




 

 

  للتأمين  الكويتيةالشركة السورية 
  شركة مساهمة مغفلة عامة

  معلومات مالية مرحلية راجعةتقرير مو  المالية المرحلية الموجزة المعلومات
   ٥٢٠١ أيلول ٣٠المنتهية في  أشهر التسعة لفترة

  )غير مدققة(



 

 

  
  

  للتأمين  الكويتيةالسورية  الشركة
  شركة مساهمة مغفلة عامة

  مراجعة معلومات مالية مرحليةتقرير و  لية المرحلية الموجزةالما المعلومات
   ٥٢٠١ أيلول ٣٠المنتهية في  ستة أشهرلفترة ال

  )غير مدققة(
  
  

  جدول المحتويات
  
  

  ةـصفح  
  

  ٢-١  تقرير مراجعة معلومات مالية مرحلية
  

  املالية املرحلية املوجزة املعلومات
  

  ٤-٣ املوجز بيان الوضع املايل املرحلي  
  

  ٨-٥  املوجز املرحلي اآلخر الشامل الدخلاخلسائر و أو  األرباح انبي  
  

  ٩  املوجز بيان التغيريات يف حقوق املسامهني املرحلي  
  

    ١٠  املوجز بيان التدفقات النقدية املرحلي  
  

  ٣١ - ١١  املالية املرحلية املوجزة ملعلوماتإيضاحات حول ا
  











 

  املرحلية املوجزة أساسياً من املعلومات املالية تشكل جزءاً  ٢٦إىل الرقم  ١ن اإليضاحات املرفقة من الرقم إ
   - 

  للتأمين  الكويتيةالشركة السورية 
  شركة مساهمة مغفلة عامة

  اآلخر المرحلي الموجز الدخل الشاملالخسائر و أو  األرباح بيان
  )غير مدقق(

      
  

  
    أيلول ٣٠المنتهية في  أشهرلتسعة فترة ال      

    ٤٢٠١      ١٥٢٠   إيضاح  
    .س.ل      .س.ل      

  :اإليرادات

ا إمجايل       ٢٧٢,٤٦٠,٥٤٣        ٣١١,٧٨٧,١٥٤    ٢١  األقساط املكتتب 
  )  ١٢,٩٠٠,٦٣٦(  )  ١٤,٩٩٥,٤٠٦(  ١٢  ااألقساط املكتتب  إمجايلحصة معيدي التأمني من   
ا       ٢٥٩,٥٥٩,٩٠٧        ٢٩٦,٧٩١,٧٤٨      صايف األقساط املكتتب 
  )  ٩,٣٧٨,١٩٢(  )  ١٧,٨٧٦,١٣٤(  ١٢  صايف التغري يف احتياطي أقساط غري مكتسبة   

    ٢٥٠,١٨١,٧١٥        ٢٧٨,٩١٥,٦١٤      صايف أقساط التأمني  
  ٣,٩٠٣,٩٤٠        ٣,٧٤٩,٠٣٨    ٢١  عموالت مقبوضة  
    ٨١,٠٣٩,٧٥٠        ٨٤,٢١٦,١٦٦      فوائد من ودائع لدى املصارف   
    -            ٣٤٧,٠٢٢    ٢١  خرى أيرادات إ  
    ٢,٩٨٧,٢٢٩          ٢٠,٢٤٤      إيرادات أخرى متنوعة غري مرتبطة خبط أنتاج معني  
    ١٠٠,٣٨٣,١٩٤        ٣٨٩,٥١٥,٦٤٨      مكاسب غري حمققة ناجتة عن تغريات أسعار الصرف  
    ١,٠٢٣,٥٠٠        ١,٠٣٣,١٨٠      ن توزيعات أرباح استثمارات ماليةإيرادات نامجة ع  

    ٤٣٩,٥١٩,٣٢٨        ٧٥٧,٧٩٦,٩١٢      إمجايل اإليرادات    



 

  املرحلية املوجزة أساسياً من املعلومات املالية تشكل جزءاً  ٢٦إىل الرقم  ١ن اإليضاحات املرفقة من الرقم إ
   - 

  الشركة السورية الكويتية للتأمين 
  شركة مساهمة مغفلة عامة

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

      
  

  
    أيلول ٣٠تسعة أشهر المنتهية في لفترة ال      

    ٢٠١٤      ٢٠١٥   إيضاح  
    .س.ل      .س.ل      

  :المصاريف

  )  ٣٠٣,٥٩٩,٤٩٨(  )  ٢٠٥,٧٦٥,٩٥٩(  ٢١  املطالبات املدفوعة إمجايل  
    ١٧٨,٦٣٦,١٦٣        ٨٢,٩٨٤,٣١٨    ١٢  املطالبات املدفوعة إمجايلحصة معيدي التأمني من   
  )  ١٢٤,٩٦٣,٣٣٥(  )  ١٢٢,٧٨١,٦٤١(    صايف املطالبات املدفوعة  
  مطالباتو  مطالبات قيد التسويةصايف التغري يف   
  )  ١١,٤٦٩,١٨١(  )  ٢٢,٨٢٥,٩٢٦(  ١٢  مل يبلغ عنهاو  حدثت    
  )  ١٣٦,٤٣٢,٥١٦(  )  ١٤٥,٦٠٧,٥٦٧(    صايف املطالبات  
  )  ١٣,٢٩٨,٧٤٩(  )  ٢١,٢٤٩,٥٢٦(  ٢١  ومصاريف إنتاج أخرى عموالت مدفوعة  
  )  ٣,٢٠٢,١٢٧(  )  ٢٩,٨٤٩,٢٢٦(  ٢١  ض اخلسارةأقساط اتفاقيات فائ  
  )  ٢٢,١٩٥,١٨٢(  )  ٢٢,٥٥٨,١٨٢(  ٢١  ورسوم أخرى شراف على التأمنيرسوم هيئة اإل  
ا و  أجورو  رواتب     )  ٥٥,٦١٣,٥٨٣(  )  ٨٠,١١٤,٠٠٧(    ملحقا
  )  ٥٣,٤١٢,٧٧٥(  )  ٤٨,٦١٥,٢٩٨(    عموميةو  داريةإمصاريف   
  )  ١٧,٥٩٩,٦٤٥(  )  ٢٦,٥٩٤,٣٠٨(  ١٤و١٣  طفاءاتاإلو االستهالكات   
  ١٥,٥٢٤,٤٢٢    )  ٣,١٥٧,٤٣٨(  ٩  هاحتصيل خمصص ديون مشكوك يف  
    -        )    ٢٦٥,٤٥٠(  ٨  خسائر ناجتة عن إعادة تقييم استثمارات مالية بغرض املتاجرة  
  )  ١٥,١٨١,٣٦٤(  )  ٣٦,٨٣١,٥٣٠(    ققةاحملصرف الأسعار  اخلسائر الناجتة من فروقات  

  )  ٣٠١,٤١١,٥١٩(  )  ٤١٤,٨٤٢,٥٣٢(    ريفاملصا إمجايل  
      ١٣٨,١٠٧,٨٠٩        ٣٤٢,٩٥٤,٣٨٠      قبل الضريبة الفرتة أرباح

  )  ٣,٦٠٢,٨٢٢(      ٥,٩٤٤,٠٣٠    ٩١  مؤونة ضريبة الدخل
  ١٣٤,٥٠٤,٩٨٧        ٣٤٨,٨٩٨,٤١٠      الفرتة صايف أرباح

    ١٦,٩٩٣,٢٢٠    )  ٥,٣٨٠,٨٨٥(   دخل شامل آخر
    ١٥١,٤٩٨,٢٠٧        ٥٢٥٣٤٣,٥١٧,    جمموع الدخل الشامل

    ١٥,٨٢          ٤١,٠٥      ٢٠  رحبية السهم األساسية واملخففة



 

  املرحلية املوجزة أساسياً من املعلومات املالية تشكل جزءاً  ٢٦إىل الرقم  ١ن اإليضاحات املرفقة من الرقم إ
   - 

  الشركة السورية الكويتية للتأمين 
  شركة مساهمة مغفلة عامة

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

      
  

  
    أيلول ٣٠لفترة الثالثة أشهر المنتهية في       
     ٢٠١٤      ٢٠١٥    
    .س.ل      .س.ل      

  :اإليرادات

ا       ٨٦,٩٤٠,٩٤١        ١١٠,٨٩٠,٣٨٥      إمجايل األقساط املكتتب 
ا     )  ٥,٩٣٧,٣٤٣(  )  ٣,٩٩٤,٨٢١(    حصة معيدي التأمني من إمجايل األقساط املكتتب 
ا       ٨١,٠٠٣,٥٩٨        ١٠٦,٨٩٥,٥٦٤      صايف األقساط املكتتب 
        ١٦٤,٨٩٣    )  ١٣,١٥٩,٧٧٦(    غري مكتسبة صايف التغري يف احتياطي أقساط   

    ٨١,١٦٨,٤٩١        ٩٣,٧٣٥,٧٨٨      صايف أقساط التأمني  
  ١,٨٤٩,٥٥٦        ١,٠٢٣,٦٦١      عموالت مقبوضة  
    ٢٦,٢٩٠,١١٨        ٢٧,٧٩٧,٠١٧      فوائد من ودائع لدى املصارف   
    -            ١,٢٤٢      إيرادات أخرى   
      ٤٣٥,٠٠٠        -        ج معنيإيرادات أخرى متنوعة غري مرتبطة خبط أنتا   
    ٥٤,٧٦١,٠٥٨        ٧٤,٧٠٩,١٠٧      مكاسب غري حمققة ناجتة عن تغريات أسعار الصرف  

    ١٦٤,٥٠٤,٢٢٣        ١٩٧,٢٦٦,٨١٥      إمجايل اإليرادات    



 

  املرحلية املوجزة أساسياً من املعلومات املالية تشكل جزءاً  ٢٦إىل الرقم  ١ن اإليضاحات املرفقة من الرقم إ
   - 

  الشركة السورية الكويتية للتأمين 
  شركة مساهمة مغفلة عامة

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

      
  

  
    أيلول ٣٠المنتهية في  الثالثة أشهرلفترة       
     ٢٠١٤      ٢٠١٥    
    .س.ل      .س.ل      

  :المصاريف

  )  ١٢٨,٥٣٤,٠٧٦(  )  ٥٩,٥٤١,٢٤٣(    إمجايل املطالبات املدفوعة  
    ٩٨,٧٤٣,٧٤٩        ٤٣٣,١١,٢٩١      حصة معيدي التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة  
  )  ٢٩,٧٩٠,٣٢٧(  )  ٤٨,٢٤٩,٨١٠(    املطالبات املدفوعةصايف   
  مطالبات قيد التسوية ومطالباتصايف التغري يف   
  )  ٧,٩٤٠,٢٧٠(      ٧١,٣٧١,٩٢٣      حدثت ومل يبلغ عنها    
  )  ٣٧,٧٣٠,٥٩٧(      ٢٣,١٢٢,١١٣      صايف املطالبات  
  )  ٤,٦٢٥,٧٤٠(  )  ٧,١٩٦,٣١٧(    عموالت مدفوعة  
    ٢,٨٨٧,٩٤٩    )  ١٢,٩٣٢,٨٩٦(    اخلسارةأقساط اتفاقيات فائض   
  )  ٦,٩٩٢,٧٨٥(  )  ٧,٤٩٤,٠٧٦(    ورسوم أخرى رسوم هيئة اإلشراف على التأمني  
ا      )  ١٩,٤٠٩,٧١٧(  )  ٢٩,٩٤٥,١٤٦(    رواتب وأجور وملحقا
  )  ١٥,٥٧٩,٨١٣(  )  ١٦,٢٩٥,٢٩٢(    مصاريف إدارية وعمومية  
  )  ١١,٨١٢,١٤١(  )  ٩,٠٥٨,٦٨١(    االستهالكات وإطفاءات  
  ١٧,٣٦٠,١٧٠    )  ١,٤٧٨,٢٠٢(    ديون مشكوك يف حتصيلها )خمصص/ (اسرتداد  
  )  ٢,٨١٠,٥١٠(  )    ٦٣,٧٠٨(    خسائر ناجتة عن إعادة تقييم استثمارات مالية بغرض املتاجرة  
    -      )  ٢٧,٩٥٤,٠٧٩(    اخلسائر الناجتة عن تغريات أسعار الصرف احملققة  

  )  ٧٨,٧١٣,١٨٤(  )  ٦,٢٨٤٨٩,٢٩(    إمجايل املصاريف  
      ٨٥,٧٩١,٠٣٩        ١٠٧,٩٧٠,٥٣١      أرباح الفرتة قبل الضريبة

  )  ٢,٣٨٢,٧٦٨(  )  ٥,٤٦١,١٩٥(    مؤونة ضريبة الدخل
  ٨٣,٤٠٨,٢٧١        ١٠٢,٥٠٩,٣٣٦      صايف أرباح الفرتة
      ١,٦٤٥,٠٠١          ٥١٨,١٢٨     دخل شامل آخر

      ٢٨٥,٠٥٣,٢٧        ١٠٣,٠٢٧,٤٦٤      جمموع الدخل الشامل
     ٩,٨١          ١٢,٠٦        رحبية السهم األساسية واملخففة

  



 

  املرحلية املوجزة أساسياً من املعلومات املالية تشكل جزءاً  ٢٦إىل الرقم  ١ن اإليضاحات املرفقة من الرقم إ
   - 

  للتأمين  الكويتية السورية الشركة
  شركة مساهمة مغفلة عامة

  الموجز المساهمين المرحلييرات في حقوق يبيان التغ
   

  

                                التغير المتراكم                
  رة غيرمكاسب الفت            مكاسب غير محققة            في القيمة                
  محققة ناتجة عن      ) / خسائر(    متراكمة ناتجة عن       الخسائر      ستثماراتالعادلة لال                
    المجموع      ر الصرفاتغيرات أسع      أرباح الفترة      تغيرات أسعار الصرف      المتراكمة      للبيع احةالمالية المت      احتياطي قانوني      رأس المال    
    .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل    

  ١,٤٢٢,٤٥٩,٨٢٧    -      -      ٦٠٣,٠٨٥,٣٦٦  )  ٨٥,٤٧٣,٠٩٦(    ٢٧,٨٦٢,٣٩٧    ٢٦,٩٨٥,١٦٠    ٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠١٥كانون الثاين   ١الرصيد 
  التغري يف القيمة العادلة للموجودات

  )  ٥,٣٨٠,٨٨٥(    -      -      -      -    )  ٥,٣٨٠,٨٨٥(    -      -    املالية املتوفرة للبيع   
    ٣٤٨,٨٩٨,٤١٠    ٣٨٩,٥١٥,٦٤٨  )  ٤٠,٦١٧,٢٣٨(    -      -      -      -      -    أرباح الفرتة صايف

    ١,٧٦٥,٩٧٧,٣٥٢    ٣٨٩,٥١٥,٦٤٨  )  ٤٠,٦١٧,٢٣٨(    ٦٠٣,٠٨٥,٣٦٦  )  ٦٨٥,٤٧٣,٠٩(    ٢٢,٤٨١,٥١٢    ٠٢٦,٩٨٥,١٦    ٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠  )غري مدقق( ٢٠١٥ أيلول ٣٠الرصيد 

  
  ١,١٣٣,٨٨٩,٣٥٣    -      -      ٤١٩,٣٧٧,١١٠  )١٧٨,٩٩١,٢٦٦(      ٢٩,٦٩٤,٨٠٢    ١٣,٨٠٨,٧٠٧    ٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠١٤كانون الثاين   ١الرصيد 

  التغري يف القيمة العادلة للموجودات
    ١٦,٩٩٣,٢٢٠    -      -      -      -      ١٦,٩٩٣,٢٢٠    -      -    املالية املتوفرة للبيع   

  -      -    )  ١٧,٠٨٣,٧٥٩(    -      -      -      ١٧,٠٨٣,٧٥٩    -    ٢٠١٤احتياطي قانوين عن أرباح 
    ١٣٤,٥٠٤,٩٨٧    ١٠٠,٣٨٣,١٩٤    ٣٤,١٢١,٧٩٣    -      -      -      -      -    صايف أرباح الفرتة

    ١,٢٨٥,٣٨٧,٥٦٠    ١٠٠,٣٨٣,١٩٤    ١٧,٠٣٨,٠٣٤    ٤١٩,٣٧٧,١١٠  )١٧٨,٩٩١,٢٦٦(    ٤٦,٦٨٨,٠٢٢    ٣٠,٨٩٢,٤٦٦    ٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠  )غري مدقق( ٢٠١٤أيلول ٣٠الرصيد 
  



 

  املرحلية املوجزة أساسياً من املعلومات املالية تشكل جزءاً  ٢٦إىل الرقم  ١ن اإليضاحات املرفقة من الرقم إ
   - 

  للتأمين الكويتيةالشركة السورية 
  همة مغفلة عامةشركة مسا

  بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز
  )غير مدقق(

      

    أيلول ٣٠المنتهية في  أشهر تسعةفترة الل      
    ٤٢٠١      ٥٢٠١    إيضاح  

  .س.ل      .س.ل      :التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية
    ١٣٨,١٠٧,٨٠٩        ٣٤٢,٩٥٤,٣٨٠      قبل ضريبة الدخل الفرتةأرباح 

        ٩,٣٧٨,١٩٢        ١٧,٨٧٦,١٣٤    ٢١  يف احتياطي اقساط غري مكتسبةصايف التغري   
    ١٢,٧٠٢,٧٥٦    )    ٤٦,٦٦٨,٩٥٧(  ٢١  صايف التغري يف مطالبات قيد التسوية  
  )    ١,٢٣٣,٥٧٥(      ٦٩,٤٩٤,٨٨٣    ٢١   يبلغ عنهاملصايف التغري يف مطالبات   

  :ىل صايف النقد الناتج من النشاطات التشغيليةإ للوصولتعديالت 
      ١٧,٥٩٩,٦٤٥        ٢٦,٥٩٤,٣٠٨    ١٤و١٣  وإطفاءات االستهالكات  
  -            ٣,١٥٧,٤٣٨    ٩  هاحتصيل مؤونة ديون مشكوك يف  
  )    ٢,٩٨٢,٥٠٠  (      -        مادية ربح ناتج عن بيع موجودات ثابتة  
  )    ٤٤,٦٣٤  (        ٢٦٥,٤٥٠    املالية بغرض املتاجرة تغري القيمة العادلة لالستثمارات )أرباح/(خسائر 
  )  ١٠٠,٣٨٣,١٩٤  (  )    ٣٨٩,٥١٥,٦٤٨  (    املكاسب الناجتة عن تغريات أسعار الصرف غري احملققة  
  )  ٨٠,٩٩٥,١١٦  (      -        إيرادات الفوائد  
          ٧,٨٥٠,٦١٧(      ٢٤,١٥٧,٩٨٨    (  
  ١١,٣٥٠,٠٥٥        ١٤,٥٩٦,٥٧٢    ٢٥  يف عمالء مدينون النقص  
  )  ٥٦,١٣٩,٩٣٥  (      ٦١,٤٧٤,٢٨٦    ٢٥  عادة التأمني املدينةيف حسابات شركات التأمني وإ )الزيادة/(النقص  
  ٣,٧١٣,٧٤٦        ١١,٤٤٦,٧٧٤    ٢٥  يف ذمم مدينة أطراف ذات عالقة النقص  
    ٢٤٠,٥٨٦,٨٠٧        ٣٢,٣٩٥,٦٦٦      يف فوائد مستحقة و أرصدة مدينة أخرى النقص  
  )    ٧,٠٧٧,٥٨٩(      ٤٠,٦٢٩,٦٦٢    ٢٥  يف حسابات شركات التأمني وإعادة التأمني الدائنة) النقص/ (الزيادة   
    ١٥,٣٩٧,٦٦٣      )  ١٥,٠٩٦,٢٥٣(  ٢٥  دائنون أخرون ومبالغ مستحقة الدفعيف الزيادة ) / النقص(  
  )    ١,٠٢٣,٥٠٠(      -        إيرادات نامجة عن توزيعات أرباح استثمارات مالية   
     ٦٣٠١٩٨,٩٥٦,        ١٦٩,٦٠٤,٦٩٥      النشاطات التشغيلية الناجتة عنصايف األموال   
  :النقدية من النشاطات االستثمارية التدفقات  
  )  ٦٦,٣٠٥,٦٧٠  (      ٣٠,٥٤٨,٦٨٩    ٢٥  حملية يف ودائع ألجل لدى مصارف) الزيادة/ ( النقص  
  -      )    ١٣٢,٦٩٥,٧٧٠  (    شراء موجودات ثابتة مادية  
  )  ١٨٩,٩٩٥,٧٠١(  )      ١,١٤٩,٤٢٥  (    شراء موجودات غري مملوسة  
  )  ٣٤,٦٤٣,٢٣٠  (  )    ٥١,٨٣١,٩٨٣  (    وفرة للبيعشراء استثمارات مت  
    ٢,٩٨٢,٥٠٠        -        مادية النقد املستلم من بيع موجودات ثابتة  
      ٧٩,٣٨٣,٠٣٢        -        فوائد مقبوضة  
  )  ٢٠٨,٥٧٩,٠٦٩  (  )    ١٥٥,١٢٨,٤٨٩(    النشاطات االستثمارية املستخدمة يف صايف األموال  
      ٣٨,٣٩١,٦٤١        ١١٧,٠٦٦,٥٨٢      قد وما يوازي النقدفروقات أسعار الصرف الناجتة عن الن  
  )    ٩,٦٢٢,٤٣٩(      ١٤,٤٧٦,٢٠٦      يوازي النقديف النقد وما الزيادة  صايف  
    ٤٨٨,٧٣١,٨٧٠        ٥٨١,٣٤٥,٢٣٧    ٥  فرتةيف بداية ال يوازي النقدما و  النقد 
اية  يوازي النقدما و  النقد     ٥١٧,٥٠١,٠٧٢        ٧١٢,٨٨٨,٠٢٥    ٥  الفرتةيف 



 

  -  -

  للتأمين الكويتية السورية الشركة
  شركة مساهمة مغفلة عامة

  الموجزة المرحلية المالية المعلوماتإيضاحات حول 
  )غير مدققة( ٥٢٠١ أيلول ٣٠المنتهية في  أشهرالتسعة لفترة 

      
  

  

   الشركة وغايتها تأسيس  - ١

، وفقًا للمرسوم ٢٠٠٦شباط  ٦بتاريخ . و.م/١٣ر رئاسة جملس الوزراء رقم عامة، تأسست بقرا شركة مسامهة مغفلةللتأمني  الكويتيةالشركة السورية 
  .وتعديالته ١٩٤٩لعام  ١٤٩قانون التجارة رقم و  ،٢٠٠٤لعام  ٦٨واملرسوم التشريعي رقم  ٢٠٠٥لعام  ٤٣التشريعي رقم 

  . ٢٠٠٦ آب ٢٨بتاريخ  ١٤٧٠٥سجلت الشركة يف السجل التجاري حملافظة دمشق حتت الرقم 
 تشرين األول ١٠الصادر بتاريخ  ١٠٠/  ٤٤لى التأمني السورية بالقرار رقم الشركة على الرتخيص مبزاولة املهنة من هيئة اإلشراف عحازت 
  .وقد سجلت الشركة يف السجل اخلاص لشركات التأمني لدى هيئة اإلشراف على التأمني.٢٠٠٦

الالذقية  -محص -حلب(يف كل من احملافظات ع و د نشاط الشركة ليشمل فر وميتالتأمني، غاية الشركة مزاولة أعمال التأمني املباشرة يف كافة فروع 
  ).وطرطوس

  .٢٠١٢أيار  ٢٨مت إدراج أسهم الشركة يف سوق دمشق لألوراق املالية بتاريخ 
  .من أسهم الشركة% ٣٨,٩٦الكويت -.ك.م.متتلك شركة اخلليج للتأمني ش

  .للتأمني الكويتيةاء الشركة بن –تنظيم مشال العسكري –املزةالعنوان 
  
  تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة -  ٢

وجلنـة إعـداد ) IASB(قامـت الشـركة بتطبيـق مجيـع املعـايري والتفسـريات املعدلـة واجلديـدة الصـادرة عـن جملـس معـايري احملاسـبة الدوليـة  ،يف الفرتة احلالية
  .٢٠١٥كانون الثاين   ١للفرتات احملاسبية اليت تبدأ من  الشركةبعة للمجلس واليت ختص وتسري على نشاطات التا) IFRIC(التقارير املالية 

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

 سياسات احملاسبيةإعداد املعلومات املالية املرحلية املوجزة وال

التقارير املالية " ٣٤وفقًا للمعيار احملاسيب الدويل رقم  ٢٠١٥ أيلول ٣٠ة أشهر املنتهية يف التسعإعداد املعلومات املالية املرحلية املوجزة املرفقة لفرتة  مت
تبعة وطرق االحتساب املستخدمة يف إعداد املعلومات املالية إن السياسات احملاسبية امل". وأنظمة التأمني املرعية يف اجلمهورية العربية السورية املرحلية

  .٢٠١٤كانون األول   ٣١املرحلية املوجزة تتفق مع تلك املستخدمة يف إعداد البيانات املالية املدققة للسنة املنتهية يف
ات املالية السنوية و املعدة وفقًا للمعايري الدولية للتقارير إن املعلومات املالية املرحلية املوجزة ال تتضمن كافة املعلومات واإليضاحات املطلوبة للمعلوم

  ال متثل بالضرورة مؤشرًا على النتائج املتوقعة للسنة املنتهية  ٢٠١٥ أيلول ٣٠أشهر املنتهية يف  التسعةاملالية، كما أن نتائج أعمال الشركة لفرتة 
  .٢٠١٥كانون األول  ٣١يف 
تظهر . باستثناء االستثمارات املالية بغرض املتاجرة واليت تظهر بالقيمة العادلة لية املوجزة على أساس الكلفة التارخييةإعداد املعلومات املالية املرح مت

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



 

  -  -

حسب طبيعة كل منها ومت تبويبها يف البيانات املالية مبوجب ترتيب تقرييب تبعًا لسيولتها النسبية من مت تصنيف احلسابات يف املوجودات واملطلوبات 
  .األعلى سيولة إىل األقل سيولة

  :األجنبية العمالت حتويل

جيري . صرف السائدة يف تاريخ العمليةىل اللرية السورية باستعمال أسعار الإاجلارية خالل السنة بالعمالت غري اللرية السورية يتم حتويلها  عملياتلاإن 
املوجودات  أرصدةأما .إعادة حتويل أرصدة املوجودات واملطلوبات املالية بتلك العمالت على أساس أسعار الصرف السائدة يف تاريخ البيانات املالية

  .فيتم حتويلها على أساس سعر الصرف التارخيي سامهنيواملطلوبات غري املالية وحقوق امل
  .خريد أرباح أو خسائر فروقات الصرف الناجتة من جراء هذه العمليات يف بيان األرباح أو اخلسائر والدخل الشامل اآليتم ق

  :أسعار صرف العمالت األجنبية كما يلي وسطي بلغ
  كانون األول  ٣١كما في         أيلول ٣٠كما في       
      ٢٠١٤      ٢٠١٥    
  .س.ل      .س.ل      
    ١٨٠,٨٩      ٢٥١,١٢    دوالر أمريكي  
  ٢١٩,٩٣      ٢٨٢,٦٤    يورو  

  

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

 املتـوفرة غـري للموجـودات واملطلوبـات الدفرتيـة بالقيمـة متعلقـة وافرتاضـات تقـديرات تسـتعمل أن الشركة إدارة على احملاسبية، السياسات تطبيق سياق يف

 الفعليـة النتـائج ختتلـف وقـد .صـلة ذات أخـرى تعتـرب عوامل وعلى اخلربة عامل على ابه املتعلقة واالفرتاضات التقديرات هذه دتعتم .أخرى مصادر من

  .واالفرتاضات التقديرات هذه عن
 وذلك التقديرات تراجع فيها اليت الفرتة يف احملاسبية التقديرات مراجعة عن الناجتة بالفروقات يعرتف . دوري بشكل واالفرتاضات التقديرات مراجعة تتم

  .الحقة وفرتات احلالية الفرتة على املراجعة تؤثر كانت إذا وفرتات الحقة املراجعة فرتة يفأو  الفرتة، هذه على حصرياً  تؤثر املراجعة هذه كانت إذا

  :املصادر األساسية لعدم اليقني يف التقدير

ملصادر االساسية لعدم اليقني يف التقدير بتاريخ امليزانية العمومية، اليت حتمل خماطر هامة بالتسبب غريها من او  ان اإلفرتاضات األساسية حول املستقبل،
  .املطلوبات خالل السنة املالية التالية، هي مدرجة أدناهو  بتعديل جوهري للقيم الدفرتية للموجودات

  :إخنفاض قيمة ذمم التأمني املدينة  -أ

ان حتديـد وجـود إخنفـاض يف . من ذمم التأمني املدينة عند وجود إمكانية عدم حتصيل تلك الذمم بشـكل كامـل يتم تقدير القيمة القابلة للتحصيل
كــذلك يــتم و  كــذلك لشـركات التــأمني،و  الســيولة املاليــة حلـاملي بــوالص التــأمنيو  قيمـة ذمــم التــأمني املدينـة، يتطلــب مــن اإلدارة تقيــيم مسـتوى املــالءة

يــتم . رأي اإلدارة القانونيــة للشـركةو  الدراســات التفصـيلية الـيت متــت خـالل الفـرتةو  علـى املعلومــات التارخييـة للشـركةمراجعـة نسـب التحصــيالت بنـاًء 
يـتم إثبـات . املرحلـي املـوجز اخلسائر والـدخل الشـامل اآلخـرأو  األرباحالقيمة الدفرتية كمصاريف يف بيان و  اثبات الفرق بني املبالغ املتوقع حتصيلها

 املرحلي املـوجز اخلسائر والدخل الشامل اآلخرأو  األرباحاملبالغ املتوقعة يف بيان و  ملبالغ اليت يتم حتصيلها فعلياً خالل الفرتات املستقبليةالفرق بني ا
ا التحصيل   .يف الفرتة اليت يتم 



 

  -  -

  :تقييم اإللتزامات الناجتة عن املطالبات املوقوفة لعقود التأمني -ب

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

ىل إالــيت مل يــتم ســدادها يــتم تقــديره اســتنادا و  ن االلتــزام للمطالبــات املبلــغ عنهــاإ. اليف املطالبــات املبلــغ عنهــا بتــاريخ امليزانيــة العموميــةاملتوقعــة لتكــ
ديل املخصص يتم تعو  كما يف تاريخ بيان الوضع املايل يتم إعادة تقييم املطالبات لكفايتها. املعلومات املتعلقة بكل مطالبة على حدة أُبلغت للفرع

  .بناًء على ذلك

  :استهالكات األصول الثابتة -ج

ايـة العمـر اإل نتـاجي لألصـل يف تقوم الشركة مبراجعة األعمار اإلنتاجية املقـدرة لألصـول الثابتـة املاديـة وطريقـة االسـتهالك املطبقـة وقيمـة النفايـة يف 
  .اية كل دورة مالية

  :مؤونات الديون املشكوك بتحصيلها  -د

ايــة كــل دورة ماليــة وتشــكل مؤونــة مناســبة لل تقــوم قــيم 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 الع باعتقاد اإلدارة، ال توجد مؤشرات . ربية السورية، قامت اإلدارة بتقدير القيمة االسرتدادية لألصوليف ظل الظروف الراهنة اليت متر 
  .لتكوين مؤونات تدين إضافية

 :مبدأ االستمرارية  -ح

  ة الــدويل طلبــات معيــار احملاســبتقامــت اإلدارة بتقيــيم مــدى قــدرة الشــركة علــى االســتمرار يف العمــل علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية وذلــك حســب م
ــا . اعتمــدت االدارة بتقييمهــا علــى جمموعــة مــن املؤشــرات املاليــة والتشــغيلية. ١رقــم  تعتقــد االدارة أنــه وبــالرغم مــن حالــة عــدم االســتقرار الــيت متــر 

بنـاًء عليـه . دى املسـتقبلي املنظـوراجلمهورية العربية السورية وحالة عدم اليقني املستقبلية، فإن الشـركة متتلـك املـوارد الكافيـة لالسـتمرار بالعمـل يف املـ
  .فقد مت إعداد القوائم املالية على أساس مبدأ االستمرارية



 

  -  -

  يوازي النقدما و  النقد  - ٥

حمفوظة لدى مصارف ذات مالءة  أقلأو  ودائع استحقاقها األصلي خالل فرتة ثالثة أشهرو  من النقد يف الصندوق وحسابات جاريةهذا البند يتألف 
  :كما يلي مالية ويقسم  

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

    ٣,٧٦٥,٣٤٨    ١,٠٦٠,٩٩٢    ٢,٧٠٤,٣٥٦  النقد يف الصندوق
  :النقد لدى املصارف

    ٢٠٦,١٩٢,٠٨٧    ١٦٠,٣٣٠,٥٥١    ٤٥,٨٦١,٥٣٦  حسابات جارية  
  ياستحقاقها األصل ودائع ألجل  

    ٥٠٢,٩٣٠,٥٩٠    ٤٦٦,٩٣٣,٩٢٧    ٣٥,٩٩٦,٦٦٣  أقلأو  خالل فرتة ثالثة أشهر  

    ٧١٢,٨٨٨,٠٢٥    ٦٢٨,٣٢٥,٤٧٠    ٨٤,٥٦٢,٥٥٥  إمجايل النقد وما يوازي النقد
  
  

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

  

      ٥١٨,٩٨٤      ٢٥١,٠٥٣      ٢٦٧,٩٣١  النقد يف الصندوق
    :النقد لدى املصارف

    ١٤١,٧٦٤,٩٠٨    ٩٣,١٢٠,٣٧٠    ٤٨,٦٤٤,٥٣٨  حسابات جارية  
    ودائع ألجل استحقاقها األصلي   

    ٤٣٩,٠٦١,٣٤٥    ٤٣٩٩,٩٩٣,٧٨    ١٣٩,٠٦٧,٥٦  أقلأو  خالل فرتة ثالثة أشهر  

    ٥٨١,٣٤٥,٢٣٧    ٤٩٣,٣٦٥,٢٠٧    ٨٧,٩٨٠,٠٣٠  إمجايل النقد وما يوازي النقد
  

 الــدخل الشــاملاخلســائر و أو  األربــاح قــل مــن ثالثـة أشــهر وتســجل إيــرادات فوائــدها ضــمن بيــانأيــداع أصــلية إميثـل بنــد ودائــع ألجــل ودائــع ذات فــرتات 
 أشــهر سـعةالت خـالل فـرتةبـالعمالت األجنبيـة  %٠,٩١بـاللرية السـورية و % ٧ بلـغ متوسـط أسـعار الفائـدة علـى الودائــع اآلجلـة .املرحلـي املـوجز اآلخـر

  .)غري مدققة( ٢٠١٥ أيلول ٣٠املنتهية يف 



 

  -  -

  ألجل لدى مصارف محليةودائع   - ٦

اخلسائر أو  األرباح يرادات فوائدها ضمن بيانإتسجل و  ال تتجاوز السنةو  ميثل هذا البند ودائع آجلة ذات فرتات استحقاق أصلية تزيد عن ثالثة أشهر
  .هذه الودائع خالل مدة أقصاها أربعة أشهر من تاريخ إعداد هذا التقرير تستحق. املرحلي املوجز اآلخر الدخل الشاملو 

    )غير مدققة( ٥٢٠١ أيلول ٣٠كما في     
  المجموع      عمالت أجنبية بما           
      .س.ل     .س.يعادل ل      . س.ل    

    ١,٦٢٣,٢٩٨,٦٢٢    ٧٥٩,١٤٨,٣٩٢    ١٥٠,٢٣٠٨٦٤,  ودائع آجلة لدى مصارف مقيمة

  ١,٦٢٣,٢٩٨,٦٢٢    ٣٩٢٧٥٩,١٤٨,    ٨٦٤,١٥٠,٢٣٠    
  

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

    ١,٤٠٤,٩٢٧,٢٧٧    ٥١٠,٢١٤,٥٤٩    ٧١٢,٧٢٨,٨٩٤  ودائع آجلة لدى مصارف مقيمة

  ١,٤٠٤,٩٢٧,٢٧٧    ٥١٠,٢١٤,٥٤٩    ٨٩٤,٧١٢,٧٢٨    

 ٣٠املنتهيــة يف  أشــهر تســعةخــالل فــرتة البــالعمالت األجنبيــة % ١,٢٥و  بــاللرية الســورية% ١٠,٣٩ ئــع اآلجلــةبلــغ متوســط أســعار الفائــدة علــى الودا
  .)غري مدققة( ٢٠١٥ أيلول

  
  مالية متوفرة للبيعاستثمارات   - ٧

حني بعض استثمارات  يف ٢٠١٥ أيلول ٣٠لقد مت تسجيل معظم االستثمارات املتوفرة للبيع حسب سعر إغالق سوق دمشق لألوراق املالية يف 
  .رة على تقدير التدفقات النقدية لتحديد القيمة العادلةدعدم القل سوق أوراق مالية فعالةالشركة األخرى مت تسجيلها بسعر التكلفة لعدم وجود 

  
  بغرض المتاجرةمالية استثمارات   - ٨

  :ون ممايليميثل هذا البند أسهم شركات حملية مشرتاة من سوق دمشق لألوراق املالية ويتك
  كما في           كما في      
      ٤٢٠١كانون األول   ٣١      )غير مدققة( ٥٢٠١ أيلول ٣٠    
    .س.ل          .س.ل      

    ٦,٠٥٣,١٤٢        ٥,٩٩٩,٥٥٠    السنة /الفرتة  الرصيد بداية
  )      ٥٣,٥٩٢(  )      ٢٦٥,٤٥٠  (  التغيري يف القيمة العادلة الستثمارات مالية بغرض املتاجرةصايف 

اية    ٩,٥٥٠٩٥,٩        ٥,٧٣٤,١٠٠    السنة/ الفرتة  الرصيد 



 

  -  -

  عمالء مدينون  - ٩

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

    ٦٣,٣٥٧,٢١٥        ٥٨,٠٩٢,٦٨٨    عمالء مدينون  
 )  ٣٧,٥٩٤,٥٤٤(  )    ٢٤٠,٧٥١,٩٨(    مؤونة ديون مشكوك يف حتصيلها  
      ٢٥,٧٦٢,٦٧١        ١٧,٣٤٠,٧٠٦    

  

  :تتلخص حركة مؤونة ديون مشكوك يف حتصيلها كما يلي
   أشهر التسعة فترةل      
  في للسنة المنتهية           أيلول ٣٠ فيالمنتهية       
      ٤٢٠١كانون األول   ٣١        )غير مدققة( ٥٢٠١      
    .س.ل          .س.ل      

    ٤٣,٥٧٧,٣٨٣        ٣٧,٥٩٤,٥٤٤    السنة/ الفرتةالرصيد كما يف بداية   
  )    ٧,٠٥٩,٦٧٥(      -      السنة / الفرتةديون معدومة خالل   
   ١,٠٧٦,٨٣٦        ٣,١٥٧,٤٣٨    السنة /الفرتةإضافات   
    ٣٧,٥٩٤,٥٤٤        ٤٠,٧٥١,٩٨٢    السنة/ الفرتة ايةالرصيد كما يف   

  
  ذات عالقة التعامالت مع أطراف  -١٠

  . من املدراء واإلدارة العليا وأعضاء جملس اإلدارة وكبار املسامهني والشركات ذات امللكية والسيطرة املشرتكة ذات العالقةتتألف األطراف 
  :ذات العالقةفيما يلي األرصدة املدينة مع األطراف 

  كانون األول  ٣١كما في           أيلول ٣٠كما في       :املرحلي املوجز بيان الوضع املايل - أ
    ٤٢٠١          )غير مدققة( ٥٢٠١      

    .س.ل          .س.ل      أطراف ذات عالقة –ذمم مدينة   
    ٨٣٦,٩١٧,٧٠        ٣٤,٢٨٢,٥٩٨     شركة اخلليج للتأمني  
      ٨٣٦,٩١٧,٧٠        ٣٤,٢٨٢,٥٩٨    

  :ذات عالقةطراف فيما يلي ملخص التعامل مع أ
  :اخلسائر والدخل الشامل اآلخر املرحلي املوجزأو  بيان األرباح -ب 
    )غير مدققة( أيلول ٣٠في  المنتهية ة أشهرسعتال لفترة            

    ٤٢٠١      ٥٢٠١    
    .س.ل      .س.ل    

      ١٣١,٠٧٥      ٨٩٤,٦٩٥  أقساط التأمني     
    -      -    تعويضات مدفوعة    
  .خاضعة لفوائد وهي باللرية السوريةأو  غري منتجة ذات عالقة هيالدائنة ألطراف / رصيد الذمم املدينةإن 



 

  -  -

  مدينة أخرىفوائد مستحقة وأرصدة   -١١

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

    ٢١,٥٨١,٩٧١    ١٦,٥٧٣,٣٠٠  فوائد مستحقة  
    ٩,٥٨٢,٧٣٧    ١٨,٢١١,٠١٥  نفقات مدفوعة مسبقاً   
    ٦,٠٣٠,٤٨٠    ٨,٦٥٥,٦٢٦  دفعات مقدمة للموظفني  
    ٤٩,٥٣٢,١١٨    ١٠,٨٩١,٦٩٩  أخرىمدينة  ذمم  
      ٥٤٣,٠٢٨      ٥٤٣,٠٢٨  سلف ضريبة ريع رؤوس األمول املتداولة  
    ٤٨٧,٢٧٠,٣٣    ٥٤,٨٧٤,٦٦٨    

  

  حصة معيدي التأمين من االحتياطيات الفنية والحسابية  -٢١

 :مما يلي هذا البند يتكون 
    )غير مدققة( ٥٢٠١ أيلول ٣٠كما في    
          من حصة معيدي التأمين                  
  مطالبات حصلت      حصة معيدي التأمين من      حصة معيدي التأمين    
    المجموع      ولم يبلغ عنها      مطالبات قيد التسوية      غير مكتسبةمن أقساط     

    .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل  :فرع التأمين
    ٢,٦٦٧,٦١٥    -      -      ٢,٦٦٧,٦١٥  )احتياطي حسايب(احلياة 
  ١٧٩,٥١٠,٨٩١    ٢٣,٦٠٥,٣٠٨    ١٥٣,٦٨٤,٣٨٥    ٢,٢٢١,١٩٨  احلريق
    ٦,٩٤٧,٢٢٦    ٨٢٥,٨٢٢    ٣,٦٥٩,٠٧٨    ٢,٤٦٢,٣٢٦  بضائع البحري

  ٦١,٨٤٠,٥٥٧    ٨,٠٦٦,١٦٠    ٥٣,٧٧٤,٣٩٧    -    سفن مالبحري أجسا
    ٦,٨٣٣,٢٣٢    ١,٠٤٩,٠١٤    ٥,٧٠٧,٠٥٤      ٧٧,١٦٤  شامل السيارات
    ١٨٠,٢٦٣,١٣٥    ٢٩,٩١٠,٢٦٧    ١٥٠,٣٥٢,٨٦٨    -    إلزامي السيارات

    ٢٦٨,٨٥١    ٣٦,٠٠١    ٢٤٠,٠٠٠  )    ٧,١٥٠(  ندسياهل
  ١٧,٥٠٨,٣٣٥    ٢,٢٥٤,٦٢٠    ١٤,٧٩٠,٨٨٨      ٤٦٢,٨٢٧  احلوادث العامة

    ٢٣,٧٨٢      ٩,٨٨٠    -        ١٣,٩٠٢  السفر

  ٤٥٥,٨٦٣,٦٢٤    ٦٥,٧٥٧,٠٧٢    ٣٨٢,٢٠٨,٦٧٠    ٧,٨٩٧,٨٨٢    



 

  -  -

    ٢٠١٤كانون األول   ٣١كما في    
          حصة معيدي التأمين من                  
  مطالبات حصلت      حصة معيدي التأمين من      ة معيدي التأمينحص    
    المجموع      ولم يبلغ عنها      مطالبات قيد التسوية      غير مكتسبة أقساطمن     

    .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل  :فرع التأمين
    ٢,٧٨٧,٧٩٤    -      -      ٢,٧٨٧,٧٩٤  )احتياطي حسايب(احلياة 
  ١٧٤,٩٦٠,٩٨٢    ٢٢,٤٠٢,٤٦٤    ١٤٩,٣٤٩,٧٦٥    ٣,٢٠٨,٧٥٣  احلريق

    ٥,٦٧٦,٠٤٢    ٥١٠,٧٨٠    ٣,٦٠٣,٩٠٠    ١,٥٦١,٣٦٢  البحري بضائع
  ١٤٥,٠٦٨,٤٠٣    ١٨,٩٢١,٩٦٦    ١٢٦,١٤٦,٤٣٧    -    سفن مالبحري أجسا

    ٦,٧٥٢,٠٣٨    ٨٨٠,٧٠٠    ٥,٨٧١,٣٣٨    -    شامل السيارات
  ١٥٠,٦٦٠,٧٧٣    ١٤,٣٩٥,١٤٦    ١٣٦,٢٦٥,٦٢٧    -    إلزامي السيارات

    ٤٤٧,٨٩٨    -      ٢٤٠,٠٠٠      ٢٠٧,٨٩٨  اهلندسي
    ١٢,٤٩٧,٧١١    ١,٦٢٧,٨٤٣    ١٠,٨٤١,٥١٤      ٢٨,٣٥٤  احلوادث العامة

    ٣١٨٤,٩١    ٨٠٣٩,٢    -        ١٤٥,٦٣٣  السفر

  ٤٤٩٩,٠٣٦,٥٥    ٩٥٨,٧٧٨,١٧    ٤٣٢,٣١٨,٥٨١    ٤٧,٩٣٩,٧٩    



 

 
 -  -

  ) بعد تنـزيل االستهالك المتراكم(الموجودات الثابتة المادية   -١٣

  :بتة املادية كما يليتتلخص حركة املوجودات الثا
          مشاريع                              تحسينات      تحسينات       
    المجموع      المباني      قيد التنفيذ      األراضي      السيارات      معدات المكتب      أثاث ومفروشات      مباني مملوكة      مستأجرة مباني      
    .س.ل      .س.ل      .س.ل      س.ل       س .ل      س.ل      س.ل      س.ل      س.ل      

  :لتاريخيةالكلفة ا
    ٣٦١,٧٦٩,٦٣٨    ٢٦٠,٠٠٠,٠٠٠    ١٣,٤٨٠,٤١٠    ١٠,٧١٥,٥٠١    ٨,٧٨٨,٨٢٥    ٣٢,٣٩١,٨٥٩    ١١,٥٢٣,٧٣٣    -      ٢٤,٨٦٩,٣١٠  ٢٠١٤كانون الثاين   ١الرصيد يف 
    ١٩٩,٦١٤,٦٥١    ١,٠٢٦,٨٢٧    ٤,٩٤٧,٣٨٣    -      ١,٨٦٠,٠٠٠    ٣٦,٧٣٩,٤٢٤    ٧,٠٧١,١٤٣    ١٤٧,٩٦٩,٨٧٤    -    إضافات
    -      ١٤,٢٧٩,٦٧٣  )١٤,٢٧٩,٦٧٣(    -      -      -      -      -      -    حتويالت

  )  ١٠,٠٧١,٤٨٣(    -      -      -    )  ١,٥٢٥,٦٠٠(  )  ٥,٤٣٩,٥١١(  )  ٢,٩٣٢,٠٧٢(  )  ١٧٤,٣٠٠(    -    استبعادات
    ٥٥١,٣١٢,٨٠٦    ٢٧٥,٣٠٦,٥٠٠    ٤,١٤٨,١٢٠    ١٠,٧١٥,٥٠١    ٩,١٢٣,٢٢٥    ٦٣,٦٩١,٧٧٢    ١٥,٦٦٢,٨٠٤    ١٤٧,٧٩٥,٥٧٤    ٢٤,٨٦٩,٣١٠  ٢٠١٤كانون األول   ٣١الرصيد يف 
    ١٣٢,٦٩٥,٧٧٠    ١٢٤,٩٤٠,٠٠٠    ١,٢١٢,١٧٠    -      -      ٤,٨٠١,٦٥٠    ١,٢٠١,٨٥٠    ٥٤٠,١٠٠    -    إضافات
    -    )  ٤,٢٠٠,٠٠٠(    -      -      -      -      -      ٤,٢٠٠,٠٠٠    -    حتويالت

    ٦٨٤,٠٠٨,٥٧٦    ٣٩٦,٠٤٦,٥٠٠    ٥,٣٦٠,٢٩٠    ١٠,٧١٥,٥٠١    ٩,١٢٣,٢٢٥    ٦٨,٤٩٣,٤٢٢    ١٦,٨٦٤,٦٥٤    ١٥٢,٥٣٥,٦٧٤    ٢٤,٨٦٩,٣١٠  )غري مدقق( ٢٠١٥ أيلول ٣٠الرصيد يف 

  :االستهالكات المتراكمة
  )  ٦٣,١٢٧,٤٠٨(    -      -      -    )  ٤,٠٠٨,٧٤٤(  )  ٢٨,١٤٤,٣٩٦(  )١٠,٠٠٥,٢١٨(    -    )٢٠,٩٦٩,٠٥٠(  ٢٠١٤كانون الثاين   ١الرصيد يف 

  )  ٢٢,٢٩٣,١٠٠(  )  ٣,١٦٢,٩١٠(    -      -    )  ١,٥١٢,١٥٣(  )  ٥,٦٤٠,٨٩٨(  )  ١,٤٠٨,٦٨٠(  )  ٨,٦٧٣,٠٢٢(  )  ١,٨٩٥,٤٣٧(  إضافات، أعباء السنة 
    ٧,٥٢٠,١٢٤    -      -      -      ١,٥٢٥,٦٠٠    ٣,٠٧٩,٤٥٧    ٢,٩٠٩,٢٥٧      ٨١٠,٥    -    استبعادات 
  )  ٧٧,٩٠٠,٣٨٤(  )  ٣,١٦٢,٩١٠(    -      -    )  ٣,٩٩٥,٢٩٧(  )  ٣٠,٧٠٥,٨٣٧(  )  ٨,٥٠٤,٦٤١(  )  ٨,٦٦٧,٢١٢(  )٢٢,٨٦٤,٤٨٧(  ٢٠١٤كانون االول   ٣١الرصيد يف 

  )  ٢٦,٠٦١,٧٣٦(  )  ٤,٦٠٥,٠١٧(    -      -    )  ١,٣٦٦,٦١٤(  )  ٦,٣٣٥,٢٣٨(  )  ١,٥٠٤,٣٤٣(  )  ١١,٤٠٨,٦٦٩(  )  ٨٤١,٨٥٥(  ة إضافات، أعباء الفرت 
  )٦٢,١٢٠١٠٣,٩(  )  ٧,٧٦٧,٩٢٧(    -      -    )  ٥,٣٦١,٩١١(  )  ٣٧,٠٤١,٠٧٥(  )١٠,٠٠٨,٩٨٤(  )  ٢٠,٠٧٥,٨٨١(  )٢٣,٧٠٦,٣٤٢(  )غري مدقق( ٢٠١٥أيلول  ٣٠الرصيد يف 

  :الصافية القيمة الدفترية
    ٥٨٠,٠٤٦,٤٥٦    ٣٨٨,٢٧٨,٥٧٣    ٥,٣٦٠,٢٩٠    ١٠,٧١٥,٥٠١    ٣,٧٦١,٣١٤    ٣١,٤٥٢,٣٤٧    ٦,٨٥٥,٦٧٠    ١٣٢,٤٥٩,٧٩٣    ١,١٦٢,٩٦٨  )غري مدقق( ٢٠١٥أيلول  ٣٠الرصيد يف 
    ٤٧٣,٤١٢,٤٢٢    ٢٧٢,١٤٣,٥٩٠    ٤,١٤٨,١٢٠    ١٠,٧١٥,٥٠١    ٧,٩٢٨٥,١٢    ٣٢,٩٨٥,٩٣٥    ٧,١٥٨,١٦٣    ١٣٩,١٢٨,٣٦٢    ٢,٠٠٤,٨٢٣  ٢٠١٤كانون األول   ٣١الرصيد يف 

  



 

 -   - 

  )بعد تنزيل اإلطفاء المتراكم(الموجودات غير الملموسة   -٤١

  :مما يلي هذا البند يتكون 
    تجمعات التأمين          
    المجموع      اإللزامي الموحد      برامج المعلوماتية    
    .س.ل      .س.ل      .س.ل    

  :التكلفة التاريخية
    ٢٦,٢٢٣,٩٩٦    ١٢,٩٨٨,٨٣٨    ١٣,٢٣٥,١٥٨  ٢٠١٤كانون الثاين   ١د يف الرصي

   ٢٦,٢٢٣,٩٩٦    ١٢,٩٨٨,٨٣٨    ١٣,٢٣٥,١٥٨  ٢٠١٤كانون األول   ٣١الرصيد يف 

    ١,١٤٩,٤٢٥    -      ١,١٤٩,٤٢٥  ضافاتاإل

   ٢٧,٣٧٣,٤٢١    ١٢,٩٨٨,٨٣٨    ١٤,٣٨٤,٥٨٣  )غري مدقق( ٢٠١٥ أيلول ٣٠الرصيد يف 

  :االستهالكات المتراكمة
  )  ١٩,٣٠٦,٠٤٢(  )  ٨,٦٥٩,٢٣٢(  )  ١٠,٦٤٦,٨١٠(  ٢٠١٤كانون الثاين   ١الرصيد يف 

  )  ٧,٥٥٦٨٨,٤(  )  ٤,٣٢٩,٦٠٦(  )    ٥٥٧,٩٥٠(  اإلطفاءات، أعباء السنة
 )  ٢٤,١٩٣,٥٩٨(  )  ١٢,٩٨٨,٨٣٨(  )  ١١,٢٠٤,٧٦٠(  ٢٠١٤كانون األول   ٣١الرصيد يف 

  )    ٥٣٢,٥٧٢(      -      )    ٥٣٢,٥٧٢(  ، أعباء الفرتةضافاتاإل

  )  ٢٤,٧٢٦,١٧٠(  )  ١٢,٩٨٨,٨٣٨(  )  ١١,٧٣٧,٣٣٢(  )غري مدقق( ٢٠١٥أيلول  ٣٠الرصيد يف 

  :صافي القيمة الدفترية

    ٦٤٧,٢٥١٢,    -      ٢,٦٤٧,٢٥١  )غري مدقق( ٢٠١٥أيلول  ٣٠الرصيد يف 
    ٢,٠٣٠,٣٩٨    -      ٢,٠٣٠,٣٩٨  ٢٠١٤كانون األول   ٣١الرصيد يف 

  
  البيعأصول محتفظ بها بغرض   -١٥

جزء من تسوية الدين املرتتب على أحد ك  الصادر عن احملكمة املدنية يف حلب ١٢٦٢حصلت الشركة على قطعة أرض مبوجب القرار القضائي رقم 
ا بغرض البيع بسبب نية اإل. وكالء الشركة هذه وقد مت إظهار  .دارة بيع هذه األرض لتحصيل الدين املذكورمت تصنيف هذه األرض كأصول حمتفظ 

 .األرض بالقيمة احملددة يف األمر القضائي املشار إليه
  
  الدائنة اعادة التأمينو  التأمين حسابات شركات  -٦١

ابات 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 جلاريةشركات إعادة التأمني ا

  .مستحقات شركات إعادة التأمني  -

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



 

  -  -

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

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

من % ٤احلايل  تقوم الشركة بدفع فائدة مدينة لشركات إعادة التأمني تتحدد يف االتفاقيات املعقودة معها و تبلغ نسبة الفائدة املتفق عليها يف العام
  .ملوجزاملرحلي ا بيان األرباح أو اخلسائر والدخل الشامل اآلخررصيد هذه احلسابات تدفع للشركات عند حترير رصيدها و تسجل يف 

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

    ١٣,٤٨٦,٠٩٥    ٥,٢٥٠,٣٨٣ شركات إعادة تأمني حملية  
    ٢٦٠,٧٣٣,٠٩٧    ٣٣٤,٠٣٤,٠١١  شركات إعادة تأمني خارجية  

    ٢٧٤,٢١٩,١٩٢    ٣٣٩,٢٨٤,٣٩٤    

  
  يات الفنية والحسابيةاالحتياط  -٧١

  :مما يليهذا البند يتكون 
    )غير مدققة( ٥٢٠١ أيلول ٣٠كما في    
  مطالبات حصلت                
    المجموع      ولم يبلغ عنها      مطالبات قيد التسوية      إيرادات غير مكتسبة    
    .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل    

  :فرع التأمين
    ٤,٨٢٥,٦٣٤    -      -      ٤,٨٢٥,٦٣٤  احلياة
    ١٨١,٠٤٣,١١٩    ٢٣,٠٣١,٣٨٥    ١٥٣,٥٤٢,٥٦٦    ٤,٤٦٩,١٦٨  ريقاحل

    ١٧,٦٦٦,١٢٣    ٢,٣٨٦,١٠١    ٧,٣٢٦,٣٥٥    ٧,٩٥٣,٦٦٧  بضائع البحري
    ٦٢,٨١٤,١٧٧    ٨,١٩٣,١٥٤    ٥٤,٦٢١,٠٢٣    -    سفن امالبحري أجس

  ١٤١,٢٥٦,٥٩٢    ١٥,٤٤٥,٧٤٥    ١٠٢,٩٧١,٦٢٨    ٢٢,٨٣٩,٢١٩  شامل السيارات
  ١,١٠٢,٠٥٢,٧٢٤    ٣٥٩,٧٥٦,٧٤٠    ٦٦٠,٢٥٨,٧٨٠    ٨٢,٠٣٧,٢٠٤  إلزامي السيارات

    ٥٥٢,٠٠٠    ٧٢,٠٠٠    ٤٨٠,٠٠٠    -    اهلندسي
    ٢٧,٤٢١,٤٨٨    ٣,٤٦٢,٢٩١    ٢٢,٩٤٠,٣٠٠    ١,٠١٨,٨٩٧  احلوادث العامة

    ١٢٠,٠١٦,٧٢٠    ١٢,٨٨٧,٣١١    ٣٤,٠٩٤,٩٧٦    ٧٣,٠٣٤,٤٣٣  الصحي
      ٩,٨٨٠      ٩,٨٨٠    -      -    السفر

  ١,٦٥٧,٦٥٨,٤٥٧    ٢٥,٢٤٤,٦٠٧٤    ١,٠٣٦,٢٣٥,٦٢٨    ١٩٦,١٧٨,٢٢٢    



 

  -  -

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

  :فرع التأمين
    ٥,٠٠٣,٠٩٢    -      -      ٥,٠٠٣,٠٩٢  احلياة
    ١٩٩,٠٩٤,١٥٨    ٢٥,١٨٥,٢١٦    ١٦٧,٩٠١,٤٤٣    ٦,٠٠٧,٤٩٩  احلريق

    ١٤,٥٣٢,٥١٩    ١,٦٨٨,٤٢٧    ٧,٢١٥,٩٩٩    ٥,٦٢٨,٠٩٣  البحري بضائع
    ١٤٥,٧٦٢,٩٨٧    ١٩,٠١٢,٥٦٣    ١٢٦,٧٥٠,٤٢٤    -    سفن مالبحري أجسا

    ١٥٤,٢٣٣,٢٨٧    ١٨,٢٧٣,٩٨٨    ١٢١,٨٢٦,٥٧٩    ١٤,١٣٢,٧٢٠  شامل السيارات
  ١,٠٠٣,٤٤٨,٦٢٦    ٢٧٣,٦٤٠,٩٨٢    ٦٤٠,٩٦٨,٠٧٤    ٨٨,٨٣٩,٥٧٠  إلزامي السيارات

    ٩٩٠,٧٤٠    ٨٠,٦٤٣    ٤٨٠,٠٠٠      ٤٣٠,٠٩٧  اهلندسي
    ١٩,٠٤١,٥٤١    ٢,٤٦٠,٩٤٥    ١٦,٢٧٤,٦٠٠      ٣٠٥,٩٩٦  احلوادث العامة

    ١١٧,٨٥١,٣٦٦    ٨,٣٨٨,٧٨٧    ٥١,٥٩٧,٣٧٧    ٥٧,٨٦٥,٢٠٢  الصحي
    ١١٧١,٠١    ٠٣٩,٢٨    -        ١٣١,٧٣١  السفر

  ٢٧١,٦٦٠,١٢٩,٣    ١٣٣٤٨,٧٧٠,٨    ١٣٣,٠١٤,٤٩٦,١    ١٧٨,٣٤٤,٠٠٠  

  
  دائنون آخرون ومبالغ مستحقة الدفع   -٨١

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

    ٩٦,٩٢٠,٢٩١    ٨٤,٧٢٥,٠٥١  دائنون خمتلفون
    ١٦,٦١٧,١٧٨    ٣٠,٢٣٣,١٥٨  مصاريف مستحقة الدفع

    ١٢,٦٦٤,١٥٧    ١٢,٦٦٤,١٥٧  ميلية وغرامات مستحقة الدفعضرائب تك

  ٢٦١٢٦,٢٠١,٦    ١٢٧,٦٢٢,٣٦٦    
  
  ضريبة الدخل  -٩١

لشركات التأمني اليت تطرح أكثر والذي حدد ضريبة األرباح  ٢٠٠٥لعام  ٤٣حتتسب الشركة مؤونة ضريبة الدخل وفقاً ألحكام املرسوم التشريعي رقم 
   .دون أية إضافات باملئة من صايف األرباح اخلاضعة للضريبة١٥مبعدل العام  من أسهمها على االكتتاب% ٥٠من 



 

  -  -

بسبب استبعاد املبالغ  املرحلي املوجز اآلخر الدخل الشاملاخلسائر و أو  األرباحللضريبة عن األرباح الصافية الواردة يف بيان  ةختتلف األرباح اخلاضع
    :، وهي كالتايلز تنـزيلها من الوعاء الضرييبغري اخلاضعة للضريبة وإضافة املبالغ غري اجلائ

    )غير مدققة( أيلول ٣٠المنتهية في  أشهر التسعةلفترة         
    ٤٢٠١      ٥٢٠١    
    .س.ل      .س.ل    

    ١٣٨,١٠٧,٨٠٩        ٣٤٢,٩٥٤,٣٨٠    ربح قبل الضريبة
  :يضاف

    -          ٤,٥٤٤,٦٩٣    *استهالك املباين  
 )    ١٥,٥٢٤,٤٢٢  (      ٣,١٥٧,٤٣٨    مؤونة ديون مشكوك فيها  

ا بغرض املتاجرة خسائر     )      ٤٤,٦٣٤  (        ٢٦٥,٤٥٠    الناجتة عن تقييم االستثمارات احملتفظ 
  :ينـزل  
  )    ١٠٠,٣٨٣,١٩٤  (  )  ٣٨٩,٥١٥,٦٤٨  (  مكاسب غري حمققة ناجتة عن تغريات أسعار الصرف  
  )    ٠٢٣,٥٠٠١,  (  )  ١,٠٣٣,١٨٠  (   إيرادات نامجة عن توزيعات أرباح االستثمارات مالية  
    ٢١,١٣٢,٠٥٩    )  ٣٩,٦٢٦,٨٦٧  (  األرباح اخلاضعة للضريبة) / خسائر(  

      ٣,١٦٩,٨٠٩    )  ٥,٩٤٤,٠٣٠  (  %١٥مؤونة ضريبة الدخل بنسبة 
  ٣١٦,٩٨١        -      )من الضريبة% ١٠بنسبة (رسوم اإلدارة احمللية 

      ٤٩٠,١٥٨        -      )من الضريبة% ٥بنسبة ( املسامهة الوطنية إلعادة اإلعمار
    )  ٣,٦٤٥,٢٨٠    )  ٥,٩٤٤,٠٣٠    

  )      ٤٢,٤٥٨  (      -      تعديالت ضريبة دخل لسنوات سابقة 

    ٣,٦٠٢,٨٢٢    )  ٥,٩٤٤,٠٣٠  (  إمجايل الضريبة 
  
  .مت ختفيض مبلغ استهالك املباين بالقيمة التأجريية ∗
  

  :تتلخص حركة املوجودات الضريبية املؤجلة كمايلي
  كانون األول ٣١كما في       أيلول ٣٠كما في     
    ٢٠١٤      )غير مدققة( ٢٠١٥    
  .س.ل      .س.ل    

    ٥٩,٠٩٠,٩٣٤    ٣٤,٠٢١,٠٣٢  السنة / يد كما يف بداية الفرتة الرص
  )  ١٩,٣٨١,٩٨١(    ٥,٩٤٤,٠٣٠  ضريبة الدخل ) مصروف/ (إيراد 

  )  ٥,٦٨٧,٩٢١(    -    إطفاء موجودات ضريبية مؤجلة
      ٣٤,٠٢١,٠٣٢    ٣٩,٩٦٥,٠٦٢    

  



 

  -  -

  المخففة و  األساسيةالسهم  ربحية  -٢٠
    )غير مدققة( أيلول ٣٠المنتهية في  أشهر تسعةفترة ال      :يتكون هذا البند مما يلي

       ٤٢٠١      ٥٢٠١    
    .س.ل      .س.ل        
    ١٣٤,٥٠٤,٩٨٧    ٣٤٨,٨٩٨,٤١٠    صايف ربح الفرتة

      ٨,٥٠٠,٠٠٠    ٨,٥٠٠,٠٠٠    املتوسط املرجح لعدد االسهم
    ١٥,٨٢      ٤١,٠٥      فةاملخفو  رحبية السهم األساسية



 

 -   - 

  التحليل القطاعي  -١٢

  :هي كالتايل) غري مدقق( ٢٠١٥ أيلول ٣٠املنتهية يف لفرتة التسعة أشهر إن التحليل القطاعي 
    المجموع      السفر      الصحي      الحوداث العامة      الهندسي      السيارات إلزامي      السيارات شامل      أجسام سفن      بضائع      الحريق      الحياة    
    .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل    

ا     ٣١١,٧٨٧,١٥٤    -      ٧٨,٤٩٥,٥٨٦    ١,٩٨١,٢٥٢    -      ١٥٠,٥١٢,١٩٧    ٤٥,٤٧٣,٩٨٠    -      ٢٥,٣٠٩,٨٩٥    ٦,٥٩١,٦٢٠    ٣,٤٢٢,٦٢٤  إمجايل أقساط مكتتب 
  )  ١٤,٩٩٥,٤٠٦(    -      -    )  ٦٣٧,٣٥٧(    -      -    )  ١٩٢,٩١٠(    -    )  ٨,٥٠٥,٦٣١(  )  ٣,٢٠١,٠٦١(  )  ٤٤٧,٢,٤٥٨(  احصة معيدي التأمني من إمجايل األقساط املكتتب 

ا     ٢٩٦,٧٩١,٧٤٨    -      ٧٨,٤٩٥,٥٨٦    ١,٣٤٣,٨٩٥    -      ١٥٠,٥١٢,١٩٧    ٤٥,٢٨١,٠٧٠    -      ١٦,٨٠٤,٢٦٤    ٣,٣٩٠,٥٥٩    ٩٦٤,١٧٧ صايف األقساط املكتتب 
اية ا   )  ١٩٦,١٧٨,٢٢٢(    -    )  ٧٣,٠٣٤,٤٣٣(  )  ١,٠١٨,٨٩٧(    -    )  ٨٢,٠٣٧,٢٠٤(  )  ٢٢,٨٣٩,٢١٩(    -    )  ٧,٩٥٣,٦٦٧(  )  ٤,٤٦٩,١٦٨(  )  ٤,٨٢٥,٦٣٤(  لفرتةإمجايل األقساط الغري مكتسبة يف 

اية الفرتة   ٧,٨٩٧,٨٨٢      ١٣,٩٠٢    -      ٤٦٢,٨٢٧  )    ٧,١٥٠(    -        ٧٧,١٦٤    -      ٢,٤٦٢,٣٢٦    ٢,٢٢١,١٩٨    ٢,٦٦٧,٦١٥  حصة معيدي التأمني من األقساط غري مكتسبة يف 
    ١٧٨,٣٤٤,٠٠٠    ١٣١,٧٣١    ٥٧,٨٦٥,٢٠٢    ٣٠٥,٩٩٦    ٤٣٠,٠٩٧    ٨٨,٨٣٩,٥٧٠    ١٤,١٣٢,٧٢٠    -      ٥,٦٢٨,٠٩٣    ٦,٠٠٧,٤٩٩    ٥,٠٠٣,٠٩٢  إمجايل األقساط الغري مكتسبة يف بداية الفرتة 

  )  ٧,٩٣٩,٧٩٤(  )  ١٤٥,٦٣٣(    -    )    ٤٢٨,٣٥(  )  ٢٠٧,٨٩٨(    -      -      -    )  ١,٥٦١,٣٦٢(  )  ٥٣٣,٢٠٨,٧(  )  ٢,٧٨٧,٧٩٤(  حصة معيدي التأمني من األقساط الغري مكتسبة يف بداية الفرتة
  )  ١٧,٨٧٦,١٣٤(    -    )  ١٥,١٦٩,٢٣١(  )  ٢٧٨,٤٢٨(    ٢١٥,٠٤٩    ٦,٨٠٢,٣٦٦  )  ٨,٦٢٩,٣٣٥(     -    )  ١,٤٢٤,٦١٠(    ٥٥٠,٧٧٦      ٥٧,٢٧٩  صايف التغري يف احتياطي أقساط غري مكتسبة

  ٣,٧٤٩,٠٣٨    -      -      ٢١٨,٥٣٣    -      -        ٤٣,٤٠٥    -      ٢,٤٩٤,٤٧٦    ٩٩٢,٦٢٤    -    عموالت مقبوضة
    ٣٤٧,٠٢٢      ١٠٠,٨      ١٦٤    -      -      -        ١,٥٠٦    -      -      ٣٣٧,٢٥٢    -    إيرادات أخرى
    ٢٨٣,٠١١,٦٧٤      ٨,١٠٠    ٦٣,٣٢٦,٥١٩    ١,٢٨٤,٠٠٠    ٢١٥,٠٤٩    ١٥٧,٣١٤,٥٦٣    ٣٦,٦٩٦,٦٤٦    -      ١٧,٨٧٤,١٣٠    ٥,٢٧١,٢١١    ١,٠٢١,٤٥٦  صايف اإليرادات

  )  ٢٠٥,٧٦٥,٩٥٩(    -    )  ٦٨,٣٥٩,١٠٨(  )    ٩٥,٥٦٥(    -    )  ٥٣,١٥٢,١٧٨(  )  ١٩,٢٨٢,٣١٤(  ) ٥٥,١٧٧,٢٠٠(  )  ٤٣٦,٢٠٠(  )  ٨,١٩٧,٤٤٦(  )  ١,٠٦٥,٩٤٨(  إمجايل املطالبات املدفوعة
    ٨٢,٩٨٤,٣١٨    -      ٢٢,٤٧٨,٠٥٨    -      -      ٢,٥١٠,٨٤٥      ٦٣,٢٨٩    ٥٢,٨٠٧,٤٠٠    ٢١٨,١٠٠    ١٠٧,١٦٥٤,    ٧٩٩,٤٦١  حصة معيدي التأمني من املطالبات املدفوعة

  )  ١٢٢,٧٨١,٦٤١(    -    )  ٤٥,٨٨١,٠٥٠(  )    ٩٥,٥٦٥(    -    )  ٥٠,٦٤١,٣٣٣(  )  ١٩,٢١٩,٠٢٥(  )  ٢,٣٦٩,٨٠٠(  )  ٢١٨,١٠٠(  )  ٤,٠٩٠,٢٨١(  )  ٢٦٦,٤٨٧(  صايف املطالبات املدفوعة
اية الفرتة   )  ١,٠٣٦,٢٣٥,٦٢٨(    -    )  ٣٤,٠٩٤,٩٧٦(  )  ٢٢,٩٤٠,٣٠٠(  )  ٤٨٠,٠٠٠(  )٦٦٠,٢٥٨,٧٨٠(  )١٠٢,٩٧١,٦٢٨(  ) ٥٤,٦٢١,٠٢٣(  )  ٧,٣٢٦,٣٥٥(  )١٥٣,٥٤٢,٥٦٦(    -    احتياطي مطالبات حتت التسوية 

اية الفرتة     ٣٨٢,٢٠٨,٦٧٠    -      -      ١٤,٧٩٠,٨٨٨    ٢٤٠,٠٠٠    ١٥٠,٣٥٢,٨٦٨    ٥,٧٠٧,٠٥٤    ٥٣,٧٧٤,٣٩٧    ٣,٦٥٩,٠٧٨    ١٥٣,٦٨٤,٣٨٥    -    حصة املعيد من احتياطي مطالبات حتت التسوية 
    ١,١٣٣,٠١٤,٤٩٦    -      ٥١,٥٩٧,٣٧٧    ١٦,٢٧٤,٦٠٠    ٤٨٠,٠٠٠    ٦٤٠,٩٦٨,٠٧٤    ١٢١,٨٢٦,٥٧٩    ١٢٦,٧٥٠,٤٢٤    ٧,٢١٥,٩٩٩    ١٦٧,٩٠١,٤٤٣    -    احتياطي مطالبات حتت التسوية بداية الفرتة

  )  ٤٣٢,٣١٨,٥٨١(    -      -    )  ٥١٤,١٠,٨٤١(  )  ٢٤٠,٠٠٠(  )١٣٦,٢٦٥,٦٢٧(  )  ٥,٨٧١,٣٣٨(  )١٢٦,١٤٦,٤٣٧(  )  ٦٠٣,٩٠٠٣,(  )١٤٩,٣٤٩,٧٦٥(    -    حصة املعيد من احتياطي مطالبات حتت التسوية بداية الفرتة
    ٤٦,٦٦٨,٩٥٧    -      ١٧,٥٠٢,٤٠١  )  ٢,٧١٦,٣٢٦(    -    )  ٥,٢٠٣,٤٦٥(    ١٨,٦٩٠,٦٦٧  )  ٢٤٢,٦٣٩(  )  ٥٥,١٧٨(    ١٨,٦٩٣,٤٩٧    -    صايف التغري يف مطالبات قيد التسوية

اية الفرتةاحتياطي مطالب   )  ٤٢٥,٢٤٤,٦٠٧(  )    ٩,٨٨٠(  )  ١٢,٨٨٧,٣١١(  )  ٣,٤٦٢,٢٩١(  )  ٧٢,٠٠٠(  )٣٥٩,٧٥٦,٧٤٠(  )  ١٥,٤٤٥,٧٤٥(  )  ٨,١٩٣,١٥٤(  )  ٢,٣٨٦,١٠١(    )٢٣,٠٣١,٣٨٥(    -    ات غري مبلغ عنها 
اية الفرتة     ٦٥,٧٥٧,٠٧٢      ٩,٨٨٠    -      ٢,٢٥٤,٦٢٠    ٣٦,٠٠١    ٢٩,٩١٠,٢٦٧    ١,٠٤٩,٠١٤    ٨,٠٦٦,١٦٠    ٨٢٥,٨٢٢    ٢٣,٦٠٥,٣٠٨    -    حصة املعيد من احتياطي مطالبات غري مبلغ عنها 

    ٣٤٨,٧٧٠,٨٣١      ٣٩,٢٨٠    ٨,٣٨٨,٧٨٧    ٢,٤٦٠,٩٤٥    ٨٠,٦٤٣    ٢٧٣,٦٤٠,٩٨٢    ١٨,٢٧٣,٩٨٨    ١٩,٠١٢,٥٦٣    ١,٦٨٨,٤٢٧    ٢٥,١٨٥,٢١٦    -    احتياطي مطالبات غري مبلغ عنها بداية الفرتة 
  )  ٥٨,٧٧٨,١٧٩(  )    ٣٩,٢٨٠(    -    )  ١,٦٢٧,٨٤٣(    -    )  ١٤,٣٩٥,١٤٦(  )  ٨٨٠,٧٠٠(  ) ١٨,٩٢١,٩٦٦(  )  ٥١٠,٧٨٠(  )  ٢٢,٤٠٢,٤٦٤(    -    ت غري مبلغ عنها بداية الفرتة حصة املعيد من احتياطي مطالبا

  )  ٦٩,٤٩٤,٨٨٣(    -    )  ٤,٤٩٨,٥٢٤(  )  ٣٧٤,٥٦٩(    ٤٤,٦٤٤  )  ٧٠,٦٠٠,٦٣٧(    ٢,٩٩٦,٥٥٧  )  ٣٦,٣٩٧(  )  ٣٨٢,٦٣٢(    ٣,٣٥٦,٦٧٥    -    صايف التغيري يف مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها
  )  ١٤٥,٦٠٧,٥٦٧(    -    )  ٣٢,٨٧٧,١٧٣(  )  ٣,١٨٦,٤٦٠(    ٤٤,٦٤٤  )١٢٦,٤٤٥,٤٣٥(    ٢,٤٦٨,١٩٩  )  ٢,٦٤٨,٨٣٦(  )  ٦٥٥,٩١٠(    ١٧,٩٥٩,٨٩١  )  ٢٦٦,٤٨٧(  صايف التغري يف التزامات عقود التأمني 

  )  ٢١,٢٤٩,٥٢٦(    -    )  ١٠,٥٢٨,٠١٣(  )  ٢,٩١٨,٦١٠(    -      -    )  ٥,١٥٩,١٣٢(    -    )  ١,٩٠٤,٨٥٠(  )  ٧١٥,٥١٧(  )  ٢٣,٤٠٤(  عموالت مدفوعة ومصاريف إنتاج أخرى
  )  ٢٢,٥٥٨,١٨٢(    -    )  ٦,٢٥٤,٠٧٧(  )  ٣٠٠,٤٠٣(  )    ٩,٤٣٤(  )  ١٢,٥١٩,٧٦٢(  )  ٦٧٨,٢٣٣(    -    )  ٢٦٤,١٦٣(  )  ٢,٢٢٩,٣٢٨(  )  ٣٠٢,٧٨٢(  ورسوم أخرى رسوم هيئة االشراف على التأمني

  )  ٢٩,٨٤٩,٢٢٦(    -    )  ٢٤,١٥٧,٣٨٨(  )  ٢٧٤,٤٩٣(    ١٥٦,٤٦٦  )  ٤,٢٠٠,٨٣٨(  )  ٣٣١,٣٠٢,٧(    -    )  ٨٥٣,١٤٨(    ٧٨٢,٩٠٨    -    رةخلساأقساط فائض ا
  )  ٢١٩,٢٦٤,٥٠١(    -    )  ٧٣,٨١٦,٦٥١(  )  ٦,٦٧٩,٩٦٦(    ١٩١,٦٧٦  )١٤٣,١٦٦,٠٣٥(  )  ٤,٦٧١,٨٩٩(  )  ٢,٦٤٨,٨٣٦(  )  ٣,٦٧٨,٠٧١(    ١٥,٧٩٧,٩٥٤  )  ٥٩٢,٦٧٣(  صايف املصاريف

   ٦٣,٧٤٧,١٧٣      ٨,١٠٠  )  ١٠,٤٩٠,١٣٢(  )  ٥,٣٩٥,٩٦٦(    ٤٠٦,٧٢٥    ١٤,١٤٨,٥٢٨    ٣٢,٠٢٤,٧٤٧  )  ٢,٦٤٨,٨٣٦(    ١٤,١٩٦,٠٥٩    ٢١,٠٦٩,١٦٥    ٤٢٨,٧٨٣  فروع التأمني) خسائر(/ أرباحصايف 



 

  -  -

  :هي كالتايل) غري مدقق( ٢٠١٤أيلول ٣٠املنتهية يف  أشهر تسعةإن التحليل القطاعي لفرتة ال
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ا     ٢٧٢,٤٦٠,٥٤٣    ٣٩٢,٠٠٦    ٥٣,٢١٣,٥٣٠    ١٩٩,٠١٠    ١,٠٧٥,٢٣٩    ١٦٧,٥١٨,١١١    ٢٢,٢٢٣,٦٣٠    -      ١٦,٠٠٧,٥٩٢    ١٠,٤٣٧,٤٤٦    ١,٣٩٣,٩٧٩  إمجايل أقساط مكتتب 
  )  ١٢,٩٠٠,٦٣٦(  )  ٣٩٢,٠٠٦(    -        ٧٧,٢٦٧  )  ٥٣٧,٦٢٠(    -      -      -    )  ٤,٩٠١,٧٧٧(  )  ٥,٦٧٥,٤٣٣(  )  ٤٧١,٠٦٧١,(  احصة معيدي التأمني من إمجايل األقساط املكتتب 

ا     ٢٥٩,٥٥٩,٩٠٧    -      ٥٣,٢١٣,٥٣٠    ٢٧٦,٢٧٧    ٥٣٧,٦١٩    ١٦٧,٥١٨,١١١    ٢٢,٢٢٣,٦٣٠    -      ١١,١٠٥,٨١٥    ٤,٧٦٢,٠١٣  )  ٠٨٨٧٧,( صايف األقساط املكتتب 
اية الفرتة   )  ١٧٠,١٢٩,٢١٨(  )  ١٧٧,٢٤٤(  )  ٥٣,٠٠٢,٢٨٨(  )  ٢٨٨,١١١(  )  ٤٣٠,٠٩٧(  )  ٨٧,٠٤٤,١٨٨(  )  ١٤,٩٢١,٢٩١(  )  ٢٥٧,٠٠٨(  )  ٤,٤١٤,٤٠٩(  )  ٤,٧٣٩,٩٥٠(  )  ٤,٨٥٤,٦٣٢(  إمجايل األقساط الغري مكتسبة يف 

اية الفرتة   ٦,٨٣٥,٨٩٠    ١٩١,١٤٦    -    )  ٢٢,٤٣٤(    ٢٠٧,٨٩٩    -      -      ٢٤٤,٩٣٩    ١,٢٩٢,٤٣٣    ٢,٥٨٥,٧٩٩    ٢,٣٣٦,١٠٨  حصة معيدي التأمني من األقساط غري مكتسبة يف 
    ١٦٤,٧٥٨,٤٣٨    -      ٤٧,٠٦٠,٢٠٣    ٥٨٥,٣٠٨    ١,٤٢٧,١٧٩    ٧٦,١٦٥,١٠٤    ٢٠,٩٣٧,٥٢٣    ٦٤٠,٠٨٧    ٢,٩٥٣,٢٨٤    ٩,٦٦١,٩٧٩    ٥,٣٢٧,٧٧١  إمجايل األقساط الغري مكتسبة يف بداية الفرتة 

  )  ١٠,٨٤٣,٣٠٢(    -      -    )  ١١٧٨,٢١(  )  ٧٠٦,٤٣٩(    -      -    )  ٥٩٠,٩٥٤(  )  ٦٠٥,٤٣٧(  )  ٦,٣١٩,١٣٦(  )  ٢,٤٤٣,١٢٥(  حصة معيدي التأمني من األقساط الغري مكتسبة يف بداية الفرتة
  )  ٩,٣٧٨,١٩٢(      ١٣,٩٠٢  )  ٥,٩٤٢,٠٨٥(      ٩٦,٥٥٢    ٤٩٨,٥٤٢  )  ١٠,٨٧٩,٠٨٤(    ٦,٠١٦,٢٣٢      ٣٧,٠٦٤  )  ٧٧٤,١٢٩(    ١,١٨٨,٦٩٢    ٣٦٦,١٢٢  يف احتياطي أقساط غري مكتسبةصايف التغري 

  ٣,٩٠٣,٩٤٠    ١٥٦,٨٠٢    -    )  ١٨٥,٣٠٧(    ١٨٤,٨٠٧    -      -      -      ١,٧٦٩,٦١٥    ١,٩٧٨,٠٢٣    -    عموالت مقبوضة
    -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -    إيرادات أخرى
    ٢٥٤,٠٨٥,٦٥٥    ١٧٠,٧٠٤    ٤٧,٢٧١,٤٤٥    ١٨٧,٥٢٢    ١,٢٢٠,٩٦٨    ١٥٦,٦٣٩,٠٢٧    ٢٨,٢٣٩,٨٦٢      ٣٧,٠٦٤    ١٢,١٠١,٣٠١    ٧,٩٢٨,٧٢٨    ٢٨٩,٠٣٤  صايف اإليرادات

  )  ٣٠٣,٥٩٩,٤٩٨(    -    )  ٣٨,٣٦٨,٩٤٩(  )  ٥,٣٤٣,٧٣١(  )  ٣,٠٧٢,١٣٢(  )  ٧٨,٥٠٩,٩٦٠(  )  ٢٢,٤٦٥,٤٣٥(  ) ٩٩,٣١٩,٦٨٢(  )  ٢,٠٧٩,٧٠٨(  )  ٥٤,٤٣٩,٩٠١(    -    إمجايل املطالبات املدفوعة
    ١٧٨,٦٣٦,١٦٣    -      ٢٤,٤٦٧,٤٣٢    ٧٢,٦٥٥,٨٥    ١,٥٣٦,٠٦٦    ٦,٣٠٢,٨٣٨    ٤٨٨,٤٩٨    ٩٥,٨٦١,٢١١    ٧١٦,٨٢٠    ٤٦,٦٠٧,٤٤١    -    حصة معيدي التأمني من املطالبات املدفوعة

  )  ١٢٤,٩٦٣,٣٣٥(    -    )  ١٣,٩٠١,٥١٧(  )  ٤٢,٦٨٧,٨٧(  )  ١,٥٣٦,٠٦٦(  )  ٧٢,٢٠٧,١٢٢(  )  ٢١,٩٧٦,٩٣٧(  )  ٣,٤٥٨,٤٧١(  )  ١,٣٦٢,٨٨٨(  )  ٧,٨٣٢,٤٦٠(    -    صايف املطالبات املدفوعة
اية الفرتة   )  ١,١١٨,٧١٣,٦٤٧(    -    )  ٥٨,١٩٥,٥٣٢(  )  ١٦,٠٠٥,٦٠٠(  )  ٤٨٠,٠٠٠(  )٦٣٧,٩٣١,٣٣٠(  )١١٩,٤١٦,٩٧٩(  )١١١,٥٣٨,٩٥٧(  )  ٧,٢٠٨,٢٤٨(  )١٦٧,٩٣٧,٠٠١(    -    احتياطي مطالبات حتت التسوية 

اية الفرتة     ٤٠٢,٣٠٥,٢٦٦    -      -      ١٠,٤٩٤,٧٤٥    ٢٤٠,٠٠٠    ١٣٠,٧٨٧,٤٦٨    ٥,٨٨٧,١٧٨    ١١١,٠٠٧,٤٥٧    ٣,٦٠٠,٠٢٤    ١٤٠,٢٨٨,٣٩٤    -    حصة املعيد من احتياطي مطالبات حتت التسوية 
    ١,٠٦٦,٩١٤,١٩٨    -      ٥٠,٣٨٠,٦٦٦    ٢١,٣٥٣,٢٤٠    ٣,٥٤٥,٤٨٠    ٦٣٨,٣٧٧,٣٣١    ١٢٠,٤٨٢,٣٩٧    ٨٣,٠٩١,٧٧٧    ٤,٢٤٥,٨٩٤    ١٤٥,٤٣٧,٤١٣    -    احتياطي مطالبات حتت التسوية بداية الفرتة

  )  ٣٦٣,٢٠٨,٥٧٣(    -      -    )  ٩٣,١٠٨١٣,٢(  )  ١,٧٧٢,٧٤٠(  )١٣٧,٨٢٨,٧٦١(  )  ٥,٣٥٤,٤٢٨(  ) ٨٢,٠٨٥,٦٣٥(  )  ١,٦٦٨,٨٤٧(  )١٢١,٢٠٥,٠٥٤(    -    حصة املعيد من احتياطي مطالبات حتت التسوية بداية الفرتة
  )  ١٢,٧٠٢,٧٥٦(    -    )  ٧,٨١٤,٨٦٦(    ٢,٥٤٩,٢٧٧    ١,٥٣٢,٧٤٠  )  ٦,٥٩٥,٢٩٢(    ١,٥٩٨,١٦٨    ٤٧٤,٦٤٢  )  ١,٠٣١,١٧٧(  )  ٣,٤١٦,٢٤٨(    -    صايف التغري يف مطالبات قيد التسوية

اية الفرتة   )  ٣٣٨,٢٣٦,٤٠٤(  )    ٢٨,٣٥٨(  )  ٦,٤٧٣,٥٤٧(  )  ٢,٤٢٠,١٣٧(  )  ٨٠,٦٤٣(  )٢٦٨,٠٧٥,٤٥٦(  )  ١٧,٩١٢,٥٤٨(  ) ١٦,٧٣٠,٨٤٣(  )  ١,٣٢٤,٣٢٢(  )  ٢٥,١٩٠,٥٥٠(    -    احتياطي مطالبات غري مبلغ عنها 
اية الفرتة     ٥٧,١٦٠,١٣٥      ٢٨,٣٥٨    -      ١,٥٧٦,٠٧٠    ٤٠,٣٢١    ١٦,٥٨٥,٩٨٦    ٨٨٣,٠٧٦    ١٦,٦٥١,١١٩    ٣٥١,٩٤٦    ٢١,٠٤٣,٢٥٩    -    حصة املعيد من احتياطي مطالبات غري مبلغ عنها 

  ٣٣٣,٣٠٨,٨٥٦      ٣٩,٥٦١    ٩,٤٠١,٤٤١    ٣,٢١٨,٨٩٩    ٥٣١,٨٢٢    ٢٦٦,٨٧٩,٤١٠    ١٨,٠٧٢,٣٥٩    ١٢,٤٦٣,٧٦٧    ٨٨٥,٩٨٥    ٢١,٨١٥,٦١٢    -    احتياطي مطالبات غري مبلغ عنها بداية الفرتة 
  )  ٩٩٩,٠١٢٥٠,(  )    ٣٩,٣٤٥(    -    )  ١,٩٩٥,٩١٠(  )  ٢٦٥,٩١١(  )  ١٧,٢٤٩,١٠٧(  )  ٨٠٣,١٦٤(  ) ٣١٢,٨٤٥١٢,(  )  ١٥١,٩٧٢(  )  ١٨,١٨٠,٧٥٨(    -    حصة املعيد من احتياطي مطالبات غري مبلغ عنها بداية الفرتة 

    ١,٢٣٣,٥٧٥      ٢١٦    ٢,٩٢٧,٨٩٤    ٣٧٨,٩٢٢    ٢٢٥,٥٨٩  )  ١,٨٥٩,١٦٧(    ٢٣٩,٧٢٣      ٧١,١٩٨  )  ٢٣٨,٣٦٣(  )  ٥١٢,٤٣٧(    -    صايف التغيري يف مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها
  )  ١٣٦,٤٣٢,٥١٦(      ٢١٦  )  ١٨,٧٨٨,٤٨٩(    ٢٤٠,٣٢٥    ٢٢٢,٢٦٣    )٨٠,٦٦١,٥٨١(  )  ٢٠,١٣٩,٠٤٦(  )  ٢,٩١٢,٦٣١(  )  ٢,٦٣٢,٤٢٨(  )  ١١,٧٦١,١٤٥(    -    ات عقود التأمني صايف التغري يف التزام

  )  ١٣,٢٩٨,٧٤٩(  )    ٤٢,٥٤٠(  )  ٨,٠٣٥,٣٩٣(      ٢٤,٧٥٦  )  ١٠٧,٥٢٣(  )  ٢,٥٨٣,٨٠٩(    -      -    )  ١,١٤٥,٤٥٦(  )  ١,٣٨٢,٨٧٦(  )  ٢٥,٩٠٨(  عموالت مدفوعة ومصاريف إنتاج أخرى
  )  ٢٢,١٩٥,١٨٢(    -    )  ٤,٥٨١,٠٧٥(  )  ٢٨٥,٨٤٨(  )  ٧٩,١٨١(  )  ١٣,٧٩٣,٥٥٤(  )  ٥٢٧,١١١(  )    ١,٧٢٢(  )  ١٦٦,١٠٧(  )  ٢,١٤٦,٩٨٢(  )  ٦١٣,٦٠٢(  ورسوم أخرى رسوم هيئة االشراف على التأمني

  )  ٣,٢٠٢,١٢٧(    -    )  ١٧,٥٢٣,٩٧٤(    ٤٨٦,٥٨٨    ١,٨٥٧,٩٤٢    ١,٤٠٦,٣٧٩    ٣٧٣٧٤,٣      ٥,٥٥٨  )  ٢٥٦,٤١٠(    ١٠,٤٤٧,٤٥٣    -    رةأقساط فائض اخلسا
  )  ١٧٥,١٢٨,٥٧٤(  )    ٤٢,٣٢٤(  )  ٤٨,٩٢٨,٩٣١(    ٤٦٥,٨٢١    ١,٨٩٣,٥٠١    )٩٥,٦٣٢,٥٦٥(  )  ٢٠,٢٩١,٨٢٠(  )  ٢,٩٠٨,٧٩٥(  )  ٤,٢٠٠,٤٠١(  )  ٤,٨٤٣,٥٥٠(  )  ٦٣٩,٥١٠(  صايف املصاريف

    ٧٨,٩٥٧,٠٨١    ١٢٨,٣٨٠  )  ١,٦٥٧,٤٨٦(    ٦٥٣,٣٤٣    ٣,١١٤,٤٦٩    ٦١,٠٠٦,٤٦٢    ٧,٩٤٨,٠٤٢  )  ٢,٨٧١,٧٣١(    ٧,٩٠٠,٩٠٠    ٣,٠٨٥,١٧٨  )  ٤٧٦,٣٥٠(  فروع التأمني )خسائر(/ صايف أرباح

 



 

 -   - 

 

    :على النحو التايل ٢٠١٥ أيلول ٣٠حىت قساط التأمني االلزامي أتتوزع 
   .س.ل    

   ٣,٠٤٩,٠١٥  االلزامي حدودي
   ١٤١,٩٤٥,٧٥٤  االلزامي داخلي

    ٥,٥١٧,٤٢٨  رتقاليةبطاقة ب

  ١٥٠,٥١٢,١٩٧   
  

  المساهمين حقوق في التغييرات بيان  -٢٢
  غير  متراكمة مكاسب      غيرالفترة  مكاسب                              
  ناتجة عنمحققة       عن محققة ناتجة                    /أرباح          
    لصرفتغيرات أسعار ا        الصرفتغيرات أسعار         متراكمة خسائر          الفترة  )خسائر(          
    .س.ل          .س.ل          .س.ل          .س.ل          

    ٤١٩,٣٧٧,١١٠       -      ) ١٧٨,٩٩١,٢٦٦(      -      ٢٠١٤كانون الثاين   ١الرصيد كما يف 
        -          ١٠٠,٣٨٣,١٩٤      -          ٣٤,١٢١,٧٩٣    )غري مدققة( ٢٠١٤ أيلول ٣٠أشهر املنتهية يف  لتسعةأرباح ا

        -          -         -        )  ١٧,٠٨٣,٧٥٩(  احتياطي قانوين 

        ٤١٩,٣٧٧,١١٠       ١٠٠,٣٨٣,١٩٤    ) ١٧٨,٩٩١,٢٦٦(      ١٧,٠٣٨,٠٣٤  )غري مدقق( ٢٠١٤أيلول  ٣٠الرصيد كما يف 
   -          ٨٣,٣٢٥,٠٦٢      -          ٧٢,٥٧٢,٨٣٠  ٢٠١٤كانون األول   ٣١أشهر املنتهية يف  الثالثة أرباح

    -          -          -         ٣,٩٠٧,٣٠٦   ٢٠١٤أيلول  ٣٠القانوين املشكل يف  حتياطيتعديل اال
    ١٨٣,٧٠٨,٢٥٦    ) ١٨٣,٧٠٨,٢٥٦  (     ٩٣,٥١٨,١٧٠     )  ١٧٠,٥١٨,٩٣(  ٢٠١٤كانون األول   ٣١ختصيص أرباح السنة املنتهية يف 

   ٦٠٣,٠٨٥,٣٦٦       -      ) ٨٥,٤٧٣,٠٩٦(      -      ٢٠١٤كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 
    -          ٦٤٨,٥١٥,٣٨٩             ) ٤٠,٦١٧,٢٣٨(  )مدققة غري( ٥٢٠١ أيلول ٣٠أشهر املنتهية يف  لتسعةأرباح ا

    ٣٦٦,٠٨٥,٦٠٣       ٦٤٨,٥١٥,٣٨٩   )  ٠٩٦,٤٧٣,٨٥(  )  ٤٠,٦١٧,٢٣٨(  )غري مدقق( ٥٢٠١ أيلول ٣٠الرصيد كما يف 



 

  -  -

  كفاية رأس المال  -٣٢

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

  .من رأس املال املتوفر
  :املالءة كما يلييتم احتساب نسبة 

    كانون األول  ٣١كما في       أيلول ٣٠كما في     
    ٤٢٠١      )غير مدقق( ٥٢٠١    
   .س.ل      .س.ل    

    ٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠        ٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠    رأس املال املكتتب
    ٢٦,٩٨٥,١٦٠        ٢٦,٩٨٥,١٦٠    االحتياطي القانوين

    ٢٧,٨٦٢,٣٩٧        ٢٢,٤٨١,٥١٢    للبيع احةالتغري املرتاكم يف القيمة العادلة لالستثمارات املالية املت
  )  ٨٥,٤٧٣,٠٩٦(  )  ٨٥,٤٧٣,٠٩٦(  املرتاكمة اخلسائر

    ٦٠٣,٠٨٥,٣٦٦        ٦٠٣,٠٨٥,٣٦٦    ناجتة عن تغريات أسعار الصرف مرتاكمة مكاسب غري حمققة
    -      )  ٤٠,٦١٧,٢٣٨(  الفرتة خسارة صايف

    -          ٣٨٩,٥١٥,٦٤٨    عن تغريات أسعار الصرفالناجتة  غري احملققةمكاسب الفرتة 
    ١,٤٢٢,٤٥٩,٨٢٧        ١,٧٦٥,٩٧٧,٣٥٢    رأس املال املتوفر إمجايل
    ٦١٧,٣٣٩,٨١٠        ٤٩٧,٠٤٥,١١٨    رأس املال املطلوب  إمجايل

   %٢٣٠,٤٢          %٣٥٥,٣٠      (%)س املال أنسبة كفاية ر 

  
  المخاطر وإدارةلقيمة العادلة ا   -٤٢

  :القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية   - أ

  .بيان الوضع املايلدلة للموجودات واملطلوبات املالية املوقوفة بتاريخ ال يوجد فـرق جوهري بني القيمة الدفرتيـة والقيمة العا

  :إدارة خماطر التأمني   -ب

  خماطر التأمني 

ميكن إلدارة خماطر التأمـني مـن خالل متابعة  . قيمة املطلوبات التأمينيةأو  إن خماطر التأمني هي املخاطر اليت يولدها عدم التأكد من حدوث، توقيت
  .ن اإلنتاج اجلديد، متابعة صحة التسعري ومتابعة املطالبات الفعلية مقابل املطالبات املتوقعةتكويو  كمية

ما يستتبع ذلك من مطالبات ذات قيم غري مؤكدة نظرًا إىل طبيعة عقد و  يعترب اخلطر مبوجب أي عقد تأمني احتمال حتقق حدث مؤمن عليه
  .ال ميكن توقعهبالتايل و  التأمني، يكون حتقق هذا اخلطر مفاجئاً 

تسديدات املنافع القيمـة املذكورة حتت و  إن اخلطر األساسي الذي تواجهه شركات التأمني مبوجب عقودها التأمينية هو أن تفوق املطالبات الفعلية
غري قابلة للتأمني، أو  سيئةاالكتتاب بأخطار و  بند املطلوبات التأمينية إضافة إىل احتمال تسعري غري مالئم لألخطار ووضع األقساط غري املناسبة

ا تتعدى املبالغ اليت كانت مقدرة وختتلف األرقام الفعليةو  عليه فإن تواتر املطالباتبناء   املنافع من سنة إىل أخرى عنو  مبالغ املطالباتو  املنافع وحد
  .التقديرات املتوقعة



 

  -  -

ا وقد طـورت الشركة  ىللتأثر بالتغريات اليت تطرأ عل أضف إىل ذلك أنه كلما تنوعت احملفظة التأمينية، كلما كانت أقل عرضة أي من تكوينا
ا ضمن كل فئة من تلك الفئـات لتوسيـع قاعـدة األخطار بغية ختفيض نسبة و  اسرتاتيجية االكتتاب بعقود التأمني لتنويع األخطار التأمينية اليت تقبل 

  .التغري يف النتيجة املتوقعة

تضـع الشركة و  معاجلة احلوادث معـاجلة فعـالةو  معاهدات إعادة تأمني ذات فئة ممتازةو  الل اسرتاتيجية اكتتاب سليمةتدير الشركة أخطارها من خ
  .األسس االكتتابية اليت توفر املعايري املالئمة الختيار األخطار

  ،%١,١٠فرع احلياة : ني بالشكل التايلعلى فروع التأم ٢٠١٥ أيلول ٣٠املنتهية يف  ة أشهرالتسعوقد توزعت احملفظة التأمينية لفرتة 
احلوادث العامة ، %٢,١١، احلريق %٢٥,١٨، الصحي %١٤,٥٨، سيارات شامل %٤٨,٢٧، سيارات إلزامي %٨,١٢بضائع /البحري 
٠,٦٤.%  

  ،%٠,٥١احلياة  فرع: على فروع التأمني بالشكل التايل ٢٠١٤ أيلول ٣٠املنتهية يف  أشهر التسعةوقد توزعت احملفظة التأمينية لفرتة 
، %٠,١٤، السفر %٣,٨٣، احلريق %١٩,٥٣، الصحي %٨,١٦، سيارات شامل %٦١,٤٨، سيارات إلزامي %٥,٨٨بضائع /البحري 

  .%٠,٣٩، اهلندسي %٠,٠٧احلوادث العامة 

  خماطر إعادة التأمني

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

ايف وطبيعة الشركة بتقييم الوضع املايل لشركة إعادة التأمني املتعاقدة معها ويتمحور اهتمامها حول األخطار االئتمانية النامجة عن التوزع اجلغر  تقوم
  .األنشطة والفعاليات لشركات إعادة التأمني

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

  .به يتناسب مع القواعد العملية ومقياس املقارنة العام، واألكثر أمهية، هو االحتفاظ بنسبة سيولة عالية للشركة إن حجم املخاطر احملتفظ

ا جتاه املؤمن هلم أقساطإن عقود  وتبقى الشركة ملتزمة جتاه املؤمن هلم باحلصة املعاد تأمينها حىت يف حال . إعادة التأمني ال حتل الشركة من التزاما
ا وفاءعدم    .شركة التأمني بالتزاما

  

  السوق خماطر  -ـج

أسعار صرف العمالت مبا فيها املخاطر النامجة عن عدم أو  الفوائدأو  اإليرادات النامجة عن املوجوداتأو  ،هذه املخاطر من التغريات يف قيمةتنشأ 
  .املطلوباتو  التطابق بني املوجودات

  

  خماطر السيولة  -د

فإن الشركة الغاية، هلذه . تمثل بالتأكد من توفر سيولة كافية لإليفاء بااللتزامات املرتتبة على الشركة عند استحقاق أية دفعةخماطر السيولة ت إدارةإن 
  .ذلك بشكل دوريو  املطلوبات على حد سواءو  تقوم بقياس التدفق النقدي املتوقع بالنسبة للموجودات



 

  -  -

   خماطر التسليف  -ه

 إن متابعة خماطر التسليف هي من مسؤولية الشركة اليت تتبع مبادئ. جتاه الشركة مانية املدينني من الوفاء بالتزاماتتمثل خماطر التسليف بعدم إمك
 التنويع يف خماطر التسليف يف كافة أقسام الشركة املعرضة لتلك املخاطرو  توجيهية صارمة تأخذ بعني االعتبار معدل التصنيف األدىن للمقرتضني

  .تثمارات وإعادة التأمنيخاصة قسمي االسو 
  

  معدل الفائدة خماطر  -و

اليت هلا تأثري مباشر على املوجودات املنتجة للفوائد واملطلوبات اخلاضعة و  من التغريات اليت حتدث يف معدالت الفوائد السوقية املخاطرتنشأ هذه 
  .قيمة الفوائدو  للفوائد

  خماطر العمليات  -ز

  فشل اإلجراءات التطبيقية الداخلية واألشخاص أو  التأثريات السلبية على العمل الناجتة عن عدم صحةأو  رةإن خماطر العمليات هي خماطر اخلسا
تتم إدارة خماطر العمليات من خالل هيكلية تتطلب حتديد املخاطر وطرق تقييمها حبسب . عن أحداث خارجيةأو  الداخلية للشركة واألنظمة

سرتاتيجية حتدد وتتابع من خالل عملية التخطيط إن املخاطر اال. تقييم ذاتية ملتابعة فعالية هذه اإلجراءاتمن خالل طرق و  تأثريها ونسبة حدوثها
  .السنوية

  العمالت األجنبية خماطر  - ح

  .الشركة بإعداد حتليل احلساسية ملراقبة أثر التغريات على صايف األرباح أواخلسائر يف حال حدوث تغري معقول يف أسعار الصرف تقوم

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

  :الدفرتية لألصول املالية كما يلي القيمة تتلخص
    المطلوبات      الموجودات      
    ن األولكانو   ٣١كما في       أيلول ٣٠كما في       كانون األول  ٣١كما في      أيلول ٣٠كما في       
    ٢٠١٤      )غير مدقق( ٢٠١٥      ٢٠١٤      )غير مدقق( ٢٠١٥      
  .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      
    ٧٤,٣٨٩,٣٥٧    ١٥١,٠٩٧,٥٧٣    ٩١٨,٥٩١,١٣٩    ١,٢٦٩,٦٣٤,٣٢٨  دوالر أمريكي  
      ٥,٩٣٨,٢٢٤    ١,٣٤٨,٠٤٦    ٢٧٠,١٤٤,٣٣٤    ٣٥١,٠٤٥,٣٣٣  يورو  
      ١٥٣,٩٢٢    -       ١٣٠,٠٤٨      ٦٢٦,٦٣٨  جنيه اسرتليين  
   -      ٧,٧٧٧,٨٣٣    -       ١٠٢,٤٦٧  عمالت أخرى   



 

  -  -

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

    والخسائر رباحاألثر على األ        
    كانون األول  ٣١كما في           أيلول ٣٠كما في         
    ٤٢٠١          )غير مدقق( ٥٢٠١        
   .س.ل          .س.ل        
    ٨٤,٤٢٠,١٧٨        ١١١,٨٥٣,٦٧٦    دوالر أمريكي  
    ٢٦,٤٢٠,٦١١        ٣٤,٩٦٩,٧٢٩    يورو  
  )    ٢,٣٨٧(        ٦٢,٦٦٤    جنيه اسرتليين  
    -      )    ٧٦٧,٥٣٧(  عمالت أخرى   

 

  بيان التدفقات النقدية  -٥٢

  :تتوزع فروقات أسعار الصرف اليت مت استبعادها من بيان التدفقات النقدية كما يلي
    )غير مدققة( أيلول ٣٠المنتهية في  أشهر التسعة فترة      

    ٢٠١٤      ٢٠١٥    
    .س.ل      .س.ل    

  ٣,٠١٦,٩٩١       ٩,٣٣٢,٠٤٥   عمالء مدينون
  ١٧,٦١٧,٥٥١        ٤٦,٣٣٧,٨٥٦   أمني املدينةحسابات شركات التأمني وإعادة الت

  ٣,٧١٣,٧٤٦        ٨,٨١١,٦٦٤    أطراف ذات عالقة -ذمم مدينة

   ٤٧,٧٣٠,٢٢٦        ٢٤٨,٩٢٠,٠٣٤   ودائع ألجل لدى مصارف حملية

 )  ٨,١٠٣,٢١٦(  )  ٢٤,٤٣٥,٥٤٠(  حسابات شركات التأمني وإعادة التأمني الدائنة 

 )  ١,٩٨٣,٧٤٥(  )  ١٦,٥١٦,٩٩٣(  دائنون آخرون ومبالغ مستحقة الدفع

  

  المالية المعلوماتالموافقة على   -٦٢

  .٢٠١٥كانون األول   ٩ املالية املرحلية املوجزة يف املعلوماتوافق رئيس جملس اإلدارة على إصدار 


