
 

 

  للتأمين  الكويتيةالشركة السورية 
  شركة مساهمة مغفلة عامة

  البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات المستقل
  ٧٢٠١كانون األول   ٣١للسنة المنتهية في 



 

 

  
  

  للتأمين  الكويتيةالسورية  الشركة
  شركة مساهمة مغفلة عامة

  البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات المستقل
  ٧٢٠١كانون األول   ٣١هية في للسنة المنت

  
  

  جدول المحتويات
  
  

  ةـصفح  
  

  ٤-١  تقرير مدقق احلسابات املستقل
  

  البيانات املالية
  

  ٦-٥ بيان الوضع املايل  
  

  ٨-٧  بيان الدخل الشامل  
  

  ٩  بيان التغيريات يف حقوق املسامهني  
  

  ١١- ١٠  بيان التدفقات النقدية  
  

  ٤٩- ١٢  إيضاحات حول البيانات املالية  
  















 

   تشكل جزءاً أساسياً من املعلومات املالية ٣٦إىل الرقم  ١إن اإليضاحات املرفقة من الرقم 

- ٧  - 

  للتأمين  الكويتيةالشركة السورية 
  شركة مساهمة مغفلة عامة

  املبيان الدخل الش
      

  

    كانون األول ١٣المنتهية في لسنة ل      
    ٦٢٠١      ٧٢٠١   إيضاح  

    ل.س.      ل.س.      
  :اإليرادات

ا       ٦٢٥,٥٢٣,٤٥٧        ٥٣٩,٧٩٦,١٥٢    ٢٤  إمجايل األقساط املكتتب 
ا   )  ٢٨,٢٦٧,٢١٥(  )  ٣٦,٥٣٠,٠٢٢(  ٤٢  حصة معيدي التأمني من إمجايل األقساط املكتتب 

ا       ٥٩٧,٢٥٦,٢٤٢        ٥٠٣,٢٦٦,١٣٠      صايف األقساط املكتتب 
  )  ٣٨٠,٩٧١,٧٤(      ٢٨,٩٥٩,٧٣٦    ٤٢  يف احتياطي أقساط غري مكتسبة  صايف التغري

      ٥١٦,٢٨٤,٤٩٩        ٥٣٢,٢٢٥,٨٦٦      صايف أقساط التأمني
      ١٦,٥٧٩,٩١٣        ١٤,٩٧٧,٢٩٢    ٢٥  عموالت مقبوضة

      -          ٢,٤٣٤,٧٢٢    ٣٢  إيرادات أخرى 

      ٢٥٣٢,٨٦٤,٤١        ٥٤٩,٦٣٧,٨٨٠       يراداتاإل إمجايل    

  :المصاريف

  )  ٢٠٨,٤٦٨,٨٣٨(  )  ٢١٩,٩٤٥,٠٩٨(  ٢٦  ايل املطالبات املدفوعةإمج
      ٤٧,٥١٨,٢٤٦        ٦٢,٤٦٠,٠٣٠    ٦٢  حصة معيدي التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة

  )  ١٦٠,٩٥٠,٥٩٢(  )  ١٥٧,٤٨٥,٠٦٨(    صايف املطالبات املدفوعة
 مطالبات قيد التسوية ومطالباتصايف التغري يف 

      ٥٥٢,٦٥٩,٧٣    )  ٣,٥٨٧,٦٨٧(  ٦٢  احدثت ومل يبلغ عنه  
  )  ١٠٨,٢٩٠,٨٥٧(  )  ١٦١,٠٧٢,٧٥٥(    صايف املطالبات

  )  ٦٠,٠٥٤,٤٥١(  )  ٥٢,٨٩٢,٤٢٧(  ٢٧  عموالت مدفوعة ومصاريف إنتاج أخرى
  )  ٣٠,٩٠٥,٧٤٣(  )  ٧٠,٠٧٤,٣٧٧(  ٣٢  أقساط اتفاقيات فائض اخلسارة

  )  ٣٦,٦٩٠,٦٩٩(  )  ٣٠٥,٥٩٠,٣٥(  ٣١  رسوم هيئة اإلشراف على التأمني ورسوم أخرى
  )  ٠٢٣٥,٩٤١,٧٥(  )  ٣١٩,٣٤٥,١٤٩(    إمجايل املصاريف    

      ٢٩٦,٩٢٢,٦٦٢        ٢٣٠,٢٩٢,٧٣١      (األرباح الفنية) صايف األرباح فروع التأمني
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  الشركة السورية الكويتية للتأمين 
  شركة مساهمة مغفلة عامة

  / تابعبيان الدخل الشامل 
      

  

    كانون األول ١٣ي المنتهية فلسنة ل      
    ٦٢٠١      ٧٢٠١   إيضاح  

    ل.س.      ل.س.      
      ١٣١,٦٧٦,٤٣٦        ١٢٧,١٥٩,٣٧٠      فوائد من ودائع لدى املصارف 

      ١,٩١٢,٥٤٩          ١٦٣,١٩٩      نتاج معنيإإيرادات أخرى متنوعة غري مرتبطة خبط 
      ١,٨١٠,٢٨٨        ٤,٦٩٧,٣٦٧      إيرادات نامجة عن توزيعات أرباح استثمارات مالية

        ٨٨,٨٣٥    )    ٧٦,٠١٢(    أرباح التخلي عن موجودات ثابتة(خسائر) /  
      ٩٩٩,٨٧٤,٠٣٢    )  ٥٠٣,٧٧٥,٥١٠(    مكاسب غري حمققة ناجتة عن تغريات أسعار الصرف(خسائر) / 

ا    )  ١٣٧,٧١٨,٥٣٧(  )  ١٥٥,٠٤٢,٤١٦(  ٢٨  رواتب وأجور وملحقا
  )  ٩٨,٢٢٤,٢٨٣(  )  ٩٥,٧٠١,٥٤١(  ٢٩  مصاريف إدارية وعمومية
  )  ٤٠,٤٤٩,٥٥٠(  )  ٤٤,٥١٠,٦٥٥(  ١٥،١٤  االستهالكات واإلطفاءات

  )  ١٣,٥٠٤,٢٩٤(      ٦,١٥٤,٤٠٥    ٩  ديون مشكوك يف حتصيلها )خمصصاسرتداد / (
  ناجتة عن إعادة تقييمأرباح 

        ٣٨٢,٢٤٨        ١٣,٧٤٥,٦٣٨    ٨  استثمارات مالية بغرض املتاجرة   
      -          ٣٤,٣٧٣,٧٥٠      متوفرة للبيعمالية حمققة من بيع استثمارات  أرباح

      ١٦١,٩٧٦,٣٢٣        ٩١,٩١٤,٦٩١      األرباح الناجتة من فروقات أسعار الصرف احملققة

        )٠٠٧,٨٢٤,٠٤٧,١    )  ٥٢٠,٨٩٧,٧١٤      
      ١,٣٠٤,٧٤٦,٧٠٩    )  ٢٩٠,٦٠٤,٩٨٣(    قبل الضريبة سنةأرباح ال(خسائر) / 
  )  ٥١,٨٢٠,٩٥٦(  )  ٢٢,٧٢٥,٠٢٣(  ٢١  ضريبة الدخل مصروف
      ١,٢٥٢,٩٢٥,٧٥٣    )  ٣١٣,٣٣٠,٠٠٦(    أرباح السنة(خسائر) /  صايف

      ٥٥,٣٣٨,٨٠٠        ٥٨٢,٢٤٣,٧٧٠     دخل شامل آخر

      ١,٣٠٨,٢٦٤,٥٥٣        ٢٦٨,٩١٣,٧٦٤      جمموع الدخل الشامل
      ١٤٧,٤٠      )  ٣٦,٨٦  (  ٣٠  ية واملخففةساسرحبية السهم األ
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- ٩  - 

  للتأمين  الكويتية السورية الشركة
  شركة مساهمة مغفلة عامة

  المساهمين يرات في حقوق يبيان التغ
   

  

                  التغير المتراكم                
      مكاسب غير محققة            في القيمة                
     متراكمة ناتجة عن             ستثماراتالعادلة لال                
    المجموع      تغيرات أسعار الصرف      المتراكمةاح األرب      للبيع المتوفرةالمالية       احتياطي قانوني      رأس المال    
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.    

    ٢,٢٢٦,٠٥٠,٥١١    ١,٢٦٩,٣٠٦,٠٧٢    ٤٠,٨٤٦,٤٠٣    ٢١,٢٣٨,٤٠٠    ٤٤,٦٥٩,٦٣٦    ٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠١٦الثاين كانون   ١الرصيد 
  )  ٣٤,٠٠٠,٠٠٠(    -    )  ٣٤,٠٠٠,٠٠٠(    -      -      -    ٢٠١٥توزيع أرباح عام 

    -      -    )  ٣٠,٤٨٧,٢٦٨(    -      ٣٠,٤٨٧,٢٦٨    -    ٢٠١٦احتياطي قانوين عن أرباح 
    ٣٠٨,٢٦٤,٥٥٣,١    ٩٩٩,٨٧٤,٠٣٢    ٢٥٣,٠٥١,٧٢١    ٥٥,٣٣٨,٨٠٠    -      -    ٢٠١٦جمموع الدخل الشامل لعام 

    ٠,٣١٥,٠٦٤٣,٥٠    ٢٦٩,١٨٠,١٠٤,٢    ٢٢٩,٤١٠,٨٥٦    ٧٦,٥٧٧,٢٠٠    ٧٥,١٤٦,٩٠٤    ٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠١٦كانون األول   ٣١الرصيد 
  )  ٨٥,٠٠٠,٠٠٠(    -    )  ٨٥,٠٠٠,٠٠٠(    -      -      -    ٢٠١٦توزيع أرباح عام 

  )  ١٥,٠٠٠,٠٠٠(    -    )  ١٥,٠٠٠,٠٠٠(    -      -      -    مكافآت جملس اإلدارة
    -      -    )  ١٩,٩٤٢,٤٨٨(    -      ١٩,٩٤٢,٤٨٨    -    ٢٠١٧احتياطي قانوين عن أرباح 

    ٢٦٨,٩١٣,٧٦٤  )  ٥٠٣,٧٧٥,٥١٠(    ١٩٠,٤٤٥,٥٠٤    ٨٢,٢٤٣,٧٧٠٥    -      -    ٢٠١٧جمموع الدخل الشامل لعام 

    ٣,٦٦٩,٢٢٨,٨٢٨    ١,٧٦٥,٤٠٤,٥٩٤    ٩١٣,٨٧٢,٩٩٢    ٦٥٨,٨٢٠,٩٧٠    ٩٥,٠٨٩,٣٩٢    ٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠١٧كانون األول   ٣١الرصيد 
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  للتأمين الكويتيةالشركة السورية 
  شركة مساهمة مغفلة عامة
  بيان التدفقات النقدية 

      

    كانون األول  ٣١لمنتهية في للسنة ا      
    ٦٢٠١      ٧٢٠١    إيضاح  

  ل.س.          ل.س.            
  :التشغيليةالتدفقات النقدية من النشاطات 

      ١,٣٠٤,٧٤٦,٧٠٩    )  ٢٩٠,٦٠٤,٩٨٣(    قبل ضريبة الدخل السنةأرباح (خسائر) / 
  إىل صايف النقد الناتج من النشاطات التشغيلية: للوصولتعديالت 

      ٨٠,٩٧١,٧٤٣    )  ٢٨,٩٥٩,٧٣٦(  ٣٢  قساط غري مكتسبةاحتياطي أصايف التغري يف   
      ٢١,٤٢٩,٦٧٠       ٧١,١٤٣,٧٠٤    ٣٢  صايف التغري يف مطالبات قيد التسوية  
  )  ٧٤,٠٨٩,٤٠٥(  )  ٦٧,٥٥٦,٠١٧(  ٣٢   يبلغ عنهاملصايف التغري يف مطالبات   
      ٤٠,٤٤٩,٥٥٠       ٤٤,٥١٠,٦٥٥    ١٥،١٤  وإطفاءات االستهالكات  
      ١٣,٥٠٤,٢٩٤    )  ٦,١٥٤,٤٠٥(  ٩  هاحتصيل مؤونة ديون مشكوك يفداد) / خمصص (اسرت   
  )    ٨٨,٨٣٥(       ٧٦,٠١٤    ١٤  مادية عن موجودات ثابتة التخلي )أرباحخسائر / (  
  )    ٣٨٢,٢٤٨(  )  ١٣,٧٤٥,٦٣٨(  ٨  املالية بغرض املتاجرة الستثماراتا ناجتة عن إعادة تقييم أرباح 
      -      )  ٣٤,٣٧٣,٧٥٠(  ٧  للبيع متوفرةستثمارات مالية أرباح حمققة من بيع ا  
  )  ٩٩٩,٨٧٤,٠٣٢(     ٥٠٣,٧٧٥,٥١٠      الناجتة عن تغريات أسعار الصرف غري احملققة )املكاسباخلسائر / (  

          ٣٨٦,٦٦٧,٤٤٦       ١٧٨,١١١,٣٥٤      
  )  ١١,٣٩٢,١٤٥(  )  ٢٩,٤٧٦,٥٦٧(  ٣٥،٩  يف عمالء مدينون الزيادة  
 )  ١٦٩,٨٥٧,٩٦٩(     ٥٧,٩٣٩,٣٨٩    ٣٥،١٠  وإعادة التأمني املدينةحسابات شركات التأمني يف ة) (الزياد / النقص  
      ٤٠,٩٩٧,١١٤       -      ٣٥،١١  يف ذمم مدينة أطراف ذات عالقةالنقص   
      ٤,٦٢٦,١٤٥    )  ٢٣,٣٧٧,٩٤٥(  ٣٥،١٢  أرصدة مدينة أخرىو  يف فوائد مستحقة النقص(الزيادة) /   
  )  ١٤,٠٨٨,٥٠٣(     ٤٨,٧٣٣,٢٧٢    ٣٥،١١  ذمم دائنة أطراف ذات عالقة يفالزيادة / (النقص)   
  )  ٣١,٣٥١,٦٢٣(  )  ١٢٩,٦٧٦,٤١٤(  ٣٥،١٨  يف حسابات شركات التأمني وإعادة التأمني الدائنة النقص  
      ٢٢,٠٥٩,٥٥٥    )  ٦,٠٢٩,٤٣٥(  ٣٥،٢٠  خرون ومبالغ مستحقة الدفعدائنون آيف الزيادة / (النقص)   
    -      )  ٤٤,٨٣٨,٠٣٨(    ضريبة مدفوعة  

     ٢٢٧,٦٦٠,٠٢٠       ٥١,٣٨٥,٦١٦      النشاطات التشغيلية الناجتة عنصايف األموال   
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  الشركة السورية الكويتية للتأمين
  شركة مساهمة مغفلة عامة

  / تابعبيان التدفقات النقدية 
      

    كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في       
    ٦٢٠١      ٧٢٠١    إيضاح  

  ل.س.          ل.س.            
  :االستثماريةالنقدية من النشاطات  التدفقات

  )  ٢٥٦,٤٩٨,٦٩٧(     ٣٠٢,٢٩٤,٩٦٥    ٣٥،٦  يف ودائع ألجل لدى مصارف حملية )الزيادةالنقص / (  
  )  ٢٦,٢٧٣,٦٥٤(  )  ٣٢٦,٢٠٦,٦٠٠(  ١٤  شراء موجودات ثابتة مادية  
      -      )    ١٨٠,٠٠٠(  ١٥  شراء موجودات غري مملوسة  
  )  ٥٣,١٦٨,٣٠٦(  )  ٧٣,٤٥٠,٦٠١(  ٧  توفرة للبيعشراء استثمارات م  
      -         ٥٠,٠٤٤,٧١٧    ٧  متوفرة للبيعالنقد املستلم من بيع استثمارات   
        ٨٨,٨٣٥       -      ١٤  موجودات ثابتة ماديةالنقد املستلم من بيع   

  )  ٣٣٥,٨٥١,٨٢٢(  )  ٤٧,٤٩٧,٥١٩(    صايف األموال املستخدمة يف النشاطات االستثمارية  
  :تمويليةالالنقدية من النشاطات  دفقاتالت
    -      )  ١٥,٠٠٠,٠٠٠(    مكافآت جملس اإلدارة  
  )  ٣٤,٠٠٠,٠٠٠(  )  ٦٠,٩٥٨,١٧٠(    أرباح املسامهنيتوزيع   

  )  ٣٤,٠٠٠,٠٠٠(  )  ٧٥,٩٥٨,١٧٠(    النشاطات التمويليةصايف األموال املستخدمة يف   
      ١٧١,٤٥٥,٠٦٥    )  ٦٣,٣٤٤,٩٧٦(    النقد فروقات أسعار الصرف الناجتة عن النقد وما يوازي  

      ٢٩,٢٦٣,٢٦٣    )  ١٣٥,٤١٥,٠٤٩(    يف النقد وما يوازي النقدالزيادة  / )النقص( صايف  
      ٥٤٣,٠٣٠,٠٧٢       ٥٧٢,٢٩٣,٣٣٥    ٥  وما يوازي النقد يف بداية السنة النقد 

اية السنة         ٢٩٣,٣٣٥,٥٧٢       ٤٣٦,٨٧٨,٢٨٦    ٥  النقد وما يوازي النقد يف 

    



 

  - ١٢ -

  للتأمين الكويتية السورية الشركة
  شركة مساهمة مغفلة عامة

  إيضاحات حول البيانات المالية
  ٧٢٠١كانون األول   ٣١للسنة المنتهية في 

      
  

   الشركة وغايتها تأسيس  -١

، وفقًا للمرسوم ٢٠٠٦شباط  ٦تاريخ /م.و. ب١٣عامة، تأسست بقرار رئاسة جملس الوزراء رقم  شركة مسامهة مغفلةللتأمني  الكويتيةالشركة السورية 
  وتعديالته. ١٩٤٩لعام  ١٤٩قانون التجارة رقم و  ،٢٠٠٤لعام  ٦٨واملرسوم التشريعي رقم  ٢٠٠٥لعام  ٤٣التشريعي رقم 

  . ٢٠٠٦ آب ٢٨بتاريخ  ١٤٧٠٥سجلت الشركة يف السجل التجاري حملافظة دمشق حتت الرقم 
 تشرين األول ١٠الصادر بتاريخ  ١٠٠/  ٤٤لى التأمني السورية بالقرار رقم من هيئة اإلشراف عحازت الشركة على الرتخيص مبزاولة املهنة 

  .وقد سجلت الشركة يف السجل اخلاص لشركات التأمني لدى هيئة اإلشراف على التأمني.٢٠٠٦
الالذقية  - محص -يف كل من احملافظات (حلبع و ر د نشاط الشركة ليشمل فوميتغاية الشركة مزاولة أعمال التأمني املباشرة يف كافة فروع التأمني، 

  وطرطوس).
  .٢٠١٢أيار  ٢٨مت إدراج أسهم الشركة يف سوق دمشق لألوراق املالية بتاريخ 

  من أسهم الشركة. %٣٨,٩٦الكويت -متتلك شركة اخلليج للتأمني ش.م.ك.
  للتأمني. الكويتيةبناء الشركة  –تنظيم مشال العسكري –املزةالعنوان 

  
  طبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلةت - ٢

 .املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة واليت ليس هلا أثر جوهري على البيانات املالية للشركة  -أ
للفرتات املالية اليت تبدأ كما  املفعولللشركة، واليت أصبحت سارية الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة التالية يف إعداد البيانات املالية  املعايريّمت تطبيق 

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

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

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

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

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

  (ينطبق ما يلي فقط على البيانات املالية للشركة).



 

  - ١٣ -

) واملشمولة يف التحسينات السنوية على املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية ١٢الشركة التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( طبقت
م تطبيقها للمرة األوىل يف السنة احلالية. إن التعديالت األخرى املشمولة يف هذه التحسينات غري سارية املفعول بعد ومل يت ٢٠١٦ – ٢٠١٤

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

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

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

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

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

 ٢٠١٦ - ٢٠١٤التحسينات السنوية على املعايري الدولية للتقارير املالية الصادرة خالل األعوام 
الدويل رقم  ) ومعيار احملاسبة١اليت تشمل التعديالت على املعيارين الدوليني للتقارير املالية رقم (

)٢٨.( 

 ٢٠١٨كانون الثاين   ١

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

  ).٢٣) و (١٢الدويل رقم (

  ٢٠١٩ كانون الثاين ١

): العمليات بالعمالت األجنبية والدفعات ٢٢للتقارير املالية رقم ( الدوليةتفسري جلنة املعايري 
  املقدمة.

  اجملراة بالعمالت األجنبية أو أجزاء من عمليات، حيث : العملياتيتناول التفسري 
 يوجد مثن معنون بعملة اجنبية  
  جل متعلق بذلك الثمن قبل االعرتاف تعرتف املنشأة بأصل مدفوع مقدمًا أو بإيراد مؤ

 باملوجودات أو اإليرادات أو املصاريف  ذات الصلة ، و
 .األصل املدفوع مقدماً أو اإليراد املؤجل هو غري نقدي  

  ٢٠١٨كانون الثاين  ١

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

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

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

  ٢٠١٩كانون الثاين   ١



 

  - ١٤ -

  

 مراجعات السلطات الضريبية؛ افرتاضات 
  حتديد الربح اخلاضع للضريبة (اخلسارة الضريبية)، األسس الضريبية، اخلسائر الضريبية

 غري املستخدمة واملعدالت الضريبية، وعفاءات الضريبية غري املستخدمة واإل
  يف الوقائع والظروف التغرياتأثر 

  

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

  ٢٠١٨كانون الثاين   ١

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

  ٢٠١٨كانون الثاين   ١

 ) "االستثمارات العقارية" حيث مت تعديل الفقرة٤٠التعديالت على معيار احملاسبة الدويل رقم (
ن املنشأة تقوم بتحويل أي عقار من أو إىل االستثمارات العقارية فقط أ) لتنص على ٥٧رقم (

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

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

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

  ٢٠١٨كانون الثاين ١

 ٢٠١٠و ٢٠٠٩األدوات املالية (النسخ املعدلة لألعوام  ٩املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 
) األدوات املالية يف تشرين ٩ار الدويل للتقارير املالية رقم () حيث صدر املعي٢٠١٤و ٢٠١٣و

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

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

للموجودات املالية (ب) تعديالت حمددة ملتطلبات التصنيف والقياس من خالل طرح فئة لقياس 
  بعض أدوات الدين البسيطة.املوجودات املالية من خالل الدخل الشامل اآلخر ل

) حتتوي على املتطلبات احملاسبية ٩إن النسخة النهائية للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم (
): االعرتاف والقياس. وتتضمن ٣٩املالية وحّلت حمل معيار احملاسبة الدويل رقم ( لألدوات

   النسخة اجلديدة من املعيار املتطلبات التالية:

  :اسالتصنيف والقي
تصنف املوجودات املالية بناء على منوذج األعمال والتدفقات النقدية التعاقدية. وقدمت نسخة 

املالية  املوجوداتتصنيف جديدا لبعض أدوات الدين حيث ميكن تصنيفها ضمن " ٢٠١٤
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل االخر". ويتم تصنيف املطلوبات املالية بشكل مشابه 

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

عندما يتم تطبيق املعيار الدويل 
  )١٧رقم ( املاليةللتقارير 



 

  - ١٥ -

  

 التدنــــــي:

وجودات منوذج "اخلسارة االئتمانية املتوقعة" الحتساب خسارة تدين امل ٢٠١٤قدمت نسخة 
، وعليه أصبح من غري الضروري زيادة املخاطر االئتمانية بشكل مسبق حىت يتم االعرتاف املاليـة

  خبسارة التدين.
  محاسبة التحوط:

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

  إلغاء االعتراف:

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

  

املتعلقة مبزايا الدفع  األدوات املالية :)  ٩التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( 
ر الدويل للتقارير املالية رقم مع التعويضات السلبية، حبيث تعدل املتطلبات احلالية للمعيا املسبق

اء اخلدمة وذلك للسماح القياس بالكلفة املطفأة (أو وفقًا لنموذج ٩( ) فيما يتعلق حبقوق ا
ت االعمال، بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر) مبا فيها حالة مدفوعات التعويضا

  السلبية.

  ٢٠١٩كانون الثاين   ١

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

مالء. املعيار الدويل للتقارير تستعني به املنشآت يف قيد اإليرادات الناجتة من العقود املربمة مع الع
) سوف حيل حمل اإلرشادات احلالية بشأن االعرتاف باإليرادات مبا يف ذلك املعيار ١٥املالية رقم (

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

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

قاء تلك البضائع أو اخلدمات، ويقدم املعيار على تعكس القيمة اليت تتوقع املنشأة احلصول عليها ل
  على مخس خطوات: وجه الدقة منهجاً لالعرتاف باإليرادات بناءً 

 : حتديد العقود املربمة مع العميل.١* اخلطوة 
 : حتديد التزامات األداء الواردة بالعقد.٢* اخلطوة 
  : حتديد قيمة املعاملة.٣* اخلطوة 
 عاملة على التزامات األداء الواردة بالعقد.: ختصيص قيمة امل٤* اخلطوة 
  .داءات األلتزام: االعرتاف باإليرادات عند (أو حني) استيفاء املنشأة ال٥* اخلطوة 

  ٢٠١٨كانون الثاين  ١



 

  - ١٦ -

 

ا عندما يتم ١٥ومبوجب املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (  استيفاء) تعرتف املنشأة بإيرادا
ول السيطرة للعميل على البضائع أو اخلدمات اليت تنطوي على استيفاء التزام ، أي عندما حتلتزاماال

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

  ليةياإلفصاحات التفص

  

املتعلقة  ): اإليرادات من العقود مع العمالء١٥التعديالت على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (
،  الوكيلمقابل  اعتبارات املوكلبتوضيح ثالثة جوانب للمعيار (حتديد التزامات األداء، 

  ود املكتملة.والرتاخيص) ولتوفري انتقال مريح للعقود املعدلة والعق

  ٢٠١٨كانون الثاين   ١

): عقود اإلجيار، حيدد هذا املعيار كيفية االعرتاف والقياس ١٦( رقمللتقارير املالية  الدويلاملعيار 
والعرض واإلفصاح عن عقود اإلجيار وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية. كما يوفر هذا املعيار 

يتطلب قيام املستأجرين باالعرتاف باألصول وااللتزامات منوذج حماسيب موحد للمستأجر، حيث 
ا  شهرًا أو أقل أو تكون أصوهلا ذات قيم  ١٢لكافة عقود اإلجيار باستثناء العقود اليت تكون مد

  منخفضة.
بتصنيف عقود اإلجيارات كتشغيلية أو متويلية، ضمن مفهوم املعيار الدويل للتقارير  نو املؤجر يستمر 

) املتعلق باحملاسبة للمؤجر دون تغيري جوهري عن املعيار احملاسيب الدويل السابق ١٦املالية رقم (
  ).١٧رقم (

  ٢٠١٩ الثاينكانون   ١

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

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

  .طريقة حقوق امللكية ن ال يكون قد مت تطبيقأأو املشروع املشرتك على 

 ٢٠١٩كانون الثاين   ١

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

الدويل للتقارير  املعيارعندما يتم تطبيق 
  ).٩املالية رقم (

): األدوات املالية اإلفصاحات املتعلقة بإفصاحات إضافية ٧املالية رقم ( للتقاريرالدويل املعيار 
حول حماسبة التحوط (والتعديالت الالحقة) والناجتة عن تطبيق الفصل اخلاص مبحاسبة التحوط 

  ).٩يف املعيار الدويل للتقارير املالية رقم (

الدويل للتقارير  املعيارعندما يتم تطبيق 
  ).٩لية رقم (املا

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

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

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

  ٢٠٢١ الثاينكانون   ١



 

  - ١٧ -

 

ومعيار  البيانات املالية املوحدة)  ١٠يل إلعداد التقارير املالية رقم (تعديالت على املعيار الدو 
) واملتعلق ٢٠١١ستثمار يف الشركات الزميلة واملشاريع املشرتكة (): اال٢٨رقم ( الدويلاحملاسبة 

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

 غري حمدد بعد قالتطبيتاريخ 

ن تطبيق هذه املعايري إتتوقع اإلدارة تطبيق هذه املعايري والتفسريات والتعديالت اجلديدة يف البيانات املالية للشركة عندما تكون قابلة للتطبيق. 
 .ويلق األوالتفسريات والتعديالت اجلديدة، قد اليكون هلا أي تأثري جوهري على البيانات املالية للشركة يف فرتة التطبي

 ٢٠٢١كانون الثاين   ١ يف البيانات املالية للشركة للفرتة املالية اليت تبدأ يف )١٧ورقم ( )٩للتقارير املالية رقم ( ة الدولييريتتوقع اإلدارة تطبيق املعا
  .٢٠١٩كانون الثاين   ١ليت تبدأ يف ) يف البيانات املالية للشركة للفرتة السنوية ا١٦عتماد املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم (او 

  
  ملخص السياسات المحاسبية الهامة  -٣

  التقيد باملعايري: 
  إعداد البيانات املالية وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية وقوانني وأنظمة التأمني املرعية يف اجلمهورية العربية السورية. مت

  أسس إعداد البيانات املالية:

ا بغرض املتاجرة واليت تظهر بالقيمة العادلة. تظهر البيانات  أساسنات املالية على مت حتضري البيا التكلفة التارخيية باستثناء املوجودات املالية احملتفظ 
ا الشركة وعساساملالية باللرية السورية (ل.س.) اليت هي عملة إعداد التقارير املالية للشركة وهي أيضا العملة األ   .قتصادملة االية اليت تعمل 

تبويبها يف البيانات املالية مبوجب ترتيب تقرييب تبعًا لسيولتها النسبية من  متو  املطلوبات حسب طبيعة كل منهاو  مت تصنيف احلسابات يف املوجودات
  األعلى سيولة إىل األقل سيولة.

  هم السياسات احملاسبية ملخصة أدناه:أإن 

  حتويل العمالت األجنبية:   -أ

ية. يات اجلارية خالل السنة بالعمالت غري اللرية السورية يتم حتويلها اىل اللرية السورية باستعمال أسعار الصرف السائدة يف تاريخ العملإن العمل
  أسعار الصرف السائدة يف تاريخ بيان الوضع املايل. أساسأرصدة املوجودات واملطلوبات املالية بتلك العمالت على  حتويليتم إعادة 

  سعر الصرف التارخيي. أساساملوجودات واملطلوبات غري املالية وحقوق الشركاء فيتم حتويلها على  صدةأر أما 
  .بيان الدخل الشاملخسائر فروقات الصرف الناجتة من جراء هذه العمليات يف أو  يتم قيد أرباح

اية السنة املالية هي كالتايل:  العمالت أسعار   كما يف 
    كانون األول  ٣١    
    ٦٢٠١      ٧٢٠١    
    ل.س.      ل.س.    

    ٥١٧,٤٣      ٤٣٦    دوالر أمريكي
    ٥٤١,١٨      ٥٢٠,١٣    يورو
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  املوجودات الثابتة املادية:   -ب

التكلفة التارخيية ناقص اإلستهالكات املرتاكمة، وخسارة تدين القيمة، إن وجدت. تتضمن تكلفة  أساسالثابتة املادية على  املوجوداتتظهر 
 التكاليف اإلضافية اليت تتكبدها الشركة إليصال األصول إىل حالتها التشغيلية.و  لفة الشراءاملشرتاة، ك املوجودات

ة تتضمن، األتعاب املهنية، وتكاليف اإلقرتاض املرمسلة دار اإلأو  قيد اإلنشاء واملنوي استعماهلا لغايات اإلنتاجأو  إن تكلفة األصول املنشأة
قرتاض). إن اهتالك هذه األصول يبدأ عندما تصبح األصول جاهزة (تكاليف اال ٢٣الدويل رقم  اسيباملؤهلة وفقًا للمعيار احمل لألصول

  لالستعمال.
  استهالك املوجودات الثابتة املادية باستعمال طريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية وباعتماد النسب السنوية التالية: جيري

        %    
  ١٠  حتسينات على املباين  
  ٢٠  اث واملفروشاتاألث  
  ٢٠  معدات مكتب  
    ٢٠  السيارات  
  ٢  املباين  

اية العمر االنتاجي وطريقة دار يف تاريخ إعداد بيان الوضع املايل تقوم اإل ة مبراجعة األعمار االنتاجية املقدرة للموجودات الثابتة وقيمة النفاية يف 
 تؤثر املراجعة هذه كانت إذا وذلك التقديرات تراجع فيها اليت الفرتة يف حملاسبيةا التقديرات مراجعة عن الناجتة بالفروقات يعرتف .االستهالك

  .الحقة وفرتات احلالية الفرتة على املراجعة تؤثر كانت إذا وفرتات الحقة املراجعة فرتة يفأو  الفرتة، هذه على حصرياً 
الفرق بني سعر البيع والقيمة الدفرتية الصافية.ويتم تسجيل الربح  أساسى يتم احتساب الربح أواخلسارة النامجة عن استبعاد املوجودات الثابتة، عل

  .بيان الدخل الشاملأواخلسارة يف 

  : امللموسة غريالثابتة  املوجودات  -ج

   .وجدت إن القيمة يف التدين خسائرو  املرتاكم اإلطفاء تنـزيل بعد كلفةتال بسعر مللموسةا غري املوجودات تظهر

  :كما املقدرة املادية باستعمال طريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية غريودات املوج اطفاء جيري
  سنوات ٥    املعلوماتية برامج

 بالفروقات يعرتف .طفاءاال وطريقة امللموسة غري للموجودات املقدرة نتاجيةاإل األعمار مبراجعة ةدار اإل تقوم املايل الوضع بيان إعداد تاريخ يف

 فرتة يفأو  الفرتة، هذه على حصرياً  تؤثر املراجعة هذه كانت إذا وذلك التقديرات تراجع فيها اليت الفرتة يف احملاسبية التقديرات مراجعة نع الناجتة

  .الحقة وفرتات احلالية الفرتة على املراجعة تؤثر كانت إذا وفرتات الحقة املراجعة

  :التأمينات االجتماعية -د

تسدد بشكل منتظم التأمينات عن موظفيها إىل املؤسسة. متثل و  سسة التأمينات االجتماعية يف اجلمهورية العربية السوريةمسجلة يف مؤ  الشركةإن  
اية اخلدمة بالتايل سوف حيصل املوظفون على هذا التعويض من مؤسسة و  هذه املسامهات واجبات الشركة جتاه موظفيها يف ما خيص تعويض 

  التأمينات االجتماعية. 
اية اخلدمة.التزامالشركة أية  علىيس ل   ات أخرى جتاه موظفيها فيما يتعلق بتعويض 
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  املؤونات:  -ه

ية ميكن تقديرها بشكل اقتصاداليت من احملتمل أن يرتتب عنها استعمال موارد و  ات املالية الناجتة عن أحداث سابقةلتزاممؤونات اال تكوينيتم 
  معقول.

  :ضريبة الدخل  -و

 باملئة من صايف األرباح١٥والذي حدد الضريبة مبعدل  ٢٠٠٥للعام  ٤٣ة مؤونة ضريبة الدخل وفقًا ألحكام املرسوم التشريعي رقم الشرك حتتسب
  من أسهمها لالكتتاب. %٥٠اخلاضعة للضريبة يف حال طرحت شركة التأمني أكثر من 

بسبب استبعاد املبالغ غري اخلاضعة للضريبة وإضافة املبالغ غري  لدخل الشاملبيان اللضريبة عن األرباح الصافية الواردة يف  ةلف األرباح اخلاضعتخت
  اجلائز تنـزيلها من الوعاء الضرييب.

  عقود التأمني:  -ز

 هو كناية عن عقد يتعهد مبوجبه الفريق األول (شركة التأمني) بتغطية خماطر حمددة قد تصيب الفريق الثاين (املؤمن له) وذلك من التأمني عقدإن 
التعويض عن حدث مستقبلي حمدد (احلادث املؤمن عليه) الذي قد يصيب ويؤثر سلبًا على املؤمن له. تعترب األقساط على عقود التأمني  خالل
يتم احتساب االحتياطي احلسايب املتعلق بالتأمني على احلياة بناًء على رأي خبري اكتواري مقبول لدى هيئة  عند إصدار البوالص. إيرادات
يتم احتساب االحتياطي الفين وفقًا لتعليمات هيئة اإلشراف على التأمني ملقابلة قيمة األقساط غري املستحقة واملسجلة  و  راف على التأمنياإلش

ا:بيان الدخل الشاملكإيرادات يف    . وهو حيتسب وفقاً للنسب التالية من حجم األقساط املكتتب 
      %    
    ٢٥    بضائع-تأمني النقل البحري  
    ١٠٠    مني املسافرينتأ  
    ٤٠    باقي فروع التأمنيو  التأمينات العامة  
    ٤٠    تأمني إلزامي للسيارات  
    ٦٠    التأمني الصحي  
   ١٠٠    تأمينات آلجال طويلة   

  :ات عقود التأمنيالتزام  -ح

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

    باملئة من اخلسارة املقدرة  ١٠٠  مطالبات عن حوادث حتت التسوية -
  :)IBNRمطالبات حدثت ومل يبلغ عنها ( -

باملئـــة مـــن قيمـــة ٧,٥أو  باملئـــة مـــن قيمـــة مطالبـــات حتـــت التســـوية١٥ أكـــربأيهمـــا   التأمني الصحي واإللزاميمجيع فروع التأمني عدا 
ا لكل فرع من فروع التأمني    األقساط املكتتب 

  باملئة من املطالبات املدفوعة ١٥  التأمني الصحي 



 

  - ٢٠ -

علــى تعمــيم هيئــة اإلشــراف  وبنــاءً  ٢٠١٥ابتــداًء مــن البيانــات املاليــة اخلتاميــة لعــام   اإللزاميالتأمني 
، يـــــتم ٢٠١٥تشـــــرين الثـــــاين  ٢٥/ص املـــــؤرخ بتـــــاريخ ١٠٩٩علـــــى التـــــأمني رقـــــم 

التغــري يف احتيــاطي قيــد التســوية (إمجــايل باملئــة مــن قيمــة ١٥أيهمــا أكثــر احتســاب 
احتياطي قيد التسوية حمتجز آلخر املدة مطروحاً منه إمجـايل احتيـاطي قيـد التسـوية 

  .ا تبباملئة من قيمة األقساط املكت٧,٥أو  )املفرج عنه أول املدة
ابتداًء  سنوات ثالثة ملدة احتجازه فيتم اإللزامي التأمني فرع عدا واحدة سنة ملدة التأمني فروع جلميع عنها يبلغ ومل حدثت مطالبات احتجاز يتم

غ عنها لفرع السفر، للعقود املنتهية، بشكل ربع سنوي كما يتم اإلفراج عن احتياطي مطالبات حدثت ومل يبل  ٢٠١٥ الثاينمن كانون األول من 
اية الربع التايل للربع الذي مت االحتجاز فيه.  يف 

  :التأمني إعادةعمليات    -ط

عادة التأمني إعادة التأمني وحصة شركات إقساط والعمولة املقبوضة من شركات عادة التأمني من األإالشركة احتساب حصة شركات  اعتمدتلقد 
حسابات هذه وسجلت يف اتفاقيات معقودة معها  أساسعلى املطالبات اليت حصلت ومل يبلغ عنها ملطالبات املدفوعة وحتت التسوية و من ا

  الشركات.

  الفين واحلسايب: اإلحتياطي معيدي التأمني من حصة  -ي

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

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

 مطالبــات حتــت التســويةحصــة معيــدي التــأمني مــن  باملئــة مــن قيمــة١٥أيهمــا أكثــر   مجيع فروع التأمني عدا التأمني الصحي واإللزامي
  أقساط إعادة التأمني العائدة لنفس السنة باملئة من٧,٥أو 

  ت املدفوعةباملئة من حصة معيدي التأمني من املطالبا ١٥  التأمني الصحي
وبنــاًء علــى تعمــيم هيئــة اإلشــراف  ٢٠١٥ابتــداًء مــن البيانــات املاليــة اخلتاميــة لعــام   اإللزاميالتأمني 

، يـــــتم ٢٠١٥تشـــــرين الثـــــاين  ٢٥/ص املـــــؤرخ بتـــــاريخ ١٠٩٩علـــــى التـــــأمني رقـــــم 
التغــري يف احتيــاطي قيــد قيمــة حصــة املعيــد مــن باملئــة مــن ١٥أيهمــا أكثــر احتســاب 

حتيـــاطي قيـــد التســـوية حمتجـــز آلخـــر املـــدة مطروحـــاً منـــه إمجـــايل التســـوية (إمجـــايل ا
أقساط إعادة التـأمني  باملئة من٧,٥أو  احتياطي قيد التسوية املفرج عنه أول املدة)

  العائدة لنفس السنة.
 احتجازه فيتم إللزامي تأمنيال فرع عدا واحدة سنة ملدة التأمني فروع جلميع عنها يبلغ ومل حدثت مطالبات حصة معيدي التأمني من احتجاز يتم
كما يتم اإلفراج عن احتياطي مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها لفرع السفر، للعقود   .٢٠١٥ابتداًء من األول من كانون الثاين  سنوات ثالثة ملدة

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



 

  - ٢١ -

  :للبيع متوفرة مالية استثمارات  -ك

ة عن نيتها حبمل هذه االستثمارات لفرتة ال تتجاوز اثين دار متوفرة للبيع ضمن املوجودات غري املتداولة ما مل تعرب اإل مالية تصنف استثمارات
فرة للبيع وفق القيمة املتو  املالية عشر شهرًا من تاريخ بيان الوضع املايل حيث يتم تصنيفها يف املوجودات املتداولة. يتم االعرتاف باالستثمارات

، خسائر ضمن حقوق املسامهني، باستثناء خسائر  تدين القيمة وفروقات الصرف يف حال املوجودات  املاليةأو  العادلة حبيث تسجل أية أرباح
  .بيان الدخل الشاملحيث يتم تسجيلها ضمن 

 ال ميكن احلصول على قيمتها العادلة بشكل موثوق، تسجل وفق كلفتها املتوفرة للبيع غري املدرجة يف األسواق املالية واليت املالية االستثمارات
ا سابقًا يف التارخيية  بعد تنـزيل خسائر التدين يف القيمة إن وجدت. عند التخلي عن هذه االستثمارات يتم حتويل كافة األرباح واخلسائر املعرتف 

 وفق طريقه بيان الدخل الشاملاالستثمارات منتجة للفوائد، تسجل الفوائد يف  . يف حال كانتاخلسائرأو  األرباححقوق املسامهني إىل بيان 
  املتوفرة للبيع هي قيمتها املدرجة يف األسواق املالية يف تاريخ بيان الوضع املايل.  املالية معدل الفائدة الفعلي. القيمة العادلة لالستثمارات

صايف قيمة أو  يتم تقدير القيمة  العادلة وفق طرق تقييم مقبولة مثل حسم التدفقات النقديةيف حال عدم توفر هذه القيمة يف األسواق املالية، 
ة.أو  املوجودات   القيمة السوقية الستثمارات مشا

  املطالبات املدفوعة:  -ل

 بعد تنـزيل اإلسرتدادات املستحقة املدفوعة اليت متثل التعويضات املسددة خالل السنة والتعويضات املتوجبة حلاملي عقود التأمني املطالباتتظهر 
  تكبدها.أو  عنها. تقوم الشركة بقيد اإلسرتدادات املستحقة عن املطالبات املدفوعة عند حتصيلها

  إيرادات الفوائد:  -م

 حتتسب على واليت املصارفوتتضمن الفوائد املكتسبة على الودائع لدى .بيان الدخل الشاملاإلستحقاق يف  أساستقيد إيرادات الفوائد على 
  املبلغ ونسبة الفائدة املطبقة. أساس

  كلفة االستدانة:  -ن

  يف الفرتة اليت حتققت فيها هذه الكلفة. بيان الدخل الشامليف  االستدانةكلفة   تسجيليتم 

  :واملطلوبات املالية املوجودات  -س

  ح الشركة طرفاً يف الشروط التعاقدية لألدوات املالية.املطلوبات املالية يف بيان الوضع املايل عندما تصبو  باملوجودات االعرتافيتم 

بعد تنـزيل مؤونات مناسبة للقيم غري القابلة للتحصيل املتوقعة. تظهر  مسيةوسطاء التأمني بقيمتها اإلو  الوكالءو  وذمم العمالء املدينة الذممتظهر 
  .مسيةالذمم الدائنة وذمم شركات إعادة التأمني بقيمتها اإل

  ما يوازي النقد :النقد و   -ع

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

ا بغرض   -ف   :البيعأصول حمتفظ 

ا بغرض  األصولتظهر    ت املرتاكمة وخسارة تدين القيمة، إن وجدت. بسعر الكلفة بعد تنـزيل االستهالكا البيعحمتفظ 



 

  - ٢٢ -

  واالفتراضات للتقديرات أساسية ومصادر مهمة محاسبية أحكام  -٤

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

 أخـرى تعتـرب عوامـل وعلـى اخلـربة عامـل علـى ابه املتعلقـة واالفرتاضـات التقـديرات هـذه تعتمـد  .أخـرى مصـادر مـن املتـوفرة غـري تللموجـودات واملطلوبـا

  .واالفرتاضات التقديرات هذه عن الفعلية النتائج ختتلف وقد ة.صل ذات
 وذلـك التقـديرات تراجـع فيهـا الـيت الفرتة يف احملاسبية التقديرات مراجعة عن الناجتة بالفروقات يعرتف .دوري بشكل واالفرتاضات التقديرات مراجعة تتم

  .الحقة وفرتات احلالية الفرتة على املراجعة تؤثر كانت إذا وفرتات الحقة املراجعة فرتة يفأو  الفرتة، هذه على حصرياً  تؤثر املراجعة هذه كانت إذا

  املصادر األساسية للتقديرات واالفرتاضات:

  ذمم التأمني املدينة:اض قيمة اخنف  -أ

اض يف اخنفـن حتديـد وجـود عـدم حتصـيل تلـك الـذمم بشـكل كامـل. إيتم تقدير القيمة القابلة للتحصيل من ذمم التأمني املدينة عند وجود إمكانيـة 
كــذلك يــتم و  لشــركات التــأمني،كــذلك و  الســيولة املاليــة حلــاملي بــوالص التــأمنيو  ة تقيــيم مســتوى املــالءةدار قيمــة ذمــم التــأمني املدينــة، يتطلــب مــن اإل

ة القانونيــة للشــركة. يــتم دار رأي اإلو  الدراســات التفصــيلية الــيت متــت خــالل الفــرتةو  مراجعــة نســب التحصــيالت بنــاًء علــى املعلومــات التارخييــة للشــركة
الفـرق بـني املبـالغ الـيت يـتم حتصـيلها فعليـاً  . يـتم إثبـاتبيـان الـدخل الشـاملالقيمـة الدفرتيـة كمصـاريف يف و  ثبات الفـرق بـني املبـالغ املتوقـع حتصـيلهاإ

ا التحصيل. بيان الدخل الشاملاملبالغ املتوقعة يف و  خالل الفرتات املستقبلية   يف الفرتة اليت يتم 

  :تقييم اإللتزامات الناجتة عن املطالبات املوقوفة لعقود التأمني  -ب

ب لعقود التأمني على أنه أكثر التوقعات احلسابية للشركة. حيـث هنالـك عوامـل غـري مؤكـدة جيـيعترب تقدير اإللتزامات الناجتة عن املطالبات املوقوفة 
لتزامات الناشئة لكل من القيمة املتوقعـة تقدير اإللتزام اليت ستقوم الشركة بتسديده الحقا مقابل هذه املطالبات. يتم أخذها باالعتبار عند تقدير اإل

ىل املعلومـات املتعلقـة إ اليت مل يتم سدادها يتم تقديرها اسـتناداً و  ن االلتزام للمطالبات املبلغ عنهاإ. املركز املايلريخ لتكاليف املطالبات املبلغ عنها بتا
  يتم تعديل املخصص بناًء على ذلك.و  يتم إعادة تقييم املطالبات لكفايتها املركز املايل. كما يف تاريخ للشركةبلغت أُ بكل مطالبة على حدة 

  :ات األصول الثابتةاستهالك -ج

ايـة العمــر اإل نتـاجي لألصــل يف تقـوم الشـركة مبراجعــة األعمـار اإلنتاجيـة املقــدرة لألصـول الثابتــة املاديـة وطريقـة االســتهالك املطبقـة وقيمــة النفايـة يف 
  اية كل دورة مالية.

  :مؤونات الديون املشكوك بتحصيلها  -د

ايــة كــل دورة ماليــة وتشــكل مؤونــة مناســبة للقــيم  تقــوم الشــركة بتقيــيم الوضــع االئتمــاين للــذمم املدينــة وذمــم العمــالء والــوكالء ووســطاء التــأمني يف 
  املتوقعة غري القابلة للتحصيل.

 تدين قيمة املوجودات وتكوين املؤونات الالزمة:  -هـ

ا اجلمهوريـة العربيـة السـورية، قامـت اإلدارة بتقـدير ال قيمـة االسـرتدادية لألصـول غـري املاليـة وذلـك مـن خـالل إجـراء يف ظل الظروف الراهنة اليت متر 
ونـات مراجعة للقيم الدفرتية هلذه األصـول لتحديـد فيمـا إذا كـان هنـاك أي مؤشـر علـى تـدين قيمتهـا. باعتقـاد اإلدارة، ال توجـد مؤشـرات لتكـوين مؤ 

  تدين إضافية.



 

  - ٢٣ -

 :مبدأ االستمرارية  -و

  طلبــات معيــار احملاســبة الــدويل تمبــدأ االســتمرارية وذلــك حســب م أســاسعلــى االســتمرار يف العمــل علــى ة بتقيــيم مــدى قــدرة الشــركة دار قامــت اإل
ــا دار ة بتقييمهــا علــى جمموعــة مــن املؤشــرات املاليــة والتشــغيلية. تعتقــد اإلدار . اعتمــدت اإل١رقــم  ة أنــه وبــالرغم مــن حالــة عــدم االســتقرار الــيت متــر 

عـدم اليقـني املسـتقبلية، فـإن الشـركة متتلـك املـوارد الكافيـة لالسـتمرار بالعمـل يف املـدى املسـتقبلي املنظـور. بنـاًء عليـه اجلمهورية العربية السـورية وحالـة 
  مبدأ االستمرارية. أساسفقد مت إعداد القوائم املالية على 

  

  يوازي النقدما و  النقد  -٥

حمفوظة لدى مصارف ذات مالءة  أقلأو  اقها األصلي خالل فرتة ثالثة أشهرودائع استحقو  من النقد يف الصندوق وحسابات جاريةهذا البند يتألف 
  مالية ويقسم كما يلي :

    ٧٢٠١كانون األول   ٣١كما في    
  المجموع      عمالت أجنبية بما           
      ل.س.     يعادل ل.س.      ل.س.     

    ٣,٦٧٠,١٧١    ٢,٤٤٦,٥٧٧    ١,٢٢٣,٥٩٤  النقد يف الصندوق
  النقد لدى املصارف:

    ٩٦,٣٥١,٠١٩    ٤٥,٦٩٠,٩٥١    ٥٠,٦٦٠,٠٦٨  ات جاريةحساب  
  استحقاقها األصلي ودائع ألجل  
    ٣٣٦,٨٥٧,٠٩٦    ٣٢١,٧٧٠,٧٩٥    ١٥,٠٨٦,٣٠١  أقلأو  خالل فرتة ثالثة أشهر   

    ٤٣٦,٨٧٨,٢٨٦    ٣٦٩,٩٠٨,٣٢٣    ٦٦,٩٦٩,٩٦٣  إمجايل النقد وما يوازي النقد
  

    ٢٠١٦كانون األول   ٣١كما في    
  المجموع      ة بما عمالت أجنبي          
      ل.س.     يعادل ل.س.      ل.س.     

    ٣٣,٠٤١,٩٩٨    ١,١٧٧,٥٥٨    ٣١,٨٦٤,٤٤٠  النقد يف الصندوق
  النقد لدى املصارف:

    ١٨٩,٨٤٤,٣٩٧    ١١٢,٧٩٥,٩٨٠    ٧٧,٠٤٨,٤١٧  حسابات جارية  
  ودائع ألجل استحقاقها األصلي  
    ٤٩,٤٠٦,٩٤٠٣    ٢٣٦,٩٤٣,٧٧٦    ١١٢,٤٦٣,١٦٤  أقلأو  خالل فرتة ثالثة أشهر   

    ٥٧٢,٢٩٣,٣٣٥    ٣٥٠,٩١٧,٣١٤    ٢٢١,٣٧٦,٠٢١  إمجايل النقد وما يوازي النقد

بلغ متوسط أسعار  .بيان الدخل الشاملقل من ثالثة أشهر وتسجل إيرادات فوائدها ضمن أيداع أصلية إميثل بند ودائع ألجل ودائع ذات فرتات 
باللرية  %٧مقابل ( ٢٠١٧كانون األول   ٣١ املنتهية يفالسنة خالل بالعمالت األجنبية  %١,١٦باللرية السورية و %٧ اآلجلةالفائدة على الودائع 

  .)٢٠١٦كانون األول   ٣١ بالعمالت األجنبية خالل السنة املنتهية يف %١,١٧السورية و



 

  - ٢٤ -

  ألجل لدى مصارف محليةودائع   -٦

  .بيان الدخل الشامليرادات فوائدها ضمن إتسجل و  أشهرميثل هذا البند ودائع آجلة ذات فرتات استحقاق أصلية تزيد عن ثالثة 
    ٢٠١٧ول كانون األ  ٣١كما في     
  المجموع      عمالت أجنبية بما           
      ل.س.     يعادل ل.س.      ل.س.    

    ٥٦٤,٦٩١,٤١٨    ٥٦٤,٦٩١,٤١٨    -    ودائع تستحق خالل سنة
    ٤٨١,١١٢,٢,٠٢٩    ١,٣٤٤,٤٣٩,٠٠٢    ٦٨٥,٠٤٢,١١٠  ودائع تستحق خالل أكثر من سنة

  ٢,٥٩٤,١٧٢,٥٣٠    ١,٩٠٩,١٣٠,٤٢٠    ٦٨٥,٠٤٢,١١٠    

  
    ٢٠١٦ول كانون األ  ٣١كما في     
  المجموع      عمالت أجنبية بما           
    ل.س.     يعادل ل.س.      ل.س.    

    ١,٦١٧,٣٨٩,٢٢٦    ٧٦٢,٠٩٥,٩١٧    ٨٥٥,٢٩٣,٣٠٩  ودائع تستحق خالل سنة
    ١,٥٦٠,٦٨٣,٥٨٩    ٧,٤٢٠١,٥٢١,٥٦    ٣٩,١١٦,١٦٩  ودائع تستحق خالل أكثر من سنة

  ٣,١٧٨,٠٧٢,٨١٥    ٢,٢٨٣,٦٦٣,٣٣٧    ٨٩٤,٤٠٩,٤٧٨    

 كانون  ٣١ ة يفخالل السنة املنتهيبالعمالت األجنبية  %١,٣٧و باللرية السورية %١٢,١٦ اآلجلةبلغ متوسط أسعار الفائدة على الودائع 

  ).٢٠١٦كانون األول   ٣١السنة املنتهية يفخالل  بالعمالت األجنبية %١,١٥و باللرية السورية %١١,٤٠مقابل ( ٢٠١٧األول 
  
  مالية متوفرة للبيعاستثمارات   -٧

  يتكون هذا البند مما يلي:
    كانون األول   ٣١كما في       
      ٦٢٠١          ١٧٢٠      
    ل.س.          ل.س.      

      ١٦٢,٢٠١,٥١٤        ٢٧٠,٧٠٨,٦٢٠    الرصيد بداية السنة
      ٥٣,١٦٨,٣٠٦        ٧٣,٤٥٠,٦٠١    شراء استثمارات مالية خالل السنة

      -      )    ١٥,٦٧٠,٩٦٧  (  بيع استثمارات
      ٥٥,٣٣٨,٨٠٠        ٥٨٢,٢٤٣,٧٧٠    التغري يف القيمة العادلة 

اية السنة      ٢٧٠,٧٠٨,٦٢٠        ٩١٠,٧٣٢,٠٢٤    الرصيد 



 

  - ٢٥ -

  بغرض المتاجرةمالية استثمارات   -٨

  الية ويتكون ممايلي:ميثل هذا البند أسهم شركات حملية مشرتاة من سوق دمشق لألوراق امل
    كانون األول   ٣١كما في       
      ٦٢٠١          ٧٢٠١      
    ل.س.          ل.س.      

      ٣,٠١٥,٥١١        ٣,٣٩٧,٧٥٩    السنة الرصيد بداية
      -          -       بيع استثمارات مالية خالل السنة

        ٢٤٨٣٨٢,        ١٣,٧٤٥,٦٣٨    الية بغرض املتاجرةاملستثمارات لالالتغيري يف القيمة العادلة صايف 
اية السنة       ٣,٣٩٧,٧٥٩        ١٧,١٤٣,٣٩٧    الرصيد 

  
  عمالء مدينون  -٩

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

      ٩٧,٢٧٠,٢٦٣        ٦٩,٦٠٧,٣٠٢    عمالء مدينون  
 )    ١٤٥٨,٥٨٧,٩(  )    ٢٣,٥٣٧,٥٤٧  (  مؤونة ديون مشكوك يف حتصيلها  
      ٣٨,٦٨٢,٣٤٩        ٤٦,٠٦٩,٧٥٥      

  تتلخص حركة مؤونة ديون مشكوك يف حتصيلها كما يلي:
    كانون األول   ٣١للسنة المنتهية في     

        ٦٢٠١          ٧٢٠١      
    ل.س.          ل.س.      

      ٤٥,٠٨٣,٦٢٠        ٥٨,٥٨٧,٩١٤    السنةالرصيد كما يف بداية   
    -      )    ٢٨,٨٩٥,٩٦٢  (  ديون معدومة خالل السنة  
     ١٣,٥٠٤,٢٩٤    )    ٦,١٥٤,٤٠٥  (  السنة ضافاتإ(اسرتدادات) /   
      ٥٨,٥٨٧,٩١٤        ٢٣,٥٣٧,٥٤٧    السنة ايةالرصيد كما يف   
  
  نةالمدي التأمين واعادة التأمين حسابات شركات  -٠١

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

      ٦٩,٩٠٨,٠٠٤        ٦٠,٨٤١,٩٩٥    إعادة تأمني حمليةشركات   
      ٤٩١,٩١١,١٧٢        ٣٢٧,٧٤١,٣٢٣    شركات إعادة تأمني خارجية  
      ٥٦١,٨١٩,١٧٦        ٣٨٨,٥٨٣,٣١٨      



 

  - ٢٦ -

  ذات عالقة التعامالت مع أطراف  -١١

  والشركات ذات امللكية والسيطرة املشرتكة.  ة وكبار املسامهنيدار ة العليا وأعضاء جملس اإلدار من املدراء واإل ذات العالقةتتألف األطراف 
  :ذات العالقةفيما يلي األرصدة املدينة مع األطراف 

    كانون األول   ٣١كما في     بيان الوضع املايل: -أ
      ٦٢٠١          ٧٢٠١    

    ل.س.          ل.س.        
    أطراف ذات عالقة – دائنةذمم   
  )    ٤٦,٦٨٩,٧٩٥(  )    ٦٦٠٨٢,١٠٣,  (   عمليات إعادة تأمني – شركة اخلليج للتأمني  
    )  ٤٦,٦٨٩,٧٩٥(  )    ٨٢,١٠٣,٦٦٠    (  

  :ذات عالقةطراف فيما يلي ملخص التعامل مع أ

  :بيان الدخل الشامل -ب 
    كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في     
      ٦٢٠١          ٧٢٠١    
    ل.س.          ل.س.      

    ١,٠٩٢,٣٠٩          ٢٢٧,٩٣٢    أقساط التأمني   
    ٣١,١٠٣,٥٥٦        ٣٢,٠٩٨,٠٠٠    ةدار رواتب وأتعاب اإل  
    ١٦,٨٥٠,٩٠٩        ١٣,١٨٢,٦٤٩    ةدار جملس اإل مصاريف سفر  

  خاضعة لفوائد وهي باللرية السورية.أو  غري منتجة ذات عالقة هيالدائنة ألطراف رصيد الذمم إن 
  
  فوائد مستحقة وأرصدة مدينة أخرى  -٢١

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

    ٢٨,٧٢٩,٤٨٧        ٤٥,٠٠١,٠٤٣    فوائد مستحقة  
    ١٦,٠٣٧,٥٣٩        ٩,٧١٩,٢٩٠    نفقات مدفوعة مسبقاً   
    ١,٣٤٥,٤٠٨        ٥,٩٦٧,٤٢٠    دفعات مقدمة للموظفني  
    ٦,٠٥١,٨٣٧        ٨,٨٥٥,٣٢٧    ذمم مدينة أخرى  
    ٢٨,٥٧٦,٤٨٦        ٣٤,٥٧٤,٨١٩    شركة إدارة النفقات الطبية  
      ٥٤٣,٠٢٨          ٥٤٣,٠٢٨    سلف ضريبة ريع رؤوس األمول املتداولة  

      ٨١,٢٨٣,٧٨٥        ١٠٤,٦٦٠,٩٢٧    



 

  - ٢٧ -

  حصة معيدي التأمين من االحتياطيات الفنية والحسابية  -٣١

 مما يلي :هذا البند يتكون 
    ٧٢٠١كانون األول   ٣١كما في    
          حصة معيدي التأمين من                
  مطالبات حصلت      حصة معيدي التأمين من      لتأمينحصة معيدي ا    
    المجموع      ولم يبلغ عنها      مطالبات قيد التسوية      من أقساط غير مكتسبة    

    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.    فرع التأمين:
    ٣,١٢٣,٠١٦    -        ٣١,١٢٥    ٣,٠٩١,٨٩١  احلياة (احتياطي حسايب)

    ١٦٠,٤٦٦,٢٨٠    ٢٠,٣٧٢,٨٨٦    ١٣٥,٨١٩,٢٣٩    ٤,٢٧٤,١٥٥  احلريق
    ١١,٣٢٨,١٧٩    ١,٧٨٢,٣٤٠    ٤,٤٣٦,٨١٤    ٥,١٠٩,٠٢٥  البحري بضائع

    ١٠٧,٣٦٨,٩١٨    ١٤,٠٠٤,٦٤١    ٩٣,٣٦٤,٢٧٧    -    البحري أجسام سفن
    ٥,٦٦٨,٦٤٢    ٨١٨,٧٢٢    ٤,٨٤٩,٩٢٠    -    شامل السيارات
    ١٢٢,٧٤٩,٨٨٦    -      ١٢٢,٧٤٩,٨٨٦    -    إلزامي السيارات

    ١٠٥,٥٩٥      ٩,٧٥١      ٦٥,٠٠٠      ٣٠,٨٤٤  اهلندسي
    ١٨,١٠١,١٦٦    ٢,٣٣٠,٩٠٨    ١٥,٥١١,٧٩٤    ٢٥٨,٤٦٤  احلوادث العامة

    -      -      -      -    احلوادث الشخصية
    ٩,٠٧٨,٩٨٧    ٩,٠٧٨,٩٨٧    -      -    الصحي

  ٤٣٧,٩٩٠,٦٦٩    ٤٨,٣٩٨,٢٣٥    ٣٧٦,٨٢٨,٠٥٥    ١٢,٧٦٤,٣٧٩    
  

    ٦٢٠١كانون األول   ٣١كما في    
          حصة معيدي التأمين من                
  مطالبات حصلت      حصة معيدي التأمين من      حصة معيدي التأمين    
    المجموع      ولم يبلغ عنها      مطالبات قيد التسوية      من أقساط غير مكتسبة    

    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.    فرع التأمين:
    ٣,٢٤٢,٣٦٤    -      -      ٣,٢٤٢,٣٦٤  احلياة (احتياطي حسايب)

    ١٦٧,٧٢٠,٧٤٥    ٢١,٣٢٢,١٩٣    ١٤٢,١٤٧,٩٥٧    ٤,٢٥٠,٥٩٥  احلريق
    ٩,٩٢٦,٨٠١    ١,٣٦٥,٩٥١    ٤,٤٩٩,٨٦٥    ٤,٠٦٠,٩٨٥  البحري بضائع

    ١٢٧,٤٢١,٧٨٨    ١٦,٦٢٠,٢٣٣    ١١٠,٨٠١,٥٥٥    -    البحري أجسام سفن
    ٦,٤١٧,٢٥٧    ٨٣٧,٠٣٣    ٥,٥٨٠,٢٢٤    -    شامل السيارات
    ١٦٥,٧٢١,٨٥٣    ٢١,٦١٥,٨٩٤    ١٤٤,١٠٥,٩٥٩    -    إلزامي السيارات

    ٣٧٤,٦١٨      ٣٦,٠٠١    ٢٤٠,٠٠٠      ٩٨,٦١٧  سياهلند
    ١٨,٥٦٠,٧٥٠    ٢,٣٩٠,٧٠٩    ١٥,٩١٨,٩٤٤    ٢٥١,٠٩٧  احلوادث العامة

    -      -      -      -    احلوادث الشخصية

  ٤٩٩,٣٨٦,١٧٦    ٦٤,١٨٨,٠١٤    ٤٢٣,٢٩٤,٥٠٤    ١١,٩٠٣,٦٥٨    



 

  - ٢٨ -

  الموجودات الثابتة المادية (بعد تنـزيل االستهالك المتراكم)   -٤١

  املوجودات الثابتة املادية كما يلي:تتلخص حركة 
          مشاريع                              تحسينات      تحسينات       
    المجموع      المباني      قيد التنفيذ      األراضي      السيارات      معدات المكتب      أثاث ومفروشات      مباني مملوكة      مستأجرة مباني      
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س       ل.س       ل.س      ل.س      ل.س      ل.س      

  الكلفة التاريخية:
    ٦٧٦,٢٩٠,٤٥٥    ٣٩٦,٠٤٦,٥٠٠    ٦,٣٤٨,٨٧٠    -      ٩,١٢٣,٢٢٥    ٦٨,٦٢٥,٤٢٢    ١٨,٥٧٠,٩٥٤    ١٥٢,٧٠٦,١٧٤    ٢٤,٨٦٩,٣١٠  ٢٠١٦كانون الثاين   ١الرصيد يف 
    ٢٦,٢٧٣,٦٥٤    -      ١,٠٢٤,٠٠٠    -      ٣,٤٨٣,٠٠٠    ٢,٧٧٣,٢٨٠    ٨٩,٢٩٥    ١٨,٩٠٤,٠٧٩    -    إضافات
    -      ٤١٢,١٧٠  )  ٧,٣٢٢,٨٧٠(    -      -      ٥,٩١٠,٣٠٠    ٣٨٠,٠٠٠    ٦٢٠,٤٠٠    -    حتويالت

  )  ١٣٣,٠٣٥(    -      -      -      -    )  ١٢٧,٠٣٥(  )  ٦,٠٠٠(    -      -    استبعادات
    ٧٠٢,٤٣١,٠٧٤    ٣٩٦,٤٥٨,٦٧٠    ٥٠,٠٠٠    -      ١٢,٦٠٦,٢٢٥    ٧٧,١٨١,٩٦٧    ١٩,٠٣٤,٢٤٩    ١٧٢,٢٣٠,٦٥٣    ٢٤,٨٦٩,٣١٠  ٢٠١٦كانون األول   ٣١الرصيد يف 

    ٣٢٦,٢٠٦,٦٠٠    ٣٢٥,٠٠٠,٠٠٠    -      -      -      ٦٣٧,١٠٠    ٣٤٩,٥٠٠    ٢٢٠,٠٠٠    -    اتإضاف
    -      -      -      -      -      -      -      -      -    حتويالت

  )  ٢٣٧,١٧٥(    -      -      -      -      -    )  ١٥٥,٠٠٠(  )  ٨٢,١٧٥(    -    استبعادات
  ١,٠٢٨,٤٠٠,٤٩٩    ٧٢١,٤٥٨,٦٧٠    ٥٠,٠٠٠    -      ١٢,٦٠٦,٢٢٥    ٠٦٧,٧٧,٨١٩    ١٩,٢٢٨,٧٤٩    ١٧٢,٣٦٨,٤٧٨    ٢٤,٨٦٩,٣١٠  ٢٠١٧كانون األول   ٣١الرصيد يف 

  االستهالكات المتراكمة:
  )١١٣,١٥٨,٣٠٥(  )  ٩,٣٩٢,٦٦٩(    -      -    )  ٦,٠١٣,١٥٧(  )  ٣٩,٣٣١,١٠٩(  )١٠,٥٤٦,٣٤٤(  )  ٢٣,٨٩٠,٦٩٤(  )٢٣,٩٨٤,٣٣٢(  ٢٠١٦كانون الثاين  ١الرصيد يف 

  )  ٣٩,٤٧١,٠٠٨(  )  ٧,٥٧١,٦٢٤(    -      -    )  ١,٩١٦,٦٩٦(  )  ١٠,٠٥٧,٥٣٨(  )  ٢,٣٧١,٩٦٤(  )  ١٦,٦٧٤,٥٠٤(  )  ٨٧٨,٦٨٢(  إضافات، أعباء الفرتة 
    ١٣٣,٠٣٥    -      -      -      -      ١٢٧,٠٣٥      ٦,٠٠٠    -      -    االستبعادات

  )١٥٢,٤٩٦,٢٧٨(  )  ١٦,٩٦٤,٢٩٣(    -      -    )  ٧,٩٢٩,٨٥٣(  )  ٤٩,٢٦١,٦١٢(  )١٢,٩١٢,٣٠٨(  )  ٤٠,٥٦٥,١٩٨(  )٢٤,٨٦٣,٠١٤(  ٢٠١٦كانون األول   ٣١يف الرصيد 
  )  ٤٣,٧٠٠,٨٢٠(  )  ١٢,٨٠٤,١٧٢(    -      -    )  ١,٤٩٨,٢٢٢(  )  ٩,٩٨١,٥٥٧(  )  ٢,١٧٩,٢٣٠(  )  ١٧,٢٣١,٣٤٣(  )  ٦,٢٩٦(  إضافات، أعباء الفرتة 

    ١٦١,١٦١    -      -      -      -      -      ١٥٥,٠٠٠      ٦,١٦١    -    االستبعادات
  )١٩٦,٠٣٥,٩٣٧(  )  ٢٩,٧٦٨,٤٦٥(    -      -    )  ٩,٤٢٨,٠٧٥(  )  ٥٩,٢٤٣,١٦٩(  )١٤,٩٣٦,٥٣٨(  )  ٩٠,٣٨٠٥٧,٧(  )٢٤,٨٦٩,٣١٠(  ٢٠١٧كانون األول   ٣١الرصيد يف 

  الصافية: القيمة الدفترية

    ٨٣٢,٣٦٤,٥٦٢    ٦٩١,٦٩٠,٢٠٥    ٥٠,٠٠٠    -      ١٥٠٨٣,١٧,    ١٨,٥٧٥,٨٩٨    ٤,٢٩٢,٢١١    ١١٤,٥٧٨,٠٩٨    -    ٢٠١٧كانون األول   ٣١الرصيد يف 

    ٥٤٩,٩٣٤,٧٩٦    ٣٧٩,٤٩٤,٣٧٧    ٥٠,٠٠٠    -      ٤,٦٧٦,٣٧٢    ٢٧,٩٢٠,٣٥٥    ٦,١٢١,٩٤١    ١٣١,٦٦٥,٤٥٥      ٦,٢٩٦  ٢٠١٦كانون األول   ٣١الرصيد يف 
  



 

 - ٢٩ - 

  الموجودات غير الملموسة (بعد تنزيل اإلطفاء المتراكم)    -٥١

  مما يلي :هذا البند يتكون 
    تجمعات التأمين          
    المجموع      اإللزامي الموحد      برامج المعلوماتية    
    ل.س.      ل.س.      ل.س.    

  :التكلفة التاريخية
    ٢٧,٣٧٣,٤٢١    ١٢,٩٨٨,٨٣٨    ١٤,٣٨٤,٥٨٣  ٦٢٠١كانون الثاين   ١الرصيد يف 

    ٢٧,٣٧٣,٤٢١    ١٢,٩٨٨,٨٣٨    ١٤,٣٨٤,٥٨٣  ٢٠١٦كانون األول   ٣١الرصيد يف 
      ١٨٠,٠٠٠        -            ١٨٠,٠٠٠    اإلضافات، أعباء السنة

   ٢٧,٥٥٣,٤٢١    ٩٨٨,٨٣٨,١٢    ١٤,٥٦٤,٥٨٣  ٧٢٠١كانون األول   ٣١الرصيد يف 

  :االستهالكات المتراكمة
  )  ٢٤,٧٢٦,١٧٠(  )  ١٢,٩٨٨,٨٣٨(  )  ١١,٧٣٧,٣٣٢(  ٢٠١٦كانون الثاين   ١الرصيد يف 

  )    ٩٧٨,٥٤٢(      -      )    ٩٧٨,٥٤٢(  اإلضافات، أعباء السنة

  )  ٢٥,٧٠٤,٧١٢(  )  ١٢,٩٨٨,٨٣٨(  )  ١٢,٧١٥,٨٧٤(  ٢٠١٦كانون األول   ٣١الرصيد يف 
  )    ٨٠٩,٨٣٥(      -      )    ٨٠٩,٨٣٥(  ، أعباء السنةاإلضافات

  )  ٢٦,٥١٤,٥٤٧(  )  ١٢,٩٨٨,٨٣٨(  )  ١٣,٥٢٥,٧٠٩(  ٢٠١٧كانون األول   ٣١الرصيد يف 

  :صافي القيمة الدفترية

    ١,٠٣٨,٨٧٤    -      ١,٠٣٨,٨٧٤  ٢٠١٧كانون األول   ٣١الرصيد يف 

    ١,٦٦٨,٧٠٩    -      ١,٦٦٨,٧٠٩  ٢٠١٦كانون األول   ٣١الرصيد يف 
  
  وديعة مجمدة لصالح هيئة االشراف على التأمين  -٦١

مليـون لـرية سـورية  ٢، تلتزم شركات التأمني بأن تودع باسم اهليئة يف أحد املصارف السورية املرخصة مبلـغ ٢٠٠٥لعام  ٤٣وفقاً للمرسوم التشريعي رقم 
مليـون لـرية سـورية علـى  ٢٥ال يزيد جممـوع مـا تودعـه لكــل األنــواع عـن وديعة ضمان بالنسبة لكل نوع من أنواع التأمني الذي ترغب مبزاولتها، على أن 

  أن تبقى هذه الوديعة جممدة طاملا الشركة تقوم بعملها.
  
  أصول محتفظ بها بغرض البيع  -٧١

ا بغرض البيع بسبب نية اإل على قطعة أرض  حصلت الشركة ٢٠١١خالل عام  .ة بيع هذه األصولدار يتضمن هذا البند قيمة األصول احملتفظ 
وقد مت إظهار هذه  جزء من تسوية الدين املرتتب على أحد وكالء الشركةك  الصادر عن احملكمة املدنية يف حلب ١٢٦٢مبوجب القرار القضائي رقم 

  األرض بالقيمة احملددة يف األمر القضائي املشار إليه.

  .ة بيع هذه األرضدار مبنطقة عدرا الصناعية بسبب نية اإلالواقعة و  ة إعادة تصنيف األرض اململوكة للشركةدار قررت اإل ٢٠١٥خالل عام 



 

  - ٣٠ -

  الدائنة عادة التأمينإو  التأمين حسابات شركات  -٨١

احلسابية باإلضافة إىل حسابات شركات و  ميثل هذا البند أرصدة جممدة على شركات إعادة التأمني ملقابلة حصة معيدي التأمني من اإلحتياطيات الفنية
  اليت تتلخص مبا يلي:و  مني اجلاريةإعادة التأ

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

من  %٤تبلغ نسبة الفائدة املتفق عليها يف العام احلايل و  تقوم الشركة بدفع فائدة مدينة لشركات إعادة التأمني تتحدد يف االتفاقيات املعقودة معها
  .بيان الدخل الشاملتسجل يف و  رصيد هذه احلسابات تدفع للشركات عند حترير رصيدها

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

      ١,١٥٨,٢٨٩        ١,٠٨٢,٩١٠    شركات إعادة تأمني حملية
      ٣٩٧,٣٦٢,١٦٠        ٣٠٨,٣٢٢,٨١١    شركات إعادة تأمني خارجية

    ٣٩٨,٥٢٠,٤٤٩        ٣٠٩,٤٠٥,٧٢١      
  
  االحتياطيات الفنية والحسابية  -٩١

  مما يلي:هذا البند يتكون 
    ٧٢٠١كانون األول   ٣١كما في    
  مطالبات حصلت                
    المجموع      ولم يبلغ عنها      مطالبات قيد التسوية      إيرادات غير مكتسبة    

    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.    فرع التأمين:
    ٥,٤٢١,١١٠    -        ٤١,٥٠٠    ٥,٣٧٩,٦١٠  احلياة
    ١٩٠,٦٩٥,٨٥٢    ٢٣,٧٢٤,٥٠١    ١٥٨,١٦٣,٣٤٢    ٨,٨٠٨,٠٠٩  احلريق
    ٢٣,٤٥٢,٤٨٠    ٣,٣٦٢,٤٥٩    ٨,٨٨١,٨٢٨    ١١,٢٠٨,١٩٣  ري بضائعالبح

    ١٠٩,٠٥٩,٣٣٩    ١٤,٢٢٥,١٣٢    ٩٤,٨٣٤,٢٠٧    -    البحري أجسام سفن
    ١٢١,١٩٤,٢٠٤    ١٢,٤٠٥,٩٤٩    ٨٢,٧٠٦,٣٢١    ٢٦,٠٨١,٩٣٤  شامل السيارات
    ٨١٤,٠٩١,٥٩٤    ٤٢,٧٠٧,٩٥٣    ٧١١,٦٩٩,٥٣١    ٥٩,٦٨٤,١١٠  إلزامي السيارات

      ٢١١,١٨٩      ١٩,٥٠٠    ١٣٠,٠٠٠      ٦١,٦٨٩  اهلندسي
    ٢٨,٢٠١,٨٢٩    ٣,٦١٩,٨٠٥    ٢٣,٩٢٢,٠٠٠    ٦٦٠,٠٢٤  احلوادث العامة

    ١,٥٠٠,٢٣١    ١٣٦,٠٦٥    ٩٠٧,١٠٠    ٤٥٧,٠٦٦  احلوادث الشخصية
    ٢٢٣,٠٥١,٧٢١    ٢٢,٣٢٨,١٧٦    ٤٩,٣٥١,٢٣١    ١٥١,٣٧٢,٣١٤  الصحي

  ١,٥١٦,٨٧٩,٥٤٩    ١٢٢,٥٢٩,٥٤٠    ١,١٣٠,٦٣٧,٠٦٠    ٢٦٣,٧١٢,٩٤٩    



 

  - ٣١ -

    ٦٢٠١كانون األول   ٣١كما في    
  مطالبات حصلت                
    المجموع      ولم يبلغ عنها      مطالبات قيد التسوية      إيرادات غير مكتسبة    

    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.    فرع التأمين:
    ٥,٣٣٠,٥٥٦    -      -      ٥,٣٣٠,٥٥٦  احلياة
    ١٨٦,٥٥٧,٧٠٢    ٢٣,٢٠٣,٤٢٤    ١٥٤,٦٨٩,٤٩٧    ٨,٦٦٤,٧٨١  احلريق
    ٢١,٨٧٦,٢٠٧    ٢,٩٦٩,٦٠٣    ٩,٠٠٧,٩٢٩    ٩,٨٩٨,٦٧٥  بضائع البحري

    ١٢٩,٤٢٧,٩٢١    ١٦,٨٨١,٩٠٣    ١١٢,٥٤٦,٠١٨    -    سفن امالبحري أجس
    ١٥٤,٥٣٢,٠٣٤    ١٣,٥٤٤,٧٢٧    ٩٠,٢٩٨,١٦٨    ٥٠,٦٨٩,١٣٩  شامل السيارات
    ٩١١,٩٩٤,٥٥٤    ١٢٧,٥٩١,٠٠٣    ٦٩٨,٤٣٦,٥٥٠    ٨٥,٩٦٧,٠٠١  إلزامي السيارات

      ٧٤٩,٢٣٥      ٧٢,٠٠٠    ٤٨٠,٠٠٠    ١٩٧,٢٣٥  اهلندسي
    ٢٩,١٤٢,١٨٤    ٣,٧٤٤,٨٥٣    ٢٤,٧٣٦,٣٠٠    ٦٦١,٠٣١  احلوادث العامة

    ١,٤٧٣,٤٨٥    ١٣٠,٠٦٥    ٨٦٧,١٠٠    ٤٧٦,٣٢٠  احلوادث الشخصية
    ١٦٢,٥٦٣,٢٢٧    ١٧,٧٣٧,٧٥٨    ١٤,٨٩٨,٢٤٣    ١٢٩,٩٢٧,٢٢٦  الصحي

  ٤٧,١٠٥١,٦٠٣,٦    ٨٧٥,٣٣٦,٢٠٥    ١٠٥,٩٥٩,٨٠٥,١    ٢٩١,٨١١,٩٦٤    
  
  دائنون آخرون ومبالغ مستحقة الدفع   -٢٠

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

      ١٥٩,٩٣١,٨٣٨        ١٦٥,٢١١,٢٤٨    دائنون خمتلفون
      ٢٨,١٩٢,٠٢٥        ٢٨,٩٦٧,١٠٧    مصاريف مستحقة الدفع

      ١٢,٦٦٤,١٥٧        ٢,٦٦٤,١٥٧١    ضرائب تكميلية وغرامات مستحقة الدفع

    ٢٠٠,٧٨٨,٠٢٠        ٢٠٦,٨٤٢,٥١٢      
  
  ضريبة الدخل  -١٢

لشـركات التـأمني الـيت تطـرح أكثـر والذي حدد ضريبة األربـاح  ٢٠٠٥لعام  ٤٣حتتسب الشركة مؤونة ضريبة الدخل وفقاً ألحكام املرسوم التشريعي رقم 
    .دون أية إضافات من صايف األرباح اخلاضعة للضريبة باملئة١٥مبعدل من أسهمها على االكتتاب العام  %٥٠من 



 

  - ٣٢ -

بسبب استبعاد املبالغ غري اخلاضعة للضريبة وإضافة املبالغ غري  بيان الدخل الشاملللضريبة عن األرباح الصافية الواردة يف  ةختتلف األرباح اخلاضع
    ، وهي كالتايل:اجلائز تنـزيلها من الوعاء الضرييب

    كانون األول   ٣١ي للسنة المنتهية ف    
    ٦٢٠١      ٢٠١٧    
    ل.س.      ل.س.    

      ١,٣٠٤,٧٤٦,٧٠٩    )    ٢٩٠,٦٠٤,٩٨٣  (  ربح قبل الضريبة(خسارة) / 
  يضاف:

      ٧,٤٩١,١٩٢        ١٢,٤٨٢,٤٤٥    *استهالك املباين  
   -          ٥٠٣,٧٧٥,٥١٠    غري حمققة ناجتة عن تغريات أسعار الصرفخسائر   

      ١٣,٥٠٤,٢٩٤        -      مؤونة ديون مشكوك فيها  
      ١,٥٠٠,٠٠٠          ١٩٠,٠٦٣    تعديالت سنوات سابقة   

  ينـزل:
    -      )    ٣٥,٠٥٠,٣٦٧  (  مؤونة ديون مشكوك فيها  
  )    ٩٩٩,٨٧٤,٠٣٢(      -      مكاسب غري حمققة ناجتة عن تغريات أسعار الصرف  
ا بغرض املتاجرة     )      ٣٨٢,٢٤٨(  )    ١٣,٧٤٥,٦٣٨  (  األرباح الناجتة عن تقييم االستثمارات احملتفظ 
  )    ١,٨١٠,٢٨٨(  )    ٤,٦٩٧,٣٦٧  (   إيرادات نامجة عن توزيعات أرباح االستثمارات مالية  
      ٣٢٥,١٧٥,٦٢٧        ١٧٢,٣٤٩,٦٦٣    األرباح اخلاضعة للضريبة  

      ٤٨,٧٧٦,٣٤٥        ٢٥,٨٥٢,٤٤٩    %١٥مؤونة ضريبة الدخل بنسبة 
      ٤,٨٧٧,٦٣٥        -      من الضريبة) %١٠ة احمللية (بنسبة دار رسوم اإل

      ٢,٤٣٨,٨١٧        ٢,٥٨٥,٢٤٥     ٢٠١٧لعام  لضريبةامن  %١٠بنسبة  املسامهة الوطنية إلعادة اإلعمار
      ٥٦,٠٩٢,٧٩٧        ٢٨,٤٣٧,٦٩٤      

  )    ٤,٢٧١,٨٤١(  )    ٥,٧١٢,٦٧١  (  تعديالت ضريبة دخل لسنوات سابقة 

      ٥١,٨٢٠,٩٥٦        ٢٢,٧٢٥,٠٢٣    إمجايل الضريبة 
  هالك املباين بالقيمة التأجريية.مت ختفيض مبلغ است  *

  كمايلي:  مؤونة ضريبة الدخلتتلخص حركة 
    كانون األول  ٣١كما في     
    ٦٢٠١      ٧٢٠١    
  ل.س.      ل.س.    

      ١,٢٧٠,٢٤٨    )    ٥٠,٥٥٠,٧٠٨  (  يد كما يف بداية السنة الرص
  )    ٥١,٨٢٠,٩٥٦(  )    ٢٢,٧٢٥,٠٢٣  (  ضريبة الدخل  مصروف

    -          ٤٤,٨٣٨,٠٣٨    دفعات ضريبية
  )    ٥٠,٥٥٠,٧٠٨(  )    ٢٨,٤٣٧,٦٩٣  (  السنة ايةالرصيد كما يف 



 

  - ٣٣ -

  

  رأس المال  -٢٢

 ســـوريةلــرية  ٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠لــرية ســـورية أي مــا يعـــادل  ١٠٠ يللســـهم الواحــد تســـاو  إمسيــةمليـــون ســهم بقيمـــة  ٨,٥يتكــون رأس مــال الشـــركة مــن 
  مرخص ومدفوع بالكامل.

  
  االحتياطي القانوني   - ٣٢

مـن صـايف األربـاح السـنوية قبـل  %١٠، االحتيـاطي القـانوين  مبعـدل ٢٠١١شـباط  ٢٤تاريخ ٢٩من قانون الشركات رقم  ١٩٨و ١٩٧حددت املواد 
  من رأ س املال.  %٢٥الضريبة، حىت بلوغه 

  باالستناد ملا سبق، مت احتساب االحتياطي كما يلي:
    كانون األول  ٣١كما في      

    ٦٢٠١      ٧٢٠١    
  ل.س.      ل.س.    

      ١,٣٠٤,٧٤٦,٧٠٩    )    ٢٩٠,٦٠٤,٩٨٣  (  الربح قبل الضريبة سارة) / (اخل
  :)ينزليضاف / (

  )    ٩٩٩,٨٧٤,٠٣٢(      ٥٠٣,٧٧٥,٥١٠    غري حمققة ناجتة عن تغريات أسعار الصرف )مكاسب(خسائر /   

    -      )    ١٣,٧٤٥,٦٣٨  (  ناجتة عن إعادة تقييم استثمارات مالية بغرض املتاجرة أرباح  

      ٣٠٤,٨٧٢,٦٧٧        ١٩٩,٤٢٤,٨٨٩      

      ٣٠,٤٨٧,٢٦٨        ١٩,٩٤٢,٤٨٨    )%١٠االحتياطي القانوين (
  

  تتلخص حركة االحتياطي القانوين كما يلي:
    كانون األول  ٣١كما في     
    ٦٢٠١      ٧٢٠١    
  ل.س.      ل.س.    

      ٤٤,٦٥٩,٦٣٦        ٧٥,١٤٦,٩٠٤    املدة يف بدايةالرصيد 
      ٣٠,٤٨٧,٢٦٨        ١٩,٩٤٢,٤٨٨    االحتياطي املكون خالل العام

اية املدة       ٧٥,١٤٦,٩٠٤        ٩٥,٠٨٩,٣٩٢    الرصيد يف 



 

  - ٣٤ -

  صافي أقساط التأمين  -٤٢

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

ا   األقساط املكتتب 
  )    ١,٣٩١,١٥٤(  )  ٤,٦٨٥,٢٦١(      ٣,٢٩٤,١٠٧    تأمينات احلياة  
    ٥٠٤,٦٥٧,٢٨٤    )  ٣١,٨٤٤,٧٦١(      ٥٣٦,٥٠٢,٠٤٥    التأمينات العامة  
        ٥٠٣,٢٦٦,١٣٠    )  ٣٦,٥٣٠,٠٢٢(      ٥٣٩,٧٩٦,١٥٢    

  صايف التغري يف احتياطي أقساط غري مكتسبة
  )      ١٩٩,٥٢٧(  )    ١٥٠,٤٧٣(  )    ٤٩,٠٥٤(  تأمينات احلياة  
      ٢٩,١٥٩,٢٦٣        ١,٠١١,١٩٤        ٢٨,١٤٨,٠٦٩    امةالتأمينات الع  
        ٢٨,٩٥٩,٧٣٦          ٨٦٠,٧٢١        ٢٨,٠٩٩,٠١٥      

        ٥٣٢,٢٢٥,٨٦٦    )  ٣٥,٦٦٩,٣٠١(      ٥٦٧,٨٩٥,١٦٧    
  

    ٦٢٠١كانون األول   ٣١للسنة المنتهية في         
    صافي      حصة معيدي التأمين      إجمالي        
  ل.س.      ل.س.      ل.س.        

  ا األقساط املكتتب
    ٢,٢٢٢,١١٣    )    ٥٢٢,٥٠٠(      ٢,٧٤٤,٦١٣    تأمينات احلياة  
    ٥٩٥,٠٣٤,١٢٩    )  ٢٧,٧٤٤,٧١٥(      ٦٢٢,٧٧٨,٨٤٤    التأمينات العامة  
        ٥٩٧,٢٥٦,٢٤٢    )  ٢٨,٢٦٧,٢١٥(      ٦٢٥,٥٢٣,٤٥٧    

  صايف التغري يف احتياطي أقساط غري مكتسبة
      ٤٨٣,٦٨٥          ٦٦٠,٨٣٠    )    ١٧٧,١٤٥(  تأمينات احلياة  
  )    ٨١,٤٥٥,٤٢٨(      ٣,٦١٦,٩٩٤    )  ٨٥,٠٧٢,٤٢٢(  التأمينات العامة  
      )٨٠,٩٧١,٧٤٣(      ٤,٢٧٧,٨٢٤    )  ٨٥,٢٤٩,٥٦٧    (  

        ٥١٦,٢٨٤,٤٩٩    )  ٢٣,٩٨٩,٣٩١(      ٥٤٠,٢٧٣,٨٩٠    

  
  مقبوضة عموالت  -٥٢

  ة مع هذه الشركة يف عقود إعادة التأمني.ميثل هذا البند العموالت املقبوضة من شركات إعادة التأمني وفقاً لالتفاقيات املربم



 

  - ٣٥ -

  صافي المطالبات  -٦٢

  يتكون هذا البند مما يلي:
    ٧٢٠١كانون األول   ٣١للسنة المنتهية في         
    صافي      حصة معيدي التأمين      إجمالي        

  ل.س.      ل.س.      ل.س.    املطالبات املدفوعة
  )      ٦,٣٧٥(  )    ٦,٣٧٥(      -      تأمينات احلياة    
    ١٥٧,٤٩١,٤٤٣    )  ٦٢,٤٥٣,٦٥٥(      ٢١٩,٩٤٥,٠٩٨    مينات العامةالتأ    

        ١٥٧,٤٨٥,٠٦٨    )  ٦٢,٤٦٠,٠٣٠(      ٢١٩,٩٤٥,٠٩٨    

  صايف التغري يف احتياطي املطالبات قيد التسوية ومطالبات حدثت ومل يبلغ عنها
        ١٠,٣٧٥    )    ٣١,١٢٥(        ٤١,٥٠٠    تأمينات احلياة    
    ٣,٥٧٧,٣١٢        ٦٢,٢٨٧,٣٥٣    )  ٤١٥٨,٧١٠,٠(  التأمينات العامة    

      )٣,٥٨٧,٦٨٧        ٦٢,٢٥٦,٢٢٨    )  ٥٨,٦٦٨,٥٤١      

      ١٦١,٠٧٢,٧٥٥   )    ٢٠٣,٨٠٢(      ١٦١,٢٧٦,٥٥٧    ات عقود التأمنيالتزامصايف التغري يف     
  

    ٦٢٠١كانون األول   ٣١للسنة المنتهية في         
    صافي      حصة معيدي التأمين      إجمالي        

  ل.س.      ل.س.      ل.س.    فوعةاملطالبات املد
      ١١,٧١١          ١١,٧١١        -      تأمينات احلياة    
    ١٦٠,٩٣٨,٨٨١    )  ٤٧,٥٢٩,٩٥٧(      ٢٠٨,٤٦٨,٨٣٨    التأمينات العامة    

        ١٦٠,٩٥٠,٥٩٢    )  ٤٧,٥١٨,٢٤٦(      ٢٠٨,٤٦٨,٨٣٨    

  صايف التغري يف احتياطي املطالبات قيد التسوية ومطالبات حدثت ومل يبلغ عنها
    -          -          -      ينات احلياةتأم    
  )    ٥٢,٦٥٩,٧٣٥(  )  ٣٩,٤٠٩,١١٠(  )  ١٣,٢٥٠,٦٢٥(  التأمينات العامة    

      )٥٢,٦٥٩,٧٣٥(  )  ٣٩,٤٠٩,١١٠(  )  ١٣,٢٥٠,٦٢٥    (  

      ١٠٨,٢٩٠,٨٥٧   )  ٨٦,٩٢٧,٣٥٦(      ١٩٥,٢١٨,٢١٣    صايف التغري يف التزامات عقود التأمني    
  
  اج أخرىومصاريف إنت عموالت مدفوعة   -٧٢

  ومصاريف أخرى متعلقة باإلنتاج. ربمة معهماملتفاقات ة لوكالء ووسطاء تأمني لقاء عملهم خالل السنة وفقاً لالعموالت مدفو عميثل هذا البند 



 

  - ٣٦ -

  رواتب وأجور وملحقاتها  -٨٢
    يتكون هذا البند مما يلي:

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

      ٧٥,٤٠٣,١٣١        ٨٨,٦٧٠,١٧١    رواتب وأجور 
     ٤,٣٧٩,٠٠٠        ٤,٠٨١,٠٠٠    متثيل تعويض

      ٧,٨٦٢,٧١٤        ٨,٨٤٠,٦٨٤    التأمينات االجتماعية
        ٥٠٩,٨٨٨          ١٥١,٩٦٠    تعويضات أخرى
      ٤٩,٥٦٣,٨٠٤        ٥٣,٢٩٨,٦٠١    مكافآت املوظفني

      ١٣٧,٧١٨,٥٣٧        ١٥٥,٠٤٢,٤١٦      
  
  ية وعموميةإدار مصاريف   -٩٢

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

      ٣,٧٩٣,٢٠١        ٢,٠١٠,١٠٠    قرطاسية ومواد طباعة 
      ١٠,٥٩٠,٥٩٤        ١١,٥٨٥,٢٣١    كهرباء وماء وتدفئة

      ٧,٦٩٣,٣٦٠        ٤,٩٦٤,٩٢٠    صيانة
      ٢,٧٦٦,٦٦٩        ٢,٤٦٦,٦٦٩    إجيارات ومصاريف مكتبية

      ١٦,٨٥٠,٩٠٩        ١٣,١٨٢,٦٤٩    ةدار مصاريف وتعويضات أعضاء جملس اإل
      ٦,٠٠٠,٠٠٠        ٧,٦٠٠,٠٠٠    أتعاب مهنية

        ٩٠١,٢١٢        ١,٤٧٩,٤٧٣    تدريب
      ٩,٢٩٤,١٤٠        ٩,٧٠٤,٨٩٨    مصاريف إعالمية
      ٤,٠٢٤,١١١        ٤,٠٤٨,٦٣٦    بريد وبرق وهاتف

      ٨,٥٦٧,٦٥٤        ٨,١٧٤,٥٥٥    مصاريف سفر وتنقالت
      ٥,٤٥٩,٧٨٥        ٩,٣٣٨,١٧٠    مصاريف الطبابة

      ١,٦٢٧,١٣٤        ٢,٢١٧,٢٨٥    تأمني
      ١,١١١,١٢٤        ١,٥٩٩,٦٢٠    مصاريف بنكية

      ١٥,٠٣٧,١٣٨        ١٣,٨٠٦,٨٥٣    ضرائب ورسوم حكومية وغرامات
      ٤,٥٠٧,٢٥٢        ٣,٥٢٢,٤٨٢    مصاريف أخرى

      ٨٣٩٨,٢٢٤,٢        ٩٥,٧٠١,٥٤١      



 

  - ٣٧ -

  
  ية والمخففة ساسالسهم األ ربحية  -٣٠

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

      ١,٢٥٢,٩٢٥,٧٥٣    )    ٣١٣,٣٣٠,٠٠٦  (  صايف ربح الفرتة
      ٨,٥٠٠,٠٠٠        ٨,٥٠٠,٠٠٠    املتوسط املرجح لعدد االسهم

      ٤٠,١٤٧      )    ٣٦,٨٦    (  فةاملخفو  يةساسرحبية السهم األ
  
  خرىأرسوم و  التأمينشراف على سوم هيئة اإلر   -٣١

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

    ٣,٧٥٣,١٤٤    ٣,٢٣٨,٧٧٦    رسوم هيئة اإلشراف على التأمني
    ١٢,١٤٠,٠٠١    ١٤,٦٨٨,٧٤٩    لطبيةرسوم إدارية ملزود اخلدمات ا

    ١١,٠٢٩,٥٥٨    ٧,٦٢٧,٥٠٥    رسوم إدارية جملمع تأمني إلزامي
    ٢,٠٤١,٥٠٩    ١,٣٤٧,٦٣٤    رسوم صندوق متضرري حوادث السري

      ٣٤٣,٦٠٠      ٣٢٢,٦٠٠    أتعاب اخلبري االكتواري
    ٧,٣٨٢,٨٨٧    ٨,٠٨٠,٣٢٦    رسوم فنية أخرى

      ٣٦,٦٩٠,٦٩٩    ٣٥,٣٠٥,٥٩٠    
 



 

 - ٣٨ - 

  تحليل القطاعيال  -٢٣
  هي كالتايل: ٢٠١٧ كانون األول  ٣١للسنة املنتهية يف إن التحليل القطاعي 

    الهندسي      السيارات إلزامي      السيارات شامل      أجسام سفن      بضائع      الحريق      الحياة      
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      

ا       ١٥٤,٢٢٠    ١٤٩,٢١٠,٢٧٧    ٦٥,٢٠٤,٨٣٥    -      ٤٤,٨٣٢,٧٧٣    ٢٢,٠٢٠,٠٢٤    ٣,٢٩٤,١٠٧  *إمجايل أقساط مكتتب 
ا   )    ٧٧,١١٠(    -      -      -    )  ٢٠,٤٣٦,١٠٠(  )  ١٠,٦٨٥,٣٨٨(  )  ٤,٦٨٥,٢٦١(  حصة معيدي التأمني من إمجايل األقساط املكتتب 

ا       ٧٧,١١٠    ١٠,٢٧٧١٤٩,٢    ٦٥,٢٠٤,٨٣٥    -      ٢٤,٣٩٦,٦٧٣    ١١,٣٣٤,٦٣٦  )  ١,٣٩١,١٥٤( صايف األقساط املكتتب 
اية الفرتة   )    ٦١,٦٨٩(  )  ٥٩,٦٨٤,١١٠(  )  ٢٦,٠٨١,٩٣٤(    -    )  ١١,٢٠٨,١٩٣(  )  ٨,٨٠٨,٠٠٩(  )  ٥,٣٧٩,٦١٠(  إمجايل األقساط الغري مكتسبة يف 

اية الفرتة       ٣٠,٨٤٤    -      -      -      ٥,١٠٩,٠٢٥      ٤,٢٧٤,١٥٥    ٣,٠٩١,٨٩١  حصة معيدي التأمني من األقساط غري مكتسبة يف 
      ١٩٧,٢٣٥    ٨٥,٩٦٧,٠٠١    ٥٠,٦٨٩,١٣٩    -      ٩,٨٩٨,٦٧٥      ٨,٦٦٤,٧٨١    ٥,٣٣٠,٥٥٦  إمجايل األقساط الغري مكتسبة يف بداية الفرتة 

  )    ٩٨,٦١٧(    -      -      -    )  ٤,٠٦٠,٩٨٥(  )  ٤,٢٥٠,٥٩٥(  )  ٣,٢٤٢,٣٦٤(  حصة معيدي التأمني من األقساط الغري مكتسبة يف بداية الفرتة
      ٦٧,٧٧٣    ٢٦,٢٨٢,٨٩١    ٢٤,٦٠٧,٢٠٥    -    )    ٢٦١,٤٧٨(  )    ١١٩,٦٦٨(  )    ١٩٩,٥٢٧(  حتياطي أقساط غري مكتسبةصايف التغري يف ا
      ٣٠,٣٩٥    -      -      -      ٩,٥٤٨,٨٦٤     ٤,٤٠٩,٨٣٨      ٧٥٤,١٠٢  عموالت مقبوضة
    -      -        ٤٧٣,٣١٢    ١,٩٦١,٤١٠    -      -      -    إيرادات أخرى
      ١٧٥,٢٧٨    ١٧٥,٤٩٣,١٦٨    ٩٠,٢٨٥,٣٥٢    ١,٩٦١,٤١٠    ٣٣,٦٨٤,٠٥٩    ٠٦١٥,٦٢٤,٨  )    ٨٣٦,٥٧٩(  صايف اإليرادات

    -    )  ٤٥,٩٤٩,٨٧٩(  )  ٢٤,٣٦٧,٠٤٤(    -    )    ٦٩,١٠٥(  )    ٦١٥,٢٤٤(    -    إمجايل املطالبات املدفوعة
    -      ١,٣٨٣,٣٦٧      ٣٣١,٦٧٠    -        ٣٤,٤١٥      ١٧٧,٦٢٢      ٦,٣٧٥  حصة معيدي التأمني من املطالبات املدفوعة

    -    )  ٤٤,٥٦٦,٥١٢(  )  ٢٤,٠٣٥,٣٧٤(    -    )    ٣٤,٦٩٠(  )    ٤٣٧,٦٢٢(      ٦,٣٧٥  طالبات املدفوعةصايف امل
اية الفرتة   )    ١٣٠,٠٠٠(  )  ٧١١,٦٩٩,٥٣١(  )  ٨٢,٧٠٦,٣٢١(  )  ٩٤,٨٣٤,٢٠٧(  )  ٨,٨٨١,٨٢٨(  )  ١٥٨,١٦٣,٣٤٢(  )    ٤١,٥٠٠(  احتياطي مطالبات حتت التسوية 
اية الفرتةحصة املعيد من احتياطي مطالبات حتت الت       ٦٥,٠٠٠    ١٢٢,٧٤٩,٨٨٦    ٤,٨٤٩,٩٢٠    ٩٣,٣٦٤,٢٧٧    ٤,٤٣٦,٨١٤    ١٣٥,٨١٩,٢٣٩      ٣١,١٢٥  سوية 
      ٤٨٠,٠٠٠    ٦٩٨,٤٣٦,٥٥٠    ٩٠,٢٩٨,١٦٨    ١١٢,٥٤٦,٠١٨    ٩,٠٠٧,٩٢٩    ١٥٤,٦٨٩,٤٩٧    -    احتياطي مطالبات حتت التسوية بداية الفرتة

  )    ٢٤٠,٠٠٠(  )  ١٤٤,١٠٥,٩٥٩(  )  ٥,٥٨٠,٢٢٤(  )  ١١٠,٨٠١,٥٥٥(  )  ٤,٤٩٩,٨٦٥(  )  ١٤٢,١٤٧,٩٥٧(    -    بداية الفرتة حصة املعيد من احتياطي مطالبات حتت التسوية
      ١٧٥,٠٠٠  )  ٣٤,٦١٩,٠٥٤(    ٦,٨٦١,٥٤٣      ٢٧٤,٥٣٣      ٦٣,٠٥٠  )  ٩,٨٠٢,٥٦٣(  )    ١٠,٣٧٥(  صايف التغري يف مطالبات قيد التسوية

اية الفرتة   )    ١٩,٥٠٠(  )  ٤٢,٧٠٧,٩٥٣(  )  ١٢,٤٠٥,٩٤٩(  )  ١٤,٢٢٥,١٣٢(  )  ٣,٣٦٢,٤٥٩(  )  ٢٣,٧٢٤,٥٠١(    -    احتياطي مطالبات غري مبلغ عنها 
اية الفرتة       ٩,٧٥١    -        ٨١٨,٧٢٢    ١٤,٠٠٤,٦٤١    ١,٧٨٢,٣٤٠    ٢٠,٣٧٢,٨٨٦    -    حصة املعيد من احتياطي مطالبات غري مبلغ عنها 

      ٧٢,٠٠٠    ١٢٧,٥٩١,٠٠٣    ١٣,٥٤٤,٧٢٧    ١٦,٨٨١,٩٠٣    ٢,٩٦٩,٦٠٣    ٢٣,٢٠٣,٤٢٤    -    احتياطي مطالبات غري مبلغ عنها بداية الفرتة 
  )    ٣٦,٠٠١(  )  ٢١,٦١٥,٨٩٤(  )    ٨٣٧,٠٣٣(  )  ١٦,٦٢٠,٢٣٣(  )  ١,٣٦٥,٩٥١(  )  ٢١,٣٢٢,١٩٣(    -    حصة املعيد من احتياطي مطالبات غري مبلغ عنها بداية الفرتة 

      ٢٦,٢٥٠    ٦٣,٢٦٧,١٥٦    ١,١٢٠,٤٦٧      ٤١,١٧٩      ٢٣,٥٣٣  )  ٤٧٠,٣٨٤,١(    -    صايف التغيري يف مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها
      ٢٠١,٢٥٠  )  ١٥,٩١٨,٤١٠(  )  ١٦,٠٥٣,٣٦٤(      ٣١٥,٧١٢      ٥١,٨٩٣  )  ١١,٧١٠,٥٦٩(  )    ٤,٠٠٠(  صايف التغري يف التزامات عقود التأمني 

    -      -    )  ٩,٤٥٨,٤٠٣(    -    )  ٧,٦١٣,١٣٤(  )  ٣,١٥٢,٤٩٤(  )    ١٤٨,٣٧٧(  عموالت مدفوعة ومصاريف إنتاج أخرى
  )    ٥,٩٤٥(  )  ١٢,٤٥٢,٢٥٦(  )  ١,٢٩١,١١٤(    -    )    ٤٨٤,١٦٢(  )  ٢,٥٤٢,٤٨٦(  )    ٣٩٩,٧٥٦(  رسوم هيئة االشراف على التأمني ورسوم أخرى

  )    ٣٨,٣٧٨(    ١٤,٧١٣,٤٥٣  )  ٢,١٨٧,٦٣٩(    -    )  ٣,٣٢٨,٤٣٦(  )  ٦,٤٩٠,٨٣٨(    -    أقساط فائض اخلسارة
      ١٥٦,٩٢٧  )  ١٣,٦٥٧,٢١٣(  )  ٢٨,٩٩٠,٥٢٠(      ٣١٥,٧١٢  )  ١١,٣٧٣,٨٣٩(  )  ٣٨٧,٨٩٦٢٣,(  )    ٥٥٢,١٣٣(  صايف املصاريف

     ٣٣٢,٢٠٥    ١٦١,٨٣٥,٩٥٥    ٦١,٢٩٤,٨٣٢    ٢,٢٧٧,١٢٢    ٢٢,٣١٠,٢٢٠  )  ٨,٢٧١,٥٨١(  )  ١,٣٨٨,٧١٢(  صايف أرباح/ (خسائر) فروع التأمني



 

  - ٣٩ -

  :/ تابعايلهي كالت ٢٠١٧ كانون األول  ٣١للسنة املنتهية يف إن التحليل القطاعي 
    المجموع      السفر      الصحي      الحوادث العامة      الحوداث الشخصية      
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      

    ٥٣٩,٧٩٦,١٥٢    -      ٢٥٢,٢٨٧,١٨٨      ١,٦٥٠,٠٦٣    ١,١٤٢,٦٦٥  *ا إمجايل أقساط مكتتب
ا   )  ٣٦,٥٣٠,٠٢٢(    -      -    )    ٦٤٦,١٦٣(    -    حصة معيدي التأمني من إمجايل األقساط املكتتب 

ا     ٥٠٣,٢٦٦,١٣٠    -      ١٨٨,٢٨٧٢٢٥,      ١,٠٠٣,٩٠٠    ١,١٤٢,٦٦٥ صايف األقساط املكتتب 
اية الفرتة   )  ٢٦٣,٧١٢,٩٤٩(    -    )  ١٥١,٣٧٢,٣١٤(  )    ٦٦٠,٠٢٤(  )    ٤٥٧,٠٦٦(  إمجايل األقساط الغري مكتسبة يف 

اية الفرتة     ١٢,٧٦٤,٣٧٩    -      -        ٢٥٨,٤٦٤    -    حصة معيدي التأمني من األقساط غري مكتسبة يف 
    ٢٩١,٨١١,٩٦٤    -      ١٢٩,٩٢٧,٢٢٦      ٦٦١,٠٣١      ٤٧٦,٣٢٠  إمجايل األقساط الغري مكتسبة يف بداية الفرتة 

  )  ١١,٩٠٣,٦٥٨(    -      -    )    ٢٥١,٠٩٧(    -    حصة معيدي التأمني من األقساط الغري مكتسبة يف بداية الفرتة
    ٢٨,٩٥٩,٧٣٦    -    )  ٢١,٤٤٥,٠٨٨(      ٨,٣٧٤      ١٩,٢٥٤   مكتسبةصايف التغري يف احتياطي أقساط غري

    ١٤,٩٧٧,٢٩٢    -      -        ٢٣٤,٠٩٣    -    عموالت مقبوضة
    ٢,٤٣٤,٧٢٢    -      -      -      -    إيرادات أخرى
    ٥٤٩,٦٣٧,٨٨٠    -      ٢٣٠٨٤٢,١٠٠      ١,٢٤٦,٣٦٧    ١,١٦١,٩١٩  صايف اإليرادات

  )  ٢١٩,٩٤٥,٠٩٨(    -    )  ١٤٨,٨٥٤,٥٠٦(    -    )    ٨٩,٣٢٠(  إمجايل املطالبات املدفوعة
    ٦٢,٤٦٠,٠٣٠    -      ٦٠,٥٢٦,٥٨١    -      -    حصة معيدي التأمني من املطالبات املدفوعة

  )  ١٥٧,٤٨٥,٠٦٨(    -    )  ٨٨,٣٢٧,٩٢٥(    -    )    ٨٩,٣٢٠(  صايف املطالبات املدفوعة
اية الفرتة   )  ١,١٣٠,٦٣٧,٠٦٠(    -    )  ٤٩,٣٥١,٢٣١(  )  ٢٣,٩٢٢,٠٠٠(  )    ٩٠٧,١٠٠(  احتياطي مطالبات حتت التسوية 

اية الفرتة     ٣٧٦,٨٢٨,٠٥٥    -      -      ١٥,٥١١,٧٩٤    -    حصة املعيد من احتياطي مطالبات حتت التسوية 
    ١,١٠٥,٩٥٩,٨٠٥    -      ١٤,٨٩٨,٢٤٣    ٢٤,٧٣٦,٣٠٠      ٨٦٧,١٠٠  احتياطي مطالبات حتت التسوية بداية الفرتة

  )  ٤٢٣,٢٩٤,٥٠٤(    -      -    )  ١٥,٩١٨,٩٤٤(    -    ية الفرتةحصة املعيد من احتياطي مطالبات حتت التسوية بدا
  )  ٧١,١٤٣,٧٠٤(    -    )  ٣٤,٤٥٢,٩٨٨(      ٤٠٧,١٥٠  )    ٤٠,٠٠٠(  صايف التغري يف مطالبات قيد التسوية

اية الفرتة   )  ١٢٢,٥٢٩,٥٤٠(    -    )  ٢٢,٣٢٨,١٧٦(  )  ٣,٦١٩,٨٠٥(  )    ١٣٦,٠٦٥(  احتياطي مطالبات غري مبلغ عنها 
اية الفرتةحصة املعيد من اح     ٤٨,٣٩٨,٢٣٥    -      ٩,٠٧٨,٩٨٧      ٢,٣٣٠,٩٠٨    -    تياطي مطالبات غري مبلغ عنها 

    ٢٠٥,٨٧٥,٣٣٦    -      ١٧,٧٣٧,٧٥٨      ٣,٧٤٤,٨٥٣      ١٣٠,٠٦٥  احتياطي مطالبات غري مبلغ عنها بداية الفرتة 
  )  ٦٤,١٨٨,٠١٤(    -      -    )  ٢,٣٩٠,٧٠٩(    -    حصة املعيد من احتياطي مطالبات غري مبلغ عنها بداية الفرتة 

    ٦٧,٥٥٦,٠١٧    -      ٤,٤٨٨,٥٦٩      ٦٥,٢٤٧  )    ٦,٠٠٠(  صايف التغيري يف مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها
  )  ١٦١,٠٧٢,٧٥٥(    -    )  ١١٨,٢٩٢,٣٤٤(      ٤٧٢,٣٩٧  )    ١٣٥,٣٢٠(  صايف التغري يف التزامات عقود التأمني 

  )  ٥٢,٨٩٢,٤٢٧(    -    )  ٣٢,٢٣٥,٤٨١(  )    ٢١٢,٠٠٠(  )    ٧٢,٥٣٨(  عموالت مدفوعة ومصاريف إنتاج أخرى
  )  ٣٥,٣٠٥,٥٩٠(    -    )  ١٧,٦٣٦,٩٨٦(  )    ٤٩٢,٨٨٥(    -    رسوم هيئة االشراف على التأمني ورسوم أخرى

  )  ٧٠,٠٧٤,٣٧٧(    -    )  ٧٢,٤٤٣,١٩٧(  )    ٢٦١,٠٠٦(  )    ٣٨,٣٣٦(  أقساط فائض اخلسارة
  )  ٣١٩,٣٤٥,١٤٩(    -    )  ٢٤٠,٦٠٨,٠٠٨(  )    ٤٩٣,٤٩٤(  )    ٢٤٦,١٩٤(  صايف املصاريف

    ٢٣٠,٢٩٢,٧٣١    -    )  ٩,٧٦٥,٩٠٨(      ٧٥٢,٨٧٣      ٩١٥,٧٢٥  صايف أرباح/ (خسائر) فروع التأمني

لرية  ٦,٩٥٧,٧١٣موزعة (إلزامي داخلي  ٢٠١٧ عامخالل لرية سورية  ٩,٧٥٥,١٥٥بقيمة  ٢٠١٦تاج عائدة لعام بالرجوع إىل تقارير اإلنتاج وبسبب تأخر ورود اإلنتاج من مراكز التأمني اإللزامي التابعة جملمع التأمني إلزامي، فإن الشركة سجلت إن *
 . لرية سورية) ٢,٣٨٩,٠٢٨لرية سورية، بطاقة برتقالية  ٤٠٨,٤١٤سورية، إلزامي حدودي 

ا عدا التأمني اإللزامي. .%٣٠,٨٩ إلنتاج اإللزاميوتكون نسبة ا لرية سورية ١٢٧,٣٩٧,١٩٠يبلغ  ٢٠١٧مني اإللزامي اخلاص لعام أويف حال استثناء هذا اإلنتاج فإن إنتاج الت بتاريخ  الصادر ١٠/١٧/١٠٠حسب القرار من إمجايل األقساط املكتتب 
   .٢٠١٧شباط  ٢٢



 

 - ٤٠ - 

  هي كالتايل: ٢٠١٦كانون األول   ٣١للسنة املنتهية يف إن التحليل القطاعي 
    الهندسي      ارات إلزاميالسي      السيارات شامل      أجسام سفن      بضائع      الحريق      الحياة      
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      

ا     ٤٩٣,٠٨٥    ٢١٤,٩١٧,٥٠٤    ١٢٦,٧٢٢,٨٤٦    -      ٣٩,٥٩٤,٧٠١    ٢١,٦٦١,٩٥٤    ٢,٧٤٤,٦١٣  إمجايل أقساط مكتتب 
  )    ٢٤٦,٥٤٣(    -      -      -    )  ١٦,٢٤٣,٩٣٨(  )  ١٠,٦٢٦,٤٨٦(  )    ٥٢٢,٥٠٠(  احصة معيدي التأمني من إمجايل األقساط املكتتب 

ا       ٢٤٦,٥٤٢    ٢١٤,٩١٧,٥٠٤    ١٢٦,٧٢٢,٨٤٦    -      ٢٣,٣٥٠,٧٦٣    ١١,٠٣٥,٤٦٨    ٢,٢٢٢,١١٣ صايف األقساط املكتتب 
اية الفرتة   )    ١٩٧,٢٣٥(  )  ٨٥,٩٦٧,٠٠١(  )  ٥٠,٦٨٩,١٣٩(    -    )  ٩,٨٩٨,٦٧٥(  )  ٨,٦٦٤,٧٨١(  )  ٥,٣٣٠,٥٥٦(  إمجايل األقساط الغري مكتسبة يف 

اية الفرتةحص       ٩٨,٦١٧    -      -      -      ٤,٠٦٠,٩٨٥    ٤,٢٥٠,٥٩٥    ٣,٢٤٢,٣٦٤  ة معيدي التأمني من األقساط غري مكتسبة يف 
    -      ٨٢,١٢٤,٦٥٢    ٢٤,١٣٤,٧٦٤    -      ٧,٤٧٦,٠٦٦    ٤,٠٤٧,٦٨٣    ٥,١٥٣,٤١٢  إمجايل األقساط الغري مكتسبة يف بداية الفرتة 
    -      -    )    ٧٧,١٦٤(    -    )  ٢,٣٧٦,٧٨٦(  )  ١,٩٥٨,٩٤١(  )  ٢,٥٨١,٥٣٥(  سبة يف بداية الفرتةحصة معيدي التأمني من األقساط الغري مكت
  )    ٩٨,٦١٨(  )  ٣,٨٤٢,٣٤٩(  )  ٢٦,٦٣١,٥٣٩(     -    )    ٧٣٨,٤١٠(  )  ٢,٣٢٥,٤٤٤(      ٤٨٣,٦٨٥  صايف التغري يف احتياطي أقساط غري مكتسبة

      ٨٨,٤١٦    -      -      -      ١٢,٥٣١,٣٠١    ٣,٣٣٤,٣٤٩      ٣٨٨,٥٣١  عموالت مقبوضة
    -      -      -      -      -      -      -    إيرادات أخرى
      ٣٤٠,٢٣٦    ٢١١,٠٧٥,١٥٥    ١٠٠,٠٩١,٣٠٧    -      ٣٥,١٤٣,٦٥٤    ١٢,٠٤٤,٣٧٣    ٣,٠٩٤,٣٢٩  صايف اإليرادات

    -    )  ٦٠,٣٩٢,٩٢٤(  )  ٢٢,٥٦٨,٧٤٦(    -    )    ٣٥٦,٢٤٥(  )  ٦,٧٨٢,٠٤٨(    -    إمجايل املطالبات املدفوعة
    -      ٢,٩٧٢,٣٢٩  )    ١١٦,٣٨٣(    -        ١٧٨,١١٣    ٣,٣٧٢,١٧٠  )    ١١,٧١١(  ملطالبات املدفوعةحصة معيدي التأمني من ا
    -    )  ٥٧,٤٢٠,٥٩٥(  )  ٢٢,٦٨٥,١٢٩(    -    )    ١٧٨,١٣٢(  )  ٣,٤٠٩,٨٧٨(  )    ١١,٧١١(  صايف املطالبات املدفوعة

اية الفرتة   )    ٤٨٠,٠٠٠(  )  ٦٩٨,٤٣٦,٥٥٠(  )  ٩٠,٢٩٨,١٦٨(  )  ١١٢,٥٤٦,٠١٨(  )  ٩,٠٠٧,٩٢٩(  )  ١٥٤,٦٨٩,٤٩٧(    -    احتياطي مطالبات حتت التسوية 
اية الفرتة       ٢٤٠,٠٠٠    ١٤٤,١٠٥,٩٥٩    ٥,٥٨٠,٢٢٤    ١١٠,٨٠١,٥٥٥    ٤,٤٩٩,٨٦٥    ١٤٢,١٤٧,٩٥٧    -    حصة املعيد من احتياطي مطالبات حتت التسوية 

      ٤٨٠,٠٠٠    ٦٥٠,٧٦٤,٧٨٥    ٨٩,٥٤٤,٧٣٤    ٦٨,٠٩٣,٥٧٢    ٧,٥٧٧,٩٥٣    ١٥٩,٦٤٨,٧٥٨    -    احتياطي مطالبات حتت التسوية بداية الفرتة
  )    ٢٤٠,٠٠٠(  )  ١٥٥,٧٣٧,٦٩٠(  )  ٥,٦٩٤,٩٦٤(  )  ٦٧,٠٣٨,١٢١(  )  ٣,٧٨٤,٨٧٧(  )  ١٤٢,٠٣٩,٦٤٤(    -    حصة املعيد من احتياطي مطالبات حتت التسوية بداية الفرتة

    -    )  ٥٩,٣٠٣,٤٩٦(  )    ٨٦٨,١٧٤(  )    ٦٨٩,٠١٢(  )    ٧١٤,٩٨٨(    ٥,٠٦٧,٥٧٤    -    صايف التغري يف مطالبات قيد التسوية
اية الفرتة   )    ٧٢,٠٠٠(  )  ١٢٧,٥٩١,٠٠٣(  )  ١٣,٥٤٤,٧٢٧(  )  ١٦,٨٨١,٩٠٣(  )  ٢,٩٦٩,٦٠٣(  )  ٢٣,٢٠٣,٤٢٤(    -    احتياطي مطالبات غري مبلغ عنها 

اية الفرتة       ٣٦,٠٠١    ٢١,٦١٥,٨٩٤      ٨٣٧,٠٣٣    ١٦,٦٢٠,٢٣٣    ١,٣٦٥,٩٥١    ٢١,٣٢٢,١٩٣    -    حصة املعيد من احتياطي مطالبات غري مبلغ عنها 
      ٧٢,٠٠٠    ٢٠٧,٣٠٠,١٨١    ١٣,٤٣١,٧١١    ١٠,٢١٤,٠٣٦    ٢,٢٤٢,٨٢٠    ٢٣,٩٤٧,٣١٤    -    احتياطي مطالبات غري مبلغ عنها بداية الفرتة 

  )    ٣٦,٠٠١(  )  ٢٣,٣٦٠,٦٥٣(  )    ٨٥٤,٢٤٤(  )  ١٠,٠٥٥,٧١٨(  )    ٧٩٠,٨٩٦(  )  ٢١,٣٠٥,٩٤٦(    -    حصة املعيد من احتياطي مطالبات غري مبلغ عنها بداية الفرتة 
    -      ٧٧,٩٦٤,٤١٩  )    ١٣٠,٢٢٧(  )    ١٠٣,٣٥٢(  )    ١٥١,٧٢٨(      ٧٦٠,١٣٧    -    صايف التغيري يف مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها

    -    )  ٣٨,٧٥٩,٦٧٢(  )  ٢٣,٦٨٣,٥٣٠(  )    ٧٩٢,٣٦٤(  )  ١,٠٤٤,٨٤٨(    ٢,٤١٧,٨٣٣  )    ١١,٧١١(  ات عقود التأمني التزامصايف التغري يف 
    -      -    )  ٢١,٤٣١,٧٧٣(    -    )  ٤,٥٣٧,٨٩٦(  )  ٢,٥٩٨,٦٥٥(  )    ٢٤٧,٢٨٩(  والت مدفوعة ومصاريف إنتاج أخرىعم

  )    ١٠,١٦٠(  )  ١٦,٤٦٣,١٨٠(  )  ١,٢٠٤,١٣٨(  )    ١٢,٥٠٠(  )    ٣٩٥,١٢٥(  )  ٢,٨٣٦,٣٧٢(  )    ٤٧١,٢٦٤(  ورسوم أخرى رسوم هيئة االشراف على التأمني
  )    ٥٨,٩٥٩(    ٢٢,٠٩٩,١٧٤  )    ٩١٧,١٧٨(    -    )  ١,٩٦٨,٧٤٥(  )  ٢,١٥٦,٤٤٢(    -    رةأقساط فائض اخلسا

  )    ٦٩,١١٩(  )  ٣٣,١٢٣,٦٧٨(  )  ٤٧,٢٣٦,٦١٩(  )    ٨٠٤,٨٦٤(  )  ٧,٩٤٦,٦١٤(  )  ٥,١٧٣,٦٣٦(  )    ٧٣٠,٢٦٤(  صايف املصاريف
     ١٦٧,٢٢١    ٤٧٧,١٧٧,٩٥١    ٥٢,٨٥٤,٦٨٨  )    ٨٠٤,٨٦٤(    ٢٧,١٩٧,٠٤٠    ٦,٨٧٠,٧٣٧    ٢,٣٦٤,٠٦٥  (خسائر) فروع التأمنيأرباح/ صايف 



 

  - ٤١ -

  هي كالتايل/ تابع: ٢٠١٦كانون األول   ٣١إن التحليل القطاعي للسنة املنتهية يف 
    المجموع      السفر      الصحي      الحوادث العامة      الحوداث الشخصية      
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      

    ٦٢٥,٥٢٣,٤٥٧    -      ٢١٦,٥٤٥,٣٧٤    ١,٦٥٢,٥٨٠    ١,١٩٠,٨٠٠  ا إمجايل أقساط مكتتب
احصة معيدي التأمني   )  ٢٨,٢٦٧,٢١٥(    -      -    )    ٦٢٧,٧٤٨(    -     من إمجايل األقساط املكتتب 

ا     ٥٩٧,٢٥٦,٢٤٢    -      ٢١٦,٥٤٥,٣٧٤    ١,٠٢٤,٨٣٢    ١,١٩٠,٨٠٠ صايف األقساط املكتتب 
اية الفرتة   )  ٢٩١,٨١١,٩٦٤(    -    )  ١٢٩,٩٢٧,٢٢٦(  )    ٦٦١,٠٣١(  )    ٤٧٦,٣٢٠(  إمجايل األقساط الغري مكتسبة يف 

اية الفرتة     ١١,٩٠٣,٦٥٨    -      -        ٢٥١,٠٩٧    -    حصة معيدي التأمني من األقساط غري مكتسبة يف 
    ٢٠٦,٥٦٢,٣٩٨    -      ٨٢,٥٨١,١٧٢      ٧٣١,٩٢٧      ٣١٢,٧٢٢  إمجايل األقساط الغري مكتسبة يف بداية الفرتة 

  )  ٧,٦٢٥,٨٣٥(  )    ٢٧,٨٠٤(    -    )    ٦٠٣,٦٠٥(    -    فرتةحصة معيدي التأمني من األقساط الغري مكتسبة يف بداية ال
  )  ٨٠,٩٧١,٧٤٣(  )    ٢٧,٨٠٤(  )  ٠٥٤,٤٧,٣٤٦(  )    ٢٨١,٦١٢(  )    ١٦٣,٥٩٨(  صايف التغري يف احتياطي أقساط غري مكتسبة

    ١٦,٥٧٩,٩١٣    -      -        ٢٣٧,٣١٦    -    عموالت مقبوضة
    -      -      -      -      -    إيرادات أخرى
    ٥٣٢,٨٦٤,٤١٢  )    ٢٧,٨٠٤(    ١٦٩,١٩٩,٣٢٠      ٩٨٠,٥٣٦    ٢١,٠٢٧,٢٠  صايف اإليرادات

  )  ٢٠٨,٤٦٨,٨٣٨(    -    )  ١١٨,٢٥١,٧٢٠(  )    ٢٥,٠٣٥(  )    ٩٢,١٢٠(  إمجايل املطالبات املدفوعة
    ٤٧,٥١٨,٢٤٦    -      ٤١,١٢٣,٧٢٨    -      -    حصة معيدي التأمني من املطالبات املدفوعة

  )  ١٦٠,٩٥٠,٥٩٢(    -    )  ٧,١٢٧,٩٩٢٧(  )    ٢٥,٠٣٥(  )    ٩٢,١٢٠(  صايف املطالبات املدفوعة
اية الفرتة   )  ١,١٠٥,٩٥٩,٨٠٥(    -    )  ١٤,٨٩٨,٢٤٣(  )  ٢٤,٧٣٦,٣٠٠(  )    ٨٦٧,١٠٠(  احتياطي مطالبات حتت التسوية 

اية الفرتة     ٤٢٣,٢٩٤,٥٠٤    -      -      ١٥,٩١٨,٩٤٤    -    حصة املعيد من احتياطي مطالبات حتت التسوية 
    ١,٠٥٠,٦٦٨,٠٢٢    -      ٥٠,٩٩٨,٥٢٠    ٢٢,٦٩٢,٦٠٠      ٨٦٧,١٠٠  ية الفرتةاحتياطي مطالبات حتت التسوية بدا

  )  ٣٨٩,٤٣٢,٣٩١(    -      -    )  ١٤,٨٩٧,٠٩٥(    -    حصة املعيد من احتياطي مطالبات حتت التسوية بداية الفرتة
  )  ٢١,٤٢٩,٦٧٠(    -      ٣٦,١٠٠,٢٧٧  )  ١,٠٢١,٨٥١(    -    صايف التغري يف مطالبات قيد التسوية

اية الفرتة احتياطي مطالبات   )  ٢٠٥,٨٧٥,٣٣٦(    -    )  ١٧,٧٣٧,٧٥٨(  )  ٣,٧٤٤,٨٥٣(  )    ١٣٠,٠٦٥(  غري مبلغ عنها 
اية الفرتة     ٦٤,١٨٨,٠١٤    -      -      ٢,٣٩٠,٧٠٩    -    حصة املعيد من احتياطي مطالبات غري مبلغ عنها 

    ٢٧٤,٤١٧,٧٤٤    -      ١٣,٦٥٤,٣٥٢    ٣,٤٢٥,٢٦٥      ١٣٠,٠٦٥  احتياطي مطالبات غري مبلغ عنها بداية الفرتة 
  )  ٥٨,٦٤١,٠١٧(    -      -    )  ٢,٢٣٧,٥٥٩(    -    حصة املعيد من احتياطي مطالبات غري مبلغ عنها بداية الفرتة 

    ٠٨٩,٤٠٥,٧٤    -    )  ٤,٠٨٣,٤٠٦(  )    ١٦٦,٤٣٨(    -    صايف التغيري يف مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها
  )  ١٠٨,٢٩٠,٨٥٧(    -    )  ٤٥,١١١,١٢١(  )  ٣٢٤١,٢١٣,(  )    ٩٢,١٢٠(  صايف التغري يف التزامات عقود التأمني 

  )  ٦٠,٠٥٤,٤٥١(    -    )  ٣٠,٩٩٠,٦٣٩(  )    ١٥٩,٢٠٢(  )    ٨٨,٩٩٧(  عموالت مدفوعة ومصاريف إنتاج أخرى
  )  ٣٦,٦٩٠,٦٩٩(    -    )  ١٤,٨٠٤,٨٦٨(  )    ٥٠٠,٢٣٦(      ٧,١٤٤  رسوم هيئة االشراف على التأمني ورسوم أخرى

  )  ٣٠,٩٠٥,٧٤٣(    -    )  ٤٧,٨٠٨,٨٦٦(  )    ٤٨٩,٤٢(  )    ٥,٣٠٣(  أقساط فائض اخلسارة
  )  ٢٣٥,٩٤١,٧٥٠(    -    )  ١٣٨,٧١٥,٤٩٤(  )  ١,٩٦٢,١٨٦(  )    ١٧٩,٢٧٦(  صايف املصاريف

   ٢٩٦,٩٢٢,٦٦٢  )    ٢٧,٨٠٤(    ٣٠,٤٨٣,٨٢٦  )    ٩٨١,٦٥٠(      ٨٤٧,٩٢٦  صايف أرباح/ (خسائر) فروع التأمني



 

 
 - ٤٢ -

 

   لزامي على النحو التايل:قساط التأمني اإلأتتوزع 
    كانون األول  ٣١في  كما    
    ٦٢٠١      ٧٢٠١    
    ل.س.      ل.س.    

   ٥,٢٠١,٥١٦    ١١,٦٠٩,٦١٠  لزامي حدودياإل
   ١٩٨,٩٤٩,١٩٩    ١٢٣,١٥٣,٧٠٧  لزامي داخلياإل

    ١٠,٧٦٦,٧٨٩    ١٤,٤٤٦,٩٦٠  بطاقة برتقالية

  ٢١٤,٩١٧,٥٠٤    ١٤٩,٢١٠,٢٧٧   
  

  كفاية رأس المال  -٣٣

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

  من رأس املال املتوفر.
  يلي:يتم احتساب نسبة املالءة كما 

    كانون األول  ٣١كما في     
    ٦٢٠١      ٧٢٠١    
   ل.س.      ل.س.    

      ٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠        ٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠    رأس املال املكتتب
      ٧٥,١٤٦,٩٠٤        ٩٥,٠٨٩,٣٩٢    االحتياطي القانوين

      ٧٦,٥٧٧,٢٠٠        ٦٥٨,٨٢٠,٩٧٠    للبيع احةالتغري املرتاكم يف القيمة العادلة لالستثمارات املالية املت
      ٢٢٩,٤١٠,٨٥٦        ٢٩٩,٩١٣,٨٧٢    باح املدورةاألر 

      ٢٦٩,١٨٠,١٠٤,٢        ١,٧٦٥,٤٠٤,٥٩٤    مكاسب غري حمققة مرتاكمة ناجتة عن تغريات أسعار الصرف

      ٣,٥٠٠,٣١٥,٠٦٤        ٣,٦٦٩,٢٢٨,٨٢٨    رأس املال املتوفر إمجايل
      ٣٣٢,٣٧٣,٥٨٠        ٦١٠,٤٧٥,٩٨٧    رأس املال املطلوب  إمجايل

     %١٦,٦٠٣          %٦٠١,٠٤      س املال (%)أنسبة كفاية ر 

  



 

  - ٤٣ -

  ة المخاطرإدار القيمة العادلة و    -٣٤

  القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية :  ) أ( 

  اخلسائر.أو  وجودات املالية احملددة بالقيمة العادلة من خالل األرباحبيان الوضع املايل، باستثناء املبتاريخ  املطبقةال يوجد فـرق جوهري بني القيمة الدفرتيـة والقيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية 
ات يمـة العادلـة حبسـب تراتبيـة اخليـارات. مت اسـتثناء املوجـودات واملطلوبــيتضـمن اجلـدول التـايل، القيمـة الدفرتيـة والقيمـة العادلـة للموجـودات واملطلوبـات املاليـة يف البيانـات املاليـة، إضـافة إىل طـرق قيـاس الق

  ة ان قيمتها الدفرتية موازية لقيمتها العادلة.دار القيمة العادلة نظراً العتبار اإل أساساملالية والغري مسجلة على 
    ٧٢٠١كانون األول   ٣١للسنة المنتهية في       
  الفرق      القيمة العادلة كما في نهاية السنة      القيمة الدفترية      

    زيادة / (نقصان)      المجموع       المستوى الثالث       المستوى الثاني       المستوى األول       عند الشراء    إيضاح  
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      

 الموجودات المالية المقيمة بالقيمة العادلة

    ٦٥٨,٨٢٠,٩٧٠    ٩١٠,٧٣٢,٠٢٤    ٤,٧٤٢,٥٠٠    -      ٩٠٥,٩٨٩,٥٢٤    ٢٥١,٩١١,٠٥٤  ٧  استثمارات مالية متوفرة للبيع  
    ١٥,٠٠٩,٤٣٤    ١٧,١٤٣,٣٩٧    -      -      ١٧,١٤٣,٣٩٧    ٢,١٣٣,٩٦٣  ٨  رات مالية بغرض املتاجرةاستثما  
  

    ٦٢٠١كانون األول   ٣١للسنة المنتهية في       
  الفرق      القيمة العادلة كما في نهاية السنة      القيمة الدفترية      

    زيادة / (نقصان)      المجموع       ث المستوى الثال      المستوى الثاني       المستوى األول       عند الشراء    إيضاح  
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      

 الموجودات المالية المقيمة بالقيمة العادلة

    ٧٦,٥٧٧,٢٠٠    ٢٧٠,٧٠٨,٦٢٠    ٤,٧٤٢,٥٠٠    -      ٢٦٥,٩٦٦,١٢٠    ١٩٤,١٣١,٤٢٠  ٧  استثمارات مالية متوفرة للبيع  
    ١,٢٦٣,٧٩٦    ٣,٣٩٧,٧٥٩    -      -      ٣,٣٩٧,٧٥٩    ٢,١٣٣,٩٦٣  ٨  استثمارات مالية بغرض املتاجرة  

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

  



 

 - ٤٤ - 

  
  

  أسس التقييم، معلومات غير منظورة هامة وحساسيتها على القيمة العادلة :
  الية يف البيانات املالية واملعلومات غري املنظورة اهلامة املستخدمة.يظهر اجلدول التايل معلومات حول كيفية تضمني القيمة العادلة لألدوات امل

  حساسية المعطيات       الغير تعالقة المعطيا                          
  غير المنظورة على      المنظورة مع القيمة      معطيات غير                     

    القيمة العادلة      لة العاد      منظورة هامة       اسس التقييم       تاريخ التقييم       الموجودات المالية   

  ال ينطبق      ال ينطبق       ال ينطبق       القيمة العادلة استناداً إىل السعر  ٢٠١٧كانون األول   ٣١    استثمارات مالية  
                      املقدم من صادر األسهم          بغرض املتاجرة  

  ال ينطبق      ال ينطبق       ال ينطبق       القيمة العادلة استناداً إىل السعر  ٢٠١٧كانون األول   ٣١    استثمارات مالية  
                      املقدم من صادر األسهم          متوفرة للبيع  

  :ة خماطر التأمنيإدار   )ب(

  خماطر التأمني:

ة خماطر التأمـني مـن خالل متابعة  إدار إن خماطر التأمني هي املخاطر اليت يولدها عدم التأكد من حدوث وتوقيت وقيمة املطالبات التأمينية. 
  ة وتكوين اإلنتاج اجلديد، متابعة صحة التسعري ومتابعة املطالبات الفعلية مقابل املطالبات املتوقعة.كمي

يعترب اخلطر مبوجب أي عقد تأمني احتمال حتقق حدث مؤمن عليه وما يتبع ذلك من مطالبات ذات قيم غري مؤكدة نظرًا إىل طبيعة عقد 
  تايل ال ميكن توقعه.التأمني، يكون حتقق هذا اخلطر مفاجئاً وبال

ي الذي تواجهه شركات التأمني مبوجب عقودها التأمينية هو أن تفوق املطالبات الفعلية وتسديدات املنافع القيمـة املذكورة ساسإن اخلطر األ
غري أو  خطار سيئةحتت بند املطلوبات التأمينية إضافة إىل احتمال تسعري غري مالئم لألخطار ووضع األقساط غري املناسبة واالكتتاب بأ

ا تتعدى املبالغ اليت كانت مقدرة وختتلف األرقام الفعلية ومبالغ امل طالبات واملنافع قابلة للتأمني، بناء عليه فإن تواتر املطالبات واملنافع وحّد
  من سنة إىل أخرى عن التقديرات املتوقعة.

ا وقد طورت  ىعرضة للتأثر بالتغريات اليت تطرأ عل أضف إىل ذلك أنه كلما تنوعت احملفظة التأمينية، كلما كانت أقل الشركة أي من تكوينا
ا وضمن كل فئة من تلك الفئات لتوسيع قاعدة األخطار  بغية   اسرتاتيجية االكتتاب بعقود التأمني لتنويع األخطار التأمينية اليت تقبل 

  ختفيض نسبة التغري يف النتيجة املتوقعة.

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

، البحري %٠,٦١ الشكل التايل: فرع احلياة على فروع التأمني يف ٢٠١٧كانون األول   ٣١توزعت احملفظة التأمينية للسنة املنتهية يف  بينما
، %٠,٠٣، اهلندسي %٤٦,٧٤الصحي  %١٢,٠٧، السيارات الشامل %٢٧,٦٤ إلزامي ، سيارات%٤,٠٨، احلريق %٨,٣١

  .%٠سفر ، %٠,٢١احلوادث الشخصية  %٠,٣١احلوادث العامة 

، البحري %٠,٤٤ى فروع التأمني يف الشكل التايل: فرع احلياة عل ٢٠١٦كانون األول   ٣١احملفظة التأمينية للسنة املنتهية يف وقد توزعت 
، %٠,٠٨، اهلندسي %٣٤,٦٢الصحي  %٢٠,٢٦، السيارات الشامل %٣٤,٣٦ إلزامي ، سيارات%٣,٤٦، احلريق %٦,٣٣

  .%٠سفر  ،%٠,١٩احلوادث الشخصية  %٠,٢٦احلوادث العامة 



 

  - ٤٥ -

  خماطر إعادة التأمني:

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

بتقييم الوضع املايل لشركة إعادة التأمني املتعاقدة معها ويتمحور اهتمامها حول األخطار االئتمانية النامجة عن التوزع اجلغرايف  الشركةتقوم 
  عة األنشطة والفعاليات لشركات إعادة التأمني.وطبي

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

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

ا جتاه املؤمنني. وتبقى الشركة ملتزمة جتاه املؤ التزامأقساط إعادة التأمني ال تعفي الشركة من  عقودإن  منني باحلصة املعاد تأمينها حىت يف ا
ا.التزامحال عدم وفاء شركة إعادة التأمني ب   ا



 

  - ٤٦ -

  خماطر السيولة:   (ج)

ات املرتتبة على الشركة عند استحقاق أية دفعة. هلذه الغاية، فإن لتزامخماطر السيولة تتمثل بالتأكد من توفر سيولة كافية لإليفاء باال ةإدار إن 
  تدفق النقدي املتوقع بالنسبة للموجودات واملطلوبات على حد سواء وذلك بشكل دوري.الشركة تقوم بقياس ال

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

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

  الموجودات  
    ٤٣٦,٨٧٨,٢٨٦    -      ٤٣٦,٨٧٨,٢٨٦    النقد وما يوازي النقد 

    ٢,٥٩٤,١٧٢,٥٣٠    ٤٠,٠٠٠,٠٠٠    ٢,٥٥٤,١٧٢,٥٣٠    ودائع ألجل لدى مصارف حملية
    ٩١٠,٧٣٢,٠٢٤    -      ٩١٠,٧٣٢,٠٢٤    استثمارات مالية متوفرة للبيع

    ١٧,١٤٣,٣٩٧    -      ١٧,١٤٣,٣٩٧    استثمارات مالية بغرض املتاجرة
ا بغرض      ١٨,٢٦٣,٦٢١    -      ١٨,٢٦٣,٦٢١    البيعأصول حمتفظ 

    ٤٦,٠٦٩,٧٥٥    -      ٤٦,٠٦٩,٧٥٥    عمالء مدينون
    ٣٨٨,٥٨٣,٣١٨    -      ٣٨٨,٥٨٣,٣١٨  حسابات شركات التأمني وإعادة التأمني املدينة

    ٤٣,٤٣٠,١٤٦    -      ٤٣,٤٣٠,١٤٦    أرصدة مدينة أخرى
    ٤٣٧,٩٩٠,٦٦٩    -      ٤٣٧,٩٩٠,٦٦٩   ية واحلسابيةحصة معيدي التأمني من االحتياطيات الفن

    ٢٥,٠٠٠,٠٠٠    ٢٥,٠٠٠,٠٠٠    -    وديعة جممدة لصاحل هيئة اإلشراف على التأمني

    ٤,٩١٨,٢٦٣,٧٤٦   ٠٠٠,٠٠٠٦٥,    ٤,٨٥٣,٢٦٣,٧٤٦   جمموع املوجودات  
  المطلوبات  

    ٣٠٩,٤٠٥,٧٢١    -      ٣٠٩,٤٠٥,٧٢١  حسابات شركات التأمني وإعادة التأمني الدائنة
   ١٧٧,٨٧٥,٤٠٥    -      ١٧٧,٨٧٥,٤٠٥    ذمم دائنة ودائنون خمتلفون

    ٨٢,١٠٣,٦٦٠    -      ٨٢,١٠٣,٦٦٠    أطراف ذات عالقة -ذمم دائنة
    ١,٥١٦,٨٧٩,٥٤٩    -      ١,٥١٦,٨٧٩,٥٤٩    االحتياطيات الفنية واحلسابية

    ٢,٠٨٦,٢٦٤,٣٣٥    -      ٢,٠٨٦,٢٦٤,٣٣٥    جمموع املطلوبات  

    ٢,٨٣١,٩٩٩,٤١١    ٠٠٠,٠٠٠٦٥,    ٤١١٢,٧٦٦,٩٩٩,    فجوة السيولة



 

  - ٤٧ -

    ٦٢٠١كانون األول   ٣١كما في       
    المجموع      أكثر من سنة      لغاية سنة      
  ل.س.      ل.س.      ل.س.      

  الموجودات  
    ٥٧٢,٢٩٣,٣٣٥    -      ٥٧٢,٢٩٣,٣٣٥    النقد وما يوازي النقد 

    ٣,١٧٨,٠٧٢,٨١٥    ٧٧٥,١٩٣,٣٠٨    ٢,٤٠٢,٨٧٩,٥٠٧    ودائع ألجل لدى مصارف حملية
    ٢٧٠,٧٠٨,٦٢٠    -      ٢٧٠,٧٠٨,٦٢٠    استثمارات مالية متوفرة للبيع

    ٣,٣٩٧,٧٥٩    -      ٣,٣٩٧,٧٥٩    استثمارات مالية بغرض املتاجرة
ا بغرض      ١٨,٢٦٣,٦٢١    -      ١٨,٢٦٣,٦٢١    البيعأصول حمتفظ 

    ٣٨,٦٨٢,٣٤٩    -      ٣٨,٦٨٢,٣٤٩    عمالء مدينون
    ٥٦١,٨١٩,١٧٦    -      ٥٦١,٨١٩,١٧٦  ملدينةحسابات شركات التأمني وإعادة التأمني ا

    ٣٤,٦٢٨,٣٢٣    -      ٣٤,٦٢٨,٣٢٣    أرصدة مدينة أخرى
    ٤٩٩,٣٨٦,١٧٦    -      ٤٩٩,٣٨٦,١٧٦   حصة معيدي التأمني من االحتياطيات الفنية واحلسابية

    ٢٥,٠٠٠,٠٠٠    ٢٥,٠٠٠,٠٠٠    -    وديعة جممدة لصاحل هيئة اإلشراف على التأمني

    ٥,٢٠٢,٢٥٢,١٧٤   ٨٠٠,١٩٣,٣٠٨    ٠٢,٠٥٨,٨٦٦٤,٤   جمموع املوجودات  
  المطلوبات  

    ٣٩٨,٥٢٠,٤٤٩    -      ٣٩٨,٥٢٠,٤٤٩  حسابات شركات التأمني وإعادة التأمني الدائنة
   ١٧٢,٥٩٥,٩٩٥    -      ١٧٢,٥٩٥,٩٩٥    ذمم دائنة ودائنون خمتلفون

    ٤٦,٦٨٩,٧٩٥    -      ٤٦,٦٨٩,٧٩٥    أطراف ذات عالقة -ذمم دائنة
    ١,٦٠٣,٦٤٧,١٠٥    -      ١,٦٠٣,٦٤٧,١٠٥    واحلسابية االحتياطيات الفنية

    ٢,٢٢١,٤٥٣,٣٤٤    -      ٢,٢٢١,٤٥٣,٣٤٤    جمموع املطلوبات  

    ٢,٩٨٠,٧٩٨,٨٣٠   ٨٠٠,١٩٣,٣٠٨    ٢,١٨٠,٦٠٥,٥٢٢    فجوة السيولة

  خماطر االئتمان:    (د) 

إن متابعة خماطر التسليف هي من مسؤولية الشركة اليت تتبع جتاه الشركة.  ماالتزامتتمثل خماطر االئتمان بعدم إمكانية املدينني من الوفاء ب
عرضة مبادئ توجيهية صارمة تأخذ بعني االعتبار معدل التصنيف األدىن للعمالء املدينني والتنويع يف خماطر التسليف يف كافة أقسام الشركة امل

  لتلك املخاطر وخاصة قسمي االكتتاب وإعادة التأمني.

  خماطر السوق:  (هـ)

أسعار صرف العمالت مبا فيها املخاطر النامجة أو  الفوائدأو  اإليرادات النامجة عن ، املوجوداتأو  أ هذه املخاطر من التغريات يف قيمة،تنش
  عن عدم التطابق بني املوجودات واملطلوبات.



 

  - ٤٨ -

  خماطر معدل الفائدة:  (و)

سوقية واليت هلا تأثري مباشر على املوجودات املنتجة للفوائد واملطلوبات تنشأ هذه املخاطر من التغريات اليت قد حتدث يف معدالت الفوائد ال
  اخلاضعة للفوائد. تنحصر خماطر الفائدة يف احلسابات املصرفية املنتجة للفوائد واحلسابات اجملمدة ملعيدي التأمني اخلاضعة للفوائد.

  خماطر العمالت:  (ز)

  .ر التغريات على صايف األرباح أواخلسائر يف حال حدوث تغري معقول يف أسعار الصرفحتليل احلساسية ملراقبة أث بإعداد الشركة تقوم

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

  القيمة الدفرتية لألصول املالية كما يلي: تتلخص
    المطلوبات      الموجودات      
    كانون األول  ٣١كما في       كانون األول  ٣١كما في       
      ٦٢٠١      ٧٢٠١      ٦٢٠١      ٧٢٠١    
  ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      

    ١٧٤,١٣٩,٥٣٠    ١٤١,٦١٠,١١٤    ٢,٦٤٢,٢٧٤,٨٠٩    ٢,١٥٨,٩١٣,٣٥٣  دوالر أمريكي  
    ١,١٨٤,٨٤٣    ١,١٤٠,٣٣٣    ٦٢١,٤٩٦,٦١٠    ٥٤٠,١١٤,١٩٠  يورو  
    -      -      ١,٠٤١,٩٤٦      ٩٦٣,٦٣١  جنيه اسرتليين  
    ١٥,٨٢٧,٣٨٥    ١٣,٥٢٢,١٧٦    -      -    دينار كوييت  
    -      -        ٣٩,٧٣٠      ٤٠,٨٠٣  لرية لبنانية  
    -      -      -        ١,٢٣٤  دينار أردين  

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

  والخسائر األثر على األرباح        
    كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في         
        ٦٢٠١          ٧٢٠١    
   ل.س.          ل.س.        

      ٢٤٦,٨١٣,٥٢٨        ٢٠١,٧٣٠,٣٢٤    دوالر أمريكي
      ٦٢,٠٣١,١٧٧        ٥٣,٨٩٧,٣٨٦    يورو

        ١٠٤,١٩٥          ٩٦,٣٦٣    جنيه اسرتليين
  )    ١,٥٨٢,٧٣٩(  )    ١,٣٥٢,٢١٨  (  دينار كوييت
      ٣,٩٧٣          ٤,٠٨٠    لرية لبنانية
   -            ١٢٣    دينار أردين



 

  - ٤٩ -

  خماطر العمليات  -(ح)

ات التطبيقية الداخلية فشل اإلجراءأو  التأثريات السلبية على العمل الناجتة عن عدم صحةأو  إن خماطر العمليات هي خماطر اخلسارة
ة خماطر العمليات من خالل هيكلية تتطلب حتديد املخاطر وطرق إدار عن أحداث خارجية. تتم أو  الداخلية للشركة واألنظمةواألشخاص 

دد وتتابع من سرتاتيجية حتمن خالل طرق تقييم ذاتية ملتابعة فعالية هذه اإلجراءات. إن املخاطر االو  تقييمها حبسب تأثريها ونسبة حدوثها
  خالل عملية التخطيط السنوية.

  

  التدفقات النقدية بيان  -٣٥

  تتوزع فروقات أسعار الصرف اليت مت استبعادها من بيان التدفقات النقدية كما يلي:
    كانون األول  ٣١للسنة المنتهية في       
      ٦٢٠١      ٧٢٠١    
    ل.س.      ل.س.      

     ١٣,٢١٠,٦٥٥    )    ٢٨,٢٤٣,٥٦٦(  عمالء مدينون
     ٢٠٠,٦٩١,٥٧٠    )    ١١٥,٢٩٦,٤٦٩  (  حسابات شركات التأمني وإعادة التأمني املدينة

      ١,١٤٤,٨٠٥    )      ٨٠٣  (  فوائد مستحقة وأرصدة مدينة أخرى
     ٧٧٩,٣١٣,٥٠١    )    ٢٨١,٦٠٥,٣٢٠  (  ودائع ألجل لدى مصارف حملية

  )    ٦٠,٧٧٨,٢٩٨(      ١٣,٣١٩,٤٠٧    أطراف ذات عالقة  -ذمم دائنة
 )    ٧٥,٤٩٨,٩٢٢(  )    ٤٠,٥٦١,٦٨٦  (  ات التأمني وإعادة التأمني الدائنة حسابات شرك

 )    ٢٩,٦٦٤,٣٤٤(      ١١,٩٥٧,٩٠٣    دائنون آخرون ومبالغ مستحقة الدفع

 .لرية سورية لكونه ميثل تدفقات غري نقدية ٢٨,٨٩٥,٩٦٢مت استثناء النقص يف عمالء مدينون ومؤونة الديون املشكوك فيها مببلغ  -

 .لرية سورية لكونه ميثل تدفقات غري نقدية ٢٤,٠٤١,٨٣٠مببلغ بالغ مستحقة الدفع ومدائنون آخرون يف زيادة المت استثناء  -

  .لرية سورية لكونه ميثل تدفقات غري نقدية ٢٤,٠٤١,٨٣٠مببلغ النقص يف توزيع أرباح املسامهني مت استثناء  -
  
  المالية المعلوماتالموافقة على   -٣٦

  .٢٠١٨نيسان  ٥ يفالبيانات املالية ة على إصدار ر داوافق رئيس جملس اإل


