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  الدخلبيان 
  2007 كانون األول 31 للسنة المنتھیة في

  
        

    
  إيضاحات

  
  

2007  
  )بالليرة السورية(

ذ للفترة من  
 و لغاية تأسيسال

 كانون األول 31
2006  

  )بالليرة السورية(
          

          اإليرادات
 384,835  715,292,823    أقساط مكتتبة      

 (22,693)  (264,964,716)    حصة معيدي التأمين
 362,142  450,328,107    صافي األقساط المكتتبة

 (158,426)  (203,830,378)    مكتسبةالير قساط غالحركة في األ
          

 203,716  246,497,729  3  صافي األقساط المكتسبة
 13,768  76,695,220    عموالت مقبوضة من معيدي التأمين

          
 217,484  323,192,949    إجمالي اإليرادات

          
          المصروفات

          
 (86,815)  (171,730,675)  4  ت المتكبدةالتعويضا

 - 54,759,683  4  من التعويضات المتكبدة حصة معيدي التأمين
 - (77,783,357)    عموالت مدفوعة

 - (6,084,054)    رسوم اإلشراف على التأمين واخرى
 - (514,402)    حسابي احتياطي

 (60,534)  (18,657,408)  5  المصاريف العمومية واإلدارية
          

 70,135  103,182,736    صافي دخل االكتتاب
          

  (34,439,724)  (105,725,314)  5  المصاريف العمومية واإلدارية
  15,843,891   52,915,195  7  إيرادات الفوائد
 -  68,851    إيرادات أخرى
 (22,247)  (144,235)    تكاليف التمويل

  297,726   )(10,715,188    عار الصرفالناتجة عن تغييرات أس) الخسائر(األرباح 
          

  (18,250,219)  39,582,045     قبل الضريبةالسنة) خسارة(دخل 
 -   (536,069)  6  ضريبة الدخل

          
  (18,250,219)   39,045,976    السنة) خسارة(دخل 

  (10.74)   22.97  18  )الخسارة( للسهم في الربح   والمخفض النصيب األساسي          
  
 
  
 
  
 
 
  
  
  

   جزءاً من هذه البيانات الماليةل تشك21ِّلى  إ1اإليضاحات المرفقة من 
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  الملكيةالتغيرات في حقوق بيان 
  2007 كانون األول 31 للسنة المنتھیة في

  
  رأس المال المدفوع  إيضاحات  

  )ليرة سورية(
  رأس المال اضافي  

  )ليرة سورية(
  قانوني احتياطي  

  )ليرة سورية(
  متراكمة) خسائر(أرباح   

  )ليرة سورية(
  اإلجمالي  

  )ليرة سورية(
                      
  850,000,000  -  -  -  850,000,000  14  رأس المال المدفوع             

  (18,250,219)   (18,250,219)  -  -  -    فترةخسائر ال
  (8,330,666)   (8,330,666)  -  -  -    كلفة إصدار األسهم

            -         
  823,419,115   (26,580,885)  -  -   850,000,000    2006ألول  كانون ا31الرصيد في 

 -  -  -  -  -    رأس المال المدفوع                      
 9,620,000  -  -  9,620,000  -    رأس المال اضافي

 -   )3,904,598(   3,904,598  -  -  15  قانوني احتياطي
  39,045,976    39,045,976  -  -  -    ربح السنة

                      
  872,085,091 0  8,560,493 0  3,904,598 0 9,620,000 0  850,000,000    2007 كانون األول 31الرصيد في 
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  التدفقات النقديةبيان 
  2007 كانون األول 31 للسنة المنتھیة في

  
  
    

  إيضاحات
  
  

2007  
  )بالليرة السورية(

للفترة منذ   
التأسيس و لغاية 

 كانون األول 31
2006  

  )بالليرة السورية(
          األنشطة التشغيلية

 )18,250,219(   39,582,045     قبل الضريبة)الخسارة(الربح 
          :التعديالت

  1,661,910    29,332,738    المصاريف المستحقة             
  200,792    7,224,567  8  لمعداتاستهالك الممتلكات وا   
  650,000    2,033,078  9  إطفاء الموجودات المعنوية   
  (297,726)    (10,715,188)    األرباح الناتجة عن تغييرات أسعار الصرف   
  (15,843,891)    (6,243,026)     المستحقةإيرادات الفوائد   
  -    (44,203,721)    حصة معيدي التأمين من  تعويضات تحت التسوية   
 التشغيلية قبل التغيرات في )الخسارة(الربح           

  الموجودات والمطلوبات
  17,010,493      )31,879,134(  

          
  -    )70,484,251(       أقساط وأرصدة تأمين تحت التحصيل

  -    )301,617,270(  13  ودائع مصرفية ألجل   
  (3,848,859)      85,744    موجودات أخرى   
  167,550     344,863,694    ات ناشئة من عقود التأمينمطلوب   
 3,221,744    142,461,713    مطلوبات أخرى   
 (32,338,699)    132,320,123     في العمليات التشغيلية)المستخدم(صافي النقد الناتج           
          األنشطة االستثمارية          

 (5,341,716)   )37,031,901(    شراء الممتلكات والمعدات
  (7,800,000)    )2,645,408(    شراء الموجودات المعنوية

      )2,650,500(    استثمارات متاحة للبيع
 (13,141,716)   )42,327,809(    صافي النقد المستخدم في العمليات االستثمارية          
          األنشطة التمويلية          

 850,000,000   -    مساهمات رأس المال
  -     9,620,000    رأس المال اضافي
  (8,330,666)    -    كلفة إصدار األسهم

 841,669,334    9,620,000    صافي النقد من العمليات التمويلية          
  796,188,919     99,612,314    الزيادة في النقد والنقد المعادل          
  297,726     10,715,188    أثر األرباح الناتجة عن تغيرات أسعار الصرف          

  -     796,486,645    2006 كانون األول 31لنقد المعادل كما في النقد وا
          

  796,486,645     906,814,147  13  2007 كانون األول 31النقد والنقد المعادل كما في 

          
  
  
  

 زءاً من هذه البيانات المالية تشكِّل ج21 إلى 1من اإليضاحات المرفقة 
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 نشاط الشركة )1
  

 مسجلة في الجمهورية العربية السورية كشركة مساهمة مغفلة         ")الشركة("م،  .م. السورية الكويتية للتأمين ش    الشركة
، 2004 للعـام  68 والمرسـوم التـشريعي رقـم    2005 للعام 43وقد تم تأسيسها بموجب المرسوم التشريعي رقم       

 للعـام  149 وفقاً للقانون التجاري رقـم  الصادر 2006 آب   28 بتاريخ   14705والمسجلة في السجل التجاري برقم      
  . من قبل هيئة اإلشراف على التأمين2006 تشرين األول 10صدر أمر المباشرة باألعمال في . 1949

  
األجل والتي تغطي أخطار الحياة     القصيرة والطويلة   كافة أنواع التأمين    تعمل الشركة في مجال التأمين، وتقوم بتقديم        

استثمار رأس المال والممتلكات في مختلف      باإلضافة إلى    الحوادث واألخطار البحرية وأية أخطار أخرى      و والحريق
  .مجاالت االستثمار المالي والعقاري

  
 سهم، القيمة االسمية لكل منها 1,700,000 ليرة سورية مقسم إلى 850,000,000يبلغ رأس المال المدفوع للشركة      

  .أبو رمانة – دمشق –سورية الجمهورية العربية ال:شركة الرئيسي المسجل هوإن مكتب ال.  ليرة سورية500
  .من أسهم الشركة % 30  الكويت-.ك.م. ش  تمتلك شركة الخليج للتأمين

  
 السياسات المحاسبية الهامةوملخص  أسس أعداد البيانات المالية )2
  

  أسس أعداد البيانات المالية
  

التقارير المالية الدولية والمتطلبات السارية المفعول فـي الجمهوريـة العربيـة            ر  لمعاييأعدت البيانات المالية طبقاً     
  .السورية

  
  .الرئيسية للشركة والتي تمثل العملة بالليرات السوريةتم إعداد البيانات المالية 

  
  .بيع وفقاً للقيمة العادلة المعدلة بقياس االستثمارات المتاحة للتم إعداد البيانات المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية

  
  التغيرات في السياسات المحاسبية

إن السياسات المحاسبية المتبعة للسنة متماثلة مع السياسات المحاسبية التي تم اتباعها في السنة السابقة باسـتثناء أن                  
لتعديالت على معـايير     بتطبيق معايير التقارير المالية الجديدة وا      2007الشركة قامت اعتباراً من اول كانون الثاني        

المحاسبة الدولية القائمة التالية، هذا ولم ينتج عن تطبيق المعايير الجديدة والتعديالت أي أثر على المركـز المـالي                   
  .واألداء المالي للشركة وإنما نتج عنها افصاحات إضافية

 
   إيضاح رأس المال– 1تعديالت معيار المحاسبة الدولي رقم 

 عرض البيانات المالية، االفصاح عن معلومات تمكـن مـن    -1 معيار المحاسبة الدولي رقم      تتطلب التعديالت على  
  .تقييم األهداف والسياسات واإلجراءات إلدارة رأس المال

 
  اإلفصاح:  األدوات المالية – 7معيار التقارير المالية الدولي رقم 

ها على المركز المـالي واألداء باإلضـافة إلـى          يتطلب هذا المعيار افصاحات إضافية حول األدوات المالية وتأثير        
  . معلومات حول مدى التعرض للمخاطر الناشئة عن األدوات المالية

  
 أقساط التأمين المكتسبة

أقـساط التـأمين     أما   . يتم تحويل أقساط التأمين إلى اإليرادات بالنسبة لوثائق التأمين التي تنتهي خالل السنة المالية             
من الغطـاء   غير المنتهية   بالفترة  المتعلقة  من صافي أقساط التأمين المكتتبة      المتبقي  ثل الجزء   تمالمكتسبة فهي   غير  

  .  أساس نسبي علىالتأميني محتسبة
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 )تتمة (السياسات المحاسبية الهامة وملخص أسس أعداد البيانات المالية )2
  

  التعويضات
، مطروح منها   وأية تكاليف أخرى ذات صلة     أخرى   وأطرافوثائق التأمين   لحاملي  التعويضات تتمثل في ذمم دائنة      

  . مبالغ أخرى مستردة ، وتقيد في بيان الدخل عند تكبدهايةقيمة المخلفات من الحادث وأ
  

إجمالي التعويضات تحت التسوية تمثل التكلفة التقديرية للمطالبات المتكبدة والمبلّغ عنها ولـم تـسدد فـي تـاريخ                   
لمخصصات للمطالبات المبلّغ عنها غير المسددة كما في تاريخ الميزانيـة العموميـة             تحتسب ا و. الميزانية العمومية 

  .على أساس تقدير كل حالة بمفردها
  
يدرج أي فرق بين المخصصات في تاريخ الميزانية العمومية والمبالغ المدفوعة والمخصصات خالل السنة التالية               و  

  . لتلك السنةاالكتتابضمن حساب 
  

  تزامات التأمينال كفايةاختبار 
 ما اذا كانت التزامات التأمينِ المعترف بهـا كافيـة باسـتخدام             تقوم الشركة بتقييم  ،   عمومية   في تاريخ كل ميزانية   

علـى  عن هذا التقييمِ أن المبالغ المحملة       تبين  إذا  . تأمينالعقود  بموجب   النقدية المستقبلية    للتدفقات الحاليةَ   التوقعات
 ويتم  فورا في بيان الدخل   العجز  يتم االعتراف بكامل    التدفقات النقدية المقدرة،    ضوء  في  ر كافية   التأمين غي التزامات  

  .عمل مخصص للمخاطر السارية
  

غير المسددة حيث أنه مـن المتوقـع سـداد جميـع هـذه              بالتعويضات  ال تقوم الشركة بخصم مطلوباتها المتعلقة       
  .ة العمومية شهر من تاريخ الميزاني12خالل فترة التعويضات 

  
  اعادة التامين

ضمن نشاطها العادي بعمليات إعادة التأمين مـع  في سبيل تقليل خطر التعرض لمطالبات مالية كبيرة، تقوم الشركة          
شركات التأمين وإعادة التأمين األخرى وتتعرض لمستويات معينة من المخاطر في منـاطق عديـدة مـع معيـدي        

 وأنواع أخـرى    يإعادة التأمين النسبي وتجاوز الخسائر واالختيار     مين عمليات   وتتضمن عمليات إعادة التأ   .  التأمين
ال تعفي عقود إعادة التأمين الشركة من التزاماتها لحاملي الوثائق، حيـث            .  من إعادة التأمين لجميع أنواع األعمال     

م تكوين مخصـصات للمبـالغ     لى خسائر للشركة وبالتالي يت    إأن فشل معيدي التأمين في الوفاء بالتزاماتهم قد يؤدي          
الممكن استردادها من معيدي التأمين بطريقة تتناسب مع التزام الـشركة لكـل             تقدر المبالغ   .  غير القابلة للتحصيل  

  .مطالبة
  

  ضريبة الدخل
تقوم الشركة بتكوين مخصص لضريبة الدخل وفقاً للقوانين السائدة في الجمهورية العربيـة الـسورية حيـث يـتم                   

والـذي يقتـضي االعتـراف    ) 12( ووفق المعيار المحاسبي الدولي رقم 2004 للعام 60قاً للقانون رقم  احتسابها وف 
  . العموميةبالضرائب المؤجلة والناجمة عن الفروقات الزمنية المؤقتة بتاريخ الميزانية

  
تة كمـا فـي تـاريخ    إن الضرائب المؤجلة هي الضرائب المتوقع دفعها أو استردادها نتيجة الفروقات الزمنية المؤق       

ويتم احتسابها باستخدام طريقة االلتزام وفقاً للنسب الضريبية التي يتوقع تطبيقهـا عنـد تـسوية                العمومية  الميزانية  
 االلتزام الضريبي أو تحقيق الموجودات الضريبية المؤجلة وبناء على القوانين المعمول بها فـي تـاريخ الميزانيـة                

ويتم تخفيضها فـي حالـة      العمومية  ودات الضريبية المؤجلة في تاريخ الميزانية       يتم مراجعة رصيد الموج    العمومية
  .توقع عدم إمكانية االستفادة من تلك الموجودات الضريبية جزئياً أو كلياً

  
  مكتسبة ومدفوعةعموالت 

  .تتحقق العموالت المكتسبة والمدفوعة عند تحقق األقساط المتعلقة بها
  

  إيرادات الفوائد
  . ات الفوائد باستخدام مبدأ العائد الفعليتقيد إيراد
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 )تتمة (السياسات المحاسبية الهامة وملخص أسس أعداد البيانات المالية )2
  

  الممتلكات والمعدات
يحتسب االستهالك   و  والمعدات بسعر التكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة           الممتلكاتتدرج  

  :مدى األعمار اإلنتاجية للموجودات كالتالي على أساس القسط الثابت على 
  

   سنوات5على     مستأجرةتجهيزات مباني 
   سنوات5على       األثاث والمفروشات

   سنوات5على         عدات المكتبم
   سنوات5على           اآلليات

  
يـة يحتمـل    والمعدات لتحديد االنخفاض عند وجود أحداث أو تغيرات ظرف   الممتلكاتيعاد النظر في القيمة الدفترية      

في حالة وجود مؤشر كهذا وعندما تكون القيمة الدفترية أعلى من القيمة الممكن             . معها عدم استرداد القيمة الدفترية    
  .استردادها ، يتم تخفيض الموجودات إلى القيمة الممكن استردادها

  
عنـد  .  المستخدمة ، أيهما أكبر     هي صافي قيمة البيع أو قيمتها التقديرية       الممتلكاتإن القيمة الممكن استردادها من      

تقدير القيمة المستخدمة يتم خصم التدفقات المستقبلية التقديرية إلى القيمة الحالية باستخدام معدل الخصم الذي يعكس                
يتم إدراج خسائر انخفاض القيمـة فـي بيـان      . الممتلكاتالقيمة الحالية بالسوق للوقت والمال والمخاطر المرتبطة ب       

  .الدخل
  

   الموجودات المالية والقيمة غير الممكن استردادهاانخفاض
في تاريخ كـل ميـزانيـة عمـومية يجرى تقييم لتحديد ما إذا كان يوجد دليل فعلي على احتمال انخفـاض دائـم                

  .فـي حـالـة وجود دليل كهذا تقيد أي خسارة في بيان الدخل. لقيمة بعض المـوجـودات المالية
  

  :ض كالتالييتم تحديد خسارة االنخفا
  
 .بالنسبة للموجودات المسجلة بالقيمة العادلة، خسارة االنخفاض هي الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة لالصل  )أ
  
بالنسبة للموجودات المسجلة بالتكلفة ، خسارة االنخفاض هي الفرق بين التكلفة والقيمة الحالية للتدفقات النقديـة       )ب

  .د السوقي لموجودات مالية مماثلةالمستقبلية مخصومة بمعدل العائ
 
بالنسبة للموجودات المسجلة بالتكلفة المطفأة ، يحتسب االنخفاض بناء على التدفقات النقدية التقديرية مخصومة                )ج

  .بمعدل الفائدة الفعلي لألصل
  

  األدوات الماليةتحقق عدم 
وتحـدث هـذه    . المالية التي تؤلف األداة  قدية  ركة الحقوق التعا   حين ال تمتلك الش    ،األدوات المالية تحقق  يحدث عدم   

  .هذه األداة إلى طرف ثالث مستقلالخاصة بالحالة عادةً حين تباع هذه األداة أو حين تنتقل جميع التدفقات النقدية 
  

  الموجودات المعنوية
المتـراكم وأي   اإلطفاءسعر التكلفة بعد خصم ب، والتي تم الحصول عليها بشكل منفصل،      المعنويةالموجودات  تدرج  

كمـا  للموجـودات  العمر اإلنتاجي المقدر مدى   على أساس القسط الثابت على       اإلطفاء يحتسب   . انخفاض في القيمة  
  :يلي
  

   سنوات5على     برمجيات الكمبيوتر
  

 على نهاية كل سنة مالية  فيوالتي لها عمر إنتاجي محدد المعنويةللموجودات  اإلطفاءوطريقة فترة يعاد النظر في 
  .ألقلا
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 )تتمة (السياسات المحاسبية الهامة وملخص أسس أعداد البيانات المالية )2
  

  والنقد المعادل النقد
من النقد في الصندوق واألرصدة لـدى البنـوك والودائـع    والنقد المعادل ، يتكون النقد  لغرض بيان التدفقات النقدية   
 .الل ثالثة أشهر أو أقلقصيرة األجل التي تستحق خ

  
  المخصصات

على الشركة ناتج من أحداث سابقة ، وعنـدما يكـون           ) قانوني أو حكمي  (يتم تكوين مخصصات عند وجود التزام       
  .محتمالً سداد تكاليف هذا االلتزام بمبالغ محددة تماماً

  
  تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

 عربية السورية، وتحـسب هـذه     تقوم الشركة بمساهمات إلى المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في الجمهورية ال          
ميعـاد  في   يتم صرفها  بهذه المساهمات و   وتكون التزامات الشركة محدودة   . المساهمات كنسبة من رواتب الموظفين    

  .استحقاقها
  

  العمالت األجنبية
 كما تحـول . جراء كل معاملةإيجري قيـد المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة في تاريخ    

تـاريخ   بأسعار الصرف السائدة فـي      الليرة السورية الموجودات والمطلوبات المالية المسجلة بالعمالت األجنبية إلى        
  .تدرج جميع الفروقات الناتجة من عمليات التحويل في بيان الدخل.  الميزانية العمومية

  
   العادلةةالقيم

اس التدفقات النقدية المخصومة باستخدام أسعار الفائدة لبنـود   يتم تقدير القيمة العادلة للبنود التي تحمل فوائد على أس         
  .أخرى لها شروط ومخاطر مماثلة

  
  التقديرات المحاسبية الهامة

  
  التقديراتمن  التأكدعدم 

تـاريخ  فـي   التقديراتمن  التأكد ملعداألخرى المستقبلية الهامة  األسباببالرئيسية التي تتعلق  فيما يلي االفتراضات    
 المطلوبـات و للموجـودات  الدفتريـة  على القيم لها أثر كبير قد يؤدي الى تعديالت ماديةة العمومية، والتي   الميزاني

  .الالحقةخالل السنة المالية 
  

  إعادة التأمين
 تقوم بإعـادة التـأمين   التيإن الشركة معرضة للنزاعات مع احتمال المثول أمام المحكمة ودفع الدين إلى األطراف        

 ا تقوم بإعـادة التـأمين لـديه       التي ربعي بمراقبة تطور النزاعات مع األطراف        بشكلإن الشركة تقوم    ، لذلك ف  الديه
  . األطرافهذهومراقبة مدى قوة 

  
  لم يتم التبليغ عنها بعد و مخصص المطالبات المستحقة

ة علـى قيمـة     يتطلب إعداد البيانات المالية من اإلدارة أن تقوم بإعداد بعض التقـديرات واالفتراضـات المـؤثر               
الموجودات والمطلوبات المالية في تاريخ الميزانية العمومية وعلى المخصصات والتغيرات في القيمة العادلة للـسنة      

  .والناتجة من هذه التقديرات واالفتراضات
  

بليغ على وجه الخصوص يجب إعداد تقديرات للتكلفة النهائية المتوقعة لتعويضات الحوادث المستحقة ولكن لم يتم الت            
إن الطريقة الرئيسية التي تعتمد عليها اإلدارة في تقدير تكلفة تعويضات           . عنها بعد كما في تاريخ الميزانية العمومية      

اذا كانت فترة الحساب ال تتضمن      ,  من جملة األقساط المكتتبة    %7.5الحوادث المستحقة ولكن لم يبلغ عنها بعد هي         
من االحتياطي المحتجز في الفترة تقـل عـن          15% اذا كانت النسبة     أو, احتجاز احتياطي تعويضات تحت التسوية    

  .بما يتوافق مع متطلبات هيئة اإلشراف على التأمين في الجمهورية العربية السورية من األقساط 7.5%
 في تاريخ كل ميزانية عمومية يتم تقييم تقديرات تعويضات السنة السابقة لتحديد مدى كفايتها ويتم  إجراء تغيـرات                  

  . في المخصص
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 )تتمة (السياسات المحاسبية الهامة وملخص أسس أعداد البيانات المالية )2
 

فاوتة ، وقد تكون هامة،     تحتسب هذه التقديرات بالضرورة على افتراضات عن عدد من العوامل تتضمن درجات مت            
ت مستقبالً فـي المطلوبـات   ، ويحتمل أن تختلف النتائج الفعلية عن تقديرات اإلدارة وينتج عن ذلك تعديال        من الشك 
 .التقديرية

  
  مكتسبةالقساط األ )3
                   

    

  
  
  

2007  
  )بالليرة السورية(

للفترة منذ   
التأسيس و لغاية 

 كانون األول 31
2006  

  )بالليرة السورية(
       

 384,835  715,292,823    األقساط المكتتبةإجمالي 
  )164,099(   (301,307,012)    مكتسبةالحركة في أقساط غير 

 220,736  413,985,811    األقساط المكتتبة      
       

 (22,693)  (264,964,716)    مكتتبةالحصة معيدي التأمين من األقساط 
 5,673  97,476,634    المكتسبةغير حصة معيدي التأمين من األقساط 

      
 17,020  167,488,082    اط المكتتبة األقسصافي حصة معيدي التأمين من

     
 203,716 246,497,729    صافي األقساط المكتسبة

     

  
 التعويضات المتكبدة )4

  
حصة معيدي     اجمالي 2007

  التأمين
  الصافي  

 20,661,473   (10,555,961)  31,217,434  المدفوعةالتعويضات             
  61,752,992    (27,181,160)  88,934,152  التغيير في احتياطي التعويضات تحت التسوية

التي حصلت التغيير في احتياطي التعويضات 
  34,556,527    (17,022,562)   51,579,089  ولم يبلغ عنها

  171,730,675   )54,759,683(   116,970,992  
         

كانون األول  31للفترة منذ التأسيس و لغاية 
2006  

  )بالليرة السورية(

حصة معيدي     اجمالي
  التأمين

  الصافي  

 83,365  -   83,365  المدفوعةالتعويضات             
  3,000  -   3,000  التغيير في احتياطي التعويضات تحت التسوية

التي حصلت التغيير في احتياطي التعويضات 
  450  -   450  ولم يبلغ عنها

  86,815    -   86,815  
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  واإلداريةالعموميةالمصاريف  )5
  

    
  

2007  
  )بالليرة السورية(

للفترة منذ التأسيس   
 كانون 31و لغاية 
  2006األول 

  )بالليرة السورية(
  15,887,435  58,715,894  الرواتب واألجور والمزايا     

  7,930,062    782,616  مصاريف تدريب الموظفين
  1,927,285  1,509,773  مصاريف سفر 

 25,000  3,425,689   نقل و إنتقال  مصاريف
  3,897,667  15,253,279  مصاريف اإليجار

  393,615  5,839,059  اإلعالن
  850,792  9,257,645   اإلطفاءاالستهالك و

  68,484   -  الهيئة التأسيسيةمصاريف اجتماع 
  1,500,000  6,025,000  والتدريبعقد المشورة الفنية واإلدارية 

   608,100    1,040,000  تدقيق
   362,167  5,041,319  قرطاسية و مطبوعات

 217,452  2,211,009   و انترنتهاتف, برق, بريد 
 2,309  6,894,343   حكومية و قانونيةمصاريف

 -    300,000  ديون مشكوك في تحصيلها
 -     1,516,156  افتتاح الفرع الرئيسي

 50,150  927,215  مياه و كهرباء
 -    885,517   طبابةمصاريف

  779,740   4,758,208  أخرى
  124,382,722  34,500,258  

  
  . أقسام التأمينكاملعلى من إجمالي المصاريف العمومية واإلدارية % 15تم توزيع 

 
  ضريبة الدخل )6

 
   

  
2007  

  )بالليرة السورية(

للفترة منذ التأسيس   
نون  كا31و لغاية 
  2006األول 

  )بالليرة السورية(
    

  )18,250,219(  35,808,399   السنة قبل الضريبة )خسارة (ربح
     يطرح

 -  (34,094,110)  خسارة السنة السابقة
 )15,843,891(  - خالل السنةإيرادات الفوائد 

     يضاف
 -  1,814,772  خسائر فروقات القطع غير المتحققةيضاف 

 -  300,000  مشكوك في تحصيلهايضاف ديون 
 )34,094,110(  3,829,061  الخاضع للضريبةمجمعال    
    

 %14     %14    ضريبة الدخلنسبة 
 -   536,069  ضريبة الدخل    
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  إيرادات الفوائد )7
  

ليرة  19,538,727 مبلغ   2007 كانون األول    31 وتتضمن كما في     تقيد إيرادات الفوائد باستخدام مبدأ العائد الفعلي      
  .)الدوالر واليورو(العملة األجنبية يمثل فوائد إيداعات سورية 
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   والمعداتالممتلكات )8

  
تجهيزات مباني   

  مستأجرة
األثاث   

  والمفروشات
  اإلجمالي    السيارات    معدات المكتب  

  ورية السةباللير     السوريةةباللير     السوريةةباللير     السوريةةباللير     السوريةةباللير  
                    التكلفة

  5,341,716   3,160,600   1,372,426   458,690  350,000  2007الثاني  كانون 1في 
 37,031,901   3,887,460   14,093,035   5,760,596  13,290,810  اإلضافات

                    
  42,373,617  7,048,060   15,465,461    6,219,286    13,640,810  2007 كانون األول 31في 
                    

                    االستهالك
  200,792   54,500  110,351   35,941  -  2007الثاني  كانون 1في 

  7,224,567   1,215,032   2,476,596   1,002,104   2,530,835  اإلضافات
                    

  7,425,359     1,269,532   2,586,947   1,038,045   2,530,835  2007 كانون األول 31في 
                    

                    القيمة الصافية
                    

  34,948,258    5,778,528  12,878,514   5,181,241   11,109,975  2007 كانون األول 31في 

  5,140,924   3,106,100   1,262,075   422,749  350,000  2006 كانون األول 31في 
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  المعنويةالموجودات  )9
  

  :إن الموجودات المعنوية هي عبارة عن برمجيات الشركة وكانت الحركة عليها كالتالي
  

   السوريةةباللير  
    التكلفة

 7,800,000  2007 كانون الثاني 1في 
 2,645,408          اإلضافات

    
  10,445,408  2007ن األول  كانو31في 
    

    اإلطفاء
  650,000  2007 كانون الثاني 1في 

   2,033,078          اإلضافات
    

  2,683,078  2007 كانون األول 31في 
    

    القيمة الصافية
    

 7,762,330 2007 كانون األول 31في 
  7,150,000  2006 كانون األول 31في 

 
 

 أقساط وأرصدة تأمين تحت التحصيل )10
  

  
  

2007  
  )بالليرة السورية(

  
2006  

  )بالليرة السورية(
 84,030 36,488,826  مراكز البيعوساطة وذمم ال     

 - 34,379,455  ذمم العمالء المدينة
 - (300,000)   مؤونة ديون مشكوك في تحصيلها

    
  70,568,281 84,030 

  
 

  :  كانون األول31فيما يلي جدول أعمار الذمم غير المشكوك في تحصيلها كما في 
  

 
  الذمم المستحقة وغير المشكوك في تحصيلها 

 

الذمم غير المستحقة 
وغير المشكوك في 

 تحصيلها
  

1– 30  
ميو   31– 90  

120 – 91  يوم  
 160 – 121  يوم

 المجموع  يوم

يرة سوريةل  ليرة سورية  ليرة سورية   ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  
            

2007   53,136,321  17,431,960  -  -  70,568,281 
2006   84,030  -  -  -  84,030 
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 تحت التسوية  تعويضاتحصة معيدي التأمين من احتياطي  )11
 

  : كانت على الشكل التالي خالل السنةادة التأمينوالحصة المتعلقة باع, تعويضات تحت التسويةالحركة على مؤونة ال
 

     2007           2006      
حصة معيدي     اجمالي  

حصة معيدي     اجمالي    الصافي    التأمين
  الصافي    التأمين

                       الثاني كانون 1في 
 - - -   3,000   - 3,000  تعويضات تحت التسوية                

  - - -   450   - 450  لم يبلغ عنها التيوالتي حصلت التعويضات 
               
  3,450 -  3,450   - - - 

 (83,365)  - (83,365)   (20,661,473)   10,555,962  (31,217,435)  التعويضات المدفوعة
مؤونة السنة الحالية من احتياطي تعويضات تحت 

 86,815   116,970,992    (54,759,683)  171,730,675   لم يبلغ عنهاالتيوالتي حصلت التسوية و التعويضات 
- 

 86,815 

              
 3,450  - 3,450    96,312,969   (44,203,721)   140,516,690   كانون األول31في 
              تحليل الحركة على مؤونة التعويضات تحت التسوية              

                    كانون األول31في 
 3,000   - 3,000   61,755,992  (27,181,160)  88,937,152  لتسويةتعويضات تحت ا

 450   - 450   34,556,977  (17,022,561)  51,579,538   لم يبلغ عنهاالتيوالتي حصلت التعويضات 
                      
  140,516,690   )44,203,721(   96,312,969   3450 -   3,450 
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  مم أخرىذ  )12
  

    
2007  

  )بالليرة السورية(

  
2006  

  )بالليرة السورية(
 4,548,333  13,571,677  مصاريف مدفوعة مقدماً     

  3,302,362    6,243,026  إيرادات فوائد مستحقة
 -  3,237,577  سلف ضريبة الدخل

  12,000   1,512,680  سلف للموظفين
  11,725,352   200,300  سلف مقاولين وموردين

  15,000   459,000  خرىأ
  25,224,260   19,603,047  

  
  والنقد المعادلد  النق )13

  
  : مما يليتألفي التدفقات النقدية بيانفي  المدرجوالنقد المعادل   النقد مبلغإن
  

    
2007  

  )بالليرة السورية(

  
2006  

  )بالليرة السورية(
  15,605,216  616,444,710   ودائع تحت الطلب ونقدية        

 780,881,429  290,369,437  تستحق خالل ثالثة أشهرودائع ألجل 
  906,814,147   796,486,645 

 - 301,617,270   أشهرستةتستحق خالل ودائع ألجل 
  1,208,431,417   796,486,645  

 
النقديـة   المتطلبـات حسب  أشهر، وذلك ستةسورية لها آجال مختلفة ال تزيد عن بالليرة الالمودعة إن الودائع ألجل    

  .الودائع قصيرة األجلالفوائد على  وتحقق فائدة وفقاً لمعدالت .الحالية للشركة
  

كما هـو    إلشراف على التأمين  هيئة ا  ليرة سورية لصالح     25,000,000 بمقدار   ضمانتتضمن الودائع ألجل وديعة     
 ليـرة سـورية   2,000,000تها، حيث تطلب الهيئة من شركات التأمين أن تودع مبلغـاً وقـدره             منصوص بتعليما 

 ليرة سـورية    25,000,000 مبلغأال تتجاوز هذه الضمانة     على  ،  تقوم به الشركة أن    تنوي   نوع تأمين انة لكل   مكض
  لكافة أنواع التأمين

  
  مالالرأس  )14

  
المصدر والمدفوع     المصرح به  

  بالكامل
المصدر والمدفوع     هالمصرح ب  

  بالكامل
  2007  

  )بالليرة السورية (
 2007 

  )بالليرة السورية (
  2006  

  )بالليرة السورية (
  2006  

  )بالليرة السورية (
                

كل ( سهم   1,700,000
  ) ليرة سورية500سهم 
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  االحتياطي القانوني  )15
  

 التوقف عـن  شركةيحق لل.   االحتياطي القانونيإلىالخسائر المتراكمة  تنزيلمن صافي الربح بعد   % 10تم تحويل   
ـ   ياالحتياطرصيد  مثل هذا التحويل عندما يصبح       ـ ا رأسمالمن  %  50 القانوني مساوياً ل  إن االحتيـاطي    .شركةل

 .غير خاضع للتوزيع على حملة األسهمالقانوني 
 

   أخرىمطلوبات   )16
  

    
2007  

  )بالليرة السورية(

  
2006  

  )بالليرة السورية(
     

 10,212  123,157,629  إعادة التأمينو  التامينذمم شركات
 1,711,533  11,413,210  دائنون متنوعون

  1,500,000  8,503,159  )18ايضاح (مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة 
  1,661,910   29,332,738  مصاريف مستحقة
 - 4,271,370  ذمم مقبوضة مقدماً

  176,678,106   4,883,655  
  

   المحتملةااللتزامات )17
  

 ليرة سورية متعلقـة بأعمـال       4,265,905 بحوالي    عقدية  كان لدى الشركة التزامات    2007 كانون األول    31في  
  .ها في المقر الرئيسي للشركةالبناء التي يتم القيام ب

 
  )الخسارة(الربح للسهم في والمخفض النصيب األساسي  )18

  
 لعـدد    للفترة على المتوسـط المـرجح      )الخسارة(  الربح صافيتحسب حصة السهم العادي الواحد من خالل قسمة         

  : على الشكل التالياألسهم القائمة خالل السنة
  

    
  

2007  
  )بالليرة السورية(

للفترة منذ   
لتأسيس و لغاية ا

 كانون األول 31
2006  

  )بالليرة السورية(
        

 (18,250,219)   39,045,976  )خسارةال(صافي الربح 
        

  1,700,000   1,700,000  السنة خالل المتوسط المرجح لعدد األسهم
        

  (10.74)   22.97  )الخسارة(الربح النصيب األساسي والمخفض  للسهم في 
  
  

عـدم  بـسبب   ) الخسارة(للربح   المخفض مطابق للنصيب األساسي في السهم        )الخسارة(الربح   من   إن نصيب السهم  
  . السهم عند ممارستها)خسارة(ربح  لها تأثير على إصدار الشركة أي أدوات مالية
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  بيانات القطاعات )19
  

  :فيما يلي تفاصيل بيانات القطاعات للشركة
    
  
 

 تأمين على    تأمين ممتلكات   تأمين بحري
  عامةالحوادث ال

  المجموع   أمين صحيت    تأمين على الحياة  

 715,292,823  9,718,510  2,097,411  641,837,295  13,570,338  48,069,269 أقساط مكتتبة
 (264,964,716)   (6,666,038)   (893,814)   (208,132,288)   (12,727,289)   (36,545,287) حصة معيدي التأمين

  450,328,107   3,052,472   1,203,597   433,705,007   843,049   11,523,982 ط المكتتبةصافي األقسا
 (203,830,378)   (1,220,989)   -   (198,643,154)   (337,221)   (3,629,014) الحركة في األقساط غير المكتسبة 

  246,497,729   1,831,483   1,203,597   235,061,853   505,828   7,894,968 صافي األقساط المكتسبة
 76,695,220   2,098,899   16,482    62,528,727   3,719,122   8,331,990  عموالت مقبوضة من معيدي التأمين

 323,192,949   3,930,382   1,220,079   297,590,580   4,224,950   16,226,958  إجمالي اإليرادات
                        

 (116,970,992)  (445,598)  -  (114,861,072)  (100,728)  (1,563,594) تعويضات المتكبدةصافي ال
 (77,783,357)  (677,077)  (208,990)  (69,921,674)  (1,328,491)  (5,647,125) عموالت مدفوعة

 (6,084,054)  (1,441,313)  (21,044)  (4,214,050)  (256,905)  (150,742) رسوم اإلشراف على التأمين واخرى
  (514,402)  -   (514,402)  -  -  - احتياطي حسابي

 (18,657,408)   (253,494)   (54,708)   (16,741,424)   (353,963)   (1,253,819)  المصاريف العمومية واإلدارية
  103,182,736   1,112,900   420,935   91,852,360   2,184,863   7,611,678  صافي دخل االكتتاب
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  تعامالت مع أطراف ذات عالقة )20
  

 فـي  اإلدارة العليـا و وأعـضاء مجلـس اإلدارة   كبار المساهمينوالشقيقة الشركات : يالعالقة هذات إن األطراف  
  .عامالت يوافق عليها من قبل إدارة الشركةتالهذه إن شروط وسياسات . المؤسسات التابعة لهمالشركة و

  
  .مع شركة الخليج للتأمينالمشورة والتدريب لخدمات   ليرة سورية7,500,000مة بقيقامت الشركة بتوقيع عقد 

  
  :ما يلي العالقة والمدرجة في الميزانية العمومية هي ك ذاتإن األرصدة لألطراف

    
  

2007  
  )بالليرة السورية(

  

2006  
  )بالليرة السورية(

        
 1,500,000  8,503,159  شركة الخليج للتأمينذمم دائنة ل

 -   2,610,594  ذمم مدينة لشركات تابعة ألعضاء مجلس اإلدارة
 

  : يليام الدخل هي كبيان العالقة والمدرجة في ذاتإن األرصدة لألطراف 
  

    
  

2007  
  )بالليرة السورية(

للفترة منذ التأسيس   
 كانون 31و لغاية 
  2006األول 

  )بالليرة السورية(
        

 1,505,000  7,742,500  رواتب ومزايا أخرى قصيرة األجل
 1,500,000  6,000,000  رسوم التدريب واالستشارة

 
  المخاطرإدارة  )21

  
  :طرق التخفيف من هذه المخاطرالتي تواجهها الشركة وملخص بالمخاطر فيما يلي 

  
  التأمينمخاطر 

 وقـد   . المطلوبـات ذه  لهلحاملي وثائق التأمين القيمة الدفترية      تتجاوز مبالغ المطالبات    تتمثل مخاطر التأمين في أن      
تقوم الشركة بإصدار عقود تأمين  لذا  . في حال تكرار المطالبات أو زيادة المبالغ عن التقديرات المتوقعة         يحدث ذلك   

  . وذلك فيما يتعلق بأخطار الحريق والحوادث واألخطار البحرية والطبيةقصيرة األجل فقط
  

  ومبالغ المطالباتتكرار 
الحـوادث  أخطار   تقوم الشركة بصورة رئيسية باكتتاب       . ومبالغ المطالبات بعدة عوامل   أن يتأثر تكرار    من الممكن   

خـالل عـام   عادة يتم تسويتها المطالبات حيث أن قصيرة األجل التأمين هذه  تعتبر عقود ،العامة والحريق والبحري 
  .دث المؤمن ضدهامن وقوع الحواحد 

  
  الحرائق والحوادث

إن سياسة الـشركة هـي      .  ات، فإن المخاطر الرئيسية تتمثل في الحرائق وتوقف العمل        تأمين الممتلك بالنسبة لعقود   
  .االكتتاب فقط بوثائق ممتلكات تشتمل على معدات كشف الحريق

  
إعـادة بنـاء    إن تكلفـة    .  يتم اكتتاب هذه العقود بالرجوع إلى قيمة استبدال الممتلكات والمحتويات المؤمن عليهـا            

 محتويات بديلة والوقت المستغرق إلعادة بدء العمليات مما يؤدي إلى توقف العمل هـي               الممتلكات والحصول على  
ولدى الشركة غطاء إعادة تأمين لتلك األضرار للحـد مـن           .  العوامل األساسية التي تؤثر على مستوى المطالبات      

  .الخسائر لقاء اي مطالبة
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  السيارات
، أو االلتزامـات  تتعرض لها مركبـاتهم د عن األضرار التي     مصمم ليعوض حاملي العقو   السيارات  إن التأمين على    

ويمكن لحاملي عقود التأمين أن يحصلوا على تعـويض عـن            . ث الطرق ادناتجة عن حو  التي تنشأ ألطراف ثالثة     
  .لمركباتهم إذا تضمنت شروط الوثيقة ذلكالحريق أو السرقة التي تحصل 

  
أو اإلصـابات الجـسدية     بالوفاة   المطالبات المتعلقة     هي طار الرئيسية فإن األخ السيارات  بالنسبة لعقود التأمين على     

  . أو شركاتتعود ألفرادالمركبات وبشكل عام فإن جميع عقود التأمين على  . المركباتواستبدال أو تصليح هذه أ
  

ات الجـسدية  اإلصـاب التي ينجم عنها الوفـاة أو  دث حواالمن قبل المحاكم عن يحكم بها التعويضات التي تعد مبالغ   
والتمتلك الـشركات تغطيـة     . المطالباتحجم  ؤثر في   عامالً مهماً ي  للمركبات  ح بالنسبة   أو التصلي  ة االستبدال وتكلف

  .في هذا النوع من أنواع التأمينل الخسائر التي تحدث لتقلي إعادة تأمين
  

  األخطار البحرية
للسفن البحرية والحوادث التي تـؤدي      األضرار  ئر و الخساالتأمين عن   حاملي وثائق   مم التأمين البحري لتعويض     يص

  .إلى خسائر كلية أو جزئية للبضائع
  

.  استراتيجية االكتتاب للفرع البحري تضمن توزيع الوثائق بصورة جيدة من حيث السفن وخطوط الشحن المغطـاة               
  .ولدى الشركة غطاء إعادة تأمين للحد من الخسائر لقاء أية مطالبة

  
   على األخطارالتركيز الجغرافي

  . في الجمهورية العربية السوريةالمصدرةبوثائق التأمين تتعلق التأمين لدى الشركة مخاطر إن 
  

   إعادة التأمينمخاطر
 – ضمن النشاط العـادي ألعمالهـا   -لتقليل التعرض لمخاطر مالية ناتجة من مطالبات تأمينية كبيرة، تقوم الشركة         

تقدم اتفاقيات إعادة التأمين هذه تنـوع أوسـع فـي    .   بغرض إعادة التأمينبالدخول في اتفاقيات مع شركات أخرى    
األعمال وتسمح لإلدارة بالسيطرة على التعرض لخسائر محتملة ناتجة من المخاطر الكبيرة وتوفر حـدود إضـافية             

  .للتوسع
  

مالياً، تقـوم الـشركة     ولكي تقلل الشركة الحد األدنى من مخاطر تعرضها لخسائر كبيرة عند تعسر معيدي التأمين               
بتقييم األحوال المالية لمعيدي التأمين وتراقب تركزات مخاطر االئتمان الناتجة مـن منـاطق جغرافيـة وأنـشطة                  

  .وخصائص اقتصادية مماثلة لمعيدي التأمين
  

 ملتزمة أمام    الشركة من التزاماتها تجاه حاملي الوثائق، ونتيجة لذلك تظل الشركة          يإن اتفاقيات إعادة التأمين ال تعف     
حاملي وثائقها بالجزء من المطالبات تحت التسوية المعاد تأمينها في حال عدم التزام معيد التأمين بالتزاماته بموجب                 

  .اتفاقيات إعادة التأمين
  

  القانونيواإلطار التشريعي مخاطر 
وهـذه القـوانين    لـسورية،   الجمهورية العربيـة ا   المحلية الناظمة في    للتشريعات والقوانين   تخضع عمليات الشركة    

ية راس المال للحـد مـن       اباإلضافة إلى الموافقات والرقابة على أعمال الشركة بعض متطلبات االحترازية مثل كف           
  .مخاطر التقصير واإلعسار من طرف شركات التأمين وتمكينها من مقابلة أية التزامات غير متوقعة

  
  األدوات المالية

ونتيجة لذلك  .  دي أدوات مالية أولية مثل النقد والنقد المعادل والمدينين والدائنين         تستخدم الشركة ضمن نشاطها العا    
ال تستخدم الشركة حالياً مشتقات األدوات المالية إلدارة هـذه المخـاطر       .  فإنها تتعرض للمخاطر المشار إليها أدناه     

  .التي تتعرض لها
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  مخاطر سعر الفائدة
تتعرض األدوات المالية لمخاطر التغيرات في القيمـة نتيجـة التغيـرات فـي     هو احتمال أن  الفائدة  سعر  إن خطر   

بالنقد والنقد الفائدة فيما يتعلق سعر وتتعرض الشركة لخطر    . في الربحية المستقبلية  معدالت سعر الفائدة أو تغيرات      
العمـالت التـي    على   الفائدةسعر  الفائدة عن طريق مراقبة التغيرات في       سعر  معدل   فيالشركة  تحقق  و . المعادل

  .النقديةتتركز فيها 
  

 كـانون األول    31يوضح الجدول التالي حساسية قائمة الدخل للتغيرات الممكنة المعقولة على أسعار الفائدة كما في               
  .، مع بقاء جميع المتغيرات األخرى المؤثرة ثابتة2007

  

األثر على ربح    بسعر الفائدةالتغيير العملـــة
السنة) خسارة(  

 ليرة سورية  نقطة مئوية 
    

%5  ليرة سورية   2,959,150  
)  ليرة سورية 5% )  (2,959,150 ) 

  
   اإلئتمانمخاطر

إن خطر االئتمان هو خطر احتمال عدم قدرة أحد أطراف األداة المالية على الوفاء بالتزاماته مسبباً خـسارة ماليـة               
لشركة لمخاطر االئتمان تتمثل بشكل رئيسي في النقد والنقـد          إن الموجودات المالية والتي تعرض ا     .  للطرف اآلخر 

يتم إثبات  .  إن النقد والنقد المعادل للشركة مودع لدى مؤسسات مالية ذات جودة ائتمانية عالية            .  المعادل والمدينين 
لمدينين إن خطر االئتمان فيما يتعلق با     .  رصيد المدينين بالصافي بعد خصم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها         

وفيما يتعلق بعمليات إعادة التأمين، تقوم الشركة بتقييم القدرة         .  محدود نتيجة وضع الشركة كونها في بداية عملياتها       
المالية لمعيدي التأمين ومتابعة مخاطر االئتمان الناتجة من مناطق جغرافية مماثلة والعمليات والظروف االقتصادية               

  .ضها لخسائر كبيرة ناتجة من احتمال إفالس معيدي التأمينلمعيدي التأمين وذلك للحد من تعر
 : طبقاً للتوزيع الجغرافي والقطاعيبالتالي توزيع الموجودات والمطالييوضح الجدول 

 
 المطلوبات   الموجودات 

    
    المنطقة الجغرافية

 501,594,293    1,349,585,046 )سوريا(محلي 
 5,373,378  11,050,930 بقية دول الشرق األوسط

  14,736,005  33,152,791 بقية دول العالم
 521,703,676   1,393,788,767 المجموع

  
  إدارة رأس المال

يتمثل الهدف الرئيسي فيما يتعلق بإدارة رأسمال الشركة بالتأكد من المحافظة على نسب رأسمال مالئمة بشكل يدعم                 
  .يعظم حقوق  الملكيةنشاط الشركة و

  
هذا ولـم  . تقوم الشركة بإدارة هيكلة رأس المال وإجراء التعديالت الالزمة عليها في ضوء تغيرات  ظروف العمل             

تقم الشركة بأية تعديالت على األهداف والسياسات واإلجراءات المتعلقة بهيكلة رأس المال خـالل الـسنة الحاليـة              
  .والسنة السابقة
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  السيولةمخاطر 
  وتعمل الشركة على الحد من هذه المخاطر عن طريق القيام بتحليالت.  تمثل مخاطر السيولة في الصعوبة التي تواجهها الشركة في توفير األموال الالزمة للوفاء بالتزاماتها المتعلقة باألدوات الماليةت

 .للتأكد من كفاية األموال المتوفرة لمقابلة التزاماتها المالية عند استحقاقها
  

  
 2007 كانون األول 31كما في 

  خالل 
    شهر

من شهر إلى 
    ثالثة أشهر 

ثالثة أشهر  من
     أشهرستةإلى 

 شهر  ستةمن
  سنةإلى 

  
  المجموع    فأكثرمن سنة

 سورية ليرة  سورية ليرة   سورية ليرة  سورية ليرة  سورية ليرة  سورية ليرة                   
            الموجودات

  1,208,431,417  -  -   301,617,270   290,369,437   616,444,710 مارات لدى المصارف والمؤسسات الماليةأرصدة وإستث
  2,650,500   2,650,500  - - -  - استثمارات متاحة للبيع
  34,948,258   34,948,258  - - -  - الممتلكات والمعدات 

  7,762,330   7,762,330  - - -  - موجودات معنوية
  70,568,281  -     2,805,940   14,717,764   53,044,577 أقساط وأرصدة تأمين تحت التحصيل

  44,203,721  -   26,522,233   17,681,488  -  - حصة معيدي التأمين من  تعويضات تحت التسوية
  25,224,260  -   17,044,957   6,466,323   200,300   1,512,680 ذمم أخرى

 1,393,788,767   45,361,088   43,567,190   328,571,021   305,287,501   671,001,967   الموجوداتمجموع
                  ملكيةالمطلوبات وحقوق ال  0  0  0  0  0  

  203,994,478 0  -   152,237,232   36,523,375   13,710,351 0  1,523,520  صافي- احتياطي أقساط غير مكتسبة 
  140,516,690  -   56,206,676   84,310,014  -  - احتياطي تعويضات تحت التسوية

  514,402   514,402  -  -  -  - حسابي احتياطي
  176,678,106   148,880   61,418,069   51,383,615   50,277,071   13,450,471 مطلوبات أخرى

  521,703,676   663,282   269,861,977   172,217,004   63,987,422   14,973,991  مجموع المطلوبات
 872,085,091  872,085,091  -  -  -  -  إجمالي حقوق الملكية

  1,393,788,767   872,748,373  269,861,977   172,217,004   63,987,422   14,973,991  مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
          

 
  
  



  )م.م.ش( السورية الكويتية للتأمين الشركة
  

   الماليةبياناتإيضاحات حول ال
  2007 كانون األول 31في كما 

 

23  

  )تتمة (السيولةمخاطر 
  

  
 2006 كانون األول 31كما في 

  خالل 
    شهر

من شهر إلى 
    ثالثة أشهر 

ثالثة أشهر  من
     أشهرستةإلى 

 شهر  ستةمن
  سنةإلى 

  
  المجموع    فأكثرمن سنة

 سورية ليرة  سورية ليرة   سورية ليرة  سورية ليرة  سورية ليرة  سورية ليرة                   
            الموجودات
 796,486,645  -  -  -  717,357,521  79,129,124 إستثمارات لدى المصارف والمؤسسات الماليةأرصدة و

 -  -  -  -  -  - استثمارات متاحة للبيع
 5,140,924  5,140,924  -  -  -  - الممتلكات والمعدات 

 7,150,000  7,150,000  -  -  -  - موجودات معنوية
 84,030  -  -  -  84,030  - حصيلأقساط وأرصدة تأمين تحت الت

   -  -  -  -  - حصة معيدي التأمين من  تعويضات تحت التسوية
 19,603,047  -  -  19,576,047  -  27,000 ذمم أخرى

 828,464,646   12,290,924  -  19,576,047  717,441,551  79,156,124   الموجوداتمجموع
                  ملكيةالمطلوبات وحقوق ال 828,464,646   12,290,924     19,576,047  717,441,551  79,156,124 

 158,426  -  158,426  -  -  -  صافي- احتياطي أقساط غير مكتسبة 
 3,450  -  -  -  3,450  - احتياطي تعويضات تحت التسوية

 -  -  -  -  -  - حسابي احتياطي
 4,883,655  -  -  2,930,193   1,953,462  - مطلوبات أخرى

  5,045,531  -   158,426   2,930,193  1,956,912  -  مجموع المطلوبات
  823,419,115  823,419,115  -  -  -  -  إجمالي حقوق الملكية

 828,464,646   823,419,115  158,426   2,930,193  1,956,912  -  مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
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  األجنبيةمخاطر العملة 
  

  2007 كانون األول 31كما في 
  
 )بالعملة األصلية مقومة بالليرة السورية(

  
    سورية ليرة

 مقوم أمريكي دوالر
    بالليرة السورية

 مقومة  أخرى عمالت
  المجموع   بالليرة السورية

        الموجودات           
  1,208,431,417   1,939,834   1,410,992   1,205,080,591 أرصدة وإستثمارات لدى المصارف والمؤسسات المالية

  2,650,500  -  -   2,650,500 استثمارات متاحة للبيع
  70,568,281    29,970   359,806   70,178,505 الممتلكات والمعدات 

  44,203,721  -  -   44,203,721 موجودات معنوية
  34,948,258  -  -   34,948,258 أقساط وأرصدة تأمين تحت التحصيل

  7,762,330  -  -   7,762,330 حصة معيدي التأمين من  تعويضات تحت التسوية
  25,224,260  -  -   25,224,260 ذمم أخرى

 1,393,788,767     1,969,804    1,770,798     1,390,048,165   الموجوداتمجموع
           

   2007  كانون األول31كما في 
  )بالليرة السورية(

  
 مقوم أمريكي دوالر  يةسور ليرة

  بالليرة السورية
 مقومة  أخرى عمالت 0

 المجموع 0 بالليرة السورية

          
          ملكيةالمطلوبات وحقوق ال

 203,994,478  -    2,025,600    201,968,878  صافي- احتياطي أقساط غير مكتسبة 
  140,516,690  -   379,800   140,136,890 احتياطي تعويضات تحت التسوية

  514,402  -  -   514,402 حسابي احتياطي
 176,678,106    862,230  14,924,493   160,891,383 مطلوبات أخرى

 521,703,676    862,230   17,329,893    503,511,553  مجموع المطلوبات
  872,085,091   -   -   872,085,091  إجمالي حقوق الملكية

 1,393,788,767     862,230   17,329,893     1,375,596,644   الملكيةمجموع المطلوبات وحقوق
 -  1,107,574    (15,559,095)    14,451,521  صافي مركز العمالت
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   الماليةبياناتإيضاحات حول ال
  2007 كانون األول 31في كما 
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  )تتمة (األجنبيةمخاطر العملة 
  

   2006 كانون األول 31كما في 
  
 )بالعملة األصلية مقومة بالليرة السورية(

    سورية ليرة
 مقوم أمريكي دوالر

    الليرة السوريةب
 مقومة  أخرى عمالت

  المجموع   بالليرة السورية

        الموجودات           
 796,486,645  -  539,860,063  256,626,582 أرصدة وإستثمارات لدى المصارف والمؤسسات المالية

  -  - -  - استثمارات متاحة للبيع
 5,140,924  -  -  5,140,924 الممتلكات والمعدات 

 7,150,000  -  -   7,150,000 موجودات معنوية
 84,030  -  -  84,030 أقساط وأرصدة تأمين تحت التحصيل

  -   -  -  - حصة معيدي التأمين من  تعويضات تحت التسوية
 19,603,047  -  -  19,603,047 ذمم أخرى

 828,464,646  -  539,860,063  288,604,583   الموجوداتمجموع
           

   2006  كانون األول31كما في 
  )بالليرة السورية(

 مقوم أمريكي دوالر  سورية ليرة
  بالليرة السورية

 مقومة  أخرى عمالت 0
 المجموع 0 بالليرة السورية

          
          ملكيةالمطلوبات وحقوق ال

 158,426  -   -   158,426  صافي- احتياطي أقساط غير مكتسبة 
 3,450  -  -  3,450 حت التسويةاحتياطي تعويضات ت

   -  -  - حسابي احتياطي
 4,883,655  -  1,611,033  3,272,622 مطلوبات أخرى

 5,045,531  -  1,611,033  3,434,498  مجموع المطلوبات
  823,419,115   -      823,419,115  إجمالي حقوق الملكية

 828,464,646  -  1,611,033  826,853,613  مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
 -  -   539,249,030   (538,249,030)   صافي مركز العمالت

 




