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 بيان الوضع املايل املرحلي املوجز

    
  

   كانون األول٣١كما يف      حزيران٣٠ما يف ك        
    ٢٠٠٨    )غري مدققة (٢٠٠٩    احـإيض       
  .س.ل      .س.ل         

  املوجودات       
  :املوجودات املتداولة

    ١,١٧٧,١١٧,٦١٩  ١,١٥١,٧٤٨,٠٦٦  ٥    رفالدى املص يف الصندوق ونقد  
    ١٤١,١٤٣,١٣٣    ٢٠٢,٧٧٤,٦٩٤  ٦  وكالء تأمني  و و وسطاءونين مدعمالء  
    ٣,٦٧٢,٢٢٦    ٣,٥٤٨,٦١٨     التأمنيوإعادة التأمني شركاتلحسابات مدينة   
    ٢٨٠,٥٧٦,٦٠١    ٣٦١,٥٨١,١٨٠  ٧  واحلسايب التقين حصة معيدي التأمني من االحتياطي  
    ٢٦,٨٥١,٧٨٢    ١٩,٤٩٥,٧٠٢  ٨    أطراف مقربة ذمم مدينة  
    ٤٩,٦٩٨,٤٥٥      ٦٥,٦٨٢,٩٠٦  ٩  فوائد مستحقة غري مقبوضة وموجودات أخرى  
    ١,٦٧٩,٠٥٩,٨١٦    ١٦٦,٨٣١,٨٠٤,١     جمموع املوجودات املتداولة    
  

  :املوجودات غري املتداولة
    -      ٢٦,٠٠٠,٠٠٠      ودائع نقدية طويلة األجل  
    ٦٤,٥٠٩,٦٦٩    ٦٣,٥٠٢,١٣٠      استثمارات عقارية  
    ١٣٩,٧٧٢,١٩٥    ١٩٨,٩٣٦,١١٦   )ستهالك املتراكماال تنـزيلبعد (املوجودات الثابتة املادية   
  ٨,٩٢٨,٩٢٢    ٦,٨٠٨,٣٤٦   ) املتراكماإلطفاءبعد تنـزيل (املوجودات الثابتة غري املادية   
    ٢٥,٠٠٠,٠٠٠    ٢٥,٠٠٠,٠٠٠    وديعة جممدة لصاحل هيئة اإلشراف على التأمني  

    ٢٣٨,٢١٠,٧٨٦    ٩٢٥,٦٣٢٠,٢٤      تداولةاملجمموع املوجودات غري 

    ٠,٦٠٢١,٩١٧,٢٧    ٥٨٧,٧٧٠,١٢٥,٢     جمموع املوجودات
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  املرحلي املوجز  الشاملبيان الدخل

  )غري مدققة (٢٠٠٩ حزيران ٣٠لفترة الستة أشهر املنتهية يف 
                   

  

    .س.ل          
  : أرباح فروع التأمنيصايف

  ٤,٤٨٦,٤٧٠      فرع احلياة
    ٢٨,٠٥٥,٤٥٦      البحري
    ٤١,٧٤٣,٨٤٥      السيارات
    ٢,١٥٧,٦٧٢      الصحي
    ١٣,٠٩٣,٦٣٧       احلريق

    ١,٤١٥,٦٨٠       سرقةال
    ٦,٤٢٩,٣٣٠      ندسياهل
    ٣,٥٤٢,٣٥٤        سفرال
  )  ٣,٠١٤,٣٨١(      وادث عامةاحل
    ٠٦٣,٩٧,٩١٠  ١٣    صايف ارباح فروع التأمني  
  

    ٣٩,٦٧٤,٦٧٠      فوائد من ودائع لدى املصارف 
    ٥٦٠,٨٩٣,٩      ايرادات أخرى

          ١٤٧,١٤٥,٦٢٦    
  

  )  ٤١,٣٠٨,١٩٣(          رواتب وأجور وملحقاا
  )  ٤١,٢٩٢,٩٠٧(          مصاريف إدارية وعمومية
  )  ٩,٢٣١,٥٥٨(          االستهالكات واالطفاءات

  )  ٥٣٣,٢٧٥(          فوائد واعباء مالية
  )  ٢٠٠,٤٩٦(          ففروقات صر

  )  ٩٢,٥٦٦,٤٢٩(          إمجايل األعباء التشغيلية  

    ٥٤,٥٧٩,١٩٧          أرباح الفترة قبل ضريبة الدخل  

  )  ٠٠٠٧٦,٩٤,(      ١١    مؤونة ضريبة   
    ٤٧,٦٣٢,١٩٧          صايف أرباح الفترة
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  وجز املرحلي املاملسامهنييف حقوق ات رييبيان التغ

    
  

      اموع         الفترة /  السنةأرباح        احتياطي قانوين          النتائج املتراكمة          رأس املال                
            .س.ل          .س.ل          .س.ل          .س.ل          .س.ل        إيضاح        
  

  ٩٦٤,٠٩٢,٧٩٧        ٨٠,٨٦٧،٩٢١      ١٦,٥٠٩,٢٧٩      ١٦,٧١٥,٥٩٧      ٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠      ٢٠٠٨  كانون األول٣١ يف -الرصيد 
  -        )  ٨٠,٨٦٧,٩٢١(      -          ٨٠,٨٦٧,٩٢١      -            ٢٠٠٨ختصيص أرباح عام 

  )   ٦٨,٨٥٠,٠٠٠(        -          -        )  ٦٨,٨٥٠,٠٠٠(      -         ١٤  توزيعات أرباح
  أرباح الستة أشهر املنتهية 

          ٤٧,٦٣٢,١٩٧        ٦٣٢,١٩٧,٤٧      -          -            -            ٢٠٠٩ حزيران ٣٠يف   

    ٩٤٢,٨٧٤,٩٩٤        ٤٧،٦٣٢،١٩٧      ١٦,٥٠٩،٢٧٩      ٢٨,٧٣٣,٥١٨      ٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠    )غري مدقق (٢٠٠٩زيران  ح٣٠ –الرصيد 
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   املرحلي املوجزبيان التدفقات النقدية

  )غري مدققة (٢٠٠٩ حزيران ٣٠لفترة الستة أشهر املنتهية يف 
    

            
     .س.ل                        
                    احإيض        

    :التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية 
    ٥٤,٥٧٩,١٩٧              قبل ضريبة الدخل الفترةربحصايف 

    :تعديالت 
    ٩,٢٣١,٥٥٨               و اإلطفاءاتاتاالستهالك  
    ٦٣,٨١٠,٧٥٥            التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية قبل حركة رأس املال العامل  
     )  ٦١,٦٣١,٥٦١(            تأمنيالوكالء وسطاء وواملدينون الء  يف العمالزيادة  
    ١٢٣,٦٠٨              دينة لشركات التأمني وإعادة التأمنياملسابات يف احل النقص  
  )           ٨١,٠٠٤,٥٧٩(             و احلسايبحصة معيدي التأمني من االحتياطي التقينالزيادة يف   
      ٧,٣٥٦,٠٨٠                 أطراف مقربة- دينةاملذمم يف الالنقص   
  )   ١٥,٩٨٤,٤٥١(             واملوجودات األخرىقبوضةاملستحقة غري املفوائد ال يف الزيادة  
      ٦٥,٤٣٩,١٢٣              دائنة لشركات التأمني وإعادة التأمنيالسابات يف احلالزيادة   
      ٦,٥٠٠,٠٤٩                تأمنيالدائنون ووكالء العمالء الزيادة يف ال  
      ٧٨,٦٩٦,٤٢٥              حتياطي التقين واحلسايباالالزيادة يف   
  ١٧,٢١٢,٩٣٢               األطراف املقربة–دائنة الذمم الزيادة يف ال) / النقص(  
      )  ١٤,٢٦٢,٥٠٨(              النقص يف ذمم دائنة ودائنون خمتلفون  
      ٨٦,٦٩٦,٥٣٨               واالحتياطات األخرى حتت التسويةاملطالباتاحتياطي الزيادة يف   
  )  ١٨,٢٠٤,٦٠٠(              ريبة املدفوعةالض  
      ١٣٤,٧٤٧,٨١١               النشاطات التشغيليةنمالناجتة  صايف األموال  

  

  :التدفقات النقدية من النشاطات االستثمارية  
  )    ٩٦١,٨١٨(               ألجل لدى املصارفودائع   
  )  ٢٦,٠٠٠,٠٠٠(              ألجل نقدية طويلة اودائع   
  )  ٦٥,١٥٢,٣٦٤(              ية مادموجودات ثابتة اقتناء  
  )  ١١٥,٠٠٠(              اقتناء موجودات ثابتة غري مادية  
  )  ٩٢,٢٢٩,١٨٢(            االستثمارية النشاطات املستعملة يفصايف األموال   

  

  :التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية  
  )    ٠٠٠,٨٥٠,٦٨(              توزيعات أرباح  
  )    ٦٨,٨٥٠,٠٠٠(            مويلية النشاطات التاملستعملة يفصايف األموال   

  

  )  ٢٦,٣٣١,٣٧١(               يف النقد وما يعادل النقد النقصصايف    
    ١٦٢,٤٧٦,٣٧١              النقد وما يعادل النقد يف بداية الفترة  

      ٠٠٠,١٤٥,١٣٦                النقد وما يعادل النقد يف اية الفترة  
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  املرحلية املوجزةالبيانات املاليةإيضاحات حول 

   ٢٠٠٩ حزيران ٣٠للستة أشهر املنتهية يف 

                              

  :  الشركةتأسيس و أعمال  -١

 ٤٣ وألحكام املرسوم التشريعي رقم ٢٠٠٤ لعام ٦٨التشريعي رقم وفقاً للمرسوم . م.م. ش سورية-. م.م.الشركة املتحدة للتأمني شسست تأ
. ١٩٤٩ لعام ١٤٩ التنفيذية واألنظمة اليت تضعها هيئة اإلشراف على التأمني يف سورية ووفقاً ألحكام قانون التجارة رقم  وتعليماته٢٠٠٥لعام 

مت ترخيص الشركة من قبل هيئة اإلشراف . ٢٠٠٦ أيار ١٨ بتاريخ ١٤٦٣١يف السجل التجاري حملافظة دمشق حتت الرقم  سجلت الشركة
 الشركة يف السجل اخلاص لشركات التأمني لدى هيئة ، سجلت٢٠٠٦ حزيران ٤ بتاريخ ٢٧/١٠٠رقم على التأمني يف سورية بالقرار 

  ١/٠/الرقم اإلشراف على التأمني حتت 

  .غاية الشركة مزاولة أعمال التأمني املباشرة يف كافة فروع التأمني
  . طرطوس والالذقية محص، ،حلب مدن من بكل فروع إىل باإلضافة دمشق مبدينة الرئيسي باملركز نشاطها الشركة تزاول

  
  :تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة  -٢

و جلنـة   ) IASB(يف السنة احلالية ، قامت الشركة بتطبيق املعايري و التفسريات اجلديدة و املعدلة الصادرة عن جملس معايري احملاسـبة الدوليـة                      
 ٢٠٠٩ كانون الثاين    ١اليت تسري على نشاطات الشركة و السارية لفترات التقارير املالية املرحلية إبتداًء من              ) IFRIC(تفسريات التقارير املالية    

، مل ينتج من إجراء تطبيق املعايري و التفسريات اجلديدة و املعدلة أي تأثري هام على البيانات املالية املرحلية املوجزة أو تغـيريات يف الـسياسات                          
صدار ولكنها  صدار هذه البيانات املالية املرحلية املوجزة، كانت املعايري والتفسريات التالية، يف اإل           إبتاريخ املوافقة على     كما أنه و     .بعةاحملاسبية املت 

  :غري سارية املفعول بعد
  بـدأ يف أو بعـد  ســاري املفعـول للفتـرات املاليـة الـيت ت      (القوائم املاليـة املوحـدة   –) معدل (IAS 27معيار احملاسبة الدويل   -

  ؛) ٢٠٠٩متوز١ 
  سـاري املفعول للفترات املاليـة الـيت تبـدأ يف أو بعـد    ( اإلستثمارات يف الشركات الشقيقة–) معدل (IAS 28معيار احملاسبة الدويل   -

  ؛) ٢٠٠٩متوز١ 

  اليـة الـيت تبـدأ يف أو    سـاري املفعـول للفتـرات امل    (إنـدماج منـشآت األعمـال    – IFRS 3معيار إعداد التقارير املالية الدويل   -
  ).٢٠٠٩متوز  ١بعد 

  

  .لن يكون له تأثري مهم على البيانات املالية للشركة) حيث ينطبق(باعتقاد إدارة الشركة، إن تطبيق تلك املعايري وتفسرياا يف الفترات املستقبلية 
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  :ملخص السياسات احملاسبية املطبقة  -٣

  :التقيد باملعايري  -أ

املتعلـق   (٣٤ات املالية املرحلية املوجزة املرفقة وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية و خاصة املعيار احملاسيب الدويل رقم                 جرى إعداد البيان  
  .)بالتقارير املالية املرحلية

عدة وفقـاً للمعـايري الدوليـة    إن البيانات املرحلية املوجزة ال تتضمن كافة املعلومات و اإليضاحات املطلوبة للبيانات املالية السنوية و امل        
 ال متثل بالضرورة مؤشراً على النتـائج املتوقعـة          ٢٠٠٩ حزيران   ٣٠للتقارير املالية كما أن نتائج أعمال الشركة للستة أشهر املنتهية يف            

  .٢٠٠٩ كانون األول ٣١للسنة املنتهية للسنة املنتهية يف 

  :أسس إعداد البيانات املالية املرحلية املوجزة  -ب

  .قد جرى إعداد البيانات املالية املرحلية املوجزة على أساس التكلفة التارخييةل
  .تظهر البيانات املالية باللرية السورية عملة التقارير املالية، العملة التشغيلية للشركة و عملة اإلقتصاد

  :فيما يلي أهم السياسات احملاسبية املتبعة

  :حتويل العمالت األجنبية   -ج 

إن أرصدة املوجودات . ات املالية بعمالت غري اللرية السورية تسجل حسب سعر الصرف املعمول به يف تاريخ العمليةإن العملي
  .واملطلوبات املالية بالعمالت األجنبية يعاد حتويلها إىل اللرية السورية وفق أسعار الصرف السائدة يف تاريخ امليزانية العمومية

  . غري املالية وحقوق الشركاء فيتم حتويلها على أساس سعر الصرف التارخييأما أرصدة املوجودات واملطلوبات
  .إن األرباح أو اخلسائر الناجتة عن التحويل تسجل يف بيان الدخل

لرية سورية للدوالر األمريكي  ٤٦,٣٥ مقابل ٢٠٠٩ حزيران ٣٠ لرية سورية كما يف ٤٦,٩إن سعر الدوالر مقابل اللرية السورية هو 
  .٢٠٠٨ كانون األول ٣١كما يف 

  
  :األدوات املالية   -د

 سـاس الكلفة املطفأة بعد تنـزيلأويل على  املالية املستبقاة لتاريخ االستحقاق يف تواريخ الحقة لالعـتراف األاألدوات إظهاريتم 
 بيان الدخليتم قيده ضمن  عالوة على الشراء أو خصم أليطـفاء السنوي ن اإلإ ٠االخنفاضات يف القيمة اليت هلا طابع غري مؤقت 

  ٠داة وذلك على كامل فترة األ
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  :أصول ثابتة مادية   -هـ

تتضمن . ، إن وجدت القيمةتدينبعد ترتيل اإلستهالكات املتراكمة، وخسارة كلفة التارخيية ت على أساس الاألصول الثابتة املاديةتظهر 
  .افية اليت تتكبدها الشركة إليصال األصول إىل حالتها التشغيليةتكلفة املوجودات املشتراة، كلفة الشراء زائد التكاليف اإلض

  
إن تكلفة األصول املنشأة أو قيد اإلنشاء واملنوي استعماهلا لغايات اإلنتاج أو اإلدارة تتضمن، األتعاب املهنية، وتكاليف االقتراض املرمسلة 

إن اهتالك هذه األصول يبدأ عندما تصبح األصول جاهزة ). القتراضتكاليف ا (٢٣لألصول املؤهلة وفقاً للمعيار احملاسيب الدويل رقم 
  .لالستعمال

جيري استهالك األصول الثابتة املادية بطريقة القسط الثابت على مدى أعمار اخلدمة املقدرة لألصول املعنية باعتماد املعدالت السنوية 
  :التالية

       %    
  ٣  املباين    
  ١٠  األثاث و املفروشات    
  ٢٠  معلوماتية و مكتبيةلوازم     
  ٢٠  السيارات    
  ٢٠  حتسينات على املأجور    

  
. يف تاريخ كل ميزانية عمومية تقوم الشركة مبراجعة القيم الدفترية لألصول الثابتة وقيمة النفاية يف اية العمر اإلنتاجي وطريقة االستهالك

تقديرات الالحقة إذا كانت إعادة التقييم تؤثر على الفترة احلالية يعترف بالفروقات الناجتة عن مراجعة التقديرات يف فترة مراجعة ال
  . والفترات الالحقة

ويتم تسجيل .يتم احتساب الربح أو اخلسارة النامجة عن استبعاد األصول الثابتة، على أساس الفرق بني سعر املبيع والقيمة الدفترية الصافية
  .الربح أو اخلسارة يف بيان الدخل

  

  : التأمينات االجتماعيةاشتراكات - و

إن  الشركة مسجلة يف مؤسسة التأمينات االجتماعية يف اجلمهورية العربية السورية و تسدد بشكل منتظم التأمينات عن موظفيها إىل 
ى هذا متثل هذه املسامهات واجبات الشركة جتاه موظفيها يف ما خيص تعويض اية اخلدمة و بالتايل سوف حيصل املوظفون عل. املؤسسة

  . التعويض من مؤسسة التأمينات االجتماعية
  . التزامات أخرى جتاه موظفيها فيما يتعلق بتعويض اية اخلدمةةليس على الشركة أي

  

  :املؤونات  - ز

ن تقديرها قتصادية ميكالتزامات املالية الناجتة عن أحداث سابقة و اليت من احملتمل أن يترتب عنها استعمال موارد يتم تكوين مؤونات اال
  .بشكل معقول
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  :ضريبة الدخل  -ح

 مـن   باملئـة ١٥ والذي حدد الضريبة مبعدل      ٢٠٠٥ للعام   ٤٣حتتسب الشركة مؤونة ضريبة الدخل وفقاً ألحكام املرسوم التشريعي رقم           
  .، بدون أية إضافات أخرىصايف األرباح اخلاضعة للضريبة

لواردة يف بيان الدخل بسبب استبعاد املبالغ غري اخلاضعة للضريبة وإضافة املبالغ غري  للضريبة عن األرباح الصافية اةختتلف األرباح اخلاضع
  .اجلائز تنـزيلها من الوعاء الضرييب

  
  :عقود التأمني  -ط

) لهاملؤمن (بتغطية املخاطر اليت قد تصيب الفريق الثاين ) شركة التأمني(إن عقد التأمني هو كناية عن عقد يتعهد مبوجبه الفريق األول 
تعترب األقساط . الذي قد يصيب ويؤثر سلباً على املؤمن له) احلادث املؤمن عليه(وذلك من خالل التعويض عن حدث مستقبلي حمدد 

يتم احتساب االحتياطي الفين وفقاً لتعليمات هيئة اإلشراف على التأمني ملقابلة قيمة . على عقود التأمني إيرادات عند إصدار البوالص
  :وهو حيتسب وفقاً للنسب التالية.  مستحقة واملسجلة كإيرادات يف بيان الدخلاألقساط الغري
       باملئة من حجم األقساط  ٢٥    بضائع-تأمني النقل البحري    
       باملئة من حجم األقساط  ٢٥        تأمني املسافرين    
       باملئة من حجم األقساط  ٤٠       التأمينات العامة    
       باملئة من حجم األقساط  ٤٥      تأمني إلزامي للسيارات    
  باملئة من حجم أقسـاط السنوات القادمة  ١٠٠      تأمينات آلجال طويلة     
        

  :التأمنيالتزامات عقود   -ي

حتت التسوية بتاريخ امليزانية باإلضافة إىل   بلغت للشركة والزالتمطالبات ناتج من ة حتت التسويطالباتالتزامات عقود التأمني جتاه امل
  : كما يلي وفقاً لتعليمات هيئة اإلشراف على التأمنيويتم احتساا.  حصلت ومل يبلغ عنهامطالبات

  
        باملئة من اخلسارة املقدرة ١٠٠    حتت التسوية عن حوادث مطالبات  -
  باملئة من قيمة٧,٥باملئة من قيمة مطالبات حتت التسوية أو ١٥أيهما أكثر   ) IBNR(ت ومل يبلغ عنها حصل مطالبات  -

   األقساط املكتتب ا لكل فرع من فروع التأمني 
  

  : التأمنيإعادةعمليات    -ك

عادة التأمني وحصة شركات إقساط والعمولة املقبوضة من شركات عادة التأمني من األإلقد اعتمدت الشركة احتساب حصة شركات 
وسجلت يف  اتفاقيات معقودة معها أساسعلى  ومل يبلغ عنها و املطالبات اليت حصلت املدفوعة وحتت التسوية طالباتعادة التأمني من املإ

  .حسابات هذه الشركات
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  :اإلحتياطي الفين و احلسايب، املطالبات حتت التسوية و املطالبات اليت حدثت و مل يبلغ عنهاحصة معيدي التأمني من    -ل

 و  حتت التسويةمطالباتمجايل املبالغ الفعلية العائدة للإوسنادات الفعلية املقدمة هلم ساس اإلأ احتساب حصة معيدي التأمني على يتم
   ٠املطالبات اليت حصلت ومل يبلغ عنها

  :بيان الوضع املايل ويتم احتساا كما يلي حصة معيدي التأمني كذمم مدينة يف إظهاريتم 
    
      

   .ةاخلسارة املقدرحصة املعيدين من  باملئة من ١٠٠    حتت التسوية عن حوادث مطالبات  -
  من قيمة املطالبات حتت التسوية % ١٥أيهما أكرب    )IBNR( ومل يبلغ عنها تحصل مطالبات  -

  من أقساط إعادة التأمني العائدة لنفس% ٧,٥أو 
        .السنة لكل فرع من فروع التأمني

  : املدفوعةطالباتامل  -م

سنة والتعويضات املتوجبة حلاملي عقود التأمني بتاريخ امليزانية ال/ طالبات املدفوعة اليت متثل التعويضات املسددة خالل الفترة تظهر امل
  .و اليت تقيد كأعباء عند تكبدهاستردادات العمومية بعد تنـزيل اإل

  

  :إيرادات فوائد  -ن

سب علـى   تقيد إيرادات الفوائد على أساس اإلستحقاق يف بيان الدخل و تتضمن الفوائد املكتسبة على الودائع لدى املصارف و اليت حتت                   
  .أساس املبلغ و نسبة الفائدة املطبقة

  

  :كلفة االستدانة  -ص

  .يف الفترة اليت حتققت فيها هذه الكلفةالدخل يتم تسجيل كلفة االستدانة يف بيان 
  

  :املوجودات واملطلوبات املالية    -ع
  . طرفاً يف الشروط التعاقدية لألدوات املاليةكةالشريتم االعتراف باملوجودات و املطلوبات املالية يف امليزانية العمومية حني تصبح 

املتوقعـة غـري القابلـة        مؤونات مناسبة للقيم   تنـزيلبقيمتها االمسية بعد    و وسطاء التأمني     املدينة وذمم العمالء و الوكالء    تظهر الذمم   
  . بقيمتها االمسيةشركات إعادة التأمنيذمم  الذمم الدائنة وتظهر. للتحصيل

  
  :يعادل النقد النقد وما -ف

  يتضمن هذا البند، دف حتضري بيان التدفقات النقدية، النقد واحلسابات اجلارية والودائع ألجل ذات االستحقاقات القصرية اليت 
  .ال تتعدى الثالثة أشهر
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  :لعدم اليقني يف التقدير ساسيةاأل صادراملو اهلامة اسبيةاحمل التقديرات  -٤

 غـري  للموجودات واملطلوبات الدفترية بالقيمة متعلقة وافتراضات تقديرات تستعمل أن الشركة إدارة على احملاسبية، السياسات تطبيق سياق يف
 ختتلف  وقد .صلة ذات أخرى تعترب عوامل وعلى اخلربة عامل على ابه املتعلقة واالفتراضات التقديرات هذه تعتمد  .أخرى مصادر من املتوفرة
  .واالفتراضات التقديرات هذه عن الفعلية النتائج
 تراجـع فيهـا   الـيت  الفترة يف احملاسبية التقديرات مراجعة عن الناجتة بالفروقات يعترف . دوري بشكل واالفتراضات التقديرات مراجعة تتم

 الفترة على ملراجعة تؤثرا كانت إذا وفترات الحقة املراجعة فترة يف أو الفترة، هذه على حصرياً تؤثر املراجعة هذه كانت إذا وذلك التقديرات
  .الحقة وفترات احلالية

  :أحكام مهمة لتطبيق السياسات احملاسبية
  :استهالكات األصول الثابتة   -أ

، تقوم الشركة مبراجعة األعمار اإلنتاجية املقدرة لألصول الثابتة املادية وطريقة االستهالك املطبقة وقيمة النفايـة يف                 ٣كما جاء يف اإليضاح رقم      
  .ة العمر اإلنتاجي لألصل يف اية كل دورة ماليةاي

  

  :مؤونات الديون املشكوك بتحصيلها   -ب
، تقوم الشركة بتقييم الوضع االئتماين للذمم املدينة وذمم العمالء والوكالء ووسطاء التأمني يف اية كل دورة مالية                  ٣كما جاء يف اإليضاح رقم      

  . القابلة للتحصيل غرياملتوقعةوتشكل مؤونة مناسبة للقيم 
  

  :املصادر األساسية لعدم اليقني يف التقدير

ساسية حول املستقبل، و غريها من املصادر االساسية لعدم اليقني يف التقدير بتاريخ امليزانية العمومية، اليت حتمل خماطر هامـة                    اإلفتراضات األ ان  
  .الل السنة املالية التالية، هي مدرجة أدناهسبب بتعديل جوهري للقيم الدفترية للموجودات و املطلوبات خبالت

  

  :خنفاض قيمة ذمم التأمني املدينةإ   -أ

خنفـاض يف   إان حتديد وجود    . يتم تقدير القيمة القابلة للتحصيل من ذمم التأمني املدينة عند وجود إمكانية عدم حتصيل تلك الذمم بشكل كامل                 
يم مستوى املالءة و السيولة املالية حلاملي بوالص التأمني و كذلك لشركات التأمني، و كـذلك                قيمة ذمم التأمني املدينة، يتطلب من اإلدارة تقي       

 و رأي اإلدارة القانونية     ٢٠٠٩ على املعلومات التارخيية للشركة و الدراسات التفصيلية اليت متت خالل عام             يتم مراجعة نسب التحصيالت بناءً    
يتم إثبات الفرق بني املبالغ اليت يتم حتـصيلها    . وقع حتصيلها و القيمة الدفترية كمصاريف يف بيان الدخل        يتم اثبات الفرق بني املبالغ املت     . للشركة
  . خالل الفترات املستقبلية و املبالغ املتوقعة يف بيان الدخل يف الفترة اليت يتم ا التحصيلفعلياً
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  :تأمنيلتزامات الناجتة عن املطالبات املوقوفة لعقود الاإلتقييم    -ب

حيث هنالك عوامل غـري مؤكـدة       . يعترب تقدير اإللتزامات الناجتة عن املطالبات املوقوفة لعقود التأمني على أنه أكثر التوقعات احلسابية للشركة              
شئة لكل من القيمة    لتزامات النا تقدير اإل يتم  . لتزام اليت ستقوم الشركة بتسديده الحقا مقابل هذه املطالبات        ب أخذها باالعتبار عند تقدير اإل     جي

ان االلتزام للمطالبات املبلغ عنها و اليت مل يتم سدادها يتم تقديرها اسـتنادا اىل               . املتوقعة لتكاليف املطالبات املبلغ عنها بتاريخ امليزانية العمومية       
 تقييم املطالبات لكفايتها و يتم تعديل املخصص        كما يف تاريخ امليزانية العمومية يتم إعادة      . بلغت للفرع أُاملعلومات املتعلقة بكل مطالبة على حدة       

  .بناًء على ذلك
  
  
  :النقد يف الصندوق ولدى املصارف  -٥

  : مما يلي يتألف هذا البند
    )غري مدققة (٢٠٠٩ حزيران ٣٠كما يف     
          القيمة املقابلة للعمالت        
    اموع    األجنبية باللرية السورية      لرية سورية    
    س.ل            

    ١,٥٩٠,٠٤٩    -      ١,٥٩٠,٠٤٩  النقد يف الصندوق
    ٩٥١,٥٥٤,١٣٤    ٩٦,٦٤٧,٦٣٧    ٣١٤,٩٠٧,٣٧  لدى املصارفحسابات جارية 

    ٠٠٠,١٤٥,١٣٦    ٩٦,٦٤٧,٦٣٧    ٣٦٣,٤٩٧,٣٩  النقد و ما يعادل النقد
    ٠٦٦,٦٠٣,٠١٥,١    -     ٠٦٦,٦٠٣,٠١٥,١  ودائع ألجل يف املصارف

  ٤٨,٠٦٦١,١٥١,٧    ٦٣٧٦٤٧,٩٦,   ٤٢٩,١٠٠,٠٥٥,١    

    
  

    ٢٠٠٨ كانون األول ٣١كما يف     
          القيمة املقابلة للعمالت        
    اموع    األجنبية باللرية السورية      لرية سورية    
    س.ل            

      ٣٤٩,٩٤٠    -      ٣٤٩,٩٤٠  النقد يف الصندوق
    ١٦٢,١٢٦,٤٣١    ٩٠,٣٢٣,٦٨١    ٧١,٨٠٢,٧٥٠  حسابات جارية 

    ١٦٢,٤٧٦,٣٧١    ٩٠,٣٢٣,٦٨١    ٥٢,٦٩٠٧٢,١  النقد و ما يعادل النقد
    ١,٠١٤,٦٤١,٢٤٨    -     ١,٠١٤,٦٤١,٢٤٨  ودائع ألجل يف املصارف

  ١,١٧٧,١١٧,٦١٩    ٩٠,٣٢٣,٦٨١   ١,٠٨٦,٧٩٣,٩٣٨    
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  :عمالء مدينون ووسطاء ووكالء تأمني   -٦

  :يتكون هذا البند مما يلي
  

   حزيران٣٠كما يف               
  )غري مدققة (٢٠٠٩          
 .س.ل        
         

  ١٩٦,٨٦١,٨٦٠       عمالء مدينون  
  ١٤,٩٣٠,٤٩٠       وسطاء  
    ١,٩٨٢,٣٤٤       وكالء تأمني  
         ٢١٣,٧٧٤,٦٩٤    
  )  ١١,٠٠٠,٠٠٠(       مؤونة ديون مشكوك ا  
        ٢٠٢,٧٧٤,٦٩٤    

  
   : واحلسايبالفينحصة معيدي التأمني من االحتياطي   -٧

  :يتكون هذا البند مما يلي 
    )غري مدققة (٢٠٠٩ حزيران ٣٠ كما يف        
  حصة معيدي التأمني من                  
  مطالبات حصلت ومل    حصة معيدي التأمني من    حصة معيدي التأمني من       
    اموع      يبلغ عنها       مطالبات حتت التسوية      ايرادات غري مستحقة        

  .س.ل      .س.ل      .س.ل        .س.ل    :فرع التأمني

    ٢٩,٧٠١,٧٥٧    ٢٩٩,٨٤٥    -      ٢٩,٤٠١,٩١٢  )احتياطي حسايب(  احلياة
  ٣٠,٨١٨,٧٦١    ٦,٢٧٦,٧٣٣    ٣,٦١٩,٥٨٣    ٢٠,٩٢٢,٤٤٥  البحري
    ٨٦,١٥٦    ١٣,٦٠٤    -      ٧٢,٥٥٢  السيارات
    ٢٢,٥٦٦,٩٧٤    ٣,٤١٩,٣١٠    ٩٢٣,٤٩٥    ١٨,٢٢٤,١٦٩  الصحي
    ١٧٠,٢٢١,٧٣٨    ١٦,١٦٧,٣٩٠    ٦٧,٨٢٨,٢٧١    ٨٦,٢٢٦,٠٧٧   احلريق

    ٣٢,١٤٧,١٤٣    ٦٨٩,٦٠٧    ٢٧,٧٧٩,٦٤٥    ٣,٦٧٧,٨٩١   سرقةال
    ٦٢,١٩١,٦٧٦    ٦,٣١٨,٣٦٠    ١٣٨,٧٥٠    ٥٥,٧٣٤,٥٦٦  ندسياهل
    ٤,٩٥٢,٤٤٣    ١,١٢٩,٠٢٥    ٦٠,٠٠٠    ٣,٧٦٣,٤١٨    سفرال

  ٨,٨٩٤,٥٣٢    ١,١٥٦,٥٥٤    ١,٥٦٩,٦٩٧    ٦,١٦٨,٢٨١  احلوادث العامة
    ١٨٠,٣٦١,٥٨١    ٤٢٨,٤٧٠,٣٥    ١٠١,٩١٩,٤٤١    ٣١١,١٩١,٢٢٤  اجملموع  



 

 

- ١٥ -

  
    ٢٠٠٨ كانون األول ٣١كما يف         
  حصة معيدي التأمني من                  
  مطالبات حصلت ومل    حصة معيدي التأمني من    حصة معيدي التأمني من       
    اموع      يبلغ عنها       مطالبات حتت التسوية      ايرادات غري مستحقة        

  .س.ل      .س.ل      .س.ل        .س.ل    :فرع التأمني

    ١٦,٤٤٧,٦٦٢    ٥٧١,٧٠٥    -      ١٥,٨٧٥,٩٥٧  )احتياطي حسايب(  احلياة
    ٣٥,٠٩٢,٩١٣    ٧,٠٦٥,٦٩٢    ٤,٥٠٤,٢٢٧    ٢٣,٥٢٢,٩٩٤  البحري
    ٥١,٣٨٦      ٨,١١٤    -      ٤٣,٢٧٢  السيارات
    ٢٢,٥٨١,٦١٢    ٣,١٨٩,٩٨٨    ٢,٤١١,٧٣٩    ١٦,٩٧٩,٨٨٥  الصحي
    ١٢٦,٦٢٤,٤٣٦    ١٣,١٤٧,٨٨١    ٤٣,٣٥٤,٥٢٥    ٧٠,١٢٢,٠٣٠   احلريق

    ٢٧,٥٨٩,٨٥٨    ٤١١,١٢٠    ٢٦,٩٩٧,١٤٥    ١٨١,٥٩٣   سرقةال
    ٣٤,٦٣٤,٧٨٧    ٥,٤٣٨,٨٠٢    ١٥,٨٣٠    ٢٩,١٨٠,١٥٥  ندسياهل
    ٤,٣٥١,٦١٩    ١,٠٠٤,٢٢٠    -      ٣,٣٤٧,٣٩٩    سفرال

    ١٣,٢٠٢,٣٢٨    ١٠١,٨١,٦٧    ٧٥١٦,٤١    ١١,٠٠٧,٨١٠  احلوادث العامة
    ٢٨٠,٥٧٦,٦٠١    ٣٢,٥١٥,٦٢٣    ٧٧,٧٩٩,٨٨٣    ١٧٠,٢٦١,٠٩٥  جملموعا

    



 

 

- ١٦ -

  :مل مع  األطراف املقربةالتعا   -٨
  :فيما يلي ملخص التعامل مع األطراف املقربة مما يلي. تتألف األطراف املقربة من املدراء واإلدارة العليا وأعضاء جملس اإلدارة وكبار املسامهني

  
   كانون األول٣١كما يف        حزيران٣٠كما يف            
    ٢٠٠٨    )غري مدققة (٢٠٠٩       
  .س.ل      .س.ل        

  :بيان الوضع املايل املرحلي املوجز -أ  
         أطراف مقربة -ذمم مدينة  
      ٧٥,٢١٠    -    شركة داوود وعطار   
      ٥٠,٧٩٥      ٢٠,٣٠٠  مستودع احلياة  
    ٢,١٤١,٠٣٥    ٣,٠٩٦,٦٣٥  شركة الشرق للسياحة  
    -      ٣٣٣,٨٨٥  كارلتون دمشق  
      ٩٥,٣٨٥    -    شركة سامر العطار وشركاه  
      ٢٣٢,٤٣٥    ٢٥٥,٠٨٥  عبد الغين العطار  
      ٣٤٨,٨١٥    ١٦٤,٣٧٠  دكتور عبد الرمحن العطار  
      ٣٠,١٥٢      ١٧,٢٩٧  شركة ليد للتعهدات والتجارة  
      ٣٣٠,٦٥٠      ٧٧,٦١٥  شركة حممد عبد احملسن اخلرايف  
      ١٠٨,٧٥٠    ١٠٨,٧٥٠  شركة عطار وأسعد النتاج السرياميك  
      ٧٩١,٣٦٠    ١,٤٤٧,١٠٥  شركة املتوسط للصناعات الدوائية  

   ١٩,٥٢٣,٤٩١    ١٠,٦٠٣,٨٢٢  سريياميكا   
    ٣٧,٣٤٩    -    كميل عزوز  
    ٣,٠٨٦,٣٥٥    ٨٣٨,٣٧٠,٣  الشركة التجارية املتحدة  
      ٢٦,٨٥١,٧٨٢    ٧٠٢,٤٩٥,١٩    

  
   أطراف مقربة-دائنةذمم   

    -      ١٦٠,٣٥٠  شركة عطار واخوان للتجارة والتسويق
    -        ٣٠٥  شركة الركايب التحويلية  
    ١,٩٤٢,٠٢٥    ١٨,٩٩٤,٣٠٢  السعودي الفرنسيبنك بيمو   
      ٠٢٥,٩٤٢,١    ١٩,١٥٤,٩٥٧    



 

 

- ١٧ -

      الدخل الشامل املرحلي املوجزبيان  -ب

  :٢٠٠٩ حزيران ٣٠مت تسجيل العمليات التالية مع أطراف مقربة ضمن بيان الدخل الشامل لفترة الستة أشهر املنتهية يف 
    )غري مدققة. (س.ل             

    ٣١,٤٧٨,٢٦٨        التأمنيصايف إيرادات أقساط 
  ٦,٠٧٠,١١٦        إيرادات فوائد دائنة

    ٩,٢٥٣,٧٦٢        مصاريف رواتب وأتعاب اإلدارة
  
  :فوائد مستحقة غري مقبوضة وموجودات أخرى  -٩

   كانون األول٣١كما يف        حزيران٣٠كما يف        :يتكون هذا البند مما يلي 
    ٢٠٠٨    )غري مدققة (٢٠٠٩       
  .س.ل      .س.ل        

    ٣٨,٢٩٢,٤٤٠    ٤٧,٥٩٣,٨٥٨    فوائد مستحقة وغري مقبوضة على ودائع ألجل  
    ٨,٥١٨,١١٣    ٥,٣١٥,٨٥٢      نفقات مدفوعة مسبقاً  
  -      ٧,٦٩٣,٠٠٠      إشتراكات مدفوعة مقدماً  
       ٦٥٥,٣٥٢    ١٦٠,٠٠٢      دفعات مقدمة للموظفني  
      ٢,٢٣٢,٥٥٠    ٩٢٠,١٩٤,٤      ذمم مدينة أخرى  
          ٦٩٨,٤٥٥,٤٩    ٦٥,٦٨٢,٩٠٦    
      
  :االحتياطي الفين واحلسايب  -١٠

   كانون األول٣١كما يف        حزيران٣٠كما يف         : مما يلي يتكون هذا البند

    ٢٠٠٨    )غري مدققة (٢٠٠٩       
  .س.ل      .س.ل        

    ٢٧,٥٦٤,٥١٦    ٤١,٨٩٨,٣٢٩      ) احتياطي حسايب( فرع احلياة 
    ٣٦,٤١٨,٨٣٧    ٣٧,٣٠١,٧١٢      البحري

   ١٩٧,٤٠٦,٦٧٣    ٢٠٤,٧٤٣,٢٩٧      سياراتال
    ٣٣,٠٨١,٨٢٨    ٣٦,٢١٤,٢٢٧      الصحي

    ٧٢,٦٩٢,٨٦٨    ٩٣,٤٩٦,٦٣٢       ريقاحل
      ٣,٨٠٩,١٠٨    ٥,٨٨٣,٦٢٢       السرقة
    ٣٣,٧٥٦,٤٥٦    ٦٠,٤٦١,٥٨٧      اهلندسي
      ٤,٢٩٤,١١٢    ٥,٢٢٨,٩٢٦        السفر
    ١٠,٢٨٩,٠٢٥    ١٢,٧٨١,٥١٦      وادث عامةاحل
          ٣,٤٢٣٤١٩,٣١    ٤٩٨,٠٠٩,٨٤٨    
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  : ضريبة الدخل-١١

من صايف األرباح % ١٥ و الذي حدد الضريبة مبعدل ٢٠٠٥ للعام ٤٣يتم تشكيل مؤونة ضريبة الدخل وفقاً ألحكام املرسوم التشريعي رقم 
  .اخلاضعة للضريبة، بدون أية إضافات أخرى

 ة و ذلك بسبب إختالف املعايري الدولية للتقارير املالية عن املعايرييتم إخضاع نتيجة أعمال السنة للتعديالت للوصول إىل الدخل اخلاضع للضريب
  :السورية و خاصة بالنسبة ملصاريف التأسيس و مؤونة الديون املشكوك فيها و هي كالتايل

  
    .س.ل          

    ٥٤,٥٧٩,١٩٧          أرباح الفترة قبل الضريبة
    ٢,٢٥٠,٥٥١            استهالك املباين يضاف  
                ٥٦,٨٢٩,٧٤٨    

  )  ٩٠٣,٧١٤(          السنة من مصاريف التأسيس/  حصة الفترة ينـزل
  )  ٢,٠٦٧,٥٦٣(            ايرادات اجيارات استثمارات عقارية 

  )  ٧,٥٤٩,٨٠٠(            خمصص قضايا
    ٧١,٦٣٠٨,٤٦          األرباح اخلاضعة للضريبة

    ٦,٩٤٧,٠٠٠          %)١٥(ضريبة الدخل 
  

    :إن حركة مؤونة ضريبة الدخل هي كالتايل
    ٢٠,٨٨٥,٧٠٠            السنة/ الرصيد يف بداية الفترة 
  )  ١٨,٢٠٤,٦٠٠(            املدفوع خالل العام
    ٠٠٠٧٦,٩٤,          إضافات خالل العام

          ,١٠٠٨٩,٦٢    
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  : احتياطي مطالبات حتت التسوية واحتياطيات أخرى-١٢
  : مما يلي يتكون هذا البند

    )غري مدققة (٢٠٠٩ حزيران ٣٠كما يف     
   حصلتمطالبات    طالباتم    
      اموع        ومل يبلغ عنها    حتت التسوية    

  .س.ل     .س.ل      .س.ل    
    ٧٣٨,٧٨٧    ٧٣٨,٧٨٧    -    )حسايباحتياطي ( احلياة فرع 

    ١٧,٠٠٤,١٤٧    ١١,١٩٠,٥١٤    ٥,٨١٣,٦٣٣  البحري
    ١٥٥,٠٣٢,٥١٧    ٢٣,٧١٢,٠٦٩    ١٣١,٣٢٠,٤٤٨  سياراتال

    ٨,٠٢١,٤٩٥    ٦,٧٩٠,١٦٨    ١,٢٣١,٣٢٧  الصحي
    ٩١,٨٨٤,٥٤٥    ١٧,٥٣٠,٦١٩    ٧٤,٣٥٣,٩٢٦  احلريق
    ٢٩,١١٤,١٣٧    ١,١٠٥,٤٣٧    ٢٨,٠٠٨,٧٠٠  سرقة

    ٦,٨٧٤,٥٤٧    ٦,٦٨٩,٥٤٧    ١٨٥,٠٠٠  هندسي
    ١,٦٢٨,٦٧٨    ١,٥٦٨,٦٧٨    ٦٠,٠٠٠  سفر
    ٣,٦٣٩,٢٩٤    ١,٥٠٣,٢٢٢    ٢,١٣٦,٠٧٢  عامةالوادث احل

  ٣١٣,٩٣٨,١٤٧    ٧٠,٨٢٩,٠٤١    ٢٤٣,١٠٩,١٠٦    

    
    ٢٠٠٨ كانون األول ٣١يف كما     
   حصلتمطالبات    مطالبات    
      اموع        ومل يبلغ عنها    حتت التسوية    

  .س.ل     .س.ل      .س.ل    
    ١,٠٩٠,٩١٠    ١,٠٩٠,٩١٠    -    )حسايباحتياطي ( احلياة فرع 

    ١٦,٠٩١,٦٠٥    ١٠,٩٢٥,٦٥١    ٥,١٦٥,٩٥٤  البحري
    ١٠٢,٢٥١,٦٧٤    ٢٤,٥٤٥,٠٨٤    ٧٧,٧٠٦,٥٩٠  سياراتال
    ٩,٣٧٣,٩٨٠    ٦,٢٠٢,٨٤٣    ٣,١٧١,١٣٧  صحيال

    ٦٠,٤١٩,١٩٩    ١٣,٦٢٩,٩١٣    ٤٦,٧٨٩,٢٨٦  احلريق
    ٢٧,٨٦٧,٩٠٧    ٧١٤,٢٠٧    ٢٧,١٥٣,٧٠٠  سرقة

    ٦,٢٧٣,١٤٤    ٦,٢٥٧,١٤٤    ١٦,٠٠٠  هندسي
    ١,٢٩٢,٦٢٨    ١,٢٨٨,٢٣٣      ٤,٣٩٥  سفر
    ٢,٥٨٠,٥٦٢    ١,٩٢٩,١٩٢    ٦٥١,٣٧٠  عامةالوادث احل

  ٢٢٧,٢٤١,٦٠٩    ٧٧٦٦,٥٨٣,١    ١٦٠,٦٥٨,٤٣٢    



 

 

- ٢٠ -

   :الناجتة عن فروع التأمني) اخلسائر/ (صايف األرباح   -١٣

  :تكون ممايليت) غري مدققة( ٢٠٠٩حزيران  ٣٠الناجتة عن فروع التأمني للستة أشهر املنتهية يف ) اخلسائر/ (صايف األرباح 
  

  اموع     عامةالوادث احل     السفر      اهلندسي      السرقة      احلريق      صحيال      السيارات      البحري      فرع احلياة      
 .س.ل      .س.ل   .س.ل    .س.ل   .س.ل    .س.ل   .س.ل    .س.ل   .س.ل     .س.ل      

    ٥٤٥,٨٨٠,٢٧٢    ١٤,٨٤٧,٦٦٢    ١١,٣٣٣,٥٥٤    ٦٢,٣١٧,٧٣٠    ١٠,٤٧٧,١١٩   ١٢٠,٤٥١,٨٨٦     ٤٠,٥٧٢,٦٤٥   ٢٠٥,٩٥٣,٦٨٧     ٦٣,٧٤٨,٤٩٢      ١٦,١٧٧,٤٩٧   املكتتب ااألقساط
  )  ٢٥٦,٩٨٢,٩٢٣(  ) ١٢,١٠٣,٦٦٩(  )  ٩,٢٦٢,١٤٩(  ) ٥٨,١٩٩,٩١١(  )  ٨,٢٥٤,٧٦٣(  )١٠٦,٣٠٩,٧٣٩(  ) ٢٠,٣٠٧,٣٨٢(    ٦١٣,٨٤٧  )  ٣٣,٨٨٨,٩٦٥(  )  ٩,٢٧٠,١٩٢(   معيدي التأمني من األقساطحصة

   ٢٨٨,٨٩٧,٣٤٩    ٢,٧٤٣,٩٩٣    ٢,٠٧١,٤٠٥    ٤,١١٧,٨١٩    ٢,٢٢٢,٣٥٦    ١٤,١٤٢,١٤٧    ٢٠,٢٦٥,٢٦٣   ٢٠٦,٥٦٧,٥٣٤    ٢٩,٨٥٩,٥٢٧    ٦,٩٠٧,٣٠٥  
  خطاراألاحتياطي صايف 

  ٢٤٩,٠٥٢,٣١٩    ١,٣٣٩,١٥٦    ٩٤٦,٧١١    ٤,٥٧٦,٣٠١    ١,٥٦٩,٥٧٢    ٢,٥٧٠,٨٣٦    ١٦,١٠١,٩٤٤   ١٩٧,٣٦٣,٤٠٠    ١٢,٨٩٥,٨٤١    ١١,٦٨٨,٥٥٨  الفترة املنتهية يف بدايةغري  
  صايف احتياطي األخطار 

  )  ٢٧٣,٨١٨,٥٣٧(  )  ٦,٦١٣,٢٣٥(  )  ١,٤٦٥,٥٠٨(  )  ٤,٧٢٧,٠٢١(  )  ٢,٢٠٥,٧٣١(  )  ٧,٢٧٠,٥٥٥(  ) ١٧,٩٩٠,٠٥٨(  )٢٠٤,٦٧٠,٧٤٥(  )  ٣٧٩,٢٦٧,١٦(  ) ١٢,٤٩٦,٤١٧(  الفترةغري املنتهية يف اية  
   )٢٤,٧٦٦,٢١٨(  )  ٥,٢٧٤,٠٧٩(  )  ٥١٨,٧٩٧(  )  ١٥٠,٧٢٠(  )  ٦٣٦,١٥٩(  )  ٤,٦٩٩,٧١٩(  )  ١,٨٨٨,١١٤(  )  ٧,٣٠٧,٣٤٥(  )  ٣,٤٨٣,٤٢٦(  )  ٨٠٧,٨٥٩  (  

  
  ٣٤,٧٨٢,٧١٥       ٦٨٧,٦٧٧    ٤,٣٦٤,٧٠٢    ٣,٥٣٤,٧٥٩    ٦٢٥,٢٨٦    ١٣,٦٤٦,٧٩١    -       ١٦,٤٧٠    ١١,٩٠٧,٠٣٠    -      قبوضةالعموالت امل

   
    ٢٩٨,٩١٣,٨٤٦  )  ١,٨٤٢,٤٠٩(    ٥,٩١٧,٣١٠    ٧,٥٠١,٨٥٨    ٢,٢١١,٤٨٣    ٢٣,٠٨٩,٢١٩    ١٨,٣٧٧,١٤٩   ١٩٩,٢٧٦,٦٥٩    ٣٨,٢٨٣,١٣١    ٦,٠٩٩,٤٤٦  صايف االيرادات

  )  ١٠٣,٨٣٩,٣٣٧(  )   ٢٣٢,٩٣٧(    -       ١٥,٨٣٠  )  ١٧١,٦٠٢(  )  ١,٢١٠,٦٨٨(  )  ٩,٨٠١,٩١٣(  ) ٩٠,٠٠٠,٦٠٢(  )  ٨٣٦,١٨٠(  )  ١,٦٠١,٢٤٥(  وعةصايف املطالبات املدف
  صايف املطالبات قيد التسوية

  ٨٢,٨٥٨,٥٥٠       ١٣٤,٩٥٤      ٤,٣٩٥      ١٧٠    ١٥٦,٥٥٥    ٣,٤٣٤,٧٦١    ٧٥٩,٣٩٨    ٧٧,٧٠٦,٥٩٠    ٦٦١,٧٢٧    -     الفترةيف بداية  
   املطالبات اليت حصلت صايف
  ٣٤,٠٦٧,٥٥٤    ٢٥١,٣٢٧    ٢٨٤,٠١٣    ٨١٨,٣٤١    ٢٩٤,٢٩٤    ٤٨٢,٠٣٢    ٣,٠١٢,٨٥٥    ٢٤,٥٣٦,٩٦٩    ٣,٨٦٨,٥١٨    ٥١٩,٢٠٥  الفترةو مل يبلغ عنها يف بداية   

  صايف املطالبات قيد التسوية 
  )  ١٤١,١٨٩,٦٦٥(    ) ٥٦٦,٣٧٥(    -     )  ٤٦,٢٥٠(  )  ٢٢٩,٠٥٥(  )  ٦,٥٢٥,٦٥٥(  )  ٣٠٧,٨٣٢(  )١٣١,٣٢٠,٤٤٨(  )  ٢,١٩٤,٠٥٠(    -     الفترةيف اية   

  صايف املطالبات اليت حصلت 
)  ٣٥,٣٥٨,٦١٣(  )  ٣٤٦,٦٦٨(  )  ٤٣٩,٦٥٣(  )  ٣٧١,١٨٧(  )  ٤١٥,٨٣٠(  )  ١,٣٦٣,٢٢٩(  )  ٣,٣٧٠,٨٥٨(  ) ٢٣,٦٩٨,٤٦٥(  )  ٤,٩١٣,٧٨١(  )  ٤٣٨,٩٤٢(  الفترةو مل يبلغ عنها يف اية   
    ٥٩,٦٢٢,١٧٤(  )  ٥٢٦,٧٦٢(  )  ١٥١,٢٤٥(    ٤٠١,٠٧٤  )  ١٩٤,٠٣٦(  )  ٣,٩٧٢,٠٩١(    ٩٣,٥٦٣  ) ٧٧٥,٣٥٤,٥٢(  )  ٢,٥٧٧,٥٨٦(    ٨٠,٢٦٣  (  

  )  ٣٧,٥٤٢,٢٧٢(  )  ٤١٢,٢٧٣(  )  ٢,٢٢٣,٧١١(  )  ١,٤٨٩,٤٣٢(  )  ٤٣٠,١٦٥(  )  ٤,٨١٢,٨٠٣(  )  ٦,٥١١,١٢٧(  ) ١٤,٧٥٦,٨٥٨(  )  ٦,٨١٣,٩٠٩(  )  ٩١,٩٩٤(  العموالت املدفوعة
    

  )  ٢٠١,٠٠٣,٧٨٣(  )  ١,١٧١,٩٧٢(  )  ٢,٣٧٤,٩٥٦(  )  ١,٠٧٢,٥٢٨(  )  ٧٩٥,٨٠٣(  )  ٩,٩٩٥,٥٨٢(  ) ١٦,٢١٩,٤٧٧(  )١٥٧,٥٣٢,٨١٤(  )  ١٠,٢٢٧,٦٧٥(  )  ١,٦١٢,٩٧٦(  صايف املصاريف

    ٠,٠٦٣٩٧,٩١  )  ٣,٠١٤,٣٨١(    ٣,٥٤٢,٣٥٤    ٦,٤٢٩,٣٣٠    ١,٤١٥,٦٨٠    ١٣,٠٩٣,٦٣٧    ٢,١٥٧,٦٧٢    ٤١,٧٤٣,٨٤٥    ٢٨,٠٥٥,٤٥٦    ٤,٤٨٦,٤٧٠  صايف أرباح فروع التأمني
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  :توزيع أرباح  -١٤

  أي ما يعادل مبلغ . س. ل٥٠٠من القيمة األمسية للسهم البالغة % ٨,١قامت الشركة بتوزيع أرباح على املسامهني مبعدل 
على أن يتم دفع الباقي خالل . س. ل٦٤,٠١١,٢٢٣مبلغ  قامت الشركة بدفع ٢٠٠٩، خالل النصف األول من عام .س. ل٦٨,٨٥٠,٠٠٠
  . من العامالنصف الثاين

  
  :القيمة العادلة وإدارة املخاطر  -١٥

  :القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية   )أ ( 
  .انيةال يوجد فـرق جوهري بني القيمة الدفتريـة والقيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية املوقوفة بتاريخ امليز

  
  :دارة خماطر التأمني إ  )ب(

  خماطر التأمني 

الل خن ـني مـميكن إدارة خماطر التأم.  خماطر التأمني هي املخاطر اليت يولدها عدم التأكد من حدوث، توقيت أو قيمة املطلوبات التأمينيةإن
  . املتوقعةطالبات الفعلية مقابل املطالباتمتابعة كمية و تكوين اإلنتاج اجلديد، متابعة صحة التسعري ومتابعة امل

 ذات قيم غري مؤكدة نظراً إىل طبيعة عقد مطالباتعقد تأمني احتمال حتقق حدث مؤمن عليه و ما يستتبع ذلك من يعترب اخلطر مبوجب أي 
  .توقعهالتأمني ، يكون حتقق هذا اخلطر مفاجئاً و بالتايل ال ميكن 

ة املذكورة  ـية و تسديدات املنافع القيم     الفعل طالباتإن اخلطر األساسي الذي تواجهه شركات التأمني مبوجب عقودها التأمينية هو أن تفوق امل             
قابلـة    غري املناسبة و االكتتاب بأخطار سيئة أو غـري   األقساط حتت بند املطلوبات التأمينية إضافة إىل احتمال تسعري غري مالئم لألخطار ووضع           

اجئ وختتلـف األرقـام     ـن وقوع حوادث التأمني مف     و املنافع وحدا تتعدى املبالغ اليت كانت مقدرة أ         طالباتللتأمني بناء عليه، فإن تواتر امل     
  . و املنافع من سنة إىل أخرى عن التقديرات املتوقعةطالباتالفعلية و مبالغ امل

ورت الشركة ـ أي من تكويناا وقد طىأضف إىل ذلك أنه كلما تنوعت احملفظة التأمينية، كلما كانت أقل عرضة للتأثر بالتغريات اليت تطرأ عل
دة األخطار بغية ـع قاعـات لتوسيـ تلك الفئنة االكتتاب بعقود التأمني لتنويع األخطار التأمينية اليت تقبل ا و ضمن كل فئة ماستراتيجي

  .ختفيض نسبة التغري يف النتيجة املتوقعة

الة و ـاجلة فعـ احلوادث معتدير الشركة أخطارها من خالل استراتيجية اكتتاب سليمة و معاهدات إعادة تأمني ذات فئة ممتازة و معاجلة
  .ع الشركة األسس االكتتابية اليت توفر املعايري املالئمة الختيار األخطارـتض
  

  خماطر إعادة التأمني 

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

 ويتمحور اهتمامها حول األخطار االئتمانية النامجة عن التوزع اجلغرايف تقوم الشركة بتقييم الوضع املايل لشركة إعادة التأمني املتعاقدة معها
  .وطبيعة األنشطة والفعاليات لشركات إعادة التأمني
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لى مواجهة األخطار بأسعار منافسة ومتكنها من االحتفاظ باحلد األمثل من  توفر هلا القدرة عدخلت الشركة  يف معاهدات إعادة تأمني اليت

  .األخطار، مع األخذ بعني االعتبار املوارد املالية كرأس املال واالحتياطيات وحجم حمفظة األوراق املالية واألصول اجلاهزة
  .م، واألكثر أمهية، هو االحتفاظ بنسبة سيولة عالية للشركةإن حجم املخاطر احملتفظ به يتناسب مع القواعد العملية ومقياس املقارنة العا
الشركة ملتزمة جتاه املؤمن هلم باحلصة املعاد تأمينها حىت يف  وتبقى. إن عقود أقساط إعادة التأمني ال حتل الشركة من التزاماا جتاه املؤمن هلم

  .حال عدم وفاء شركة التأمني بالتزاماا
  

  خماطر السوق
ملخاطر من التغريات يف قيمة، أو اإليرادات النامجة عن املوجودات أو الفوائد أو أسعار صرف العمالت مبا فيها املخاطر النامجة عن تنشأ هذه ا

  .عدم التطابق بني املوجودات و املطلوبات 
  

  خماطر السيولة
 هلذه الغاية، فإن . دفعةةترتبة على الشركة عند استحقاق أيإن إدارة خماطر السيولة تتمثل بالتأكد من توفر سيولة كافية لإليفاء بااللتزامات امل

  .الشركة تقوم بقياس التدفق النقدي املتوقع بالنسبة للموجودات و املطلوبات على حد سواء و ذلك بشكل دوري
  

    ر التسليفخماط
تتبع   بعة خماطر التسليف هي من مسؤولية الشركة اليت إن متا.  جتاه الشركةمتتمثل خماطر التسليف بعدم إمكانية املدينني من الوفاء بالتزاما

مبادئ  توجيهية صارمة تأخذ بعني االعتبار معدل التصنيف األدىن للمقترضني و التنويع يف خماطر التسليف يف كافة أقسام الشركة املعرضة لتلك 
  .املخاطر و خاصة قسمي االستثمارات وإعادة التأمني

  
  خماطر معدل الفائدة

  .وقيمة الفوائده املخاطر من التغريات اليت حتدث يف معدالت الفوائد السوقية و اليت هلا تأثري مباشر على املوجودات املنتجة للفوائد تنشأ هذ
  .إن معدل الفائدة على معظم بنود املوجودات و املطلوبات املنتجة للفوائد هو ثابت، مما يبقي هذه املخاطر عند مستوى متدن

  
  ياتخماطر العمل

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

وتتابع من خالل عملية حتدد إن املخاطر اإلستراتيجية . أثريها و نسبة حدوثها و من خالل طرق تقييم ذاتية ملتابعة فعالية هذه اإلجراءاتت
  .التخطيط السنوية
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  خماطر العمالت األجنبية
ال يوجد لدى اإلدارة سياسة لالستحواط . ريةذممها املدينة هي باللرية السو.  الشركة وذممها الدائنة هي بالعمالت األجنبيةالتزاماتمعظم 

  .لتخفيف خماطر تقلبات العمالت األجنبية

  

  :املوافقة على البيانات املالية  -١٦

  .٢٠٠٩ متوز ٢٢يف ) غري مدققة (٢٠٠٩ حزيران ٣٠ إصدار البيانات املالية املرحلية للستة أشهر املنتهية يف دارة علىاإل جملس  رئيسوافق




