مبدئياً باأل

بتاريخ املتاجرة، وهو التاريخ الذي تصبح فيه الشركة طرفاً يف أحكام تعاقدية خاصة باألداة )  أو اخلسائر
  .املعنية
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املالية عندما تنتهي احلقوق التعاقدية اخلاصة حبصول الشركة  صولتقوم الشركة بإيقاف االعرتاف باأل
أو عندما تقوم الشركة بنقل حقوق احلصول على التدفقات  صولعلى تدفقات نقدية من تلك األ

املالية من خالل معاملة يتم مبوجبها نقل كافة املخاطر و امتيازات ملكية  صولالنقدية التعاقدية من األ
ا  صولويتم االعرتاف بأية حقوق تنشأ يف األ. ة فعليةاملالية بصور  صولاأل املالية املنقولة أو حتتفظ 

  . منفصلة التزاماتو  أصولالشركة ك
  

 -  وفقط عندما -  يف بيان املركز املايل عندما صايفال عرض املالية ويتم لتزاماتواال صولتتم مقاصة األ
 ويكون لديها النية لتسوية املعامالت على أساس يكون للشركة حق قابل للتنفيذ قانونا مبقاصة املبالغ

  . متزامن بشكل لتزاماتاال وتسوية صولاأل لتحصيل أو املبلغ صايف
  : املالية من غري املشتقات املالية يف الفئات التالية صولتقوم الشركة بتصنيف األ

 

  الذمم املدينة و  القروض
مالية غري مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديـد وغـري مدرجـة يف  أصولمم املدينة ذمتثل القروض وال
مبــــدئياً بالقيمــــة العادلــــة زائــــداً التكليــــف املنســــوبة مباشــــرة  صــــولويــــتم االعــــرتاف بتلــــك األ. ســــوق نشــــط

مم املدينـة بالتكلفـة املطفـأة باسـتخدام طريقـة ذض والـو الحقاً لالعرتاف املبـدئي، يـتم قيـاس القـر . للمعاملة
  .لة، ناقصاً خسائر اخنفاض القيمةائدة الفعالفا

  

ودائـع اسـتثمارية ، ) عـدا النقديـة يف الصـندوق(نقد ومعادالت النقـد مم املدينة على ذتشتمل القروض وال
 وأرصـدةمدينون ، شركات التأمني وإعادة التأمني ،شركات التأمني إىل / املستحق على ،  عمالء،  ألجل

وديعـة ، مستحق من األطراف ذوي العالقـة ، ) عدا املصروفات والعموالت املدفوعة مقدماً ( مدينة أخرى
     .جممدة

  

  وما يف حكمهالنقد 
  هيف النقديـة بالصــندوق واملصـارف والودائـع ذات تــاريخ اسـتحقاق أصـلي مدتــ ومــا يف حكمـهتتمثـل النقـد 

  .ثالثة أشهر أو أقل
  

  االستثمارات املتاحة للبيع
املتاحــة للبيــع بالتكلفــة وهــي القيمــة العادلــة للمقابــل املــدفوع متضــمناً  باالســتثماراتمبــدئياً يــتم االعــرتاف 

  .تكاليف االقتناء املصاحبة لالستثمارات املتاحة للبيع
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ـا و  " اسـتثمارات متاحـة للبيـع"يف أعقاب االعرتاف املبـدئي تـتم إعـادة قيـاس االسـتثمارات املصـنفة علـى أ
ـــا مكـــون . بالقيمـــة العادلـــة  يـــتم التقريـــر عـــن املكاســـب واخلســـائر غـــري احملققـــة عنـــد إعـــادة القيـــاس علـــى أ

أو حتصــيل أو اســتبعاد  منفصــل مــن مكونــات حقــوق امللكيــة بالنســبة الســتثمارات املســامهني إىل حــني بيــع
االســـتثمار أو إذا مت حتديـــد أن قيمـــة االســـتثمار قـــد اخنفضـــت ، عندئـــذ يـــتم إدراج املكاســـب أو اخلســـائر 

  . املرتاكمة يف بيان الدخل للسنة
ا بعض االستثمارات غري املدرجة  ـا بسـبب طبيعـة تـدفقا ال ميكن قياس القيمة العادلة هلا بصورة موثوق 

  .تسجيل هذه االستثمارات بالتكلفة ناقصاً أي خمصص خلسائر االخنفاض يف القيمة لذا يتم. النقدية
  

  االستثمارات بغرض املتاجرة

بغرض املتاجرة بالتكلفـة وهـي القيمـة العادلـة للمقابـل املـدفوع متضـمناً  باالستثماراتمبدئياً يتم االعرتاف 
  .تكاليف االقتناء املصاحبة لالستثمارات

  

ــــا  اســــتثمارات بغــــرض "ويف أعقــــاب االعــــرتاف املبــــدئي تــــتم إعــــادة قيــــاس االســــتثمارات املصــــنفة علــــى أ
ــا. بالقيمــة العادلــة" املتــاجرة  يــتم التقريــر عــن املكاســب واخلســائر غــري احملققــة عنــد إعــادة القيــاس علــى أ

  .مكون منفصل من مكونات األرباح واخلسائر يف بيان الدخل للسنة
ا بعض االستثمار  ـا بسـبب طبيعـة تـدفقا ات غري املدرجة ال ميكن قياس القيمة العادلة هلا بصورة موثوق 

  .لذا يتم تسجيل هذه االستثمارات بالتكلفة ناقصاً أي خمصص خلسائر االخنفاض يف القيمة. النقدية
  

  األصول املالية األخرى
معـــدل الفائـــدة  باســـتخداملفـــة املطفـــأة يـــتم قيـــاس األصـــول املاليـــة مـــن غـــري املشـــتقات املاليـــة األخـــرى بالتك

  . ناقصا أيه خسائر يف اخنفاض القيمة
يتم إيقاف االعرتاف باألصول املالية عندما تنتهي احلقوق التعاقدية اخلاصة حبصول الشركة على تدفقات 
نقديـــة مـــن األصـــول املاليـــة أو عنـــدما تقـــوم الشـــركة بنقـــل األصـــول املاليـــة إىل طـــرف أخـــر دون االحتفـــاظ 

  .باهليمنة أو كافة خماطر وامتيازات األصول بصورة فعلية
  

  االلتزامات املالية من غري املشتقات  )٢
تعرتف الشركة بااللتزامات املاليـة يف تـاريخ املعاملـة حينمـا تصـبح الشـركة طرفـاً ملتزمـاً بالعقـد ويـتم اسـتبعاد 

  .ا يلغى أو تنتهي فرتة االلتزامااللتزام املايل عندما تتحلل الشركة من التزامها التعاقدي أو عندم
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تــدرج األصــول وااللتزامــات املاليــة يف بيــان املركــز املــايل بالقيمــة الصــافية فقــط عنــدما تكــون للشــركة احلــق 
القـــانوين لتســـوية األرصـــدة بالقيمـــة الصـــافية وكـــذلك تنعقـــد النيـــة علـــى التســـوية أو حتقيـــق األصـــل وتســـوية 

  . االلتزام يف آن واحد
  

، مستحق إىل األطراف ذوي العالقـة،  شركات التأمني وإعادة التأمنيلتزامات املالية للشركة من تتكون اال
ــذه االلتزامــات بالقيمــة العادلــة باإلضــافة إىل أي ..  دائنــون وأرصــدة دائنــة أخــرى ويــتم االعــرتاف املبــدئي 

والحقـاً وبعـد االعـرتاف املبـدئي يـتم قيـاس االلتـزام املـايل بالتكلفـة املطفـأة . املعاملـة  إلمتـامتكاليف مرتبطة 
  .باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعال

  

 ممتلكات ومعدات  ٤-٣
   االعرتاف والقياس )١

 .املرتاكمة القيمة يف االخنفاض وخسائر اإلهالك جممع ناقصاً  بالتكلفة واملعداتبنود املمتلكات  تقاس
   .األصل القتناء مباشرة بصفة املنسوبة املصروفات التكلفة تتضمن

  

 بصفة تنسب تكاليف أية ناقصا املباشرة املواد والعمالة تكلفة داخليا املكونة صولاأل تكلفة تتضمن
 وإعادة البنود وإزالة تفكيك منها، وتكاليف املتوقع الغرض يف عاملة حالة يف صولاأل جلعل مباشرة
 ال وظيفة تشكل املشرتاة واليت الربجميات رمسلة تتم  .املرمسلة االقرتاض وتكاليف عليه الكائنة املوضع
 .املعدات تلك من كجزء ا العالقة ذات املعدات من تتجزأ

  

   مستقلة كبنود عنها احملاسبة تتم خمتلفة إنتاجية أعمار واملعداتاملمتلكات  ألجزاء يكون عندما
 .واملعدات واآلالت للعقار) رئيسية  مكونات( 

  

 التقييم، إعادة احتياطي يف وعرضه اآلخر الشامل الدخل ضمن تقييم إعادة فائض بأي االعرتاف يتم
 الدخل، بيان يف سابقاً  به املعرتف صولاأل نفس تقييم إعادة من النقص به الذي يعكس املبلغ باستثناء

 بيان يف التقييم إعادة من العجز حتقيق يتم .الدخل بيان بالزيادة يف االعرتاف يتم احلالة هذه ففي
 مباشرة مقاصته تتم حيث صولاأل سابقة لنفس زيادة مباشرة بصورة يعوض عجز أي باستثناء الدخل،
 .التقييم إعادة احتياطي يف الفائض مقابل

  

 احلصول عدم املتوقع من يكون عندما أو استبعاده املمتلكات واملعدات عند بند عن االعرتاف نزع يتم
 استبعاد خسائر أو مكاسب حتديد يتم .استبعاده أو استخدامه من مستقبلية منافع اقتصادية على

 لممتلكات واملعدات ويتمل الدفرتية القيمة مع االستبعاد من املمتلكات واملعدات مبقارنة املتحصالت
 حتويل يتم هاتقييم املعاد األصول بيع عند .الدخل بيان يف اإليرادات األخرى يف بالصايف ا االعرتاف
 .األرباح املرحلة إىل التقييم إعادة فائض يف ضمنةتامل املبالغ
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 ختتلف ال تقييمها املعاد صوللأل العادلة القيمة أن من للتأكد يكفي مبا متكررة بصورة التقييمات جترى

  .الدفرتية عن قيمتها جوهرياً 
 

 الالحقة التكاليف )٢
 من كان لو البند لذلك الدفرتية القيمة املمتلكات واملعدات يف بنود أحد استبدال بتكلفة االعرتاف يتم

 بصورة تكلفته قياس املمكن ومن للشركة البند ذلك يف متضمنة مستقبلية منافع اقتصادية تدفق احملتمل
 اليومية اخلدمة بتكلفة االعرتاف يتم  .املستبدل للجزء الدفرتية عن القيمة االعرتاف نزع يتم  .ا موثوق

  .عند تكبدها الدخل بيان للممتلكات واملعدات يف
  

 اإلهالك )٣
 اً ناقص التكلفة به تستبدل آخر مبلغ أو األصل تكلفة وهو لإلهالك القابل املبلغ على اإلهالك حيتسب
 .الباقية قيمته

  

 لكل املقدرة اإلنتاجية األعمار مدى على الثابت القسط بطريقة الدخل بيان يف باإلهالك االعرتاف يتم
 املنافع إلهالك املتوقع النمط مقاربة بصورة يعكس ذلك أن املمتلكات واملعدات حيث بنود من بند

 .األراضي على إهالك حيتسب ال  .بند األصل يف تضمنةامل املستقبلية االقتصادية
  

 :يلي كما املقارنة وفرتات احلالية للسنة املقدرة اإلنتاجية األعمار
  

 العمر اإلنتاجي المقدر بالسنوات البيـــــان
  سنوات ايهما اقل  ٥على فرتة العقد او   ديكورات مقامة على مباين الغري  

 سنوات ٥ أثاث ومفروشات
 سنوات٥ معدات املكتب 

  سنوات  ٥  سيارات 
  

اية كل سنة  يتم مراجعة طرق اإلهالك مالية ويتم إجراء تسويات ، واألعمار اإلنتاجية والقيم املتبقية يف 
  .عليها ، إذا كان مناسباً 

  

 األصول غري امللموسة ٥-٣
مت إثبات تكلفة احلصول على برامج احلاسب اآليل بالشركة كأصول غري ملموسة ويتم إطفاءها على 

سنوات تبدأ من تاريخ  خبمسمدى العمر املقدر لالستفادة من هذه الربامج والذي قدرته إدارة الشركة 
ويتم حتميل مصروفات اإلطفاء على بيان الدخل وفقًا لطريقة  . هذا األصلمن االستفادة الفعلية 

  .القسط الثابت
   



 
  )شركة مساهمة مغفلة ( الشركة السورية الكويتية للتأمين   

  دمشق ـ الجمهورية العربية السورية
  للبيانات املالية ـ اإليضاحات املتممةتابع 

  ٣١/١٢/٢٠١٢عن السنة املنتهية يف 

٢٠ 

 

  
  

 مشروعات حتت التنفيذ  ٦-٣
تتكون تكاليف مشروعات حتت التنفيذ من قيمة العقد والتكاليف املنسوبة بصفة مباشرة إىل أعمال 

املشروع إىل املكان واحلالة الالزمة هلا لتصبح جاهزة لالستخدام  أصولللوصول بالتطوير الالزمة 
يتم حتويل تكاليف مشروعات حتت التنفيذ إىل ممتلكات ومعدات عندما .  املستهدف من قبل اإلدارة

تتم مراجعة القيمة الدفرتية ، على حالتها التشغيلية لالستخدام املستهدف  األصولتصل هذه 
حتت التنفيذ لتحديد ما إذا كان هناك اخنفاض يف قيمتها عند وجود أحداث أو تغريات املشروعات 

يف حالة وجود مثل هذا املؤشر وعندما . ظرفية حيتمل معها أن تصبح القيمة الدفرتية غري قابلة لالسرتداد
  . لة لالسرتدادإىل قيمتها القاب صولتصبح القيمة الدفرتية أعلى من القيمة القابلة لالسرتداد ختفض األ

  

 االخنفاض يف قيمة األصول ٧-٣
  

  األصول املالية من غري املشتقات  -
يتم تقييم األصول املالية من غري املشتقات يف تاريخ التقرير لتحديد فيما إذا كان هناك دليل 

  . موضوعي حول االخنفاض يف قيمتها
  

يعترب وجود دليل موضوعي حول االخنفاض يف قيمة األصول املالية من غري املشتقات عند وجود 
  . حدث أو أكثر له أثر سليب على التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة من تلك األصول

  

حيتسب االخنفاض يف األصول املالية من غري املشتقات الظاهرة بالقيمة املطفأة بأخذ الفرق بني 
قيمتها املدرجة والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية املقدرة خمصومة بسعر الفائدة األصلي 

  . الفعال
  

أساس إفرادي ، ويتم تقييم  يتم اختبار االخنفاض يف األصول املالية من غري املشتقات اهلامة على
األصول املالية من غري املشتقات املتبقية واليت تشرتك بنفس خصائص خماطر االئتمان على أساس 

  . إمجايل
  

  .يتم حتميل األرباح أو اخلسائر بكافة خسائر االخنفاض يف القيمة
  

ا يف األرباح أو يتم االعرتاف بالزيادة يف قيمة األصول من غري املشتقات ، واليت سبق ختفيضه
يتم . اخلسائر إذا كانت الزيادة متعلقة حبدث ظهر بعد االعرتاف باالخنفاض يف قيمة األصل 

إدراج الزيادة يف قيمة األصل بالنسبة لألصول املالية من غري املشتقات اليت مت قياسها بالتكلفة 
 .املطفأة يف األرباح واخلسائر
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  األصول غري املالية  - 
مراجعة القيمة لألصول غري املالية يف تاريخ كل تقرير لتحديد فيما إذا كان هناك مؤشر حول  يتم

االخنفاض ، ويف حال وجود مؤشر حول االخنفاض يتم تقدير املبلغ املمكن اسرتداده من تلك 
  .األصول

  

القيمــة االســرتدادية لألصــل أو وحــدة توليــد النقديــة تتمثــل يف قيمتــه االســتخدامية أو قيمتــه العادلــة 
  .  -أيهما أكرب  –ناقصاً تكلفة إمتام عملية البيع 

  

يتم تقدير القيمة االستخدامية عن طريق خصم التدفقات النقدية املالية املستقبلية املتوقعة إىل 
عدل خصم قبل الضريبة يعكس التقديرات احلالية بسعر السوق لوحدة قيمتها احلالية باستخدام م

ذا األصل  ولغرض القيام باختبار االخنفاض يف قيمة األصول ، يتم . النقد واملخاطر املتعلقة 
جتميع األصول يف أصغر جمموعة من األصول اليت يتم من خالهلا توليد تدفقات نقدية من 

ن مستقلة بشكل ملحوظ عن باقي األصول أو جمموعات األصول االستعمال االعتيادي واليت تكو 
  ).وحدة توليد النقدية ( األخرى 

  

يتم االعرتاف خبسارة االخنفاض يف القيمة يف حالة زيادة القيمة الدفرتية لألصل أو وحدة توليد 
 بيان النقدية عن القيمة االسرتدادية املقدرة لألصل ، يتم إدراج خسائر االخنفاض يف القيمة يف

  .الدخل ضمن بند املصروفات اإلدارية
  

  خمصصات  ٨-٣
يتم تكوين خمصصات لاللتزامات القائمة ، سواء كانت قانونية أو على أساس موضوعي حبكم التطبيق 
العملي وذلك عن أحداث متت يف املاضي ، ومن املرجح حدوث تدفق خارجي مستقبلي ملنافع 

يف ضوء الدراسات التفصيلية اليت جتريها الشركة لتقدير مبلغ  اقتصادية لتسوية هذه االلتزامات ويتم ذلك
 .االلتزام 

 

   الضرائب ٩-٣
والذي حدد  ٢٠٠٥لعام )  ٤٣( حتسب الضرائب املستحقة على الشركة طبقًا للمرسوم التشريعي رقم 

  . من صايف األرباح اخلاضعة للضريبة بدون إضافات أخرى% )  ١٥( الضريبة مبعدل 
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٢٢ 

 

  
  
  
  
  
  
  

 احلالية الضريبة  - أ
     دفعه  املتوقع املبلغ على بناء واملاضية اجلارية للفرتات اجلارية الضريبية )األصول(االلتزامات  قياس يتم
 بيان بتاريخ فعالً  السارية الضريبة وقوانني الضريبة معدالت باستخدام الضريبية السلطات من)  اسرتداده (

  . املايل املركز
  

 املؤجلة الدخل ضريبة   -ب
 األساس بني ما الناجتة املؤقتة الفروقات على االلتزام، طريقة باستخدام بالكامل، املؤجلة الضرائب تؤخذ

 حتديد يتم .املايل املركز بيان بتاريخ املالية البيانات يف املدرجة وقيمتها وااللتزامات لألصول الضرييب
 ا املعمول حبكم هي اليت أو ا املعمول الضريبية القوانني أو الضريبة نسب باستخدام املؤجلة الضرائب

 عند أو املدينة املؤجلة الضرائب حتقق عند نافذة تكون أن املتوقع من واليت املايل املركز بيان بتاريخ كما
 .الدائنة املؤجلة الضرائب استحقاق

  

 ال الذي احلد إىل وتنزل مايل مركز بيان كل بتاريخ املؤجلة الضرائب ألصول املدرجة القيمة مراجعة تتم
 إعادة يتم .املؤجلة الضرائب أصول من جزء أو كامل باستعمال للسماح كافية ضريبية أرباح فيه توجد
 احلد إىل ا االعرتاف ويتم مايل مركز بيان كل بتاريخ ا املعرتف غري املؤجلة الضرائب أصول تقييم
 .املؤجلة الضرائب أصول بتغطية تسمح كافية مستقبلية أرباح فيه توجد الذي

  

اية اخلدمة  ١٠-٣   تعويضات 
الشركة مسجلة يف التأمينات االجتماعية يف اجلمهورية العربية السورية وتدفع الشركة اشرتاكات التأمينات 

اية اخلدمة . االجتماعية نيابة عن املوظف إن التزامات الشركة جتاه املوظفني ما يتعلق بتعويضات 
إن كلفة التأمينات االجتماعية خالل السنة هي مقابل . املدفوعة للتأمينات االجتماعية حمصورة باملبالغ 

   .للخدمات اليت قدمها املوظفني خالل نفس السنة
 

  تكاليف اشرتاك الشركة يف جتمعات التأمني اإللزامي ١١-٣
ل األخـرى يتم تسجيل تكاليف اشرتاك الشركة يف جتمعات التـأمني اإللزامـي بصـايف التكلفـة ضـمن األصـو 

ويــتم حتميــل مصــروفات اإلطفــاء علــى بيــان  .١/١/٢٠١٢ويــتم إطفاءهــا علــى ثــالث ســنوات مــن تــاريخ 
  .الدخل وفقاً لطريقة القسط الثابت وعلى مدى العمر املقدر إلطفاء تلك التكلفة
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 عقود التأمني ١٢-٣
بتغطيــة خمــاطر حمــددة قــد ) شــركة التــأمني( األولكنايــة عــن عقــد يتعهــد مبوجبــه الفريــق   هــوإن عقــد التــأمني 

احلـادث املـؤمن (وذلك من خالل التعويض عن حدث مسـتقبلي حمـدد )  املؤمن له (الفريق الثاين  تصيب
تعتــرب األقســاط علــى عقــود التــامني إيــرادات عنــد  .الــذي قــد يصــيب ويــؤثر ســلبا علــى املــؤمن لــه  )عليــه

  .إصدار البوالص
 

  عقود إعادة التأمني  ١٣-٣
إعادة التأمني مع شركات  اتفاقياتيف سبيل تقليل خطر التعرض ملطالبات مالية كبرية تقوم الشركة بإبرام 

   .تأمني وإعادة تأمني أخرى
) فائض اخلسائر ( مني النسيب وغري النسيب أإعادة التامني عمليات إعادة الت وتتضمن عمليات

ا جتاه  ، حيث أن فشل معيدي  املكتتبنيواالختياري ، ال تعفي عقود إعادة التأمني الشركة من التزاما
مالتأمني يف الوفاء يف  قد يؤدي إىل خسائر يف الشركة وبالتايل يتم تكوين خمصصات للمبالغ غري  التزاما

   .القابلة للتحصيل
  

يف  األرصدةيتم إدراج هذه أصول إعادة التأمني األرصدة املطلوبة من شركات إعادة التأمني ، و  متثل
يتم تقدير املبالغ القابلة لالسرتداد من  .إعادة التأمني التأمني و شركات  بندبيان املركز املايل ضمن 

  .وطبقاً لبنود عقد إعادة التأمني لكل مطالبة ، الشركة التزاممعيدي التأمني بطريقة تتوافق مع 
تقوم الشركة بإجراء تقييم لتحديد وجود أي مؤشر ، وكلما كان ذلك ضروريًا ، تاريخ كل مركز مايل ب

  . اخنفاض قيمة أي من أصول إعادة التأمني الحتمال
  

يادة القيمة يف حال ز . القيمة تقوم الشركة بتقدير املبلغ املمكن اسرتداده  الخنفاضيف حال وجود دليل 
يمة األصول قد اخنفضت فيتم قمنها تعترب  اسرتدادهالدفرتية ألصول إعادة التأمني عن املبلغ املمكن 

   .ختفيضها إىل املبلغ املتوقع اسرتداده منها ويدرج قيمة االخنفاض ضمن بيان الدخل
  

، ويتم إدراجها ضمن بند  تكإيرادا حملياً  ةواردالتأمني الإعادة عن عمليات  األقساط الناجتةيتم إثبات 
كما يتم إثبات العموالت من عمليات إعادة التأمني الصادرة كإيرادات، . إمجايل أقساط التأمني املكتتبة

  .ويتم إدراجها ضمن بند عموالت إعادة التأمني
  
 

   



 
  )شركة مساهمة مغفلة ( الشركة السورية الكويتية للتأمين   

  دمشق ـ الجمهورية العربية السورية
  للبيانات املالية ـ اإليضاحات املتممةتابع 

  ٣١/١٢/٢٠١٢عن السنة املنتهية يف 

٢٤ 

 

  

  

  

  

  الفنية اتحتياطياال  ١٤-٣
  

  األقساط غري املكتسبةاحتياطي   -أ
وذلك وفقًا للنسب  املكتتبةبنسبة من إمجايل األقساط  غري املكتسبةاألقساط يتم احتساب احتياطي 
  : على التأمني وذلك كما يلي  اإلشرافاليت مت حتديدها من هيئة 

  

  كما في    
٣١/١٢/٢٠١٢  

  كما في
٣١/١٢/٢٠١١  

  % ٤٠  % ٤٠ وباقي فروع التأمني التأمينات العامة - 
  % ٢٥  % ٢٥  )بضائع(النقل تأمني  - 
  % ٤٠  % ٤٠  السيارات اإللزاميتأمني  - 
  % ٦٠  % ٦٠  التأمني الصحي - 
  % ١٠٠  % ١٠٠  السفرتأمني  - 
  % ١٠٠  % ١٠٠  مني طويل األجلأوثائق الت - 

  

وفقًا لتقديرات اخلبري  األقساط غري املكتسبةيتم احتساب احتياطي أما بالنسبة لتأمينات احلياة ف
  .االكتواري املتعاقد مع الشركة واملعتمد من قبل هيئة اإلشراف على التأمني

  

  احتياطي التعويضات حتت التسوية   -ب
ا الشركة واملوقوفة  يتم تكوين احتياطي التعويضات حتت التسوية بقيمة التعويضات اليت أخطرت 

ووفقاً للقرارات  لتقديرات اإلدارة للتكلفة النهائية لتسوية تلك التعويضاتبتاريخ املركز املايل وذلك وفقاً 
  .بطريقة مستمرة تتم مراجعة طريقة وضع مثل هذه التقديرات. الصادرة من هيئة اإلشراف على التأمني 

  

  احتياطي التعويضات حلوادث مفرتضة مل يبلغ عنها  -جـ
التعويضات حلوادث مفرتضة مل  احتياطييتم تكوين بالنسبة لكافة فروع التأمني ، عدا تأمينات احلياة ، 

من إمجايل % )  ٧، ٥( التعويضات حتت التسوية أو  احتياطيمن )  % ١٥ (يبلغ عنها بنسبة 
التعويضات حلوادث  احتياطييتم تكوين أما بالنسبة للتأمني الصحي . أيهما أكرب املكتتبة األقساط 

حسب قوانني اهليئة يتم احتجاز .املطالبات املدفوعةمن )  % ١٥ (مفرتضة مل يبلغ عنها بنسبة 
سنوات ابتداًء من عام  ٣التعويضات حلوادث مفرتضة مل يبلغ عنها لتأمني السيارات اإللزامية ملدة 

٢٠١١ .  
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  ٣١/١٢/٢٠١٢عن السنة املنتهية يف 

٢٥ 

 

  
  

  حصة معيدي التأمني من االحتياطيات الفنية   ١٥-٣
  

  األقساط غري املكتسبةاحتياطي حصة معيدي التأمني من   -أ
إعادة بنسبة من إمجايل أقساط  األقساط غري املكتسبةاحتياطي  حصة معيدي التأمني من احتسابيتم 

  : على التأمني وذلك كما يلي  اإلشرافوذلك وفقاً للنسب اليت مت حتديدها من هيئة  التأمني الصادرة
  

  كما في    
٣١/١٢/٢٠١٢  

  في كما
٣١/١٢/٢٠١١  

  % ٤٠  % ٤٠  وباقي فروع التأمني التأمينات العامة - 
  % ٢٥  % ٢٥  )بضائع(النقل تأمني  - 
  % ٤٠  % ٤٠  تأمني السيارات اإللزامي - 
  % ٦٠  % ٦٠  التأمني الصحي - 
  % ١٠٠  % ١٠٠  السفرتأمني  - 
  % ١٠٠  % ١٠٠  مني طويل األجلأوثائق الت - 

  

 األقســاط غــري املكتســبةاحتيــاطي حصــة معيــدي التــأمني مــن يــتم احتســاب احليــاة فأمــا بالنســبة لتأمينــات 
    وفقــاً لتقــديرات اخلبــري االكتــواري املتعاقــد مــع الشــركة واملعتمــد مــن قبــل هيئــة اإلشــراف علــى التــأمني ، أو 

  .، أيهما أكرب إعادة التأمني الصادرةأقساط من )  % ٦٠ (
  

  احتياطي التعويضات حتت التسوية حصة معيدي التأمني من   -ب
التعويضـات  حبصـة املعيـد مـناحتياطي التعويضـات حتـت التسـوية  احتساب حصة معيدي التأمني منيتم 

ا الشركة واملوقوفة بتاريخ املركز املـايل وذلـك وفقـاً لتقـديرات اإلدارة للتكلفـة النهائيـة لتسـوية  اليت أخطرت 
تـتم مراجعـة طريقـة وضـع مثـل . ادرة من هيئة اإلشراف على التأمني ووفقاً للقرارات الص تلك التعويضات
  .بطريقة مستمرة هذه التقديرات

 

  احتياطي التعويضات حلوادث مفرتضة مل يبلغ عنهاحصة معيدي التأمني من    -جـ
 احتياطي احتساب حصة معيدي التأمني منيتم بالنسبة لكافة فروع التأمني ، عدا تأمينات احلياة ، 

 احتياطي حصة معيدي التأمني منمن )  % ١٥ (التعويضات حلوادث مفرتضة مل يبلغ عنها بنسبة 
أما . أيهما أكرب إعادة التأمني الصادرة من إمجايل أقساط % )  ٧، ٥( التعويضات حتت التسوية أو 

فرتضة التعويضات حلوادث م احتياطي احتساب حصة معيدي التأمني منيتم بالنسبة للتأمني الصحي 
  .حصة معيدي التأمني من املطالبات املدفوعةمن )  % ١٥ (مل يبلغ عنها بنسبة 
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  املطالبات   ١٦-٣
ات الصلة ومصاريف تعديل اخلسائر ذ والطرف الثالث للمكتتبنياملتوجبة الدفع  املبالغاملطالبات تتضمن 

وتقيد يف بيان  ، من احلادث وأي مبالغ أخرى مسرتدة )السكراب (  لفاتمطروحًا منها قيمة املخ
  . الدخل عند تكبدها

 

  

التأمني فيما يتعلق  إعادةو التأمني شركات تشتمل املطالبات املسرتدة على املبالغ اليت يتم اسرتدادها من 
  .بإمجايل املطالبات املدفوعة من قبل الشركة مبوجب عقود إعادة التأمني املربمة من قبل الشركة 

  

  االستثمارية والقانونيةالدخل من الودائع   ١٧-٣
تقوم الشركة باستثمار جزء من أموال املسامهني واملكتتبني عن طريق إيداعها لدى عدد من البنوك 
العاملة يف اجلمهورية العربية السورية ، وحتصل الشركة لقاء ذلك على نسبة فائدة ختتلف من بنك ألخر 

الودائع لدى البنوك طبقًا ملبدأ  فوائديتم إثبات .  نتيجة أعمال تلك البنوك خالل الفرتة حمل االستثمار
  .االستحقاق

  

  التقرير القطاعي  ١٨-٣
  يتمثل القطاع بالقسم املميز من الشركة الذي يعمل إما يف تقدمي املنتجات أو اخلدمات 

) القطاع اجلغرايف ( أو يف تقدمي املنتجات أو اخلدمات داخل بيئة اقتصادية خاصة ) قطاع األعمال ( 
يرتكز الشكل األساسي للتقارير  ،ملخاطر وامتيازات ختتلف عن تلك يف القطاعات األخرى خيضع الذي

  .ن الشركة تعمل ضمن قطاع جغرايف واحدأحيث . الشركة على قطاع األعمال اخلاصة بأقسام 
  

 المصدرة والتفسيرات والتعديالت المعايير - ٤

 . ٣١/١٢/٢٠١٢املنتهية يف املعايري والتفسريات اجلديدة غري املطبقة للسنة 
مل يتم تطبيق املعايري اجلديدة التالية والتعديالت اليت متت عليها والصادرة من جملس معايري احملاسبة 

ا غري سارية التطبيق كما يف تاريخ إعداد البيانات املالية   ٣١/١٢/٢٠١٢الدولية قبل    :كو
يتطلب التعديل بأن . ـ عرض بنود بيان الدخل الشامل ) معدل" (١"معيار احملاسبة الدويل رقم  -

تقوم املنشأة بعرض بنود بيان الدخل الشامل القابلة إلعادة التصنيف إىل بيان الدخل بشكل 
 . مستقل وذلك عند حتقق شروط معينة تؤدي إىل عدم قابليتها إلعادة التصنيف إىل بيان الدخل 

 

مع إمكانية  ١/٧/٢٠١٢يصبح هذا التعديل ساري املفعول للبيانات املالية السنوية إعتبارًا من  -
 .تطبيقه يف وقت مبكر 

 

مت . ـ اإلستثمار يف شركة زميلة أو مشاريع مشرتكة ) ٢٠١١" (٢٨"معيار احملاسبة الدويل رقم  -
الصادر عن جملس معايري " ٥"تعديل املعيار ليتضمن املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم 

طبق عليها شروط احملاسبة الدولية املطبق على اإلستثمارات أو جزء منها أو املشاريع املشرتكة اليت ين
ا للبيع    . التصينف كمحتفظ 

  



 
  )شركة مساهمة مغفلة ( الشركة السورية الكويتية للتأمين   

  دمشق ـ الجمهورية العربية السورية
  للبيانات املالية ـ اإليضاحات املتممةتابع 

  ٣١/١٢/٢٠١٢عن السنة املنتهية يف 

٢٧ 

 

  

وكذلك عند توقف التأثري اهلام أو السيطرة املشرتكة ، حىت لو أصبح اإلستثمار يف الشركة الزميلة 
يصبح هذا . إستثمار يف مشروع مشرتك أو العكس ، ال تقوم املنشأة بإعادة قياس احلصة املستبقاه 

مع احلاجة إىل تعديل بيانات  ١/١/٢٠١٣ملالية السنوية إعتباراً من املعيار ساري املفعول للبيانات ا
 .املقارنة 

 

التصنيف والقياس والذي صدر كأول : األدوات املالية " ٩"املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم  -
ذج القياس وُيسهِّل هذا املعيار منا" . ٣٩"معيار ناتج عن مشروع إستبدال معيار احملاسبة الدويل رقم 

 .من خالل تصنيف األصول املالية إىل تصنيفني رئيسيني مها التكلفة املطفأة والقيمة العادلة 

إن أساس التصنيف معتمد على منوذج عمل املنشأة وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصول 
  . ١/١/٢٠١٥املالية ، يصبح هذا املعيار ساري املفعول للبيانات السنوية اليت تبدأ يف أو بعد 

 

 .ـ البيانات املالية املوحدة " ١٠"املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم  -
 

 .ـ الرتتيبات املشرتكة " ١١"يار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم املع -
 

 .ـ اإلفصاح عن العالقة مع املنشآت األخرى " ١٢"املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم  -
 

 .ـ قياس القيمة العادلة " ١٣"املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم  -
 

،  ١/١/٢٠١٣واملعايري املذكورة أعاله سارية املفعول للبيانات املالية السنوية اليت تبدأ يف أو بعد 
  .وتقوم الشركة حالياً بتقييم أثر هذه املعايري على الفرتات املالية املقبلة 

  

  تحديد القيم العادلة  - ٥
  

  األصول املالية املتاحة للبيع املدرجة
) يتم تداوهلا يف أسواق مالية نشطة ( لألصول املالية املتاحة للبيع املدرجة يتم حتديد القيمة العادلة 

  .بالرجوع إىل أسعار عرضها يف تاريخ إقفال النشاط التجاري يف تاريخ التقرير
  

  األرصدة املدينة األخرى
ألعمال حتت إن القيمة العادلة للذمم التجارية املدينة واألصول املتداولة األخرى يف ما عدا ما يتعلق با

التنفيذ هي القيمة احلالية املقدرة للتدفقات النقدية املستقبلية خمصومة على أساس معدل الفائدة السائد 
  .يف تاريخ البيانات املالية

  

  االلتزامات املالية من غري املشتقات
يمة احلالية يتم حتديد القيمة العادلة لاللتزامات من غري املشتقات املالية ألغراض اإلفصاح وفقًا للق

للتدفقات النقدية املستقبلية لاللتزام والفوائد ، خمصومة على أساس معدل اخلصم السائد يف السوق يف 
  .تاريخ التقرير
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  الجمهورية العربية السورية –دمشق 
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  ومعداتممتلكات  - ٦

  
ديكورات مقامة على 

  أراضي  سيارات  معدات المكتب  آثاث ومفروشات  مباني الغير
مشروعات تحت 

  االجمالي  *التنفيذ
  ليـرة سوريــة  ليـرة سوريــة  ليـرة سوريــة  ليـرة سوريــة  ليـرة سوريــة  ليـرة سوريــة  ليـرة سوريــة  التكلفة

  ٧٨ ٧٥٨ ٢٦٩   ٣ ٧٢٤ ٤٨٠  ١٠ ٧١٥ ٥٠١  ٧ ٠٤٨ ٠٦٠  ٢٧ ٧٩٦ ١٤٧  ١٠ ٠٠٥ ٨٠٩  ١٩ ٤٦٨ ٢٧٢  ١/١/٢٠١١التكلفة يف 
  ٨ ٩٠٤ ٠١٢  ٤٢٣ ٦٤٠    -   -   ٢ ٣٩١ ٠٣٧  ١ ٢٩٣ ١٤٠  ٤ ٧٩٦ ١٩٥  إضافات السنة

  )     ٢ ١٠٥ ٦٥١(    -      -   ) ١ ٦٣٥ ٠٠٠(  )  ١٤٣ ٩٠٠(  )  ١٧٨ ٨١٦(  )    ١٤٧ ٩٣٥(  استبعادات خالل السنة
     ٨٥ ٥٥٦ ٦٣٠    ٤ ١٤٨ ١٢٠    ١٠ ٧١٥ ٥٠١    ٥ ٤١٣ ٠٦٠  ٣٠ ٠٤٣ ٢٨٤    ١١ ١٢٠ ١٣٣    ٢٤ ١١٦ ٥٣٢   ٣١/١٢/٢٠١١التكلفة يف 

                
    ٨٥ ٥٥٦ ٦٣٠    ٤ ١٤٨ ١٢٠    ١٠ ٧١٥ ٥٠١    ٥ ٤١٣ ٠٦٠    ٣٠ ٠٤٣ ٢٨٤    ١١ ١٢٠ ١٣٣  ٢٤ ١١٦ ٥٣٢  ١/١/٢٠١٢التكلفة يف 

  ١٠ ٥٥٩ ٦٤٣    -     -   ٧ ٢٥٠ ٧٦٥  ٢ ٠٨٦ ٠٠٠  ٤٨٣ ٦٠٠   ٧٣٩ ٢٧٨  إضافات السنة
  )    ٣ ٩٥٥ ٠٠٠(    -     -   )  ٣ ٨٧٥ ٠٠٠(    -   )  ٨٠ ٠٠٠(       -   استبعادات خالل السنة

    ٩٢ ١٦١ ٢٧٣    ٤ ١٤٨ ١٢٠    ١٠ ٧١٥ ٥٠١    ٨ ٧٨٨ ٨٢٥    ٣٢ ١٢٩ ٢٨٤  ١١ ٥٢٣ ٧٣٣    ٢٤ ٨٥٥ ٨١٠   ٣١/١٢/٢٠١٢التكلفة يف 
                مجمع االهالك

  ٤٠ ٥٧٦ ٩٨٥    -     -   ٥ ٤٩٨ ٣٦٨  ١٦ ١٧٣ ٤٣١  ٥ ٩٨٦ ٢٣٥  ١٢ ٩١٨ ٩٥١  ١/١/٢٠١١الرصيد يف 
  ١٢ ٧٢٦ ٤٥٧    -     -   ١ ٣٠٠ ٦١٢  ٥ ٥٦٣ ٣٠٤  ١ ٩٤٥ ٤٢٣  ٣ ٩١٧ ١١٨  إهالك السنة
  )    ١ ٨٣٣ ٨١٠(    -     -   )١  ٥٨٠ ٥٠٠(  )  ٥٠ ٠٢٤(  )  ١٢٢ ٥٣٦(  )    ٨٠ ٧٥٠(  استبعادات
       ٥١ ٤٦٩ ٦٣٢    -     -     ٥ ٢١٨ ٤٨٠  ٢١ ٦٨٦ ٧١١    ٧ ٨٠٩ ١٢٢    ١٦ ٧٥٥ ٣١٩   ٣١/١٢/٢٠١١الرصيد يف 

                
    ٥١ ٤٦٩ ٦٣٢    -     -     ٥ ٢١٨ ٤٨٠    ٢١ ٦٨٦ ٧١١    ٧ ٨٠٩ ١٢٢  ١٦ ٧٥٥ ٣١٩  ١/١/٢٠١٢الرصيد يف 
  ٨ ٨٠٦ ٠٣٠    -     -   ١ ٠٨٥ ٩٣٤  ٤ ٠٢٦ ١٨٣   ١ ٤١٢ ١٣٧  ٢ ٢٨١ ٧٧٦  إهالك السنة
  )      ٣ ٨٢٥ ٨٣٤(    -      -   ) ٣ ٧٤٥ ٨٣٤(    -   )  ٨٠ ٠٠٠(      -   استبعادات
     ٥٦ ٤٤٩ ٨٢٨      -     -   ٢ ٥٥٨ ٥٨٠  ٢٥ ٧١٢ ٨٩٤    ٩ ١٤١ ٢٥٩    ١٩ ٠٣٧ ٠٩٥   ٣١/١٢/٢٠١٢الرصيد يف 

                صافي القيمة الدفترية
٣٤ ٠٨٦ ٩٩٨     ٤ ١٤٨ ١٢٠    ١٠ ٧١٥ ٥٠١    ١٩٤ ٥٨٠    ٨ ٣٥٦ ٥٧٣    ٣ ٣١١ ٠١١    ٧ ٣٦١ ٢١٣   ٣١/١٢/٢٠١١      
٣٥ ٧١١ ٤٤٥     ٤ ١٤٨ ١٢٠    ١٠ ٧١٥ ٥٠١  ٦ ٢٣٠ ٢٤٥    ٦ ٤١٦ ٣٩٠    ٢ ٣٨٢ ٤٧٤    ٥ ٨١٨ ٧١٥   ٣١/١٢/٢٠١٢      

  مدينة عدرا الصناعية هلا فوق األراضي املشرتاة يفتتمثل تكلفة مشروعات حتت التنفيذ باملبالغ املدفوعة لقاء الدراسات والرتاخيص الالزمة حيث أن الشركة تنوي القيام بافتتاح فرع جديد.
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  الجمهورية العربية السورية –دمشق 
  ـ اإليضاحات املتممة للبيانات املاليةتابع 

 ٣١/١٢/٢٠١٢عن السنة املنتهية يف 
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 غير ملموسة  أصول - ٧
  

  
  برامج معلوماتية

تكلفة االشتراك في 
  المجموع  *تجمعات التأمين االلزامي

  ليـرة سوريــة  ليـرة سوريــة  ليـرة سوريــة  
        التكلفة

  ٢٣ ٤٥٩ ٢٤٦  ١٢ ٩٨٨ ٨٣٨  ١٠ ٤٧٠ ٤٠٨  ١/١/٢٠١١الرصيد يف 
    -    -     -  إضافات خالل السنة

    ٢٣ ٤٥٩ ٢٤٦    ١٢ ٩٨٨ ٨٣٨    ١٠ ٤٧٠ ٤٠٨   ٣١/١٢/٢٠١١ الرصيد يف
  ٢٣ ٤٥٩ ٢٤٦  ١٢ ٩٨٨ ٨٣٨  ١٠ ٤٧٠ ٤٠٨  ١/١/٢٠١٢الرصيد يف 

    -    -     -  إضافات خالل السنة
    ٢٣ ٤٥٩ ٢٤٦    ١٢ ٩٨٨ ٨٣٨    ١٠ ٤٧٠ ٤٠٨   ٣١/١٢/٢٠١٢الرصيد يف 

        
        اإلطفاء

  ٨ ٩٥٢ ٤١٤    -  ٨ ٩٥٢ ٤١٤  ١/١/٢٠١١الرصيد يف 
    ١ ٤٤٤ ٠٨٤    -    ١ ٤٤٤ ٠٨٤  السنة إطفاء

    ١٠ ٣٩٦ ٤٩٨    -    ١٠ ٣٩٦ ٤٩٨   ٣١/١٢/٢٠١١الرصيد يف 
    ١٠ ٣٩٦ ٤٩٨    -    ١٠ ٣٩٦ ٤٩٨  ١/١/٢٠١٢الرصيد يف 
    ٤ ٣٨٨ ٤٢٧    ٤ ٣٢٩ ٦١٦    ٨٥ ٨١١  لسنةإطفاء ا

    ١٤ ٧٨٤ ٩٢٥    ٤ ٣٢٩ ٦١٦    ١٠ ٤٥٥ ٣٠٩  ٣١/١٢/٢٠١٢الرصيد يف 

        
        صافي القيمة الدفترية

١٣ ٠٦٢ ٧٤٨    ١٢ ٩٨٨ ٨٣٨    ٧٣ ٩١٠   ٣١/١٢/٢٠١١    
٨ ٦٧٤ ٣٢١    ٨ ٦٥٩ ٢٢٢    ١٥ ٠٩٩   ٣١/١٢/٢٠١٢    

  

  .١/١/٢٠١٢صول بثالث سنوات تبدأ من تاريخ هلذه األمت حتديد العمر الزمين * 
  

 ول محتفظ بها بغرض البيعصأ - ٨

الصادر عن احملكمة املدنية يف )  ١٢٦٢ ( حصلت الشركة على قطعة أرض مبوجب القرار القضائي رقم
ا .  حلب كجزء من تسوية الدين املرتتب على أحد وكالء الشركة مت تصنيف هذه األرض كأصول حمتفظ 

وقد مت إظهار هذه األرض .  بغرض البيع بسبب نية اإلدارة بيع هذه األرض لتحصيل الدين املذكور
تسجيل األرض املذكورة باسم الشركة لدى اري حاليًا وج . بالقيمة احملددة يف األمر القضائي املشار إليه

  .اجلهات الرمسية
  

   



 
  )شركة مساهمة مغفلة ( الشركة السورية الكويتية للتأمين   

  الجمهورية العربية السورية –دمشق 
  تابع ـ اإليضاحات املتممة للبيانات املالية

 ٣١/١٢/٢٠١٢يف  نتهيةامل السنةعن 
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  استثمارات متاحة للبيع - ٩
  ٣١/١٢/٢٠١٢  

  
٣١/١٢/٢٠١١  

  ليـرة سوريــة  ليـرة سوريــة    
  ١٩٩ ٧٩٨  ١٤٠ ٩٥١  اإلسالميالدويل أسهم بنك سورية 

  ٣ ٤٥٤ ٩٩١  ٣ ٠٧٨ ٤٠٤  ةفرنسبنك سوريبنك أسهم 
  ١ ٥٩٧ ٠٠٠  ١ ٥٩٧ ٠٠٠  أسهم بنك الربكة

  -  ١ ٩٦٥ ٠٠٠  عودةأسهم بنك 
    ٤ ٧٤٢ ٥٠٠    ٤ ٧٤٢ ٥٠٠  مسامهة الشركة يف املعهد العريب للتأمني

اية      ٩ ٩٩٤ ٢٨٩    ١١ ٥٢٣ ٨٥٥  السنةالقيمة العادلة يف 
  

سورية حسب  مت تسجيل االستثمارات املتاحة للبيع لدى كل من بنك سورية الدويل اإلسالمي وبنك فرنسبنك
، وبلغت اخلسائر الناجتة عن التغري املرتاكم يف  ٣١/١٢/٢٠١٢سعر إغالق سوق دمشق لألوراق املالية كما يف 

لرية سورية حيث مت إدراجها ضمن حقوق /  ٧٢٩ ١٧٢/ ما قيمته  ٣١/١٢/٢٠١٢القيمة العادلة كما يف 
  .امللكية 

لعدم وجود سوق نشط وعدم القدرة على تقدير التدفقات ومت تسجيل استثمارات الشركة األخرى بسعر التكلفة 
  .النقدية أو وجود أي طريقة أخرى مالئمة لتحديد القيمة العادلة
  دوالر أمريكي واملعادل ملبلغ /  ١٠٠ ٠٠٠/ بلغت مسامهة الشركة يف املعهد العريب للـتأمني ما قيمته 

  .لرية سورية/  ٤ ٧٤٢ ٥٠٠/ 
  

  استثمارات بغرض المتاجرة -١٠

  ٣١/١٢/٢٠١٢  
  مدققـة

٣١/١٢/٢٠١١  
  مدققـة

  ليـرة سوريــة  ليـرة سوريــة  
  ٢ ٧٦٢ ١٢٨  ٢ ٣٤١ ٢٦٨  أسهم املصرف الدويل للتجارة والتمويل

  ١١ ٦٦٨ ٨٩٩  ١١ ٠٤١ ٤٥٩  اإلسالميالدويل أسهم بنك سورية 
    ١ ٦٨٩ ٥٣٠    ١ ٠٥١ ٢٧٥  أسهم بنك عودة

اية      ١٦ ١٢٠ ٥٥٧    ١٤ ٤٣٤ ٠٠٢  السنةالقيمة العادلة يف 
  

مت تسجيل االستثمارات بغرض املتاجرة حسب سعر إغالق سوق دمشق لألوراق املالية كما يف 
ا بغرض . ٣١/١٢/٢٠١٢ حيث بلغت اخلسائر الناجتة عن التغري يف القيمة العادلة لالستثمارات احملتفظ 

راجها ضمن بند لرية سورية حيث مت إد/  ٥ ٠١١ ٨٣٦/ ما قيمته  ٣١/١٢/٢٠١٢املتاجرة للسنة املنتهية يف 
  . فوائد وأرباح استثمارات مالية يف بيان الدخل

لرية /  ٤ ٦٦٦ ٨٤٨/ ما قيمته  ٣١/٢/٢٠١٢مت شراء استثمارات بغرض املتاجرة خالل السنة املنتهية يف 
          لرية سورية حمققًا بذلك أرباح بيع استثمارات بقيمة /  ١ ٣٧٥ ٠٠٠/ سورية، يف حني مت بيع ما قيمته 

  .لرية سورية حيث مت إدراجها ضمن بند فوائد وأرباح استثمارات مالية يف بيان الدخل/  ٣٣ ٤٣٣ /
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   حصة معيدي التأمين من احتياطي تعويضات تحت التسوية -١١
  

  ٣١/١٢/٢٠١٢   ٣١/١٢/٢٠١١  
  حصة معيدي التأمين  اإلجمالي  حصة معيدي التأمين اإلجمالي  
  ليرة سورية  سوريةليرة   ليرة سورية ليرة سورية  

  )  ٢٧٢ ٩٠٦ ٤٨٧(  ٧٩٥ ٣٩٨ ٢٦٢   ) ٢٢٤ ٢٤٥ ٨١٢( ٧٧٠ ٢٣٩ ٩٣٩  التعويضات املعلقة
  )  ٤٤ ١٦٣ ٤٢٧(  ١٢٩ ٢٢٥ ٢٤٣   )   ٣٢ ١٩٢ ٤٩٢(  ٢٠٧ ٤٣٠ ٧٥٥  تعويضات مل يبلغ عنها

  ٣١٧ ٠٦٩ ٩١٤(  ٩٢٤ ٦٢٣ ٥٠٥   ) ٢٥٦ ٤٣٨ ٣٠٤(  ٩٧٧ ٦٧٠ ٦٩٤  (  
  

  لدى البنوك ودائع -١٢
 

  

  ٣١/١٢/٢٠١١  ٣١/١٢/٢٠١٢  
  ليـرة سوريــة  ليـرة سوريــة  

      :ودائع لدى البنوك
  ٢٠٧ ٥٨٤ ٢٠٤  ٢٢٠ ٣٧١ ٢٩٢  ودائع  ألجل تستحق خالل ستة أشهر

  ٩٨٤ ١٧٣ ٥٦٧  ٤٤١ ٠٠٩ ٢٤٢  ودائع ألجل تستحق خالل سنة
    ١٥٢ ١٦٧ ٤٨٧    ٥٥٩ ٣٠١ ٧٥٢  ودائع ألجل تستحق خالل أكثر من سنة

  ١ ٣٤٣ ٩٢٥ ٢٥٨  ١ ٢٢٠ ٦٨٢ ٢٨٦    
  

وحتقق فائدة وفقاً . إن الودائع ألجل هلا آجال خمتلفة وذلك حسب املتطلبات النقدية احلالية للشركة 
  .ملعدالت الفوائد على الودائع لدى البنوك

 
 وديعة مجمدة -١٣

ا كضمان /  ٢٥/ يتمثل هذا البند يف وديعة لدى بنك سورية واملهجر بقيمة  مليون لرية سورية حمتفظ 
لعام )  ٤٣( طويل األجل على أنواع التأمني الذي تزاوله الشركة ، وذلك مبوجب املرسوم التشريعي رقم 

وقرارات هيئة اإلشراف على التأمني يف سورية وال ميكن استخدام هذه الوديعة إال بإذن مسبق من  ٢٠٠٥
  .اهليئة
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 مدينون آخرون ومصاريف مدفوعة مقدماً  -١٤

 

  ٣١/١٢/٢٠١١  ٣١/١٢/٢٠١٢  
  ليـرة سوريــة  ليـرة سوريــة  

  ١٩ ٠٢٦ ٢٧٣  ٢٠ ٥٨٢ ١٠١  مصاريف مدفوعة مقدماً 
  ٥٢ ٩١٤ ٢٧٤  ٥١ ٢٥٠ ٣٢٧  أرباح ودائع مستحقة
  ٢٥ ٠٦٩ ٩٠٢  ٢٥ ٠٨٨ ٥٢٨  *أصول ضريبية مؤجلة 

  ٧١٣ ٦٤٠  ٦٣٦ ٠٥١  سلف ضريبة ريع رؤوس األموال املتداولة
  ١ ٩٩١ ١٠٥  ٤٣٧ ٤٨٠  سلف مقاولني وموردين

  ٨٩٥ ٣٥٣   ٨٨٦ ٠١٩  ذمم املوظفني
    ٤٧ ٤٤٨ ٦٥٦    ١٨ ١٤٥ ٤٦٣  ذمم مدينة أخرى

  ١٤٨ ٠٥٩ ٢٠٣  ١١٧ ٠٢٥ ٩٦٩  
      :أصول ضريبية مؤجلة * 

  ٣٥ ٩٣٥ ٧٠٤  ٢٥ ٠٦٩ ٩٠٢  الرصيد يف بداية  السنة
  -   )  ٥٣١ ٥٨٥(   تسويات ضرائب أرباح سنوات سابقة

  )  ١٠ ٨٦٥ ٨٠٢ (    ٥٥٠ ٢١١  ) ٢٣إيضاح رقم (مصروف ضريبة الدخل 
اية  السنة     ٢٥ ٠٦٩ ٩٠٢    ٢٥ ٠٨٨ ٥٢٨  الرصيد يف 

 
 أقساط وأرصدة تأمين تحت التحصيل -١٥

 

  ٣١/١٢/٢٠١١  ٣١/١٢/٢٠١٢  
  ليـرة سوريــة  ليـرة سوريــة  

  ١٣١ ٨٥٦ ٨٩٠  ٧٢ ٦٨١ ١٤٣  ذمم العمالء
  )  ٣٢ ٣٢٨ ١١١ (  )  ٣٥ ٢٠١ ٤٤٢ (  خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها: خيصم 

  ٩٩ ٥٢٨ ٧٧٩    ٣٧ ٤٧٩ ٧٠١    
      : وفيما يلي حركة املخصص

  ٢٥ ٤٣٤ ٩٨١  ٣٢ ٣٢٨ ١١١  رصيد بداية السنة
  ٦ ٩٠٤ ٣٦٦  ٢ ٨٧٣ ٣٣١  املكون خالل السنة

  )  ١١ ٢٣٦ (    -   املستخدم خالل السنة
اية السنة     ٣٢ ٣٢٨ ١١١    ٣٥ ٢٠١ ٤٤٢  الرصيد يف 
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  ما في حكمهنقد و  -١٦

  : النقد وما يف حكمه املدرج يف بيان التدفقات النقدية يتألف مما يلي إن مبلغ
  

  ٣١/١٢/٢٠١١  ٣١/١٢/٢٠١٢  
  ليـرة سوريــة  ليـرة سوريــة  

  ٢٤ ٥٧٦ ٧٠٧   ١٩٠ ٦٣١ ٩٤٨  ودائع حتت الطلب 
  ٢١٦ ٨٥٩ ٦٢١ ١٧٤ ٠١١ ٧١٨  ودائع ألجل تستحق خالل ثالثة أشهر

  ٢٤١ ٤٣٦ ٣٢٨   ٣٦٤ ٦٤٣ ٦٦٦   
     ٩٨٦ ٨٤٨     ٣٩٣ ٥٤٤  بالصندوقالنقد 

  ٢٤٢ ٤٢٣ ١٧٦  ٣٦٥ ٠٣٧ ٢١٠  
 

  دائنون آخرون ومبالغ مستحقة الدفع -١٧
 

  ٣١/١٢/٢٠١١  ٣١/١٢/٢٠١٢  
  ليـرة سوريــة  ليـرة سوريــة  

  ٧١ ٤٦٨ ٣٧٣ ٤٤ ٨٧٨ ٦٠٠  دائنون خمتلفون
  ٥ ٩٠٥ ٢٩٥  ١٢ ٦٦٤ ١٥٧  ضرائب تكميلية وغرامات مستحقة الدفع

   ٢٠ ٩١٩ ٩٣٦  ١٧ ٢١٨ ٥٥٣  مصاريف مستحقة
  ٩٨ ٢٩٣ ٦٠٤   ٧٤ ٧٦١ ٣١٠   
  

  رأس المال  -١٨

  لرية سورية موزع على/  ٨٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠ /مبلغ  ٣١/١٢/٢٠١٢يبلغ رأس مال الشركة يف 
 ، لرية سورية مرخص ومدفوع بالكامل/  ٥٠٠/ قيمة السهم االمسية  ، سهم نقدي/  ١ ٧٠٠ ٠٠٠ /

  .٣١/١٢/٢٠١١املال كما يف وهو نفس رأس 
 

  احتياطي قانوني  -١٩
والناظم لقانون الشركات فإنه جيب أن  ٢٠١١لعام )  ٢٩( من املرسوم رقم )  ١٩٧( وفقًا للمادة رقم 

من أرباحها الصافية لتكوين احتياطي إجباري وهلا أن توقف هذا % ) ١٠( تقتطع الشركة يف كل سنة 
يعادل ربع رأس املال إال أنه جيوز مبوافقة اهليئة العامة للشركة االستمرار االقتطاع عندما يبلغ االحتياطي ما 

  يف اقتطاع هذه النسبة حىت يبلغ جمموع االقتطاعات هلذا االحتياطي كامل رأس مال 
ا خالل عام . الشركة  من صايف الربح قبل الضريبة بعد خصم اخلسائر % ١٠بنسبة  ٢٠١٢ومت احتسا
لرية سورية لالحتياطي القانوين عن السنة املنتهية يف /  ٣ ٩٤٩ ٥٣٧/ بتحويل مبلغ  وقامت الشركةاملدورة 
٣١/١٢/٢٠١٢.  
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 تعويضات متكبدة  -٢٠
  : ٣١/١٢/٢٠١٢املنتهية يف  السنةفيمايلي بيان بالتعويضات املتكبدة خالل 

  الصافي  حصة معيدي التأمين  إجمالي  
  ليـرة سوريــة  ليـرة سوريــة  ليـرة سوريــة  

  ) ٢١٨ ٨٤٣ ١٠٣ (  ٢٥٠ ٥٥٥ ٧٢١  )  ٤٦٩ ٣٩٨ ٨٢٤ (  التعويضات املدفوعة
  )   ٢٣ ٥٠٢ ٣٥٢ (  )  ٤٨ ٦٦٠ ٦٧٥ (  ٢٥ ١٥٨ ٣٢٣  التغري يف احتياطي التعويضات حتت التسوية

  )   ٩٠ ١٧٦ ٤٤٧ (  ) ١١  ٩٧٠ ٩٣٥ (  )  ٧٨ ٢٠٥ ٥١٢ (  التغري يف احتياطي التعويضات اليت حصلت ومل يبلغ عنها
  ) ٣٣٢ ٥٢١ ٩٠٢ (  ١٨٩ ٩٢٤ ١١١  )  ٥٢٢ ٤٤٦ ٠١٣ (  

  
  

  : ٣١/١٢/٢٠١١املنتهية يف  السنةفيمايلي بيان بالتعويضات املتكبدة خالل 
  

  الصافي  حصة معيدي التأمين  إجمالي  
  ليـرة سوريــة  ليـرة سوريــة  ليـرة سوريــة  

  ) ٢٣٤ ٧١٥ ٣٨٨ (   ٢٥٣ ٧٤٨ ٢٤٧  )  ٤٨٨ ٤٦٣ ٦٣٥ (  التعويضات املدفوعة
  )     ٤ ٦٤٩ ١١٦ (  )١٧٥ ٥٦٣ ٣٧٠ (  ١٧٠ ٩١٤ ٢٥٤  التغري يف احتياطي التعويضات حتت التسوية

  )     ٥ ٧٣٣ ٨١٤ (  )  ٢٤ ٥١٥ ٠٤٥ (    ١٨ ٧٨١ ٨٩٧  التغري يف احتياطي التعويضات اليت حصلت ومل يبلغ عنها
   ) ٢٤٥ ٠٩٧ ٦٥٢ (    ٥٣ ٦٦٩ ٨٣٢  )  ٢٩٨ ٧٦٧ ٤٨٤ (  

  

  

 مصاريف عمومية وإدارية  -٢١

  

  ٢٠١١  ٢٠١٢  
  ليـرة سوريــة  ليـرة سوريــة  

   ٨٠ ٣٩٣ ٦٤٩  ٧٣ ٩٣٨ ٩٣٥  رواتب وأجور ومايف حكمها
  ٢٢ ٣١٩ ٨٠٣  ٢٢ ١٨١ ٠٤١  مصروف إجيارات

  ١٣ ٣٢١ ٣٢٢  ٦ ٥٢١ ٨٥٣  مصاريف الدعاية والتسويق
  ٤ ٥٠٧ ٢٦٨  ١٣ ٧٦٧ ٦٥٦  مصاريف حكومية وقانونية

  ٢ ١٣٥ ٠٠٠   ١ ٨٣٥ ٠٠٠  مصاريف استشارات
  ١ ٤٢٩ ٥١٨  ٢ ٨٥٩ ٨١١  مصاريف نقل وانتقال

  ٣ ٠٢٦ ٦٩٠  ٤ ٥٥٩ ٢٣٣  مصاريف وتعويضات أعضاء جملس االدارة
  ٣ ٦٠٦ ٣٨٨  ٣ ١٦٨ ٧١٠  مصاريف اتصاالت
  ٨٩٦ ٣٤٧  ١ ١٢٦ ٩٩٣  مصاريف الصيانة
  ١ ٢٠٦ ٨٠٩  ٢ ٠٥٣ ٧١٥  مصاريف الطبابة

   ٢٤٦ ٦٣٥  ٣٧١ ١٢٦  مصاريف تأمني أصول الشركة
  ٢ ٤٦٣ ٣٣٥  ٢ ٩٩١ ٥٦٧  قرطاسية ومطبوعات

 ١ ٤٣٣ ٣٨٤  ١ ٦١٨ ٩٢١  مياه وكهرباء
  ٣ ٧٨٨ ٤٠٠   ٦ ٧٥٨ ٨٦٢  ات وضرائب مصروف غرام

  ١ ٢٧٨ ٥٧٢  ٢١٥ ٩١٦  مصاريف تدريب
  ٣٦٤ ٣٠٢  ٣٦٦ ٩٨٨  عموالت بنكية

  ٦ ٩٠٤ ٣٦٦  ٢ ٨٧٣ ٣٣١  خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها
    ٣ ٦٣٣ ٨١٦    ٦ ٥٣١ ٢٢٥  * أخرىمصاريف عمومية وإدارية 

  ١٥٢ ٩٥٥ ٦٠٤  ١٥٣ ٧٤٠ ٨٨٣  اإلمجايل 
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      الســـيد نائـــب رئـــيس جملـــس اإلدارة عـــن إشـــرافه علـــى اإلدارة التنفيذيـــة والـــيت تبلـــغ         بـــدل أتعـــابيتضـــمن هـــذا املبلـــغ * 

لــرية ســورية عــن /  ٢ ٩٤٨ ٤٢١/ مبلــغ (  ٣١/١٢/٢٠١٢لــرية ســورية عــن الســنة املنتهيــة يف /  ٥ ٠٠٠ ٠٠٠/ 
  ). ٢٠١١سنة 

  

  ستثمارات ماليةافوائد وأرباح  -٢٢
  

  ٢٠١١  ٢٠١٢  
  ليـرة سوريــة  ليـرة سوريــة  

    ١٠٣ ٩٢٣ ٢٨٥    ١٢٩ ١٣١ ٢٨٢   إيرادات فوائد
  -   ٣٣ ٤٣٣  إيرادات حمققة من بيع استثمارات متاحة للبيع

  )  ١١ ٨٥٠ ٩٨٨(   )  ٥ ٠١١ ٨٣٦(   نامجة عن إعادة تقييم استثمارات بغرض املتاجرة )خسائر ( 
    ١ ١٧١ ٥٥٠    -   إيرادات نامجة عن توزيعات أرباح

  ٩٣ ٢٤٣ ٨٤٧    ١٢٤ ١٥٢ ٨٧٩    
  

   ضريبة الدخل -٢٣
 

  ٢٠١١  ٢٠١٢  إيضاح  
  ليـرة سوريــة  ليـرة سوريــة  رقم  

   ١٠٧ ٧٨٤ ٠١١   ١١٧ ٩٧٧ ٦٧٩    صايف ربح السنة 
         :يضاف إليه 

  ٦ ٩٠٤ ٣٦٦  ٢ ٨٧٣ ٣٣١    خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها
    ١١ ٨٥٠ ٩٨٨    ٥ ٠١١ ٨٣٦  ) ٢٢(   أثر التغريات يف القيمة العادلة لالستثمارات املالية املتاحة للبيع

  -     ٦ ٧٥٨ ٨٦٢    طوابع –خمصصات غرامات وزارة املالية 
    -     ٧٣٢ ٤٤٢    املاضية تسوية ضرائب أرباح السنة

    ١٨ ٧٥٥ ٣٥٤    ١٥ ٣٧٦ ٤٧١    
         :يخصم منه 

  ٥٢ ٩٢٩ ١٣٨  ١٣٧ ٠٢٢ ٢٠٥    أرباح فروق أسعار الصرف غري احملققة
    ١ ١٧١ ٥٥٠    -     توزيعات أرباح استثمارات مالية

    ٥٤ ١٠٠ ٦٨٨   ١٣٧ ٠٢٢ ٢٠٥    
    ٧٢ ٤٣٨ ٦٧٧  )  ٣ ٦٦٨ ٠٥٥ (    صايف الربح الضرييب 

    ١٠ ٨٦٥ ٨٠٢  )  ٥٥٠ ٢١١ (    %١٥الدخل ضريبة 
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  السنةربح  لسهم من صافيالنصيب األساسي ل -٢٤

 
  ٢٠١١  ٢٠١٢  
  ليـرة سوريــة  ليـرة سوريــة  

طبقاً لقائمة الدخل يقسم على املتوسـط املـرجح  سنةصايف أرباح ال
   ٩٦ ٩١٨ ٢٠٩   ١١٨ ٥٢٧ ٨٩٠  )سهم /  ١ ٧٠٠ ٠٠٠( /  السنةلعدد األسهم خالل 

    ٥٧,٠١    ٧٢,٦٩  )لرية سورية (  السنةنصيب السهم من صايف أرباح 
 

 
 رسوم اإلشراف على التأمين وأخرى -٢٥
  

  ٢٠١١  ٢٠١٢  
  ليـرة سوريــة  ليـرة سوريــة  

   ٣ ٥١٩ ٤٤٣   ٢ ٩٦٥ ١٥٢  رسوم هيئة اإلشراف على التأمني 
  ٢ ٧٩٨ ٥٠٣   ٢ ١٣٦ ٨٤٣  رسوم صندوق متضرري حوادث السري 

   ٢٢ ٢٨٧ ٩٠٣   ١٠ ٩٣٥ ٣٧٠  جملمع التأمني اإللزاميرسوم إدارية 
   ١٢ ٧٣٧ ٦٨٦   ١٤ ٨٨٧ ٨٣٣  رسوم فنية أخرى 

  ٤١ ٣٤٣ ٥٣٥   ٣٠ ٩٢٤ ٧٠٣   
      

  



 
  )مغفلة شركة مساهمة ( الشركة السورية الكويتية للتأمين   

  الجمهورية العربية السورية –دمشق 
  تابع ـ اإليضاحات املتممة للبيانات املالية

 ٣١/١٢/٢٠١٢عن السنة املنتهية يف

٣٧ 

 

  المعلومات حسب القطاع -٢٦

  

   ١٢/٢٠١٢/ ٣١املنتهية يف السنةقطاع األعمال عن 
  
السفن  أجسام  بضائع حياة  عامة وأخرى حوادث سفر  هندسي حريق صحي      سيارات تكميلي  سيارات إلزامي    اإلجمالي 
   ليـرة سوريـة    ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة   ليـرة سوريـة    ليـرة سوريـة    ليـرة سوريـة    ليـرة سوريـة    ليـرة سوريـة    ليـرة سوريـة    ليـرة سوريـة    ليـرة سوريـة  

 ٤٢٥ ٢٠٧ ٧٠١  ٨ ٦٩٤ ٨٩٤ ١ ١٩٩ ٤١٨ )١ ٩٤٦ ١٧٣( ٥٧ ٠٦٤ ١٢٧  ٦٧ ٣٥٨ ٨١٦ ٥٣ ٦٣٦ ٢٠٤ ٢١٥  ٨٨٦  ٣٨٩ ٧ ٠٧٤ ٢١٧ ١٠ ٤٠٢ ٧٣٢  ٥ ٨٣٧ ٠٧٧ مكتتبة  أقساط 
    ٦٨ ٩٨٣ ٨٨٣    ١٥ ٦٧٧ ٧٧٨     -  ١ ٤٤٧ ٥٣٩   ٤٠ ٥٩٥ ٥٦٨   ٢  ٠٧٥  ٩٩٤   -   -      ٣٩٥ ٣٣٩     ٨ ٧٩١ ٦٦٥   - إعادة تأمني وارد

    ٤٩٤ ١٩١ ٥٨٤    ٢٤ ٣٧٢ ٦٧٢    ١ ١٩٩ ٤١٨  )   ٤٩٨ ٦٣٤(   ٩٧ ٦٥٩ ٦٩٥   ٦٩  ٤٣٤  ٨١٠    ٥٣ ٦٣٦ ٢٠٤  ٢١٥  ٨٨٦  ٣٨٩    ٧ ٤٦٩ ٥٥٦  ١٩ ١٩٤ ٣٩٧    ٥ ٨٣٧ ٠٧٧ املكتتبة األقساطإمجايل 

 )    ٩٥ ٤٤٠ ٦٤٧(  ) ١٢ ١١٢ ٣٨٦( ) ١ ٠٤٣ ١٤١( ٢ ٧٦٠ ١٩٢  )٦٤ ٤٢٠ ٨٢٣(  )   ٢ ٣٩٣ ٠٢١(   -     - )  ٦ ٦٦٣ ٩٦٠( )  ٧ ٥٧١ ٤٧٧( )   ٣ ٩٩٦ ٠٣١(  التأمني معيدي حصة
  )   ٢٣ ٧٩٤ ٣٤٢(  )   ١ ٤٦٠ ٢٥٠(    -    ٣٢ ٠٦٣   )   ٦ ١٠٧ ١٨٢(  )   ٢ ٩٧٥ ٠٠٠(  )١ ١٠٨ ٤٠٦(  )  ١٠ ٨٨٦ ٨٨٠(  )      ٧٧ ٥١٩(  ) ١ ٢١١ ١٦٨(    - اخلسارة  فائض
 ) ١١٩ ٢٣٤ ٩٨٩(  ) ١٣ ٥٧٢ ٦٣٦( ) ١ ٠٤٣ ١٤١( ٢ ٧٩٢ ٢٥٥  ) ٧٠ ٥٢٨ ٠٠٥( )   ٥ ٣٦٨ ٠٢١( )١ ١٠٨ ٤٠٦( )  ١٠ ٨٨٦  ٨٨٠( )  ٦ ٧٤١ ٤٧٩( )  ٨ ٧٨٢ ٦٤٥( ) ٣ ٩٩٦ ٠٣١(  التأمني معيدي حصة إمجايل
  ٣٧٤  ٩٥٦ ٥٩٥   ١٠ ٨٠٠ ٠٣٦     ١٥٦ ٢٧٧   ٢ ٢٩٣ ٦٢١    ٢٧ ١٣١ ٦٩٠    ٦٤ ٠٦٦ ٧٨٩  ٥٢ ٥٢٧ ٧٩٨   ٢٠٤ ٩٩٩ ٥٠٩       ٧٢٨ ٠٧٧    ١٠ ٤١١ ٧٥٢    ١ ٨٤١ ٠٤٦ األقساط املكتتبة  صايف

 ٢٦٥  ٦٢٠ ٧٢٠  ٢ ٨٥٦ ٨٦٢  ٢٧٦  ٣٨٤ ١ ٨٧٩  ٩٢٤  ١٣ ١٦٤ ٧٣٤ ٣٤ ٤٩٦ ٠٥٢  ٦٨ ٧٥٢ ٣٧٦ ١١٢ ٩٥٠ ٥٣٢ ٢٥ ١٩٧ ١٦١ ٦ ٠٤٦ ٦٩٥ -     ١/١/٢٠١٢عنه يف  املفرج  املكتسبةاحتياطي األقساط غري  إمجايل 
 )٢٣٥ ٥٦٨ ٧٩٠(  )  ٩ ٧٤٩ ٠٦٨( )   ٤١٣ ٣٣٧( )١ ٩٠١ ٢٣٤( ) ٣٩ ٠٦٣ ٨٨١( )٤١ ٦٦٠ ٨٨٧( )٤٨ ٦٣٩ ٤٠٤( )  ٨٦ ٣٥٤ ٥٥٥( )  ٢ ٩٨٧ ٨٢٤( )  ٤ ٧٩٨ ٦٠٠( -     ٣١/١٢/٢٠١٢يف  احملتجز املكتسبةاحتياطي األقساط غري  إمجايل 

 )  ٥٣ ٠٦١ ١٢٧(  )  ١ ١٦٠ ٦٠٣( )  ٢٧٤ ٠٢١( )   ٩٦٧ ٥٣٢( )   ٧ ٠٥٢ ٣٣٣( )١٩ ٦٥٥ ٤٣٠(   - ٣ ٠٦٥ )٢١ ٠٣١ ٣٢٥( )  ٢ ٩٢٢ ٩٤٨( -   ١/١/٢٠١٢عنه يف املفرجكتسبة املغري  األقساطاحتياطي حصة معيدي التأمني من 
     ٣٧ ٢٢٣ ٨٧٥    ٤ ٨٤٢ ٠٠٨      ٣٨٨ ٧٢٥   ٩٤٧ ٤٤٩    ٢٥ ٧٨٢ ٦٥٧     ٧٤٣ ٧٧٣   -     -   ٢  ٦٤٦ ٨١٤   ١ ٨٧٢ ٤٤٩   -   ٣١/١٢/٢٠١٢يفكتسبة احملتجز املغري  األقساطاحتياطي حصة معيدي التأمني من 

     ١٤ ٢١٤ ٦٧٨  )  ٣ ٢١٠ ٨٠١( )    ٢٢ ٢٤٩( )     ٤١ ٣٩٣( )   ٧ ١٦٨ ٨٢٣( )٢٦ ٠٧٦ ٤٩٢( ٢٠ ١١٢ ٩٧٢   ٢٦ ٥٩٩ ٠٤٢     ٣ ٨٢٤ ٨٢٦    ١٩٧ ٥٩٦   -   غري املكتسبة  األقساطاحلركة يف  صايف
  ٣٨٩ ١٧١ ٢٧٣  ٧ ٥٨٩ ٢٣٥   ١٣٤ ٠٢٨  ٢ ٢٥٢ ٢٢٨   ١٩ ٩٦٢ ٨٦٧  ٣٧ ٩٩٠ ٢٩٧  ٧٢ ٦٤٠ ٧٧٠  ٢٣١  ٥٩٨ ٥٥١    ٤ ٥٥٢ ٩٠٣  ١٠ ٦٠٩ ٣٤٨  ١ ٨٤١ ٠٤٦ األقساط املكتسبة  صايف

     ٣١ ١٨٢ ٣٧٣    ٣ ٥١١ ١٩٨      ٤١٧ ٤٠٨   ٥٤ ٨٩٥    ١٤ ٥٤٩ ٨٣٤   -   -   ١ ٦٥٣ ٥١٥     ١ ١٣٧ ٥٦٩    ٩ ٤٩٣ ٧٨٧   ٣٦٤ ١٦٧ التأمني معيدي من مقبوضة عموالت

   ٤٢٠ ٣٥٣ ٦٤٦    ١١ ١٠٠ ٤٣٣      ٥٥١ ٤٣٦ ٢ ٣٠٧ ١٢٣    ٣٤ ٥١٢ ٧٠١   ٣٧ ٩٩٠ ٢٩٧   ٧٢ ٦٤٠ ٧٧٠    ٢٣٣ ٢٥٢ ٠٦٦   ٥ ٦٩٠ ٤٧٢   ٢٠ ١٠٣ ١٣٥   ٢ ٢٠٥ ٢١٣  إيرادات التأمني إمجايل 
 )٤٦٩ ٣٩٨ ٨٢٤(  )  ٦٢٢ ٤٢٠(   -) ٣ ٦١٠ ٧٠٠( )٢٤٦ ١٨٢ ٥١٣( )٣٧ ٣٢٤ ٢٦٢( )٥٤ ٣٩٧ ٠٦٨( ) ١٢٤ ٠٥٥ ٣٨٣( )    ٢٥ ٠٠٠( ) ٢ ٩٠٧ ٠٧٢( )    ٢٧٤ ٤٠٦( املسددة اإلمجايل  التعويضات
    ٢٥٠ ٥٥٥ ٧٢١    -     - ١ ٨٠٩ ٩٥٥   ١٩٠ ١٢٠ ٩٠٠    ٢٣ ٩٠١ ٧٠٥   ٣ ٧٦٢ ٧٠٨    ٢٩ ٩٢٧ ٤٣٥   ٦٢١ ٦٢٦    ١ ٤٤٨ ٨٣٩    ٢٠٥ ٨٠٥ التأمني  معيديحصة  –املسددة  التعويضات

 ) ٢١٨ ٨٤٣ ١٠٣(  )  ٦٢٢ ٤٢٠(     -)١ ٨٠٠ ٧٤٥ ( )  ٥٦ ٠٦١ ٦١٣( )١٣ ٤٢٢ ٥٥٧( )٥٠ ٦٣٤ ٣٦٠( )   ٩٤ ١٢٧ ٩٤٨( )  ٦٤٦ ٦٢٦( )  ١ ٤٥٨ ٢٣٣( )      ٦٨ ٦٠١( الشركة من التعويضات  حصة

 
   



 
  )شركة مساهمة مغفلة ( الشركة السورية الكويتية للتأمين  
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٣٨ 

 

 ١٢/٢٠١٢/ ٣١املنتهية يف السنةتابع قطاع األعمال عن 

  سفر  هندسي  حريق  صحي  سيارات تكميلي  سيارات إلزامي  السفن أجسام  بضائع  حياة 
 عامة حوادث

  اإلجمالي  وأخرى

  سورية ليرة  سورية ليرة  سورية ليرة  سورية ليرة  سورية ليرة  سورية ليرة  سورية ليرة  سورية ليرة  سورية ليرة  سورية ليرة  سورية ليرة

١/١/٢٠١٢ يف عنه املفرج التسوية حتت تعويضات احتياطي إمجايل    -    ٧٩٥ ٣٩٨ ٢٦٢  ٥ ٥٥٢ ٢١٥    - ٤ ٢٠٠ ٠٠٠  ٩٧ ٨٢٥ ٠٥٤  ١٠ ٥٧٧ ٩٦٣   ٧٠ ٦٦١ ٠٨٠   ٥٩٥  ٤١٤ ٩٨٨   ٩ ٠٢١  ٥٠٠   ٢ ١٤٥ ٤٦٢  

٣١/١٢/٢٠١٢ يف احملتجز التسوية حتت تعويضات احتياطي إمجايل   )٧٧٠  ٢٣٩ ٩٣٩(  ) ٤٣ ٠٠٤ ٢٨٧(    - )   ٧ ٣٥١ ٢٥٠( )   ٥٥ ٢٦٠ ١٨١( )  ٢٠ ٦٠٨ ٥٧٧( )  ٧٩  ٢٢١ ٠١٠( )  ٥٤٤  ٩٢٧ ٨٠٨( )   ٩ ٦٣٧  ٥٩٤( )    ٥ ٠٧٩ ٢٣٢( ) ٥ ١٥٠ ٠٠٠ ( 

١/١/٢٠١٢ يف عنه املفرج التسوية حتت التعويضات احتياطي من التأمني معيدي حصة    -   )٢٧٢ ٩٠٦ ٤٨٧(  )   ٤ ٤٤٧ ٢٩٨(    - )   ٢ ١٠٠ ٠٠٠( ) ٩٤  ٤٥١  ٨٩٦( )   ٨ ٣٣٦ ٢١٠( )     ٧ ٩٣٤ ٦٣٣( )  ١٤٥  ٥٥٣  ٥١١( )   ٩ ٠١٤ ٣٠٨( )   ١ ٠٦٨ ٦٣١  ( 

٣١/١٢/٢٠١٢يف احملتجز التسوية حتت التعويضات احتياطي من التأمني معيدي حصة  ٢٢٤ ٢٤٥ ٨١٢      ٣١ ٥٤٠ ٨٩٦     -     ٣ ٨٣٥ ٣٣٥    ٣٢ ٢٩٨  ٥٧٥    ٢ ٦٧٤ ٩٧٢      ٦ ٢٤٥ ١٦٥        ١٣١ ٨٥٣ ٢٥٥     ٩ ٥٩٩  ٥٩٨     ٢ ٠٨٥ ٥١٦    ٤ ١١٢ ٥٠٠     

احلركة يف احتياطي التعويضات حتت التسوية  صايف  )٢٣ ٥٠٢ ٣٥٢(  ) ١٠ ٣٥٨ ٤٧٤(    -  )  ١ ٤١٥  ٩١٥(  )   ١٩ ٥٨٨ ٤٤٨(  )١٥ ٦٩١ ٨٥٢(  )  ١٠ ٢٤٩ ٣٩٨(       ٣٦ ٧٨٦  ٩٢٤  )   ٣٠  ٨٠٤(  )  ١ ٩١٦ ٨٨٥(  ) ١ ٠٣٧  ٥٠٠    (  
١/١/٢٠١٢ يف عنه املفرج عنها يبلغ مل مفرتضة حلوادث التعويضات احتياطي إمجايل    -    ١٢٩ ٢٢٥ ٢٤٣  ١  ٢٩٣ ٦٩٩    ٢٠ ٧٢٩  ٦٣٠ ٠٠٠  ١٤ ٦٧٣  ٧٥٨  ٦ ١٥٧ ١٧١   ١٠ ٥٩٩ ١٦٢   ٨٩ ٣١٢ ٢٤٨   ٤ ٧٢٤ ٤٦٨   ١  ٨١٤ ٠٠٨  
٣١/١٢/٢٠١٢ يف احملتجز عنها يبلغ مل مفرتضة حلوادث التعويضات احتياطي إمجايل    -    )٢٠٧ ٤٣٠ ٧٥٥(  )  ٦ ٥٣٠ ٦٥٤(  )    ٨٩ ٩٥٧(  )  ١ ١٠٢ ٦٨٨(  )     ٨ ٢٨٩ ٠٢٧(  )  ٥ ٥٩٨ ٦٤٠(  )   ١١ ٨٨٣ ١٥٢(  )     ١٧١ ٠٥١ ٤١٩(  )  ١ ٤٤٥ ٦٣٩(  )   ١ ٤٣٩ ٥٧٩  (  
 عنه املفرج عنها يبلغ مل مفرتضة حلوادث التعويضاتمعيدي التأمني من احتياطي  حصة
 ١/١/٢٠١٢ يف

  -   )٤٤ ١٦٣ ٤٢٧( )    ٨٥٢ ٦٨٧(  )    ٢٠ ٧٢٩( )  ٣١٤ ٩٩٩( )   ١٤ ١٦٧ ٧٨٤( )  ٢ ٤٠٤ ٦٥١( )   ١ ١٩٠ ١٩٥( )      ٢٠ ٣٩٧ ٥١٧( )  ٣ ٩٤٦ ٩٠٩( )      ٨٦٧ ٩٥٦    ( 

٣١/١٢/٢٠١٢ يف احملتجز عنها يبلغ مل مطالبات احتياطي من التأمني معيدي حصة    -   ٣٢ ١٩٢ ٤٩٢      ٣ ٣٩٨ ٩١٧    ٧٨ ٢٣٥   ٥٥١ ٣٤٥   ٤ ٢٦٣ ١٦١   ٣ ٦٧٩ ٢٦٠     ٩٣٦ ٧٧٣   ١٧ ٢٧٧ ٠٠٠   ١ ٤٣٩ ٩٤٠   ٥٦٧  ٨٦١      

عنها يبلغ مل مفرتضة حلوادث التعويضات احتياطي يف احلركة صايف    -   ٩٠ ١٧٦ ٤٤٧(  )    ٢ ٦٩٠ ٧٢٥(  )  ١١ ٧٢٢(  )  ٢٣٦ ٣٤٢( )      ٣ ٥١٩ ٨٩٢(      ١ ٨٣٣ ١٤٠ )  ١ ٥٣٧  ٤١٢( )      ٨٤ ٨٥٩ ٦٨٨(   ٧٧١ ٨٦٠       ٧٤ ٣٣٤    ( 
التعويضات  جمموع  )٥٢٢ ٤٤٦ ٠١٣( )   ٤٣ ٣١١ ٤٤٧( )   ٦٩ ٢٢٨(  )   ٧ ٢٣٤ ٦٣٨( ) ١٩٧ ٢٣٢ ٩٠٩( ) ٤٦ ٧٩٦ ٣٤٥( ) ٦٤ ٢٤٠ ٩٨٨( )    ١٥٥ ٣٠٧ ٣٧٤(       ٢ ٦٣٧ ٧٣٥ )   ٥ ٤٦٦ ٤١٣()   ٥ ٤٢٤ ٤٠٦   ( 

التعويضات من التأمني يديمع حصة  ١٨٩ ٩٢٤ ١١١      ٢٩ ٦٣٩ ٨٢٨    ٥٧ ٥٠٦     ٣ ٧٨١ ٦٣٦     ١١٨ ٠٦٢ ٩٥٦   ١٩ ٥١٥ ٠٧٦      ١ ٨١٩ ٨١٨        ١٣ ١٠٦ ٦٦٢   )     ٢ ٥٤٣ ٣٠٥(       ٢ ١٦٥ ٦٢٩     ٤ ٣١٨ ٣٠٥     

الشركة من التعويضات  حصة  )٣٣٢ ٥٢١ ٩٠٢(  ) ١٣ ٦٧١ ٦١٩( )   ١١ ٧٢٢(   )   ٣ ٤٥٣ ٠٠٢(  )   ٧٩ ١٦٩ ٩٥٣( )٢٧ ٢٨١ ٢٦٩( ) ٦٢ ٤٢١ ١٧٠( )    ١٤٢ ٢٠٠ ٧١٢(       ٩٤ ٤٣٠ )   ٣ ٣٠٠ ٧٨٤()   ١ ١٠٦ ١٠١  ( 

حسايب  احتياطي  )٩٥٧ ٥٢٣(    -     -    -    -   -   -     -   -   -  )      ٩٥٧ ٥٢٣         ( 

مدفوعة  عموالت  )٣٠ ٢٩٧ ٨٠٧( )   ٣ ٥٠١ ١٥٩( )    ٨٠ ٠٤٦(  )     ٦٧١ ٣٢٥( )    ٩ ٧٧٨ ٩٥٠( )   ٥ ٨١٣ ٤١٤( )   ٧ ٣٣٩ ٤٦٨(   -    ٢٩٣ ٥٦٢ )   ٢ ٨١٧ ٨٢٥()      ٥٨٩ ١٨٢    ( 

اإلشراف على التأمني وأخرى  رسوم  )٣٠ ٩٢٤ ٧٠٣(  )    ٥٠٥ ٤٣٠( )    ٢٢ ٧٤٧( )     ١٥١ ٩٣٣( )    ١ ٦٨٤ ٩٧٨( )   ٧ ١٥٥ ٣٧٨( )   ١ ١٤٥ ٢٣٧( )       ١٩ ٣٤٣ ٤٦٠( )         ١٦ ٨٠٢( )      ٤٧٦ ٥١١()     ٤٢٢  ٢٢٧    ( 

ممنوح حسم  )٣٣٠ ٢٦١(      -   )            ٤(     -   )           ١ ٨٨١( )      ١٩٨ ٩٣٨( )        ٨٢ ٦٧٩(     -     -     -   )       ٤٦ ٧٥٩         ( 

مصاريف التأمني  إمجايل  )٣٩٥ ٠٣٢ ١٩٦(  )  ١٧ ٦٧٨ ٢٠٨( )  ١١٤ ٥١٩( )   ٤ ٢٧٦ ٢٦٠( )  ٩٠ ٦٣٥ ٧٦٢( )٤٠ ٤٤٨  ٩٩٩( ) ٧٠ ٩٨٨ ٥٥٤( )    ١٦١ ٥٤٤ ١٧٢(   ٣٧١ ١٩٠ )   ٦ ٥٩٥ ١٢٠( )  ٣ ١٢١ ٧٩٢  ( 

      ٢٥ ٣٢١ ٤٥٠    )   ٦ ٥٧٧ ٧٧٥(     ٤٣٦ ٩١٧  )  ١ ٩٦٩ ١٣٧( )  ٥٦ ١٢٣ ٠٦١( )  ٢ ٤٥٨ ٧٠٢(     ١ ٦٥٢ ٢١٦       ٧١ ٧٠٧ ٨٩٤       ٦ ٠٦١ ٦٦٢ ١٣ ٥٠٨ ٠١٥ )    ٩١٦  ٥٧٩(  االكتتابدخل  صايف
  
  



 
  )شركة مساهمة مغفلة ( الشركة السورية الكويتية للتأمين   

  الجمهورية العربية السورية –دمشق 
  ـ اإليضاحات املتممة للبيانات املاليةتابع 

 ٣١/١٢/٢٠١٢عن السنة املنتهية يف 

٣٩ 

 

   ٣١/١٢/٢٠١١يف املنتهية  السنةعن قطاع األعمال 
  

السفن  أجسام بضائع  حياة  إلزامي  سيارات  تكميلي  سيارات   اإلجمالي حوادث عامة وأخرى  سفر    هندسي  حريق      صحي 
   ليـرة سوريـة    ليـرة سوريـة    ليـرة سوريـة    ليـرة سوريـة    ليـرة سوريـة    ليـرة سوريـة    ليـرة سوريـة    ليـرة سوريـة    ليـرة سوريـة    ليـرة سوريـة    ليـرة سوريـة  

 ٥٦٨ ٦٩٤ ٨٨٨  ٥ ٩٦٦ ٥٥٠ ١ ٤٣٨ ٨١٥ ٢ ٣٣٦ ٩٨٣ ١٩ ٩٥١ ٦٤٧ ٥٧ ٤٩٣ ٤٢٠  ١٠٧ ٤٦٨ ٧٥٢ ٢٨٢ ٣٧٦ ٣٣١ ٦٢ ٦٢٩ ٨٩٩ ٢٣ ١٦٩ ٦٢٨ ٥ ٨٦٢ ٨٦٣ أقساط مكتتبة  
  ١٧ ٨٧٨ ٧٣٦    ١ ١٧٥ ٥٦٦    -  ٢ ٣٦٢ ٨٢٨ ١٢ ٩٦٠ ١٨٧   -   -   -   ٣٦٣ ٠٠٤   ١ ٠١٧ ١٥١   - إعادة تأمني وارد

املكتتبةاألقساط إمجايل   ٥٨٦ ٥٧٣ ٦٢٤    ٧ ١٤٢ ١١٦   ١ ٤٣٨ ٨١٥   ٤ ٦٩٩ ٨١١  ٣٢ ٩١١ ٨٣٤   ٥٧ ٤٩٣ ٤٢٠   ١٠٧ ٤٦٨ ٧٥٢     ٢٨٢ ٣٧٦ ٣٣١    ٦٢ ٩٩٢ ٩٠٣    ٢٤ ١٨٦ ٧٧٩    ٥ ٨٦٢ ٨٦٣   
 ) ١٢٤ ١٧٢ ٠٥١(  ) ٢ ٩٠٨ ٩٠٩( )١ ٥١٦ ٩٧٧( ) ٢ ٥٦٢ ١١٩( ) ١٧ ٥٩٥ ٠١٥( ) ٣٢ ٧٤٦ ٤١٦(   -   - )   ٥٢ ٦٢٥ ٤٥١( )  ١١ ٥٧٢ ٧٥٠( ) ٢ ٦٤٤ ٤١٤(  حصة معيدي التأمني

  )   ٥  ٧٧٥ ٠٩٥(  )  ٤٥١ ٣٩٠(     -  ) ٤٢٣ ٨٣٧(  ) ٣ ١٤٠ ٦٢٠(    -  )  ١ ٢٨٥ ١١٦(    ١ ٣٣٥  ٤٥٣  )   ٢١٥ ٢٢٨(  )  ١ ٥٩٤ ٣٥٧(    -   فائض اخلسارة 
 ) ١٢٩ ٩٤٧ ١٤٦(  ) ٣ ٣٦٠ ٢٩٩( )١ ٥١٦ ٩٧٧( ) ٢ ٩٨٥ ٩٥٦( )٢٠ ٧٣٥  ٦٣٥( ) ٣٢ ٧٤٦ ٤١٦( )  ١ ٢٨٥  ١١٦(   ١ ٣٣٥ ٤٥٣ ) ٥٢ ٨٤٠ ٦٧٩( ) ١٣ ١٦٧ ١٠٧( ) ٢ ٦٤٤ ٤١٤(  إمجايل حصة معيدي التأمني

   ٤٥٦ ٦٢٦ ٤٧٨    ٣ ٧٨١ ٨١٧  )   ٧٨ ١٦٢(   ١ ٧١٣ ٨٥٥   ١٢ ١٧٦ ١٩٩   ٢٤ ٧٤٧  ٠٠٤  ١٠٦ ١٨٣ ٦٣٦     ٢٨٣ ٧١١ ٧٨٤     ١٠ ١٥٢ ٢٢٤    ١١ ٠١٩ ٦٧٢     ٣ ٢١٨ ٤٤٩ صايف األقساط املكتتبة 
١/١/٢٠١١يف إمجايل احتياطي األقساط غري املكتسبة املفرج عنه        -   ٢٣٤ ٦١٧ ٢٥٨   ٢ ١١٤ ١٧٠ ٨٨ ٠٤٠ ٣ ٨٥٦ ٩٤١ ٨ ٥٠٠ ٨٩٤  ١٧ ٨٧٣ ٧٠٢ ٣٣ ٩٩٢ ٧٩٨  ١٣٥ ٩٤٩ ٢٥٧ ٢١ ٠٢٦ ٥٣٣ ١١ ٢١٤ ٩٢٣  
٣١/١٢/٢٠١١يف  احملتجزإمجايل احتياطي األقساط غري املكتسبة      -   )٢٦٥ ٦٢٠ ٧٢٠(  ) ٢ ٨٥٦ ٨٦٢( ) ٢٧٦ ٣٨٤( ) ١ ٨٧٩ ٩٢٤( ) ١٣ ١٦٤ ٧٣٤( ) ٣٤ ٤٩٦ ٠٥٢( )٦٨ ٧٥٢ ٣٧٦( )  ١١٢ ٩٥٠ ٥٣٢( )  ٢٥ ١٩٧ ١٦١( )   ٦ ٠٤٦ ٦٩٥ ( 

١/١/٢٠١١يف املفرج عنه كتسبةاملغري  األقساطحصة معيدي التأمني من احتياطي     -   )٤٦ ٢٨٠ ٢٨٥(  )   ٧٥٨ ١٤١( )    ٦٠ ٨٨٤( )   ٢ ٥٩٤ ٣٥٤( )   ٤ ٦٨٢ ٠٥٢( )  ١٣ ٤٧٨ ٦٧٠(  ٦٧ ٣٨٠ )  ١ ٣١٥ ٤٤٢( )   ١٧ ٤٩٦ ٨١٠( )   ٥ ٩٦١ ٣١٢   ( 
احملتجز يف  كتسبةاملغري  األقساطحصة معيدي التأمني من  احتياطي 

٣١/١٢/٢٠١١  -   ٥٣ ٠٦١ ١٢٧   ١ ١٦٠ ٦٠٣    ٢٧٤ ٠٢١   ٩٦٧ ٥٣٢  ٧ ٠٥٢ ٣٣٣   ١٩ ٦٥٥ ٤٣٠     - )  ٣ ٠٦٥(   ٢١ ٠٣١ ٣٢٥   ٢ ٩٢٢ ٩٤٨   
احلركة يف األقساط غري املكتسبة  صايف  -   ٢٤ ٢٢٢ ٦٢٠(  )   ٣٤٠ ٢٣٠(     ٢٤ ٧٩٣     ٣٥٠ ١٩٥ )   ٢ ٢٩٣ ٥٥٩( ) ١٠ ٤٤٥ ٥٩٠( )٣٤ ٦٩٢ ١٩٨(   ٢١ ٦٨٠ ٢١٨ )   ٦٣٦ ١١٣(    ٢ ١٢٩ ٨٦٤   ( 
األقساط املكتسبة  صايف  ٤٣٢ ٤٠٣ ٨٥٨   ٣ ٤٤١ ٥٨٧  )     ٥٣ ٣٦٩(  ٢ ٠٦٤ ٠٥٠   ٩ ٨٨٢ ٦٤٠   ١٤ ٣٠١ ٤١٤  ٧١ ٤٩١ ٤٣٨   ٣٠٥ ٣٩٢ ٠٠٢  ٩ ٥١٦ ١١١   ١٣ ١٤٩ ٥٣٦  ٣ ٢١٨ ٤٤٩  

التأمني معيدي من مقبوضة عموالت  ٥ ٢٠٢ ٨٣١      ٣٧٩ ٤٤٠     ٥٧٥ ٥٨٤    ١ ١٣١ ١٥٤    ٧ ٢٥٦ ٩٢٤ )   ١ ٤١٨ ١٢٨(   - )   ١٥ ٧٠٨ ٣٩٤(   ٧ ٩٦٦ ٦١٥   ٤ ٥٧١ ٨٣٢   ٤٤٧ ٨٠٤    

إيرادات التأمني إمجايل    ٤٣٧ ٦٠٦ ٦٨٩     ٣ ٨٢١ ٠٢٧     ٥٢٢ ٢١٥    ٣ ١٩٥ ٢٠٤    ١٧ ١٣٩ ٥٦٤   ١٢ ٨٨٣ ٢٨٦   ٧١ ٤٩١ ٤٣٨    ٢٨٩ ٦٨٣ ٦٠٨    ١٧ ٤٨٢ ٧٢٦    ١٧ ٧٢١ ٣٦٨   ٣ ٦٦٦ ٢٥٣    
املسددة اإلمجايل  التعويضات  )٤٨٨ ٤٦٣ ٦٣٦(  )   ١٣٤ ٨٥٩(   - )  ٨٣٧ ٠٥٥( ) ٣٩ ٣٦٦ ٨٤٧( ) ٤١ ٠٤٧ ٨٠٦( )٦٢ ٦٢٩ ٧٤٢( ) ٢١٥ ٥٧٠ ٦٢٥( )  ١١٣ ٠٦٩ ٢٧١( ) ١٤ ٦٣٢ ٩٨٠( ) ١ ١٧٤ ٤٥١ ( 
حصة معيدي التأمني  –املسددة  التعويضات  ٢٥٣ ٧٤٨ ٢٤٦     -    -       ٤٣٣ ٠٥٣  ٣٦ ٨٨٤ ٤٩٧     ٣٣ ٣٦٩ ٥٣٥    ٤ ٦٦٨ ٠١٣    ٥٧ ٠٧١ ١٨٦    ١٠٨ ١٣٦ ٤٠٨    ١٢ ٣٠٤ ٧١٤    ٨٨٠ ٨٤٠    

الشركة من التعويضات  حصة  )٢٣٤ ٧١٥ ٣٩٠(  )   ١٣٤ ٨٥٩(    - )   ٤٠٤ ٠٠٢( )  ٢ ٤٨٢ ٣٥٠( )   ٧ ٦٧٨ ٢٧١( )٥٧ ٩٦١ ٧٢٩( )   ١٥٨ ٤٩٩ ٤٣٩( )   ٤ ٩٣٢ ٨٦٣( )  ٢ ٣٢٨ ٢٦٦( )   ٢٩٣ ٦١١ ( 

  



 
  )شركة مساهمة مغفلة ( الشركة السورية الكويتية للتأمين    

  الجمهورية العربية السورية –دمشق 
  تابع ـ اإليضاحات املتممة للبيانات املالية

 ٣١/١٢/٢٠١٢عن السنة املنتهية يف 

٤٠ 

 

 ٣١/١٢/٢٠١١املنتهية يف سنةتابع قطاع األعمال عن ال

  اإلجمالي  وأخرى عامة حوادث  سفر  هندسي  حريق  صحي  سيارات تكميلي  سيارات إلزامي  السفن أجسام  بضائع  حياة 

  سورية ليرة  سورية ليرة  سورية ليرة  سورية ليرة  سورية ليرة  سورية ليرة  سورية ليرة  سورية ليرة  سورية ليرة  سورية ليرة  سورية ليرة 
١/١/٢٠١١ يف عنه املفرج التسوية حتت تعويضات احتياطي إمجايل   ٩٦٦ ٣١٢ ٥١٦  ٥ ٥٤٥ ٥٨٠   -     ٧٨٧ ٤٧٠   ١٣٥ ١١٥ ١٠٠  ٩ ٩١٩ ٤٠٢   ٥٤ ٣٥١ ٠٣٠  ٦٦٩ ٣٣٢ ٩٢٢   ٧١ ٦٢٦ ٤٠٢  ١٥ ٦٢٨ ٥١٠  ٤ ٠٠٦ ١٠٠  
٣١/١٢/٢٠١١ يف احملتجز التسوية حتت تعويضات احتياطي إمجايل  -   )٧٩٥ ٣٩٨ ٢٦٢(  )   ٥ ٥٥٢ ٢١٥(    -    ) ٤ ٢٠٠ ٠٠٠( )   ٩٧ ٨٢٥ ٠٥٤( ) ١٠ ٥٧٧ ٩٦٣( ) ٧٠ ٦٦١ ٠٨٠( ) ٥٩٥ ٤١٤ ٩٨٨( )  ٩ ٠٢١ ٥٠٠( )   ٢ ١٤٥ ٤٦٢ ( 

١/١/٢٠١١ يف عنه املفرج التسوية حتت التعويضات احتياطي من التأمني معيدي حصة  )٤٤٨ ٤٦٩ ٨٥٧(  )   ٤ ٤٤٧ ٣٠٠(    -    )   ٥٣٠  ٤٦١( ) ١٣٠ ٤٣٦ ٤٣٧( )   ٦ ٥٠٠ ٢٧٤( ) ١٢ ٠٦٤ ٣١٧( ) ٢٠٨ ٧٦٥ ٧٥٣( )  ٦٩ ٩٣٨ ٠٨٥( ) ١٢ ٧٣٢ ٦٥٥( ) ٣ ٠٥٤ ٥٧٥ ( 

٣١/١٢/٢٠١١ يف احملتجز التسوية حتت التعويضات احتياطي من التأمني معيدي حصة   -    ٢٧٢ ٩٠٦ ٤٨٧     ٤ ٤٤٧ ٢٩٨    -        ٢ ١٠٠ ٠٠٠     ٩٤ ٤٥١ ٨٩٦     ٨ ٣٣٦ ٢١٠      ٧ ٩٣٤ ٦٣٣     ١٤٥ ٥٥٣ ٥١١      ٩ ٠١٤ ٣٠٨     ١ ٠٦٨ ٦٣١     

حلركة يف احتياطي التعويضات حتت التسوية ا صايف    ٤ ٦٤٩ ١١٦(  )   ٦ ٦٣٧(    -     ) ١ ٨٤٢ ٩٩١(    ١ ٣٠٥ ٥٠٥    ١ ١٧٧ ٣٧٥  ) ٢٠ ٤٣٩ ٧٣٤(     ١٠ ٧٠٥ ٦٩٢      ١ ٦٨١ ١٢٥    ١ ٨١٩ ٠٢٤     ٩٥١ ٥٢٥   (  

١/١/٢٠١١ يف عنه املفرج عنها يبلغ ملحلوادث مفرتضة  التعويضاتاحتياطي  إمجايل  -  ١٤٨ ٠٠٧ ١٤٠   ٩٧٧ ٩٣٧   ٢٦ ٤١٢   ٧٢٣ ١٧٦   ٢٠ ٢٦٧ ٢٦٥   ٣ ٣٥١ ٣١٩    ٨ ١٥٢ ٦٥٥   ١٠٠ ٣٩٩ ٩٣٨    ١٠ ٧٤٣ ٩٦١   ٣ ٣٦٤ ٤٧٧   

٣١/١٢/٢٠١١ يف احملتجز عنها يبلغ مل مفرتضة حلوادث التعويضاتاحتياطي  إمجايل  -  )١٢٩ ٢٢٥ ٢٤٣(  )   ١ ٢٩٣ ٦٩٩(  )   ٢٠ ٧٢٩(  )   ٦٣٠ ٠٠٠(  )   ١٤ ٦٧٣ ٧٥٨(  )   ٦ ١٥٧ ١٧١(  ) ١٠ ٥٩٩ ١٦٢(  )   ٨٩ ٣١٢ ٢٤٨(  )    ٤ ٧٢٤ ٤٦٨(  )   ١ ٨١٤ ٠٠٨ (  
 املفرج عنها يبلغ مل مفرتضة حلوادث التعويضاتمعيدي التأمني من احتياطي  حصة
)  ١٠ ٤٩٠ ٧١٣( )   ١ ٧٨٤ ٢٥٧( - ١/١/٢٠١١ يف عنه  )١٩ ٥٦٥ ٤٦٦( )   ٢ ٥٢٧ ٢٥١( )  ١  ٨٠٩ ٦٤٨( )   ٣١ ٣١٤ ٨٦٣   (  )٦٨ ٦٧٨ ٤٧٢( )   ٦٨١ ٦٧٦(  )   ١٨ ٢٦٥( )   ٤٨٦ ٣٣٣   ( 

٣١/١٢/٢٠١١من احتياطي مطالبات مل يبلغ عنها احملتجز يف  التأمنيمعيدي  حصة  -    ٤٤ ١٦٣ ٤٢٧    ٨٥٢ ٦٨٧   ٢٠ ٧٢٩   ٣١٤ ٩٩٩  ٧٨٤ ١٦٧ ١٤       ٢ ٤٠٤ ٦٥١    ١ ١٩٠ ١٩٥   ٢٠ ٣٩٧ ٥١٧  ٩٠٩ ٩٤٦ ٣     ٨٦٧ ٩٥٦   

يبلغ عنها  مل مفرتضة حلوادث التعويضات احتياطي يف احلركة صايف  -    ٥ ٧٣٣ ١٤٨(  )   ١٤٤ ٧٥١(     ٨ ١٤٧  )   ٧٨ ١٥٨( ٨٢٥ ١٩٥         )   ٢ ٩٢٨ ٤٥٢( ) ٣ ٠٦٥ ٩٦٠(   ١٧٠ ٣٤٤ (٣١١ ٥٢٤   )   ٦٣٤ ١٦٨   ( 

التعويضات  جمموع    ٤٤ ٤٤٤ ٨٧٦(   ٤٠٠ ٥٣٧   ٢ ٨٣١ ٦٤٩   (  )١٣٠ ٥٦٥ ٠٠١   (  )٨١ ٣٨٦ ٢٩٩ (  )٤٤ ٥١٢ ٢١٩ (   ٢٩٨ ٧٦٧ ٤٨٥( )   ٤٥٧ ٢٥٦( ٥ ٦٨٣  ) ٤ ١٥٦ ٤٠٩(  ٣ ٥١٦ ٧٠٦ (  

التعويضات من التأمني معيدي حصة  )٥٣ ٦٦٩ ٨٣١    ١٧١ ٠٠٩     ٢ ٤٦٤     ١ ٨٣١ ٢٥٨  )   ٤ ٤٩٧ ٧٢٦(     ٣٥ ٠٨٢ ٨٧١   )   ٨١ ١٢٤(  )   ١٧ ٠٥٨ ٤٠٢(     ٤٠ ٦٦٨ ٨٢٧  )   ٢٧٥ ٦١١(  )  ٢ ١٧٣ ٧٣٥     

الشركة من التعويضات  حصة   ٢٤٥ ٠٩٧ ٦٥٤( )   ٢٨٦ ٢٤٧(    ٨ ١٤٧  ) ٢ ٣٢٥ ١٥١(  )  ٩٨١ ٠٢٠( )   ٩ ٤٢٩ ٣٤٨( ) ٨١ ٤٦٧ ٤٢٣( )   ١٤٧ ٦٢٣ ٤٠٣( )   ٣ ٧٧٦  ٠٤٩(  ١٢٤ ٩٢٦  ٦٥٧ ٩١٤ ( 

حسايب  احتياطي   ٥ ٧٢٠ ٣٣٤     -      -       -      -     -   -      -   -     -    ٥ ٧٢٠ ٣٣٤  

مدفوعة  عموالت  )٢٨ ٤٨٩ ٣١٤( )   ٧٦٤ ٧٦٠( )   ١١٣ ٥٤٧(  )   ٦٤٨ ٤٢٢( )  ٣ ٣٩٢ ٧٤٠( )   ٣ ٦٩٥ ٢٨٦( )   ٨ ٨٤٧ ٤٩٨(   - )   ٥ ١٩٩  ٠٥٤( )   ٥ ٧٠٨ ٥٣٠( )   ١١٩ ٤٧٧   ( 

اإلشراف على التأمني وأخرى  رسوم  )٤١ ٣٤٣ ٥٣٥(  )   ٢٤٨ ٣٠٨( )   ٣٤ ٣٢٤( )   ٩٧ ٨٩٨( )   ١ ٢٥٣ ١٥١( )   ٩ ٣٢٣ ٠٥٤( )   ٢ ٧٤٠ ٩٩٨( )   ٢٥ ٩١٩ ٧١٥( )   ٣٥٠ ٦٠٠( )   ٧٥٥ ٦٦٩( )  ٦١٩ ٨١٨   ( 

ممنوح حسم  -     -     -   -      -   )١٠٠ ٢٦٧(    -      -      -     -   )   ١٠٠ ٢٦٧   ( 

مصاريف التأمني  إمجايل   ٣٠٩ ٣١٠ ٤٣٦(  )   ١ ٢٩٩ ٣١٥( )   ١٣٩ ٧٢٤( )٣ ٠٧١ ٤٧١( )   ٥ ٦٢٦ ٩١١( )٢٢ ٥٤٧ ٩٥٥( ) ٩٣ ٠٥٥ ٩١٩( )   ١٧٣ ٥٤٣ ١١٨( )   ٩ ٣٢٥ ٧٠٣( )   ٦ ٣٣٩ ٢٧٣(    ٥ ٦٣٨ ٩٥٣ ( 

    ١٢٨ ٢٩٦ ٢٥٣     ٢ ٥٢١ ٧١٢   ٣٨٢ ٤٩١  ١٢٣ ٧٣٣     ١١ ٥١٢ ٦٥٣ ) ٩ ٦٦٤ ٦٦٩( ) ٢١ ٥٦٤ ٤٨١(    ١١٦ ١٤٠ ٤٩٠    ٨ ١٥٧ ٠٢٣    ١١ ٣٨٢ ٠٩٥    ٩ ٣٠٥ ٢٠٦  االكتتاب دخل صايف

                       

  



 
  )شركة مساهمة مغفلة ( الشركة السورية الكويتية للتأمين   

  الجمهورية العربية السورية –دمشق  
  للبيانات املاليةتابع ـ اإليضاحات املتممة 

 ٣١/١٢/٢٠١٢عن السنة املنتهية يف 

٤١ 

 

  
  

 األطراف ذوي العالقة المعامالت مع -٢٧

م ذوي عالقة إذا كان ألحد تلك األطراف املقدرة على السيطرة أو ممارسة تأثري هام  يعترب األطراف على أ
على الشركة عند اختاذ القرارات التشغيلية واملالية ، وتتمثل األطراف ذوي العالقة يف املسامهني الرئيسيني 

. اليت ميلكون سيطرة أو تأثري جوهري عليها وأعضاء جملس اإلدارة واملديرين التنفيذيني والشركات الشقيقة
وتتضمن املعامالت مع األطراف ذوي العالقة واملعتمدة من اإلدارة خدمات متبادلة واليت ال ختتلف يف طبيعتها 

  . وشروطها عن املعامالت مع الغري
  

 :  يلي إن أرصدة األطراف ذوي العالقة واملدرجة يف بيان املركز املايل هي كما
 

      ٣١/١٢/٢٠١١  ٣١/١٢/٢٠١٢  
  ليرة سورية  ليرة سورية  طبيعة التعامل  طبيعة العالقة  البيان

  )     ١٠٥ ٨٧٠(  ٧٤٧ ١٣٠  أخرى  مساهم رئيسي  شركة اخلليج للتأمني
  )  ٣٠١ ٥٦٥(  ١٤١ ٠٢٠  جتاري  مساهم رئيسي  شركة اخلليج للتأمني

    ٤ ١٣٤ ١٧٩    ١٤٨ ٥٠١  جتاري  شركات تابعة لكبار املسامهني  شركات تابعة لكبار املسامهني
      ٣ ٧٢٧ ٤٨٢    ١ ٠٣٦ ٦٥١    
 

   :وفيما يلي بيان باملعامالت اجلارية وطبيعتها وحجمها واملدرجة يف بيان الدخل
  

  :٣١/١٢/٢٠١٢املنتهية يف  السنةعن 
  

  تعويضات متكبدة  أقساط مكتتبة      
  ليرة سورية  ليرة سورية  طبيعة التعامل  طبيعة العالقة  البيان

  -   )   ٤٣٣ ٢٦٧(  أخرى  مساهم رئيسي  شركة اخلليج للتأمني
  )  ٣١٩ ٣٢٧(    ٥ ٦٩٠ ٤٦٣  جتاري  شركات تابعة لكبار املسامهني شركات تابعة لكبار املسامهني

      ٣١٩ ٣٢٧(    ٥ ٢٥٧ ١٩٦  (  
 

  :٣١/١٢/٢٠١١املنتهية يف  السنةعن 

  تعويضات متكبدة  أقساط مكتتبة      
  ليرة سورية  ليرة سورية  التعاملطبيعة   طبيعة العالقة  البيان

  )  ١١٧ ٣٧٥(    ٩ ٧١٩ ٣٢٢  جتاري  شركات تابعة لكبار املسامهني شركات تابعة لكبار املسامهني
      ١١٧ ٣٧٥(    ٩ ٧١٩ ٣٢٢  (  

   



 
  )شركة مساهمة مغفلة ( السورية الكويتية للتأمين  الشركة   

  الجمهورية العربية السورية –دمشق 
  ـ اإليضاحات املتممة للبيانات املاليةتابع 

 ٣١/١٢/٢٠١٢عن السنة املنتهية يف

٤٢ 

 

   تعويضات اإلدارة التنفيذية
وتتمثل التعويضات تتكون اإلدارة العليا التنفيذية من أعضاء ورئيس جملس اإلدارة واملديرين التنفيذين ، 

املستحقة لإلدارة التنفيذية يف الرواتب واملنافع واحلوافز املستحقة خالل السنة ، وقد مت قيدها ضمن املصاريف 
 :وفيما يلي بيان بتعويضات اإلدارة العليا التنفيذية . اإلدارية 

  

  ٣١/١٢/٢٠١١  ٣١/١٢/٢٠١٢  
  ليرة سورية  ليرة سورية  

  ٩ ٢٧٧ ١٤٥  ٦ ٧٤٢ ٠٠٠  واإلدارة العليارواتب املدير العام 
    ٣ ٠٢٦ ٦٩٠    ٤ ٥٥٩ ٢٣٣  تعويضات أعضاء جملس اإلدارة

  ١٢ ٣٠٣ ٨٣٥    ١١ ٣٠١ ٢٣٣    
  

 الموقف الضريبي  -٢٨

مت عمل فحص ضرييب للشركة وقد الضرييب يف املواعيد احملددة وفقًا للقانون الضرييب  اإلقرارتلتزم الشركة بتقدمي 
   .٢٠٠٦لسنة 

 

  المخاطرإدارة  -٢٩
  .يلخص هذا القسم املخاطر اليت تتعرض هلا الشركة وطريقة إدارة الشركة هلا

  

  مقدمة ونظرة عامة   ١- ٢٩
  

  اإلطار العام للحوكمة
  .تعرتف اإلدارة الرئيسية باألمهية البالغة لتطبيق أنظمة فعالة إلدارة املخاطر

مرجعية واضحة من قبل أعضاء جملس إن الشركة اآلن يف مرحلة وضع آلية إلدارة املخاطر ذات بنود 
  .اإلدارة وجلانه وجلان اإلدارة التنفيذية ذات الصلة

  

  سياسة إدارة رأس املال
إن سياسة إدارة الشركة فيما يتعلق بإدارة رأس املال هي احملافظة على قاعدة رأمسال قوية للمحافظة 

  . على ثقة املستثمر والدائنون وثقة السوق وكذلك استمرار تطور نشاط الشركة يف املستقبل
تسعى إدارة الشركة إىل احملافظة على التوازن بني أعلى عائد ممكن حتقيقه يف حال االقرتاض ألعلى 

  . حد ممكن واألفضلية واألمان املتأيت من مركز قوي لرأس املال
  .السنةال يوجد هناك تغريات يف سياسة الشركة يف إدارة رأس املال خالل 

  .املالال ختضع الشركة ألي متطلبات خارجية لرأس 
   



 
  )شركة مساهمة مغفلة ( السورية الكويتية للتأمين  الشركة   

  الجمهورية العربية السورية –دمشق 
  ـ اإليضاحات املتممة للبيانات املاليةتابع 

 ٣١/١٢/٢٠١٢عن السنة املنتهية يف

٤٣ 

 

  خماطر اإلطار التشريعي و القانوين
كافة أعمال الشركة تباشر وتوثق استنادًا إىل أحكام القوانني النافذة يف اجلمهورية العربية السورية ، 
وهذه القوانني تفرض باإلضافة إىل املوافقات والرقابة على أعمال الشركة بعض املتطلبات االحرتازية 

واإلعسار من طرف شركات التأمني وتوفري إمكانية مقابلة سائر  للتقليل من خماطر التقصري
  . االلتزامات املستقبلية

  

  املمتلكات واحلرائق واحلوادث 
وتتضمن هذه العقود . كافة عقود تأمني املمتلكات تتضمن خماطر تتمثل يف احلرائق وتوقف العمل

وتتشكل العوامل الرئيسية . هاحق الرجوع إىل قيمة استبدال املمتلكات واحملتويات املؤمن علي
بديلة والوقت املستغرق إلعادة  حمتوياتللمخاطر من تكلفة إعادة بناء املمتلكات واحلصول على 

وتؤكد الشركة . بدء العمليات مما يؤدي إىل توقف العمل، وهذه العوامل تؤثر على مستوى املطالبات
  . ائر لقاء أي مطالبة من ذلكأن لديها غطاء إعادة تأمني لتلك األضرار للحد من اخلس

  

  السيارات 
عقود التأمني عن األضرار اليت تتعرض هلا حاملي  يصمم عمومًا التأمني على السيارات لتعويض

م ، إ وميكن حلملة .  ناجتة عن حوادث الطرق ضافة إىل االلتزامات اليت تنشأ لطرف ثالثمركبا
م إذا تضمنت شروط  عقود التأمني أن حيصلوا على تعويض عن احلريق أو السرقة اليت حتصل ملركبا

  . الوثيقة ذلك
  

وتتشكل األخطار الرئيسية لعقود التأمني على السيارات من املطالبات املتعلقة بالوفاة أو اإلصابات 
كد الشركة على أن مجيع عقود التأمني على وتؤ . اجلسدية أو استبدال أو تصليح هذه املركبات 

ا من قبل احملاكم عن . املركبات تعود ألفراد أو شركات  كما تشكل مبالغ التعويضات اليت حيكم 
احلوادث اليت ينجم عنها الوفاة أو اإلصابات اجلسدية وتكلفة االستبدال أو التصليح بالنسبة 

وتؤكد الشركة أن لديها التغطية الكافية لتلك  . للمركبات مرجعًا أساسيًا حيدد حجم املطالبات
  .األضرار للحد من اخلسائر لقاء أي مطالبة مستقبلية

  

  التأمني البحري 
التأمني عن اخلسائر واألضرار للسفن البحرية  عقودمت تصميم عقود التأمني البحري لتعويض محلة 

تضمن إسرتاتيجية االكتتاب للفرع  كما. واحلوادث اليت تؤدي إىل خسائر كلية أو جزئية للبضائع 
وتؤكد الشركة أن . البحري توزيع العقود بصورة جيدة من حيث السفن وخطوط الشحن املغطاة 

  .لديها الغطاء الكايف لتوفري احلد األدىن من اخلسائر لقاء أي مطالبة



 
  )شركة مساهمة مغفلة ( السورية الكويتية للتأمين  الشركة   

  الجمهورية العربية السورية –دمشق 
  ـ اإليضاحات املتممة للبيانات املاليةتابع 

 ٣١/١٢/٢٠١٢عن السنة املنتهية يف

٤٤ 

 

  

  
  الرتكيز اجلغرايف لألخطار 

التأمني املصدرة هي مجيعاً  عقودة باعتبار أن ال يوجد على الشركة أي خماطر من الرتكزات اجلغرافي
  . صادرة ضمن أراضي اجلمهورية العربية السورية

  

  خماطر إعادة التامني 
ا التشغيلية يتم الدخول يف اتفاقيات مع شركات أخرى  ضمن إسرتاتيجية أعمال الشركة وسياسا

وتقدم اتفاقيات إعادة التأمني هذه ما يضمن توفري السيطرة على احتماالت . بغرض إعادة التامني 
  . التعرض خلسائر حمتملة ناجتة عن املخاطر الكبرية املستقبلية

  

ولتقليل تعرضها خلسائر كبرية نتيجة تعثر وإعسار معيدي التأمني ، تلجأ الشركة إىل دراسة وتقييم 
األوضاع املالية ملعيدي التأمني وتدرس تركزات خماطر االئتمان الناجتة من مناطق جغرافية وأنشطة 

  . وخصائص اقتصادية مماثلة ملعيدي التأمني
  

ا جتاه ومع عدم إعفاء اتفاقيات إعادة التأ ، فأن الشركة تستمر  عقود التامنيمني الشركة من التزاما
ملتزمة أمام محلة وثائقها جبزء من املطالبات حتت التسوية املعاد تأمينها يف حال عدم التزام معيد 

  .التأمني بالتزاماته مبوجب اتفاقيات إعادة التأمني
  

   األدوات املالية  ٢- ٢٩
  املالية إدارة املخاطر

املالية املوقوفة بتاريخ  لتزاماتواال صولفرق جوهري بني القيمة الدفرتية والقيمة العادلة لأل يوجد ال
  .املايل املركزبيان 

 : تتمثل املخاطر اليت تواجهها الشركة من استخدامها لألدوات املالية فيما يلي

 االئتمان خماطر   -

  السيولة خماطر   -
  السوق خماطر   -

يعرض هذا اإليضاح معلومات عن تعرض الشركة لكل خطر من املخاطر املذكورة أعاله وغايات 
  . وسياسات وأساليب الشركة إلدارة رأس املال

  

  .يهواإلشراف عل تقع على جملس اإلدارة املسؤولية الكلية عن وضع إطار عمل إدارة املخاطر بالشركة
   



 
  )شركة مساهمة مغفلة ( السورية الكويتية للتأمين  الشركة   

  الجمهورية العربية السورية –دمشق 
  ـ اإليضاحات املتممة للبيانات املاليةتابع 

 ٣١/١٢/٢٠١٢عن السنة املنتهية يف

٤٥ 

 

  
 االئتمان  خماطر  -أ 

يف مدى تعرض الشركة خلسائر مالية يف حالة عدم قدرة أحد األطراف املتعامل  االئتمان خماطرتمثل ت
معهم على تنفيذ تعاقدهم مـع الشـركة وتنشـأ بصـفة أساسـية مـن الـذمم التجاريـة املدينـة واالسـتثمارات 

  . املتاحة للبيع
  

يشكل النقد وما يف حكمه والودائع لدى البنوك وأقساط وأرصدة تأمني حتت التحصيل 
احلد  اجملمدةوالوديعة  ونخر ستثمارات املتاحة للبيع وشركات التأمني وإعادة التأمني واملدينون اآلواال

  :وذلك على النحو التايل . ٣١/١٢/٢٠١٢األقصى من خطر االئتمان الذي تتعرض له الشركة يف 
    

  المبلغ المسجل  
  ٢٠١١  ٢٠١٢  

  ليـرة سوريــة  ليـرة سوريــة  
  ٢٤١ ٤٣٦ ٣٢٨  ٣٦٤ ٦٤٣ ٦٦٦ )الصندوق يف النقديةعدا ( وما يف حكمه نقد

  ١ ٣٤٣ ٩٢٥ ٢٥٨  ١ ٢٢٠ ٦٨٢ ٢٨٦ ودائع لدى البنوك
  ٩٩ ٥٢٨ ٧٧٩  ٣٧ ٤٧٩ ٧٠١ أقساط وأرصدة تأمني حتت التحصيل

  ٩ ٩٩٤ ٢٨٩  ١١ ٥٢٣ ٨٥٥ استثمارات متاحة للبيع
  ٣٢ ٥١٤ ١٧٦   ٢٩٥ ٩٩٨ ٥٤٨    )املدينة(ذمم شركات التأمني وإعادة التأمني 

  ١٢٩ ٠٣٢ ٩٣٠  ٩٦ ٤٤٣ ٨٦٨  )عدا املصروفات والعموالت املدفوعة مقدماً (مدينون آخرون 
  ٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠  ٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠  وديعة جممدة

 ١ ٨٨١ ٤٣١ ٧٦٠  ٢ ٠٥١ ٧٧١ ٩٢٤ 
  

  القروض والذمم املدينة
ظهر الذمم التجارية املدينة والذمم املدينة األخرى بقيمة الفاتورة ناقصاً تتنص سياسة الشركة على أن 

ألية مبالغ لن يتم حتصيلها، يتم تقدير الديون املشكوك بتحصيلها عندما يصبح حتصيل   االخنفاض
عندما ال يعود هناك  -إن وجدت  - يتم االعرتاف بالديون املعدومة . كامل املبلغ غري مؤكد

  .هااحتمال السرتداد
للحد من تعرضها خلسائر كبرية نتيجة عدم الوفاء بالسداد من قبل الذمم التجارية املدينة تقوم الشركة 
بتقييم الوضع املايل للعمالء، وبتاريخ كل تقرير تقوم بتحديث اإلسرتاتيجية االئتمانية مع التأكد من 

  . -  إذا لزم األمر -وجود خمصص مناسب الخنفاض القيمة 
   



 
  )شركة مساهمة مغفلة ( السورية الكويتية للتأمين  الشركة   

  الجمهورية العربية السورية –دمشق 
  ـ اإليضاحات املتممة للبيانات املاليةتابع 

 ٣١/١٢/٢٠١٢عن السنة املنتهية يف

٤٦ 

 

  

  :يوم  ٣٦٠وحىت  حتليل أرصدة العمالء طبقاً ألعمار الديون وذلك من صفر يوموفيما يلي 
  

  ٣١/١٢/٢٠١١  ٣١/١٢/٢٠١٢  
  ليـرة سوريــة  ليـرة سوريــة  

      أرصدة العمالء
  ٨٥ ٠٦٨ ٢٠٤  ٣٣ ٣٦٩ ١٩٦  ٣٠العمالء من صفر إىل 

  ٢ ٣٩٧ ٩٩٩  ١ ٢٥٤ ٣٥٧  ٦٠إىل  ٣١العمالء من 
  ١ ٨٦٣ ٦٢١   ٦٣٨ ١٥٠  ٩٠إىل  ٦١العمالء من 
  ٨٣٩ ٠١٥  ١ ٢٠٤ ١٥٦  ١٢٠إىل  ٩١العمالء من 
  ٢ ٢٤٩ ٨٥٦  ١ ٢٧٠ ٧٩١  ٣٦٠إىل  ١٢١العمالء من 

    ٣٩ ٤٣٨ ١٩٥    ٣٤ ٩٤٤ ٤٩٣  ٣٦٠أكثر من 
  ١٣١ ٨٥٦ ٨٩٠  ٧٢ ٦٨١ ١٤٣  

  )  ٣٢ ٣٢٨ ١١١(   )     ٣٥ ٢٠١ ٤٤٢(  االخنفاض يف القيمة
  ٩٩ ٥٢٨ ٧٧٩      ٣٧ ٤٧٩ ٧٠١    

 

 : ٣١/١٢/٢٠١٢للسنة املنتهية يف  االخنفاض يف قيمة الذمم املدينةوفيما يلي حركة 
  

  المكون خالل السنة  الرصيد في أول السنة  
المستخدم خالل 

  السنة
الرصيد في آخر 

  السنة
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية  ليرة سورية  

    ٣٥ ٢٠١ ٤٤٢    -    ٢ ٨٧٣ ٣٣١    ٣٢ ٣٢٨ ١١١  أقساط وأرصدة تأمني حتت التحصيل
  

 : ٣١/١٢/٢٠١١للسنة املنتهية يف  االخنفاض يف قيمة الذمم املدينةوفيما يلي حركة 
  

  المكون خالل السنة  الرصيد في أول السنة  
المستخدم خالل 

  السنة
الرصيد في آخر 

  السنة
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية  ليرة سورية  

    ٣٢ ٣٢٨ ١١١  )  ١١ ٢٣٦(    ٦ ٩٠٤ ٣٦٦    ٢٥ ٤٣٤ ٩٨١  أقساط وأرصدة تأمني حتت التحصيل
  

  

 السيولة خماطر  -ب 

ا املتعلقة بعقود التأمني وااللتزامات  تتمثل خماطر السيولة يف عدم قدرة الشركة على مقابلة التزاما
  .قداً أو عن طريق أصل مايل آخرنواليت يتم تسويتها إما  املالية عند استحقاقها

 

السيولة على أساس شهري وتعمل اإلدارة على التأكد من توفر األموال النقدية تتم مراقبة متطلبات 
  .الكافية للوفاء بااللتزامات عند نشوئها

 

ا حسب االلتزامات التعاقدية غري  يوضح اجلدول التايل تواريخ استحقاق أصول الشركة والتزاما
 .ليها فائدةكما أنه ال يرتتب على الشركة أية التزامات تستحق ع. املخصومة



 
  )شركة مساهمة مغفلة ( الشركة السورية الكويتية للتأمين     

  الجمهورية العربية السورية –دمشق 
  للبيانات املاليةتابع ـ اإليضاحات املتممة 

 ٣١/١٢/٢٠١٢عن السنة املنتهية يف 

٤٧ 

 

  ٢٠١١كانون األول   ٣١  ٢٠١٢كانون األول   ٣١  
  المجموع بدون استحقاق  أكثر من سنة  أقل من سنة  المجموع بدون استحقاق  أكثر من سنة  أقل من سنة 
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 

         األصول
  ٣٤ ٠٨٦ ٩٩٨  ٣٤ ٠٨٦ ٩٩٨ - -   ٣٥ ٧١١ ٤٤٥  ٣٥ ٧١١ ٤٤٥ -  -  ممتلكات ومعدات 
 ١٣ ٠٦٢ ٧٤٨ ١٣ ٠٦٢ ٧٤٨ - -   ٨ ٦٧٤ ٣٢١  ٨ ٦٧٤ ٣٢١ -  - أصول غري ملموسة

  ٩ ٩٩٤ ٢٨٩ -  ٩ ٩٩٤ ٢٨٩ -   ١١ ٥٢٣ ٨٥٥ -    ١١ ٥٢٣ ٨٥٥  -  استثمارات متاحة للبيع
  ١٦ ١٢٠ ٥٥٧ - -  ١٦ ١٢٠ ٥٥٧ ١٤ ٤٣٤ ٠٠٢ -   -    ١٤ ٤٣٤ ٠٠٢  استثمارات بغرض املتاجرة

  ٥٣ ٠٦١ ١٢٧ - -  ٥٣ ٠٦١ ١٢٧ ٣٧ ٢٢٣ ٨٧٥ -  -   ٣٧ ٢٢٣ ٨٧٥  حصة معيدي التأمني من احتياطي  أقساط غري مكتسبة
  ٣١٧ ٠٦٩ ٩١٤ -  ١٠٤ ٦٣٣ ٠٧٢  ٢١٢ ٤٣٦ ٨٤٢ ٢٥٦ ٤٣٨ ٣٠٤ -  ٤١ ٢٤٣ ١٥٨  ٢١٥ ١٩٥ ١٤٦  حصة معيدي التأمني من احتياطي تعويضات حتت التسوية

  ٤ ٨٦٣ ٠٥٩ - -  ٤ ٨٦٣ ٠٥٩ ٣ ٧٩٣ ٢٥٩ -  -  ٣ ٧٩٣ ٢٥٩  حصة معيدي التأمني من االحتياطي احلسايب
 ٣٢ ٥١٤ ١٧٦ -  -  ٣٢ ٥١٤ ١٧٦ ٢٩٥ ٩٩٨ ٥٤٨  -  -  ٢٩٥ ٩٩٨ ٥٤٨  )املدينة ( التأمني  وإعادةذمم شركات التامني 
  ١ ٣٤٣ ٩٢٥ ٢٥٨ -  ١٥٢ ١٦٧ ٤٨٧  ١ ١٩١ ٧٥٧ ٧٧١ ١ ٢٢٠ ٦٨٢ ٢٨٧  -  ٥٥٩ ٣٠١ ٧٥٢  ٦٦١ ٣٨٠ ٥٣٥  ودائع لدى البنوك

  ٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠ -  ٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠ -  ٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠ -   ٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠ -   (*) وديعة جممدة
  ١٤٨ ٠٥٩ ٢٠٣ - -  ١٤٨ ٠٥٩ ٢٠٣ ١١٧ ٠٢٥ ٩٦٩ -  -  ١١٧ ٠٢٥ ٩٦٩ مدينون آخرون ومصاريف مدفوعة مقدما

  ٩٩ ٥٢٨ ٧٧٩ - -   ٩٩ ٥٢٨ ٧٧٩ ٣٧ ٤٧٩ ٧٠١ -  -   ٣٧ ٤٧٩ ٧٠١ أقساط وأرصدة تأمني حتت التحصيل
  ٢٤٢ ٤٢٣ ١٧٦ - -  ٢٤٢ ٤٢٣ ١٧٦ ٣٦٥ ٠٣٧ ٢١٠ -  -  ٣٦٥ ٠٣٧ ٢١٠  نقد وما يف حكمه

ا بغرض البيع       ٣ ٤٠٠ ٠٠٠   -   -    ٣ ٤٠٠ ٠٠٠    ٣ ٤٠٠ ٠٠٠     -      -     ٣ ٤٠٠ ٠٠٠  أصول حمتفظ 
   ٢ ٣٤٣ ١٠٩ ٢٨٤     ٤٧ ١٤٩ ٧٤٦  ٢٩١ ٧٩٤ ٨٤٨  ٢ ٠٠٤ ١٦٤ ٦٩٠ ٢ ٤٣٢ ٤٢٢ ٦٧٧   ٤٤ ٣٨٥ ٧٦٦  ٦٣٧ ٠٦٨ ٧٦٥  ١ ٧٥٠ ٩٦٨ ٢٤٥  مجموع األصول

          االلتزامات 
  ٢٦٥ ٦٢٠ ٧٢٠ -  ٤٢ ٩٤١ ٧٤٣  ٢٢٢ ٦٧٨ ٩٧٧ ٢٣٥ ٥٦٨ ٨٠٦ - ٩ ٩١٧ ٢٤٢ ٢٢٥ ٦٥١ ٥٦٤  احتياطي أقساط غري مكتسبة 

  ٩٢٤ ٦٢٣ ٥٠٥ -  ٢٧٧ ٣٨٧ ٠٨٧  ٦٤٧ ٢٣٦ ٤١٨ ٩٧٧ ٦٧٠ ٦٩٤ - ١٤٦ ١٦٠ ٥١٥ ٨٣١ ٥١٠ ١٧٩ احتياطي تعويضات حتت التسوية
  ٩ ٢٨٢ ٦٧٢ - -  ٩ ٢٨٢ ٦٧٢ ٩ ١٧٠ ٣٩٦ - -  ٩ ١٧٠ ٣٩٦ احتياطي حسايب
  ٢٦٤ ٢١٢ ٨٣٠   -   -  ٢٦٤ ٢١٢ ٨٣٠   ٣١١ ١٣٨ ٢٢٤     -   ٣٥ ٤٥٦ ٥٣٧   ٢٧٥ ٦٨١ ٦٨٧ التزامات أخرى

   ١ ٤٦٣ ٧٣٩ ٧٢٧   -  ٣٢٠ ٣٢٨ ٨٣٠   ١ ١٤٣ ٤١٠ ٨٩٧ ١ ٥٣٣ ٥٤٨ ١٢٠     - ١٩١ ٥٣٤ ٢٩٤   ١ ٣٤٢ ٠١٣ ٨٢٦  مجموع االلتزامات
  

  ). ١٣راجع إيضاح ( إلزامية حسب متطلبات هيئة اإلشراف على التأمني جتدد تلقائيا متثل اجملمدة وديعة ( * ) 
  



 
  )شركة مساهمة مغفلة ( الشركة السورية الكويتية للتأمين   

  الجمهورية العربية السورية –دمشق 
  للبيانات املاليةتابع ـ اإليضاحات املتممة 

 ٣١/١٢/٢٠١٢عن السنة املنتهية يف 

٤٨ 

 

  السوق خماطر  -ج 
وأسعار  السوق يف التغريات يف األسعار واليت تنشأ من التغري يف أسعار الصرف والفوائد خماطرتمثل ت

. -إن وجدت-األوراق املالية اليت قد تؤثر على إيرادات الشركة أو تكلفة االحتفاظ باألدوات املالية 
سوق هو إدارة ورقابة املخاطر السوقية اليت قد تتعرض هلا الشركة ال خماطرإن اهلدف من إدارة 

ا إىل احلد املقبول   .للوصول 
الغرض من إدارة خماطر السوق هو الرقابة على تعرض الشركة خلطر السوق ووضعها ضمن حدود 

 إدارة الشركة حاليًا تفكر يف وضع تلك. ، ويف نفس الوقت احلصول على العائد األمثل  مقبولة
املقاييس املقبولة ، وذلك بناء على أمهية اخلطر الذي ميكن القبول به والذي يتم مراجعته بصورة 

  .يومية
  

  العمالت خماطر
حدوث تقلبات يف قيمة األدوات املالية نتيجة تغريات يف أسعار صرف تتعرض الشركة إىل خماطر 

  .العمالت األجنبية
  .لتخفيف خماطر تقلبات أسعار العمالت األجنبية للتحوطوال يوجد لدى اإلدارة سياسة 

 

 البيانات املالية ما يعادل مبلغ ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األجنبية يف تاريخ صولبلغت قيمة األ
وفيما يلي ) لرية سورية/  ٣٣٣ ٢٤٨ ٤٣٥ / مبلغ: ٢٠١١(لرية سورية /  ٤٩٠ ١٣١ ٢٥٨/ 

 :أرصدة العمالت األجنبية
  

  ٣١/١٢/٢٠١١  ٣١/١٢/٢٠١٢  
  يورو أوروبي  دوالر أمريكي  يورو أوروبي  دوالر أمريكي  

  ٥ ٥٧٩  ١٣٣ ٤٥٦  ٧٩ ٩٩٠  ١٣١ ٨٨٧  وما يف حكمهنقد 
  ١٦٢ ٨٥٠  ٤ ٠٢٧ ١٤٢  ١ ١٠٩ ١٥٦  ٢ ٩٩٠ ٢٧٧  لدى البنوكودائع 

  ١ ٣٨٥  ٦٣٨ ١٠٤  -  ١٥٧ ٨٩٧  أقساط وأرصدة تأمني حتت التحصيل
  ٢٣ ٣٤٣  ٢٢٢ ٠٧٨  ٥٠ ٩١١  ١ ٢٢٤ ٠٢٢  ذمم شركات التأمني وإعادة التأمني 

  -  ٧٨٨ ٨٨٠  -  ١٨٨ ٠١٣  مدينون آخرون
    -  )   ٨١ ٢٠٥(      -  )   ٤ ٥٠٢(  آخروندائنون 

    ١٩٣ ١٥٧    ٥ ٧٢٨ ٥٤٥    ١ ٢٤٠ ٠٥٧    ٤ ٦٨٧ ٥٩٤  صايف العمالت األجنبية
 

  : السنةوفيما يلي بيان بأسعار الصرف املستخدمة خالل 
 

  الصرفوسطي سعر   سعر الصرف المستخدم  
  للسنة المنتهية في  في تاريخ البيانات المالية  
  ٣١/١٢/١٢٠١  ٣١/١٢/٢٢٠١  ٣١/١٢/١٢٠١  ٣١/١٢/٢٢٠١  

  ٤٨,٢٥  ٦٤,٦٦  ٥٥,٧٢  ٧٧,٥١  دوالر أمريكي
  ٦٧,١٧  ٨٣,١٥  ٧٢,٧٩  ١٠٢,٢٥  يورو أورويب

   



 
  )شركة مساهمة مغفلة ( السورية الكويتية للتأمين  الشركة   

  الجمهورية العربية السورية –دمشق 
  ـ اإليضاحات املتممة للبيانات املاليةتابع 

 ٣١/١٢/٢٠١٢عن السنة املنتهية يف

٤٩ 

 

  
  
  

  حتليل احلساسية 
األجنبية للتقلبات يف أسعار يبني اجلدول أدناه مدى تعرض أصول والتزامات الشركة بالعمالت 

   حيث مت إجراء حتليل لتأثري التقلبات احملتملة يف أسعار الصرف ٣١/١٢/٢٠١٢الصرف كما يف 
مقابل اللرية السورية بعد األخذ يف االعتبار ثبات باقي املتغريات يف ) ضمن حدود مقبولة نسبيًا ( 

بينما تعكس . خنفاض احملتمل يف الدخل وتعكس القيمة السالبة يف اجلدول صايف اال. بيان الدخل 
القيمة املوجبة صايف الزيادة احملتملة يف الدخل ، كما ال يأخذ هذا التحليل بعني االعتبار املعامالت 

ا إدارة    .للتخفيف من أثر التقلبات يف أسعار الصرفالشركة اليت تقوم 
  

  

    ٢٠١١  ٢٠١٢  
  األثر على الربح  نقص/ زيادة   األثر على الربح  نقص/ زيادة   

  ليرة سورية  %في سعر الصرف   ليرة سورية  %في سعر الصرف   العملة
  ٣١ ٩١٨ ٩٤٧±   % ١٠±   ٣٦ ٣٣٣ ٥٤٤±   % ١٠±   دوالر أمريكي

  ١ ٤٠٥ ٨٩٦±   % ١٠±   ١٢ ١٥٩ ٠١٨±   % ١٠±   يورو
  

  سعر األوراق املالية خماطر
متثل خماطر أسعار األسهم خماطر . وأوراق بغرض املتاجرة متلك الشركة حالياً أوراق مالية متاحة للبيع

اخنفاض القيمة العادلة لألسهم نتيجة للتغريات يف مستويات مؤشرات األسهم وقيمة األسهم 
  .الفردية، ينشأ التعرض ملخاطر أسعار األسهم من احملفظة االستثمارية للشركة

  

ري يف القيمة العادلة لالستثمارات يف األسهم يظهر اجلدول التايل التأثري على األسهم نتيجة للتغ
املقيمة بالقيمة العادلة كما يف تاريخ البيانات املالية نظراً للتغري املتوقع يف مؤشرات األسهم ، مع بقاء 

 :املتغريات األخرى ثابتة 
  

    ٢٠١١  ٢٠١٢  
  األثر على األسهم  نقص/ زيادة   األثر على األسهم  نقص/ زيادة  

  ليرة سورية  %في سعر الصرف   ليرة سورية %األسهم في أسعار   
  ٢ ٦١١ ٤٨٥±   % ١٠±   ٢ ٩٥٧ ٨٥٧±   % ١٠±   متاحة للبيع استثمارات

  
   



 
  )شركة مساهمة مغفلة ( السورية الكويتية للتأمين  الشركة   

  الجمهورية العربية السورية –دمشق 
  ـ اإليضاحات املتممة للبيانات املاليةتابع 

 ٣١/١٢/٢٠١٢عن السنة املنتهية يف

٥٠ 

 

 
 كفاية رأس المال -٣٠

تتبع الشركة سياسة إلدارة رأس املال حول حتديد كفاية االموال اخلاصة وذلك متاشيًا مع قرار هيئة االشراف 
تقل نسبة أن ال ، حيث يشرتط القرار  ١١/١٢/٢٠٠٨الصادر بتاريخ )  ٢١٠/١٠٠( على التأمني رقم 

  % ) . ١٥٠( لدى الشركة عن ) س املال كفاية رأ( هامش املالءة 
 :ب نسبة هامش املالءة كما يلي يتم احتسا 

  

 
  ٢٠١١  ٢٠١٢ 

 ليرة سورية ليرة سورية
 ٩٥٣ ٠٧٥ ٧٨١  ٦٥٥ ٨٧٤ ٨٩٨   رأس املال املتوفر 
  :رأس املال املطلوب

  ١٤٠ ٥١٨ ٩١٣  ١١١ ٥٩٨ ٨٥٦  صولرأس املال املطلوب مقابل خماطر األ
  ١٥٥ ٨٦٩ ٦٠٦  ١٧١ ٧٧٠ ٦١١ كتتابية اال  االلتزاماترأس املال املطلوب مقابل 

  ٨٦ ٤٣٩ ٤٦٣  ٨٢ ٩٣٣ ٢١٩ رأس املال املطلوب مقابل خماطر معيدي التأمني
    ٥٢٤ ١٧٦   ٣ ١٥٩ ٥٥٠ رأس املال املطلوب مقابل خماطر تأمني احلياة 

  ٣٨٣ ٣٥٢ ١٥٨ ٢٣٦ ٤٦٢ ٣٦٩  جمموع رأس املال املطلوب
    % ٢٠٤ ٢٤٣ %   نسبة هامش املالءة 

  
 التدفقات النقديةإيضاح متمم لبيان  -٣١

ية اليت متت خالل السنة حىت يتفق لغرض إعداد بيان التدفقات النقدية ، مت استبعاد أثر املعامالت غري النقد
  :بيان التدفقات النقدية ومتطلبات األساس النقدي اليت تُعد بناء عليه وذلك على النحو التايل 

  

  
   

  النقد  
  ومعادالت النقد

  أقساط وأرصدة تأمين 
  تحت التحصيل

شركات التأمين وإعادة 
  التأمين

  دائنون
  وأرصدة دائنة أخرى

  مدينون
  وأرصدة مدينة أخرى

  ٣١ ٠٣٣ ٢٣٤  )  ٢٣ ٥٣٢ ٢٩٤(  )  ٢٩١ ٣٢٠ ٢٨٨(   ٦٢ ٠٤٩ ٠٧٨  )  ١٢٢ ٦١٤ ٠٣٤(   ٣١/١٢/٢٠١٢التغري يف بيان املركز املايل 
            

  ١ ٣٧٤ ٧٨٥  ٢٠ ٠٦٣  ١٧ ٦٩٣ ٧٧١  ١ ٦٣٤ ٠٧٤  ٢ ٤١٢ ٠٠٨  فروقات أسعار الصرف
  ٥١ ٢٥٠ ٣٢٧  -   -   -   -   فوائد دائنة مستحقة

  -   -   -   )  ٢ ٨٧٣ ٣٣١(   -   خسائر االخنفاض يف القيمة
    ٥٥٠ ٢١١    -     -     -     -   مصروف ضريبة الدخل

   ٨٤ ٢٠٨ ٥٥٧  )  ٢٣ ٥١٢ ٢٣١(  )  ٢٧٣ ٦٢٦ ٥١٧(    ٦٠ ٨٠٩ ٨٢١  )  ١٢٠ ٢٠٢ ٠٢٦(   ٣١/١٢/٢٠١٢التغري يف بيان التدفقات النقدية 



 
  )شركة مساهمة مغفلة ( السورية الكويتية للتأمين  الشركة   

  الجمهورية العربية السورية –دمشق 
  ـ اإليضاحات املتممة للبيانات املاليةتابع 

 ٣١/١٢/٢٠١٢عن السنة املنتهية يف

٥١ 

 

  
 
 أحداث هامة -٣٢

ألحداث أثرت تأثرياً ملموساً على القطاعات  ٢٠١٢و  ٢٠١١تتعرض اجلمهورية العربية السورية خالل عامي 
ويعتمد حجم تأثري .  االقتصاديةملموس لألنشطة  اخنفاضبوجه عام وأدت يف معظم األحوال إىل  االقتصادية

هذه األحداث وما يرتتب عليها  انتهاءاألحداث املشار إليها على املدى املتوقع والفرتة الزمنية اليت ينتظر عندها 
  .آثارمن 
 

  أرقام المقارنة -٣٣
ليس إلعادة التبويب . احلالية  السنةطريقة العرض املتبعة يف  مت إعادة تبويب بعض أرقام املقارنة لتتفق مع

  .املذكورة أثر على صايف الربح أو اخلسارة لسنة املقارنة أو حقوق امللكية
  

              


