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    تشكل جزءاً أساسياً من البيانات املالية٢٧ إىل ١إن اإليضاحات املرفقة من 
 - ٣ -

  .م.م.ش ) سوريةآروب ( للتأمنيالدولية السورية الشركة  
 امليزانية العمومية

    
  

     كانون األول٣١كما يف                
   ٢٠٠٧   ٢٠٠٨       إيضـاح    
  .س.ل      .س.ل            

          املوجودات      

  :داولةاملوجودات املت
    ٥٤٨,٧٧٨,٠٥٩    ٤١٥,٣٧٠,٨٤١    ٥      رفالدى املص يف الصندوق ونقد  
    ٤٦,٠٦٩,٨١٤    ٨٥,٨١٢,٢٥٨    ٦     مدينون الء تأمني وكووسطاء  ، عمالء  
    ٢,٤٢٦,٩٩٤    ٣,١٧٤,٨٨٩         املدينة التأمنيوإعادة التأمني حسابات شركات  
   احلسايبو الفينحصة معيدي التأمني من االحتياطي   
    ٤٧,٥٦٧,٠٤٤    ٨٢,٣٩٨,٣٩١    ٧      طالبات حتت التسويةو امل  
    ١٠,٣٣١,٠٠٩    ١٥,٧٥٤,٢٦٠    ٨      أطراف مقربة - ذمم مدينة  
  ١,٠٠٤,٥٤٩,٩٤٦   ١,٣٦٤,٥٣٩,٨٥١    ٩      ودائع نقدية قصرية األجل  
    ٩٨,١٤٨,٧٤٦    ٧٧٣,٩٥٤,٨٧    ١٠    فوائد مستحقة غري مقبوضة وموجودات أخرى  
   ٦١٢,٨٧١,١,٧٥٧   ٣٢٦,٠٠٥,٢,٠٥٥         جمموع املوجودات املتداولة    
  

  :املوجودات غري املتداولة
    -       ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ١١      ودائع نقدية طويلة األجل  
    ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ١٢       االستحقاق حىتستبقاةمالية مأوراق   
    ٤٨,٨٧٢,٨٠٧    ٥٤,٢١٢,٦٨٣    ١٣  )ستهالك املتراكماال تنـزيلبعد (املوجودات الثابتة املادية   
    ٧,٧٩٧,٦٨٣     ٥,٢٤٩,٢١٢    ١٤    )طفاء املتراكماإلتنـزيل بعد  (اديةامل غري  الثابتةوجوداتامل  
    ٢٥,٠٠٠,٠٠٠    ٢٥,٠٠٠,٠٠٠    ١٥    شراف على التأمني لصاحل هيئة اإلجممدةوديعة   
    ٤٩٠,٦٧٠,١٨١    ٨٩٥,٤٦١,٣٨٤          تداولةاملجمموع املوجودات غري     

   ١,٩٣٩,٥٤٢,١٠٢   ١٥٨,٤٦٧,٤٣٩,٢         جمموع املوجودات

        



 

    تشكل جزءاً أساسياً من البيانات املالية٢٧ إىل ١إن اإليضاحات املرفقة من 
 - ٤ -

  .م.م.ش ) سوريةآروب ( للتأمنيالدولية السورية الشركة        
  تابع / امليزانية العمومية

    
                        

     كانون األول ٣١كما يف           
     ٢٠٠٧   ٢٠٠٨     احـإيض       
  .س.ل      .س.ل          

     املطلوبات   
  :املطلوبات املتداولة

    ٥٠٤,٠٣٢,٢٨٦    ٦٣٨,١٢٥,٧٤٠  ٨     األجل قصريةف دائنةمصار  
    ٤٥,٠٢٧,٤٦٩    ٨١,٥٤٩,٩٩٣  ١٦   الدائنةحسابات شركات التأمني وإعادة التأمني  
    ٣,٩٥٦,٩٣٠    ٣٨,٥٣٥,٤٢٨       دائنونووكالء تأمني عمالء  
    ١٧٤,٨٨٣,٩٩٤    ٣٥٦,٣٦٤,٤٨٦  ١٧     واحلسايبالفيناالحتياطي   
    ٢٤,١٧٠,٠٩٨    ٤٥,٢٩٩,٣٧٢  ١٨    ذمم دائنة ودائنون خمتلفون  
    ٧٥٠,٥٠٠    ٨,٢٧١,٢٣٤  ١٩    دخلالمؤونة ضريبة   
    ٩٤,٣٣٢,١٢١    ٢٣١,٢٣٨,٨٣٦  ٢٠   واحتياطيات أخرى حتت التسويةمطالباتاحتياطي   

    ٣٩٨,١٥٣,٨٤٧    ٠٨٩,٣٨٥,١,٣٩٩       املتداولة جمموع املطلوبات
  

  :املتداولةغري املطلوبات 

    ٥٩٤,٥٤٧,١٠٢    -        مصارف دائنة طويلة األجل  
    ١٠٢,٥٤٧,٩٤٥    -         غري املتداولة جمموع املطلوبات

 
  املسامهنيحقوق    

    ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢١      رأس املال
    )  ١٤,٧٥٨,٤٩١(  )   ١٠,١٥٩,٢٤١(      متراكمةخسائر 

     ٢٥٠,٥٩٩,٤     ٣١٠,٢٤١,٥٠      أرباح السنة
     ٧٥٩,٨٤٠,٩٩٨    ٠٦٩,٠٨٢,٠٤٠,١      املسامهنيجمموع حقوق     

    ١,٩٣٩,٥٤٢,١٠٢    ١٥٨,٤٦٧,٤٣٩,٢      املسامهني و حقوق اتبوجمموع املطل



 

    تشكل جزءاً أساسياً من البيانات املالية٢٧ إىل ١إن اإليضاحات املرفقة من 
 - ٥ -

  .م.م.ش ) سوريةآروب ( للتأمنيالدولية السورية الشركة
  الدخل بيان

    
      كانون األول٣١للسنة املنتهية يف              
       ٢٠٠٧          ٢٠٠٨      إيضـاح        
  .س.ل          .س.ل              

   :صايف أرباح فروع التأمني
     ٢٤٣,٧٥٨        ٦,١٩٤,٧٦٢        فرع احلياة    
    ٧,٧٧٢,٨٤٦        ٣٠,٨٢٣,٣٨٩        البحري    
    ٢٩,٥٩٦,١٣١        ٢٠,٩٣٢,١١٥        السيارات    
    ٢,٦٩٨,٠٥٣        ٤,٧٧٥,٣٠١        الصحي    
    ٤,١٦٢,٧٤١        ٩,٣١٩,١٥٤        احلريق    
    ٣,٣١٨,٧٦٣        ٠٥٨,٠١٧,٣        حوادث عامة    
    ٤٧,٧٩٢,٢٩٢        ٧٥,٠٦١,٧٧٩    ٢٤     فروع التأمنيصايف أرباح  
    

    ٩٦,٩٤٣,٧٢٧        ١٣٠,٤٤٠,٨١١        فوائد من ودائع لدى املصارف  
    ١٤,٢٣٨,٥٨٨        ١٠,٠٠٠,٠٠٠       حىت االستحقاقأوراق مالية مستبقاةفوائد   
      ٤,٦٢٨        ٤,٠٥٩,٠٥٧        إيرادات أخرى  
            ٢٣٥,٩٧٩,١٥٨        ٦٤٧,٥٦١,٢١٩    
  )  ٤٨,١١١,٨٣١(  )   ٦٢,٠٩٩,٧٠٩(  ٢٢    رواتب وأجور وملحقاا  
  )  ٥٢,٧٢٧,٦٤٩(    )  ٤١,١٩٩,١٩٦(  ٢٣    داريةإمصاريف عامة و  
  )  ٩,٧٣٦,٩٢٩(    )  ٨,٩٤٧,٧٨٩(  ٨    أتعاب املعونة الفنية  
  )  ٦,٥٦٢,٤٥٤(    )  ١٢,٤٦٩,٧٤٠(  ١٤-١٣    طفاءاتالكات واإلاالسته  
  )  ٣,١٨٩,٧٠٣(    )   ٧٠٠,٠٠٠(  ٦    بتحصيلهامؤونة ديون مشكوك   
  )  ٢٨,٤٨٣,٥٩٥(    )  ٣١,٥٨٨,٦١٦(      وأعباء ماليةفوائد   
  )  ١,٠٠٧,٣١٩(    )   ٩٨٢,٨١٤(    شركات إعادة التأمنيلفوائد على حسابات جممدة   
  )    ٩٦,٣٢٥(    )  ١,٥٢٢,٤٠٢(  ١٣   ماديةعن موجودات ثابتةالتفرغ خسائر   
  )  ٦٨٠,٧١٣,٣(    )  ١,٥٣٩,٠٧١(       سلبيةفروقات صرف  
  )  ٤٨٥,٦٢٩,٣١٥(    )  ٣٣٧,٠٤٩,١٦١(      إمجايل املصاريف    

    ٥,٣٤٩,٧٥٠        ٥٨,٥١٢,٣١٠      قبل ضريبة الدخلأرباح السنة 
  )   ٥٠٠,٧٥٠(    )  ٠٠٠,٢٧١,٨(  ١٩    ضريبة الدخل

    ٢٥٠,٥٩٩,٤        ٣١٠,٢٤١,٥٠        أرباح السنةصايف 



 

    تشكل جزءاً أساسياً من البيانات املالية٢٧ إىل ١إن اإليضاحات املرفقة من 
 - ٦ -

  .م.م.ش ) سوريةآروب ( للتأمنيالدولية السورية الشركة
  املسامهني يف حقوق رياتيالتغبيان 

    

                
      اموع      أرباح السنة     متراكمة خسائر       رأس املال          

  .س.ل      .س.ل          .س.ل        .س.ل            
    ٩٨٥,٢٤١,٥٠٩        -      )  ١٤,٧٥٨,٤٩١(       ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠     ٢٠٠٦كانون األول  ٣١، الرصيد 
      ٢٥٠,٥٩٩,٤        ٢٥٠,٥٩٩,٤        -          -    ٢٠٠٧سنة أرباح 

    ٩٨٩,٨٤٠,٧٥٩        ٤,٥٩٩,٢٥٠    )  ١٤,٧٥٨,٤٩١(     ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ٢٠٠٧ ول كانون األ٣١ ،الرصيد 
    -          )  ٤,٥٩٩,٢٥٠(      ٤,٥٩٩,٢٥٠        -    ٢٠٠٧ختصيص أرباح 

      ٣١٠,٢٤١,٥٠        ٣١٠,٢٤١,٥٠        -          -    ٢٠٠٨أرباح سنة 

   ٠٦٩,٨٢٠,٠٤٠,١        ٣١٠,٢٤١,٥٠    ) ٢٤١,١٥٩,١٠ (     ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ٨٢٠٠ كانون األول ٣١ ،الرصيد 

  
  



 

    تشكل جزءاً أساسياً من البيانات املالية٢٧ إىل ١إن اإليضاحات املرفقة من 
 - ٧ -

  .م.م.ش ) سوريةآروب ( للتأمنيالدولية السورية الشركة
  بيان التدفقات النقدية

    
                      
     كانون األول ٣١للسنة املنتهية يف              
   ٢٠٠٧      ٨٢٠٠    احـإيض        
  .س.ل      .س.ل            

   :التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية 

       ٥,٣٤٩,٧٥٠        ٥٨,٥١٢,٣١٠          قبل ضريبة الدخلأرباح السنة  
  تعديالت للوصول إىل صايف النقد الناتج من النشاطات التشغيلية  
      ٦,٥٦٢,٤٥٤        ١٢,٤٦٩,٧٤٠    ١٤-١٣    ات واالطفاءاتاالستهالك  
      ٣,١٨٩,٧٠٣        ٧٠٠,٠٠٠    ٦    بتحصيلهامشكوك مؤونة ديون   
     ٩٦,٣٢٥        ١,٥٢٢,٤٠٢    ١٣   ماديةعن موجودات ثابتةالتفرغ خسائر   
      ١٥,١٩٨,٢٣٢        ٧٣,٢٠٤,٤٥٢      التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية قبل حركة رأس املال العامل  

  )   ٣٧,٤٤٥,٤٩٠(  )   ٤٠,٤٤٢,٤٤٤(    وكالء تأمنيوسطاء وومدينون الزيادة يف عمالء   
  )   ١,٩٨٥,٦٩٠(  )   ٧٤٧,٨٩٥(     املدينةحسابات شركات التأمني وإعادة التأمنيالزيادة يف   
  )   ٣٤,٦٨٥,١٩٤(  )   ٣٤,٨٣١,٣٤٧(  يب و الطالبات حتت التسويةواحلساالفين حصة معيدي التأمني من االحتياطي الزيادة يف   
  )   ٦,٨٣٢,٢٧٣(  )   ٥,٤٢٣,٢٥١(       أطراف مقربة-ذمم مدينةالزيادة يف   
  )   ٥٩,٢٩٥,٢٣٩(      ١٠,١٩٣,٩٧٣       وموجودات أخرىفوائد مستحقة غري مقبوضة يف )الزيادة / (النقص  
      ١٩,٢٦٤,٨٤٩        ٣٦,٥٢٢,٥٢٤       الدائنةحسابات شركات التأمني وإعادة التأمنيالزيادة يف   
      ٢,٢٨٦,٩٥٧        ٣٤,٥٧٨,٤٩٨        دائنون عمالء ووكالء تأمنيالزيادة يف   
      ١٤٩,٠١٣,٣٤٨        ١٨١,٤٨٠,٤٩٢        يباالحتياطي التقين و احلساالزيادة يف   
      ١٠,٨٨٧,٦٢٦        ٢١,١٢٩,٢٧٤        م دائنة ودائنون خمتلفونذمالزيادة يف   
  )   ١,٩٢٧,١٢١(      -           أطراف مقربة–يف ذمم دائنة  النقص  
    ٩٢,٣٨٤,٦٢٤        ١٣٦,٩٠٦,٧١٥      ات أخرىي واحتياط حتت التسويةمطالباتاحتياطي الزيادة يف   
      -      )   ٢٦٦,٧٥٠(      ضريبة مدفوعة  
   ٦٢٩,٨٦٤,١٤٦        ٧٢٥,٨٢٠,٤١١      اطات التشغيلية النشالناتج من النقدصايف     

  :التدفقات النقدية من النشاطات االستثمارية 

  )    ٥٠٤,٥٤٩,٩٤٦(    )  ٥٥٩,٩٨٩,٩٠٥(      ودائع ألجلالزيادة يف   
      ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠         -        حىت االستحقاق  مالية مستبقاةأدواتيف  النقص  
  )    ١٥,٥٤٥,١٦٠(    )  ١٦,٨٠٨,٥٤٧(  ١٣     ماديةموجودات ثابتةشراء   
       ٥٣,٦٠٠         ٢٥,٠٠٠       النقد املتحصل من التخلي عن أصول ثابتة  
  )    ٥,١١٨,٨٢٠(        -      ١٤    مادية غري  ثابتةموجوداتشراء   
  )    ٤٢٥,١٦٠,٣٢٦(  )   ٤٥٢٧٧٣,٥٧٦,(     االستثماريةالنشاطاتاملستعمل يف النقد صايف   

  



 

    تشكل جزءاً أساسياً من البيانات املالية٢٧ إىل ١إن اإليضاحات املرفقة من 
 - ٨ -

  .م.م.ش )ية سورآروب ( للتأمنيالدولية السورية الشركة
  تابع/بيان التدفقات النقدية

    
                 

                   
     كانون األول ٣١للسنة املنتهية يف              
   ٢٠٠٧       ٢٠٠٨    احـإيض        
  .س.ل      .س.ل            

  :ويليةمالتدفقات النقدية من النشاطات الت
    ٢٩٩,٤١٤,٦٠٨      ١٣٤,٠٩٣,٤٥٤        قصرية األجل ف دائنةمصارالزيادة يف   
    ٩٤٥,٥٤٧,١٠٢    )  ١٠٢,٥٤٧,٩٤٥(       مصارف دائنة طويلة األجلالزيادة يف) / لنقصا(  
     ٥٥٣,٩٦٢,٤٠١      ٣١,٥٤٥,٥٠٩       النشاطات التمويلية منالناتج النقدصايف     
        
    ١٢٣,٦٦٦,٨٥٦    )  ١٣٣,٤٠٧,٢١٨(       النقديوازيالنقد و ما  يف زيادة ال) /النقص (صايف

     ٤٢٥,١١١,٢٠٣      ٥٤٨,٧٧٨,٠٥٩    ٥     السنةداية يف بيوازي النقدالنقد و ما 

     ٠٥٩,٧٧٨,٥٤٨      ٨٤١,٣٧٠,٤١٥    ٥    السنة يف اية  النقديوازيالنقد و ما 

  



 

 - ٩ -

  

  .م.م.ش ) سوريةآروب ( للتأمنيالدولية السورية الشركة
 حات حول البيانات املاليةإيضا

  ٢٠٠٨ كانون األول ٣١للسنة املنتهية يف 

         

  : الشركة تأسيس و أعمال  -١

 وألحكام املرسوم التشريعي ٢٠٠٤ لعام ٦٨رقم التشريعي وفقاً للمرسوم . م.م.ش)  سوريةآروب(السورية الدولية للتأمني سست الشركة تأ
 لعام ١٤٩  رقمعلى التأمني يف سورية ووفقاً ألحكام قانون التجارةاإلشراف  وتعليماته التنفيذية واألنظمة اليت تضعها هيئة ٢٠٠٥ لعام ٤٣رقم 

 مت ترخيص الشركة من قبل هيئة .٢٠٠٦ حزيران ٢٠ بتاريخ ١٤٦٥٣ حتت الرقم  حملافظة دمشقيف السجل التجاري  سجلت الشركة.١٩٤٩
شركات التأمني لدى هيئة ، سجلت الشركة يف السجل اخلاص ل٢٠٠٦ متوز ٦ بتاريخ ٣٢/١٠٠بالقرار رقم التأمني يف سورية على اإلشراف 

  ٣/٠/أمني حتت الرقم اإلشراف على الت

  .غاية الشركة مزاولة أعمال التأمني املباشرة يف كافة فروع التأمني
تزاول الشركة عملها ضمن فروعها يف دمشق و حلب و الالذقية، ويف مراكز البيع يف كل من محص و محاة و الالذقية باإلضافة إىل كافة فروع 

  .م.م.بنك سورية و املهجر ش
  :دولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلةملعايري الا تطبيق  -٢

وجلنـة ) IASB( الصادرة عن جملس معايري احملاسبة الدولية  واملعدلةيف السنة احلالية قامت الشركة بتطبيق مجيع املعايري والتفسريات اجلديدة
ابتداًء  التقارير املالية السنوية ات الشركة لفترات التابعة للمجلس واليت تسري على نشاط) IFRIC( إعداد التقارير املاليـة الدولية اتتفسـري
أو تغيريات يف السياسات لبيانات املالية تأثري هام على ا ومل ينتج عن تطبيق املعايري والتفسريات اجلديدة واملعدلة أي ٢٠٠٨ كانون الثاين ١مـن 

  .احملاسبية املتبعة
  

املالية، فإن املعايري التالية وتفسرياا، املتعلقة بنشاطات الشركة كانت إما صادرة أو قيد وبتاريخ املوافقة على إصدار هذه البيانات أنه كما 
  :االصدار، وغري سارية املفعول بعد

  سـاري املفعول للفتـرات املاليـة الـيت تبـدأ يف أو بعـد     ( كلفة االقتراض –) معدل (IAS 23معيار احملاسبة الدويل   -
  ؛) ٢٠٠٩ كانون الثاين ١ 

  ساري املفعول للفترات املالية اليت تبـدأ يف أو بعـد  ( القطاعات التشغيلية – IFRS 8ر إعداد التقارير املالية الدويل معيا  -
  ؛) ٢٠٠٩ كانون الثاين ١ 

 ١ساري املفعول للفترات املالية اليت تبدأ يف أو بعد ( برامج والء الزبائن – IFRIC 13تفسري إعداد التقارير املالية الدويل   -
   ؛) ٢٠٠٨وز مت

 البيانات املالية ى علهاملن يكون له تأثري ) حيث ينطبق(باعتقاد إدارة الشركة، إن تطبيق تلك املعايري وتفسرياا يف الفترات املستقبلية 
  .للشركة



 

 - ١٠ -

  : املطبقةالسياسات احملاسبيةملخص   -٣

   :التقيد باملعايري   -أ

  .املرعية يف سورية  وقوانني التأمنيولية للتقارير املاليةإعداد البيانات املالية وفقاً للمعايري الد جرى
  
  :البيانات املاليةإعداد أسس   -ب

 اليت هي عملة إعداد التقارير املاليـة للـشركة          تظهر البيانات املالية باللرية السورية    . ساس التكلفة التارخيية  مت حتضري البيانات املالية على أ     
  .ل ا الشركة وعملة االقتصادوهي أيضا العملة األساسية اليت تعم

  
  :حتويل العمالت األجنبية   - ج

إن العمليات اجلارية خالل السنة بالعمالت غري اللرية السورية يتم حتويلها أوليا اىل اللرية السورية باستعمال أسعار الصرف السائدة يف 
على أساس أسعار الصرف السائدة يف تاريخ  لك العمالتجيري إعادة حتويل أرصدة املوجودات واملطلوبات املالية بت. تاريخ العملية

  .امليزانية

  .أما أرصدة املوجودات واملطلوبات غري املالية وحقوق الشركاء فيتم حتويلها على أساس سعر الصرف التارخيي
  .يتم قيد أرباح أو خسائر فروقات الصرف الناجتة من جراء هذه العمليات يف بيان الدخل

 لرية ٤٨,٠٥ مقابل ٢٠٠٨ كانون األول ٣١لرية سورية للدوالر األمريكي كما يف  ٤٦,٣٥ابل اللرية السورية هو إن سعر الدوالر مق
  .٢٠٠٧ كانون األول ٣١سورية للدوالر األمريكي كما يف 

  
  :اليةامل األدوات   -د

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

  داة وذلك على كامل فترة األ
٠  
  :املوجودات الثابتة املادية   -هـ

تتضمن . ، إن وجدت القيمة تدينةكلفة التارخيية ناقص اإلستهالكات املتراكمة، وخسارت ال على أساساملوجودات الثابتة املاديةتظهر 
  .تكلفة املوجودات املشتراة، كلفة الشراء زائد التكاليف اإلضافية اليت تتكبدها الشركة إليصال األصول إىل حالتها التشغيلية

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

إن اهتالك هذه األصول يبدأ عندما تصبح األصول جاهزة ). تكاليف اإلقتراض (٢٣لألصول املؤهلة وفقاً للمعيار احملاسيب الدويل رقم 
  .لإلستعمال



 

 - ١١ -

  
  :ال طريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية وباعتماد النسب السنوية التاليةجيري استهالك املوجودات الثابتة املادية باستعم

       %    

  ٢  البناء    
  ١٠  املفروشاتاألثاث و     
  ٢٥  لوازم معلوماتية و مكتبية    
  ١٠  سياراتال    
  ٢٥ -١٧        على املأجورحتسينات     

  
نتاجية املقدرة للموجودات الثابتة وقيمة النفاية يف اية العمر االنتاجي وطريقة يف تاريخ إعداد امليزانية تقوم اإلدارة مبراجعة األعمار اال

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

ويتم .رة النامجة عن استبعاد املوجودات الثابتة، على أساس الفرق بني سعر البيع والقيمة الدفترية الصافيةيتم احتساب الربح أواخلسا
  .تسجيل الربح أواخلسارة يف بيان الدخل

  

  : املوجودات غري املادية  -و

   .إن وجدتتظهر املوجودات غري املادية بسعر الكلفة بعد تنـزيل اإلطفاء املتراكم ومؤونة التدين يف القيمة 
  : جيري إطفاء املوجودات غري املادية على مدى األعمار اإلنتاجيةكما يلي

      %    

  ٣٣          برامج املعلوماتية    
  

  :اشتراكات التأمينات االجتماعية -ز

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

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

  

  :وناتاملؤ  - ح

قتصادية ميكن تقديرها إلتزامات املالية الناجتة عن أحداث سابقة و اليت من احملتمل أن يترتب عنها استعمال موارد يتم تكوين مؤونات اإل
  .بشكل معقول
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  :ضريبة الدخل  -ط
 مـن   باملئـة ١٥بة مبعدل    والذي حدد الضري   ٢٠٠٥ للعام   ٤٣حتتسب الشركة مؤونة ضريبة الدخل وفقاً ألحكام املرسوم التشريعي رقم           

  .ضافات أخرى، بدون أية إصايف األرباح اخلاضعة للضريبة
بسبب استبعاد املبالغ غري اخلاضعة للضريبة وإضافة املبالغ غري         الدخل   للضريبة عن األرباح الصافية الواردة يف بيان         ةختتلف األرباح اخلاضع  

  .اجلائز تنـزيلها من الوعاء الضرييب
  
  :عقود التأمني  -ي

)  لهاملؤمن( قد تصيب الفريق الثاين حمددةبتغطية خماطر ) شركة التأمني(إن عقد التأمني هو كناية عن عقد يتعهد مبوجبه الفريق األول 
تعترب األقساط .  لهالذي قد يصيب ويؤثر سلباً على املؤمن) احلادث املؤمن عليه(حمدد  خالل التعويض عن حدث مستقبليوذلك من 

 شراف على التأمني ملقابلة قيمةة اإليتم احتساب االحتياطي التقين وفقاً لتعليمات هيئ. صدار البوالصإيرادات عند إني على عقود التأم
  :وهو حيتسب وفقاً للنسب التالية. يرادات يف بيان الدخلإكاألقساط الغري مستحقة واملسجلة 

  
       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    
      اطـباملئة من حجم أقس  ١٠٠          تأمينات ألجال طويلة     
         القادمةالسنوات                      

  

  :التأمنيقود التزامات ع  -ك

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

  
      ٧٢٠٠النسب املطبقة يف         ٨٠٠٢النسب املطبقة يف             

   باملئة من اخلسارة املقدرة١٠٠       باملئة من اخلسارة املقدرة ١٠٠     عن حوادث حتت التسويةمطالبات  -
  باملئة من قيمة مطالبات١٥أيهما أكثر      من قيمة مطالباتباملئة١٥أيهما أكثر   ) IBNR(ت ومل يبلغ عنها حصل مطالبات  -

  باملئة من قيمة٧,٥حتت التسوية أو      من قيمةباملئة٧,٥ية أو  حتت التسو              
  األقساط املكتتب ا لكل فرع من   من فروع فرع املكتتب ا لكل األقساط              
  فروع التأمني  و) للوثائق قصرية األجلبالنسبة  (التأمني              
   باملئة من اجلزء الذي خيص هذا العام٧,٥              
  لكل فرع من املكتتب ا قساطاأل من قيمة              
  )بالنسبة للوثائق طويلة األجل(التأمني  فروع              
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  : التأمنيإعادةعمليات    -ل

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

  .ه الشركاتحسابات هذ

  
  :التقين و احلسايب  اإلحتياطيحصة معيدي التأمني من   -م
مجايل املبالغ الفعلية العائدة إقدمة هلم وسنادات الفعلية املساس اإلأعلى  التقين و احلسايب اإلحتياطي احتساب حصة معيدي التأمني من يتم
   ٠ التقين و احلسايب إلحتياطيل

  : ويتم احتساا كما يليكذمم مدينة يف امليزانية العمومية التقين و احلسايب اإلحتياطي حصة معيدي التأمني من إظهاريتم 
    

      باملئة من اخلسارة املقدرة ١٠٠      حتت التسوية عن حوادث مطالبات  -  
   ٧,٥ باملئة من قيمة املطالبات حتت التسوية أو ١٥أيهما أكثر     )IBNR( ومل يبلغ عنها تحصل مطالبات  -  

  أقساط إعادة التأمني العائدة لنفس السنة لكل فرع باملئة من   
    .من فروع التأمني  

  
    

  : املدفوعةطالباتامل  -م

ل السنة والتعويضات املتوجبة حلاملي عقود التأمني بعد تنـزيل طالبات املدفوعة اليت متثل التعويضات املسددة خالتظهر امل
  ٠املدفوعة عند حتصيلهاطالبات ستردادات املستحقة عن امل تقوم الشركة بقيد اإل٠ستحقة عنهاستردادات املاإل
  

  :فوائداليرادات إ  -ن

ة على الودائع لدى املصارف واليت حتتـسب علـى    تقيد إيرادات الفوائد على أساس اإلستحقاق يف بيان الدخل وتتضمن الفوائد املكتسب           
  .أساس املبلغ ونسبة 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 املاليةالشركة امليزانية العمومية حني تصبح يتم االعتراف باملوجودات و املطلوبات املالية يف

 غـري القابلـة     املتوقعـة   مؤونات مناسبة للقيم   زيلـتنبقيمتها االمسية بعد    و وسطاء التأمني      العمالء و الوكالء   املدينة وذمم تظهر الذمم   
  . بقيمتها االمسيةنيشركات إعادة التأمذمم  الذمم الدائنة وتظهر. للتحصيل
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  :النقد وما يعادل النقد    -ف
 اليت التتعدى القصرية النقد واحلسابات اجلارية والودائع ألجل ذات االستحقاقات ، دف حتضري بيان التدفقات النقدية،يتضمن هذا البند

  .الثالثة أشهر
  

  :واالفتراضات للتقديرات أساسية ومصادر مهمة حماسبية أحكام  -٤

 غري للموجودات واملطلوبات الدفترية بالقيمة متعلقة وافتراضات تقديرات تستعمل أن الشركة إدارة على احملاسبية، السياسات تطبيق قسيا 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 جالنتائ
 تراجـع فيهـا   الـيت  الفترة يف احملاسبية التقديرات مراجعة عن الناجتة بالفروقات يعترف . دوري بشكل واالفتراضات التقديرات مراجعة تتم

 الفترة على املراجعة تؤثر كانت إذا الحقةوفترات  املراجعة فترة يف أو الفترة، هذه على حصريا تؤثر املراجعة هذه كانت إذا وذلك التقديرات
  .الحقة وفترات احلالية

  

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

ة النفاية  املطبقة وقيم   وطريقة االستهالك  ، تقوم الشركة مبراجعة االعمار االنتاجية املقدرة لألصول الثابتة املادية         ٣كما جاء يف االيضاح رقم      
  .كل دورة مالية يف اية يف اية العمر االنتاجي لألصل

  

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

  . غري القابلة للتحصيلاملتوقعةللقيم مالية وتشكل مؤونة مناسبة 



 

 - ١٥ -

  :نقد يف الصندوق ولدى املصارف  -٥

 ذات سيولة األجل قصريةيتضمن النقد يف الصندوق ولدى املصارف حساب الصندوق واحلسابات اجلارية والودائع حتت الطلب واستثمارات 
شهر أ وودائع لدى املصارف قصرية األجل تستحق خالل شهر أو ثالثة ن تتأثر قيمتهاأعالية ميكن حتويلها بسهولة إىل مبلغ حمدد من النقد دون 

  :وهي كالتايل
    ٢٠٠٨ كانون األول ٣١كما يف     
  القيمة املقابلة          
        اموع     للعمالت األجنبية      العملة األصلية    
  س.ل     س.ل      س.ل    

    ٢٤٧,٢١٩    -      ٢٤٧,٢١٩  النقد يف الصندوق
    ٠٩٥,١١٧,١١٩    ١,٥٠٤,٢٧٨    ٢٣١,٦١٣,١١٧  حسابات جارية 

  ٨٠٩,٣٦٤,١١٩    ١,٥٠٤,٢٧٨    ٥٣١,٨٦٠,١١٧    
  

    ٢٩٦,٠٠٦,٠٣٢    ٦٣,٣٢٦,٠٤٧    ٢٣٢,٦٧٩,٩٨٥   يف املصارفودائع ألجل

  ٨٤١,٣٧٠,٤١٥    ٦٤,٨٣٠,٣٢٥    ٥١٦,٥٤٠,٣٥٠    
  

    ٢٠٠٧ كانون األول ٣١كما يف     
  القيمة املقابلة          
        اموع     للعمالت األجنبية      العملة األصلية    
  س.ل     س.ل      س.ل    

  ٦٠٨,٦١٨    -      ٦٠٨,٦١٨  النقد يف الصندوق
    ٢٨٢,٦٠٢,٥٠    ٩٥٩١,٥٢    ٣٢٩,٠١١,٥٠  حسابات جارية 

  ٤٠٤,٢١١,٥١    ٩٥٩١,٥٢    ١٩١,٦١٩,٥٠    
  

    ١٩٤٩٧,٥٦٦,٦    ٧٦٢,١١١,٣٣    ٤٣٥,٤٥٥,٢٨٢  ودائع ألجل يف املصارف

  ٠٥٩,٧٧٨,٥٤٨    ٦٦٢,٧٠٢,٨٦    ٣١٩,٠٧٥,٤٨٦    
  
لودائع قصرية األجل بالدوالر لة بالنسبو  ٢٠٠٨خالل عام  سنوياًباملئة  ٧,٥هو باللرية السورية األجل  على الودائع قصرية  الفائدة سعربلغ

  . يف بيان الدخليرادات الفوائد الناجتة عن الودائعإ  سجلتوقد .٢٠٠٨عام   خالل سنوياًباملئة ٣,٢٥ فإن نسبة الفائدة املطبقة األمريكي



 

 - ١٦ -

  :مدينون  تأمنيوكالء ووسطاء  ،الء عم  -٦

  : مما يلي يتكون هذا البند
     كانون األول٣١كما يف           
            ٢٠٠٧   ٢٠٠٨   
  .س.ل      .س.ل                      

      ٤٤,٠٨٨,٢٨٧      ٥٧,٥٠٥,٤٧٥      عمالء مدينون  
      ٥٩٥,٥٠٦      ٦,٩٩١,٧٧٨      وسطاء  
      ٤,٥٧٥,٧٢٤      ٢٥,١٦٦,٤٤٥      وكالء تأمني  
          ٤٩,٢٥٩,٥١٧      ٨٩,٦٦٣,٦٩٨    
  )   ٣,١٨٩,٧٠٣(  )  ٣,٨٥١,٤٤٠(    مشكوك اديون مؤونة   

          ٤٦,٠٦٩,٨١٤      ٨٥,٨١٢,٢٥٨    
  

  : كالتايلبتحصيلهامؤونة ديون مشكوك حركة تتلخص 

     كانون األول٣١كما يف           
            ٢٠٠٧   ٢٠٠٨   
    .س.ل      .س.ل                      

    -        ٣,١٨٩,٧٠٣      الثاين  كانون ١الرصيد كما يف   
    -      )   ٣٨,٢٦٣(    ديون معدومة   
    ٣,١٨٩,٧٠٣      ٧٠٠,٠٠٠      إضافات، أعباء السنة  

          ٣,١٨٩,٧٠٣      ٣,٨٥١,٤٤٠      
  

  



 

 - ١٧ -

  : و املطالبات حتت التسويةواحلسايبالفين حصة معيدي التأمني من االحتياطي   -٧

  : مما يلي يتكون هذا البند
    ٢٠٠٨ول  كانون األ٣١كما يف         
  حصة معيدي التأمني من                  
  مطالبات حصلت ومل    حصة معيدي التأمني من    حصة معيدي التأمني من       
    اموع       مبلغ عنها       حتت التسويةمطالبات      مكتسبةايرادات غري         

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

    ٧١٣,١٧٧    ٤٣٠,٢٣٩    -      ٢٨٢,٩٣٨  )احتياطي حسايب(  ةاحليا
    ٢٠,٥٤٩,٤٣٤    ٢,٨١٠,٤٦٥    ٨,٣٦١,٣٠٢    ٩,٣٧٧,٦٦٧  البحري
    ٢٢,٠٥٨,٢٧٤    ١٠٦,٢٦٥    ٢١,٣٨٥,٢٦٥    ٥٦٦,٧٤٤  السيارات
    ٧,٨٨٧,٣١٤    ١,٢٣١,٨٢٢    ٨٥,٧٧٦    ٦,٥٦٩,٧١٦  الصحي
    ٢٢,١٨٦,٦٢٨    ٣,٠٨٥,٠٠٦    ٢,٦٤٨,٢٥٨    ١٦,٤٥٣,٣٦٤   احلريق
    ٩,٠٠٣,٥٦٤    ٦٣,٩٤٦١,٤    ١٣٣,٧١٤    ٧,٤٠٥,٩٠٤  عامةالوادث احل

    ٨٢,٣٩٨,٣٩١    ٩,١٢٧,٧٤٣    ٣٢,٦١٤,٣١٥    ٤٠,٦٥٦,٣٣٣  اجملموع

  
     ٢٠٠٧ كانون األول ٣١كما يف     

  حصة معيدي التأمني من                  
  مطالبات حصلت ومل    حصة معيدي التأمني من    حصة معيدي التأمني من       
    اموع       نهامبلغ ع      مطالبات حتت التسوية      ايرادات غري مكتسبة        

  .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل    : التأمنيفرع

    ٥٤٠,٧٦١    -      -      ٥٤٠,٧٦١    )احتياطي حسايب(  ةاحليا
    ١٢,١٧٤,٥٤٦    ٦٦٨,٧١٢    ٦,٧٠٤,٠٣١    ٤,٨٠١,٨٠٣  البحري
    ٦,٥٣٠,٢١٣    -      ٥,٨٩٤,٦٢٠    ٦٣٥,٥٩٣  السيارات
    ٥,٣٨٤,٩٠٣    ٣٣,٣٤٠    ٣١٦,٤٩٣    ٥,٠٣٥,٠٧٠  الصحي
    ١٥,٩٦٢,٢٨٠    ٢١٤,٠٣٦    ٢,١٤٠,٣٦٣    ١٣,٦٠٧,٨٨١   احلريق

    ٦,٩٧٤,٣٤١    ١٠,٩٢٨    ١٠٩,٢٨١    ٦,٨٥٤,١٣٢  احلوادث العامة
    ٠٤٤,٥٦٧,٤٧    ٩٢٧,٠١٦    ١٦٤,٧٨٨,١٥    ٢٤٠,٤٧٥,٣١  اجملموع

  



 

 - ١٨ -

  : كالتايلمكتسبةتتلخص حركة حصة معيدي التأمني من إيرادات غري 

        ٢٠٠٨    
     كانون األول٣١       داتاستردا      إضافات       كانون الثاين١        

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

    ٢٨٢,٩٣٨  )  ٢٥٧,٨٢٣(    -      ٥٤٠,٧٦١    )احتياطي حسايب(  ةاحليا
    ٩,٣٧٧,٦٦٧    -      ٤,٥٧٥,٨٦٤    ٤,٨٠١,٨٠٣  البحري
    ٥٦٦,٧٤٤  )  ٦٨,٨٤٩(    -      ٦٣٥,٥٩٣  السيارات
    ٦,٥٦٩,٧١٦    -      ١,٥٣٤,٦٤٦    ٥,٠٣٥,٠٧٠  الصحي
    ١٦,٤٥٣,٣٦٤    -      ٢,٨٤٥,٤٨٣    ١٣,٦٠٧,٨٨١   احلريق

    ٩٠٤,٤٠٥,٧    -      ٧٧٢,٥٥١    ٦,٨٥٤,١٣٢  احلوادث العامة
    ٣٣٣,٦٥٦,٤٠  )  ٣٢٦,٦٧٢(    ٥٠٧,٧٦٥,٩    ٢٤٠,٤٧٥,٣١  اجملموع

  

        ٢٠٠٧    
     كانون األول٣١      اعباء الفترة/إضافات       كانون الثاين١              

  .س.ل      .س.ل      .س.ل          فرع التأمني
  ٥٤٠,٧٦١    ٤٧٩,٢٥٥    ٦١,٥٠٦  )احتياطي حسايب( ةااحلي

  ٤,٨٠١,٨٠٣    ٣,١٦٥,٦٥١    ١,٦٣٦,١٥٢  البحري
  ٦٣٥,٥٩٣    ٦٣٥,٥٩٣    -    السيارات
  ٥,٠٣٥,٠٧٠    ٢,١٩٣,٧٣٠    ٢,٨٤١,٣٤٠  الصحي
  ١٣,٦٠٧,٨٨١    ٦,٨٤٥,٨٧٨    ٦,٧٦٢,٠٠٣  احلريق

    ٦,٨٥٤,١٣٢    ٥,٥٥٣,٣٠٢    ١,٣٠٠,٨٣٠  احلوادث العامة
    ٣١,٤٧٥,٢٤٠    ٨٧٣,٤٠٩,١٨    ١٢,٦٠١,٨٣١    
  



 

 - ١٩ -

  : كالتايلمطالبات حتت التسويةتتلخص حركة حصة معيدي التأمني من 

        ٢٠٠٨    
     كانون األول٣١       استردادات      إضافات       كانون الثاين١        

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

  ٨,٣٦١,٣٠٢    -      ١,٦٥٧,٢٧١    ٦,٧٠٤,٠٣١  بحريال
  ٢١,٣٨٥,٢٦٥    -      ١٥,٤٩٠,٦٤٥    ٥,٨٩٤,٦٢٠  السيارات
  ٨٥,٧٧٦  )  ٢٣٠,٧١٧(    -      ٣١٦,٤٩٣  الصحي
  ٢,٦٤٨,٢٥٨    -      ٥٠٧,٨٩٥    ٢,١٤٠,٣٦٣   احلريق

    ١٣٣,٧١٤    -      ٢٤,٤٣٣    ١٠٩,٢٨١  احلوادث العامة
    ٣٢,٦١٤,٣١٥  )  ٢٣٠,٧١٧(    ١٧,٦٨٠,٢٤٤    ١٥,١٦٤,٧٨٨    
      
        ٢٠٠٧    
     كانون األول٣١      ةاعباء الفتر/إضافات       كانون الثاين١              

  .س.ل      .س.ل      .س.ل          فرع التأمني
  ٦,٧٠٤,٠٣١    ٦,٧٠٤,٠٣١    -    البحري
  ٥,٨٩٤,٦٢٠    ٥,٨٩٤,٦٢٠    -    السيارات
  ٣١٦,٤٩٣    ٦١,٩٣١    ٢٥٤,٥٦٢  الصحي
  ٢,١٤٠,٣٦٣    ٢,١٤٠,٣٦٣    -    احلريق

    ١٠٩,٢٨١    ١٠٩,٢٨١    -    احلوادث العامة
    ١٥,١٦٤,٧٨٨    ١٤,٩١٠,٢٢٦    ٢٥٤,٥٦٢    
  

  :بلغ عنها كالتايل حصلت ومل يتتلخص حركة معيدي التأمني من مطالبات
        ٨٢٠٠    
     كانون األول٣١      اعباء الفترة/إضافات       كانون الثاين١              

  .س.ل      .س.ل      .س.ل          فرع التأمني
  ٤٣٠,٢٣٩    ٤٣٠,٢٣٩    -    )احتياطي حسايب( ةاحليا

  ٢,٨١٠,٤٦٥    ٢,١٤١,٧٥٣    ٦٦٨,٧١٢  البحري
  ١٠٦,٢٦٥    ١٠٦,٢٦٥    -    ياراتالس

  ١,٢٣١,٨٢٢    ١,١٩٨,٤٨٢    ٣٣,٣٤٠  الصحي
  ٣,٠٨٥,٠٠٦    ٢,٨٧٠,٩٧٠    ٢١٤,٠٣٦  احلريق

    ١,٤٦٣,٩٤٦    ١,٤٥٣,٠١٨    ١٠,٩٢٨  احلوادث العامة
    ٩,١٢٧,٧٤٣    ٧٨,٢٠٠,٧٢    ٦٩٢٧,٠١    



 

 - ٢٠ -

          
        ٢٠٠٧    
     كانون األول٣١      اعباء الفترة/إضافات       كانون الثاين١              

  .س.ل      .س.ل      .س.ل          فرع التأمني
  ٦٦٨,٧١٢    ٦٦٨,٧١٢    -    البحري
  -      -      -    السيارات
  ٣٣,٣٤٠      ٧,٨٨٣    ٢٥,٤٥٧  الصحي
  ٢١٤,٠٣٦    ٢١٤,٠٣٦    -    احلريق

    ١٠,٩٢٨    ١٠,٩٢٨    -    احلوادث العامة
    ٩٢٧,٠١٦    ٩٠١,٥٥٩    ٢٥,٤٥٧    

  

  :قربةاملطراف األ التعامل مع   -٨

  : األطراف املقربة ممايليفيما يلي ملخص التعامل مع. املسامهنيكبارة من املدراء واإلدارة العليا وأعضاء جملس اإلدارة وتتألف األطراف املقرب
     كانون األول٣١كما يف           

     ٢٠٠٧   ٢٠٠٨          :امليزانية العمومية  

    .س.ل      .س.ل         أطراف مقربة-ذمم مدينة  

    ٢,٠٢٢,٥٢٦    ١,٢٢٣,١٢١      .ل.م. ش لبنانآروب    
      ٨,٣٠٨,٤٨٣    ١٤,٥٣١,١٣٩      .م.م. شبنك سورية واملهجر    
          ١٠,٣٣١,٠٠٩    ١٥,٧٥٤,٢٦٠    

  
    ٨٧,١١١,٣٣٨    ٨٨,٣٢٦,٠٤٧    مصرف مقربودائع  جممدة حتت الطلب يف 

  
  )  ٥٠٤,٠٣٢,٢٨٦(  )  ٦٣٨,١٢٥,٧٤٠(     قصرية األجل مصرف مقربلدى دائنة حسابات

  )  ١٠٢,٥٤٧,٩٤٥(    -        لة األجل حسابات دائنة لدى مصرف مقرب طوي
  

     كانون األول٣١يف للسنة املنتهية           
            ٢٠٠٧   ٢٠٠٨    

  .س.ل      .س.ل          بيان الدخل

    ١٣,٠١٣,٦٠٣    ٨,٠٣٠,٣٩١      أقساط تأمنيإيرادات صايف     
   ١٠,١٤٩,٠١٠    ٤,٤١٤,٠٤٤     مقربودائع لدى مصرفمن فوائد إيرادات     
  )  ٩,٧٣٦,٩٢٩(  )  ٨,٩٤٧,٧٨٩(      ة الفنيةونعاملأتعاب مصاريف     
  ممارسة اعمال التامني يف فروعمصاريف لقاء     
  )  ٢,١٠٨,٧٠٩(  )  ١,٦٤١,٤٩٢(    .م.م.بنك سورية واملهجر ش    



 

 - ٢١ -

 )  ١٨,٩٨٧,٨٩٥(  )  ١٦,٨١٨,٣١٢(     رواتب وأتعاب اإلدارةمصاريف     
  )  ٢٨,٤٨٣,٥٩٥(  )  ٣١,٥٤٤,٩٠٩(    ملصرف مقربمصاريف فوائد مدينة   
  
وقد مجدت  ٢٠٠٩ كانون الثاين ١٢تستحق يف  لرية سورية ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ بقيمة من مصرف مقربصلت الشركة على تسهيالت ح

 هذا القرض سجل قد  و، )١٠راجع االيضاح رقم (  السوري هلذه التسهيالت شهادات اإليداع الصادرة عن املصرف العقاريالشركة كضمانة
   .قصرية األجل سورية يف حساب مصارف دائنة  لرية٣٨,١٢٥,٧٤٠البالغة رصيد الفوائد مع 
  

عمال التأمني أفروع املصرف ملمارسة  تسمح بوجود مندوبني من قبل الشركة يف كافة .م.م.وقعت الشركة اتفاقية مع بنك سورية واملهجر ش
  يـل السنة املنتهية فوبلغت هذه املصاريف خال. من امجايل األقساط املكتتبة باملئة ٥صدار البوالص وذلك لقاء إو
  قيدت يف)٢٠٠٧ كانون األول ٣١للسنة املنتهية يف . س. ل٢,١٠٨,٧٠٩. (س. ل١,٦٤١,٤٩٢ مبلغاً وقدره ٢٠٠٨ كانون األول ٣١

  . املصاريف العامةحساب
  

و مدراء من املدير العام  تتألف واليت ٢٠٠٨ كانون األول ٣١ العليا حىت تاريخ لإلدارةتعكس مصاريف رواتب وأتعاب االدارة، املبالغ املدفوعة 
  .األقسام و الفروع

 تسري ملدة عام كامل لتقدمي الدعم الفين من  لبنان آروبشركة اتفاقية معونة فنية مع ٢٠٠٦ حزيران ٢٠وقعت الشركة عند تأسيسها  يف 
الرئيسية و اإلجراءات، تأسيس مديرية املعلوماتية خالل املساعدة يف انتقاء املوظفني الرئيسني، حتديد اإلستراتيجية والتخطيط، وضع السياسات 

  .وتأسيس املوارد البشرية و حتديد سياستها للنشاطات األساسية والربامج
واستمر الدعم الفين من قبل شركة آروب لبنان بعد انتهاء مدة االتفاقية وذلك بإنتداب مستشارين قيدت أتعام وتعويضام ومصاريفهم على 

  :فنية، و هي تتكون مما يليحساب املعونة ال
     كانون األول٣١للسنة املنتهية يف           
            ٢٠٠٧   ٢٠٠٨   
    .س.ل      .س.ل          

    ٣,٧٩٥,٠٠٠    -        أتعاب عقد املعونة الفنية  
      ٣,١٣٠,٢٧٧    ٤,٩٢٥,١٨٣      إستشارات  
      ١,٦١٠,٣٣٣    ٢,٣٩٧,٦٩٣       و إنتقالبدل سفر  
      ١,١٧٣,٧٣٤    ١,٥٣٤,٧١٣      إقامات فندقية  
      ٥٨٥,٢٧    ٩٠,٢٠٠      مصاريف أخرى  
          ٩٢٩,٧٣٦,٩    ٧٨٩,٩٤٧,٨      
  



 

 - ٢٢ -

  :ودائع نقدية قصرية األجل  -٩

  :مما يلي ٢٠٠٨ كانون األول ٣١كما يف يتكون هذا البند 
                          

    معدل الفائدة      تاريخ اإلستحقاق      تاريخ اإليداع      قيمة الوديعة    
  %                  .س.ل    
  ٧,٠٠      ٢٠٠٩ حزيران ١٧    ٢٠٠٨ حزيران ١٧    ٤٣٥,٠٠٠,٠٠٠  
  ٧,٠٠      ٢٠٠٩ أيلول ١٤    ٢٠٠٨ أيلول ١٤    ١٨٠,٠٠٠,٠٠٠  
  ٦,٢٥      ٢٠٠٩ أيار ٣١    ٢٠٠٨ كانون األول ١    ١٠٦,٤٣٩,١٨٥  
  ٦,٢٥      ٢٠٠٩ أيار ٣١    ٢٠٠٨ كانون األول ١    ١٠٨,٧٧٤,٧٩٠  
  ٨,٥٠      ٢٠٠٩ نيسان ١٠    ٢٠٠٨ نيسان ١٠    ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠  
  ٨,٢٥      ٢٠٠٩ اب ٣١    ٢٠٠٨ اب ٣١    ٢١٧,٩٠١,٣٧٠  
  ٨,٠٠      ٢٠٠٩ متوز ٣١     ٢٠٠٨ اب ١  ٢١٦,٤٢٤,٥٠٦  

  
  :غري مقبوضة وموجودات أخرىفوائد مستحقة   -١٠

  : مما يلي يتكون هذا البند
     كانون األول٣١كما يف           
            ٢٠٠٧   ٢٠٠٨   
  .س.ل      .س.ل          

    ٦٣,٨٩٧,٧٤٠    ٦٤,٤٨٢,٦٥٩    جلفوائد مستحقة وغري مقبوضة على ودائع أل  
    ١٧,٧٣٦,٦٩٦    ١٣,٤٢٤,٦٥٨    فوائد مستحقة وغري مقبوضة على ذمم حممولة حىت االستحقاق  
      ٥,٤٧٥,٢٢٢    ٥,٩١٦,٣٩٣      نفقات مدفوعة مسبقاً  
  ٥٩٢,٢١٢    ٢,٩٩٨,٣٢٥      دفعات مقدمة للموظفني  
    ٤٥٢,٧٣٨    ١,١٣٢,٧٣٨      ذمم مدينة أخرى  
      ٩,٩٩٤,١٣٨    -        أصول ثابتةدفعات مقدمة ملوردي   
          ٩٨,١٤٨,٧٤٦    ٧٧٣,٩٥٤,٨٧    
    

 للسنة املنتهية يف  سورية لرية٤,٦٥٥,٥٨٧ ت بلغواليتتتضمن النفقات املدفوعة مقدماً اجيار املواقع املستخدمة من قبل الشركة للقيام بأعماهلا 
   ).٢٠٠٧ كانون األول ٣١ للسنة املنتهية يف لرية سورية ٤,٥٦٩,٥٦٠ (٢٠٠٨ كانون األول ٣١

  



 

 - ٢٣ -

  
  
  :ودائع نقدية طويلة األجل  -١١

  :مما يلي ٢٠٠٨ كانون األول ٣١كما يف يتكون هذا البند 
                          

    معدل الفائدة      تاريخ اإلستحقاق      تاريخ اإليداع      قيمة الوديعة    
  %                  .س.ل    
  ٩,٢٥      ٢٠١١ نيسان ١٠    ٢٠٠٨ نيسان ١٠    ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠    
  ٩,٠٠      ٢٠١٠ نيسان ١٠    ٢٠٠٨ نيسان ١٠    ٥٠,٠٠٠,٠٠٠    
  ٩,٣٠      ٢٠١٠ شباط ٢٨    ٢٠٠٨ شباط ٢٨    ٥٠,٠٠٠,٠٠٠    

  
  
  : حىت االستحقاقة مالية مستبقاأوراق -١٢

ثالث سنوات بعد  تستحق  السوري صادرة عن املصرف العقاريإيداع األدوات املالية املستبقاة حىت االستحقاق من شهادايتتتألف حمفظة 
   يف بيان الدخل٢٠٠٨لعام . س. مليون ل١٠ و قد سجلت إيرادات الفوائد الناجتة عن األوراق املالية و البالغة . باملئة١٠  سنوية فائدةومبعدل

  :  مما يلي هذا البندتكوني
        
    فائدة سنوية      تاريخ االستحقاق      تاريخ الشراء      اإلمجاليةالقيمة       العدد      القيمة االمسية    

 %                   .س.ل            .س.ل    
    ١٠         ٢٠١٠ آب ٢٨    ٢٠٠٧ آب ٢٨    ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ٢      ٥٠,٠٠٠,٠٠٠  

  
  .قبل مصرف مقرب  مت جتميد شهادات اإليداع الصادرة عن املصرف العقاري كضمانة للقرض املمنوح من



 

 - ٢٤ -

  ) : االستهالك املتراكم تنـزيل بعد(املوجودات الثابتة املادية   -١٣

        لوازم معلوماتية            : البند  مما يلييتكون هذا
    اجملموع      حتسينات البناء      السيارات      ومكتبية    األثاث واملفروشات      البناء      
    س.ل       س .ل      س.ل      س.ل      س.ل      س.ل      
   : التارخييةكلفةتال 
  ٣٩,٦٥٣,٣٧٧    ٨,٤٥٢,٩١٣    ٤,٣٥٠,٠٠٠    ٢,٩٦٤,١٣٨    ٢,٤٥٨,٤٨٤    ٢١,٤٢٧,٨٤٢  ٢٠٠٦  كانون األول٣١الرصيد،   
  ١٥,٥٤٥,١٦٠    ٢٣٩,١١٥    ١,٣٣٣,٠٠٠    ١١,٧٩٠,٨٨٥    ٢,١٣٦,١٧٠      ٤٥,٩٩٠  اإلضافات  
  )   ١٦٨,٩٩٠(    -      -      -    )  ١٦٨,٩٩٠(    -    االستبعادات  
      ٥٥,٠٢٩,٥٤٧    ٨,٦٩٢,٠٢٨    ٥,٦٨٣,٠٠٠     ١٤,٧٥٥,٠٢٣    ٤,٤٢٥,٦٦٤    ٢١,٤٧٣,٨٣٢  ٢٠٠٧ كانون األول ٣١الرصيد،   
    ١٦,٨٠٨,٥٤٧    ٢٣٥,٦٣٨     ٥٣,٠٠٠    ٤,٤٢١,٧٦٨    ٤,٩٣٧,٢١٦    ٧,١٦٠,٩٢٥  اإلضافات  
  )  ١,٩٠٧,٣٧١(  )  ٣٥٧,٨٧٨(  )    ٤,٠٠٠(  )  ٦٥٩,٠٩٣(  )  ٨٨٦,٤٠٠(    -    االستبعادات  
    ٢٠٣,٠٠٠    -      -      ٢٠٣,٠٠٠    -      -    إعادة تصنيف  
    ٧٠,١٣٣,٧٢٣    ٨,٥٦٩,٧٨٨    ٥,٧٣٢,٠٠٠    ١٨,٧٢٠,٦٩٨    ٨,٤٧٦,٤٨٠    ٢٨,٦٣٤,٧٥٧  ٢٠٠٨ كانون األول ٣١الرصيد،   
    
  :ستهالكات املتراكمةاإل  
   )   ٨٣٤,١٩٤(  )  ١١٧,٤٠١(  )  ٤٥٣,١٢٥(  )  ٢٣٦,٩٠١(  )  ٢٦,٧٦٧(    -    ٢٠٠٦ كانون األول ٣١الرصيد،   
  )  ٥,٣٤١,٦١١(  )  ١,٤٣٩,٧٠٦(  )  ١,٣٦٥,٢٠٩(  )  ٢,٢٤٣,٠٥٩(  )  ٢٩٣,٦٣٧(    -    إضافات، أعباء الفترة  
      ١٩,٠٦٥    -      -      -       ١٩,٠٦٥    -    االستبعادات  
    )  ٦,١٥٦,٧٤٠(  )  ١,٥٥٧,١٠٧(  )  ١,٨١٨,٣٣٤(  )  ٢,٤٧٩,٩٦٠(  )  ٣٠١,٣٣٩(    -    ٢٠٠٧ كانون األول ٣١الرصيد،   
  )  ١٠,١٢٤,٢٦٩(  )  ٢,٩٥١,٨٥٨(  )  ١,٤٤٨,٤٢٤(  )  ٤,٤٠١,٩٤٦(  )  ٧٤٩,٣٤٦(  )  ٥٧٢,٦٩٥(   ة أعباء الفتر-اإلضافات  
       ٣٥٩,٩٦٩    ١٠٠,٦٢٨      ٧٥٠    ١٩٦,٩٩١     ٦١,٦٠٠    -    االستبعادات  
   )  ١٥,٩٢١,٠٤٠(  )  ٤,٤٠٨,٣٣٧(  )  ٣,٢٦٦,٠٠٨(  )  ٦,٦٨٤,٩١٥(  )  ٩٨٩,٠٨٥(  )  ٥٧٢,٦٩٥(  ٢٠٠٨ كانون األول ٣١الرصيد،   
    
  :صايف القيمة الدفترية  
    ٥٤,٢١٢,٦٨٣    ٤,١٦١,٤٥١    ٢,٤٦٥,٩٩٢    ١٢,٠٣٥,٧٨٣    ٧,٤٨٧,٣٩٥    ٢٨,٠٦٢,٠٦٢  ٢٠٠٨ كانون األول ٣١الرصيد،   
     ٤٨,٨٧٢,٨٠٧     ٧,١٣٤,٩٢١    ٣,٨٦٤,٦٦٦    ١٢,٢٧٥,٠٦٣    ٤,١٢٤,٣٢٥    ٢١,٤٧٣,٨٣٢  ٢٠٠٧ كانون األول ٣١د، الرصي  

  



 

 - ٢٥ -

  :)زيل اإلطفاء املتراكمـنبعد ت (اديةاملثابتة غري الوجودات امل  -١٤

  : مما يلي يتكون هذا البند
            

   برامج حماسبية           
  :التكلفة التارخيية

  ٤,٤٥٦,٨٠٧      ٢٠٠٦  كانون األول٣١رصيد     
    ٥,١١٨,٨٢٠      اإلضافات    
    ٩,٥٧٥,٦٢٧      ٢٠٠٧ كانون األول ٣١رصيد     
  )  ٢٠٣,٠٠٠(      إعادة تصنيف    
    ٩,٣٧٢,٦٢٧      ٨٢٠٠ كانون األول ٣١رصيد     

  :جممع االطفاء

  )  ٥٥٧,١٠١(      ٢٠٠٦  كانون األول٣١رصيد     
  )  ١,٢٢٠,٨٤٣(      إضافات، أعباء الفترة    
  )  ١,٧٧٧,٩٤٤(      ٢٠٠٧ألول  كانون ا٣١رصيد     
  )  ٢,٣٤٥,٤٧١(      ة، أعباء الفترضافاتاإل    
  )  ٤,١٢٣,٤١٥(      ٢٠٠٨ كانون األول ٣١رصيد     

  :القيمة الدفترية

    ٥,٢٤٩,٢١٢      ٢٠٠٨ كانون األول ٣١رصيد     
    ٧,٧٩٧,٦٨٣      ٧٢٠٠ كانون األول ٣١رصيد     
  
  
  :وديعة جممدة لصاحل هيئة االشراف على التأمني  -١٥

 مليون لرية ٢، تلتزم شركات التأمني بأن تودع باسم اهليئة يف أحد املصارف السورية املرخصة مبلغ ٢٠٠٥ لعام ٤٣قاً للمرسوم التشريعي رقم وف
 ٢٥، على أن ال يزيد جمموع ما تودعه لكـل األنـواع علـى تهالنواع التأمني الذي ترغب مبزاوأسورية وديعة ضمان بالنسبة لكل نوع من 

  .ن لرية سوريةمليو
  



 

 - ٢٦ -

  : الدائنةعادة التأمنيإشركات التأمني و حسابات -١٦
  :هي كما يلي  ٢٠٠٨عادة التأمني العائدة لعام إتفاقيات ان إ  
   )Quota Share  (التأمني النسبية إعادة بإتفاقياتفروع التأمني املغطاة   - ١

  وادث شخصية احل -     فرع احلياة-  
  دسيناهل -    سرقةال -  
  ريق احل -    األموالنقل  -  
  بحريال -     االئتمانسوء  -  
   النقد يف اخلزنة-    الصحي -  
  

    

  ) Surplus (الفائض بإتفاقيات إعادة التأمني فروع التأمني املغطاة  - ٢
  شخصية الوادث احل -    فرع احلياة  -  
  يندساهل -    سرقة ال-  
  ريق احل -    األموالنقل  -  
  بحريال -    سوء االئتمان  -  
   النقد يف اخلزنة-    الصحي -  
  

  

   )Excess of Loss(  فائض اخلسارة التأمني اعادة باتفاقياتفروع التأمني املغطاة   - ٣
   تأمني ضد الغري-     سياراتال -  
  بحريال -     ريقاحل -  
   طوارئ العمل-     اهلندسي -  

  

      : مما يلي يتكون هذا البند  

     كانون األول٣١كما يف           
          ٢٠٠٧   ٢٠٠٨     
  .س.ل      .س.ل        

  )  ٢,٥٣٩,٥٧٥(  )  ٨٤٨,٣٩٨ (   التأمنيإعادةشركات  من مستحقات
    ٣١,٤٧٥,٢٤٠    ٤٠,٦٥٦,٣٣٣    )لسنة واحدة (االحتياطي التقين واحلسايبتأمني عن حسابات جممدة ملعيدي ال

    ١٥,١٦٤,٧٨٨    ٣٢,٦١٤,٣١٥    )لثالثة أشهر(ت التسوية  حتمطالباتحسابات جممدة ملعيدي التأمني عن 
    ٠١٦,٩٢٧    ٩,١٢٧,٧٤٣    )لثالثة أشهر (ا حصلت ومل يبلغ عنهمطالباتحسابات جممدة ملعيدي التأمني عن 

    ٤٦٩,٠٢٧,٥٤    ٩٩٣,٥٤٩,٨١    



 

 - ٢٧ -

ت  حتدد يف االتفاقيات املعقودة معها وذلك لقاء حسابات هذه الشركات اجملمدة، وكانتقوم الشركة بدفع فائدة مدينة لشركات إعادة التأمني
  .كات عند حترير رصيدهاتدفع للشرتسجل يف بيان الدخل و من رصيد هذه احلساباتسنوياُ باملئة  ٣,٥نسبة الفائدة املتفق عليها يف العام احلايل 

  لرية سورية عن هذه احلسابات،٩٨٢,٨١٤ مبلغ فائدة مستحقة وقدره ٢٠٠٨ كانون األول ٣١وقد سجل يف بيان الدخل للسنة املنتهية يف 
  )٢٠٠٧ كانون األول ٣١س للسنة املنتهية يف . ل١,٠٠٧,٣١٩(
  

  : و احلسايبالفيناالحتياطي   -١٧

  : لكافة فروع التأمني و احتياطي احلياة احلسايب، و هو يتوزع كالتايلاملكتسبة من احتياطي إيرادات األقساط غري الفينيتكون االحتياطي 
  

     كانون األول٣١كما يف           
            ٠٠٧٢   ٢٠٠٨     
  .س.ل      .س.ل                        

    ٩٣٤,٩٠٠    ٤,٠٧٩,٧٤٧      ) حسايباحتياطي ( احلياة فرع 
    ٨,٧٨٥,٢٠٩    ١٦,٨٤٤,٦٧٨      بحريال
   ١٣٦,٢٤٠,٤٧٢    ٢٩٨,٥٤٥,١٠١      سياراتال
    ٦,٧١٦,٥٢٢    ٩,٧٨٧,١٠٠      صحيال
    ١٤,٥٢١,٣٥٤      ١٧,٨٦٦,٤١٧  ريقاحل
    ٧,٦٨٥,٥٣٧    ٩,٢٤١,٤٤٣  عامةالوادث احل

      ١٧٤,٨٨٣,٩٩٤      ٣٥٦,٣٦٤,٤٨٦    
  : كالتايل و احلسايبالفيناالحتياطي تتلخص حركة 

        ٨٢٠٠    
     كانون األول٣١      اعباء الفترة/إضافات       كانون الثاين١              

  .س.ل      .س.ل      .س.ل          فرع التأمني
  ٤,٠٧٩,٧٤٧    ٣,١٤٤,٨٤٧    ٩٣٤,٩٠٠    احلياة

    ١٦,٨٤٤,٦٧٨    ٨,٠٥٩,٤٦٩    ٨,٧٨٥,٢٠٩  البحري
  ٢٩٨,٥٤٥,١٠١    ١٦٢,٣٠٤,٦٢٩    ١٣٦,٢٤٠,٤٧٢  السيارات
  ٩,٧٨٧,١٠٠    ٣,٠٧٠,٥٧٨    ٦,٧١٦,٥٢٢  الصحي
  ١٧,٨٦٦,٤١٧    ٣,٣٤٥,٠٦٣    ١٤,٥٢١,٣٥٤   احلريق

    ٩,٢٤١,٤٤٣    ٩٠٦,٥٥٥,١    ٧,٦٨٥,٥٣٧  احلوادث العامة
      ٣٥٦,٣٦٤,٤٨٦    ١٨١,٤٨٠,٤٩٢    ١٧٤,٨٨٣,٩٩٤    
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        ٧٢٠٠    
     كانون األول٣١      اعباء الفترة/إضافات       كانون الثاين١              

  .س.ل      .س.ل      .س.ل          فرع التأمني
  ٩٣٤,٩٠٠    ٧٨٦,١٨٩    ١٤٨,٧١١    احلياة

  ٨,٧٨٥,٢٠٩    ٦,١٥٩,٥٠٨    ٢,٦٢٥,٧٠١  البحري
  ١٣٦,٢٤٠,٤٧٢    ١٢٥,٤١٩,٦٨٧    ١٠,٨٢٠,٧٨٥  السيارات
  ٦,٧١٦,٥٢٢    ٣,٢٧٣,٨٣٢    ٣,٤٤٢,٦٩٠  الصحي
  ١٤,٥٢١,٣٥٤    ٧,٣٦٤,٨٣٥    ٧,١٥٦,٥١٩   احلريق

    ٥٣٧,٦٨٥,٧    ٢٩٧,٠٠٩,٦    ١,٦٧٦,٢٤٠  احلوادث العامة
      ١٧٤,٨٨٣,٩٩٤    ١٤٩,٠١٣,٣٤٨    ٢٥,٨٧٠,٦٤٦    
  

  .اةـاطي احليـحتيإتقييم لكتواري مستقل إ أخصائي على ٢٠٠٨اعتمدت الشركة خالل عام 
  
  : خمتلفونودائنونذمم دائنة   -١٨

  : مما يلي يتكون هذا البند
     كانون األول٣١كما يف           
            ٢٠٠٧   ٢٠٠٨     
  .س.ل      .س.ل          

    ٥٣٢,٧٤٦    ٦٦٨,٠٤٧      التأمينات االجتماعية
    ٣,٢٠٧,٢٢٨    ٢,٦٥٠,٦٥١      ضريبة الرواتب واألجور
    ٦,٤٠٥,١٤٨    ١٢,١٧٣,٨١١      طوابع ورسوم تأمني

    ٣,٨٦٢,٧٣٢    ١,١١٨,٥٣٨       موردي اخلدمات واملوجودات الثابتة
    ١,٥٣٦,٣٥١    ١٢,٤٤٠,٨٧٢      خرىصدة دائنة أأر

    ٨,٦٢٥,٨٩٣    ١٦,٢٤٧,٤٥٣  نفقات مستحقة
      ٠٩٨,١٧٠,٢٤    ٣٧٢,٢٩٩,٤٥    
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  :مؤونة ضريبة الدخل  -١٩
 من صايف األربـاح     باملئة١٥ والذي حدد الضريبة مبعدل      ٢٠٠٥ للعام   ٤٣يتم تشكيل مؤونة ضريبة الدخل وفقاً ألحكام املرسوم التشريعي رقم           

  .، بدون أية اضافات أخرىاخلاضعة للضريبة
األنظمـة  عن   املالية للتقارير املعايري الدولية اخلاضع للضريبة وذلك بسبب اختالفىل الدخل أعمال السنة للتعديالت للوصول إ نتيجةيتم إخضاع   

      : وهي كالتايلبتحصيلهاشكوك املديون الومؤونة  التأسيس السورية وخاصة بالنسبة ملصاريفالضريبية 
         ٢٠٠٧   ٠٨٢٠     
  .س.ل      .س.ل          

    ٥,٣٤٩,٧٥٠    ٥٨,٥١٢,٣١٠   قبل الضريبة السنةأرباح
  )  ٤,٠٧٣,٦٢٦(  )  ٤,٠٧٣,٦٢٦(   حصة السنة من مصاريف التأسيس زلـين

    ٣,١٨٩,٧٠٣    ٧٠٠,٠٠٠  بتحصيلهايضاف مؤونة ديون مشكوك 
      ٥٣٥,٩٤٤    -    ٢٠٠٦يضاف ضريبة الدخل العائدة للعام 

    ٥,٠٠١,٧٧١    ٥٥,١٣٨,٦٨٤  ضريبةلل  اخلاضعةرباحاأل
  ٧٥٠,٥٠٠    ٨,٢٧١,٠٠٠  %)١٥ (ضريبة الدخل

  : هي كالتايل٢٠٠٨مؤونة ضريبة الدخل خالل عام  إن حركة 
         ٢٠٠٧   ٢٠٠٨     
  .س.ل      .س.ل          

    -      ٧٥٠,٥٠٠       بدية السنةالرصيد يف 

    -    )  ٧٥٠,٢٦٦(        املدفوع خالل العام

    ٧٥٠,٥٠٠    ٠٠٠,٨,٢٧١        إضافات خالل العام

    ٠٠٥,٧٥٠    ٨,٢٧١,٢٣٤        الرصيد يف اية السنة
  

  :ات أخرىي واحتياط حتت التسويةمطالباتاحتياطي  -٢٠
  : مما يلي يتكون هذا البند

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

  .س.ل     .س.ل      .س.ل    
  ١,١٣٩,٤٠٥    ١,١٣٩,٤٠٥    -    )حسايباحتياطي ( احلياة  فرع
    ٢٢,١٠٤,١١٠    ٥,٠٤٨,٢٨٩    ١٧,٠٥٥,٨٢١  بحريال
  ١٩٥,٣٨٧,٠٠٠    ٢٦,٩٥٧,١٤١    ١٦٨,٤٢٩,٨٥٩  سياراتال

  ١,٩٥٧,٦٦٢    ١,٨٣٥,٠٨١    ١٢٢,٥٨١  الصحي
  ٦,٠٩٥,٧٤٤    ٣,٣٤٩,٩٥٤    ٢,٧٤٥,٧٩٠  ريقاحل
    ٩١٥,٤,٥٥٤    ١,٨٠٨,١١١    ٢,٧٤٦,٨٠٤  عامةالوادث احل

  ٢٣١,٢٣٨,٨٣٦    ٤٠,١٣٧,٩٨١    ١٩١,١٠٠,٨٥٥    
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    ٢٠٠٧ كانون األول ٣١كما يف     
   حصلتمطالبات    مطالبات    
      اموع        ومل يبلغ عنها    حتت التسوية    

  .س.ل     .س.ل      .س.ل    
    ٩٨,٢٧٣    ٩٨,٢٧٣    -    )حسايباحتياطي ( احلياة فرع 

    ١٥,٧٢١,٦١٣    ٢,٥٧٧,٦٧٨    ١٣,١٤٣,٩٣٥  البحري
    ٧٠,٠٣٧,٢٩٠    ٢١,٩٠٧,٩٢٨    ٤٨,١٢٩,٣٦٢  سياراتال

    ١,٦٨٨,٦٦٠    ١,٣٠٢,٩٧٩    ٣٨٥,٦٨١  الصحي
    ٤,٩٤٦,٢٣١    ٢,٧٢٦,٢٣١    ٢,٢٢٠,٠٠٠  احلريق
    ٨٤٠,٠٥٤,١    ٦٥٥,١٣٦,١    ٩١٨,١٨٤  عامةالوادث احل

  ٣٣٢,١٢١,٩٤    ٢٦٨,٢٢٥,٣٠    ٨٩٦,٠٦٣,٦٤      
  

 ٧,٥بالقيمة األكرب بني  اإلشراف على التأمني هيئة حسب تعليمات  من فروع التأمني لكل فرع ومل يبلغ عنها حصلتمطالبات احتياطي مت تقدير
  .من املطالبات حتت التسوية باملئة ١٥من األقساط املكتتب ا و باملئة

  :تتلخص حركة مطالبات حتت التسوية كالتايل

        ٨٢٠٠    
    ن األول كانو٣١      إستردادات      اعباء الفترة/إضافات       كانون الثاين١        

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

  ١٧,٠٥٥,٨٢١    -      ٣,٩١١,٨٨٦    ١٣,١٤٣,٩٣٥  البحري
  ١٦٨,٤٢٩,٨٥٩    -      ١٢٠,٣٠٠,٤٩٧    ٤٨,١٢٩,٣٦٢  السيارات
  ١٢٢,٥٨١  )  ٢٦٣,١٠٠(    -      ٣٨٥,٦٨١  الصحي
  ٢,٧٤٥,٧٩٠    -      ٥٢٥,٧٩٠    ٢,٢٢٠,٠٠٠   احلريق

    ٢,٧٤٦,٨٠٤    -      ٢,٥٦١,٨٨٦    ١٨٤,٩١٨  احلوادث العامة
      ١٩١,١٠٠,٨٥٥  )  ٢٦٣,١٠٠(    ٠٥٩,٣٠٠,١٢٧    ٦٤,٠٦٣,٨٩٦    
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        ٧٢٠٠    
     كانون األول٣١      اعباء الفترة/إضافات       كانون الثاين١              

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

  ١٣,١٤٣,٩٣٥    ١٣,١٤٣,٩٣٥    -          البحري
  ٤٨,١٢٩,٣٦٢    ٤٦,٧٢٦,٧٦٢    ١,٤٠٢,٦٠٠        السيارات
  ٣٨٥,٦٨١    ٩٤,٨٠٥    ٢٩٠,٨٧٦        الصحي
  ٢,٢٢٠,٠٠٠    ٢,٢٢٠,٠٠٠    -           احلريق

    ١٨٤,٩١٨    ١٨٤,٩١٨    -          احلوادث العامة
            ٦٤,٠٦٣,٨٩٦    ٦٢,٣٧٠,٤٢٠    ١,٦٩٣,٤٧٦    
  

  : حركة مطالبات غري مبلغ عنها كالتايلتتلخص
        ٨٢٠٠    
    كانون األول ٣١      اعباء الفترة/إضافات       كانون الثاين١              

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

  ١,١٣٩,٤٠٥    ١,٠٤١,١٣٢    ٩٨,٢٧٣          احلياة
  ٥,٠٤٨,٢٨٩    ٢,٤٧٠,٦١١    ٢,٥٧٧,٦٧٨        البحري
  ٢٦,٩٥٧,١٤١    ٥,٠٤٩,٢١٣    ٢١,٩٠٧,٩٢٨        السيارات
  ١,٨٣٥,٠٨١    ٥٣٢,١٠٢    ١,٣٠٢,٩٧٩        الصحي
  ٣,٣٤٩,٩٥٤    ٦٢٣,٧٢٣    ٢,٧٢٦,٢٣١         احلريق

    ١,٨٠٨,١١١    ١٥٢,٩٧٥    ١,٦٥٥,١٣٦        احلوادث العامة
            ٤٠,١٣٧,٩٨١    ٩,٨٦٩,٧٥٦    ٣٠,٢٦٨,٢٢٥    
  

        ٧٢٠٠    
     كانون األول٣١      اعباء الفترة/إضافات       كانون الثاين١              

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

  ٩٨,٢٧٣    ٩٨,٢٧٣    -            احلياة
  ٢,٥٧٧,٦٧٨    ٢,٥٧٧,٦٧٨    -          البحري
  ٢١,٩٠٧,٩٢٨    ٢١,٦٩٧,٥٣٨    ٢١٠,٣٩٠        السيارات
  ١,٣٠٢,٩٧٩    ١,٢٥٩,٣٤٨    ٤٣,٦٣١        الصحي
  ٢,٧٢٦,٢٣١    ٢,٧٢٦,٢٣١    -           احلريق

    ١,٦٥٥,١٣٦    ١,٦٥٥,١٣٦    -          احلوادث العامة
            ٣٠,٢٦٨,٢٢٥    ٣٠,٠١٤,٢٠٤    ٢٥٤,٠٢١    
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  :رأس املال  -٢١
  .بالكاملخص ومدفوع رم. للسهم الواحدس . ل٥٠٠سهم بقيمة امسية  مليون ٢يتكون رأس مال الشركة من 

          
  :رواتب وأجور وملحقاا  -٢٢

      كانون األول٣١للسنة املنتهية يف                        :مما يلي يتكون هذا البند

             ٢٠٠٧   ٢٠٠٨      
    .س.ل      .س.ل                       

    ٣١,١٥٨,٨٤٤    ٤٠,٩٩٥,٤٢٩      وأجور رواتب
    ٤,٦١٤,٠٨٧    ٤,٧٧٣,٩٧٠       جتماعيةنات اتأمي

    ٣,١٤٨,٠٧١    ٧,٠٦٦,٥٤٨  آتحوافز ومكاف
  ٣,٩٦٣,٢٨٩    ٦,١٧٨,٤٧٨  بدل مواصالت
  ٩٤١,٢٥٠    ٥٣٣,٠٧٥  بدل سكن
  ٣,٧١٨,٠٩٨    ٢,٣٣٣,٦١٣  بدل متثيل

      ٥٦٨,١٩٢    ٢١٨,٥٩٦  بدالت أخرى
  ٤٨,١١١,٨٣١    ٦٢,٠٩٩,٧٠٩    

  

  :مصاريف عامة وإدارية  -٢٣

     كانون األول ٣١للسنة املنتهية يف          :مما يلي بنديتكون هذا ال

             ٢٠٠٧   ٢٠٠٨      
    .س.ل      .س.ل             

    ٨,٤٥٦,٢٩٨    ٣,٥٨٥,٤٢٦      لوازم مكتبيةو قرطاسية 
    ٥,٨٠٨,٠٠٧    ٦,٣١١,١٤٩      كهرباء وهاتف وتدفئة

    ٩,٩٩٠,٤٤٤    ٤,٢٠٤,٧٦٤      إعالن
    ٩,٢٣٧,٩٢٠    ١٠,٦٢١,٨٦٤      أجيار و مصاريف مكتبية

    ٢,١٤٦,١٣٢    ٣,٥٠٤,٦٠٩      هدايا وضيافة
    ٧,٨٧٠,٤٥٦    ٥,٠٠٧,٩١٩      أتعاب مهنية

    ١,٤٨٧,٤٧٥    ١,٤٧٦,٢٧٢      ضرائب ورسوم وطوابع
    ٥,٢٧٠,٠٦٥    ٢,٨٨٤,٩٩٣      اشتراكات

    ٣٩٦,٥٧٣    ٢,١٦٩,٦٥٧      صيانة
    ٢,٠٦٤,٢٧٩    ٥٤٣,٤٣٢,١      نفقات تنقل ومصاريف أخرى

      ٦٤٩,٧٢٧,٥٢    ١٩٦,١٩٩,٤١      
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  :فروع التأمني صايف أرباح  -٢٤
  :  مما يلي٢٠٠٨ كانون األول ٣١فروع التأمني للسنة املنتهية يف  صايف أرباحتتألف 

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

    ٦٦٩,١٤٠,٨٨٧        ٢٠,١٤٤,٣٢٨        ٤٣,٦٣٣,٦٨٩        ٢٣,٧٨٩,٤١٠       ٤٩٩,٨٧٥,٦٤٤        ٦٦,٦١١,٩٧٣      ١٥,٠٨٥,٨٤٣     املكتتب ااألقساط 
  )   ٧٢٠,٩٦١,١٣٤(  )   ١٩,٥١٩,٢٩٢(  )   ٤٢,٨١١,٦٥٥(  )   ١٦,٤٢٤,٢٨٩ (  )   ١١,٣١٧,٨٣٤(  )   ٣٨,٩١١,٣٦٢(  )   ٥,٧٣٦,٥٢٩(  حصة معيدي التأمني من األقساط 
     ٩٢٦,٤١٩,٥٣٤         ٠٣٦,٦٢٥        ٠٣٤,٨٢٢        ١٢١,٣٦٥,٧       ٨١٠,٥٥٧,٤٨٨        ٦١١,٢٧,٧٠٠      ٣١٤,٣٤٩,٩      
   
  ١٤٣,٤٠٨,٧٥٤        ٨٣١,٤٠٥        ٩١٣,٤٧٣        ١,٦٨١,٤٥٢       ١٣٥,٦٠٤,٨٧٩        ٣,٩٨٣,٤٠٦        ٣٩٤,١٣٩     السنةاملنتهية يف بدايةخطار غري األاحتياطي صايف  
  )   ١٥٣,٧٠٨,٣١٥(  )   ١,٨٣٥,٥٣٩ (  )   ١,٤١٣,٠٥٣(  )   ٣٨٤,٢١٧,٣ (  )   ٢٩٧,٩٧٨,٣٥٧(  )   ٠١١,٤٦٧,٧(  )   ٣,٧٩٦,٨٠٩ (  طي األخطار غري املنتهية يف اية السنةصايف احتيا 
   ) ٣٩٩,٢٩٩,١٧٢(  )   ١,٠٠٤,١٣٤ (  )   ٤٩٩,٥٨٠(  )   ١,٥٣٥,٩٣٢ (  )  ١٦٢,٣٧٣,٤٧٨ (  )   ٦٠٥,٣٨٣,٤ (  )   ٣,٤٠٢,٦٧٠   (  

  
       ٨٥٧,٩٥٢,٤٦        ٨,١١٧,٠٥٩        ١٥,٣٣٨,١٣٣        ٤,٢٦٧,٦٤٣        ٢٦٣,٦٨٥        ٧٢٩,٦٦٤,١٦        ٦٠٨,٣٠١,٢    موالت املقبوضةالع 
   
    ٤٠٩,٠٧٣,٣٨٤        ٩٦١,٧٣٧,٧        ٥٨٧,٦٦٠,١٥        ٨٣٢,١٠,٠٩٦       ٠١٧,٤٤٨,٣٢٦        ٧٣٥,٤٠,٨٨١        ٢٥٢,٢٤٨,٨    صايف االيرادات 

  
    )   ٣١٣٨,٨١٥,١٥(  )   ١,٨١١,٠١٥(  )   ٢,٧٩٨,٤٢٢(  )   ٧٤,٨٥٦,٤٧(  )   ١٣٧,٥٧٦,١٣٠(  )   ٦٧٤,٩٠٢(  )   ٠١٢٥,٠٠(   املدفوعةطالباتصايف امل 
    )   ٤٨,٨٩٩,١٠٨(  )   ٧٥,٦٣٧(  )   ٧٩,٦٣٧ (  )   ٦٩,١٨٨ (  )   ٤٢,٢٣٤,٧٤٢(  )   ٦,٤٣٩,٩٠٤(      -        قيد التسوية يف بداية السنةطالباتصايف امل 

   حصلتصايف املطالبات اليت 
  )   ٢٩,٣٤١,٢٠٩(  )   ١,٦٤٤,٢٠٨(  )   ٢,٥١٢,١٩٥(  )   ١,٢٦٩,٦٣٩(  )   ٢١,٩٠٧,٩٢٨(  )   ١,٩٠٨,٩٦٦(  )     ٩٨,٢٧٣(  غ عنها يف بداية السنةو مل يبل  

  )   ١٥٨,٤٨٦,٥٤٠(  )   ٢,٦١٣,٠٩٠(  )   ٩٧,٥٣٢ (  )   ٣٦,٨٠٥(  )   ١٤٧,٠٤٤,٥٩٤(  )   ٨,٦٩٤,٥١٩ (      -       صايف املطالبات قيد التسوية يف اية السنة
   حصلت املطالبات اليت صايف

  )   ٢٣٨,٠١٠,٣١  (  )   ١٦٥,٣٤٤ (  )   ٩٤٨,٢٦٤ (  )   ٢٥٩,٦٠٣(    )   ٢٦,٨٥٠,٨٧٦ (  )   ٨٢٤,٢٣٧,٢ (  )   ١٦٦,٧٠٩(  السنةاية و مل يبلغ عنها يف   
    )١١١١,٢٥٦,٤٦(  )   ١,٢٣٧,٤١٠(      ٢,٢٢٩,٣٥٢        ٣٦٩٨,٧٦    )   ١٠٩,٧٥٢,٨٠٠(  )   ٢,٥٨٣,٤٧٣(  )   ٦١٠,٨٩٣   (  

    
  
  )   ٨١,٩١٣,١٩١  (  )   ١,٦٧٢,٤٧٨ (  )   ٥,٧٧٢,٣٦٣ (  )   ١,١٦٣,٨١٧(  )   ٦٥,١٨٦,٩٦٥(  )   ٦,٧٩٩,٩٧١ (  )   ١,٣١٧,٥٩٧ (  موالت املدفوعةالع 

    
  )   ٦٠٥,٠١١,٤٣٣  (  )   ٤,٧٢٠,٩٠٣ (  )   ٦,٣٤١,٤٣٣ (  )   ٥,٣٢١,٥٣١ (  )   ٩٠٢,٥١٥,٥٣٠(  )   ١٠,٠٥٨,٣٤٦ (  )   ٢,٠٥٣,٤٩٠ (  صايف املصاريف

  
      ٧٧٩,٠٦١,٧٥          ٠٥٨,٠١٧,٣        ١٥٤,٣١٩,٩        ٣٠١,٥٤,٧٧        ١١٥,٩٣٢,٢٠        ٣٨٩,٨٢٣,٣٠        ٧٦٢,٦,١٩٤     فروع التأمنيصايف أرباح



 

 - ٣٤ -

  :  مما يلي٢٠٠٧ كانون األول ٣١فروع التأمني للسنة املنتهية يف  صايف أرباحتتألف 
        
  اموع          عامةالوادث احل        احلريق          صحيلا          السيارات          البحري          فرع احلياة          
 .س.ل       .س.ل     .س.ل     .س.ل     .س.ل     .س.ل     .س.ل         

      ٣٩٥,١٥٩,٢٥١        ٢٠,٥٤٢,٨٤٢        ٣٥,٢٦٧,٣٩٦        ١٦,٤٩٩,١٢٧       ٢٨٧,٤٥٧,٢٢٨        ٣٤,١٠٣,٥٤٩        ١,٢٨٩,١٠٩     املكتتب ااألقساط 
  )   ٩٥,٤٤٩,٨٩٧(  )   ١٩,٩٥٢,٩٩٩(  )   ٣٦,٥٤٠,٤٤٠(  )   ١٢,٥٨٧,٦٧٥(  )   ٣,٦٢٠,٩٨٤(  )   ٢١,٨٤٦,٥٣١(  )   ٩٠١,٢٦٨(  ساطحصة معيدي التأمني من األق 
     ٢٩٩,٧٠٩,٣٥٤         ٥٨٩,٨٤٣    )   ١,٢٧٣,٠٤٤(      ٣,٩١١,٤٥٢       ٢٨٣,٨٣٦,٢٤٤        ١٢,٢٥٧,٠١٨        ٣٨٧,٨٤١      
   
  ١٣,٢٤٣,٣٥٩        ٣٧٠,٢٣٨        ٣٩٩,٦٨٨        ٥٧٥,٨٩٤        ١٠,٨٢٠,٧٨٥        ٩٨٩,٥٤٩         ٨٧,٢٠٥     السنةاملنتهية يف بدايةخطار غري األاحتياطي صايف  
  )   ١٤٣,٣٨٣,٢٩٨(  )   ٨٣١,٤٠٥(  )   ٩١٣,٤٧٣(  )   ١,٦٥٥,٩٩٦(  )   ١٣٥,٦٠٤,٨٧٩(  )   ٣,٩٨٣,٤٠٦(  )   ٣٩٤,١٣٩(   السنةاملنتهية يف ايةخطار غري األاحتياطي صايف  
   )١٣٠,١٣٩,٩٣٩(  )   ٤٦١,١٦٧(  )   ٥١٣,٧٨٥(  )   ١,٠٨٠,١٠٢(  )   ٤,٧٨٤,٠٩٤١٢(  )   ٢,٩٩٣,٨٥٧(  )   ٣٠٦,٩٣٤   (  

  
       ٣٣,٣٠٥,٦٩٩        ٨,٣١٠,٢٤٠        ١٣,٢٤٩,٧٣٤        ٢,٤٨٠,٤٣٩        ٢٥٤,١٣٦        ٨,٧٢٨,٦٥٧        ٢٨٢,٤٩٣    العموالت املقبوضة 
   
     ٢٠٢,٨٧٥,١١٤        ٨,٤٣٨,٩١٦        ٩٠٥,١١,٤٦٢      ٥,٣١١,٧٨٩       ١٥٩,٣٠٦,٢٨٦        ١٧,٩٩١,٨١٨        ٣٦٣,٤٠٠    صايف االيرادات 

  
  )   ٤١,٤٩٨,٨٢٥(  )   ١,٨٨٨,٠١٦(  )   ٦٧,٢٦٣(  )   ١,١٣٢,٧٩٥(  )   ٠٣٢٦٧٤,٣٧,(    )   ٧١٩,٧٣٦(      -       صايف املطالبات املدفوعة 

  )    ٢٥٤,٥٦٢(      -           -       )   ٢٥٤,٥٦٢(      -           -           -       يف بداية السنة صايف املطالبات قيد التسوية 
  لبات اليت حدثت صايف املطا

      -             -           -           -           -           -           -       و مل يبلغ عنها يف بداية السنة  
  )   ٤٧,٢٠٥,٦٣٣(  )   ٧٥٥,٦٣٧(  )   ٧٩,٦٣٧(      ٢٢١,٦٨٧    )   ٤٠,٨٣٢,١٤٢(  )   ٥,٧٥٩,٩٠٤(      -       صايف املطالبات قيد التسوية يف اية السنة

  صايف املطالبات اليت حدثت 
  )   ٢٩,١١٠,٩٥٣(  )   ١,٦٤٤,٢٠٨(  )   ٢,٥١٢,١٩٥(  )   ١,٢٥١,٤٦٤(  )   ٢١,٦٩٧,٥٣٨(  )   ١,٩٠٧,٢٧٥(  )     ٩٨,٢٧٣(  ا يف بداية السنةو مل يبلغ عنه  

  )٧٦,٥٧١,١٤٨(  )   ٢,٣٩٩,٨٤٥(  )   ٢,٥٩١,٨٣٢(  )   ٣٣٩,٢٨٤,١(  )   ٦٢,٥٢٩,٦٨٠(  )   ٧,٦٦٧,١٧٩(  )     ٩٨,٢٧٣   (  
  
  )   ٣٧,٠١٢,٨٤٩(  )   ٨٣٢,٢٩٢ (  )   ٤,٦٤١,٠٦٩(  )   ١٩٦,٦٠٢(  )   ٢٩,٥٠٦,٤٤٣(  )   ١,٨١٥,٠٧٤(  )     ٢١,٣٦٩(  العموالت املدفوعة 

    
  )   ١٥٥,٠٨٢,٨٢٢(  )   ٥,١٢٠,١٥٣ (  )   ٧,٣٠٠,١٦٤(  )   ٢,٦١٣,٧٣٦(  )   ١٢٩,٧١٠,١٥٥(  )   ١٠,٢١٨,٩٧٢(  )   ١١٩,٦٤٢(  صايف املصاريف

  
    ٢٤٧,٧٩٢,٢٩        ٣,٣١٨,٧٦٣        ٤,١٦٢,٧٤١        ٦٩٨,٠٥٣٢,        ٢٩,٥٩٦,١٣١        ٧,٧٧٢,٨٤٦        ٢٤٣,٧٥٨    صايف أرباح فروع التأمني

     
  



 

 - ٣٥ -

  : القيمة العادلة وإدارة املخاطر-٢٥

  
  :القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية   )أ ( 

  ٠ال يوجد فـرق جوهري بني القيمة الدفتريـة والقيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية املوقوفة بتاريخ امليزانية 
  
  :دارة خماطر التأمني إ  )ب(

  خماطر التأمني   

ن ـني مـميكن إدارة خماطر التأم. إن خماطر التأمني هي املخاطر اليت يولدها عدم التأكد من حدوث، توقيت أو قيمة املطلوبات التأمينية
  . املتوقعةطالباتابل امل الفعلية مقطالباتالل متابعة كمية و تكوين اإلنتاج اجلديد، متابعة صحة التسعري ومتابعة املخ

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

ـ      طالباتب عقودها التأمينية هو أن تفوق امل      إن اخلطر األساسي الذي تواجهه شركات التأمني مبوج        ة ـ الفعلية و تسديدات املنافع القيم
 غري املناسبة و االكتتاب بأخطار سيئة        األقساط املذكورة حتت بند املطلوبات التأمينية إضافة إىل احتمال تسعري غري مالئم لألخطار ووضع            

ـ             و ا  طالباتقابلة للتأمني بناء عليه، فإن تواتر امل        أو غري  اجئ ـملنافع وحدا تتعدى املبالغ اليت كانت مقدرة أن وقوع حوادث التأمني مف
  . و املنافع من سنة إىل أخرى عن التقديرات املتوقعةطالباتوختتلف األرقام الفعلية و مبالغ امل

ورت ـ أي من تكويناا وقد طىلأضف إىل ذلك أنه كلما تنوعت احملفظة التأمينية، كلما كانت أقل عرضة للتأثر بالتغريات اليت تطرأ ع
دة ـع قاعـات لتوسيـ تلك الفئنالشركة استراتيجية االكتتاب بعقود التأمني لتنويع األخطار التأمينية اليت تقبل ا و ضمن كل فئة م

  .األخطار بغية ختفيض نسبة التغري يف النتيجة املتوقعة

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

، البحري %٢فرع احلياة :  على فروع التأمني بالشكل التايل٢٠٠٨ كانون األول ٣١فظة التأمينية للسنة املنتهية يف و قد توزعت احمل
  %.٣، احلوادث العامة %٧ احلريق ،%٤، الصحي %٧٥، السيارات %١٠

  

  خماطر إعادة التأمني   

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

 ويتمحور اهتمامها حول األخطار االئتمانية النامجة عن التوزع ييم الوضع املايل لشركة إعادة التأمني املتعاقدة معهاتقوم الشركة بتق
  .والفعاليات لشركات إعادة التأمنياجلغرايف وطبيعة األنشطة 

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



 

 - ٣٦ -

  .بنسبة سيولة عالية للشركةإن حجم املخاطر احملتفظ به يتناسب مع القواعد العملية ومقياس املقارنة العام، واألكثر أمهية، هو االحتفاظ 
 باحلصة املعاد تأمينها املؤمن هلمالشركة ملتزمة جتاه  وتبقى .لتزاماا جتاه املؤمن هلمامن  الشركةإن عقود أقساط إعادة التأمني ال حتل 

  .ا عدم وفاء شركة التأمني بالتزاماحىت يف حال
  

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

  
  خماطر السيولة  
 هلذه . دفعةةحقاق أيإن إدارة خماطر السيولة تتمثل بالتأكد من توفر سيولة كافية لإليفاء بااللتزامات املترتبة على الشركة عند است  
  .فإن الشركة تقوم بقياس التدفق النقدي املتوقع بالنسبة للموجودات و املطلوبات على حد سواء و ذلك بشكل دوري  الغاية،  

  
    ر التسليفخماط  
  من مسؤولية الشركة اليت إن متابعة خماطر التسليف هي .  جتاه الشركةمتتمثل خماطر التسليف بعدم إمكانية املدينني من الوفاء بالتزاما
تتبع 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  
ات اليت حتدث يف معدالت الفوائد السوقية و اليت هلا تأثري مباشر على املوجودات املنتجة للفوائد واملطلوبات تنشأ هذه املخاطر من التغري  
  .اخلاضعة للفوائد  
  .يبقي هذه املخاطر عند مستوى متدن مما ، املطلوبات املنتجة للفوائد هو ثابت وجوداتوفائدة على معظم بنود املالإن معدل   

  
  ياتخماطر العمل 
ن خماطر العمليات هي خماطرة اخلسارة أو التأثريات السلبية على العمل الناجتة عن عدم صحة أو فشل اإلجراءات التطبيقية الداخلية إ  
تتم إدارة خماطر العمليات من خالل هيكلية تتطلب حتديد املخاطر . واألشخاص و األنظمة الداخلية للشركة أو عن أحداث خارجية  
إن املخاطر اإلستراتيجية . تأثريها و نسبة حدوثها و من خالل طرق تقييم ذاتية ملتابعة فعالية هذه اإلجراءاتوطرق تقييمها حبسب   
  .وتتابع من خالل عملية التخطيط السنويةحتدد   

  
   األجنبيةخماطر العمالت  

ال يوجد لدى اإلدارة سياسة لالستحواط . سوريةذممها املدينة هي باللرية ال.  الشركة وذممها الدائنة هي بالعمالت األجنبيةالتزاماتمعظم 
  .لتخفيف خماطر تقلبات العمالت األجنبية



 

 - ٣٧ -

  
  :االلتزامات الطارئة  -٢٦

لية و التنظيمية كما هو متعارف عليه يف اجلمهورية العربية السورية فإن الشركة تقوم بعملياا وفق التطبيقات املوضوعة من قبل السلطات املا
 دراسة ضريبية الحقة لن تؤدي إىل ة و برأي اإلدارة فإن أيمل يتم دراسة أعمال الشركة ضريبياً. شراف على التأمني السوريةومن قبل هيئة اإل

  .أعباء ضريبية إضافية
  
  :املوافقة على البيانات املالية  -٢٧

  .٢٠٠٩ شباط ١١ املنعقد يف ه البيانات املالية يف اجتماعوافق جملس إدارة الشركة على




