






 

 

  شركة العقيلة للتأمين التكافلي
  شركة مساهمة مغفلة عامة

   معلومات مالية مرحلية مراجعةالمالية المرحلية الموجزة وتقرير  المعلومات
  ٢٠١٤ أيلول ٣٠المنتهية في  لفترة التسعة أشهر

  )غير مدققة( 



 

 

 
  شركة العقيلة للتأمين التكافلي 
  شركة مساهمة مغفلة عامة

   لمرحلية الموجزة وتقرير مراجعة معلومات مالية مرحليةالمعلومات المالية ا
  ٢٠١٤ أيلول ٣٠المنتهية في  لفترة التسعة أشهر

  )غير مدققة(
  
  
  

  جدول المحتويات
  
  

  ةـصفح  
  

  ٢-١  مراجعة معلومات مالية مرحليةتقرير 
  

  :املرحلية املوجزة املالية املعلومات
  

  ٤-٣  املوجز املرحلي بيان الوضع املايل  
    
  ٦-٥  العائد حلملة الوثائق املرحلي املوجزوالدخل الشامل اآلخر  رباح أو اخلسائراأل نبيا  

  
  ٨-٧  العائد للمسامهني املوجز املرحلياآلخر  الشامل لدخلاألرباح أو اخلسائر وا بيان  
    
  ٩  املرحلي املوجز يف حقوق محلة الوثائق التغيريات بيان  

  
  ١٠  املوجز رحليامل ات يف حقوق املسامهنيري بيان التغي  

  
  ١١  املوجز املرحلي بيان التدفقات النقدية  
    
  ٣٤-١٢  املوجزة املرحلية املالية املعلوماتإيضاحات حول   

  











 

   املرحلية املوجزة املالية املعلوماتأساسياً من  اً تشكل جزء ١٩إىل  ١إن اإليضاحات املرفقة من 
-  -

  شركة العقيلة للتأمين التكافلي
  ةشركة مساهمة مغفلة عام

   العائد لحملة الوثائق المرحلي الموجزوالدخل الشامل اآلخر  األرباح أوالخسائر بيان
 )غير مدقق(

    
  

     أيلول ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةلفترة             
     ٢٠١٣       ٢٠١٤     إيضـاح      

  .س.ل          .س.ل        :اإليرادات
ا      ٢٥٧,٢٨٤,٦٩٢        ٢٥٠,٥٧٥,٨٨١    ١٤  إمجايل األقساط املكتتب 

ا  )    ٧٨,٦١٤,٨١٠  (  )  ٢٦,٣٦٧,٧٠٣(  ١٤  حصة معيدي التأمني من إمجايل األقساط املكتتب 
ا     ١٧٨,٦٦٩,٨٨٢        ٢٢٤,٢٠٨,١٧٨    ١٤  صايف األقساط املكتتب 

     ٥٨,٣٢٨,٨٢١    )  ١,٢٨٠,٠٧٥  (  ١٤  حتياطي أقساط غري مكتسبةاصايف التغري يف 
     ٢٣٦,٩٩٨,٧٠٣        ٢٢٢,٩٢٨,١٠٣    ١٤  صايف أقساط التأمني
     ٧,٧٣٩,٢١٩        ٥,٥٠٦,٣٣٢    ١٤  عموالت مقبوضة

          ٢٤٤,٧٣٧,٩٢٢        ٢٢٨,٤٣٤,٤٣٥     
 :املصاريف

 )    ١١٨,٥٢٩,٨٠٣  (  )  ١٠٧,٢١٩,٨٧٢(  ١٤  إمجايل املطالبات املدفوعة
     ٥١,٧٦١,٣٧٣        ٢٦,٥٩٨,٩٣٤    ١٤  حصة معيدي التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة

 )    ٦٦,٧٦٨,٤٣٠  (  )  ٨٠,٦٢٠,٩٣٨(  ١٤  دفوعةصايف املطالبات امل
  صايف التغري يف مطالبات قيد التسوية 

 )    ١١١,٨٦٤,٢١٧  (  )  ١١٧,١٩٧,٠٥٨(    ومطالبات حدثت ومل يبلغ عنها    
 )    ١٧٨,٦٣٢,٦٤٧  (  )  ١٩٧,٨١٧,٩٩٦(    صايف املطالبات
 )    ١٧,٩٩٧,١٥٨  (  )  ١٨,٨١٤,٣٣٨(  ١٤  عموالت مدفوعة

  )    ٥,٦٣١,٠٤١  (  )  ٣,٩٧٦,٢٩٣(  ١٤  مصاريف كشف و خرباء
  )    ٩,٥٧١,٣٨٨  (  )  ٧,٠٦٧,٤٦٧(  ١٤  تفاقيات فائض اخلسارةامصاريف 

  )    ٢,٦١٦,٩٠٨  (  )  ٢,٧٩٧,٠٦٨(  ١٤  رسوم هيئة اإلشراف على التأمني
        )٢١٤,٤٤٩,١٤٢  (  )  ٢٣٠,٤٧٣,١٦٢    (  

      ٣٠,٢٨٨,٧٨٠    )  ٢,٠٣٨,٧٢٧(  ١٤  فائض النشاط التأميين )/عجز( صايف
     ٣٠,٩٤٥,١٠٠        ٣١,٦١٤,٣٤٥      مراحبة الودائع

     ٢١,٦٢١,٥٢٢        ٣,٧٦٣,٦٨٩      أرباح فروقات أسعار صرف
  )    ٥,٦١١,١٨٩(        ٥١١,٥٦٩      ديون مشكوك يف حتصيلها )خمصص/ (اسرتداد

 )    ٨٨,٦١٥,٨٠٠  (  )  ٩٨,٧٥٤,٦٨٣(    دارية و العموميةنصيب محلة الوثائق من املصاريف اإل
  )  ١١,٣٧١,٥٨٧(  )  ٦٤,٩٠٣,٨٠٧(  محلة الوثائق للفرتة صايف عجز حقوق



 

   املرحلية املوجزة املالية املعلوماتأساسياً من  اً تشكل جزء ١٩إىل  ١إن اإليضاحات املرفقة من 
-  -

  شركة العقيلة للتأمين التكافلي
  شركة مساهمة مغفلة عامة

 العائد لحملة الوثائق  بيان األرباح أوالخسائر و الدخل الشامل اآلخر المرحلي الموجز
  )غير مدقق(

    
     أيلول ٣٠لفترة الثالثة أشهر المنتهية في             
           ٢٠١٣       ٢٠١٤     
  .س.ل          .س.ل            

      :اإليرادات
ا      ٩٧,٠٤٥,٧١٤        ٩٣,٦٩٦,٢٦٩      إمجايل األقساط املكتتب 

ا  )    ٤١,٢١٩,٤٣٢  (  )  ٧,٠٨٦,٧٧٣(    حصة معيدي التأمني من إمجايل األقساط املكتتب 
ا        ٥٥,٨٢٦,٢٨٢        ٨٦,٦٠٩,٤٩٦      صايف األقساط املكتتب 
     ١٤,٠٧٨,٧١٢    )  ٣,٨١٧,٤٧٣  (    اطي أقساط غري مكتسبةصايف التغري يف احتي  

     ٦٩,٩٠٤,٩٩٤        ٨٢,٧٩٢,٠٢٣      صايف أقساط التأمني
     ١,٦٤٣,٣٩٥        ١,٦١٢,٧٣٥      عموالت مقبوضة

          ٧١,٥٤٨,٣٨٩        ٨٤,٤٠٤,٧٥٨     
 :املصاريف

 )    ٤٤,١٥٣,٨١٧  (  )  ٤٨,٥٤٨,١٤٠(    إمجايل املطالبات املدفوعة
     ٢٣,٠٣٠,٥٨٩        ٢٠,٤٠٠,٩٤٤       من إمجايل املطالبات املدفوعةحصة معيدي التأمني

 )    ٢١,١٢٣,٢٢٨  (  )  ٢٨,١٤٧,١٩٦(    صايف املطالبات املدفوعة  
  صايف التغري يف مطالبات قيد التسوية   
 )    ٢٣,٦٦٠,٩١٤  (  )  ٣١,٠٦٥,٥٦١(    ومطالبات حدثت ومل يبلغ عنها    

 )    ٤٤,٧٨٤,١٤٢  (  )  ٥٩,٢١٢,٧٥٧(    صايف املطالبات
 )    ٤,٤٥٤,٧٦٠  (  )  ٥,١٣٦,٠١٢(    عموالت مدفوعة

  )    ١,٩١٩,٧٧٧  (  )  ١,١٩٤,٢٢٤  (    مصاريف كشف و خرباء
  )    ٣,١٩٠,٤٦٣  (  )  ٤,٩٠٨,٢٣٥(    مصاريف اتفاقيات فائض اخلسارة
  )      ٨٦٨,٨٠٢  (  )  ١,٠٧٤,١٤٨(    رسوم هيئة اإلشراف على التأمني

        )٥٥,٢١٧,٩٤٤  (  )  ٧١,٥٢٥,٣٧٦    (  
      ١٦,٣٣٠,٤٤٥        ١٢,٨٧٩,٣٨٢      يف فائض النشاط التأميينصا

     ١٢,١٦١,٧٦٠        ١١,٦١٩,٤٤٧      مراحبة الودائع
     ١١,٧٩٢,٢٦٣        ١,٤٧١,٥٦٥      أرباح فروقات أسعار صرف

      ١٧٧,٦٠١    )  ٢,٥٤٤,٦٠٨  (    ديون مشكوك يف حتصيلها اسرتداد/ )خمصص(
 )    ٣٧,٧٥٥,٧١٩  (  )  ٣٤,٧٣٠,٤٨٦(    عموميةنصيب محلة الوثائق من املصاريف اإلدارية و ال

    ٢,٧٠٦,٣٥٠    )  ١١,٣٠٤,٧٠٠  (    فائض حقوق محلة الوثائق للفرتة )/عجز( صايف



 

   املرحلية املوجزة املالية املعلوماتأساسياً من  اً تشكل جزء ١٩إىل  ١إن اإليضاحات املرفقة من 
-  -

  شركة العقيلة للتأمين التكافلي
  شركة مساهمة مغفلة عامة

 العائد للمساهمين والخسائر و الدخل الشامل اآلخر المرحلي الموجزأبيان األرباح 
  )غير مدقق(

    
    أيلول ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةفترة ل      

    ٢٠١٣   ٢٠١٤   إيضـاح  
  .س.ل      .س.ل      

  :اإليرادات
      ٤٦,٤٣٣,٨٩٠        ٣٤,٨٤٥,٥٨٤      مراحبة الودائع

  -          ٢٤,٦٢١,٨٧٥      توزيعات أرباح أسهم نقدية
    -            ٣٠,٠٠٠      أرباح بيع موجودات ثابتة مادية

      ٥,٣٥٣,٨٩٨        ٨٧٧,٨٨٤      اسرتداد خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها
      ١٠٥,٦٦٠,٧٨٣      ٣٩,٧١٨,١٣٧      إيرادات أخرى و أرباح فروقات أسعار صرف 

          ١٥٧,٤٤٨,٥٧١        ١٠٠,٠٩٣,٤٨٠      
  :املصاريف

  )  ٤,٥٨٤,١١١  (  )  ١٨,٣٤٢,٩٦٤(    دارية و العموميةنصيب املسامهني من املصاريف اإل
 )  ١١,٣٧١,٥٨٧  (  )  ٣,٨٠٧٦٤,٩٠(    ملة الوثائقحلخمصص مقابل قرض حسن 

        )  ١٥,٩٥٥,٦٩٨  (  )  ٨٣,٢٤٦,٧٧١  (
   

     ١٤١,٤٩٢,٨٧٣        ١٦,٨٤٦,٧٠٩      أرباح الفرتة قبل ضريبة الدخل
 )  ٥,١٠٧,١١٥  (  )  ١,١١٠,٣٧١  (  ١٢  ضريبة الدخل

      ١٣٦,٣٨٥,٧٥٨        ١٥,٧٣٦,٣٣٨      أرباح الفرتة صايف

  :خراآلشامل الدخل ال
  :ها الحقاً ضمن األرباح أو الخسائرالبنود التي يمكن تصنيف
      ١٨٠,٦٦٤,٨٩١    )  ٩,٣٩٥,٥٢٨(  ٧  للبيع املتوفرةاملالية  لالستثماراتالتغري يف القيمة العادلة 

  )  ٢٧,٠٩٩,٧٣٤(      ١,٤٠٩,٣٣٠    ٧  ضريبية مؤجلة )مطلوبات/ (موجودات

    ١٥٣,٥٦٥,١٥٧    )  ٧,٩٨٦,١٩٨(  ٧  صايف التغيري يف القيمة العادلة لالستثمارات املالية املتوفرة للبيع

      ٢٨٩,٩٥٠,٩١٥        ٧,٧٥٠,١٤٠      جمموع الدخل الشامل للفرتة

  ٦,٨٢          ٠,٧٩      ١٣  رحبية السهم األساسية و املخففة
          



 

   املرحلية املوجزة املالية املعلوماتأساسياً من  اً تشكل جزء ١٩إىل  ١إن اإليضاحات املرفقة من 
-  -

  
  شركة العقيلة للتأمين التكافلي
  شركة مساهمة مغفلة عامة

  للمساهمين بيان األرباح أوالخسائر و الدخل الشامل اآلخر المرحلي الموجز العائد
  )غير مدقق( 

    
    أيلول ٣٠لفترة الثالثة أشهر المنتهية في       

    ٢٠١٣   ٢٠١٤   إيضاح  
  .س.ل      .س.ل      

  :اإليرادات
      ٢١,٨٨٩,٠٨١        ١٤,٠٦٠,٥٥٠      مراحبة الودائع

      ٥٥١,٣٩٦        ١,٠١٨,٨١٠      اسرتداد خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها
    ٢,٧٠٦,٣٥٠        -        ثائقملة الو حلخمصص مقابل قرض حسن  اسرتداد

  ١,٦٧٥,٤٠٤        ٥,٥٧١,٠٠٣    ١٧  نصيب املسامهني من املصاريف اإلدارية و العمومية
      ٦١,١٣١,٧٧٣        ٢٥,٦٥٧,٢٦٤      إيرادات أخرى و أرباح فروقات أسعار صرف 

          ٨٧,٩٥٤,٠٠٤        ٤٦,٣٠٧,٦٢٧      
  :املصاريف

    -      )  ١١,٣٠٤,٧٠٠(    خمصص مقابل قرض حسن حلملة الوثائق
        )١١,٣٠٤,٧٠٠  (      -    
   

     ٨٧,٩٥٤,٠٠٤        ٣٥,٠٠٢,٩٢٧      أرباح الفرتة قبل ضريبة الدخل
 )  ٢,٠٩١,٧٣٩  (  )    ١٩,٤٣٨  (    ضريبة الدخلمصروف 

      ٨٥,٨٦٢,٢٦٥        ٣٤,٩٨٣,٤٨٩      صايف أرباح الفرتة
  :خراآلشامل الدخل ال

  :ئرالبنود التي يمكن تصنيفها الحقاً ضمن األرباح أو الخسا
      ٦٨,٣٨٦,٢٠٢    )  ٦,١٣٧,٢٠١  (    للبيع املتوفرةاملالية  لالستثماراتالتغري يف القيمة العادلة 

  )  ١٠,٢٥٧,٩٣٠(        ٩٢٠,٥٨١      ضريبية مؤجلة )مطلوبات/ (موجودات

    ٥٨,١٢٨,٢٧٢    )  ٥,٢١٦,٦٢٠  (    صايف التغيري يف القيمة العادلة لالستثمارات املالية املتوفرة للبيع

      ١٤٣,٩٩٠,٥٣٧        ٢٩,٧٦٦,٨٦٩      لدخل الشامل للفرتةجمموع ا

    ٤,٢٩          ١,٧٥        السهم األساسية و املخففة  رحبية
    



 

   املرحلية املوجزة املالية املعلوماتأساسياً من  اً تشكل جزء ١٩إىل  ١إن اإليضاحات املرفقة من 
-  -

  شركة العقيلة للتأمين التكافلي
  شركة مساهمة مغفلة عامة

 في حقوق حملة الوثائق المرحلي الموجز التغييرات بيان
  )غير مدقق(

    
  

  قرض حسن من      فيالمتراكم العجز     
    المجموع      المساهمين    حملة الوثائققوق ح    
  .س.ل      .س.ل      .س.ل    

  
    -          ٧٥,٣٨٠,٣٩٦    )  ٧٥,٣٨٠,٣٩٦(  ٢٠١٤كانون الثاين   ١الرصيد كما يف 

  )  ٦٤,٩٠٣,٨٠٧(      -      )  ٦٤,٩٠٣,٨٠٧(  صايف عجز حقوق محلة الوثائق للفرتة
    ٦٤,٩٠٣,٨٠٧        ٦٤,٩٠٣,٨٠٧        -      قرض حسن من املسامهني

    -          ١٤٠,٢٨٤,٢٠٣    )  ١٤٠,٢٨٤,٢٠٣(  ٢٠١٤ أيلول ٣٠رصيد كما يف ال
  

    -          ٦٧,٤٥٦,٤٠١    )  ٦٧,٤٥٦,٤٠١(  ٢٠١٣كانون الثاين   ١الرصيد كما يف 
  )  ١١,٣٧١,٥٨٧(      -      )  ١١,٣٧١,٥٨٧(  صايف عجز حقوق محلة الوثائق للفرتة

    ١١,٣٧١,٥٨٧        ١١,٣٧١,٥٨٧        -      قرض حسن من املسامهني

    -          ٧٨,٨٢٧,٩٨٨    )  ٧٨,٨٢٧,٩٨٨(  ٢٠١٣ أيلول ٣٠لرصيد كما يف ا
  



 

  املرحلية املوجزة املالية املعلوماتتشكل جزًء أساسياً من  ١٩إىل  ١إن اإليضاحات املرفقة من 
 -  -

  شركة العقيلة للتأمين التكافلي
  شركة مساهمة مغفلة عامة

  بيان التغييرات في حقوق المساهمين المرحلي الموجز
  )غير مدقق(

      
  إحتياطي القيمة                 
  صافي      /أرباح مدورة      لالستثماراتالعادلة                 
    المجموع      أرباح الفترة      )خسائر متراكمة(      للبيع المتوفرةالمالية      احتياطي قانوني      س المالرأ    
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل    

    ٢,٢١٩,٥١٠,٦٥٣        -          ٤٤,٥٠٤,١٩٥        ١٤٠,٨٥٧,١٧٥        ٣٤,١٤٩,٢٨٣      ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ٢٠١٤كانون الثاين   ١الرصيدكما يف 
  )  ٧,٩٨٦,١٩٨(      -          -      )    ٧,٩٨٦,١٩٨(      -          -  للبيع املتوفرةاملالية  لالستثماراتيف القيمة العادلة  التغري

      ١٥,٧٣٦,٣٣٨        ١٥,٧٣٦,٣٣٨        -          -          -          -      ٢٠١٤ أيلول ٣٠الدخل الشامل للفرتة املنتهية يف 

    ٢,٢٢٧,٢٦٠,٧٩٣        ١٥,٧٣٦,٣٣٨        ٤٤,٥٠٤,١٩٥        ١٣٢,٨٧٠,٩٧٧        ٨٣٣٤,١٤٩,٢      ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠     ٢٠١٤ أيلول ٣٠الرصيد كما يف 
  

    ١,٩٠٧,٨٥٣,٠٤١        -      )    ٩٨,٨٩٧,٣٤٠(  )    ١٠,٦٦٨,٧٢٧(      ١٧,٤١٩,١٠٨      ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ٢٠١٣كانون الثاين   ١الرصيدكما يف 
    ١٥٣,٥٦٥,١٥٧        -          -          ١٥٣,٥٦٥,١٥٧        -          -  لالستثمارات املالية املتوفرة للبيعالتغري يف القيمة العادلة 

    ١٣٦,٣٨٥,٧٥٨        ١٣٦,٣٨٥,٧٥٨        -          -          -          -      ٢٠١٣ أيلول ٣٠الدخل الشامل للفرتة املنتهية يف 

  ٢,١٩٧,٨٠٣,٩٥٦        ١٣٦,٣٨٥,٧٥٨    )    ٩٨,٨٩٧,٣٤٠(      ١٤٢,٨٩٦,٤٣٠        ١٧,٤١٩,١٠٨      ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠     ٢٠١٣ أيلول ٣٠الرصيد كما يف 



 

  املرحلية املوجزة املالية املعلوماتتشكل جزًء أساسياً من  ١٩إىل  ١إن اإليضاحات املرفقة من 
 

-  -

  كة العقيلة للتأمين التكافلي شر 
  شركة مساهمة مغفلة عامة

  بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز
  )غير مدقق(

    

     أيلول ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةلفترة       
    ٢٠١٣   ٢٠١٤    إيضاح  

  .س.ل          .س.ل        :التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية
      ١٤١,٤٩٢,٨٧٣       ١٦,٨٤٦,٧٠٩      الفرتة قبل ضريبة الدخل أرباح  
    ٦,٧٢٦,٧١١       ١٧,٠٤٥,٢٧٤        االستهالكات واإلطفاءات  
      ١١,٣٧١,٥٨٧       ٦٤,٩٠٣,٨٠٧      خمصص مقابل قرض حسن حلملة الوثائق  
  )    ٥٨,٣٢٨,٨٢١(     ١,٢٨٠,٠٧٥    ١٤  صايف التغري يف احتياطي أقساط غري مكتسبة  
  ٥٦,٦٢٣,٥٠١       ٧٤,١٥٦,٣٦٩    ١٤  يةصايف التغري يف احتياطي مطالبات قيد التسو   
  ٥٥,٢٤٠,٧١٦       ٤٣,٠٤٠,٦٨٩    ١٤  صايف التغري يف احتياطي مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها  
  -      )    ٣٠,٠٠٠(      مادية أرباح بيع أصول ثابتة  
      ٢٥٧,٢٩١    )  ١,٣٨٩,٤٥٣(      خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها)/ اسرتداد(  
      -      )  ١,٢٥٤,١٩١(  ١٤  مطالبات قيد التسويةفروقات أسعار صرف احتياطي  أرباح  
  -           ٧٠,٣٥٥    ١٤  خسائر فروقات أسعار صرف احتياطي مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها  
    -      )  ٣٧,٢٣٦,٤٥٦(      أرباح فروقات أسعار صرف ودائع لدى املصارف  
      -      )  ٤,٤٩٩,٢٥١(    أرباح فروقات أسعار صرف أخرى  
          ٢١٣,٣٨٣,٨٥٨       ١٧٢,٩٣٣,٩٢٧      
  )    ٣٢,٤٥٥,٨٠٢(  )  ١١,١٧٩,٩٢٤(    الزيادة يف عمالء مدينون، وسطاء، ووكالء تأمني  
)    ١١,٣٧١,٥٨٧  (  )  ٦٤,٩٠٣,٨٠٧(    الزيادة يف قرض حسن حلملة الوثائق  
  )    ٨,١٩٣,١٠٦(     ٥,٠٠٥,٤٣٧      يف حسابات مدينة من شركات التأمني وإعادة التأمني )الزيادة/ (النقص  
      ٩,٥٠٢,٤٣١    )    ١٠٦,٠٠٤(    أطراف ذات العالقة -يف ذمم مدينة النقص)/ ةالزياد(  
  )    ٧,٩٠٤,٢٣٧  (     ١٦,٢٠٤,٦٩٥    مقبوضة وموجودات أخرى يف أرباح مراحبة مستحقة غري )الزيادة(/ النقص  
      ١٩,٥٦٠,١٥٤    )  ١٥,٤٩٥,٥٦٣(    الزيادة يف حسابات دائنة لشركات التأمني وإعادة التأمني)/ النقص(  
      -      )    ٣٣,٨٩١(      أطراف ذات عالقة -يف ذمم دائنة النقص  
  )    ٨,٩١١,٦٩٣(  )    ٤٣٨,٩٠٢(    النقص يف ذمم دائنة ودائنون خمتلفون  
  )    ٨,٢١٥,٢٤٧(  )  ٥,٠٦٧,٧٣٣(  ١٢  ضريبة دخل مدفوعة  
      ١٦٥,٣٩٤,٧٧١        ٩٦,٩١٨,٢٣٥      صايف األموال الناجتة عن النشاطات التشغيلية    

  :النقدية من النشاطات االستثماريةالتدفقات 
  )    ١٠,٩٣٩,٠٠٦(    )  ٤,٦٣١,١٧٤(    الزيادة يف ودائع ألجل لدى املصارف  
  -           ٧٧٠,٣٤٨      متحصالت من بيع موجودات ثابتة مادية   
      -      )  ٤,٥٣١,٢٢٤(  ٧  شراء استثمارات مالية متوفرة للبيع  
  )    ٢٧٩,٩٩٧,١١٦(  )  ٤,٢٢٩,٣٥٠(    شراء موجودات ثابتة مادية  
  )    ١٢٧,٢١٩,٠٠٣  (  )    ١٢,٦٢١,٤٠٠(    صايف األموال املستخدمة يف النشاطات االستثمارية    

      ٣٨,١٧٥,٧٦٨       ٨٤,٢٩٦,٨٣٥      الزيادة يف النقد وما يوازي النقدصايف 
    ٢١٠,٩٦٠,٦٥٨       ٢٤٦,٨٠٥,٢٩٧    ٥  النقد وما يوازي النقد يف بداية الفرتة
    -         ٥,٧٤١,٢٨٤        د وما يوازي النقدخسائر فروقات أسعار صرف النق

اية الفرتة     ٢٤٩,١٣٦,٤٢٦       ٣٣٦,٨٤٣,٤١٦    ٥  النقد وما يوازي النقد يف 



 

 -  -

  شركة العقيلة للتأمين التكافلي
  شركة مساهمة مغفلة عامة

 المرحلية الموجزةالمعلومات المالية حات حول إيضا
  ٢٠١٤ أيلول ٣٠ة أشهر المنتهية في سعلفترة الت

  )مدققة غير(
        

   معلومات عامة   -١
وفقاً و  ٢٠٠٦كانون األول   ٢٨بتاريخ .) و.م/  ٨٦(مبوجب قرار رئاسة جملس الوزراء رقم  عامة.م.م.ش شركة العقيلة للتأمني التكافليسست تأ

اإلشراف نظمة اليت تضعها هيئة وتعليماته التنفيذية واأل ٢٠٠٥لعام  ٤٣وألحكام املرسوم التشريعي رقم  ٢٠٠٤لعام  ٦٨رقم التشريعي للمرسوم 
حتت الرقم  حملافظة دمشق سجلت الشركة يف السجل التجاري .١٩٤٩لعام  ١٤٩ رقم على التأمني يف سورية ووفقًا ألحكام قانون التجارة

بالقرار يف سورية  التأمنيعلى اإلشراف مت ترخيص الشركة من قبل هيئة  .كشركة مسامهة مغفلة عامة  ٢٠٠٨ كانون الثاين ٢١بتاريخ  ١٥١٨٥
  .٢٠٠٨ أذار ٢٧بتاريخ  ١٥١/١٠٠رقم 

  .مبا ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية يف كافة فروع التأمني التكافلي اإلسالمي غاية الشركة مزاولة أعمال التأمني
  
  معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلةتطبيق   - ٢

وجلنــة ) IASB(بتطبيــق مجيــع املعــايري والتفســريات املعدلــة واجلديــدة الصــادرة عــن جملــس معــايري احملاســبة الدوليــة قامــت الشــركة  ،يف الفــرتة احلاليــة
  للفــــــــرتات احملاســـــــبية الــــــــيت تبـــــــدأ مــــــــن س والـــــــيت ختــــــــص وتســـــــري علـــــــى نشــــــــاطات الشـــــــركةالتابعـــــــة للمجلــــــــ) IFRIC(إعـــــــداد التقـــــــارير املاليــــــــة 

  .٢٠١٤كانون الثاين   ١

امل يطرأ أي تعديل على ا   .ملعلومات املالية املرحلية املوجزة جراء تطبيق هذه املعايري وتفسريا
  
  السياسات المحاسبية  -٣

 إعداد املعلومات املالية املرحلية املوجزة والسياسات احملاسبية

  للمعيار احملاسيب الدويل رقم وفقاً  ٢٠١٤ أيلول ٣٠أشهر املنتهية يف  التسعةجرى إعداد املعلومات املالية املرحلية املوجزة املرفقة لفرتة 
إن السياسات احملاسبية املتبعة وطرق االحتساب . وقوانني وأنظمة التأمني املرعية يف اجلمهورية العربية السورية "التقارير املالية املرحلية" ٣٤ 

   نات املالية املدققة للسنة املنتهية يفاملستخدمة يف إعداد املعلومات املالية املرحلية املوجزة تتفق مع تلك املستخدمة يف إعداد البيا
  .٢٠١٣كانون األول   ٣١

معايري الدولية إن املعلومات املالية املرحلية املوجزة ال تتضمن كافة املعلومات واإليضاحات املطلوبة للمعلومات املالية السنوية و املعدة وفقًا لل
ال متثل بالضرورة مؤشرًا على النتائج املتوقعة للسنة  ٢٠١٤ أيلول ٣٠أشهر املنتهية يف  التسعةللتقارير املالية، كما أن نتائج أعمال الشركة لفرتة 

  .٢٠١٤كانون األول   ٣١املنتهية يف
تظهر . ستثمارات املالية املتوفرة للبيع واليت تظهر بالقيمة العادلةباستثناء اال جرى إعداد املعلومات املالية املرحلية املوجزة على أساس الكلفة التارخيية

  .، العملة التشغيلية للشركة وعملة االقتصاد.)س.ل(املعلومات املالية املرحلية املوجزة باللرية السورية 



 

 
-  -

  :األجنبية العمالت حتويل   - أ

 تاريخ بالعمالت غري اللرية السورية يتم حتويلها اىل اللرية السورية باستعمال أسعار الصرف السائدة يف الفرتةإن العمليات اجلارية خالل 
 املعلوماتجيري إعادة حتويل أرصدة املوجودات واملطلوبات املالية بتلك العمالت على أساس أسعار الصرف السائدة يف تاريخ . العملية
  .أما أرصدة املوجودات واملطلوبات غري املالية وحقوق الشركاء فيتم حتويلها على أساس سعر الصرف التارخيي .املرحلية املوجزة املالية

  .املوجزاملرحلي  خراخلسائر والدخل الشامل اآل بيان األرباح أوالصرف الناجتة جراء هذه العمليات يف  خسائر فروقات تم قيد أرباح أوي
  :بلغت أسعار صرف العمالت األجنبية كما يلي

  كانون األول  ٣١كما في        أيلول ٣٠كما في       
    ٢٠١٣      )غير مدققة( ٢٠١٤      
  .س.ل      .س.ل      
  ١٤١,٨٠      ١٦١,١٥    ر أمريكيدوال  
    ١٩٥,٥٩      ٢٠٤,٥٤    يورو  

  :التكافلي التأمني عقود  -ب

دف املسامهة الفعلية يف حساب ) له املؤمن( وبني املشرتك) التأمني شركة( األول الفريق بني عقد عن كناية هوالتأمني التكافلي  عقد إن
دف احلصول على منفعة التكاف املشرتكني  تعترب .ل الرئيسية أو منافع التكافل اإلضافية وفق أحكام وشروط العقدالتكافلي وذلك 
  .العقود إصدار عند إيراداتي التأمني التكافل عقود على األقساط

إدارة حمفظة (كما تتبع الشركة نظام التكافل بالوكالة إلدارة العمليات التأمينية . نشاطها وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية الشركةمتارس 
الفائض للفرتة يعود إىل محلة الوثائق مبوجب شروط وأحكام عقود التأمني، حتصل الشركة على ) / العجز(ونتيجة لذلك فإن ) لتأمنيا

  .من فائض التأمني بعد تغطية العجز يف صندوق محلة الوثائق% ٦٦عمولة لقاء القيام بإدارة أعمال التأمني بنسبة 

 يتم و التأمني على اإلشراف هيئة لدى مقبول اكتواري خبري رأي على بناءً  احلياة على بالتأمني لقاملتع احلسايب االحتياطي احتساب يتم
 بيان يف كإيرادات واملسجلة املستحقة غري األقساط قيمة ملقابلة التأمني على اإلشراف هيئة لتعليمات وفقاً  الفين االحتياطي احتساب

  :ا املكتتب األقساط حجم من التالية للنسب وفقاً  حيتسب وهو اآلخر الشامل الدخلو األرباح أو اخلسائر 
  كانون األول  ٣١كما في        أيلول ٣٠كما في       
    ٢٠١٣      )غير مدققة( ٢٠١٤      
      %      %  
    ٢٥      ٢٥    بضائع-البحري النقل تأمني  
    ١٠٠      ١٠٠    املسافرين تأمني  
    ٤٠      ٤٠    التأمني فروع باقي و العامة التأمينات  
    ٤٠      ٤٠    للسيارات إلزامي تأمني  
    ٦٠      ٦٠    الصحي التأمني  
  ١٠٠      ١٠٠     طويلة آلجال تأمينات  

  



 

 
-  -

  :التأمني التكافلي عقود التزامات  -ج

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

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

باملئـة مـن ٧,٥باملئـة مـن قيمـة مطالبـات حتـت التسـوية أو ١٥ما أكثر أيه  وإلزامي السيارات مجيع فروع التأمني عدا التأمني الصحي
ا    .لكل فرع من فروع التأمني ملدة سنة كاملة قيمة األقساط املكتتب 

  .لسنة كاملة باملئة من املطالبات املدفوعة ١٥  التأمني الصحي 
مـن  باملئـة٧,٥قيمـة مطالبـات حتـت التسـوية أو باملئـة مـن ١٥أيهما أكثر   إلزامي السيارات 

ا للسنة املنتهية يف    ٢٠١٤ أيلول ٣٠صايف األقساط املكتتب 

 سـنوات ةثالثـ ملـدة احتجازه فيتم اإللزامي التأمني فرع عدا واحدة سنة ملدة التأمني فروع جلميع عنها يبلغ ومل حصلت مطالبات احتجاز يتم
بشــكل ) للعقــود املنتهيــة(لبــات حصــلت ومل يبلـغ عنهــا لفــرع السـفر كمـا يــتم اإلفــراج عـن احتيــاطي مطا .٢٠١١ تشــرين األول ١ابتـداًء مــن 

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

  :التأمني التكافلي إعادة عمليات   -د

 إعادة شركات ةوحص التأمني إعادة شركات من املقبوضة والعمولة األقساط من التأمني إعادة شركات حصة احتساب الشركة اعتمدت لقد
 يف وسجلت معها معقودة اتفاقيات أساس على عنها يبلغ ومل حصلت اليت املطالبات و التسوية وحتت املدفوعة املطالبات من التأمني

  .الشركات هذه حسابات
  :ةو احلسابي ةالفني ةحتياطيمن االحصة معيدي التأمني    -هـ

 الفعلية املبالغ وإمجايل هلم املقدمة الفعلية اإلسنادات أساس على احلسايب و الفين حتياطياال من التأمني معيدي حصة احتساب يتم
  . احلسايب و الفين لإلحتياطي العائدة
ا ويتم املايل الوضع بيان يف مدينة كذمم احلسايب و 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 مطالبات حصلت  -

مطالبـات حتـت حصـة معيـدي التـأمني مـن  باملئة من قيمة١٥أيهما أكثر   وإلزامي السيارات  مجيع فروع التأمني عدا التأمني الصحي
  أقساط إعادة التأمني العائدة لنفس السنة باملئة من٧,٥التسوية أو 

  .لسنة كاملة باملئة من حصة معيدي التأمني من املطالبات املدفوعة ١٥  ي التأمني الصح
قيمـة مطالبـات حتـت باملئة من حصة معيـدي التـأمني مـن ١٥أيهما أكثر   إلزامي السيارات 

باملئـــة مـــن حصـــة معيـــدي التـــأمني مـــن صـــايف األقســـاط  ٧,٥ والتســـوية أ
ا للسنة املنتهية يف    ٢٠١٤ أيلول ٣٠املكتتب 

كما يتم اإلفراج عن احتياطي   .واحدة سنة ملدة التأمني فروع جلميع عنها يبلغ ومل حصلت مطالبات حصة معيدي التأمني من جازاحت يتم
اية الربع التايل للربع الذي مت االحتجاز فيه) للعقود املنتهية(مطالبات حصلت ومل يبلغ عنها لفرع السفر    .بشكل ربع سنوي يف 



 

 
-  -

  :املدفوعة املطالبات  -و

سرتدادات والتعويضات املتوجبة حلاملي عقود التأمني بعد تنـزيل اال الفرتةاليت متثل التعويضات املسددة خالل  املدفوعةتظهر املطالبات 
  .املطالبات املدفوعة عند حتصيلها سرتدادات املستحقة عنتقوم الشركة بقيد اال .املستحقة عنها

  :املوجودات واملطلوبات املالية  -ز

  .تصبح الشركة طرفاً يف الشروط التعاقدية لألدوات املالية عندما بيان الوضع املايلعرتاف باملوجودات و املطلوبات املالية يف يتم اال
 تظهر الذمم املدينة وذمم العمالء و الوكالء و وسطاء التأمني بقيمتها االمسية بعد تنـزيل مؤونات مناسبة للقيم غري القابلة للتحصيل

  .ظهر الذمم الدائنة وذمم شركات إعادة التأمني بقيمتها االمسيةت. املتوقعة
  :يوازي النقد وما النقد   -ح

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

  واالفتراضات للتقديرات أساسية مصادرو  مهمة محاسبية أحكام   - ٤
 غـري للموجـودات واملطلوبـات الدفرتيـة بالقيمـة متعلقـة وافرتاضـات تقـديرات تسـتعمل أن الشـركة إدارة علـى احملاسـبية، السياسـات تطبيـق سـياق يف

 ختتلـف وقـد  .صـلة ذات أخـرى تعتـرب امـلعو  وعلـى اخلـربة عامـل علـى ابه املتعلقـة واالفرتاضـات التقـديرات هـذه تعتمـد  .أخـرى مصادر من املتوفرة

 مراجعـة عـن الناجتـة بالفروقـات يعـرتف . دوري بشـكل واالفرتاضـات التقـديرات مراجعـة تـتم .واالفرتاضـات التقـديرات هـذه عـن الفعليـة النتـائج

وفـرتات  املراجعـة فـرتة يف أو الفـرتة، هـذه لـىع حصـرياً  تـؤثر املراجعـة هـذه كانـت إذا وذلـك التقـديرات تراجـع فيهـا الـيت الفـرتة يف احملاسـبية التقـديرات
  .الحقة وفرتات احلالية الفرتة على املراجعة تؤثر كانت إذا الحقة

  :املدينةالتأمني التكافلي خنفاض قيمة ذمم ا  -أ

خنفـاض احتديد وجـود ان . يتم تقدير القيمة القابلة للتحصيل من ذمم التأمني املدينة عند وجود إمكانية عدم حتصيل تلك الذمم بشكل كامل
التــأمني و كــذلك لشــركات التــأمني، و   وثــائق حلملــةيف قيمــة ذمــم التــأمني املدينــة، يتطلــب مــن اإلدارة تقيــيم مســتوى املــالءة و الســيولة املاليــة 

و رأي اإلدارة  الفـــرتةعلـــى املعلومــات التارخييــة للشـــركة و الدراســات التفصـــيلية الــيت متـــت خــالل  كــذلك يــتم مراجعـــة نســب التحصـــيالت بنــاءً 
يـتم إثبـات الفـرق بـني املبـالغ الـيت . يتم اثبات الفـرق بـني املبـالغ املتوقـع حتصـيلها و القيمـة الدفرتيـة كمصـاريف يف بيـان الـدخل. القانونية للشركة

ا التحصيل يتم حتصيلها فعلياً    .خالل الفرتات املستقبلية و املبالغ املتوقعة يف بيان الدخل يف الفرتة اليت يتم 

  :التأمني التكافليلتزامات الناجتة عن املطالبات املوقوفة لعقود تقييم اال -ب

حيـث هنالـك عوامـل غـري مؤكـدة . يعترب تقدير اإللتزامات الناجتة عن املطالبات املوقوفة لعقود التأمني على أنـه أكثـر التوقعـات احلسـابية للشـركة
لتزامـات الناشـئة لكـل مـن تقـدير االيـتم . م الشـركة بتسـديده الحقـا مقابـل هـذه املطالبـاتلتـزام الـيت سـتقو ب أخـذها باالعتبـار عنـد تقـدير االجيـ

ان االلتزام للمطالبات املبلـغ عنهـا و الـيت مل يـتم سـدادها يـتم تقـديرها اسـتنادا . املركز املايلالقيمة املتوقعة لتكاليف املطالبات املبلغ عنها بتاريخ 
يــتم إعــادة تقيــيم املطالبــات لكفايتهــا و يــتم تعــديل  املركــز املــايلكمــا يف تــاريخ . بلغــت للفــرعأُ علــى حــدة  اىل املعلومــات املتعلقــة بكــل مطالبــة

  .املخصص بناًء على ذلك



 

 
-  -

  :املادية الثابتة املوجوداتاستهالكات  -جـ

ايـة العمـر االنتـاجي لألصـل تقوم الشركة مبراجعة االعمار االنتاجية املقدرة لألصول الثابتة املادية وطريقـة االسـتهالك املطبقـة و  قيمـة النفايـة يف 
اية كل دورة مالية  .يف 

  :غري املادية املوجودات الثابتةاطفاء   -د

اية كل دورة مالية طفاءاملادية وطريقة اال غريتقوم الشركة مبراجعة االعمار االنتاجية املقدرة لألصول    .يف 

 :زمةتدين قيمة املوجودات وتكوين املؤونات الال  -هـ

ــا اجلمهوريــة العربيــة الســورية، قامــت اإلدارة بتقــدير القيمــة االســرتدادية لألصــول باعتقــاد اإلدارة، ال توجــد . يف ظــل الظــروف الراهنــة الــيت متــر 
 .مؤشرات لتكوين مؤونات تدين إضافية

 :مبدأ االستمرارية  -و

طلبـات معيـار احملاسـبة الـدويل تأسـاس مبـدأ االسـتمرارية وذلـك حسـب م قامت اإلدارة بتقييم مدى قدرة الشركة على االسـتمرار يف العمـل علـى
ـا . اعتمدت االدارة بتقييمها على جمموعة من املؤشرات املالية والتشغيلية. ١رقم  تعتقد االدارة أنـه وبـالرغم مـن حالـة عـدم االسـتقرار الـيت متـر 

بنــاًء . الشــركة متتلـك املـوارد الكافيـة لالسـتمرار بالعمــل يف املـدى املسـتقبلي املنظـوراجلمهوريـة العربيـة السـورية وحالـة عــدم اليقـني املسـتقبلية، فـإن 
  .عليه فقد مت إعداد القوائم املالية على أساس مبدأ االستمرارية

  
  النقد وازييما نقد و ال  -٥

    :يتكون هذا البند مما يلي
    )غير مدققة( ٢٠١٤ أيلول ٣٠كما في     
          القيمة المقابلة          
    المجموع     للعمالت األجنبية      الليرة السورية    
  س.ل     س.ل      س.ل    

  نمساهمو 
    ٦,٩٧٩,٥٣٠    ٤,٥٧٧,٤٠٠    ٢,٤٠٢,١٣٠    لدى املصارفحسابات جارية 

    ٠٠٠,٠٠٠,١٠٠    -      ٠٠٠,٠٠٠,١٠٠  فرتة ثالثة أشهر أو أقلودائع استحقاقها األصلي خالل 
  ١٠٦,٩٧٩,٥٣٠    ٤,٥٧٧,٤٠٠    ١٠٢,٤٠٢,١٣٠    

      

  الوثائق حملة
    ١,٤٦٢,٩٧٠    ١,١٣١,٤٣٤    ٣٣١,٥٣٦  النقد يف الصندوق
    ١٧٨,٤٠٠,٩١٦    ٦٢,١٣٢,١٨٣    ١١٦,٢٦٨,٧٣٣  لدى املصارفحسابات جارية 

    ٥٠,٠٠٠,٠٠٠    -      ٥٠,٠٠٠,٠٠٠  ودائع استحقاقها األصلي خالل فرتة ثالثة أشهر أو أقل
  ٢٢٩,٨٦٣,٨٨٦    ٦٣,٢٦٣,٦١٧    ١٦٦,٦٠٠,٢٦٩    

  ٣٣٦,٨٤٣,٤١٦    ٤١,٠١٧٦٧,٨    ٢٦٩,٠٠٢,٣٩٩    



 

 
-  -

  
    ٢٠١٣كانون األول   ٣١كما في     
          القيمة المقابلة          
    المجموع     للعمالت األجنبية      الليرة السورية    
  .س.ل     .س.ل      .س.ل    

  نمساهمو 
    ٢٨,٣١١,٠٢١    ٢,٠٢٩,٧١٥    ٢٦,٢٨١,٣٠٦  لدى املصارفحسابات جارية 

    ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠    -      ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠  هر أو أقلودائع استحقاقها األصلي خالل فرتة ثالثة أش
  ١٢٨,٣١١,٠٢١    ٢,٠٢٩,٧١٥    ١٢٦,٢٨١,٣٠٦    

  حملة الوثائق
    ٢,٥٨٧,١٩٢    ١,١٧٧,٦٠٧    ١,٤٠٩,٥٨٥  النقد يف الصندوق
    ١١٥,٩٠٧,٠٨٤    ٢٩,٨٣٧,٦٩٦    ٣٨٨,٠٦٩,٦٨  لدى املصارفحسابات جارية 

  ,١١٨,٤٩٤,٢٧٦    ٣١,٠١٥,٣٠٣    ٤٧٨,٩٧٣٨٧    

  ٢٤٦,٨٠٥,٢٩٧    ٣,٠٤٥,٠١٨٣    ٢١٣,٧٦٠,٢٧٩    
  
  ودائع ألجل لدى المصارف  -٦

  :يتكون هذا البند مما يلي
    )غير مدققة( ٢٠١٤ أيلول ٣٠كما في     
          القيمة المقابلة          
    المجموع     للعمالت األجنبية      الليرة السورية    
  س.ل     س.ل      س.ل    

    ٩١٠,٤٦٩,٥٥٦    ٢٨٥,٨٤٨,٠٣١    ٦٢٤,٦٢١,٥٢٥  مسامهون -ودائع تستحق خالل سنة
    ٦٦٧,٦٦٣,٣٢٦    ٢٤,٢٦٣,٣٢٦    ٦٤٣,٤٠٠,٠٠٠  محلة الوثائق -ودائع تستحق خالل سنة

  ١,٥٧٨,١٣٢,٨٨٢    ٣١٠,١١١,٣٥٧    ١,٢٦٨,٠٢١,٥٢٥    
  

    ٢٠١٣ كانون األول ٣١كما في     
          القيمة المقابلة          
    المجموع     للعمالت األجنبية      الليرة السورية    
  س.ل     س.ل      س.ل    

    ٨٢١,٥١٦,١١٣    ٢٥١,٥١٦,١١٣    ٥٧٠,٠٠٠,٠٠٠  مسامهون -ئع تستحق خالل سنةودا
    ٧١٤,٧٤٩,١٣٩    ٢١,٣٤٩,١٣٩    ٦٩٣,٤٠٠,٠٠٠  محلة الوثائق -ودائع تستحق خالل سنة

  ٢٦٥,٢٥٢٥٣٦,١,    ٢٧٢,٨٦٥,٢٥٢    ١,٢٦٣,٤٠٠,٠٠٠  



 

 

-  -

  استثمارات مالية متوفرة للبيع  -٧

  :مما يليتتكون االستثمارات املالية املتوفرة للبيع 
    شركات غير مدرجة في سوق األوراق المالية      شركات مدرجة في سوق األوراق المالية             
    المجموع      شركات اتصاالت      شركات سياحية      شركات صناعية      بنوك      شركات صناعية    بنوك        

    .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل    الكلفة التاريخية
    ٧٨٦,٠٤٢,٨٢٦    ٩٩,٩٩٠,٠٠٠    ٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠    ٤١,٠١٥,٤١٩    ٢٧,٨٩٦,١٥٧    ٨٦,٧٢٤,٠٩٤    ١٨٠,٤١٧,١٥٦  ٢٠١٣ الثاينكانون   ١كما يف الرصيد  
    ٧٨٦,٠٤٢,٨٢٦    ٩٩,٩٩٠,٠٠٠    ٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠    ٤١,٠١٥,٤١٩    ٢٧,٨٩٦,١٥٧    ٨٦,٧٢٤,٠٩٤    ١٨٠,٤١٧,١٥٦  ٢٠١٣كانون األول   ٣١كما يف الرصيد  

    ٤,٥٣١,٢٢٤    -      -      -      ٤,٥٣١,٢٢٤    -      -    )ري مدققةغ(إضافات خالل الفرتة 
    ٧٩٠,٥٧٤,٠٥٠    ٩٩,٩٩٠,٠٠٠    ٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠    ٤١,٠١٥,٤١٩    ٣٢,٤٢٧,٣٨١    ٨٦,٧٢٤,٠٩٤    ١٨٠,٤١٧,١٥٦  )غري مدققة( ٢٠١٤ أيلول ٣٠كما يف الرصيد  

  احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات المالية المتوفرة للبيع
  )  ١٢,٥٥١,٤٤٣  (    ٩,٩٠٠,٠٠٠      -      )  ٥,٥٧٧,٢٤٠  (  )  ١,٩٢١,٣٦٠  (    ١٢,٦٧٥,٥٨٣    )  ٢٧,٦٢٨,٤٢٦(  ٢٠١٣ الثاينون كان  ١الرصيد كما يف 

    ٧٦٨,٢٦٥,١٧٨      ٠٠٠٨٠٠,٣٧,      -        ٠٨٠,٨٥٩,١      ١٠٠,٢٠٥,٧      ٧٦٠,٩٨١,٦٥      ٦٥,٤١٩,٨٢٨    التغري يف القيمة العادلة
    ١٦٥,٧١٤,٣٢٥      ٤٧,٧٠٠,٠٠٠      -      )  ٣,٧١٨,١٦٠  (    ٥,٢٨٣,٧٤٠      ٧٨,٦٥٧,٣٤٣      ٣٧,٧٩١,٤٠٢    ٢٠١٣كانون األول   ٣١كما يف الرصيد  

  )  ٩,٣٩٥,٥٢٨  (  )  ٤,٥٠٠,٠٠٠  (    -      )  ٣,٧١٨,١٦٠  (    ٧,٩٦٧,٨٧٤    )  ٣,١٦٥,٥٩٢  (  )  ٥,٩٧٩,٦٥٠  (  )غري مدققة( التغري يف القيمة العادلة
    ١٥٦,٣١٨,٧٩٧      ٤٣,٢٠٠,٠٠٠      -      )  ٧,٤٣٦,٣٢٠  (    ١٣,٢٥١,٦١٤      ٧٥١,٧٥,٤٩١      ٣١,٨١١,٧٥٢    )غري مدققة( ٢٠١٤ أيلول ٣٠كما يف الرصيد  

  مخصص االنخفاض في القيمة
  )  ١٧١,١٩٤,٥٣٢  (  )  ٥٧,٦٩٠,٠٠٠  (    -      )  ٣,٨٣٣,٨١٩  (  )  ٦,٧٦١,١٩٧  (  )  ٢٨,٤٠١,٨٧٥  (  )  ٧٤,٥٠٧,٦٤١  (  ٢٠١٣ الثاينكانون   ١كما يف الرصيد  
  )  ١٧١,١٩٤,٥٣٢  (  )  ٥٧,٦٩٠,٠٠٠  (    -      )  ٣,٨٣٣,٨١٩  (  )  ٦,٧٦١,١٩٧  (  )  ٢٨,٤٠١,٨٧٥  (  )  ٠٧,٦٤١٧٤,٥  (  ٢٠١٣كانون األول   ٣١كما يف الرصيد  
  )  ١٧١,١٩٤,٥٣٢  (  )  ٥٧,٦٩٠,٠٠٠  (    -      )  ٣,٨٣٣,٨١٩  (  )  ٦,٧٦١,١٩٧  (  )  ٢٨,٤٠١,٨٧٥  (  )  ٧٤,٥٠٧,٦٤١  (  )غري مدققة( ٢٠١٤ أيلول ٣٠كما يف الرصيد  

  صافي القيمة الدفترية

    ٧٧٥,٦٩٨,٣١٥      ٨٥,٥٠٠,٠٠٠      ٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠      ٢٩,٧٤٥,٢٨٠      ٣٨,٩١٧,٧٩٨      ١٣٣,٨١٣,٩٧٠      ١٣٧,٧٢١,٢٦٧    )غري مدققة( ٢٠١٤ أيلول ٣٠ كما يفالرصيد  

    ٧٨٠,٥٦٢,٦١٩      ٩٠,٠٠٠,٠٠٠      ٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠      ٣٣,٤٦٣,٤٤٠      ٢٦,٤١٨,٧٠٠      ١٣٦,٩٧٩,٥٦٢      ٧٠٠,٩١٧,١٤٣    ٢٠١٣كانون األول   ٣١كما يف الرصيد  
  

، كما وافقت إدارة السوق على التداول العام ألسهم هذا ٢٠١٤ أيلول ٣٠، مت إدراج أسهم أحد البنوك اليت مل تكن مدرجة بعد يف سوق دمشق لألوراق املالية كما يف ٢٠١٤شهر تشرين األول  خالل
 .٢٠١٤ تشرين الثاين ٣ابتداًء من البنك 



 

 -  -

  
  

  :ارات املالية املتوفرة للبيع كما يليلالستثم تتلخص حركة احتياطي القيمة العادلة

    ٢٠١٣   )غير مدققة( ٢٠١٤       
  .س.ل      .س.ل        

    ١٠,٦٦٨,٧٢٧  )  ١٤٠,٨٥٧,١٧٥(  السنة/ الرصيد كما يف أول الفرتة
  )  ١٥١,٥٢٥,٩٠٢(    ٧,٩٨٦,١٩٨  صايف التغري يف القيمة العادلة لالستثمارات املالية املتوفرة للبيع

  ) ١٤٠,٨٥٧,١٧٥  (  )  ١٣٢,٨٧٠,٩٧٧( السنة/ ةخر الفرت الرصيد كما يف آ
  

  :ستثمارات املالية املتوفرة للبيع كما يليالتغري يف القيمة العادلة لاليتم حساب صايف 
    )غير مدققة( أيلول ٠٣أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال        
       ٢٠١٣    ٢٠١٤    

  .س.ل      .س.ل        
    ١٨٠,٦٦٤,٨٩١    )  ٩,٣٩٥,٥٢٨(  ية املتوفرة للبيعالتغري يف القيمة العادلة لالستثمارات املال

  )  ٤,٦٨٧,٦٤٠  (    ١,٤٠٩,٣٣٠    ضريبية مؤجلة) مطلوبات/ (موجودات

    ١٧٥,٩٧٧,٢٥١    )  ٧,٩٨٦,١٩٨( صايف التغري يف القيمة العادلة لالستثمارات املالية املتوفرة للبيع
  

  



 

 -  -

    

  ذات عالقةأطراف مع  أرصدة مدينة ودائنة وعمليات  -٨

والدائنة األرصدة املدينة فيما يلي ملخص . وشركات تابعة لكبار املسامهني املسامهنيكبار و  الشرعيةالرقابة وأعضاء هيئة  من املدراء واإلدارة العليا وأعضاء جملس اإلدارة ذات العالقةألطراف تتألف ا
  : عالقةالذات طراف ألل

  كانون األول  ٣١كما في       أيلول ٣٠كما في                    
    ٢٠١٣   )غير مدققة( ٢٠١٤   الجنسية   طبيعة العالقة       
  .س.ل      .س.ل                
  ذات عالقة أطراف -مدينة ذمم  
    ٢,٢٢٩,٨٥٠      ٩٥٧,٤٣٥   ةسوري   شركة تابعة لكبار املسامهني   شركة السويدي للكابالت    
  ٢,٨٤٤,٩١٧    ٢,٧٣٨,٨٧٩    ةسوري      شركة تابعة لكبار املسامهني    شركة الدرويب وشريكه    
    -        ٥,٤٨٤   ةسوري   شركة تابعة لكبار املسامهني   شركة سورية القابضة املسامهة املغفلة     
      ١٥,٨١٣      ١٥,٨١٣    ةسوري   شركة تابعة لكبار املسامهني   صندوق املشرق االستثماري    
  -        ١,٠٩٦    سورية      شركة زميلة    شركة سرييتل موبيل تيليكوم املسامهة املغفلة     
  -        ٩٤٥    سورية      شركة زميلة    مصرف سورية الدويل اإلسالمي    
    ٣٥٦,٢٧٠      ٣٥٦,٢٧٠   ةسوري   رئيس جملس اإلدارة   بديع الدرويب.د    
    ٣٥٠,٩١٠    -      ةسوري      السابق املدير العام    نضال آق بيق    
    ١٨٦,٢٤٦    -    سورية   الشرعية الرقابة هيئة   الشرعية الرقابة أعضاء هيئة    
    ١,٦٨٦,٧٥٣    ٧٥٥,٤٢٨,٢   سورية   علياالدارة اإل   مدراء األقسام واألفرع    
               ٧,٦٧٠,٧٥٩    ٦,٥٠٤,٦٧٧    
  )  ٢,٤٤١,١٨٥(  )    ٧٧٣,٤٨٧(          خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها  
              ٥,٢٢٩,٥٧٤      ٥,٧٣١,١٩٠    



 

 
-  -

  كانون األول  ٣١كما في       أيلول ٣٠كما في                    
    ٢٠١٣   )غير مدققة( ٢٠١٤   الجنسية   عة العالقةطبي       
  .س.ل      .س.ل            ذات عالقة أطراف -دائنة ذمم
    ٣٢,٠٠٠,٠٠٠    ٣٢,٠٠٠,٠٠٠    الكويت      كبار املسامهني    شركة العقيلة لإلجارة والتمويل واالستثمار  
    ٢٦٩,٤١٩      ٤٤٠,٨٢١    اليونان      شركة تابعة لكبار املسامهني    للصناعات املعدنية METKAشركة   
      ٤٧٥,٩٣٢      ٣٥٤,١٤٤    سورية      شركة تابعة لكبار املسامهني    جمموعة وحود التجارية  

        -        ١,١٩٧    سورية      شركة زميلة    سورية –بنك الربكة    
    ١٥,٣٣٨    -      ةسوري      الشرعية الرقابة هيئة    الشرعية الرقابة أعضاء هيئة  
      ١١٧,٠٩٩      ٤١٧,٧٢٨    ةسوري      لياإدارة ع    مدراء األقسام واألفرع  

                  ٣٢,٨٧٧,٧٨٨    ٣٣,٢١٣,٨٩٠    
  

  :فيما يلي ملخص التعامالت مع األطراف ذات العالقة
    )غير مدققة( أيلول ٣٠لمنتهية في أشهر ا التسعةلفترة         
          ٢٠١٣   ٢٠١٤    

  .س.ل      .س.ل      بيان األرباح أو اخلسائر والدخل الشامل اآلخر
  ٨,٧٠٢,١٦٦        ٢,١٢٧,٩٢٥      إيرادات أقساط التأمنيصايف     
    )  ١٧,٧٤٤,٧٩٠(  )  ٤,٢٢٠,٥١٧(    مصاريف رواتب وأتعاب اإلدارة    

  .األقسامو  األفرع دير العام ومدراءواليت تتألف من امل، الفرتةخالل املبالغ املدفوعة لإلدارة العليا  دارةعكس مصاريف رواتب وأتعاب اإلت
  :ون مشكوك يف حتصيلها كما يليتتلخص حركة خمصص دي

    ٢٠١٣   )غير مدققة( ٢٠١٤       
  .س.ل      .س.ل        
      ١٧,٢٣٩,٣٦٨        ٢,٤٤١,١٨٥    السنة /الفرتة الرصيد يف بداية

        )  ١٨٣,٧٩٨,٤١(  )  ١,٦٦٧,٦٩٨(   اسرتدادات
     ٢,٤٤١,١٨٥        ٧٧٣,٤٨٧   السنة/ الفرتة ايةالرصيد يف 



 

 -  -

  ةوالحسابي الفنية اتحتياطيحصة معيدي التأمين من اال  -٩
    :يتكون هذا البند مما يلي

    )غير مدققة( ٢٠١٤ أيلول ٣٠كما في     
          حصة معيدي التأمين من                
  مطالبات حصلت      حصة معيدي التأمين من      حصة معيدي التأمين    
    المجموع      ولم يبلغ عنها      مطالبات تحت التسوية      من إيرادات غير مكتسبة    

    .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل    :التأمين فرع
    ٢,٥٤٦,٧٦٨    -      ١,٥١٩,٩٤٤    ١,٠٢٦,٨٢٤  حياة
    ١٩,٤٦٧,٧٩٢    ١,٨٦١,٥٨٦    ١٢,٤١٠,٥٧٥    ٥,١٩٥,٦٣١  حبري

    ٧,٣٥٦,٠٩٠    ٩٥٩,٤٩٠    ٦,٣٩٦,٦٠٠    -    شامل سيارات 
    ٣٨,٣٤١,٧١٧    ٥,٠٠١,٠٩٤    ٣٣,٣٤٠,٦٢٣    -    إلزامي سيارات 

    ٨,٩٢٥,٢٣٩    ١,٤٢٣,٦٥٤    ٧,٥٠١,٥٨٥    -    صحي
    ٦٧,٧٧٣,٨٢٦    ٨,١١٢,٩٢٥    ٥٤,٠٨٦,١٦٨    ٥,٥٧٤,٧٣٣  حريق

    ٤٤٥,٠٣٢      ١٨,١٣٥    ١٢٠,٩٠٠    ٣٠٥,٩٩٧  هندسي
    ٣٧٦,٤٤٢      ٦٦,٧٣٠    -      ٣٠٩,٧١٢  سفر

    ٣١١,٤١٣,٥٢٧    ٤٠,٥٠٠,٠٠٠    ٢٧٠,٠٠٠,٠٠٠    ٩١٣,٥٢٧  حوادث عامة
    ٤٢٥,٨٩٠      ٤٣,١٢٢      ٣٧,٧٩٣    ٣٤٤,٩٧٥  شخصيةحوادث 

  ٤٥٧,٠٧٢,٣٢٣    ٥٧,٩٨٦,٧٣٦    ٣٨٥,٤١٤,١٨٨    ٦٧١,٣٩٩,١٣    
  

    ٢٠١٣كانون األول   ٣١كما في     
          حصة معيدي التأمين من                
  مطالبات حصلت      حصة معيدي التأمين من      حصة معيدي التأمين    

    المجموع      ولم يبلغ عنها      مطالبات تحت التسوية      من إيرادات غير مكتسبة    
    .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل    :فرع التأمين

    ١,٩٤٨,٣٢٠    -      ١,٥٣١,١٩٣      ٤١٧,١٢٧  حياة
    ١٧,٥٧٢,٤٠٥    ٢,٠١٣,١٤١    ٨,٨٤٨,٧٩٤    ٦,٧١٠,٤٧٠  حبري

    ٧,٣٥٦,٠٩٠    ٩٥٩,٤٩٠    ٦,٣٩٦,٦٠٠    -    شامل سيارات 
    ٣٧,٢٦٥,٥٦١    ٤,٨٦٠,٧٢٥    ٣٢,٤٠٤,٨٣٦    -    إلزامي سيارات 

    ١١,١٤١,٩٦٢    ٣,٦١٣,٣٩٧    ٣,١٠٨,٩١٢    ٤,٤١٩,٦٥٣  صحي
    ١٠٤,٨٠١,٤٨٨    ١٣,١٢٠,٩٤٢    ٨٧,٤٧٢,٩٤٧    ٤,٢٠٧,٥٩٩  حريق

    ٢٠,٠٨٥,٠٣٥    ٣,١٣٨,١٢٠    ١٢٠,٩٠٠    ١٦,٨٢٦,٠١٥  هندسي
      ٥٠٤,١٧٧    ١٤١,٠٧٧    -        ٣٦٣,١٠٠  سفر

    ٣١١,٢٩٨,١٠٠    ٤٠,٥٠٠,٠٠٠    ٢٧٠,٠٠٠,٠٠٠      ٧٩٨,١٠٠  حوادث عامة
    ١٩٤٥٧٢,      ٥٩,٣٧٨      ٣٧,٧٩٣      ٤٧٥,٠٢٣  شخصيةحوادث 

  ٥١٢,٥٤٥,٣٣٢    ٦٨,٤٠٦,٢٧٠    ٤٠٩,٩٢١,٩٧٥    ٣٤,٢١٧,٠٨٧    



 

 
-  -

  الضريبية المؤجلة المطلوبات  -١٠

    ٢٠١٣        )غير مدققة( ٢٠١٤     :يلي تلخص حركة رصيد املطلوبات الضريبية املؤجلة كما
    .س.ل          .س.ل          

    ١,٨٨٢,٧١٧    )  ٢٤,٨٥٧,١٤٩(  السنة/  الفرتةالرصيد يف بداية 
  الناجتة عن التغري الضريبية املؤجلة )املطلوبات/ ( املوجودات

  )  ٢٦,٧٣٩,٨٦٦(      ١,٤٠٩,٣٣٠    )٧إيضاح (تثمارات املالية املتوفرة للبيع يف القيمة العادلة لالس    
اية    )  ٢٤,٨٥٧,١٤٩(  )  ٢٣,٤٤٧,٨١٩(  السنة/  الفرتةالرصيد يف 

  :يلي مت احتساب االلتزامات الضريبية املؤجلة كما
    )غير مدققة(  أيلول ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةلفترة           
         ٢٠١٣        ٢٠١٤    
    .س.ل          .س.ل          

  )    ١٨٠,٦٦٤,٨٩١  (      ٩,٣٩٥,٥٢٨    التغري يف القيمة العادلة لالستثمارات املالية املتوفرة للبيع
    %١٥          %١٥      معدل ضريبة الدخل

  لناجتة عن التغري الضريبية املؤجلة ا )املطلوبات/ (املوجودات
  )    ٢٧,٠٩٩,٧٣٤(        ١,٤٠٩,٣٣٠    يف القيمة العادلة لالستثمارات املالية املتوفرة للبيع    

  

  االحتياطيات الفنية والحسابية  -١١

  :يتكون هذا البند مما يلي
    )غير مدققة( ٢٠١٤ أيلول ٣٠كما في     
  مطالبات احتياطي       احتياطي      احتياطي    
    المجموع      حصلت ولم يبلغ عنها    مطالبات تحت التسوية    إيرادات غير مكتسبة    

    .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل    :فرع التأمين
    ١١,٥٨٨,٦١٧    -      -      ١١,٥٨٨,٦١٧  )ي حسايباحتياط( ادخاري - احلياة

    ٥,٣٣٨,٨٨١    -      ٣,٠٣٩,٨٨٥    ٢,٢٩٨,٩٩٦  )ي حسايباحتياط(احلياة 
    ٣٤,٩٩٤,٧٦٩    ٣,٦٥٠,٥٠٩    ٢٤,٣٣٦,٧٢٢    ٧,٠٠٧,٥٣٨  البحري

    ١٩٨,٧٨٧,٨٠٥    ٢٢,٥٨٠,٩٥٥    ١٥٠,٥٣٩,٧٠٢    ٢٥,٦٦٧,١٤٨  شامل سيارات 
    ٦٣٥,٠٤٠,٦٨٨    ١٧٧,٧٣٦,٨٧٨    ٣٧٩,٥٣٠,٩٧٨    ٧٧,٧٧٢,٨٣٢  إلزامي سيارات 

    ٧٦,٧٣٦,٦٦٥    ٦,٧٩٦,٨٤٨    ٢٩,٥٩٢,٨٧٦    ٤٠,٣٤٦,٩٤١  الصحي
    ٧٥,١٢١,١٢٢    ٨,٩٨٩,٥٩٢    ٥٩,٩٣٠,٦١٤    ٦,٢٠٠,٩١٦  احلريق
    ٥٠٩,٤٩٦      ١٩,٥٠٠    ١٣٠,٠٠٠    ٣٥٩,٩٩٦  سياهلند
  ٧٣٩,٣٢٨    ١٠٩,٦٠٩    -      ٦٢٩,٧١٩  السفر

    ٣١٥,٢٥٢,٤٧٢    ٤٠,٥٠٠,٠٠٠    ٢٧٠,٠٠٠,٠٠٠    ٤,٧٥٢,٤٧٢  احلوادث العامة
      ٤٩٤,٢٧٠      ٥٠,٣١٢      ٤١,٤٦٥    ٤٠٢,٤٩٣  الشخصيةاحلوادث 

  ١١٣,٦٠٤,٣٥٤,١    ٢٦٠,٤٣٤,٢٠٣    ٩١٧,١٤٢,٢٤٢    ١٧٧,٠٢٧,٦٦٨    



 

 
-  -

    ٢٠١٣كانون األول   ٣١ كما في    
  مطالبات احتياطي       احتياطي      احتياطي    
    المجموع      حصلت ولم يبلغ عنها    مطالبات تحت التسوية    إيرادات غير مكتسبة    
    .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل    

  :فرع التأمين
    ١٠,٩٣٩,١٩٠    -      -      ١٠,٩٣٩,١٩٠  )ي حسايباحتياط( ادخاري - احلياة

    ٤,٦٢٦,٦١٨    -      ٣,٠٦٢,٣٨٥    ١,٥٦٤,٢٣٣  )حسايب ياحتياط(احلياة 
    ٢٢,٠٩٩,٣٦٥    ٢,٧٠١,٨٢٤    ١٠,٣٩١,٤٦٠    ٩,٠٠٦,٠٨١  البحري

    ٢٠٢,٠٣٣,٣٦١    ١٩,٩٨٧,١١٧    ١٣٣,٢٤٧,٤٥٠    ٤٨,٧٩٨,٧٩٤  شامل سيارات 
    ٥٥٦,٣٩٤,٠١٨    ١٤٠,٥٨٨,٦٦٠    ٣٤٦,٨٩٥,٢٢٨    ٦٨,٩١٠,١٣٠  إلزامي سيارات 

    ٤٤,٠٨٥,١٨٥    ٥,٤٥٨,٤٨١    ٧,٩٧٦,٣٧٥    ٣٠,٦٥٠,٣٢٩  الصحي
    ١١٦,١٨٢,٢٩٨    ١٤,٥٥٠,٥٢٣    ٩٧,٠٠٣,٤٨٨    ٤,٦٢٨,٢٨٧  احلريق

    ٢٣,٢٧٦,١٠٠    ٣,٧٣٤,٨٩٩    ١٣٠,٠٠٠    ١٩,٤١١,٢٠١  اهلندسي
      ٥٤٨,٧١٧    ١٥١,٣٣٣    -      ٣٩٧,٣٨٤  السفر

    ٣١١,٩٢٨,٨٠٠    ٤٠,٥٠٠,٠٠٠    ٢٧٠,٠٠٠,٠٠٠    ١,٤٢٨,٨٠٠  احلوادث العامة
      ٦٧٠,١٧٣      ٦٩,٨٥٦      ٤١,٤٦٥    ٥٥٨,٨٥٢  الشخصيةاحلوادث 

  ١,٢٩٢,٧٨٣,٨٢٥    ٢٢٧,٧٤٢,٦٩٣    ٨٦٨,٧٤٧,٨٥١    ١٩٦,٢٩٣,٢٨١    



 

 
-  -

  ضريبة الدخلمخصص   -١٢
باملئـة مـن صـايف األربـاح ١٥والـذي حـدد الضـريبة مبعـدل  ٢٠٠٥للعـام  ٤٣ضريبة الـدخل وفقـاً ألحكـام املرسـوم التشـريعي رقـم  خمصصيتم تشكيل 

للتعــديالت للوصــول إىل الــدخل اخلاضـــع للضــريبة وذلــك بســـبب  الفـــرتةيــتم إخضـــاع نتيجــة أعمــال  .اضــافات أخــرىاخلاضــعة للضــريبة، بــدون أيـــة 
  يلها اختالف املعايري الدولية للتقارير املالية عن األنظمة الضريبية السورية وخاصة بالنسبة ملصاريف التأسيس ومؤونة الديون املشكوك بتحص

  :يتكون هذا البند مما يلي
    )غير مدققة( أيلول ٣٠المنتهية في  أشهر التسعة فترةل          
         ٢٠١٣       ٢٠١٤      
  .س.ل          .س.ل         

  ١٤١,٤٩٢,٨٧٣        ١٦,٨٤٦,٧٠٩    قبل الضريبة الفرتةأرباح 
  ينـزل 

  )    ١٢٤,٠١٦,٧٤٥(  )  ٥٥,٠٨٦,٩٥٤(  أرباح فروقات أسعار صرف غري حمققة
    -      )  ١,٣٨٩,٤٥٣(  اسرتداد خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها

  -      )  ٢٤,٦٢١,٨٧٥(  توزيعات أرباح أسهم نقدية
  يضاف 

      ١١,٣٧١,٥٨٧        ٦٤,٩٠٣,٨٠٧    ملة الوثائقحل حسنخمصص مقابل قرض 
      ٣,٥٧٨,٤١٠        -      خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها

    -          ٤٦,٣٩٧,٧٣    اهتالك املباين
      ٣٢,٤٢٦,١٢٥        ٧,٠٤٩,٩٦٨    رباح اخلاضعة للضريبةاأل
    %١٥          %١٥      ة الضريبة نسب

  ٤,٨٦٣,٩١٩        ١,٠٥٧,٤٩٦    ضريبة الدخل
      ٢٤٣,١٩٦          ٥٢,٨٧٥    )من الضريبة% ٥(مسامهة وطنية إلعادة اإلعمار 

        ٥,١٠٧,١١٥        ١,١١٠,٣٧١      
  

      ٢٠١٣       )غير مدققة( ٢٠١٤     :كما يليضريبة الدخل   خمصصحركة  تتلخص
  .س.ل          .س.ل         

      ٨,٢١٥,٢٤٧      ٥,٠٦٧,٧٣٣    السنة/ الفرتةية االرصيد يف بد
      ٧,١٧٠,٠٣٥        ١,١١٠,٣٧١    السنة/ الفرتةإضافات خالل 

  )    ١٠,٣١٧,٥٤٩(  )  ٥,٠٦٧,٧٣٣(  السنة/ املدفوع خالل الفرتة

اية        ٥,٠٦٧,٧٣٣        ١,١١٠,٣٧١    السنة/ الفرتةالرصيد يف 



 

 
-  -

  
  ةفربحية السهم األساسية و المخف  -١٣

    :بند مما يلييتكون هذا ال
    )غير مدققة(أيلول  ٣٠لفترة التسعة أشهر المنتهية في            
          ٢٠١٣       ٢٠١٤     

    ١٣٦,٣٨٥,٧٥٨        ١٥,٧٣٦,٣٣٨    .)س.ل(صايف ربح الفرتة 
    ٢٠,٠٠٠,٠٠٠        ٢٠,٠٠٠,٠٠٠    املتوسط املرجح لعدد االسهم

    ٦,٨٢          ٧٩٠,      رحبية السهم األساسية و املخففة



 

 -  -

  يل القطاعيالتحل  -١٤
  :هي كالتايل) غري مدققة( ٢٠١٤ أيلول ٣٠أشهر املنتهية يف  التسعةإن التحليل القطاعي لفرتة 

  الحوادث                                    سيارات       سيارات                          
    المجموع      صيةالشخ      الحوادث العامة      السفر      الهندسي      الحريق      الصحي      إلزامي      شامل      البحري      الحياة      إدخاري       
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل   .س.ل    .س.ل   .س.ل    .س.ل   .س.ل    .س.ل   .س.ل     .س.ل        

ا   ٢٥٠,٥٧٥,٨٨١    ١٤٩,١٩٦    ٩,٦٨٧,٤٠٦    ١,٠٦٤,٠٧٥    ٨٩٩,٩٩٠    ٩,٧٧٦,٢٥٣    ٥٥,٩٠٠,٣٥٧    ١٣٢,٥٢٧,٦٩٣    ١٤,٧٩٧,٢٩٠    ١٧,٥٤٣,٠٥٩    ٦,٣٥٧,٠٦٠    ١,٨٧٣,٥٠٢  األقساط املكتتب 
  )  ٢٦,٣٦٧,٧٠٣(  )  ١٣١,٥٧٧(  )  ٤٨٨,٦٠٠(  )  ٥٢٦,٦٣٦(  )  ٧٦٤,٩٩١(  )  ٨,٥٢٠,٨٤٥(  )    ١,٣٢٧(    -      -    )  ١٢,٧٩٦,٦٦٩(  )  ٣,١٣٧,٠٥٨(    -    صة معيدي التأمني من األقساطح

   ٢٢٤,٢٠٨,١٧٨      ١٧,٦١٩    ٩,١٩٨,٨٠٦    ٥٣٧,٤٣٩    ١٣٤,٩٩٩    ١,٢٥٥,٤٠٨    ٥٥,٨٩٩,٠٣٠    ١٣٢,٥٢٧,٦٩٣    ١٤,٧٩٧,٢٩٠    ٤,٧٤٦,٣٩٠    ٣,٢٢٠,٠٠٢    ١,٨٧٣,٥٠٢  حصة الشركة

اية الفرتة   )  ١٧٧,٠٢٧,٦٦٨(  )  ٤٠٢,٤٩٣(  )  ٤,٧٥٢,٤٧٢(  )  ٦٢٩,٧١٩(  )  ٣٥٩,٩٩٦(  )  ٦,٢٠٠,٩١٦(  )  ٤٠,٣٤٦,٩٤١(  )  ٧٧,٧٧٢,٨٣٢(  )  ٢٥,٦٦٧,١٤٨(  )  ٧,٠٠٧,٥٣٨(  )  ٢,٢٩٨,٩٩٦(  )  ١١,٥٨٨,٦١٧(  حصة الشركة من أقساط غري مكتسبة 
اية الفرتةحصة معيد التأمني من أ   ١٣,٦٧١,٣٩٩    ٣٤٤,٩٧٥    ٩١٣,٥٢٧    ٣٠٩,٧١٢    ٣٠٥,٩٩٧    ٥,٥٧٤,٧٣٣    -      -      -      ٥,١٩٥,٦٣١    ١,٠٢٦,٨٢٤    -    قساط غري مكتسبة 

  ١٩٦,٢٩٣,٢٨١    ٥٥٨,٨٥٢    ١,٤٢٨,٨٠٠    ٣٩٧,٣٨٤    ١٩,٤١١,٢٠١    ٤,٦٢٨,٢٨٧    ٣٠,٦٥٠,٣٢٩    ٦٨,٩١٠,١٣٠    ٤٨,٧٩٨,٧٩٤    ٩,٠٠٦,٠٨١    ١,٥٦٤,٢٣٣    ١٠,٩٣٩,١٩٠  حصة الشركة من أقساط غري مكتسبة بداية الفرتة
  )  ٣٤,٢١٧,٠٨٧(  )  ٤٧٥,٠٢٣(  )  ٧٩٨,١٠٠(  )  ٣٦٣,١٠٠(  )  ١٦,٨٢٦,٠١٥(  )  ٤,٢٠٧,٥٩٩(  )  ٤,٤١٩,٦٥٣(    -      -    )  ٦,٧١٠,٤٧٠(  )  ٤١٧,١٢٧(    -    حصة معيد التأمني من أقساط غري مكتسبة بداية الفرتة

  )  ١,٢٨٠,٠٧٥(      ٢٦,٣١١  )  ٣,٢٠٨,٢٤٥(  )  ٢٨٥,٧٢٣(    ٢,٥٣١,١٨٧  )  ٢٠٥,٤٩٥(  )  ١٤,١١٦,٢٦٥(  )  ٨,٨٦٢,٧٠٢(    ٢٣,١٣١,٦٤٦    ٧٠٤,٤٨٣  )  ١٢٥,٠٦٦(  )  ٦٤٩,٤٢٧(  سبةغري مكت صايف التغري يف احتياطي أقساط
  ٢٢٢,٩٢٨,١٠٣      ٤٣,٩٣٠    ٥,٩٩٠,٥٦١    ٢٥١,٧١٦    ٢,٦٦٦,١٨٦    ١,٠٤٩,٩١٣    ٤١,٧٨٢,٧٦٥    ١٢٣,٦٦٤,٩٩١    ٣٧,٩٢٨,٩٣٦    ٥,٢٣٠,٠٩٤    ٣,٠٩٤,٩٣٦    ١,٢٢٤,٠٧٥  صايف أقساط التأمني
    ٥,٥٠٦,٣٣٢      ٣٩,٤٧٣    ١٢٩,١٤٩    -      ٢٦٧,٧٤٨    ٢,٣٨٨,٨٥٩    -      -        ٦,٥٠٠    ٢,٦٧٤,٦٠٣    -      -    العموالت املقبوضة

    ٢٢٨,٤٣٤,٤٣٥      ٨٣,٤٠٣    ٦,١١٩,٧١٠    ٧١٦,٢٥١    ٢,٩٣٣,٩٣٤    ٣,٤٣٨,٧٧٢    ٤١,٧٨٢,٧٦٥    ١٢٣,٦٦٤,٩٩١    ٣٧,٩٣٥,٤٣٦    ٧,٩٠٤,٦٩٧    ٣,٠٩٤,٩٣٦    ١,٢٢٤,٠٧٥  صايف اإليرادات 
  )  ١٠٧,٢١٩,٨٧٢(    -      -      -      -    )  ٢١,٢٦٤,٠٢٦(  )  ٣٦,٣١٣,١١١(  )  ٢٥,٤٦٦,٢٧٦(  )  ٢١,٤٧٠,٣٣٧(  )  ٢,٦٨٥,٣٩٢(  )  ٢٠,٧٣٠(    -    إمجايل املطالبات املدفوعة

    ٢٦,٥٩٨,٩٣٤    -      -      -      -      ١٩,١٣٨,٨١٧    ٤,٩٩٣,٠٧٧    -      -      ٢,٤٥٦,٧٣٤      ١٠,٣٠٦    -    حصة  معيد التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة
  )  ٨٠,٦٢٠,٩٣٨(    -      -      -      -    )  ٢,١٢٥,٢٠٩(  )  ٣١,٣٢٠,٠٣٤(  )  ٢٥,٤٦٦,٢٧٦(  )  ٢١,٤٧٠,٣٣٧(  )  ٢٢٨,٦٥٨(  )  ١٠,٤٢٤(    -    صايف املطالبات املدفوعة

اية الفرتة   )  ٩١٧,١٤٢,٢٤٢(  )  ٤١,٤٦٥(  )  ٢٧٠,٠٠٠,٠٠٠(    -    )  ١٣٠,٠٠٠(  )  ٥٩,٩٣٠,٦١٤(  )  ٢٩,٥٩٢,٨٧٦(  )  ٣٧٩,٥٣٠,٩٧٨(  )  ١٥٠,٥٣٩,٧٠٢(  )  ٢٤,٣٣٦,٧٢٢(  )  ٣,٠٣٩,٨٨٥(    -    حصة الشركة من مطالبات قيد التسوية 
اية الفرتة حصة معيد التأمني من مطالبات   ٣٨٥,٤١٤,١٨٨      ٣٧,٧٩٣    ٢٧٠,٠٠٠,٠٠٠    -      ١٢٠,٩٠٠    ٥٤,٠٨٦,١٦٨    ٧,٥٠١,٥٨٥    ٣٣,٣٤٠,٦٢٣    ٦,٣٩٦,٦٠٠    ١٢,٤١٠,٥٧٥    ١,٥١٩,٩٤٤    -    قيد التسوية 

 ٨٦٨,٧٤٧,٨٥١      ٤١,٤٦٥    ٢٧٠,٠٠٠,٠٠٠    -      ١٣٠,٠٠٠    ٩٧,٠٠٣,٤٨٨    ٧,٩٧٦,٣٧٥    ٣٤٦,٨٩٥,٢٢٨    ١٣٣,٢٤٧,٤٥٠    ١٠,٣٩١,٤٦٠    ٣,٠٦٢,٣٨٥    -    حصة الشركة من مطالبات قيد التسوية بداية الفرتة

  )  ٤٠٩,٩٢١,٩٧٥(  )  ٣٧,٧٩٣(  )  ٢٧٠,٠٠٠,٠٠٠(    -    )  ١٢٠,٩٠٠(  )  ٨٧,٤٧٢,٩٤٧(  )  ٣,١٠٨,٩١٢(  )  ٣٢,٤٠٤,٨٣٦(  )  ٦,٣٩٦,٦٠٠(  )  ٨,٨٤٨,٧٩٤(  )  ١,٥٣١,١٩٣(    -    فرتةقيد التسوية بداية ال حصة معيد التأمني من مطالبات
  )  ١,٢٥٤,١٩١(    -      -      -      -    )  ١,٧١٩,٤٠١(    -      -      -      ٤٦٥,٢١٠    -      -    فروقات أسعار صرف 

  )  ٧٤,١٥٦,٣٦٩(    -      -      -      -      ١,٩٦٦,٦٩٤  )  ١٧,٢٢٣,٨٢٨(  )  ٣١,٦٩٩,٩٦٣(  )  ١٧,٢٩٢,٢٥٢(  )  ٩,٩١٨,٢٧١(      ١١,٢٥١    -    قيد التسويةصايف التغري يف مطالبات 
  حصة الشركة من مطالبات حدثت

اية الفرتة       )  ٢٦٠,٤٣٤,٢٠٣(  )  ٥٠,٣١٢(  )  ٤٠,٥٠٠,٠٠٠(  )  ١٠٩,٦٠٩(  )  ١٩,٥٠٠(  )  ٨,٩٨٩,٥٩٢(  )  ٦,٧٩٦,٨٤٨(  )  ١٧٧,٧٣٦,٨٧٨(  )  ٢٢,٥٨٠,٩٥٥(  )  ٣,٦٥٠,٥٠٩(    -      -    ومل يبلغ عنها 
  حصة معيد التأمني من مطالبات

اية الفرتة       ٥٧,٩٨٦,٧٣٦      ٤٣,١٢٢    ٤٠,٥٠٠,٠٠٠      ٦٦,٧٣٠      ١٨,١٣٥    ٨,١١٢,٩٢٥    ١,٤٢٣,٦٥٤    ٥,٠٠١,٠٩٤    ٩٥٩,٤٩٠    ١,٨٦١,٥٨٦    -      -    حدثت ومل يبلغ عنها 
   حصة الشركة من مطالبات حدثت

  ٢٢٧,٧٤٢,٦٩٣      ٦٩,٨٥٦    ٤٠,٥٠٠,٠٠٠    ١٥١,٣٣٣    ٣,٧٣٤,٨٩٩    ١٤,٥٥٠,٥٢٣    ٥,٤٥٨,٤٨١    ١٤٠,٥٨٨,٦٦٠    ١٩,٩٨٧,١١٧    ٢,٧٠١,٨٢٤    -      -    ومل يبلغ عنها بداية الفرتة    
  حصة معيد التأمني مطالبات حدثت

  )  ٦٨,٤٠٦,٢٧٠(  )  ٥٩,٣٧٨(  )  ٤٠,٥٠٠,٠٠٠(  )  ١٤١,٠٧٧(  )  ٣,١٣٨,١٢٠(  )  ١٣,١٢٠,٩٤٢(  )  ٣,٦١٣,٣٩٧(  )  ٤,٨٦٠,٧٢٥(  )  ٩٥٩,٤٩٠(  )  ٢,٠١٣,١٤١(    -      -    بداية الفرتة ومل يبلغ عنها    
      ٧٠,٣٥٥    -      -      -      -        ٥٧٣    -      -      -        ٦٩,٧٨٢    -      -    فروقات أسعار صرف

  )  ٤٣,٠٤٠,٦٨٩(      ٣,٢٨٨    -    )  ٣٢,٦٢٣(    ٥٩٥,٤١٤    ٥٥٣,٤٨٧  )  ٣,٥٢٨,١١٠(  )  ٣٧,٠٠٧,٨٤٩(  )  ٢,٥٩٣,٨٣٨(  )  ١,٠٣٠,٤٥٨(    -      -    حدثت ومل يبلغ عنها صايف التغري يف مطالبات  
 )  ١٨,٨١٤,٣٣٨(  )    ٨,٩٠٠(  )  ١٠٢,٠٨٦(  )  ١٤١,٠٠٠(  )  ١٣٠,٨٣١(  )  ١,٤٤٠,٣٤٢(  )  ٢,٧٦٧,٩٥٥(  )  ٦,٦٦٧,٠٦٣(  )  ٥,٢٥٥,٢٣٤(  )  ١,٥٨٦,١٠٠(  )  ٧١٤,٨٢٧(    -    العموالت املدفوعة

  )  ٣,٩٧٦,٢٩٣(    -      -      -      -    )  ١٢٠,٠٠٠(  )  ٣,٥٨١,٠١٨(  )    ٦,٣٧٥(  )  ٩٠٠٢٦٨,(    -      -      -    كشف وخرباء  مصاريف
  )  ٧,٠٦٧,٤٦٧(  )    ٢,٨٤٧(  )  ١٨٤,٨٨٥(    -    )  ١٧,١٧٦(  )  ١٨٦,٥٨١(  )  ١,٦٦٩,٣٨٧(  )  ٤,٢٠٤,٦٠٢(  )  ٤٦٧,١٧٨(  )  ٣٣٤,٨١١(    -      -    مصاريف اتفاقيات فائض اخلسارة
 )  ٢,٧٩٧,٠٦٨(  )    ٨٩٥(  )  ٥٨,١٢٤(  )    ٦,٣٨٤(  )    ٥,٤٠٠(  )  ٥٨,٦٥٨(  )  ٣٣٥,٤٠٢(  )  ٢,٠٨٨,٧٨٠(  )  ٨٨,٧٨٤(  )  ١٠٥,٢٥٨(  )  ٨,١٤٢٣(  )  ١١,٢٤١(  رسوم هيئة اإلشراف على التأمني

 )  ٢٣٠,٤٧٣,١٦٢(  )    ٩,٣٥٤(  )  ٣٤٥,٠٩٥(  )  ١٨٠,٠٠٧(    ٤٤٢,٠٠٧  )  ١,٤١٠,٦٠٩(  )  ٦٠,٤٢٥,٧٣٤(  )  ١٠٧,١٤٠,٩٠٨(  )  ٤٧,٤٣٦,٥٢٣(  )  ١٣,٢٠٣,٥٥٦(  )  ٧٥٢,١٤٢(  )  ١١,٢٤١(  صايف املصاريف

  )  ٢,٠٣٨,٧٢٧(      ٧٤,٠٤٩    ٥,٧٧٤,٦١٥      ٧١,٧٠٩    ٣,٣٧٥,٩٤١    ٢,٠٢٨,١٦٣  )  ١٨,٦٤٢,٩٦٩(    ١٦,٥٢٤,٠٨٣  )  ٩,٥٠١,٠٨٧(  )  ٥,٢٩٨,٨٥٩(    ٢,٣٤٢,٧٩٤    ١,٢١٢,٨٣٤  أرباح فروع التأمني ) /خسائر( صايف



 

 -  -
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ا   ٢٥٧,٢٨٤,٦٩٢    ٤٠٩,٧٩٤    ١,٣٧٨,٢٢٤    ١,٦٢٠,٣٨٥    ٥١,٥٣٥,٢٥٢    ٥,٨٤٤,٦٨٢    ٣٩,٨٢٥,٦٣٨    ١١٠,٣٧٠,٩٣٩    ١٤,٨٤٥,٩٦١    ٢٥,٥٣٧,٢٣٢    ٤,١٥٣,٨٠٠    ١,٧٦٢,٧٨٥  األقساط املكتتب 
  )  ٧٨,٦١٤,٨١٠(  )  ٣٤٨,٣٢٥(  )  ٢٠٠,٠٣١(  )  ١,٥١٧,٩٢٤(  )  ٤٣,٤٠٤,٥٤٠(  )  ٥,١٠٣,٠١١(  )  ٣,٧٧٧٧,٣٨(    -      -    )  ١٨,٨٥٦,٠٢٣(  )  ١,٨٠١,١٧٩(    -    حصة معيدي التأمني من األقساط

   ١٧٨,٦٦٩,٨٨٢      ٦١,٤٦٩    ١,١٧٨,١٩٣    ١٠٢,٤٦١    ٨,١٣٠,٧١٢    ٧٤١,٦٧١    ٣٢,٤٤١,٨٦١    ١١٠,٣٧٠,٩٣٩    ١٤,٨٤٥,٩٦١    ٦,٦٨١,٢٠٩    ٢,٣٥٢,٦٢١    ١,٧٦٢,٧٨٥  حصة الشركة

اية الفرتةحصة الشركة من أقساط غري مكتسب   )  ٢٠٤,٥٣٩,٧٠٩(  )  ٣٤١,٩١٨(  )  ١,٥٣٧,٧٨٥(  )  ٧٦١,٩٣٩(  )  ٢١,٢٥١,٣٠٦(  )  ٤,٦١٥,١٢٢(  )  ٣٠,٥٩٠,٢٨٧(  )  ٦٥,٢٣٩,٧٤٩(  )  ٥٩,٨٤٧,٦٢٨(  )  ٨,٣٢٣,٩٩٨(  )  ١,٨٣٩,٢٣٥(  )  ١٠,١٩٠,٧٤٢(  ة 
اية الفرتة   ٤٠,٦٨٢,٢٦٤      ٢٩٩,٥٣٠    ٩٢٥,١٥٦    ٧١٨,٦٢٥    ١٨,٥٢٤,٧٧٨    ٣,٨٦٢,٥٤٠    ٩,٨٢٤,٣٧٤    -      -      ٦,٢٤٢,٢٢٢    ٢٨٥,٠٣٩    -    حصة معيد التأمني من أقساط غري مكتسبة 

  ٢٨٢,٠٦٥,٢٠٦      ٤٦٣,٩٠٥    ١,٨٢٥,٤٧٩    ٣٥٨,٦٧٠    ٢٣,٢٦٠,٩٠٠    ١٢,٢٨٦,٣٩٨    ٢١,٣٥٦,٩٩٨    ٩٠,٤٠٩,١١٣      ١١٠,٩٤٨,٢٧٦    ١٣,٨١٩,٩٠٢    ٧,٣٣٥,٥٦٥    -    حصة الشركة من أقساط غري مكتسبة بداية الفرتة
  )  ٩٤٠,٨٧٨,٥٩(  )  ٥١٤,٤١٧(  )  ٢٥٢,٠٨٥,١(  )  ٨٨٠,٣١٧(  )  ٩٤٥,١٦٧,٢٢(  )  ٢٠٢,٥٩٥,١١(  )  ٧٦٨,٦٩٨,١١(    -      -    )  ٥٦١,٣٩٧,١١(  )  ٨١٨,١٩٨,١(    -    التأمني من أقساط غري مكتسبة يف بداية الفرتة حصة معيد

    ٥٨,٣٢٨,٨٢١      ٤,٠٠٣    ١٢٧,٥٩٨  )    ٢,٥٢٤(  )  ١,٦٣٣,٥٧٣(  )  ٦١,٣٨٦(  )  ١١,١٠٧,٦٨٣(    ٢٥,١٦٩,٣٦٤    ٠,٦٤٨٥١,١٠    ٣٤٠,٥٦٥    ٤,٥٨٢,٥٥١  )  ١٠,١٩٠,٧٤٢(  غري مكتسبة  صايف التغيري يف احتياطي أقساط
    ٢٣٦,٩٩٨,٧٠٣      ٦٥,٤٧٢    ١,٣٠٥,٧٩١      ٩٩,٩٣٧    ٦,٤٩٧,١٣٩    ٦٨٠,٢٨٥    ٢١,٣٣٤,١٧٨    ١٣٥,٥٤٠,٣٠٣    ٦٥,٩٤٦,٦٠٩    ٧,٠٢١,٧٧٤    ٦,٩٣٥,١٧٢  )  ٨,٤٢٧,٩٥٧(  صايف أقساط التأمني

    ٧,٧٣٩,٢١٩    ١٠٤,٤٩٨      ٤٩,٨٧٢    -      ٢,٤٨١,٧٦٤    ١,٦٥٤,١٣٢    -      -        ١٢,٢٠٠    ٣,٤٣٦,٧٥٣    -      -    املقبوضة العموالت
    ٢٤٤,٧٣٧,٩٢٢    ١٦٩,٩٧٠    ١,٣٥٥,٦٦٣      ٩٩,٩٣٧    ٨,٩٧٨,٩٠٣    ٢,٣٣٤,٤١٧    ٢١,٣٣٤,١٧٨    ١٣٥,٥٤٠,٣٠٣    ٦٥,٩٥٨,٨٠٩    ١٠,٤٥٨,٥٢٧    ٦,٩٣٥,١٧٢  )  ٨,٤٢٧,٩٥٧(  صايف اإليرادات 

  )  ١١٨,٥٢٩,٨٠٣(  )  ٨٠,٥٤١(  )  ٢٥٠,٠٠٠(  )    ٣,٥١٩(  )  ١٤,٧٣٢,٣٧٤(  )  ١٦,١٠٣,٧٩٢(  )  ٢٧,٣٩٠,٦٦٤(  )  ٢١,٠٨١,١٩٨(  )  ٣٦,٠٠٩,٠٥٣(  )  ١,١٠٦,٧١٦(  )  ٦٣٩,٠٧٦(  )  ١,١٣٢,٨٧٠(  ايل املطالبات املدفوعةإمج
    ٥١,٧٦١,٣٧٣      ٢٦,١٩٠    ٢٦٩,١٥٠      ٣,٥٢٠    ١٤,٥٤٣,٤٣٩    ١٥,٨٠١,٠٦٩    ١٩,٧٦٤,٠٨٧    -      -      ١,٠٣٧,٤٤٢    ٣١٦,٤٧٦    -    حصة  معيد التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة

  )  ٦٦,٧٦٨,٤٣٠(  )  ٥٤,٣٥١(      ١٩,١٥٠      ١  )  ١٨٨,٩٣٥(  )  ٣٠٢,٧٢٣(  )  ٧,٦٢٦,٥٧٧(  )  ٢١,٠٨١,١٩٨(  )  ٣٦,٠٠٩,٠٥٣(  )  ٦٩,٢٧٤(  )  ٣٢٢,٦٠٠(  )  ١,١٣٢,٨٧٠(  صايف املطالبات املدفوعة
اية الفرتةحصة الشركة من مطالبات قي   )  ٨٥٣,٧٦٣,٠٨١(  )  ٤٢,٤٦٥(  )  ٢٧٠,٠٠٠,٠٠٠(    -    )  ١,٦٣٠,٠٠٠(  )  ٨٦,٩٨١,٢٠٥(  )  ٧,١٨٢,٦٠٤(  )  ٣٣٥,٥٣٣,٤٥٥(  )  ١٣٨,٤٥٤,٥٧٠(  )  ١٠,٨٧٩,٨٤٧(  )  ٣,٠٥٨,٩٣٥(    -    د  التسوية يف  

اية الفرتة حصة معيد التأمني من املطالبات   ٣٩٥,٩٣٦,٣٢٤      ٣٧,٧٩١    ٢٧٠,٠٠٠,٠٠٠    -      ١,٥٩٣,٥٢٥    ٧٨,٤٤٩,٤٣٦    ٣,٤٤٥,٤٨٨    ٢٨,٨٣٤,٢٤٨    ٢,٦٦٢,١٠٠    ٩,٣٨٤,٢٦٨    ١,٥٢٩,٤٦٨    -  قيد التسوية يف 
 ٨٥٨,٠٦٤,٨٠٥      ٥٢,٨٦٠    ٢٧٠,٢٥٠,٠٠٠    -      ٣٦,٦٣٠,٠٠٠    ١٠٠,٧٩٧,٩٤٢    ٤,٤٨٥,٧٨٨    ٣١٨,٠٠١,٤٠٠    ١١٣,٥٠٧,٠٨٣    ١٤,٣٣١,٧٣٢      ٨,٠٠٠    -    حصة الشركة من مطالبات قيد التسوية بداية الفرتة

  )  ٤٥٦,٨٦١,٥٤٩(  )  ٤٧,٥٧٤(  )٢٧٠,٢٢٤,٩٩٧(      -    )  ٣٥,٩٤١,٨٣٨(  )  ٩٧,٦٣٥,٦٤٠(  )  ٣,٤٤٤,٠٣٩(  )  ٣٣,٥٤٠,٥٢٣(  )  ٢,٧٠٨,٥٠٠(  )  ١٣,٣١٤,٤٣٨(  )    ٤,٠٠٠(    -  قيد التسوية يف بداية الفرتة حصة معيد التأمني من املطالبات
  )  ٥٦,٦٢٣,٥٠١(      ٦١٢      ٠٠٣,٢٥    -      ٦٥١,٦٨٧  )  ٥,٣٦٩,٤٦٧(  )  ٢,٦٩٥,٣٦٧(  )  ٢٢,٢٣٨,٣٣٠(  )  ٢٤,٩٩٣,٨٨٧(  )  ٤٧٨,٢٨٥(  )  ٥,٤٦٧١,٥٢(    -    قيد التسوية  صايف التغيري يف املطالبات

   حصة الشركة من مطالبات حدثت
اية الفرتة       )٢٢٥,٠٤٠,٧١٢(  )  ٦٤,١١٠(  )  ٤٠,٥٠٠,٠٠٠(  )  ١٤٨,١٩٠(  )  ٤,٠٢٨,٠٦٠(  )  ١٣,٠٤٧,١٨١(  )  ٥,١٠٣,٣٩٢(  )  ١٣٨,٨٨٤,٣٩٤  (  )  ٢٠,٧٦٨,١٨٦(  )  ٢,٤٩٧,١٩٩(    -      -    ومل يبلغ عنها يف 

  حصة معيد التأمني من مطالبات
اية الفرتة     ٦٧,٠٥١,٤٣٣      ٥٦,١٦٣    ٤٠,٥٠٠,٠٠٠      ١٣٧,٦٨٥    ٣,٤٠٢,٢٨٠    ١١,٧٦٧,٤١٥    ٤,٥٩٠,٧٧١    ٤,٣٢٥,١٣٧    ٣٩٩,٣١٥    ١,٨٧٢,٦٦٧    -      -    حدثت ومل يبلغ عنها يف 

  بات حدثت حصة الشركة من مطال
  ١٧٦,٨١٠,٧٨٥      ٨٦,٩٨٢    ٤٠,٥٣٧,٥٠٠      ٨١,٠١٧    ٥,٤٩٤,٥٠٠    ١٥,١١٩,٦٩١    ٥,٧٦٤,٦٨٦    ٨٨,٥٥٤,٣٧٦    ١٧,٠٢٦,٠٦٢    ٤,١٤٥,٩٧١    -      -    ومل يبلغ عنها يف بداية الفرتة  

  حصة معيد التأمني مطالبات حدثت
  )  ٢٢٢,٠٦٢,٧٤(  )  ٢٨٤,٧٨(  )  ٧٥٠,٥٣٣,٤٠(  )  ٨٨٨,٦٩(  )  ٢٧٦,٣٩١,٥(  )  ٣٤٦,٦٤٥,١٤(  )  ٠٥٧,٤٨٧,٤(  )  ٠٧٨,٠٣١,٥(  )  ٢٧٥,٤٠٦(  )  ٢٦٨,٤١٩,٣(    -      -    ومل يبلغ عنها يف بداية الفرتة  

  صايف التغيري يف مطالبات  
  )  ٥٥,٢٤٠,٧١٦(      ٧٥١      ٧٥٠,٣      ٦٢٤  )  ٥٢٢,٥٥٦(  )  ٨٠٥,٤٢١(    ٧٦٥,٠٠٨  )  ٥١,٠٣٥,٩٥٩(  )  ٣,٧٤٩,٠٨٤(    ١٠٢,١٧١    -      -    حدثت ومل يبلغ عنها  

 )  ١٧,٩٩٧,١٥٨(    -    )  ٣٤,٣٦٤(  )  ١٠,٨٤٨(  )  ١٨٠,٠٦٠(  )  ٥٢٠,١٦٥(  )  ١,٩٢٦,٢٩١(  )  ٥,٥٦٩,٥٦٣(  )  ٧,٤٦٨,٦٥٣(  )  ١,٩٥٤,٩٢٠(  )  ٣٣٢,٢٩٤(    -    والت املدفوعةالعم

  )  ٥,٦٣١,٠٤١(    -      -      -      -    )  ٤٥,٠٠٠(  )  ٤,٣٧٨,٤٤٦(  )  ١٤,٦٢٥(  )  ١,١٩٢,٥٧٠(    -    )    ٤٠٠(    -    مصاريف كشف وخرباء
  )  ٩,٥٧١,٣٨٨(  )  ١٤,٣٦٧(  )  ٤٨,٣١٨(    -    )  ١,٧٩٣,٩٨٢(  )  ٢٠٤,١٧٥(  )  ٢٢٥,٠٠٠(  )  ٥,٧٧٨,٢٣٧(  )  ٦٤٢,٠٢٦(  )  ٨٦٥,٢٨٣(    -      -    اتفاقيات فائض اخلسارة مصاريف

 )  ٢,٦١٦,٩٠٨(  )    ٤٥٩,٢(  )    ٨,٢٦٩(  )    ٧٢٢٩,(  )  ٣٠٩,٢١٢(  )  ٣٥,٠٦٨(  )  ٢٣٨,٩٥٤(  )  ١,٧٣٥,٤٢٥(  )  ٨٩,٠٧٦(  )  ١٥٣,٢٢٣(  )  ٢٤,٩٢٣(  )  ١٠,٥٧٧(  رسوم هيئة اإلشراف على التأمني

 )  ٢١٤,٤٤٩,١٤٢(  )  ٦٩,٨١٤(  )  ٤٣,٠٤٨(  )  ١٩,٩٤٥(  )  ٢,٣٤٣,٠٥٨(  )  ٧,٢٨٢,٠١٩(  )  ١٦,٣٢٥,٦٢٧(  )  ١٠٧,٤٥٣,٣٣٧(  )  ٧٤,١٤٤,٣٤٩(  )  ٣,٤١٨,٨١٤(  )  ٢,٢٠٥,٦٨٤(  )  ١,١٤٣,٤٤٧(  صايف املصاريف

    ٣٠,٢٨٨,٧٨٠    ١٠٠,١٥٦    ١,٣١٢,٦١٥      ٧٩,٩٩٢    ٦,٦٣٥,٨٤٥  )  ٤,٩٤٧,٦٠٢(    ٥,٠٠٨,٥٥١    ٢٨,٠٨٦,٩٦٦  )  ٨,١٨٥,٥٤٠(    ٧,٠٣٩,٧١٣    ٧٢٩,٤٨٨٤,  )  ٩,٥٧١,٤٠٤(  أرباح فروع التأمني) / خسائر(صايف 



 

  -   -

  االلتزامات الطارئة  -١٥
ــا وفــق التطبيقــات املوضــوعة مــن قبــل الســلطا ت املاليــة و التنظيميــة كمــا هــو متعــارف عليــه يف اجلمهوريــة العربيــة الســورية فــإن الشــركة تقــوم بعمليا

مل يــتم دراســة أعمــال الشــركة ضــريبياً و بــرأي اإلدارة فــإن أيــة دراســة ضــريبية الحقــة لــن تــؤدي إىل . ومــن قبــل هيئــة اإلشــراف علــى التــأمني الســورية
  .أعباء ضريبية إضافية

  
  حملة الوثائق حقوق في التغييرات بيان  -١٦
  قرض حسن          العجز في حقوق          
      من المساهمين           لوثائقحملة ا          
  .س.ل          .س.ل          

    ٦٧,٤٥٦,٤٠١  )  ٦٧,٤٥٦,٤٠١(  ٢٠١٣كانون الثاين   ١الرصيد كما يف 
  صايف العجز يف حقوق محلة الوثائق 

    -      )  ١١,٣٧١,٥٨٧(  )غري مدقق( ٢٠١٣ أيلول ٣٠أشهر املنتهية يف  التسعةلفرتة   
    ٣٧١,٥٨٧١١,      -      )غري مدقق(قرض حسن من املسامهني 

      ٧٨,٨٢٧,٩٨٨  )  ٧٨,٨٢٧,٩٨٨(  )غري مدقق( ٢٠١٣ أيلول ٣٠الرصيد كما يف 
  صايف الفائض يف حقوق محلة الوثائق 

    -          ٣,٤٤٧,٥٩٢    ٢٠١٣كانون األول   ٣١أشهر املنتهية يف  الثالثةلفرتة   
  )  ٣,٤٤٧,٥٩٢(      -      تسديد قرض حسن إىل املسامهني

    ٧٥,٣٨٠,٣٩٦    )  ٧٥,٣٨٠,٣٩٦(  ٢٠١٣ل كانون األو   ٣١الرصيد كما يف 
  صايف العجز يف حقوق محلة الوثائق 

    -      )  ٦٤,٩٠٣,٨٠٧(  )غري مدقق( ٢٠١٤ أيلول ٣٠أشهر املنتهية يف  التسعةلفرتة   
    ٦٤,٩٠٣,٨٠٧        -      )غري مدقق( قرض حسن من املسامهني

    ٨٤,٢٠٣١٤٠,٢    )  ١٤٠,٢٨٤,٢٠٣(  )غري مدقق( ٢٠١٤ أيلول ٣٠الرصيد كما يف 
  

  المساهمين حقوق في التغييرات بيان  -١٧
      أرباح متراكمة          أرباح الفترة           
  .س.ل          .س.ل          

  )  ٩٨,٨٩٧,٣٤٠(      -      ٢٠١٣كانون الثاين   ١الرصيد كما يف 
    -          ١٣٦,٣٨٥,٧٥٨    )غري مدقق( ٢٠١٣ أيلول ٣٠املنتهية يف  أشهر التسعة ربحصايف 

  )  ٩٨,٨٩٧,٣٤٠(      ١٣٦,٣٨٥,٧٥٨    )غري مدقق( ٢٠١٣ لولأي ٣٠الرصيد كما يف 
    -          ٢٣,٧٤٥,٩٥٢    ٢٠١٣كانون األول   ٣١املنتهية يف  أشهر الثالثةصايف ربح 

    ١٤٣,٤٠١,٥٣٥    )  ١٦٠,١٣١,٧١٠(  ٢٠١٣ختصيص أرباح عام 

    ٤٤,٥٠٤,١٩٥        -      ٢٠١٣كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 
    -          ١٥,٧٣٦,٣٣٨    )غري مدقق( ٢٠١٤ أيلول ٣٠يف  املنتهية أشهر التسعة ربحصايف 

    ٤٤,٥٠٤,١٩٥        ١٥,٧٣٦,٣٣٨    )غري مدقق( ٢٠١٤ أيلول ٣٠الرصيد كما يف 
بقيــد تعــديلي علــى حصــة املســامهني مــن املصــاريف اإلداريــة والعموميــة، وبالتــايل فقــد ظهــرت  ٢٠١٤قامــت الشــركة خــالل الربــع الثالــث مــن عــام 

املصاريف كإيراد ضمن قائمة األرباح أو اخلسائر والدخل الشامل اآلخر العائد للمسامهني لفرتة الثالثـة أشـهر املنتهيـة يف  حصة املسامهني من هذه
 .٢٠١٤أيلول  ٣٠



 

  -   -

  القيمة العادلة وإدارة المخاطر   -١٨

  :القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املايل  )أ ( 
  .بيان الوضع املايلالقيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية املوقوفة بتاريخ ال يوجد فـرق جوهري بني القيمة الدفرتيـة و 

  :دارة خماطر التأمنيإ  )ب(

  التكافليخماطر التأمني 

دارة خماطر إلميكن . هي املخاطر اليت يولدها عدم التأكد من حدوث، توقيت أو قيمة املطلوبات التأمينية التأمني التكافليخماطر إن 
 طالباتالفعلية مقابل امل طالباتالل متابعة كمية و تكوين اإلنتاج اجلديد، متابعة صحة التسعري ومتابعة املخمـن  التكافلي التأمني
  .املتوقعة

ذات قيم غري مؤكدة نظراً  مطالباتاحتمال حتقق حدث مؤمن عليه و ما يستتبع ذلك من تكافلي يعترب اخلطر مبوجب أي عقد تأمني 
إن اخلطر األساسي الذي تواجهه شركات  .توقعه، يكون حتقق هذا اخلطر مفاجئًا و بالتايل ال ميكن لتأمني التكافلياإىل طبيعة عقد 

الفعلية و تسديدات املنافع القيمـة املذكورة حتت بند املطلوبات التأمينية إضافة  طالباتالتأمني مبوجب عقودها التأمينية هو أن تفوق امل
بناء عليه فإن تواتر  ، قابلة للتأمني غري املناسبة و االكتتاب بأخطار سيئة أو غري األقساط الئم لألخطار ووضعإىل احتمال تسعري غري م

ا تتعدى املبالغ اليت كانت مقدرة وختتلف األرقام الفعلية و مبالغ امل طالباتامل و املنافع من سنة إىل أخرى عن  طالباتو املنافع وحد
أي من  ىإىل ذلك أنه كلما تنوعت احملفظة التأمينية، كلما كانت أقل عرضة للتأثر بالتغريات اليت تطرأ علأضف  .التقديرات املتوقعة
ا وقد ط ا و ضمن كل فئة مـتكوينا ات ـتلك الفئ نورت الشركة اسرتاتيجية االكتتاب بعقود التأمني لتنويع األخطار التأمينية اليت تقبل 

تدير الشركة أخطارها من خالل اسرتاتيجية اكتتاب سليمة و .فيض نسبة التغري يف النتيجة املتوقعةاألخطار بغية ختدة ـع قاعـلتوسي
ع الشركة األسس االكتتابية اليت توفر املعايري املالئمة الختيار ـالة و تضـاجلة فعـمعاهدات إعادة تأمني ذات فئة ممتازة و معاجلة احلوادث مع

  .األخطار

فرع احلياة إدخاري : على فروع التأمني بالشكل التايل ٢٠١٤ أيلول ٣٠أشهر املنتهية يف  التسعةمينية لفرتة و قد توزعت احملفظة التأ
، احلريق %٢٢,٣١، الصحي %٥,٩١، سيارات شامل %٥٢,٨٩، سيارات إلزامي %٧، البحري %٢,٥٤فرع احلياة ، %٠,٧٥
  %.٤,٣٥، فروع أخرى %٠,٣٦ ، هندسي%٣,٩٠

، %٣فرع احلياة : على فروع التأمني بالشكل التايل ٢٠١٣ أيلول ٣٠املنتهية يف  لفرتة التسعة أشهرتأمينية و قد توزعت احملفظة ال
  %.١ فروع أخرى، %٢٠، هندسي %٢، احلريق %١٥، الصحي %٦، سيارات شامل %٤٣، سيارات إلزامي %١٠البحري 

  خماطر إعادة التأمني 

ذلك كما هو معمول  الكبرية، و طالباتات أخرى، لتقليص املخاطر املالية النامجة عن املبرام عقود إعادة تأمني مع شركإقامت الشركة ب
تقوم الشركة بتقييم الوضع املايل لشركة إعادة التأمني املتعاقدة معها ويتمحور اهتمامها حول األخطار  .به يف باقي شركات التأمني

يف معاهدات إعادة تأمني اليت  دخلت الشركة .والفعاليات لشركات إعادة التأمنياالئتمانية النامجة عن التوزع اجلغرايف وطبيعة األنشطة 
مواجهة األخطار بأسعار منافسة ومتكنها من االحتفاظ باحلد األمثل من األخطار، مع األخذ بعني االعتبار املوارد على توفر هلا القدرة 

إن حجم املخاطر احملتفظ به يتناسب مع القواعد العملية  .واألصول اجلاهزة املالية كرأس املال واالحتياطيات وحجم حمفظة األوراق املالية
من  الشركةأقساط إعادة التأمني ال حتل  عقودإن  .ومقياس املقارنة العام، واألكثر أمهية، هو االحتفاظ بنسبة سيولة عالية للشركة

ا جتاه املؤمن هلما   .االتأمني بالتزاما إعادة عدم وفاء شركة احلصة املعاد تأمينها حىت يف حالب املؤمن هلموتبقى الشركة ملتزمة جتاه  .لتزاما



 

  -   -

  السوق خماطر

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

  السيولةخماطر 

، الغايةهلذه  .ات املرتتبة على الشركة عند استحقاق أية دفعةلتزامإن إدارة خماطر السيولة تتمثل بالتأكد من توفر سيولة كافية لإليفاء باال
حقاق إن إست. فإن الشركة تقوم بقياس التدفق النقدي املتوقع بالنسبة للموجودات و املطلوبات على حد سواء و ذلك بشكل دوري

  .املوجودات واملطلوبات املالية للشركة ال تتجاوز السنة الواحدة وبالتايل ال يوجد لدى الشركة خماطر سيولة
  

    )غير مدققة( ٢٠١٤ أيلول ٣٠كما في     
    المجموع      أكثر من سنة      أقل من سنة    
  .س.ل      .س.ل      .س.ل    

  الموجودات  
    ٣٣٦,٨٤٣,٤١٦    -      ٣٣٦,٨٤٣,٤١٦  يوازي النقدنقد و ما ال

    ١,٥٧٨,١٣٢,٨٨٢    -      ١,٥٧٨,١٣٢,٨٨٢  ودائع ألجل لدى املصارف
    ٣٣,٠٨٤,٤٠١    -      ٣٣,٠٨٤,٤٠١  تأمني ، وسطاء ووكالءمدينون عمالء

    ١٦,٩٩٨,١٤٠    -      ١٦,٩٩٨,١٤٠  حسابات مدينة من شركات التأمني و إعادة التأمني
  ٤٥٧,٠٧٢,٣٢٣    -      ٤٥٧,٠٧٢,٣٢٣ يات الفنية و احلسابيةحتياطحصة معيدي التأمني من اال

    ٥,٧٣١,١٩٠    -      ٥,٧٣١,١٩٠  عالقةأطراف ذات -ذمم مدينة 
    ٦٦,٤٤٤,٣٠٩    -      ٦٦,٤٤٤,٣٠٩  مستحقة غري مقبوضة وموجودات أخرى أرباح مراحبة

    ٧٧٥,٦٩٨,٣١٥    -      ٧٧٥,٦٩٨,٣١٥  استثمارات مالية متوفرة للبيع
    ٠٠٠,٠٠٠,٢٥    ٠٠٠,٠٠٠,٢٥    -    وديعة جممدة لصاحل هيئة اإلشراف على التأمني

  ٣,٢٩٥,٠٠٤,٩٧٦    ٠٠٠,٠٠٠,٢٥    ٣,٢٧٠,٠٠٤,٩٧٦    
  

  المطلوبات  
  ١٠٠,٧٣٣,٤٣٥    -      ١٠٠,٧٣٣,٤٣٥  ت دائنة لشركات التأمني وإعادة التأمنياحساب

  ٣٣,٢١٣,٨٩٠    -      ٣٣,٢١٣,٨٩٠  عالقةأطراف ذات –ذمم دائنة
    ١,٣٥٤,٦٠٤,١١٣    -      ١,٣٥٤,٦٠٤,١١٣  يات الفنية و احلسابيةحتياطاال

  ٦١,١٨٨,٦٨٥    -      ٦١,١٨٨,٦٨٥  ذمم دائنة ودائنون خمتلفون
    ٢٣,٤٤٧,٨١٩    -      ٢٣,٤٤٧,٨١٩  مطلوبات ضريبية مؤجلة

    ١,١١٠,٣٧١    -      ١,١١٠,٣٧١  ضريبة الدخل خمصص

  ١,٥٧٤,٢٩٨,٣١٣    -      ١,٥٧٤,٢٩٨,٣١٣    

    ١,٧٢٠,٧٠٦,٦٦٣    ٠٠٠,٠٠٠,٢٥    ١,٦٩٥,٧٠٦,٦٦٣  فجوة السيولة



 

  -   -

    ٢٠١٣كانون األول   ٣١في كما     
    المجموع      أكثر من سنة      أقل من سنة    
  .س.ل      .س.ل      .س.ل    

  الموجودات  
    ٢٤٦,٨٠٥,٢٩٧    -      ٢٤٦,٨٠٥,٢٩٧  يوازي النقدنقد و ما ال

    ١,٥٣٦,٢٦٥,٢٥٢    -      ١,٥٣٦,٢٦٥,٢٥٢  ودائع ألجل لدى املصارف
    ٢٢,١١٨,٢٢٧    -      ٢٢,١١٨,٢٢٧  تأمني ، وسطاء ووكالءمدينون عمالء

    ٢١,٧٢٤,٠٩٢    -      ٢١,٧٢٤,٠٩٢  حسابات مدينة من شركات التأمني و إعادة التأمني
    ٥١٢,٥٤٥,٣٣٢    -      ٥١٢,٥٤٥,٣٣٢ يات الفنية و احلسابيةحتياطحصة معيدي التأمني من اال

    ٥,٢٢٩,٥٧٤    -      ٥,٢٢٩,٥٧٤  عالقةأطراف ذات -ذمم مدينة 
    ٨١,٦٤٤,٩٦٧    -      ٨١,٦٤٤,٩٦٧  أخرى مستحقة غري مقبوضة وموجودات أرباح مراحبة

    ٧٨٠,٥٦٢,٦١٩    -      ٧٨٠,٥٦٢,٦١٩  استثمارات مالية متوفرة للبيع
    ٠٠٠,٠٠٠,٢٥    ٠٠٠,٠٠٠,٢٥    -    وديعة جممدة لصاحل هيئة اإلشراف على التأمني

  ٣,٢٣١,٨٩٥,٣٦٠    ٠٠٠,٠٠٠,٢٥    ٣,٢٠٦,٨٩٥,٣٦٠    
  

  المطلوبات  
    ١١٥,٥٣٢,٨٢٠    -      ١١٥,٥٣٢,٨٢٠  تأمنيت دائنة لشركات التأمني وإعادة الاحساب

    ٣٢,٨٧٧,٧٨٨    -      ٣٢,٨٧٧,٧٨٨  عالقةأطراف ذات –ذمم دائنة
    ١,٢٩٢,٧٨٣,٨٢٥    -      ١,٢٩٢,٧٨٣,٨٢٥  يات الفنية و احلسابيةحتياطاال

    ٦١,٣٧٥,٧٩٤    -      ٦١,٣٧٥,٧٩٤  ذمم دائنة ودائنون خمتلفون
    ٢٤,٨٥٧,١٤٩    -      ٢٤,٨٥٧,١٤٩  مطلوبات ضريبية مؤجلة

    ٥,٠٦٧,٧٣٣    -      ٥,٠٦٧,٧٣٣  ضريبة الدخل خمصص

  ١,٥٣٢,٤٩٥,١٠٩    -      ١,٥٣٢,٤٩٥,١٠٩    

    ٤٠٠,٢٥١٦٩٩,١,    ٠٠٠,٠٠٠,٢٥    ١,٦٧٤,٤٠٠,٢٥١  فجوة السيولة

    التسليف رخماط

مسؤولية الشركة اليت  إن متابعة خماطر التسليف هي من. جتاه الشركة مخماطر التسليف بعدم إمكانية املدينني من الوفاء بالتزاما تتمثل
تتبع مبادئ توجيهية صارمة تأخذ بعني االعتبار معدل التصنيف األدىن للمقرتضني و التنويع يف خماطر التسليف يف كافة أقسام الشركة 

  .املعرضة لتلك املخاطر و خاصة قسمي االستثمارات وإعادة التأمني

  معدل الفائدة خماطر

 واملطلوباتحتدث يف معدالت الفوائد السوقية و اليت هلا تأثري مباشر على املوجودات املنتجة للفوائد  تنشأ هذه املخاطر من التغريات اليت
  .إن املوجودات واملطلوبات املالية ختضع ملعدالت فائدة ثابتة وبالتايل ال يوجد لدى الشركة خماطر معدالت فائدة .اخلاضعة للفوائد



 

  -   -

  ياتالعمل خماطر

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

إن املخاطر اإلسرتاتيجية . من خالل طرق تقييم ذاتية ملتابعة فعالية هذه اإلجراءات وطرق تقييمها حبسب تأثريها و نسبة حدوثها و
  .وتتابع من خالل عملية التخطيط السنويةحتدد 

  خماطر العمالت األجنبية

  .ر الصرفتقوم الشركة بإعداد حتليل احلساسية ملراقبة أثر التغريات على صايف األرباح واخلسائر يف حال حدوث تغري معقول يف أسعا
  .تنشأ هذه املخاطر من احتمال أن التقلبات يف أسعار صرف العمالت قد تؤثر على قيمة املوجودات واملطلوبات املالية

  :تتلخص القيمة الدفرتية لألصول املالية كما يلي
    المطلوبات      الموجودات      
    كانون األول  ٣١ي كما ف      أيلول ٣٠كما في       كانون األول  ٣١كما في       أيلول ٣٠كما في       
    ٢٠١٣      )غير مدقق( ٢٠١٤      ٢٠١٣      )غير مدقق( ٢٠١٤       
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      

    ١٢,٣١٢,٤١٧    ١٣,٢٧٧,٩٦٠    ٢٨٤,٤٠٢,٩٨١    ٣٤٤,٧١٢,٣٥٤  دوالر أمريكي
    ٥٢,٦٥٦,٧٤٠    ٥,١٩٨,٥٤٣    ٤٣٣,٣٣٩,٥٦    ٤٩,٤٨٠,٣٦٤  يورو

  ٩٦٩,١٥٧٦٤,    ١٨,٤٧٦,٥٠٣    ٣٤٠,٧٤٢,٤١٤    ٣٩٤,١٩٢,٧١٨    
  

يف تاريخ املوافقة على هذه البيانات املالية بلغ سعر صرف العمالت األجنبية حسب نشرة التدخل الصادرة عن مصرف سوريا املركزي 
  . ٢٠١٤ أيلول ٣٠كما يف سعر الصرف املستخدم    عن% ١٠بفارق نسبته دوالر أمريكي ، وذلك  ١مقابل  لرية سورية ١٦٦,٩٥

حتليل احلساسية . حتليل حساسية الشركة لتغريات أسعار صرف العمالت األجنبية املذكورة أعاله مقابل اللرية السوريةيظهر اجلدول التايل 
  :يتضمن فقط األرصدة ذات الصفة النقدية بالعمالت األجنبية

    الخسائر وأ األثر على األرباح                  
    كانون األول  ٣١كما في       أيلول ٣٠كما في                   
    ٢٠١٣      )غير مدقق( ٢٠١٤                  
   .س.ل      .س.ل                  

    ٢٧,٢٠٩,٠٥٦    ٣٣,١٤٣,٤٣٩  دوالر أمريكي  
    ٣٦٨,٢٦٩    ٤,٤٢٨,١٨٢  يورو  

    ٢٧,٥٧٧,٣٢٥    ٣٧,٥٧١,٦٢١    
  



 

  -   -

  املالءة املالية

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

  :احتساب نسبة املالءة كما يلي
  كانون األول  ٣١كما في           أيلول ٣٠كما في           
      ٢٠١٣     )غير مدقق( ٢٠١٤         
  .س.ل          .س.ل         

  رأس املال املتوفر  
    ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  رأس املال    
    ١٤٠,٨٥٧,١٧٥    ١٣٨,٠٨٧,٥٩٧  احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات املالية املتوفرة للبيع    
    ٤٤,٥٠٤,١٩٥    ٤٤,٥٠٤,١٩٥  األرباح املدورة    
    ٣٤,١٤٩,٢٨٣    ٣٤,١٤٩,٢٨٣  االحتياطي القانوين    
    ٢,٢١٩,٥١٠,٦٥٣    ٢,٢١٦,٧٤١,٠٧٥  ملتوفرجمموع رأس املال ا    

  :رأس املال املطلوب  
    ٢٦٤,٤٦٣,٤٦٨    ٢٥٦,٢٩٣,٦٥٣  رأس املال املطلوب مقابل األخطار    
    ٢٢١,١٣٩,١٨٠    ٢٣٤,٣١٥,٢٥٥  رأس املال املطلوب مقابل االلتزامات االكتتابية    
    ٦٣,٢٤٠,٧٧٤    ٤٧,٨٥٨,٢٢٦  رأس املال املطلوب مقابل خماطر معيدي التأمني    
    ٣٢٤,٤٧٨,٣٦٩    ١٩١,٨٧٣,٢٧٦  رأس املال املطلوب مقابل خماطر تأمني احلياة    
    ٨٧٣,٣٢١,٧٩١    ٧٣٠,٣٤٠,٤١٠  جمموع رأس املال املطلوب    
    %٢٥٤      %٣٠٣    (%)نسبة هامش املالءة     

  
  الموافقة على البيانات المالية  -١٩

  .٢٠١٤كانون األول   ١٥ يف لية املوجزةاملرح املالية املعلومات جملس إدارة الشركة علىرئيس وافق 


