






  للتأمين  الوطنية السورية الشركة
  شركة مساهمة مغفلة عامة

  معلومات مالية مرحلية راجعةتقرير مالمالية المرحلية الموجزة و  المعلومات
  ٥٢٠١حزيران  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  )غير مدققة(



  
  

  للتأمين  الوطنيةالسورية  الشركة
  شركة مساهمة مغفلة عامة

  مراجعة معلومات مالية مرحليةة المرحلية الموجزة و تقرير المالي المعلومات
  ٥٢٠١حزيران  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  )غير مدققة(
  
  

  جدول المحتويات
  
  

  ةـصفح  
  

  ٢-١  تقرير مراجعة معلومات مالية مرحلية
  

  املالية املرحلية املوجزة املعلومات
  

  ٤-٣املوجز بيان الوضع املايل املرحلي  
    
  ٦-٥  املوجز املرحلي اآلخر الشامل الدخلاألرباح أو اخلسائر و  انبي  

  
  ٧  املوجز بيان التغيريات يف حقوق املسامهني املرحلي  
    
  ٨  املوجز بيان التدفقات النقدية املرحلي  
    
  ٢٩-٩  املالية املرحلية املوجزة ملعلوماتإيضاحات حول ا  
  











  املرحلية املوجزةتشكل جزًء أساسياً من املعلومات املالية ٢٨رقم إىل ال ١إن اإليضاحات املرفقة من الرقم 
  - 

  للتأمين  ةالشركة السورية الوطني
  مغفلة عامةشركة مساهمة 

  اآلخر المرحلي الموجز الدخل الشاملاألرباح أو الخسائر و  بيان
  )غير مدقق(

      
  

    حزيران ٣٠أشهر المنتهية في  الستةفترة ل    
    ٤٢٠١        ٥٢٠١    إيضاح      

    .س.ل        .س.ل        :االيرادات
ا     ٥٢٥,٥٩٣,٦٦٧      ٥٨٥,٩١٤,٨١٤    ٢١ إمجايل األقساط املكتتب 
احصة معيدي التأمني     )  ٣٧,٠١١,٩٣٩  (  )  ٥٥,٦٧١,٩٠٦  (  ٢١  من امجايل األقساط املكتتب 
ا      ٤٨٨,٥٨١,٧٢٨      ٥٣٠,٢٤٢,٩٠٨      صايف األقساط املكتتب 
     ٧,٣٣١    )  ٣٠,٣٢٩,٧٦٣  (  ٢١   يف احتياطي أقساط غري مكتسبة صايف التغري  
    ٤٨٨,٥٨٩,٠٥٩      ٤٩٩,٩١٣,١٤٥      صايف أقساط التأمني  
    ١٠,٣٩٢,٩٦١      ١٥,٨٥٤,١٥٧    ٢١  عموالت مقبوضة   
    ١٢٧,٥٨٦,٠٥٧      ٨٩,٨٩٨,٤٥١      فوائد من ودائع لدى املصارف  
    ٢,٤٨٩,٣٨٣      ٢,٥٣٩,٧١٨      إيرادات أخرى   
    ١,٣٨٥,٠١٧        ٧٤,٨٢٦      أرباح بيع أصول ثابتة مادية  
    ١٢,٩٦٠,٦٧٣      ١٩١,٥٨٥,٣٤٤      رفصفروقات  مكاسب غري حمققة ناجتة عن تغريات أسعار  
    ٦٤٣,٤٠٣,١٥٠      ٧٩٩,٨٦٥,٦٤١      اإليرادات ايلإمج    

  المصاريف
  )  ٣٨٢,٣٠٦,٤٩٣  (  )  ٢٨٨,٥٨٤,١١٠  (  ٢١  املطالبات املدفوعة إمجايل  
    ١٨,٢٧٠,١٤١      ٢٣,٥٣٢,٥٢٧    ٢١   من إمجايل املطالبات املدفوعةحصة معيدي التأمني  
  )  ٣٦٤,٠٣٦,٣٥٢  (  )  ٢٦٥,٠٥١,٥٨٣  (    صايف املطالبات املدفوعة  
  )  ٢٦,٤٨١,٨٥٧  (  )  ١٥٤,٧٨٤,٩٢٠  (  ٢١  ية ومطالبات حدثت ومل يبلغ عنهاالتغري يف مطالبات قيد التسو صايف   
  )  ٣٩٠,٥١٨,٢٠٩  (  )  ٤١٩,٨٣٦,٥٠٣  (   صايف املطالبات  
  )  ٥٢,٦١٠,٣٤٢  (  )  ٦١,٢٠٤,٩١١  (  ٢١  ومصاريف إنتاج أخرى عموالت مدفوعة  
  )  ٩,٠٥٥,٧٥١  (  )  ١١,٧٠٦,٤٨١(  ٢١  فائض اخلسارة أقساط  
  )  ٣,١٥٣,٥٦٢  (  )  ٣,٥١٥,٤٨٨  (  ٢١  رسوم هيئة االشراف على التأمني   
ا     )  ٤٤,١٠٨,٤٥٢  (  )  ٦١,٢٩٩,٨٥٩  (    رواتب وأجور وملحقا
  )  ٤٥,٣٥١,٨١١  (  )  ٣٥,١٢٣,٠٠٥  (    مصاريف إدارية وعمومية  
  )  ١٣,١٩٢,٤٤٢  (  )  ١٤,٧٢٦,١٨٥  (  ١٤  االستهالكات  
    -      )    ٤٩,٧٦٠  (  ١٠  ديون مشكوك يف حتصيلها خمصص  
  )    ٣٩٤,١٨٤  (  )    ٦٣١,٩٠٤  (    فوائد وأعباء مالية  
    -      )  ١٩,٠٢٣,٤١٣  (    فروقات صرف حمققة ناجتة عن تغريات أسعار خسائر  
  )    ٢٧٤,١٥٣  (  )  ١,٥٥٩,٢٧٣  (    تغري القيمة العادلة االستثمارات مالية بغرض املتاجرةخسائر   
  )  ٨,٩٠٦٥٥٨,٦٥  (  )  ٦٢٨,٦٧٦,٧٨٢  (    إمجايل املصاريف    

    ٨٤,٧٤٤,٢٤٤      ١٧١,١٨٨,٨٥٩      قبل ضريبة الدخل الفرتةأرباح 
      ٦٦,٥١٣      -      ١٩  ضريبة مرجتعة  
  )  ٦١٥,١٠٠,٧  (    -      ١٩  ضريبة الدخل  

    ٧٧,١٩٥,٦٥٧      ١٧١,١٨٨,٨٥٩      صايف أرباح الفرتة
    -        -        دخل شامل آخر  

    ٧٧,١٩٥,٦٥٧      ١٧١,١٨٨,٨٥٩      للفرتة الدخل الشامل
   ٩,٠٨        ٢٠,١٤      ٢٠  السهم األساسية و املخففة رحبية



  املرحلية املوجزةتشكل جزًء أساسياً من املعلومات املالية ٢٨رقم إىل ال ١إن اإليضاحات املرفقة من الرقم 
  - 

  للتأمين ةالشركة السورية الوطني
  شركة مساهمة مغفلة عامة

  تابع/ بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المرحلي الموجز
  )غير مدقق( 

      
  

    حزيران ٣٠لفترة الثالثة أشهر المنتهية في           
        ٤٢٠١      ٥٢٠١    

    .س.ل      .س.ل      اإليرادات
ا       ٢٨٣,٤٩٤,١٨٧      ٣٠٦,٣٨٩,٢١٠      إمجايل األقساط املكتتب 
ا     )  ٢٢,٥٠١,٢٤٤  (  )  ٣٢,٩٢٣,٩٦٠  (    حصة معيدي التأمني من امجايل األقساط املكتتب 
ا      ٢٦٠,٩٩٢,٩٤٣      ٢٧٣,٤٦٥,٢٥٠      صايف األقساط املكتتب 
   ١٢,١٧١,٦٦٥    )  ١٤٥,٨٠٤,٢٢  (    صايف التغري يف احتياطي أقساط غري مكتسبة   
    ٢٧٣,١٦٤,٦٠٨      ٢٥١,٣١٩,٤٤٦      صايف أقساط التأمني  
      ٦,٢٤٠,٠٦٠        ٨,٤٤٦,٤٠٠      عموالت مقبوضة   
    ٦٥,٢٠٤,١٧٥      ٤٦,٥٤٣,٥٧٩      فوائد من ودائع لدى املصارف  
      ١٦,٤٣٨        ١,١٦٥,٣٩٦      إيرادات أخرى   
      ١,٣٨٥,٠١٧    )    ١٥,١٧٤  (    أرباح بيع موجودات ثابتة  
      ٢٥٦,٧٣٤     -        أرباح تغري القيمة العادلة السثتمارات مالية بغرض املتاجرة  
    -        ٨٦,٣٣٦,٩٩٣      مكاسب غري حمققة ناجتة عن تغريات أسعار الصرف   
    ٠٣٢,٢٦٧,٣٤٦      ٣٩٣,٧٩٦,٦٤٠      إمجايل اإليرادات    

  المصاريف
  )  ١٨٩,٤٦٦,٠٩٤  (  )  ١٤٣,٩٦٢,٧٨٧  (    إمجايل املطالبات املدفوعة

    ١٣,١٤٢,٣٦٧      ١١,٤٣٥,٧٧٩      حصة معيدي التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة
  )  ١٧٦,٣٢٣,٧٢٧  (  )  ١٣٢,٥٢٧,٠٠٨  (    صايف املطالبات املدفوعة  

  )  ٤٢,٨٥٩,٢١٢  (  )  ١٩٢,٠٢٤,٩٤٥  (     يف مطالبات قيد التسوية ومطالبات حدثت ومل يبلغ عنهاصايف التغري
  )  ٢١٩,١٨٢,٩٣٩  (  )  ٣٢٤,٥٥١,٩٥٣  (    صايف املطالبات  

  )  ٣٠,٥٧٥,٨٧٠  (  )  ٣٢,٤١٣,٤٣١  (    عموالت مدفوعة
  )    ٣,٨٣١,٥٤٩  (    -        أقساط فائض اخلسارة 

  )    ١,٧٠٠,٩٦٥  (  )    ١,٨٣٨,٣٣٣  (    رسوم هيئة اإلشراف على التأمني
ا   )  ٢١,٤٦٠,١٢٦  (  )  ٣٠,٤٩٨,١٢٧  (    رواتب وأجور وملحقا
  )  ٢٧,٥١٨,١٧٨  (  )  ١٦,١٠٩,٩٦٥  (    مصاريف إدارية وعمومية

  )    ٦,٧٣٢,١٧٩  (  )    ٤,٥٤٩,٤٥٧  (    االستهالكات
    -        -        خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها

  )    ٢٤٣,٥٨٠  (  )    ٤٤٠,٤٣٩  (    فوائد وأعباء مالية
  )    ١,٨١٥,٣٨٣  (  )  ١٨,٩٨٦,٨٨٦  (    ات أسعرا الصرف خسائر حمققة ناجتة عن تغري 

    -      )    ٨٣٩,٥٨٨  (    مالية بغرض املتاجرة تغري القيمة العالدة الستثماراتخسائر 
  )  ٣١٣,٠٦٠,٧٦٩  (  )  ٤٣٠,٢٢٨,١٧٩  (    إمجايل املصاريف  

    ٣٣,٢٠٦,٢٦٣    )  ٣٦,٤٣١,٥٣٩  (    الفرتة قبل ضريبة الدخل أرباح) / خسائر(
      ٨,٢١٥,٦٣٧      -        ضريبة مرجتعة
  )    ٣,٤٢٨,٤٥٠  (    -        ضريبة الدخل

    ٣٧,٩٩٣,٤٥٠    )  ٣٦,٤٣١,٥٣٩  (    الفرتة أرباح) / خسائر(صايف 
    -        -        دخل شامل آخر
    ٣٧,٩٩٣,٤٥٠    )  ٣٦,٤٣١,٥٣٩  (    للفرتة الدخل الشامل

    ٤,٤٧      )  ٤,٢٩    (    السهم األساسية و املخففة رحبية



  املرحلية املوجزةتشكل جزًء أساسياً من املعلومات املالية ٢٨رقم إىل ال ١إن اإليضاحات املرفقة من الرقم 
  - 

  للتأمين  الوطنية السورية الشركة
  شركة مساهمة مغفلة عامة

  الموجز المساهمين المرحلييرات في حقوق يبيان التغ
   

      مكاسب الفترة غير            مكاسب غير محققة                      
    المحققة الناتجة عن      ) / خسائر(    متراكمة ناتجة عن                       
    المجموع      تغيرات أسعار الصرف      أرباح الفترة      تغيرات أسعار الصرف      المتراكمةاألرباح       احتياطي قانوني      رأس المال    
    .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل    

    ١,٦٠٨,٥٨٩,٨١٢    -      -    ٣٤٨,٧١٨,٠٤٤    ٢٣٢,٤٣٦,٤٣٦    ١٧٧,٤٣٥,٣٣٢    ٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠١٥كانون الثاين   ١الرصيد، 
  )  ٢١٢,٥٠٠,٠٠٠(    -      -      -   )  ٢١٢,٥٠٠,٠٠٠(   -      -   ٢٠١٤توزيعات أرباح عن عام 
  )  ١٧,٦٠٠,٠٠٠(   -      -      -   )  ١٧,٦٠٠,٠٠٠(    -      -    مكافآت جملس اإلدارة 

    ١٧١,١٨٨,٨٥٩    ١٩١,٥٨٥,٣٤٤ )  ٢٠,٣٩٦,٤٨٥(    -      -      -      -    فرتةصايف أرباح ال
    ١,٥٤٩,٦٧٨,٦٧١    ١٩١,٥٨٥,٣٤٤ )  ٢٠,٣٩٦,٤٨٥(    ٣٤٨,٧١٨,٠٤٤    ٢,٣٣٦,٤٣٦    ١٧٧,٤٣٥,٣٣٢    ٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠  )غري مدقق( ٥٢٠١ حزيران ٣٠الرصيد، 

  
  ١,٣٣٠,٠٥٢,١١٤   -     ٣٤٩,١٢٧,٩٥٩    -      ٢٠٦,٤٨٧   ١٣٠,٧١٧,٦٦٨    ٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠١٤كانون الثاين   ١الرصيد، 

    -     -   )  ٣٤٩,١٢٧,٩٥٩(   -      ٣٤٩,١٢٧,٩٥٩   -      -    ٢٠١٣عام ختصيص أرباح 
  )  ١٢٧,٥٠٠,٠٠٠(         -      -   )  ١٢٧,٥٠٠,٠٠٠(    -      -    ٢٠١٣توزيعات أرباح عن عام 
  )  ١٠,٥٠٠,٠٠٠(         -      -   )  ١٠,٥٠٠,٠٠٠(   -      -    مكافآت جملس اإلدارة 

    ٧٧,١٩٥,٦٥٧   -      ٧٧,١٩٥,٦٥٧    -      -      -      -    فرتةصايف أرباح ال
    ١,٢٦٩,٢٤٧,٧٧١   -      ٧٧,١٩٥,٦٥٧   -      ٢١١,٣٣٤,٤٤٦    ١٣٠,٧١٧,٦٦٨    ٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠  )غري مدقق( ٤٢٠١ حزيران ٣٠الرصيد، 

  

  



  املرحلية املوجزةتشكل جزًء أساسياً من املعلومات املالية ٢٨رقم إىل ال ١إن اإليضاحات املرفقة من الرقم 
  - 

  للتأمين الشركة السورية الوطنية
  شركة مساهمة مغفلة عامة

  ت النقدية المرحلي الموجزبيان التدفقا
  )غير مدقق(

      

    حزيران ٣٠أشهر المنتهية في  الستةفترة ل            
    ٤٢٠١         ٥٢٠١      إيضاح    

  .س.ل      .س.ل      :النقدية من النشاطات التشغيلية التدفقات  
      ٨٤,٧٤٤,٢٤٤        ١٧١,١٨٨,٨٥٩      قبل ضريبة الدخل الفرتةأرباح   
  :ن النشاطات التشغيليةعالناتج  ىل صايف النقدإتعديالت للوصول   
  )      ٧,٣٣١(      ٣٠,٣٢٩,٧٦٣    ٢١  صايف التغري يف احتياطي أقساط غري مكتسبة  
        ٩٤٩,٦١٩        ٣٤,٤٤٤,٤٠٩    ٢١  صايف التغري يف مطالبات قيد التسوية  
      ٢٥,٥٣٢,٢٣٨        ١٢٠,٣٤٠,٥١١    ٢١  صايف التغري يف مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها  
      ١٣,١٩٢,٤٤٢        ١٤,٧٢٦,١٨٥    ١٤  االستهالكات  
      -             ٤٩,٧٦٠    ١٠  الديون املشكوك يف حتصيلهاخمصص   
  )      ١,٣٨٥,٠١٧(  )      ٧٤,٨٢٦(    أرباح التخلي عن موجودات ثابتة مادية  
        ٢٧٤,١٥٣        ١,٥٥٩,٢٧٣      تغري القيمة العادلة الستثمارات مالية بغرض املتاجرةخسائر   
  )    ١٢,٩٦٠,٦٧٣(  )    ١٩١,٥٨٥,٣٤٤(    روقات أسعار الصرفمكاسب غري حمققة ناجتة عن ف  
      ١٤١,٩٨٠,٣٨١    )    ٤١,٥٢٩,٦٠٢(    يف عمالء مدينون النقص) / الزيادة(  
  )      ٣٩٢,١٥٠(  )      ١,٦١٢,٥٩٤(    يف حسابات شركات التأمني وإعادة التأمني املدينة الزيادة  
  )      ٤١,٩٧٨,٦١٦(      ٨٩,٠١١,٣٨٢      أطراف ذات عالقة - يف ذمم مدينة) الزيادة(/  النقص  
      ٥,٦٥١,٦٠٧    )    ٢٢,١٢٧,١٧٤(    يف فوائد مستحقة وأرصدة مدينة أخرىالنقص /  )الزيادة(  
  )      ٩,٦٤٥,٠٤٨(  )    ٢١,٣٣٩,٠٧٥(    يف حسابات شركات التأمني وإعادة التأمني الدائنة النقص  
      ٢٤,٧٣١,٧٩٧        ٥٢,٩٠٩,٧٨٥      أطراف ذات عالقة –يف ذمم دائنة  الزيادة  
  )      ٥,٨٤٠,٢٣٩(        ٦,١٨٥,٥٠١      يف عمالء دائنون )النقص/ (الزياد   
      ١١,٤٤٧,٥٠١    )    ١٠,٧٥٥,٩٠٦(    يف ذمم دائنة ودائنون خمتلفونالزيادة ) / النقص(  
      -       )    ٥٠,٦٣٩,٠٦٨(    ضريية مدفوعة  
      ٨٢٣٦,٢٩٤,٩٠        ١٨١,٠٨١,٨٣٩      صايف األموال الناجتة عن النشاطات التشغيلية  

  :التدفقات النقدية من النشاطات االستثمارية   
  )    ٥٠,٠٠٠,٠٠٥(      ٥٣٥,٠٠٠,٠٠٠      ألجل لدى مصارف حمليةيف ودائع  ) الزيادة(/  النقص  
  )      ١,٢٥٣,٤٧٠(      -       بغرض املتاجرةشراء أوراق مالية   
  )    ١٣,١٧٢,٩٦٠(    )    ١٠٩,٩٥١,٥٠٠(  ١٤  شراء موجودات ثابتة مادية  
    -      )    ٦٠١,٤٣٢,٤٠٠(    يةاستثمارت عقار   
     ٥,٣٥٤,٠٠٢          ١٤٠,٠٠٠      النقد املستلم من بيع موجودات ثابتة مادية   
  )     ٥٩,٠٧٢,٤٣٣(  )    ١٧٦,٢٤٣,٩٠٠(    النشاطات االستثماريةالناجتة عن  / )املستخدمة يف( صايف األموال  

  :التدفقات النقدية من النشاطات التمويلية   
    -           ١٠٨,٨٠٠,٠٠٠      قروض بنكية  
  )      ١٠,٥٠٠,٠٠٠(  )    ١٧,٦٠٠,٠٠٠(    مكافآت جملس االدارة  
  )    ١٣٣,٤٧٤,٥١٥(  )    ٢٠٥,٥٤٤,٦٥٠(  ٢٤  أرباح املسامهنيتوزيعات   
  )    ١٤٣,٩٧٤,٥١٥(  )    ١١٤,٣٤٤,٦٥٠(    صايف األموال املستخدمة يف النشاطات التمويلية  
      ١٢,٩٦٠,٦٧٣        ١٩١,٥٨٥,٣٤٤      فروقات أسعار الصرف الناجتة عن النقد وما يوازي النقد  
    ٣٣,٢٤٧,٩٦٠    )    ١٠٩,٥٠٦,٧١١  (    يوازي النقدوما  يف النقدالزيادة /  )النقص(صايف   
      ٦٤٨,١٢٥,٥٨٢        ٩٤٣,٢٥٢,٠٩٣    ٥  يف بداية الفرتة يوازي النقدالنقد و ما   
اية الفرتة يوازي النقدالنقد و ما        ٦٩٤,٣٣٤,٢١٥        ١,٠٢٥,٣٣٠,٧٢٦    ٥  يف 
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  للتأمين الوطنية السورية شركةال
  شركة مساهمة مغفلة عامة

  الموجزة المرحلية المالية المعلوماتإيضاحات حول 
  ٥٢٠١حزيران  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  )غير مدققة(
      

  
  

   الشركة وغايتهاتأسيس   - ١

، وفقًا للمرسوم ٢٠٠٦شباط  ٦بتاريخ . و.م/٩ة جملس الوزراء رقم عامة، تأسست بقرار رئاس شركة مسامهة مغفلةالشركة السورية الوطنية للتأمني 
  .وتعديالته ١٩٤٩لعام  ١٤٩، و قانون التجارة رقم ٢٠٠٤لعام  ٦٨واملرسوم التشريعي رقم  ٢٠٠٥لعام  ٤٣التشريعي رقم 

  . ٢٠٠٦حزيران  ١٨بتاريخ  ١٤٦٥٢سجلت الشركة يف السجل التجاري حملافظة دمشق حتت الرقم 
وقد سجلت .٢٠٠٦أب  ٦الصادر بتاريخ  ١٠٠/  ٣٥شركة على الرتخيص مبزاولة املهنة من هيئة اإلشراف على التأمني السورية بالقرار رقم حازت ال

  / . ٤/ الشركة يف السجل اخلاص لشركات التأمني لدى هيئة اإلشراف على التأمني حتت رقم 
فرعاً موزعة بني مجيع  ١٣امتد نشاط الشركة ليشمل  ٢٠٠٧كانون األول   ٣١وع التأمني، وبتاريخ غاية الشركة مزاولة أعمال التأمني املباشرة يف كافة فر 

  .احملافظات السورية
  .٢٠١٠حزيران  ٢مت إدراج أسهم الشركة يف سوق دمشق لألوراق املالية بتاريخ 

  

  المعدلة و الجديدة المالية للتقارير الدولية المعايير تطبيق   - ٢

وجلنة تفسري ) IASB(بتطبيق مجيع املعايري والتفسريات املعدلة واجلديدة الصادرة عن جملس معايري احملاسبة الدولية  الشركة تقام ،ةيف الفرتة احلالي
  .٢٠١٥كانون الثاين   ١للفرتات احملاسبية اليت تبدأ من  الشركةالتابعة للمجلس واليت ختص وتسري على نشاطات ) IFRIC(إعداد التقارير املالية 

ا ،املوجزة املرحليةاملالية  املعلومات يطرأ أي تعديل على مل  .جراء تطبيق هذه املعايري وتفسريا
  

  السياسات المحاسبية  - ٣

إعداد املعلومات املالية املرحلية املوجزة والسياسات احملاسبية

التقارير املالية " ٣٤وفقًا للمعيار احملاسيب الدويل رقم  ٢٠١٥ حزيران ٣٠ أشهر املنتهية يف ستةإعداد املعلومات املالية املرحلية املوجزة املرفقة لفرتة ال مت
إن السياسات احملاسبية املتبعة وطرق االحتساب املستخدمة يف إعداد املعلومات املالية ". وأنظمة التأمني املرعية يف اجلمهورية العربية السورية املرحلية

  .٢٠١٤كانون األول   ٣١إعداد البيانات املالية املدققة للسنة املنتهية يف املرحلية املوجزة تتفق مع تلك املستخدمة يف
معايري الدولية للتقارير 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 املنتهية  ٢٠١٥ حزيران ٣٠أشهر املنتهية يف  ستةرتة الاملالية، كما أن نتائج أعمال الشركة لف
  .٢٠١٥كانون األول  ٣١يف 
تظهر . مة العادلةباستثناء االستثمارات املالية بغرض املتاجرة واليت تظهر بالقي إعداد املعلومات املالية املرحلية املوجزة على أساس الكلفة التارخيية مت

  .، العملة التشغيلية للشركة وعملة االقتصاد.)س.ل(املعلومات املالية املرحلية املوجزة باللرية السورية 
النسبية من  مت تصنيف احلسابات يف املوجودات واملطلوبات حسب طبيعة كل منها ومت تبويبها يف البيانات املالية مبوجب ترتيب تقرييب تبعًا لسيولتها

  .على سيولة إىل األقل سيولةاأل
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  :األجنبية العمالت حتويل

جيري . ىل اللرية السورية باستعمال أسعار الصرف السائدة يف تاريخ العمليةإاجلارية خالل السنة بالعمالت غري اللرية السورية يتم حتويلها  عملياتلاإن 
  .ى أساس أسعار الصرف السائدة يف تاريخ البيانات املاليةإعادة حتويل أرصدة املوجودات واملطلوبات املالية بتلك العمالت عل

  .املوجودات واملطلوبات غري املالية وحقوق الشركاء فيتم حتويلها على أساس سعر الصرف التارخيي أرصدةأما 

  .خرمل اآليتم قيد أرباح أو خسائر فروقات الصرف الناجتة من جراء هذه العمليات يف بيان األرباح أو اخلسائر والدخل الشا

  :أسعار صرف العمالت األجنبية كما يلي بلغت
  كانون األول  ٣١كما في         حزيران ٣٠كما في       
      ١٤٢٠      ٥٢٠١    
  .س.ل      .س.ل      
    ١٨٠,٨٩      ٢٣٦,٩٨    دوالر أمريكي  
  ٢١٩,٩٣      ٢٦٥,٠٤    يورو  

  
  :لعدم اليقين في التقدير األساسية والمصادر الهامة محاسبيةال التقديرات  - ٤

املتـوفرةغـريللموجـودات واملطلوبـاتالدفرتيـةبالقيمـةمتعلقـةوافرتاضـاتتقـديراتتسـتعملأنالشركةإدارةعلىاحملاسبية،السياساتتطبيقسياقيف
الفعليةلنتائجاختتلفوقد  .صلةذاتأخرى تعتربعواملوعلىاخلربةعاملعلىابهاملتعلقةواالفرتاضاتالتقديراتهذهتعتمد .أخرىمصادرمن
  .واالفرتاضاتالتقديراتهذهعن
وذلـكالتقديراتتراجع فيهااليتالفرتةيفاحملاسبيةالتقديراتمراجعةعنالناجتةبالفروقاتيعرتف .دوريبشكلواالفرتاضاتالتقديراتمراجعةتتم
  .الحقةوفرتاتاحلاليةالفرتةعلىاملراجعة تؤثركانتإذارتات الحقةوفاملراجعةفرتةيفأوالفرتة،هذهعلىحصرياً تؤثراملراجعةهذهكانتإذا

  :املصادر األساسية لعدم اليقني يف التقدير

، الــيت حتمــل خمــاطر هامــة بيــان الوضــع املــايلساســية لعــدم اليقــني يف التقــدير بتــاريخ املســتقبل، و غريهــا مــن املصــادر األفرتاضــات األساســية حــول ن االإ
  .ل جوهري للقيم الدفرتية للموجودات و املطلوبات خالل السنة املالية التالية، هي مدرجة أدناهبالتسبب بتعدي

  :خنفاض قيمة ذمم التأمني املدينةا  -أ
خنفـاض يف ان حتديـد وجـود إ. عدم حتصيل تلك الذمم بشكل كامـليتم تقدير القيمة القابلة للتحصيل من ذمم التأمني املدينة عند وجود إمكانية 

ذلك يتم ة ذمم التأمني املدينة، يتطلب من اإلدارة تقييم مستوى املالءة و السيولة املالية حلاملي بوالص التأمني و كذلك لشركات التأمني، و كقيم
يـتم . للشـركة مراجعة نسب التحصيالت بناًء على املعلومات التارخيية للشركة و الدراسات التفصيلية اليت متت خالل الفـرتة و رأي اإلدارة القانونيـة

يــتم إثبـات الفــرق بــني . األربـاح أو اخلســائر والــدخل الشـامل اآلخــرثبـات الفــرق بـني املبــالغ املتوقــع حتصـيلها و القيمــة الدفرتيــة كمصـاريف يف بيــان إ
ـا الشـامل اآلخـر األربـاح أو اخلسـائر والـدخل املبالغ اليت يتم حتصيلها فعلياً خـالل الفـرتات املسـتقبلية و املبـالغ املتوقعـة يف بيـان  يف الفـرتة الـيت يـتم 

  .التحصيل
  :لتزامات الناجتة عن املطالبات املوقوفة لعقود التأمنيتقييم اال -ب

حيث هنالك عوامل غري مؤكدة جيـب . لتزامات الناجتة عن املطالبات املوقوفة لعقود التأمني على أنه أكثر التوقعات احلسابية للشركةيعترب تقدير اال
لتزامــات الناشــئة لكــل مــن القيمــة يــتم تقــدير اال. ابــل هــذه املطالبــاتلتــزام الــذي ســتقوم الشــركة بتســديده الحقــا مقعتبــار عنــد تقــدير االأخــذها باال



 - -

ىل إنادا ن االلتــزام للمطالبــات املبلــغ عنهــا و الــيت مل يــتم ســدادها يــتم تقــديره اســتإ. املتوقعــة لتكــاليف املطالبــات املبلــغ عنهــا بتــاريخ امليزانيــة العموميــة
كمــا يف تــاريخ بيــان الوضــع املــايل يــتم إعــادة تقيــيم املطالبــات لكفايتهــا و يــتم تعــديل . املعلومــات املتعلقــة بكــل مطالبــة علــى حــدة أُبلغــت للفــرع

  .املخصص بناًء على ذلك

  :استهالكات األصول الثابتة -ج

اية ، تقوم الشركة مبراجعة األعمار اإلنتاجية امل٣كما جاء يف اإليضاح رقم  قدرة لألصول الثابتة املادية وطريقة االستهالك املطبقة وقيمة النفاية يف 
اية كل دورة مالية   .العمر اإلنتاجي لألصل يف 

  :مؤونات الديون املشكوك بتحصيلها  -د

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

 :تدين قيمة املوجودات وتكوين املؤونات الالزمة  -هـ

ا اجلمهورية العربية السورية، قامت اإلدارة بتقدير القيمة االسرتدادية لألصول باعتقاد اإلدارة، ال توجد مؤشرات . يف ظل الظروف الراهنة اليت متر 
  .كوين مؤونات تدين إضافيةلت

:مبدأ االستمرارية  -و
  قامــت اإلدارة بتقيــيم مــدى قــدرة الشــركة علــى االســتمرار يف العمــل علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية وذلــك حســب متطلبــات معيــار احملاســبة الــدويل 

ــا تعتقــد االدا. اعتمــدت االدارة بتقييمهــا علــى جمموعــة مــن املؤشــرات املاليــة والتشــغيلية. ١رقــم  رة أنــه وبــالرغم مــن حالــة عــدم االســتقرار الــيت متــر 
بنـاًء عليـه . ملنظـوراجلمهورية العربية السورية وحالة عدم اليقني املستقبلية، فإن الشـركة متتلـك املـوارد الكافيـة لالسـتمرار بالعمـل يف املـدى املسـتقبلي ا

.فقد مت إعداد القوائم املالية على أساس مبدأ االستمرارية
 

  يوازي النقدنقد و ما ال  - ٥
حمفوظة لدى مصارف ذات مالءة  و ودائع استحقاقها األصلي خالل فرتة ثالثة أشهر أو أقلمن النقد يف الصندوق وحسابات جارية هذا البند يتألف 
  :كما يلي  تتلخصمالية و 

    )غير مدقق( ٥٢٠١حزيران  ٣٠كما في   
  المجموع      عمالت أجنبية بما           
    .س.ل    .س.ل يعادل      .س.ل    

    ٢٥,٠٣٢,٥٨٩    -      ٢٥,٠٣٢,٥٨٩  النقد يف الصندوق
    ٢٥,٠٣٢,٥٨٩    -      ٢٥,٠٣٢,٥٨٩    

    :النقد لدى املصارف
    ٢٤٧,٨٢٧,٢٣٧    ٥٨,٥١٨,٢١٩    ١٨٩,٣٠٩,٠١٨  حسابات جارية  
    ٧٥٢,٤٧٠,٩٠٠    ٧٥٢,٤٧٠,٩٠٠    -    خالل فرتة ثالثة أشهر أو أقل استحقاقها األصلي ودائع ألجل  
    ١,٠٠٠,٢٩٨,١٣٧    ٨١٠,٩٨٩,١١٩    ٩,٠١٨١٨٩,٣٠    
    ١,٠٢٥,٣٣٠,٧٢٦    ٨١٠,٩٨٩,١١٩    ٢١٤,٣٤١,٦٠٧  يوازي النقدمجايل النقد و ما إ
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    ٢٠١٤كانون األول   ٣١كما في   
  المجموع      عمالت أجنبية بما           
    .س.ل    .س.يعادل ل      . س.ل    

  ٤١,٢٠٧,٩٢٥    -    ٤١,٢٠٧,٩٢٥  النقد يف الصندوق
  ٤١,٢٠٧,٩٢٥    -    ٥٤١,٢٠٧,٩٢  

  :النقد لدى املصارف
  ٣٢٩,٠٣٨,٠٢١    ٤٦,٩٤٧,٦٩٨    ٢٨٢,٠٩٠,٣٢٣  حسابات جارية  
  ودائع ألجل استحقاقها األصلي   
  ٥٧٢,٩٦٦,٠٤٢    ٥٧٢,٩٦٦,٠٤٢  -    خالل فرتة ثالثة أشهر أو أقل    
  ٩٠٢,٠٠٤,٠٦٣    ٦١٩,٩١٣,٧٤٠  ٢٨٢,٠٩٠,٣٢٣  

    ٠٥٤٠,١    -      ٤٠,١٠٥  شيكات برسم التحصيل
  ٩٤٣,٢٥٢,٠٩٣    ٦١٩,٩١٣,٧٤٠  ٣٢٣,٣٣٨,٣٥٣  إمجايل النقد و ما يوازي النقد

 الدخل الشاملاألرباح أو اخلسائر و  قل من ثالثة أشهر وتسجل إيرادات فوائدها ضمن بيانأيداع أصلية إميثل بند ودائع ألجل ودائع ذات فرتات 
  .املرحلي املوجز اآلخر

 حزيـران ٣٠فـرتة السـتة أشـهر املنتهيـة يف خـالل بـاللرية السـورية  %٩,٤ وبالعمالت األجنبية % ٠,٣٥ودائع اآلجلة بلغ متوسط أسعار الفائدة على ال
٢٠١٥ .   

  ألجل لدى مصارف محليةودائع   -٦

األرباح أو  يانيرادات فوائدها ضمن بإميثل هذا البند ودائع آجلة ذات فرتات استحقاق أصلية تزيد عن ثالثة أشهر و ال تتجاوز السنة و تسجل 
  .أربعة أشهر من تاريخ إعداد هذا التقرير أدناهاتستحق هذه الودائع خالل مدة . اآلخر الدخل الشاملاخلسائر و 

    )غير مدققة( ٢٠١٥ حزيران ٣٠كما في     
  المجموع      عمالت أجنبية بما           
    .س.ل    .س.يعادل ل      . س.ل    

    ١,٧٥٢,٠٠٠,٠٠٥    -      ٠٠٠,٠٠٥,١,٧٥٢  ودائع آجلة حمفوظة لدى مصارف مقيمة

  ١,٧٥٢,٠٠٠,٠٠٥    -      ١,٧٥٢,٠٠٠,٠٠٥    
  

    ٢٠١٤كانون األول   ٣١كما في     
  المجموع      عمالت أجنبية بما           
    .س.ل    .س.يعادل ل      . س.ل    

  ٢,٢٨٧,٠٠٠,٠٠٥    -    ٢,٢٨٧,٠٠٠,٠٠٥  ودائع آجلة حمفوظة لدى مصارف مقيمة

  ٢,٢٨٧,٠٠٠,٠٠٥    -    ٢,٢٨٧,٠٠٠,٠٠٥  

   .٢٠١٥ حزيران ٣٠فرتة الستة أشهر املنتهية يف خالل % ١٠,٥٢بلغ متوسط أسعار الفائدة على الودائع اآلجلة باللرية السورية 
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  مالية متوفرة للبيعاستثمارات   - ٧

صدور ثالث بيانات مالية راحبة  ال ميكن للشركة بيع هذه األسهم قبل. ٢٠١٥ حزيران ٣٠ميثل هذا البند أسهماً يف شركة حملية مسامهة قابضة كما يف 
  . باعتبار الشركة من املسامهني املؤسسني

  
  استثمارات مالية بغرض المتاجرة  - ٨

 :ميثل هذا البند أسهم شركات حملية مشرتاة من سوق دمشق لألوراق املالية ويتكون ممايلي
  كما في           حزيران ٣٠ كما في        

  ٢٠١٤ول كانون األ  ٣١        )غير مدققة( ٢٠١٥          
     .س.ل      .س.ل     
  ٨,٢٢٠,٦٥٦    ٨,٧٣٤,٥٣٥  الرصيد بداية السنة  
   ١,٢٥٣,٤٧٠       -     شراء استثمارات مالية  
  )    ٧٣٩,٥٩١( )    ١,٥٥٩,٢٧٣( صايف التغيري يف القيمة العادلة الستثمارات مالية بغرض املتاجرة  
     ٨,٧٣٤,٥٣٥    ٧,١٧٥,٢٦٢    

  :كمايلي  تتوزع االستثمارات املالية
      )غير مدققة( ٢٠١٥حزيران  ٣٠كما في     

    القيمة السوقية لألسهم      القيمة السوقية للسهم      للسهم اإلسمية القيمة      المشتراة األسهم عدد      اسم الشركة
  ٥,٠٢٣,٧٦٩      ٩١,٢٥      ١٠٠    ٥٥,٠٥٥    سورية –بنك قطر الوطين 

  ٦٨٧,٩١٢      ١٨٤,١٨      ١٠٠      ٣,٧٣٥    البنك العريب
      ١,٤٦٣,٥٨١      ٢٣١,٢٥      ١٠٠      ٦,٣٢٩    عودة سوريةبنك 

                      ٧,١٧٥,٢٦٢      
  

  :تتوزع االستثمارات املالية كمايلي
    )مدققة( ٢٠١٤ كانون األول  ٣١ كما في     

    القيمة السوقية لألسهم      القيمة السوقية للسهم      للسهم اإلسمية القيمة      المشتراة األسهم عدد      اسم الشركة
  ٦,٥٩١,١٨٤      ١١٩,٧٢      ١٠٠    ٥٥,٠٥٥    سورية –الوطين بنك قطر 

  ٦٧٩,٧٧٠      ١٨٢      ١٠٠      ٣,٧٣٥    البنك العريب
      ١,٤٦٣,٥٨١      ٢٣١,٢٥      ١٠٠      ٦,٣٢٩    بنك عودة سورية

                      ٨,٧٣٤,٥٣٥      
  
  استثمارات عقارية  - ٩

  .لغاية االستثمار العقاري قامت الشركة بشراء عقار ٢٠١٥حزيران  ٣٠خالل فرتة الستة أشهر املنتهية يف 
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  عمالء مدينون  -١٠

  :يتكون هذا البند مما يلي
  كما في           حزيران ٣٠ كما في          
    ٤٢٠١كانون األول   ٣١        )غير مدققة( ٥٢٠١          
    .س.ل          .س.ل          
      ٨١,٤٠٤,٣٧٣        ١٢٢,٨٨٤,٢١٥    عمالء مدينون  
 )  ٧,٤٢١,٥١٢(  )    ٧,٤٢١,٥١٢(  مؤونة ديون مشكوك يف حتصيلها  

        ٧٣,٩٨٢,٨٦١        ١١٥,٤٦٢,٧٠٣      
  

  :كما يلي  حركة مؤونة ديون مشكوك يف حتصيلهاتتلخص 
   أشهر ستةال لفترة          
  في للسنة المنتهية           حزيران ٣٠ فيالمنتهية           
      ٤٢٠١كانون األول   ٣١        )غير مدققة( ٥٢٠١          
    .س.ل          .س.ل          
    ٧,٤٢١,٥١٢        ٧,٤٢١,٥١٢    السنة/ لفرتةا الرصيد كما يف بداية  
   -            ٤٩,٧٦٠    السنة/ الفرتة إضافة، أعباء  
ا       -      )      ٤٩,٧٦٠(  إعدام ديون مشكوك 

    ٧,٤٢١,٥١٢        ٧,٤٢١,٥١٢    السنة/ الفرتة ايةالرصيد كما يف   
  
  ذات عالقة التعامالت مع أطراف  -١١

  . دارة العليا وأعضاء جملس اإلدارة وكبار املسامهني والشركات ذات امللكية والسيطرة املشرتكةمن املدراء واإل عالقةالطراف ذات األتتألف 

  :ذات العالقةفيما يلي األرصدة املدينة والدائنة مع األطراف 
  كانون األول  ٣١كما في           حزيران ٣٠كما في           

    ٤٢٠١          )غير مدققة( ٥٢٠١      :بيان الوضع املايل - أ
    .س.ل          .س.ل      أطراف ذات عالقة – ذمم مدينة  
      ٤,٤٤٩,٦٢٥        ٥,١٢٨,٥٠٧    أعضاء جملس اإلدارة وكبار املوظفني     
      ١٠٢,٤٠٧,٩٥٥        ١٢,٧١٧,٦٩١    شركات حتت سيطرة مشرتكة    

        ١٠٦,٨٥٧,٥٨٠        ١٧,٨٤٦,١٩٨      
  أطراف ذات عالقة –ذمم دائنة   
      ١,٨٠٢,٦٥٧        ٥٤,٦٨٦,٥٣٧    أعضاء جملس اإلدارة وكبار املوظفني    
      -            ٢٥,٩٠٥    حتت سيطرة مشرتكة شركات    

        ١,٨٠٢,٦٥٧        ٥٤,٧١٢,٤٤٢      
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        :ذات عالقةطراف فيما يلي ملخص التعامل مع أ
    )غير مدققة( حزيران ٣٠في  المنتهية أشهر الستة لفترة        
      ٤٢٠١      ٥٢٠١    
    .س.ل      .س.ل        

  :والدخل الشامل اآلخر املرحلي املوجز بيان األرباح أو اخلسائر -ب 
      ٦,٢٩٥,٢٤٣        ١٢,٧١٧,٦٨٧    شركات حتت سيطرة مشرتكة –أقساط التأمني   
  )  ٦,٨٢٨,٦٢٨(  )    ٧,٤٣٦,١٢٨(  رواتب وأتعاب اإلدارة العليا  
  )  ١,٠٠٠,٠٠٠(  )    ٢,١٠٠,٩٥٠(  جلس اإلدارةمسأتعاب   
  )  ١٠,٥٠٠,٠٠٠(  )    ١٧,٦٠٠,٠٠٠(  دارةمكافآت أعضاء جملس اإل  
  )  ٢,٧٩٣,٠٤٨(  )      ٢٥,٩٠٣  (  تعويضات مدفوعة  

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

  :يتكون هذا البند مما يلي
  ولكانون األ  ٣١كما في       حزيران ٣٠كما في         
    ٤٢٠١      )غير مدققة( ٥٢٠١      
  .س.ل      .س.ل        
        ٢٤,٩٠٥,٩٠٩        ٤٠,٩٢٤,١٤٣    فوائد مستحقة  
      ١,٦٥٧,٥٦١        ٣,٨١١,٣٨٩    إجيارات مدفوعة مقدماً   
    ٢٠,٣٤٠,٥٠٨        ٢٤,٢٩٥,٦٢٠    حسابات مدينة أخرى  

        ٤٦,٩٠٣,٩٧٨        ٦٩,٠٣١,١٥٢    
  .جل استحقاقها األصلي أكثر من ثالثة أشهرميثل بند فوائد مستحقة، فوائد على ودائع أل



 - -

  حصة معيدي التأمين من االحتياطيات الفنية والحسابية  -٣١

:مما يلي هذا البند يتكون 
    )غير مدققة( ٥٢٠١ حزيران ٣٠كما في   

          حصة معيدي التأمين من                   
  مطالبات حصلت     حصة معيدي التأمين من      حصة معيدي التأمين    
    المجموع      ولم يبلغ عنها      مطالبات قيد التسوية      من إيرادات غير مكتسبة    
    .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل    

  :فرع التأمين
    ٢,٢٤١,٩١٢    -      -      ٢,٢٤١,٩١٢  )احتياطي حسايب(احلياة 
    ٢٩,٠٦٥,٥٣١    ٢,٥١٥,٣٠٣    ١٦,٧٦٨,٦٧٩    ٩,٧٨١,٥٤٩  احلريق
    ٣٣,٨٣٥,٨٩٨    ٤,٣٥٧,٣٤٠    ١٤,٩٥٤,٠٩٥    ١٤,٥٢٤,٤٦٣  البحري

      ٧٥,٤١١    ١١,٩٠٧    -        ٦٣,٥٠٤  شامل السيارات
    ٧٥,٩٣٠,٧٥٠    ٢٠,٨٩٥,٧٥٠    ٥٥,٠٣٥,٠٠٠    -    إلزامي السيارات

    ٢,٤٧٩,٨٢٩    ٣٣٦,٨١٧    ٣٤٦,٦٥٩    ١,٧٩٦,٣٥٣  اهلندسي
    ٤,٧٢٠,٤٣٥    ٥٣١,٢١٩    ١,٣٥٦,٠٤٣    ٢,٨٣٣,١٧٣  احلوادث العامة

    -      -      -      -    الصحي
    ١,٦٣٥,١٥٢    ٢٨٧,٥١٢    ٢٥٦,٧٨٨    ٨٥٢,١,٠٩٠  السفر

  ١٤٩,٩٨٤,٩١٨    ٢٨,٩٣٥,٨٤٨    ٨٨,٧١٧,٢٦٤    ٣٢,٣٣١,٨٠٦    
  

    ٢٠١٤كانون األول   ٣١كما في   
          حصة معيدي التأمين من                   
  مطالبات حصلت     حصة معيدي التأمين من      حصة معيدي التأمين    
    المجموع      ولم يبلغ عنها      مطالبات قيد التسوية      من إيرادات غير مكتسبة    
    .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل    

  :فرع التأمين
    ٢,٤٤٨,٦٨١    -      -      ٢,٤٤٨,٦٨١  )احتياطي حسايب(احلياة 
    ٢٠,١٨٤,٥٢٢    ١,٦٧٥,٣٨٤    ٩,٥٧٣,٧٦١    ٨,٩٣٥,٣٧٧  احلريق
    ٢٧,٣٨٥,٦٧٢    ٣,٦٢٠,٧١٧    ١١,٦٩٥,٩٠٣    ١٢,٠٦٩,٠٥٢  البحري

    ٥٥,٩١٧      ٨,٨٢٩    -        ٤٧,٠٨٨  شامل السيارات
    ٦٩,٥٤٨,٢٥٠    ١٤,٥١٣,٢٥٠    ٥٥,٠٣٥,٠٠٠    -    إلزامي السيارات

    ١,٠٤٦,٧٤٦    ١١٠,٥٤٠    ٣٤٦,٦٥٩      ٥٨٩,٥٤٧  اهلندسي
    ٣,٧٥٧,٤٣١    ٣٢٨,٧٢٦    ٢,١٩١,٥٠٧    ١,٢٣٧,١٩٨  احلوادث العامة

    -      -      -      -    الصحي
    ١,٥٤٨,٨٢٨    ٣١٦,٥١٥    ٢٥٦,٧٨٩      ٩٧٥,٥٢٤  السفر

  ١٢٥,٩٧٦,٠٤٧    ٢٠,٥٧٣,٩٦١    ٩,٠٩٩,٦١٩٧    ٢٦,٣٠٢,٤٦٧    
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  ) بعد تنزيل االستهالك المتراكم(الموجودات الثابتة المادية   -٤١

                    :يتكون هذا البند مما يلي
    المجموع      أثاث ومفروشات      أجهزة كومبيوتر      السيارات      أجهزة ومعدات      مباني      
    س.ل       س .ل      س.ل      س.ل      س.ل      س.ل      

  :لفة التاريخيةالك
    ٤٤٥,٧١٨,٣٨٨    ٢٨,٦٢٣,٨٥٣    ٤١,٤٦١,١٠٨    ٢١,٠١١,٩٨٠    ١١,٨٦٤,٣٥٧    ٣٤٢,٧٥٧,٠٩٠    ٢٠١٤كانون الثاين   ١الرصيد يف   
    ١٨,٥٣٤,٠٣٥    ١,٢٦١,٠٠٠    ١٣,٢٧١,٠٠٠    -      ٤,٠٠٢,٠٣٥    -      إضافات  
    )  ٦,٣١٣,٣٨٥(    -      -    )  ٦,٣١٣,٣٨٥(    -      -      استبعادات  
    ٤٥٧,٩٣٩,٠٣٨    ٢٩,٨٨٤,٨٥٣    ٥٤,٧٣٢,١٠٨    ١٤,٦٩٨,٥٩٥    ١٥,٨٦٦,٣٩٢    ٣٤٢,٧٥٧,٠٩٠  ٢٠١٤ون األول كان  ٣١الرصيد يف   
    ١٠٩,٩٥١,٥٠٠    ١,٠٨١,٠٠٠    ٨,٧١٩,٣٠٠    -      ٦٥١,٢٠٠    ٩٩,٥٠٠,٠٠٠    إضافات  
  )  ١,٢١٢,٩٥٠(  )  ٢٧٠,٠٠٠(  )  ٩٤٢,٩٥٠(    -      -      -      استبعادات  

    ٥٦٦,٦٧٧,٥٨٨    ٣٠,٦٩٥,٨٥٣    ٦٢,٥٠٨,٤٥٨    ١٤,٦٩٨,٥٩٥    ١٦,٥١٧,٥٩٢    ٤٤٢,٢٥٧,٠٩٠  )غري مدققة( ٥٢٠١ حزيران ٣٠الرصيد كما يف   

  :االستهالكات المتراكمة  
  )  ١٥٥,٩٦٧,٦٥٣(  )  ١٥,٥١٧,٤٤٦(  )  ٣٤,٠٠١,٤٠٥(  )  ١٢,٩٩٦,٧٩٠(  )  ٧,٦٣٦,١٧٠(  )  ٨٥,٨١٥,٨٤٢(    ٢٠١٤كانون الثاين   ١الرصيد يف   
  )  ٢٦,٧٤٧,٠٥٤(  )  ٢,٩٥١,١٣٢(  )  ٧,٠١٨,٨٢٦(  )  ١,٧٥٢,٢٦٣(  )  ١,٣١٤,٥٥٠(  )  ١٣,٧١٠,٢٨٣(    إضافات، أعباء السنة   
    ٢,٣٤٤,٤٠٤    -      -      ٢,٣٤٤,٤٠٤    -      -      استبعادات   
  )  ١٨٠,٣٧٠,٣٠٣(  )  ١٨,٤٦٨,٥٧٨(  )  ٤١,٠٢٠,٢٣١(  )  ١٢,٤٠٤,٦٤٩(  )  ٨,٩٥٠,٧٢٠(  )  ٩٩,٥٢٦,١٢٥(  ٢٠١٤كانون االول   ٣١الرصيد يف   
  )  ١٤,٧٢٦,١٨٥(  )  ١,٥٠٣,٧٧٦(  )  ٤,٤٨٢,٠٩٨(  )  ٥١٧,٤٧٧(  )  ٨٤٧,٧٦٣(  )  ٧,٣٧٥,٠٧١(     فرتةإضافات، أعباء ال  
    ١,١٤٧,٧٧٦    ٢٠٤,٨٢٦    ٩٤٢,٩٥٠    -      -      -      استبعادات   

  )  ١٩٣,٩٤٨,٧١٢(  )  ١٩,٧٦٧,٥٢٨(  )  ٤٤,٥٥٩,٣٧٩(  )  ١٢,٩٢٢,١٢٦(  )  ٩,٧٩٨,٤٨٣(  )  ١٠٦,٩٠١,١٩٦(  )غري مدققة( ٥٢٠١ حزيران ٣٠الرصيد كما يف   

  :الصافية قيمة الدفتريةال  
    ٣٧٢,٧٢٨,٨٧٦    ١٠,٩٢٨,٣٢٥    ١٧,٩٤٩,٠٧٩    ١,٧٧٦,٤٦٩    ٦,٧١٩,١٠٩    ٣٣٥,٣٥٥,٨٩٤  )غري مدققة( ٥٢٠١ حزيران ٣٠الرصيد كما يف   

    ٢٧٧,٥٦٨,٧٣٥    ١١,٤١٦,٢٧٥    ١٣,٧١١,٨٧٧    ٢,٢٩٣,٩٤٦    ٦,٩١٥,٦٧٢    ٢٤٣,٢٣٠,٩٦٥  ٢٠١٤كانون األول   ٣١الرصيد يف   
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  الدائنة التأمين و اعادة التأمينحسابات شركات  -٥١

ابات شركات إعادة ميثل هذا البند أرصدة جممدة على شركات إعادة التأمني ملقابلة حصة معيدي التأمني من اإلحتياطيات الفنية و احلسابية باإلضافة إىل حس
  :و اليت تتلخص مبا يلي  التأمني اجلارية

  .مستحقات شركات إعادة التأمني -

  ).سنة واحدة(حسابات جممدة ملعيدي التأمني عن االحتياطي التقين  -

  ).أشهر ٣( حسابات جممدة ملعيدي التأمني عن مطالبات حتت التسوية  -

  ).أشهر ٣(حسابات جممدة ملعيدي التأمني عن مطالبات حصلت و مل يبلغ عنها -

من رصيد % ٢,٥االتفاقيات املعقودة معها و تبلغ نسبة الفائدة املتفق عليها يف العام احلايل  تقوم الشركة بدفع فائدة مدينة لشركات إعادة التأمني تتحدد يف
  .اآلخر الدخل الشاملاألرباح أو اخلسائر و  بيانهذه احلسابات تدفع للشركات عند حترير رصيدها و تسجل يف 

  :يتكون هذا البند مما يلي
  كانون األول  ٣١كما في       حزيران ٣٠كما في     
    ٤٢٠١      )غير مدققة( ٥٢٠١    
  .س.ل      .س.ل    

    ٣,٥١٣,٨٧٣    ٣,٨٧٠,٨٦٤  شركات إعادة تأمني حملية  
    ١١٧,٢٨٨,٢٨٥    ٩٥,٥٩٢,٢١٩  شركات إعادة تأمني خارجية  

    ١٢٠,٨٠٢,١٥٨    ٩٩,٤٦٣,٠٨٣    

  

   قروض بنكية  -٦١
يسدد خالل سنة % ١١,٧٥لرية سورية مبعدل فائدة  ١١٩,٥٠٠,٠٠٠قامت الشركة باستدانة قرض من أحدى املصارف احمللية لغاية شراء عقارين قيمته 

  .سورية خالل الفرتة ةلري  ١٠,٧٠٠,٠٠٠قامت الشركة بسداد مبلغ . بدفعات شهرية بضمان رهن العقارين للمصرف
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  االحتياطيات الفنية والحسابية  -٧١

  :مما يليهذا البند يتكون 
    )غير مدققة( ٥٢٠١ حزيران ٣٠كما في   

  مطالبات حصلت               
    المجموع      ولم يبلغ عنها      مطالبات قيد التسوية      غير مكتسبة أقساط    
    .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل    

  :فرع التأمين
    ٩,٧٨٦,٦٩٩    -      -      ٩,٧٨٦,٦٩٩  )احتياطي حسايب(احلياة 
    ٣٦,٢٥٣,٣٦٢    ٣,٠٩٣,٤٣٥    ٢٠,٦٢٢,٨٩٩    ١٢,٥٣٧,٠٢٨  احلريق
    ١٠٠,١٨٦,٥٦١    ١٦,٨١٤,٩٣٢    ٢٧,٣٢١,٨٥٥    ٥٦,٠٤٩,٧٧٤  البحري

    ٨٧,٣١٩,٦٨٠    ٧,٣٧٣,٢٩٠    ٤٩,١٥٥,٢٦٥    ٣٠,٧٩١,١٢٥  شامل السيارات
  ١,٨٩٦,٦٨١,٩٩٧    ٥٤٨,٢٧٣,٣٠٧    ١,٠٦٨,٢٩٧,٢٤٤    ٢٨٠,١١١,٤٤٦  إلزامي السيارات

    ٥,١٢٤,٩٥٧    ٧٣٦,٢٢٣    ٤٦٢,٢١٢    ٣,٩٢٦,٥٢٢  اهلندسي
    ٩,٦٤٧,٨٧٥    ١,٢٣٨,٢٣٠    ١,٨٠٥,٧٥٤    ٦,٦٠٣,٨٩١  احلوادث العامة

    ١٣٩,٨٥٦,٧١٩    ١٧,٠٢٢,٨٤٩    ١٩,٠٠١,٧٢٣    ١٠٣,٨٣٢,١٤٧  الصحي
    ٢,٥٨٧,٠٨٩    ٤٥٩,٥٩٣    ٢٨٥,٣٢٠    ١,٨٤٢,١٧٦  السفر

  ٢,٢٨٧,٤٤٤,٩٣٩    ٥٩٥,٠١١,٨٥٩    ١,١٨٦,٩٥٢,٢٧٢    ٥٠٥,٤٨٠,٨٠٨  
  

    ٢٠١٤كانون األول   ٣١كما في   
  مطالبات حصلت               
    المجموع      ولم يبلغ عنها      قيد التسويةمطالبات       إيرادات غير مكتسبة    
    .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل    

  :فرع التأمين
    ٨,٥٣٧,٩٨٣    -      -      ٨,٥٣٧,٩٨٣  احلياة
    ٢٥,٦٥٩,٢٧٥    ٢,١٧٩,١٦٥    ١١,٨٥٧,٨٩٩    ١١,٦٢٢,٢١١  احلريق
    ٩٦,٣٣٥,٠٩٥    ١٦,٨٢٢,٤٨٩    ٢٣,٤٣٧,٦٤١    ٥٦,٠٧٤,٩٦٥  البحري

    ٩٥,٥٧٥,٣٥١    ٨,١٤٤,٣٧١    ٥٤,٢٩٥,٨٠٨    ٣٣,١٣٥,١٧٢  شامل السيارات
  ١,٧٢٩,٤٧٢,٩٧٣    ٤١٦,١٦٥,٠٤٤    ١,٠٣٠,٨٣٥,٤٧٩    ٢٨٢,٤٧٢,٤٥٠  إلزامي السيارات

    ١,٧٢١,٢٤٢    ١٩٨,٧٩٤    ٤٦٢,٢١٢    ١,٠٦٠,٢٣٦  اهلندسي
    ٥,٧٦٦,٢٠٣    ٤٤٩,٠٨٣    ٢,٩٢٢,٠١٠    ٢,٣٩٥,١١٠  احلوادث العامة

    ١١٣,١٢٢,٤٠٨    ٢١,٨٦٢,٩٦١    ١٨,٧٩٣,٨٤٩    ٧٢,٤٦٥,٥٩٨  الصحي
    ٢,١٣٠,٨٥٥    ٤٨٧,٥٥٤    ٢٨٥,٣٢٠    ١,٣٥٧,٩٨١  السفر

  ٢,٠٧٨,٣٢١,٣٨٥    ٤٦٦,٣٠٩,٤٦١    ١,١٤٢,٨٩٠,٢١٨    ٤٦٩,١٢١,٧٠٦    
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  دائنة ودائنون مختلفون ذمم  -١٨ 

  :يتكون هذا البند مما يلي
  كانون األول  ٣١كما في       حزيران ٣٠كما في     
    ٤٢٠١      )غير مدققة( ٥٢٠١    
  .س.ل      .س.ل    

    ٣,٤٢٣,٥٢١    ٥,٠٥٤,٠٦٥  رواتب وأجور مستحقة ضريبة
    ٤,٧٥٠,٠٠٠    ٥,٢٠٠,٠٠٠  تأمينات مسرتدة

    ١,١٠١,٥٧٨    ١,٢٩٣,١٦٧  تأمينات اجتماعية مستحقة
    ١٠,٠٠٠,٠٠٠    ١٠,٠٠٠,٠٠٠  مؤونات ملواجهة أخطار وأعباء حمتملة

    ١,٨٨٦,٣٠٠    ٢,٠٨٢,٩١٤  طوابع ورسوم تأمني 
    ٧,٣٥١,٤١٣    ٣,٥١٥,٤٨٦  هيئة اإلشراف على التأمني
    ٦,٥٢٧,٣٨٦    ٢,٧١٦,٠٠٦  صندوق متضرري احلوادث

   ٣,١٤٧,٢٣٢    ٤,٣٥٦,٧٤٦  أتعاب قانونية
    ٢,٢٠٠,٠٠٠    ٢,٨٤٥,٠٠٠  أتعاب مهنية 

    ٣,٨٦٩,٦٤٨      ١٦,٢٢٥  موردو خدمات ومستلزمات
   ٢,٢٥٢,٨٣٩    ١,٠١٦,٠٩٠  موردو خدمات صحية

    ٢,٠٠١,٩٨٥    ٨,٠٨٢,٨٧٨  مصاريف مستحقة
    ٤,٢٧٧,٤٩١    ١١,٢٣٢,٨٤١  )٢٤إيضاح رقم (اح للدفع أنصبة أرب

    ٩,٠٣٠,٠٨١      ٦٠٧,٥٠٠  دائنون خمتلفون

  ٦١,٨١٩,٤٧٤    ٥٨,٠١٨,٩١٨    
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  مؤونة ضريبة الدخل  -٩١

رح أكثـر مـن لشـركات التـأمني الـيت تطـوالـذي حـدد ضـريبة األربـاح  ٢٠٠٥لعـام  ٤٣حتتسب الشركة مؤونة ضـريبة الـدخل وفقـاً ألحكـام املرسـوم التشـريعي رقـم 
  .من صايف األرباح اخلاضعة للضريبة% ١٥مبعدل من أسهمها على االكتتاب العام % ٥٠

بسـبب اسـتبعاد املبـالغ غـري اخلاضـعة للضـريبة  اآلخـر الـدخل الشـاملاألربـاح أو اخلسـائر و  بيـانللضـريبة عـن األربـاح الصـافية الـواردة يف  ةاخلاضعختتلف األرباح 
  :، وهي كالتايلالوعاء الضرييب منز تنـزيلها وإضافة املبالغ غري اجلائ

           
    )غير مدققة( حزيران ٣٠ ة أشهر المنتهية فيلفترة الست        

    ٤٢٠١      ٥٢٠١    
    .س.ل          .س.ل          

    ٨٤,٧٤٤,٢٤٤        ١٧١,١٨٨,٨٥٩    قبل الضريبة أرباح الفرتة
  :يضاف

    ٦,٧٩٨,٧٩٨        ٧,٣٧٥,٠٧١    )١٢إيضاح رقم ( املبايناستهالك   
    -            ٤٩,٧٦٠    يف حتصيلها املشكوكمؤونة الديون   
    ٤,٦٢٤,٤٤٤          ٨٦,٦١٤    ٦٠مصاريف قانون   
  :ينـزل
  )  ١٢,٩٦٠,٦٧٣(  )  ١٩١,٥٨٥,٣٤٤  (  موجبة غري حمققة صرففروقات سعر   
  )  ٣٤,٨٥٧,٠٠٠  (      -      ٦٠إيرادات قانون   

    ٤٨,٣٤٩,٨١٣    )    ١٢,٨٨٥,٠٤٠  (  األرباح اخلاضعة للضريبة
    ٧,٢٥٢,٤٨٠    )    ١,٩٣٢,٧٦٠  (  %١٥ونة ضريبة الدخل بنسبة مؤ 

      ٣٦٢,٦٢٠        -      من الضريبة% ٥املسامهة الوطنية إلعادة اإلعمار بنسبة 

      )  ٧,٦١٥,١٠٠    )    ١,٩٣٢,٧٦٠    
  :كما يلي  موجودات ضريبية مؤجلةتتلخص حركة 

      كانون األول  ٣١كما في           حزيران ٣٠كما في           
    ٤٢٠١          )ر مدققةغي( ٥٢٠١          

    .س.ل      .س.ل    
  -      )    ١,٩٣٢,٧٦٠  (  املوجودات الضريبية املؤجلة

    -          ١,٩٣٢,٧٦٠    مؤونة موجودات ضريبية مؤجلة

    -          -      املوجودات الضريبية املؤجلة
  
.تفادة املستقبلية من هذه األصولرتأت اإلدارة عدم تسجيل أي أصول ضريبية وذلك يف ظل الظروف الراهنة وعدم التأكد من إمكانية اإلسأ
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  :تتلخص حركة مؤونة ضريبة الدخل كما يلي
      كانون األول  ٣١كما في           حزيران ٣٠كما في           
    ٤٢٠١          )غير مدققة( ٥٢٠١          

    .س.ل      .س.ل    
    ٣٣,٥٦٣,٦١٠        ٥١,٤١١,٤٦٧    السنة/ أول الفرتة الرصيد كما يف 

    )  ٣٢,٧٩١,٠٨٣  (  )    ٥٠,٦٣٩,٠٦٨  (  السنة/ الفرتة املدفوعات خالل 
    ٥٠,٦٣٨,٩٤٠        -      السنة/ الفرتة أعباء 

    ٥١,٤١١,٤٦٧          ٧٧٢,٣٩٩    السنة/ آخر الفرتة  الرصيد كما يف
  

  ربحية السهم األساسية والمخففة   -٢٠

 ١٠٠لتصبح  للسهم ساسي للشركة وتعديل القيمة االمسيةأقرت تعديل النظام األو  ٢٠١٣نيسان  ٢٨قامت الشركة بعقد اجتماع اهليئة العامة العادية بتاريخ 
  .٢٠١١شباط  ١٤تاريخ  ٢٩لرية سورية وذلك بتجزئة كل سهم إىل مخسة أسهم مبا يتوافق مع متطلبات قانون الشركات 

  :ما يليوكانت رحبية السهم األساسية واملخففة ك
    )غير مدققة( حزيران ٣٠ ة أشهر المنتهية فيلفترة الست        

    ٤٢٠١      ٥٢٠١    
    .س.ل      .س.ل    

    ٧٧,١٩٥,٦٥٧    ١٧١,١٨٨,٨٥٩  صايف ربح الفرتة
    ٨,٥٠٠,٠٠٠    ٨,٥٠٠,٠٠٠  املتوسط املرجح لعدد االسهم

    ٩,٠٨      ٢٠,١٤    رحبية السهم األساسية و املخفضة
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  التحليل القطاعي  -٢١
  :هي كالتايل) مدققغري ( ٢٠١٥ حزيران ٣٠أشهر املنتهية يف  الستةإن التحليل القطاعي لفرتة 

    المجموع      السفر      الصحي      الحوداث العامة      الهندسي      سيارات إلزاميال      السياراتشامل       البحري      الحريق      الحياة    
  .س.ل        .س.ل      .س.ل        .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل    

ا     ٥٨٥,٩١٤,٨١٤    ٣,١٢١,١٤٥    ٧٤,١٩٣,٨٦٧    ١٣,٣٤٧,٩١٢    ٩,٣٦٦,٤٤٠    ٣٢٨,٦٨٥,٥٦٢    ٣٣,٩٠٦,٥٠٥    ٩٩,٧٣٨,٢٥٠    ١٢,٩٢٨,٥٧٠    ١٠,٦٢٦,٥٦٣  إمجايل أقساط مكتتب 
  )  ٥٥,٦٧١,٩٠٦(  )  ١,٧٣٧,٤٦٦(    -    )  ٥,٢٣٣,١٥٢(  )  ٤,٢١٧,٢٣٣(    -    )  ١٥٨,٧٦٠(  )  ٣٠,٠٩٣,١٧٠(  )  ١١,٠٢٣,٩٢١(  )  ٣,٢٠٨,٢٠٤(  حصة معيدي التأمني من إمجايل األقساط املكتتب عليها

اص     ٥٣٠,٢٤٢,٩٠٨    ١,٣٨٣,٦٧٩    ٧٤,١٩٣,٨٦٧    ٨,١١٤,٧٦٠    ٥,١٤٩,٢٠٧    ٣٢٨,٦٨٥,٥٦٢    ٤٥٣٣,٧٤٧,٧    ٦٩,٦٤٥,٠٨٠    ١,٩٠٤,٦٤٩    ٧,٤١٨,٣٥٩  ايف األقساط املكتتب 
اية ااملغري إمجايل األقساط    )  ٥٠٥,٤٨٠,٨٠٨(  )  ١,٨٤٢,١٧٦(  )١٠٣,٨٣٢,١٤٧(  )  ٦,٦٠٣,٨٩١(  )  ٣,٩٢٦,٥٢٢(  )٢٨٠,١١١,٤٤٦(  )  ٣٠,٧٩١,١٢٥(  )  ٥٦,٠٤٩,٧٧٤(  )  ١٢,٥٣٧,٠٢٨(  )  ٩,٧٨٦,٦٩٩(  لفرتةكتسبة يف 

اية الاملحصة معيدي التأمني من األقساط غري      ٣٢,٣٣١,٨٠٦    ١,٠٩٠,٨٥٢    -      ٢,٨٣٣,١٧٣    ١,٧٩٦,٣٥٣    -      ٦٣,٥٠٤    ١٤,٥٢٤,٤٦٣    ٩,٧٨١,٥٤٩    ٢,٢٤١,٩١٢  فرتةكتسبة يف 
  ٤٦٩,١٢١,٧٠٦    ١,٣٥٧,٩٨١    ٧٢,٤٦٥,٥٩٨    ٢,٣٩٥,١١٠    ١,٠٦٠,٢٣٦    ٢٨٢,٤٧٢,٤٥٠    ٣٣,١٣٥,١٧٢    ٥٦,٠٧٤,٩٦٥    ١١,٦٢٢,٢١١    ٨,٥٣٧,٩٨٣   الفرتةة كتسبة يف بداياملغري إمجايل األقساط 

  )  ٢٦,٣٠٢,٤٦٧(  )  ٩٧٥,٥٢٤(    -    )  ١٩٨١,٢٣٧,(  )  ٥٨٩,٥٤٧(    -    )  ٤٧,٠٨٨(  )  ١٢,٠٦٩,٠٥٢(  )  ٨,٩٣٥,٣٧٧(  )  ٢,٤٤٨,٦٨١(  الفرتةكتسبة يف بداية املغري حصة معيدي التأمني من األقساط 
  )  ٣٠,٣٢٩,٧٦٣(  )  ٣٦٨,٨٦٧(  )  ٣١,٣٦٦,٥٤٩(  )  ٢,٦١٢,٨٠٦(  )  ١,٦٥٩,٤٨٠(    ٢,٦٣١,٠٠٤    ٢,٣٦٠,٤٦٣    ٢,٤٨٠,٦٠٢  )  ٦٨,٦٤٥(  )  ١,٤٥٥,٤٨٥(  صايف التغري يف احتياطي أقساط غري مكتسبة

    ١٥,٨٥٤,١٥٧    -      -      ١,٦٨١,٦٠٣    ٤٨٩,٣٣٣    -      ٣١,٧٥٢    ١٠,٣٨٢,٧٦٧    ٣,٢٦٨,٧٠٢    -    عموالت مقبوضة
    ١٠٧,٩١٤      ٣٩٥    ١١,٢٦٠    ٢٠٠      ٣١      ٢,٨١٢      ٣,٢٧٠    ٦٦,٧٣٦    ٢١,٧٠٠      ١,٥١٠  إيرادات أخرى
    ٥١٥,٨٧٥,٢١٦    ١,٠١٥,٢٠٧    ٤٢,٨٣٨,٥٧٨    ٧,١٨٣,٧٥٧    ٣,٩٧٩,٠٩١    ٣٣١,٠٤٩,٣٧٨    ٣٦,١٤٣,٢٣٠    ٨٢,٥٧٥,١٨٥    ٥,١٢٦,٤٠٦    ٥,٩٦٤,٣٨٤  صايف اإليرادات

  )  ٢٨٨,٥٨٤,١١٠(    -    )  ٥٢,٦٥٣,٢١٧(  )  ١,٤٤٧,٢٤٥(    -    )١٧٣,٥٤٥,٢٧١(  )  ٣١,٩٤٧,١٤١(  )  ٢٦,٠٥٤,٠٦٦(  )  ٢,٩٣٧,١٧٠(    -    مجايل املطالبات املدفوعةإ
    ٢٣,٥٣٢,٥٢٧    -      -      ١,٠٩٠,٦٧٤    -      -      -      ٢٠,٢٤٨,٢٧٠    ٢,١٩٣,٥٨٣    -    املطالبات املدفوعةإمجايل حصة معيدي التأمني من 

  )  ٢٦٥,٠٥١,٥٨٣(    -    )  ٥٢,٦٥٣,٢١٧(  )  ٣٥٦,٥٧١(    -    )١٧٣,٥٤٥,٢٧١(  )  ٣١,٩٤٧,١٤١(  )  ٥,٨٠٥,٧٩٦(  )  ٧٤٣,٥٨٧(    -    املطالبات املدفوعةصايف 
اية ال مطالبات قيداحتياطي    )١,١٨٦,٩٥٢,٢٧٢(  )  ٢٨٥,٣٢٠(  )  ١٩,٠٠١,٧٢٣(  )  ١,٨٠٥,٧٥٤(  )  ٤٦٢,٢١٢(  )١,٠٦٨,٢٩٧,٢٤٤(  )  ٤٩,١٥٥,٢٦٥(  )  ٢٧,٣٢١,٨٥٥(  )  ٢٠,٦٢٢,٨٩٩(    -    فرتةالتسوية 

اية ال حصة املعيد من احتياطي مطالبات قيد   ٨٨,٧١٧,٢٦٤    ٢٥٦,٧٨٨    -      ١,٣٥٦,٠٤٣    ٣٤٦,٦٥٩    ٥٥,٠٣٥,٠٠٠    -      ١٤,٩٥٤,٠٩٥    ١٦,٧٦٨,٦٧٩    -    فرتةالتسوية 
  ١,١٤٢,٨٩٠,٢١٨    ٢٨٥,٣٢٠    ١٨,٧٩٣,٨٤٩    ٢,٩٢٢,٠١٠    ٤٦٢,٢١٢  ١,٠٣٠,٨٣٥,٤٧٩    ٥٤,٢٩٥,٨٠٨    ٢٣,٤٣٧,٦٤١    ١١,٨٥٧,٨٩٩    -    الفرتةالتسوية بداية  مطالبات قيداحتياطي 

  )  ٧٩,٠٩٩,٦١٩(  )  ٢٥٦,٧٨٩(    -    )  ٢,١٩١,٥٠٧(  )  ٣٤٦,٦٥٩(  )  ٥٥,٠٣٥,٠٠٠(    -    )  ١١,٦٩٥,٩٠٣(  )  ٩,٥٧٣,٧٦١(    -    الفرتةالتسوية بداية  مطالبات قيدحصة املعيد من احتياطي 
  )  ٣٤,٤٤٤,٤٠٩(  )    ١(  )  ٢٠٧,٨٧٤(    ٢٨٠,٧٩٢    -    )  ٣٧,٤٦١,٧٦٥(    ٥,١٤٠,٥٤٣  )  ٦٢٦,٠٢٢(  )  ١,٥٧٠,٠٨٢(    -    التسوية صايف التغري يف مطالبات قيد

اية الي مطالبات حدثت وملاحتياطي    )  ٥٩٥,٠١١,٨٥٩(  )  ٤٥٩,٥٩٣(  )  ١٧,٠٢٢,٨٤٩(  )  ١,٢٣٨,٢٣٠(  )  ٧٣٦,٢٢٣(  )٥٤٨,٢٧٣,٣٠٧(  )  ٧,٣٧٣,٢٩٠(  )  ١٦,٨١٤,٩٣٢(  )  ٣,٠٩٣,٤٣٥(    -    فرتةبلغ عنها 
  مطالبات حدثتحصة املعيد من احتياطي 

اية الومل يبلغ       ٢٨,٩٣٥,٨٤٨    ٢٨٧,٥١٢    -      ٥٣١,٢١٩    ٣٣٦,٨١٧    ٢٠,٨٩٥,٧٥٠    ١١,٩٠٧    ٤,٣٥٧,٣٤٠    ٢,٥١٥,٣٠٣    -    فرتةعنها 
  ٤٦٦,٣٠٩,٤٦١    ٤٨٧,٥٥٤    ٢١,٨٦٢,٩٦١    ٤٤٩,٠٨٣    ١٩٨,٧٩٤    ٤١٦,١٦٥,٠٤٤    ٨,١٤٤,٣٧١    ١٦,٨٢٢,٤٨٩    ٢,١٧٩,١٦٥    -     الفرتةعنها بداية مطالبات حدثت ومل يبلغ احتياطي 

  مطالبات حدثتحصة املعيد من احتياطي 
  )  ٢٠,٥٧٣,٩٦١(  )  ٣١٦,٥١٥(    -    )  ٣٢٨,٧٢٦(  )  ١١٠,٥٤٠(  )  ١٤,٥١٣,٢٥٠(  )    ٨,٨٢٩(  )  ٣,٦٢٠,٧١٧(  )  ١,٦٧٥,٣٨٤(    -    الفرتةعنها بداية ومل يبلغ    

  )  ١٢٠,٣٤٠,٥١١(  )  ١,٠٤٢(    ٤,٨٤٠,١١٢  )  ٥٨٦,٦٥٤(  )  ٣١١,١٥٢(  )١٢٥,٧٢٥,٧٦٣(    ٧٧٤,١٥٩    ٧٤٤,١٨٠  )  ٧٤,٣٥١(    -    لبات حدثت ومل يبلغ عنهاصايف التغري يف مطا
  )  ٤١٩,٨٣٦,٥٠٣(  )  ١,٠٤٣(  )  ٩٤٨,٠٢٠,٩٧(  )  ٦٦٢,٤٣٣(  )  ٣١١,١٥٢(  )٣٣٦,٧٣٢,٧٩٩(  )  ٢٦,٠٣٢,٤٣٩(  )  ٥,٦٨٧,٦٣٨(  )  ٢,٣٨٨,٠٢٠(    -    صايف التغري يف التزامات عقود التأمني 

  )  ٦١,٢٠٤,٩١١(  )  ٣٦٣,٥٨١(  )  ١١,٤٧٧,١٩٩(  )  ١,٨٤٢,٤٣٦(  )  ٦٣٧,٥٣٨(  )  ١٧,٢١٤,٤٣٨(  )  ٢,٨٧٥,٩٠٢(  )  ٢٤,٢٩٨,٠٩٩(  )  ١,٦٣٧,٩٨٨(  )  ٨٥٧,٧٣٠(  عموالت مدفوعة ومصاريف إنتاج أخرى
  )  ٣,٥١٥,٤٨٨(  )  ١٨,٧٢٧(  )  ٤٤٥,١٦٣(  )  ٨٠,٠٨٧(  )    ٥٦,١٩٩(  )  ١,٩٧٢,١١٣(  )  ٢٠٣,٤٣٩(  )  ٥٩٨,٤٣٠(  )  ٧٧,٥٧١(  )  ٦٣,٧٥٩(  شراف على التأمنيرسوم هيئة اإل

  )  ١١,٧٠٦,٤٨١(    -      -      -      -    )  ١٠,٦١٧,٧٧٩(  )  ١,٠٨٨,٧٠٢(    -      -      -    أقساط فائض اخلسارة
  )  ٤٩٦,٢٦٣,٣٨٣(  )  ٣٨٣,٣٥١(  )  ٥٩,٩٤٣,٣٤١(  )  ٥٨٤,٩٥٦٢,(  )  ١,٠٠٤,٨٨٩(  )٣٦٦,٥٣٧,١٢٩(  )  ٣٠,٢٠٠,٤٨٢(  )  ٣٠,٥٨٤,١٦٧(  )  ٤,١٠٣,٥٧٩(  )  ٩٢١,٤٨٩(  صايف املصاريف

    ١٩,٦١١,٨٣٣    ٦٣١,٨٥٦  )  ١٧,١٠٤,٧٦٣(    ٤,٥٩٨,٨٠١    ٢,٩٧٤,٢٠٢  )  ٣٥,٤٨٧,٧٥١(    ٥,٩٤٢,٧٤٨    ٥١,٩٩١,٠١٨    ١,٠٢٢,٨٢٧    ٥,٠٤٢,٨٩٥  فروع التأمني) خسائر/ (صايف أرباح



 -   - 
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ا     ٥٢٥,٥٩٣,٦٦٧    ٣,٤٩٣,٩٥٥    ٢١,٩١٦,٢٨٦    ٢,٨٢٥,٩٥٨    ٢,٢٠٠,٧٢٥    ٣٣٤,٥٨٨,٠٧٣    ٣٩,٧٦٦,٦٢٢    ٩٩,٨٣٩,٠١٤    ١٠,٦٤١,٥٢٦    ١٠,٣٢١,٥٠٨  إمجايل أقساط مكتتب 
  )  ٠١١,٩٣٩,٣٧(  )  ٢,١٢٤,١٨٠(    -    )  ١,٢٤٣,٢١٤(  )  ١,٢٠٠,٢١٨(    -    )  ١١٧,٧٢٠(  )  ٢٠,٢٧١,٥٢٣(  )  ٨,٩٠٨,٤٩٠(  )  ٣,١٤٦,٥٩٤(  حصة معيدي التأمني من إمجايل األقساط املكتتب عليها

ا     ٤٨٨,٥٨١,٧٢٨    ١,٣٦٩,٧٧٥    ٢١,٩١٦,٢٨٦    ١,٥٨٢,٧٤٤    ١,٠٠٠,٥٠٧    ٣٣٤,٥٨٨,٠٧٣    ٣٩,٦٤٨,٩٠٢    ٧٩,٥٦٧,٤٩١    ١,٧٣٣,٠٣٦    ٧,١٧٤,٩١٤  صايف األقساط املكتتب 
اية الفرتة   )  ٤٨٧,٩٩٣,٤٥١(  )  ١,٢٠٥,١٧٠(  )١٠٠,١٩٧,٩٤٧(  )  ٢,٣٥٥,٤٩٤(  )  ١,٢٣٧,٧٢٤(  )٢٨٢,١٩١,٤١٨(  )  ٣٣,٣٣٣,٠٧٢(  )  ٤٨,٢٨٧,٣٨٥(  )  ١٠,٠٩٧,١٥٦(  )  ٩,٠٨٨,٠٨٥(  إمجايل األقساط غري املكتسبة يف 

اية الفرتة     ٢١,٧٣٩,٤٠٣    ٧٣١,٢٩٥    -      ١,٠٦٩,٤٥٥    ٦٤٨,١٤٣    -      ٣٤٥,٩٠٦    ٨,٨٥٠,٥٣١    ٨,٣٤٠,٩١٥    ١,٧٥٣,١٥٨  حصة معيدي التأمني من األقساط غري املكتسبة يف 
  ٤٩١,٩٦٢,٧٢٥    ٣,٩٢٢,٦٩٥    ١١١,٢٤٥,٢٨٨    ٣,٩٤٢,٠٢٥    ١,٢٦٩,٩٦٢    ٢٦٨,٨٠٥,٢٢٩    ٣٢,٣٣٩,٢٩١    ٤٢,١٥٢,٢٢٢    ٨,٩٥٣,٠٣٣    ١٩,٣٣٢,٩٨٠   بداية الفرتة إمجايل األقساط غري املكتسبة يف

  )  ٢٥,٧٠١,٣٤٦(  )  ٢,٧٠٣,٧٥٧(    -    )  ٢,٣٢٢,٢٦٣(  )  ٦٩٩٤٩٩,(  )  ٩٠,٤٦٣(  )  ٤٤٤,٨٠٩(  )  ٦,١٤٧,٨٩٧(  )  ٧,٧٠٥,١٤٨(  )  ٥,٧٨٧,٣١٠(  حصة معيدي التأمني من األقساط غري املكتسبة يف بداية الفرتة
      ٧,٣٣١    ٧٤٥,٠٦٣    ١١,٠٤٧,٣٤١    ٣٣٣,٧٢٣    ١٨٠,٦٨٢  )  ١٣,٤٧٦,٦٥٢(  )  ١,٠٩٢,٦٨٤(  )  ٣,٤٣٢,٥٢٩(  )  ٥٠٨,٣٥٦(    ٦,٢١٠,٧٤٣  صايف التغري يف احتياطي أقساط غري مكتسبة

  ١٠,٣٩٢,٩٦١    -      -      ٣٧٩,٢٧٠    ٣٠٠,٠٥٥    -      ٢٣,٥٤٤    ٧,٠٩٥,٠٣٣    ٢,٥٩٥,٠٥٩    -    عموالت مقبوضة
    ٢,٤٨٩,٣٧٥    ١,٧٤٠      ١,٦٣١    ٢٤٩    -      -        ٥,٤٩١    ٢,٤٦٤,٧٤٥    ١٤,٩٩٦      ٥٢٣  إيرادات أخرى
    ٥٠١,٤٧١,٣٩٥    ٢,١١٦,٥٧٨    ٣٢,٩٦٥,٢٥٨    ٢,٢٩٥,٩٨٦    ١,٤٨١,٢٤٤    ٣٢١,١١١,٤٢١    ٣٨,٥٨٥,٢٥٣    ٨٥,٦٩٤,٧٤٠    ٨٣٤,٧٣٥٣,    ١٣,٣٨٦,١٨٠  صايف اإليرادات

  )  ٣٨٢,٣٠٦,٤٩٣(    -    )  ٨٤,٩٢٠,٦٢٧(  )  ٦٧,٩٤٥(    -    )٢٢٥,٨٨٨,٣٦٩(  )  ٣٧,١٦٠,١٩٠(  )  ٢٧,١٩٩,٣٢٥(  )  ٤,٥٧٠,٠٣٧(  )  ٢,٥٠٠,٠٠٠(  ايل املطالبات املدفوعةإمج
    ٢٧٠,١٤١,١٨    -      -      ٥٠,٩٥٩    -      -      ٣٢٥,٠٠٠    ١٢,٢٧٧,٩٦٧    ٣,٦١٦,٢١٥    ٠,٠٠٠٢,٠٠  املطالبات املدفوعةإمجايل حصة معيدي التأمني من 
  )  ٣٦٤,٠٣٦,٣٥٢(    -    )  ٨٤,٩٢٠,٦٢٧(  )  ١٦,٩٨٦(    -    )٢٢٥,٨٨٨,٣٦٩(  )  ٣٦,٨٣٥,١٩٠(  )  ١٤,٩٢١,٣٥٨(  )  ٩٥٣,٨٢٢(  )  ٥٠٠,٠٠٠(  صايف املطالبات املدفوعة

اية الفرتة   )١,٠٤٣,٣٨٧,٣٧٢(  )  ٢٨٥,٣٢١(  )  ٤,٠٦٣,٥٠٠(  )  ١,١٤١,٢٤٥(  )  ٤٦٢,٢١٢(  )٩٥٢,٩٥٨,١٤٧(  )  ٥٥,٨٥٨,٦٣٣(  )  ١٧,٣٥٥,٠٦٥(  )  ١١,٢٦٣,٢٤٩(    -    احتياطي مطالبات قيد التسوية 
اية الفرتة   ٤٧,١٥٤,١٣٦    ٢٥٦,٧٨٨    -      ٨٥٥,٩٣٣    ٣٤٦,٦٥٩    ٣٠,٠٣٥,٠٠٠    -      ٦,٥١٨,٥٨٨    ٩,١٤١,١٦٨    -    حصة املعيد من احتياطي مطالبات قيد التسوية 

  ١,٠٤٣,٨٩٧,١٩٨    ٢٨٥,٣٢١    ٢٩,٠٦٥,٨٨٧    ١,٦٤٤,٠٦٠    ٧٠٠,٠٩٢    ٩٠٠,٣٣٣,٣٢٧    ٦١,٣٥٣,٩٦٩    ٣٩,٨١٠,٢٥٦    ١٠,٧٠٤,٢٨٦    -    احتياطي مطالبات قيد التسوية بداية الفرتة
  )  ٤٨,٦١٣,٥٨١(  )  ٢٥٦,٧٨٨(    -    )  ١,١٠٥,٧٩٥(  )  ٥٢٤,٤٥٤(  )  ٢٣,٠٣٥,٠٠٠(    -    )  ١٥,١٢٢,٦٩٨(  )  ٨,٥٦٨,٨٤٦(    -    حصة املعيد من احتياطي مطالبات قيد التسوية بداية الفرتة

  )  ٩٤٩,٦١٩(    -      ٢٥,٠٠٢,٣٨٧    ٢٥٢,٩٥٣      ٦٠,٠٨٥  )  ٤٥,٦٢٤,٨٢٠(    ٥,٤٩٥,٣٣٦    ١٣,٨٥١,٠٨١    ١٣,٣٥٩    -     مطالبات قيد التسويةصايف التغري يف
اية الفرتة   )  ٤٥٩,٣٤٠,٨١٨(  )  ٦٧٢,٨٢٣(  )  ٢٠,٩٣٦,٤٨٨(  )  ٤٤١,٦٥٥(  )  ٢٣٢,٠٧٣(  )٤١٢,٢٩٩,٥٥٢(  )  ٨,٣٧٨,٧٩٥(  )  ١٤,٤٨٦,٢١٥(  )  ١,٨٩٣,٢١٧(    -    احتياطي مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها 

  حصة املعيد من احتياطي مطالبات حدثت
اية الفرتة      ١٥,٨١١,١٠٣    ٤٤١,٨٦٢    -      ٢٠٠,٥٢٣    ١٢١,٥٢٨    ١٠,٧٦٣,٢٥٠    ٦٤,٨٥٨    ٢,٦٥٥,١٦٠    ١,٥٦٣,٩٢٢    -    ومل يبلغ عنها 

  ٤٣٠,٢٨٣,٩٠٠    ٢٩٤,٢٠٢    ١٦,٠٢٥,٩٢١    ٧٣٩,١٣٠    ٢٣٨,١١٨    ٣٨٩,٤٥٩,٠٧٣    ٩,٢٠٣,٠٩٥    ١٢,٦٤٥,٦٦٧    ١,٦٧٨,٦٩٤    -    احتياطي مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها بداية الفرتة 
  حصة املعيد من احتياطي مطالبات حدثت

  )  ١٢,٢٨٦,٤٢٣(  )  ٢٠٢,٧٨٢(    -    )  ٤٣٥,٤٢٤(  )    ٩٣,٦٩٤(  )  ٧,٧٥٨,٠٠٠(  )  ٨٣,٤٠١(  )  ٢,٢٦٨,٤٠٦(  )  ١,٤٤٤,٧١٦(    -    ومل يبلغ عنها بداية الفرتة   
  )  ٢٥,٥٣٢,٢٣٨(  )  ١٣٩,٥٤١(  )  ٤,٩١٠,٥٦٧(    ٦٢,٥٧٤      ٣٣,٨٧٩  )  ١٩,٨٣٥,٢٢٩(    ٨٠٥,٧٥٧  )  ١,٤٥٣,٧٩٤(  )  ٩٥,٣١٧(    -     يف مطالبات حدثت ومل يبلغ عنهاصايف التغري

  )  ٣٩٠,٥١٨,٢٠٩(  )  ١٣٩,٥٤١(  )  ٦٤,٨٢٨,٨٠٧(    ١٢٩٨,٥٤      ٩٣,٩٦٤  )٢٩١,٣٤٨,٤١٨(  )  ٣٠,٥٣٤,٠٩٧(  )  ٢,٥٢٤,٠٧١(  )  ١,٠٣٥,٧٨٠(  )  ٥٠٠,٠٠٠(  صايف التغري يف التزامات عقود التأمني 
  )  ٥٢,٦١٠,٣٤٢(  )  ٣٣٠,٧٣٨(  )  ٩,٥٣٧,٦٨٤(  )  ٣٥٤,٠٥٢(  )  ٢٨٥,٩٧٢(  )  ٢٠,٧٠٥,٨٣٩(  )  ٤,٤٩٥,٤٦٨(  )  ١٤,٨٢٠,٧٥٢(  )  ١,١١٤,٩٦٧(  )  ٩٦٤,٨٧٠(  عموالت مدفوعة ومصاريف إنتاج أخرى

  )  ٣,١٥٣,٥٦٢(  )  ٢٠,٩٦٤(  )  ١٣١,٤٩٨(  )  ١٦,٩٥٦(  )    ١٣,٢٠٤(  )  ٢,٠٠٧,٥٢٨(  )  ٢٣٨,٦٠٠(  )  ٥٩٩,٠٣٤(  )  ٦٣,٨٤٩(  )  ٦١,٩٢٩(  رسوم هيئة اإلشراف على التأمني
  )  ٩,٠٥٥,٧٥١(    -      -      -      -    )  ٨,٢١٢,٨١١(  )  ٨٤٢,٩٤٠(    -      -      -    أقساط فائض اخلسارة

  )  ٤٥٥,٣٣٧,٨٦٤(  )  ٤٩١,٢٤٣(  )  ٧٤,٤٩٧,٩٨٩(  )  ٧٢,٤٦٧(  )  ٢١٢٢٠٥,(  )٣٢٢,٢٧٤,٥٩٦(  )  ٣٦,١١١,١٠٥(  )  ١٧,٩٤٣,٨٥٧(  )  ٢,٢١٤,٥٩٦(  )  ١,٥٢٦,٧٩٩(  صايف املصاريف

    ٤٦,١٣٣,٥٣١    ١,٦٢٥,٣٣٥  )  ٤١,٥٣٢,٧٣١(    ٢,٢٢٣,٥١٩    ١,٢٧٦,٠٣٢  )  ١,١٦٣,١٧٥(    ٢,٤٧٤,١٤٨    ٦٧,٧٥٠,٨٨٣    ١,٦٢٠,١٣٩    ١١,٨٥٩,٣٨١  فروع التأمني) خسائر/ (صايف أرباح
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    :على النحو التايل ٢٠١٥حزيران  ٣٠حىت قساط التأمني االلزامي أتتوزع 
  .س.ل    

   ١,٠٧٨,٧٥٧ االلزامي حدودي
       ٢٧٠,٥٢١,٧٩٦ االلزامي داخلي
  ٥٧,٠٨٥,٠٠٩ بطاقة برتقالية

  ٣٢٨,٦٨٥,٥٦٢    
  المساهمين حقوق في التغييرات بيان  -٢٢

  غير الفترة  مكاسب                    مكاسب غير محققة                    
  الناتجة عن  ةمحققال                    متراكمة ناتجة عن                    
    تغيرات أسعار الصرف          أرباح الفترة          تغيرات أسعار الصرف          أرباح متراكمة) / خسائر(          
    .س.ل          .س.ل          .س.ل          .س.ل          

    -          -          -            ٢٠٦,٤٨٧    ٢٠١٤كانون الثاين   ١الرصيد كما يف 
    -          -          ٢١٥,٠٧٠,٣٧٢        ١٣٤,٠٥٧,٥٨٧    ٢٠١٣كانون األول   ٣١السنة املنتهية يف  ختصيص أرباح

    -          ٧٧,١٩٥,٦٥٧        -          -      )غري مدققة( ٢٠١٤ حزيران ٣٠أشهر املنتهية يف  ستةأرباح ال
        -          -          -      )  ١٢٧,٤٩٩,٩٩٨(  ٢٠١٣توزيع أرباح عام 

    -          -          -      )  ١٠,٥٠٠,٠٠٠(  مكافآت جملس إدارة
      -          ٧٧,١٩٥,٦٥٧        ٢١٥,٠٧٠,٣٧٢    )  ٣,٧٣٥,٩٢٤(  )غري مدقق( ٢٠١٤ رانحزي ٣٠الرصيد كما يف 

      ١٣٣,٦٤٧,٦٧٢        ٢٠٥,٦٩٤,٣٦٧        -          -      ٢٠١٤كانون األول   ٣١أشهر املنتهية يف  ستةأرباح ال
      -      )  ٤٦,٧١٧,٦٦٤(      -          -      ٢٠١٣احتياطي قانوين عن أرباح عام 

  )  ١٣٣,٦٤٧,٦٧٢(  )  ٢٣٦,١٧٢,٣٦٠(      ١٣٣,٦٤٧,٦٧٢        ٢٣٦,١٧٢,٣٦٠    ٢٠١٤كانون األول   ٣١ختصيص أرباح السنة املنتهية يف 
    -          -          ٣٤٨,٧١٨,٠٤٤        ٢٣٢,٤٣٦,٤٣٦    ٢٠١٥كانون الثاين   ١الرصيد كما يف 

      ١٩١,٥٨٥,٣٤٤    )  ٢٠,٣٩٦,٤٨٥(      -          -      )غري مدققة( ٢٠١٥ حزيران ٣٠أشهر املنتهية يف  ستةأرباح ال
    -          -          -      )  ٢١٢,٥٠٠,٠٠٠(  ٢٠١٤وزيع أرباح عام ت

    -          -          -      )  ١٧,٦٠٠,٠٠٠(  مكافآت جملس إدارة
    ١٩١,٥٨٥,٣٤٤    )  ٢٠,٣٩٦,٤٨٥(      ٣٤٨,٧١٨,٠٤٤        ٢,٣٣٦,٤٣٦    )غري مدقق( ٢٠١٥ حزيران ٣٠الرصيد كما يف 
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  االلتزامات الطارئة  -٣٢

ا وفق التطبيقات املوضوعة من قبل السلطات املالية و التنظيميـة ومـن قبـل كما هو متعارف عليه يف اجلمهورية  العربية السورية فإن الشركة تقوم بعمليا
بفحص ومراجعة الدفاتر احملاسبية والبيانات املالية للشركة عن األعوام  ٢٠١٤قامت السلطات الضريبية خالل عام  .هيئة اإلشراف على التأمني السورية

ا الشـركة خـالل عـام  ١١,١٨٦,٢٥٤وقامت بفـرض ضـرائب إضـافية بقيمـة  ٢٠١٠إىل  ٢٠٠٧ مل ختضـع الشـركة لتفتـيش . ٢٠١٤لـرية سـورية سـدد
  .، وبرأي اإلدارة فإن أي دراسة ضريبية الحقة لن تؤدي إىل أعباء ضريبية إضافية٢٠١٤لغاية عام  ٢٠١١ضرييب عن األعوام 

  
  أرباح ات أنصبةتوزيع  -٤٢

  :كما يلي  ٢٠١٥ حزيران ٣٠أشهر املنتهية يف  ستةوزيعات لفرتة التتلخص حركة الت
    .س.ل      

  ٤,٢٧٧,٤٩١    ٢٠١٤كانون الثاين   ١كما يف   للدفعرصيد أنصبة أرباح 
    ٢١٢,٥٠٠,٠٠٠    ٢٠١٤من أرباح عام توزيعات أنصبة األرباح املقررة 

  )  ٢٠٥,٥٤٤,٦٥٠(  توزيعات أنصبة األرباح املسددة 

    ١١,٢٣٢,٨٤١    )١٨إيضاح ) (غري مدققة( ٥٢٠١حزيران  ٣٠كما يف  للدفعأنصبة أرباح رصيد 
  
  كفاية رأس المال  -٥٢

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

  .من رأس املال املتوفر

  :يتم احتساب نسبة املالءة كما يلي
    كانون األول  ٣١كما في       حزيران ٣٠كما في     
    ٤٢٠١      )غير مدققة( ٥٢٠١    
   .س.ل      .س.ل    

    ٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠    ٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠  رأس املال املكتتب
    ١٧٧,٤٣٥,٣٣٢    ١٧٧,٤٣٥,٣٣٢  االحتياطي القانوين
    ٢٣٢,٤٣٦,٤٣٦    ٢,٣٣٦,٤٣٦  األرباح املرتاكمة

    ٣٤٨,٧١٨,٠٤٤        ٣٤٨,٧١٨,٠٤٤    مكاسب مرتاكمة ناجتة عن فروقات أسعار الصرف الغري حمققة
    -        )  ٢٠,٣٩٦,٤٨٥(  الفرتة خسائر

    -          ١٩١,٥٨٥,٣٤٤    حمققة مكاسب الفرتة الناجتة عن فروقات أسعار الصرف الغري
    ١,٦٠٨,٥٨٩,٨١٢    ١,٥٤٩,٦٧٨,٦٧١  إمجايل رأس املال املتوفر

    ٥٦١,٨٢٠,٢٣٥    ٦٦٠,٥٧٩,٥٠١  إمجايل رأس املال املطلوب 
    %٢٨٦,٣٢      %٢٣٤,٥٩    (%)س املال أنسبة كفاية ر 
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  بيان التدفقات النقدية  -٦٢

متثل إطفاءات ملؤونة الديون املشكوك يف حتصيلها، لذلك مت استبعاد هذ الزيادة من بيان  لرية سورية ٤٩,٧٦٠زيادة يف عمالء مدينون مببلغ إن ال
  .٢٠١٥ حزيران ٣٠التدفقات النقدية للفرتة املنتهية يف 

  
  المخاطر وإدارةلقيمة العادلة ا   -٧٢

  :لة للموجودات واملطلوبات املاليةالقيمة العاد  )أ ( 
  .بيان الوضع املايلرتيـة والقيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية املوقوفة بتاريخ ال يوجد فـرق جوهري بني القيمة الدف

  :إدارة خماطر التأمني  )ب(

  خماطر التأمني 
متابعة   ميكن إلدارة خماطر التأمـني مـن خالل. إن خماطر التأمني هي املخاطر اليت يولدها عدم التأكد من حدوث، توقيت أو قيمة املطلوبات التأمينية
  .كمية و تكوين اإلنتاج اجلديد، متابعة صحة التسعري ومتابعة املطالبات الفعلية مقابل املطالبات املتوقعة

أمني، يعترب اخلطر مبوجب أي عقد تأمني احتمال حتقق حدث مؤمن عليه و ما يستتبع ذلك من مطالبات ذات قيم غري مؤكدة نظراً إىل طبيعة عقد الت
  .طر مفاجئاً و بالتايل ال ميكن توقعهيكون حتقق هذا اخل

كورة حتت بند إن اخلطر األساسي الذي تواجهه شركات التأمني مبوجب عقودها التأمينية هو أن تفوق املطالبات الفعلية و تسديدات املنافع القيمـة املذ 
اسـبة و االكتتـاب بأخطـار سـيئة أو غـري قابلـة للتـأمني، بنـاء املطلوبات التأمينية إضافة إىل احتمـال تسـعري غـري مالئـم لألخطـار ووضـع األقسـاط غـري املن

ا تتعدى املبالغ اليت كانـت مقـدرة وختتلـف األرقـام الفعليـة و مبـالغ املطالبـات و املنـافع مـن سـنة إىل أخـرى عـن  عليه فإن تواتر املطالبات و املنافع وحد
  .التقديرات املتوقعة

ـــا وقـــد طــــورت الشـــركة  ىمينيـــة، كلمـــا كانـــت أقـــل عرضــة للتـــأثر بـــالتغريات الـــيت تطـــرأ علــأضــف إىل ذلـــك أنـــه كلمـــا تنوعـــت احملفظــة التأ أي مـــن تكوينا
ا و ضمن كل فئة من تلك الفئـات لتوسيـع قاعـدة األخطار ب غية ختفـيض نسـبة اسرتاتيجية االكتتاب بعقود التأمني لتنويع األخطار التأمينية اليت تقبل 

  .التغري يف النتيجة املتوقعة
ـع الشركة تدير الشركة أخطارها من خالل اسرتاتيجية اكتتاب سليمة و معاهدات إعادة تأمني ذات فئة ممتازة و معاجلة احلوادث معـاجلة فعـالة و تض

  .األسس االكتتابية اليت توفر املعايري املالئمة الختيار األخطار
، %١,٨١فرع احلياة : على فروع التأمني بالشكل التايل )غري مدققة( ٢٠١٥حزيران  ٣٠ و قد توزعت احملفظة التأمينية لفرتة الستة أشهر املنتهية يف

، السفر %١,٦٠، اهلندسي %٢,٢١، احلريق %١٢,٦٦، الصحي %٥,٧٩، سيارات شامل %٥٦,١٠، سيارات إلزامي %١٧,٠٢البحري 
  %.٢,٢٨، احلوادث العامة %٠,٥٣

، %١,٩٦فرع احلياة : على فروع التأمني بالشكل التايل )غري مدققة( ٢٠١٤حزيران  ٣٠ر املنتهية يف و قد توزعت احملفظة التأمينية لفرتة الستة أشه
، %٠,٦٦، السفر %٠,٤٢، اهلندسي %٢,٠٢، احلريق %٤,١٧، الصحي %٧,٥٧، سيارات شامل %٦٣,٦٦، سيارات إلزامي %١٩البحري 

  %.٠,٥٤احلوادث العامة 

  خماطر إعادة التأمني
ذلـك كمـا هـو معمـول بـه يف بـاقي  رام عقود إعادة تأمني مع شركات أخـرى، لتقلـيص املخـاطر املاليـة النامجـة عـن املطالبـات الكبـرية، وقامت الشركة بإب
  .شركات التأمني



 -   -  

وزع اجلغــرايف وطبيعــة تقــوم الشــركة بتقيــيم الوضــع املــايل لشــركة إعــادة التــأمني املتعاقــدة معهــا ويتمحــور اهتمامهــا حــول األخطــار االئتمانيــة النامجــة عــن التــ
  .األنشطة والفعاليات لشركات إعادة التأمني

األخطار،  دخلت الشركة  يف معاهدات إعادة تأمني اليت توفر هلا القدرة على مواجهة األخطار بأسعار منافسة ومتكنها من االحتفاظ باحلد األمثل من
  .ات وحجم حمفظة األوراق املالية واألصول اجلاهزةمع األخذ بعني االعتبار املوارد املالية كرأس املال واالحتياطي

  .ةإن حجم املخاطر احملتفظ به يتناسب مع القواعد العملية ومقياس املقارنة العام، واألكثر أمهية، هو االحتفاظ بنسبة سيولة عالية للشرك
ا جتاه املؤمن هلم شركة ملتزمة جتاه املؤمن هلم باحلصة املعاد تأمينها حىت يف حال عدم وتبقى ال. إن عقود أقساط إعادة التأمني ال حتل الشركة من التزاما

ا   .وفاء شركة التأمني بالتزاما
  السوق خماطر   -جـ

، أو اإليرادات النامجة عن املوجـودات أو الفوائـد أو أسـعار صـرف العمـالت مبـا فيهـا املخـاطر النامجـة عـن عـدم هذه املخاطر من التغريات يف قيمةتنشأ 
  .بني املوجودات و املطلوبات التطابق

  خماطر السيولة  -د
فـإن الشـركة الغايـة، هلـذه . إن إدارة خماطر السيولة تتمثل بالتأكد من توفر سيولة كافية لإليفاء بااللتزامـات املرتتبـة علـى الشـركة عنـد اسـتحقاق أيـة دفعـة

  .د سواء و ذلك بشكل دوريتقوم بقياس التدفق النقدي املتوقع بالنسبة للموجودات و املطلوبات على ح

  خماطر التسليف    -هـ 
إن متابعـة خمـاطر التسـليف هـي مـن مسـؤولية الشـركة الـيت تتبـع مبـادئ  . جتـاه الشـركة متتمثل خمـاطر التسـليف بعـدم إمكانيـة املـدينني مـن الوفـاء بالتزامـا

يف خمـاطر التسـليف يف كافـة أقسـام الشـركة املعرضـة لتلـك املخـاطر و  توجيهية صـارمة تأخـذ بعـني االعتبـار معـدل التصـنيف األدىن للمقرتضـني و التنويـع
  .خاصة قسمي االستثمارات وإعادة التأمني

  خماطر معدل الفائدة  -و
عة بــات اخلاضــتنشـأ هــذه املخـاطر مــن التغـريات الــيت حتـدث يف معــدالت الفوائـد الســوقية و الــيت هلـا تــأثري مباشـر علــى املوجـودات املنتجــة للفوائـد واملطلو 

  .و قيمة الفوائد للفوائد
  خماطر العمليات  -ز

  شــخاص إن خمــاطر العمليــات هــي خمــاطر اخلســارة أو التــأثريات الســلبية علــى العمــل الناجتــة عــن عــدم صــحة أو فشــل اإلجــراءات التطبيقيــة الداخليــة واأل
كلية تتطلب حتديد املخـاطر وطـرق تقييمهـا حبسـب تأثريهـا تتم إدارة خماطر العمليات من خالل هي. واألنظمة الداخلية للشركة أو عن أحداث خارجية

.سرتاتيجية حتدد وتتابع من خالل عملية التخطيط السنويةإن املخاطر اال. ونسبة حدوثها و من خالل طرق تقييم ذاتية ملتابعة فعالية هذه اإلجراءات

  العمالت األجنبية خماطر  - ح
  .واخلسائر يف حال حدوث تغري معقول يف أسعار الصرفأثر التغريات على صايف األرباح تقوم الشركة بإعداد حتليل احلساسية ملراقبة أ

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



 -   -  

  :الدفرتية لألصول املالية كما يلي القيمةتتلخص 
      المطلوبات      الموجودات      
    كانون األول  ٣١كما في       حزيران ٣٠كما في       كانون األول  ٣١كما في       حزيران ٣٠كما في       
    ٤٢٠١      )غير مدققة( ٥٢٠١      ٤٢٠١      )غير مدققة( ٥٢٠١      
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      
    ٣٧,١٧٤,٩٣٧    ١,٥٧٠,٢٤٨    ٥٨٣,٨٦٦,٩٢١    ٧٦٦,٧٤٩,٠٥٥  دوالر أمريكي  
    -      -      ٢٩,٢٧١,٥٠٢    ٣٥,٢٧٣,٢٥١  يورو  
    -      -      ٦,٧٧٥,٣٢١    ٨,٩٦٦,٨١٧  جنيه اسرتليين  

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

    والخسائر األثر على األرباح                  
    كانون األول  ٣١كما في       حزيران ٣٠كما في                   
    ٤٢٠١      )غير مدققة( ٥٢٠١                  
   .س.ل      .س.ل                  
    ٥٤,٦٦٩,١٩٨    ٧٦,٥١٧,٨٨١              دوالر أمريكي  
    ٢,٩٢٧,١٥٠    ٣,٥٢٧,٣٢٥              يورو  
      ٦٧٧,٥٣٢      ٨٩٦,٦٨٢              جنيه اسرتليين  

  

  المرحلية الموجزة المالية المعلوماتالموافقة على   -٨٢

  .٢٠١٥آب  ١٣ املالية املرحلية املوجزة يف املعلوماتوافق رئيس جملس اإلدارة على إصدار 


