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  ٢٠٠٧  /١٢/  ٣١يف  عن السنة املالية املنتهية القوائم املالية
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   للتـأمنياملتحدةالشـركة 
   )مغفلةشركة مسامهة ( 

  سوريةالعربية ال اجلمهورية ـ دمشق 
    

  عن السنة املالية املنتهية يف القوائم املالية
  ٢٠٠٧  /١٢/  ٣١يف 

   عليهامراقب احلساباتوتقرير 
  

  فهرس احملتويات
  

  رقم الصفحة   البيـــــان
  
  ٢-١  تقرير مراقب احلسابات -
  
  ٤-٣   امليزانية -
  
  ٥   قائمة الدخل -
  
  ٦  قائمة التغريات يف حقوق املسامهني -
  
  ٨-٧   قائمة التدفقات النقدية -
  
  ٣٧-٩    املتممة للقوائم املالية اإليضاحات-

 ـــــــــــــــــــــــ
 



 
 
 
 

  

  
 
 
 
 

  تقرير مراقب احلسابات
 
 

  احملترمني   مسامهي الشركة املتحدة للتأمني/ السادة إىل 
  دمشق –  شركة مسامهة مغفلة–الشركة املتحدة للتأمني   

 

 تقرير على القوائم املالية
  

وكذا   ٢٠٠٧ /١٢/ ٣١يف كما   امليزانيةاملتمثلة يف  شركة مسامهة مغفلة-للشركة املتحدة للتأمنياملرفقة  القوائم املاليةراجعنا 
وملخص أهم  املنتهية يف ذلك التاريخاملالية  السنة التدفقات النقدية عن قائمةواملسامهني التغريات يف حقوق قائمة  الدخل وقائمة

   .السياسات احملاسبية املتبعة واإليضاحات األخرى 
     

  مسئولية اإلدارة عن القوائم املالية
أنظمة التأمني قوانني وو، املالية للمعايري الدولية للتقارير القوائم املالية طبقاً وسالمة عرض  إعداد إدارة الشركة مسئولة عن

 وسالمة وتطبيق واحلفاظ على نظام رقابة داخلية متعلق بإعداد ميموتشمل هذه املسئولية تص. يف اجلمهورية العربية السورية النافذة 
، وكذا اختيار وتطبيق سياسات حماسبية مناسبة أو األخطاء بسبب الغش كانت مؤثرة سواء مالية ال حتتوي على أخطاء عرض قوائم 

  . وإعداد تقديرات حماسبية معقولة يف ظل الظروف السائدة 
  

  مسئولية مراقب احلسابات
.  ملعايري املراجعة الدولية وقد متت مراجعتنا وفقاً . وء مراجعتنا هلا يف ضالقوائم املاليةإبداء الرأي على هذه يف مسئوليتنا تتمثل 

 القوائم املالية فيما إذا كانتختطيط وأداء املراجعة للحصول على تأكيد مناسب وتطلبات آداب املهنة مبأن نلتزم عايري هذه املوتتطلب 
   . حتريف جوهريال حتتوي على 

  

وتعتمد ،  بالقوائم املالية الواردة واإلفصاحاتباملبالغ تتعلق  أداء إجراءات للحصول على أدلة مراجعةوتتضمن أعمال املراجعة 
الغش بسبب  كانالتحريف اجلوهري بالقوائم املالية سواء حدوث خطار أ تقييم مبا يف ذلك ناعلى حكماليت يتم اختيارها اإلجراءات 

ة عرض القوائم املالية من قبل وسالم يف احلسبان الرقابة الداخلية املتعلقة بإعداد نأخذ .. تقييم تلك األخطاروعند .  األخطاء أو
  ى مدى فعالية الرقابة ليس بغرض إبداء رأي علو من أجل تصميم إجراءات املراجعة املناسبة يف ظل الظروف السائدة الشركة

 أعدت مبعرفة لتقديرات اهلامة اليتمعقولية السياسات احملاسبية املطبقة و املدى صحةكما تتضمن أعمال املراجعة أيضاً تقييماً ، الداخلية 
   .  القوائم املاليةاإلدارة وكذلك سالمة العرض الذي قدمت به 

                                 .القوائم املالية إلبداء رأينا على أساسكأدلة املراجعة اليت حصلنا عليها كافية ومناسبة ونرى أن 





  ٣

   للتـأمنياملتحدةشركـة ال
   )مغفلةشركة مسامهة (     

  العربية السورية ـ اجلمهورية  دمشق

  
   ةـــامليزاني

  ٢٠٠٧ / ١٢/  ٣١ يف كما
        
   

  ٣١/١٢/٢٠٠٧  احـإيض
  )معدلة ( 
٣١/١٢/٢٠٠٦  

  ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة  مــرق  املوجودات

        

  ٦٥ ١٠٩ ٢٦٣  ١٣٠ ٠٤٧ ٨٩١  )٣(  الصندوقبنقدية لدى البنوك و

  ٦٧٤ ٨٦٠ ٨٥٥  ٨٠٤ ٠٦١ ٩٦٢  ) ٤(  ودائع ألجل لدى البنوك

  ٣١ ٥٦٣ ٦٥١  ٩٠ ٤٣٦ ٦٩٩  ) ٢/١٦،٥(  )بالصايف ( عمالء ال

  -    ١ ٨٣٦ ٢٦٥  )٢/٥(  تأمنيالتأمني وإعادة الشركات 

  ٣١ ٦٣٤ ١٩٣  ١٧٠ ٥٦٨ ٣٥٠  )٢/٦،٦(  حصة معيدي التأمني من االحتياطات الفنية

  ٨ ٥٧٥ ٥٤٢      ١٧ ٧٥٤ ١٤٩   )٧/١(   ذوي عالقةاملستحق على أطراف

  ١٦ ٠٠٠ ٠٠٠   ١٦ ٠٠٠ ٠٠٠  )٧/٣(  فروق عملة / ذمم مسامهني 

    ١٨ ٠٠١ ٣٥٤    ٢٤ ٤٨٩ ٧١٧  )٢/١٦،٨(  حسابات مدينة أخرى

    ٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠    ٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠   )١١(    هيئة االشراف على التأمني -وديعة جممدة 

  ١١٥ ٧٠٥ ٧٩٤  ١٧٧ ١٦١ ٧٩٥  )٩ ،٢/١٢، ٢/١١(  ) بالصايف ( املمتلكات الثابتة 

    ١٠ ٠٨٥ ٧٢٦    ١٢ ٨٢٤ ٣٥٦  )٢/١٣،١٠(  األصول الغري ملموسة

   ٩٩٦ ٥٣٦ ٣٧٨  ١ ٤٧٠ ١٨١ ١٨٤    جمموع املوجودات
  









  ٧

  الشركـة املتحدة للتـأمني
  )شركة مسامهة مغفلة ( 
  العربية السوريةـ اجلمهورية دمشق 

  

  ةـات النقديـة التدفقـقائم
  ٢٠٠٧ /٣١/١٢السنة املالية املنتهية يف عن 

  

إيضاح 
  رقــم

٣١/١٢/٢٠٠٧ 
   ليـرة سوريـة

عن الفترة  )معدلة(

 ٤/٦/٢٠٠٦من 
   ٣١/١٢/٢٠٠٦وحىت

  ليـرة سوريـة
        التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل 

   ٩ ٨٩١ ٢٠٣     ٨١ ٠٥٢ ١٩١    ضريبة الدخل  ترتيل الفترة قبل /صايف ربح العام 
        تسويات ملطابقة صايف الربح مع صايف التدفقات النقدية

         التشغيلمن أنشطة
     ٦٨٤ ٦٠٦      ٥ ١٤٥ ٣٣١  ) ٩ (  إهالك ممتلكات ثابتة 

    ٤ ٢٧٤      ٤ ٤٦٨ ٠٤٠  ) ١٠ (  إطفاء أصول غري ملموسة
  -      ٥ ٧٤٩ ٨٠٠    خمصص قضايا

       -          ١ ٨٢٣ ٧١٢   )٥(   خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها 
    ١٠ ٥٨٠ ٠٨٣    ٩٨ ٢٣٩ ٠٧٤  صايف الربح من أنشطة التشغيل قبل التغري يف راس املال العامل 

        التغيري يف رأس املال العامل 
   )٣١ ٥٦٣ ٦٥١( )    ٦٠ ٦٩٦ ٧٦٠(    يف العمالء) الزيادة ( 
  -  )    ١ ٨٣٦ ٢٦٥(      ةيف شركات التأمني وإعادة التأمني ـ مدين) الزيادة ( 

) ٣١ ٦٣٤ ١٩٣(  )١٣٨ ٩٣٤ ١٥٧ (    حصة معيدي التأمني يف االحتياطات الفنية 
  )  ٨ ٥٧٥ ٥٤٢(   )    ٩ ١٧٨ ٦٠٧ (    يف املستحق على أطراف ذوي عالقة) الزيادة ( 
   ) ١٦ ٠٠٠ ٠٠٠(  -  )٧/٣(  يف ذمم املسامهني) الزيادة ( 
  )١٨ ٠٠١ ٣٥٤(   )    ٦ ٤٨٨ ٣٦٣ (    يف حسابات مدينة أخرى ) الزيادة ( 
     )٩٥ ١٩٤ ٦٥٧(  )١١٨ ٨٩٥ ٠٧٨ (  

    ٧ ٩٤٤ ٢٢٥     ١١٠ ١٣٤ ٦٩٩    عادة التأمني ـ دائنةالزيادة يف شركات التأمني وإ
    ١٢ ٦١٠      ٦ ٤٤٦ ٤٩٣    الزيادة يف عمالء ـ أرصدة دائنة

    ٤٤ ١٦٨ ٠٨٩  )   ٣٧ ٧١٩ ٩٢٤ (    الزيادة يف املستحق لألطراف ذوي العالقة ) النقص ( 
    ١٣ ٩٥٩ ١٨٠      ١٩ ٨٥٠ ٣٦٧    الزيادة يف حسابات دائنة أخرى

    ٧٠ ٥٦١ ٠٧١   ٢٨٨ ١٣١ ١٨٠    االحتياطيات الفنية 
    ٤١ ٤٥٠ ٥١٨     ٢٦٧ ٩٤٧ ٧٣٧    التدفقات النقدية الناجتة من أنشطة التشغيل

  





  ٩

 
  الشركـة املتحدة للتـأمني

   )مغفلةشركة مسامهة (     
  العربية السورية ـ اجلمهورية دمشق 

  

  للقوائم املاليةتممة امليضاحات اإل
  ٢٠٠٧/  ١٢/  ٣١يف املالية املنتهية  السنة عن 

    عن الشركةنبذة - ١
 

ـ             -١/١   س الـوزراء رقـم     الشركة املتحدة للتأمني هي شركة مسامهة مغفلة تأسست مبوجب قرار رئاسة جمل
لعـام   ) ٦٨(  ، وذلك بناء على أحكام املرسوم التشريعي رقم          ٢٠٠٦ / ٢ / ٦بتاريخ  ) م و    / ١١( 

 ولألنظمة اليت تضعها هيئة االشراف علـى        ٢٠٠٥لعام   ) ٤٣(  التشريعي رقم     وأحكام املرسوم  ٢٠٠٤
لنهري والطريان والتأمني جبميع    بغرض تأمني احلوادث واملسئوليات والتأمني البحري والربي وا       . التامني  

  . أنواعه وفروعه املنصوص عليها قانوناً 
  

  بتـاريخ   ) ١٤٦٣١( سجلت الـشركة يف الـسجل التجـاري مبحافظـة دمـشق حتـت رقـم                  -٢/١
 هيئة اإلشـراف علـى      من وحصلت الشركة على الترخيص مبزاولة أعمال التأمني         ٢٠٠٦ / ٥ / ١٨

تزاول الشركة نـشاطها بـاملركز       . ٢٠٠٦ / ٦ / ٤بتاريخ   ) ١٠٠ / ٢٧( التأمني مبوجب قرار رقم     
  .  الالذقية ، طرطوس  محص ،،حلب بكل من مدن ع والرئيسي مبدينة دمشق باإلضافة إىل فر

  

  وملخص أهم السياسات احملاسبية  أسس إعداد القوائم املالية  -٢
  
   أسس إعداد القوائم املالية -١/٢

  

وطبقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية الـصادرة       ،  وفقاً ملبدأ التكلفة التارخيية     ة   إعداد القوائم املالي   يتم  -أ
 وتفسريات اللجنـة الدائمـة      ٢٠٠٧ / ١٢/  ٣١مبعرفة جملس معايري احملاسبة الدولية السارية كما يف         

والقـوانني   ٢٠٠٧ / ١٢/  ٣١لتفسري معايري التقارير املالية الدولية التابعة للمجلس والسارية كما يف           
 .النافذة يف اجلمهورية العربية السوريةوأنظمة التأمني 

 .مت إعداد وعرض البيانات املالية باللرية السورية   -ب
  .٢٠٠٨  / ٤/  ٩مت إعتماد القوائم املالية من جملس اإلدارة بتاريخ   -ج
  بـاراً مـن أو     وفيما يلي بيان بالتعديالت على املعـايري والتفـسريات الواجبـة التطبيـق إعت               -د

 : ٢٠٠٧  /١/  ١ بعد



  )شركة مسامهة مغفلة ( ة املتحدة للتأمني الشرك
   اجلمهورية العربية السورية –دمشق 

   اإليضاحات املتممة للقوائم املالية ـتابع 
  ٢٠٠٧ / ١٢ / ٣١يف 

  

  ١٠

  

واخلاص بإفصاحات األدوات املالية ومبا ميكن مستخدمي ) ٧(معيار التقارير املالية الدولية رقم  -
القوائم املالية من تقييم أمهية األدوات املالية ملوقف الشركة املايل ونتائجها وكذلك طبيعة ومدى 

تعرض هلا الشركة ، ومت تضمني هذه اإلفصاحات املخاطر الناجتة عن األدوات املالية اليت ت
بالقوائم املالية ، وعلى الرغم من عدم وجود تأثري على املوقف املايل أو نتائج األعمال ، فقد مت 

 .تعديل األرقام املقارنة عند إقتضاء احلاجة لذلك 
ذي يتطلب من ـ تعديالت ـ واخلاص بعرض البيانات املالية وال) ١(معيار احملاسبة الدويل رقم  -

الشركة تقدمي إفصاحات جديدة متكن مستخدمي القوائم املالية من تقييم أهداف وسياسات 
 .وإجراءات الشركة إلدارة رأس املال 

 
باإلضافة للتفسريات التالية واليت أصبحت واجبة التطبيق للفترات السنوية اليت تبدأ يف أو بعد أول مارس 

 ات جوهرية على السياسات احملاسبية للشركة أو اإلفصاحات  ومل ينتج عن تطبيقها أي تغري٢٠٠٦
  :بالقوائم املالية 

 

تطبيق أسلوب إعادة العرض مبوجب ) : ٧(تفسري جلنة املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية رقم  -
التقرير املايل يف اإلقتصاديات ذات التضخم املرتفع والواجب ) ٢٩(معيار احملاسبة الدويل رقم 

  .٢٠٠٦لتطبيق إبتداًء من أول مارس ا
نطاق املعيار الدويل إلعداد التقارير ) : ٨(تفسري جلنة املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية رقم  -

  .٢٠٠٦والواجب التطبيق إبتداًء من أول مايو ) ٢(املالية رقم 
دة تفسري املشتقات الضمنية إعا) : ٩(تفسري جلنة املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية رقم  -

  .٢٠٠٦والواجب التطبيق إبتداًء من أول يونيو 
إعداد التقارير املالية املرحلية ) : ١٠(تفسري جلنة املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية رقم  -

  .٢٠٠٦وإخنفاض القيمة والواجب التطبيق إبتداًء من أول نوفمرب 
  

  تفسريات التالية والصادرة من قبل جملس معايري احملاسبة الدولية قبل هذا ومل يتم تطبيق املعايري وال
  : ومل يسري العمل ا يف تاريخ إعداد القوائم املالية ٢٠٠٧ ديسمرب ٣١

 

واخلاص بالقطاعات التشغيلية والواجب التطبيق ) ٨(املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية رقم  -
  .٢٠٠٩إبتداًء من أول يناير 

 ٢٠٠٧واخلاص بعرض البيانات املالية واملعدل خالل عام ) ١(ر احملاسبة الدويل رقم معيا -
  .٢٠٠٩والواجب التطبيق إبتداًء من أول يناير 

 ٢٠٠٧واخلاص بتكاليف اإلقتراض واملعدل خالل عام ) ٢٣(معيار احملاسبة الدويل رقم  -
  .٢٠٠٩والواجب التطبيق إبتداًء من أول يناير 



  )شركة مسامهة مغفلة ( ة املتحدة للتأمني الشرك
   اجلمهورية العربية السورية –دمشق 

   اإليضاحات املتممة للقوائم املالية ـتابع 
  ٢٠٠٧ / ١٢ / ٣١يف 

  

  ١١

واخلاص بترتيبات إمتياز تقدمي ) ١٢(عايري الدولية إلعداد التقارير املالية رقم تفسري جلنة امل -
  .٢٠٠٨اخلدمات والواجب التطبيق إبتداًء من أول يناير 

) ١٩(، ومعيار احملاسبة الدويل رقم ) ١٤(تفسري جلنة املعايري الدولية إلعداد التقارير املالية رقم  -
افع املوظفني واحلد األدىن ملتطلبات التمويل وتفاعلهما بشان حدود املوجودات الناشئة عن من

  .٢٠٠٨والواجب التطبيق إبتداًء من أول يناير 
  

وال تتوقع الشركة أن ينتج عن تطبيق هذه املعايري وكذا التفسريات تأثري جوهري على املبالغ 
  .واإلفصاحات خالل الفترة املالية موضع التقرير اليت ستطبق فيها 

 
   يرات واألحكام احملاسبية اهلامةالتقد-هـ

 ذات أثر يف تطبيق وافتراضات القوائم املالية يتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات إعدادإن 
 املالية يف تاريخ القوائم املالية وكذلك على قيم وااللتزاماتالسياسات وكذا أرصدة األصول 

 على اخلربة السابقة للشركة وعوامل راضاتواالفتوتستند تلك التقديرات ، اإليرادات واملصروفات 
أخرى عديدة تعتربها الشركة معقولة يف ظل الظروف السائدة واليت تشكل نتائجها األساس عند 

 .لذلك قد ختتلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات ،  وااللتزامات القرار بشأن قيم األصول اختاذ
كما يتم إثبات التغريات ،  للمراجعة بصورة مستمرة افتراضاتوختضع التقديرات وما يتعلق ا من 

  .يف التقديرات احملاسبية يف الفترة اليت حدث فيها التغيري وأية فترات مستقبلية 
  
  ترمجة العمالت األجنبية  -٢/٢

للرية ل ويتم ترمجة املعامالت اليت تتم بالعمالت األجنبية باللرية السوريةمتسك الشركة حساباهتا 
ى أساس أسعار الصرف السائدة وقت التعامل ويف تاريخ امليزانية يتم ترمجة أرصدة  علالسورية

األصول وااللتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعمالت األجنبية على أساس أسعار الصرف السائدة يف 
  .ذلك التاريخ وترحل الفروق الناجتة من ربح أو خسارة لقائمة الدخل 

  

  حتقق اإليراد  -٢/٣
ويتم إثبات العموالت املكتسبة واملدفوعة دات وثائق التأمني عند إصدار وثيقة التأمني ، تثبت إيرا

  .كما يتم إثبات فوائد الودائع لدى البنوك طبقاً ملبدأ االستحقاق عند حتقق األقساط اخلاصة ا ، 
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  التعويضات  -٢/٤
ومصاريف تعديل اخلسائر ثة تتضمن املبالغ الدائنة على حاملي العقود واألطراف الثالالتعويضات 

ذات الصلة مطروحاً منها قيمة املخالفات من احلادث وأي مبالغ أخرى مستردة وتقيد يف قائمة 
  . عند تكبدها  الدخل

  

إمجايل التعويضات غري املدفوعة متثل التكلفة التقديرية للمطالبات املتكبدة ولكن مل تسدد كما يف 
 إحتياطي التعويضات للمطالبات املبلغ عنها وغري املسددة كما يف وحيتسب. تاريخ امليزانية العمومية 

باإلضافة لذلك ، يتم تسجيل إحتياطي . تاريخ امليزانية املعمومية على أساس تقدير كل حالة مبفردها 
تعويضات احلوادث اليت حدثت ومل يبلغ عنها كما يف تاريخ امليزانية العمومية بناء على النسبة احملددة 

  .  هيئة اإلشراف على التأمني من قبل
  

يدرج أي فرق بني االحتياطيات يف تاريخ امليزانية العمومية واملبالغ املدفوعة واالحتياطيات خالل 
 . السنة التالية ضمن حساب أموال التأمني لتلك السنة 

 
   إعادة التأمنيعقود   -٢/٥

إعادة التأمني مع بإبرام إتفاقيات  يف سبيل تقليل خطر التعرض ملطالبات مالية كبرية تقوم الشركة
شركات تأمني وإعادة تأمني األخرى وذلك من صايف األقساط بعد خصم الرسوم والضرائب 

  .والتكاليف املباشرة املتعلقة ا 
  

 عمليات إعادة التامني عمليات إعادة التامني النسيب وغري النسيب وجتاوز اخلسائر وتتضمن
  واإلختياري  

عادة التأمني للشركة من إلتزاماهتا حلاملي الوثائق ، حيث أن فشل معيدي التأمني يف ال تعفي عقود إ
الوفاء يف إلتزاماهتم قد يؤدي غلى خسائر يف الشركة وبالتايل يتم تكوين خمصصات للمبالغ غري 

  . القابلة للتحصيل 
  

لتزامات املترتبة على تلك إن املطالبات املدينة من معيدي التأمني يتم تقييمها بطريقة متوافقة مع اال
يتم إدراج هذه املبالغ يف امليزانية العمومية حتت مسمى . املطالبات وطبقاً لبنود عقد إعادة التأمني 

ويف حال دفع هذه املطالبات من ) حتت التسوية تعويضات ( حصة معيدي التأمني من اإلحتياطيات 
لتأمني واخلاصة باملطالبة املدفوعة إىل االرصدة قبل الشركة يتم حتويل املبالغ املطلوبة من معيدي ا

  . املدينة من شركات إعادة التأمني 



  )شركة مسامهة مغفلة ( ة املتحدة للتأمني الشرك
   اجلمهورية العربية السورية –دمشق 

   اإليضاحات املتممة للقوائم املالية ـتابع 
  ٢٠٠٧ / ١٢ / ٣١يف 

  

  ١٣

  
ا تتحقق األقساط الناجتة من إعادة التأمني املتعاقد عليها يتم حتقيقها كإيرادات بنفس الطريقة اليت 

  .إذا اعتربات إعادة التأمني نشاط مباشر للشركة 
  

ا كان ذلك ضرورياً تقوم الشركة بإجراء تقييم لتحديد وجود يف تاريخ كل ميزانية عمومية وكلم
يف حال وجود دليل إلخنفاض . أي مؤشر إلحتمال اخنفاض قيمة أي من موجودات إعادة التأمني 

يف حال زيادة القيمة الدفترية ملوجودات إعادة . القيمة تقوم الشركة بتقدير املبلغ املمكن استرداده 
ن إسترداده منها تعترب فيمة املوجودات قد اخنفضت فيتم ختفيضها إىل املبلغ التأمني عن املبلغ املمك
  . املتوقع استرداده منها 

 

    )أخطار سارية وتعويضات ( حصة معيدي التأمني من االحتياطيات الفنية    -٢/٦
يتم احتساب حصة معيدي التأمني من األخطار السارية على أساس امجايل أقساط إعادة التأمني 

ويتم احتساب حصة معيدي . صادرة هلم مضروباً بنسب احتساب احتياطي األخطار السارية ال
  الفعلية املقدمة هلم ونصيبهم من تلك التعويضات النسب التأمني من احتياطي التعويضات على أساس 

  

  احتياطي األخطار السارية   -٢/٧
وذلك وفقاً ط السارية احملتفظ ا يتم احتساب احتياطي األخطار السارية بنسبة من إمجايل األقسا

  : للنسب اليت مت حتديدها من هيئة االشراف على التأمني وذلك كما يلي 
  %٤٠        التأمينات العامة    -
   %٢٥     بضائع -التأمني البحري واجلوي    -
   %٤٥      تأمني السيارات االلزامي    -
  %١٠٠    وثائق التامني طويل األجل    -
  

  سايب لفرع التأمني على احلياة تياطي احلاالح  -٢/٨
  . من إمجايل األقساط ومل تعتمد على خبري اكتواري  % ) ٦٠(  بتكوين إحتياطي حسايب بنسبة الشركة تقوم

  

  احتياطي التعويضات حتت التسوية   -٢/٩
التعويضات اليت أخطرت ا الشركة بقيمة  التعويضات حتت التسوية احتياطييتم تكوين 
  .خ امليزانية واملوقوفة بتاري
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  ة مل يبلغ عنهاث مفترضإحتياطي التعويضات حلواد -٢/١٠
من إحتياطي  %) ١٥( مل يبلغ عنها بنسبة مفترضةيتم تكوين إحتياطي التعويضات حلوادث 

  .   أيهما أكربمن إمجايل األقساط % ) ٧, ٥( أو التعويضات حتت التسوية 
  
  املمتلكات الثابتة واالهالك   -٢/١١

متلكات الثابتة بتكلفتها التارخيية ناقصاً جممع اإلهالك وأي إخنفاض يف قيمة تلك املمتلكات تظهر امل
بطريقة القسط الثابت وحتميله على  ـفيما عدا األراضي  ـويتم إهالك املمتلكات  ـإن وجد  ـ

سنوياً والذي يعاد النظر فيها  لتلك املمتلكات األعمار اإلنتاجية املقدرةقائمة الدخل وعلى مدى 
  : طبقاً لآليت 

  

 العمر اإلنتاجي املقدر بالسنوات ـانـــالبيـ
   سنة ٣٣, ٣٣  املباين 

  سنوات٥ سياراتال
 سنوات ١٠ ومفروشاتأثاث 

  سنوات٥ جتهيزات ومعدات الكترونية
  ) مدة عقد االجيار (  سنوات ٥  على مباين الغري مقامة ديكورات 

  

    التنفيذمشاريع قيد -٢/١٢
 وعندما ضمن املمتلكات الثابتة قيد املبالغ اليت يتم إنفاقها على إنشاء أو شراء املمتلكات الثابتة يتم

  . يصبح األصل الثابت صاحل لالستخدام ويبدأ إهالكه بدأً من تاريخ التشغيل الفعلي 
  

  ل الغري ملموسة األصو - ٢/١٣
  

   حق االنتفاع  -
وقد مت تقدير العمر املتوقع . من وكيل تأمني   اقتناء حمفظة تأمينيةبتكلفة حق االنتفاعسجل 

   .٢٠٠٧وعلى أن يتم اطفاءه ابتداء من عام للمحفظة التأمينية بثالث سنوات 
  

     اآليلبرنامج احلاسب  -
يظهر برنامج احلاسب اآليل بالقيمة الصافية واليت تساوي التكلفة ناقصاً جممع اإلطفاء ويتم 

فات اإلطفاء على قائمة الدخل وفقاً لطريقة القسط الثابت وعلى مدى احلياة حتميل مصرو
  . اإلنتاجية املقدرة لربنامج احلاسب اآليل وهي مخس سنوات 
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اإلطفاء للموجودات الغري ملموسة اليت هلا عمر إنتاجي حمدد يف وطريقة ويعاد النظر يف فترة 

  .اية كل سنة مالية على األقل 
  

    التدفقات النقديةقائمة  - ٢/١٤
تتبع الشركة الطريقة غري املباشرة عند إعداد قائمة التدفقات النقدية حيث يتم تسوية صايف الربح أو 

  . مع صايف األموال من أنشطة التشغيل و االستثمار و التمويل اخلسارة
  

   يف قيمة األصولاالخنفاض  - ٢/١٥
يف تاريخ  ـحسب األمهية النسبية  ـلألصول تقوم الشركة بإعادة دراسة وفحص لألرصدة الدفترية 

  ويف حالة وجود هذا ، امليزانية من أجل حتديد ما إذا كان هناك مؤشر إلخنفاض يف قيمة تلك األصول 
حتميل قائمة الدخل يتم املؤشر يتم تقدير القيمة اإلستردادية لتلك األصول ومقارنتها بالقيمة الدفترية و

كما  . يمة األصل فيما إذا زادت القيمة الدفترية عن القيمة االستردادية بأي خسارة يف اإلخنفاض يف ق
يتم اإلعتراف بقيمة الزيادة يف األصول ، واليت سبق ختفيضها ، بقائمة الدخل حبيث ال تؤدي تلك 

  . الزيادة إىل زيادة قيمة األصل عن قيمته األصلية قبل اإلخنفاض 
  

  خرى  العمالء واحلسابات املدينة األ  - ٢/١٦
ناقصاً قيمة أي اخنفاض يف قيمتها يف املطفأة  يظهر بندي العمالء واحلسابات املدينة األخرى بالتكلفة

  .تاريخ القوائم املالية 
  

  أخرى وأرصدة دائنة  دائنون - ٢/١٧
  . يف تاريخ القوائم املالية املطفأة   األخرى بالتكلفةالدائنون واألرصدة الدائنةيظهر بند 

  
  

  ضرائب  ال - ٢/١٨
والذي حدد ٢٠٠٥لعام  ) ٤٣( للمرسوم التشريعي رقم حتسب الضرائب املستحقة على الشركة طبقاً  

  . من صايف األرباح اخلاضعة للضريبة بدون إضافات أخرى  % ) ١٥( الضريبة مبعدل 
  
 احملاسبة الدويل  فإن تطبيق ما ورد بشأن الضرائب املؤجلة مبعيارسوريانظراً لطبيعة احملاسبة الضريبية يف  

ويف حالة نشأة أصول ضريبية مؤجلة . للضرائب على الدخل الينشأ عنه عادة التزامات ضريبية مؤجلة 
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عن تطبيق املعيار فإن هذه األصول ال تدرج إال عندما تكون هناك طمأنينة كافية أن هذه األصول 
  .سيتم حتقيقها يف املستقبل املنظور 

  
   خمصصات  - ٢/١٩

صص لاللتزامات احلالية سواء كانت قانونية أو تعاقدية كنتيجة ألحداث متت يف املاضي يتم تكوين خم
واليت من املرجح حدوث تدفقات نقدية خارجة لتسوية هذه اإللتزامات وذلك يف ضوء الدراسات 

  . لتقدير مبلغ اإللتزامات الشركةالتفصيلية املعدة من قبل 
  

   تعويضات اية اخلدمة - ٢/٢٠
سجلة يف التأمينات االجتماعية يف اجلمهورية العربية السورية وتدفع الشركة اشـتراكات            الشركة م 

 الشركة جتاه املوظفني فيما يتعلق بتعويـضات        التزاماتإن  . التأمينات االجتماعية نيابة عن املوظف      
ماعية خـالل   إن كلفة التأمينات االجت   . اية اخلدمة حمصورة باملبالغ املدفوعة للتأمينات االجتماعية        

  .      املدة هي مقدمات كمقابل للخدمات اليت قدمها املوظفني خالل نفس املدة 
  

  ٣١/١٢/٢٠٠٦  ٣١/١٢/٢٠٠٧  
  ليـرة سوريـة   ليـرة سوريـة   

 الصندوقنقدية لدى البنوك وب - ٣
  

  ٢٢ ٥٢٩ ٠٨٣  ٨٠ ٦٩٩ ٨٩٢   عمالت أجنبية–بنوك حسابات جارية 
  ٣٩ ٧٨٧ ١٦٧  ٤٩ ٢٩١ ٨٥٩   عملة حملية–بنوك حسابات جارية 
  ١١٧ ٢٥٠  -  شيكات حتت التحصيل

    ٢ ٦٧٥ ٧٦٣    ٥٦ ١٤٠  نقدية بالصندوق 
  ٦٥ ١٠٩ ٢٦٣  ١٣٠ ٠٤٧ ٨٩١    

 ودائع ألجل لدى البنوك - ٤
 

 بنسبة فائـدة   ملدة سنة تبدأ     لرية سورية _ ودائع ألجل   
  ٤٢٠ ٠٠٠ ٠٠٠  ٤٥٤ ٥٨٦ ٤٨٢  سنوياً %) ٩ ( 

الثة أشهر بنسبة فائدة ملدة ث لرية سورية_ ودائع ألجل 
   سنوياً % ) ٧و  % ٦( تترواح بني 

  
٢٥٤ ٨٦٠ ٨٥٥    ٣٤٩ ٤٧٥ ٤٨٠   

  ٦٧٤ ٨٦٠ ٨٥٥    ٨٠٤ ٠٦١ ٩٦٢  
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  ٣١/١٢/٢٠٠٦  ٣١/١٢/٢٠٠٧  
  ليـرة سوريـة   ليـرة سوريـة   

  )بالصايف ( العمالء  -٥
  

  ٣١ ٥٦٣ ٦٥١  ٩٢ ٢٦٠ ٤١١  العمالء 
    -    )   ١ ٨٢٣ ٧١٢(   خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها 

  ٣١ ٣٥٦ ٦٥١    ٩٠ ٤٣٦ ٦٩٩    
 

  ات الفنيةيحصة معيدي التأمني من االحتياط  -٦
  

إحتياطي األخطار   
  السارية واحلسايب

احتياطي التعويضات 
  حتت التسوية

  احتياطي احلوادث 
  غري املبلغ عنها

  اإلمجايل
٣١/١٢/٢٠٠٧  

  اإلمجايل
٣١/١٢/٢٠٠٦  

  ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة  ـرة سوريـةلي  ليـرة سوريـة  البيـــان 
  ٢ ٦٤٢ ١٩٨  ١٨ ٧٩٧ ٨٦١  ٣ ٥٤٨ ٥٠٦  ٣ ٤٢٠ ٩٨٤  ١١ ٨٢٨ ٣٧١  البحري
  ٣٢ ٨٠٠  -  -  -  -  السيارات
  ١٦ ٠٨٨ ٨٤٩  ٧١ ٦٤١ ٨٤٤  ١٠ ١٣٥ ٦٧٥  ٧ ٤٤٩ ٢٣٦  ٥٤ ٠٥٦ ٩٣٣  احلريق
  ٧٦٠ ٦١١  ٤٠ ٥٠٤ ٨٩٩  ٦ ٣٤٥ ٧٢٤  ٣١٥ ٣١٥   ٣٣ ٨٤٣ ٨٦٠  اهلندسي
  ٩ ٢٣٤ ٧٧٦  ٢١ ٢٨٦ ٦٠١  ٢ ٧٩١ ٦٤٥  ٣ ٦٠٦ ١٨٣  ١٤ ٨٨٨ ٧٧٣  الصحي

  ٢٠١ ٥٨١  ٥ ٣٩٢ ٨٨٣  ٨١٥ ١٣٨   ٢٣٠ ٣٤٠  ٤ ٣٤٧ ٤٠٥ احلوادث واملسؤوليات
  ٣٩٤ ٣٥٤   ٤ ٦٠٠ ٠٠٧   ٤٢٧ ٧٧٩  ٧٥٠ ٠٠٠  ٣ ٤٢٢ ٢٢٨  احلياة
  ٢ ٢٧٩ ٠٢٤  ٦ ٦٥٠ ٨٠٩  ٨٩٧ ١٢٨   ٩٦٩ ٠٠٠   ٤ ٧٨٤ ٦٨١  السرقة
  -    ١ ٦٩٣ ٤٤٦   ٢٦٧ ٨٦٣   -     ١ ٤٢٦ ٠٦٠  سفر 
٣١ ٦٣٤ ١٩٣ ١٧٠ ٥٦٨ ٣٥٠   ٢٥ ٢٢٨ ٩٨١   ١٦ ٧٤١ ٠٥٨  ١٢٨ ٥٩٨ ٣١١  ٢٠٠٧ / ١٢ / ٣١   
٣١ ٦٣٤ ١٩٣      ٣٢١ ٠٧٥  ٢ ١٤٠ ٥٠٠  ٢٩ ١٧٢ ٦١٨  ٢٠٠٦ / ١٢ / ٣١   

  

   املعامالت مع األطراف ذوي العالقة  -٧
  

واملـديرين التنفيـذيني    عـضاء جملـس اإلدارة      يتمثل األطراف ذوي العالقة يف املسامهني الرئيسيني وأ       
  . اليت ميلكوا سيطرة أو تأثري جوهري عليها الشقيقة والشركات 

  

  املستحق على ومن األطراف ذوي العالقة  ٧/١
 ، وهذه الوثائق يتم إصدارها      لألطراف ذوي العالقة  تقوم الشركة بإصدار وثائق بكافة أنواعها       

املهنية اخلاصة بالنشاط التأميين واملطبقة على بـاقي عمـالء          مبا يتماشى مع القواعد واألعراف      
كما تتضمن هذه املعامالت معامالت جتارية وخدمية أخرى خمتلفـة وتـتم هـذه              . الشركة  



  )شركة مسامهة مغفلة ( ة املتحدة للتأمني الشرك
   اجلمهورية العربية السورية –دمشق 

   اإليضاحات املتممة للقوائم املالية ـتابع 
  ٢٠٠٧ / ١٢ / ٣١يف 

  

  ١٨

املعامالت طبقاً لشروط ال ختتلف عن مثيلتها من املعامالت مع الغري ، والتـايل بيـان بـأهم                  
 وأرصـدهتا يف    ٣١/١٢/٢٠٠٧الية املنتهيـة يف     املالسنة  املعامالت وطبيعتها وحجمها خالل     

  : هذا التاريخ 
  
  

  )معدلة(      
  الرصيد يف  العام التعامل خالل   الرصيد يف

 ٢٠٠٧ / ١٢ / ٣١  دائن  مدين  ١/١/٢٠٠٧  طبيعة  طبيعة  
  ةـرة سوريـلي ةـرة سوريـلي  ةـرة سوريـلي  ةـرة سوريـلي  املعاملة  العالقة  املستحق على أطراف ذوي عالقة

  ١٦٣ ٨٤٥  -  ١٦٣ ٨٤٥  -  جتاري  شركة شقيقة  شركة داوود وعطار 
  ٢٠ ٣٠٠  ٦٥ ٤٧٥  ٨٥ ٧٧٥  -  جتاري  شركة شقيقة   حياةمستودع 

  -  ٢ ٨٦٧ ٤٧٥  ٢ ٥٥٥ ٩٧٥  ٣١١ ٥٠٠  جتاري  شركة شقيقة  شركة الشرق للسياحة
  -  ٣٣٣ ٨٨٥  ٣٣٣ ٨٨٥  -  جتاري  شركة شقيقة  كارلتون دمشق 

  ٢٧٦ ٥٧٠ ١٧ ٩٣٤ ٢٧٠  ١٨ ٠٩٦ ٠٠٠  ١١٤ ٨٤٠  جتاري  مساهم  بنك بيمو
  ٨٠ ٥٥٥  ٢٢٨ ٨٢٠  ٢٨٢ ٧٩٥  ٢٦ ٥٨٠  جتاري  مساهم  شركة سامر عطار وشركاه

  ١٣١ ٥٣٥  ١١٩ ٣١٥  ٢٥٠ ٨٥٠  -  جتاري  مساهم  عبد الغين العطار 
  -  ١٣١ ٩٥٥  ١٣١ ٩٥٥  -  جتاري  مساهم  عبد الرمحن عطار . د

  ١٥ ٧٩٦ ٢٨٠ ٢٠ ٨٦٧ ٦٦١  ٢٩ ٢٤٧ ٤٤٩  ٧ ٤١٦ ٤٩٢  جتاري  مساهم  سريميكا
   ١ ٢٨٥ ٠٦٤    ٩٩٨ ٨٧٥    ١ ٥٧٧ ٨٠٩    ٧٠٦ ١٣٠  جتاري  مساهم  كميل عزوز

  ١٧ ٧٥٤ ١٤٩ ٤٣ ٥٤٧ ٧٣١  ٥٢ ٧٢٦ ٣٣٨    ٨ ٥٧٥ ٥٤٢      اإلمجايل 
  
  
 

              املستحق لألطراف ذوي العالقة
  ٩٧ ٣٠٠  ٤ ٢٩٠ ٠٥٠  ٤ ٣٣٨ ٢٥٠ ١٤٥ ٥٠٠  جتاري  مساهم  عطار إخوان للتجارة والتسويق

  ٣٦ ٠٠٠  ٢ ٩١٠ ٠٠٠  ٢ ٩٠٨ ٤٠٠ ٣٤ ٤٠٠  جتاري  شركة شقيقة  صري وعطارشركة ح
  -  -  ١ ٥٠٠ ٠٠٠ ١ ٥٠٠ ٠٠٠  خدمات  شركة شقيقة  شركة الشرق األدىن للسياحة

  -  -  ٢ ٦٦٦ ٦٦٦ ٢ ٦٦٦ ٦٦٦  خدمات  مساهم  عبد الرمحن عطار . د
ــاري  شركة شقيقة  الشركة التجارية املتحدة   جت

  ٦ ٣١٤ ٨٦٥ ٢٩ ١٢٩ ٦١١  ٦٢ ٦٣٦ ٢٦٩  ٣٩ ٨٢١ ٥٢٣ وخدمات 
 الشركة التجارية املتحدة

  ) اتعاب استشارية(
  خدمات  مساهم

  -   ١ ٤٢٨ ٦٦٦   ١ ٤٢٨ ٦٦٦     -    
    ٦ ٤٤٨ ١٦٥  ٣٧ ٧٥٨ ٣٢٧  ٧٥ ٤٧٨ ٢٥١  ٤٤ ١٦٨ ٠٨٩      اإلمجايل 

  

   تعويضات اإلدارة العليا التنفيذية  ٧/٢
ثل يف الرواتب واملنافع واحلوافز والعموالت املدفوعة       املستحقة سنوياً لإلدارة التنفيذية تتم    التعويضات  

  عن الفترة املاليـة املنتهيـة يف      واملنافع والعموالت والتعويضات     للمدراء ويبلغ إمجايل تلك املرتبات    
وقد مت قيدها ضمن املصاريف اإلداريـة        لرية سورية  / ١٩ ٦٧٠ ٠٩٧/ مبلغ   ٢٠٠٧ / ١٢ / ٣١
  . ارة العليا التنفيذية يف أعضاء جملس اإلدارة واملدراء التنفيذيني  وتتمثل اإلدالعموالت املدفوعةو



  )شركة مسامهة مغفلة ( ة املتحدة للتأمني الشرك
   اجلمهورية العربية السورية –دمشق 

   اإليضاحات املتممة للقوائم املالية ـتابع 
  ٢٠٠٧ / ١٢ / ٣١يف 

  

  ١٩

   ذمم مسامهني  ٧/٣

 العملة الناجتـة    هيئة اإلشراف على التأمني واليت مبقتضاها أوجبت أن يتم تغطية فروق          تعليمات  بناء على   
ـ          عن صرف املسامه   ة وقيـدها علـى     ات بالعملة األجنبية وبناء عليه قامت الشركة مبعاجلة فروق العمل

  ومت تعديل قيمـة اخلـسائر      لرية سورية  / ١٦ ٠٠٠ ٠٠٠/ املؤسسني بالعملة األجنبية مببلغ     / املسامهني  
  : وفيما يلي تفاصيل احلساب .  ومت تعديل أرقام املقارنة على هذا األساس  بنفس القيمةاملدورة

  ٣١/١٢/٢٠٠٦  ٣١/١٢/٢٠٠٧  
  ليـرة سوريـة   ليـرة سوريـة   

  ٤٦ ٠٠٠  ٤٦ ٠٠٠  ال الدينماجد مج

  ٣٦٨ ٧١٠  ٣٦٨ ٧١٠  ناجي شاوي 

  ٢ ٩١٢ ٩٩٠  ٢ ٩١٢ ٩٩٠  التجارية املتحدة السعودية 

   ٣٣٤ ٩٤٠   ٣٣٤ ٩٤٠  مازن مرتضى 

  ١١٩ ٤٥٠  ١١٩ ٤٥٠  رميا مرتضى 

  ٦٥٨ ١٩٠  ٦٥٨ ١٩٠  هانيا مرتضى 

  ٢ ٩٥١ ٣٤٠  ٢ ٩٥١ ٣٤٠  التجارية املتحدة لبنان 

  ١ ٤٥٣ ٥٥٠  ١ ٤٥٣ ٥٥٠  رين التجارية املتحدة البح

    ٧ ١٥٤ ٨٣٠    ٧ ١٥٤ ٨٣٠  شركة املال الكويتية 

  ١٦ ٠٠٠ ٠٠٠  ١٦ ٠٠٠ ٠٠٠  
  

   أخرىحسابات مدينة - ٨
 

  ١٧ ٣٣٠ ٢٤٨  ٢٠ ١٥٦ ٤٦٩  فوائد بنكية مستحقة

  -  ١ ٥٣٩ ١٨٨   ضرائب خمصومة من املنبع–وزارة املالية 

  ٦٦٦ ٦٥٣  ١ ٩٦٨ ٤٦١  مصروفات مدفوعة مقدماً

  ١ ٢٠٩  ٧١٢ ٥١٩  لنيسلف عام

    ٣ ٢٤٤   ١١٣ ٠٨٠  أخرى

  ١٨ ٠٠١ ٣٥٤   ٢٤ ٤٨٩ ٧١٧   



  ٢٠

  )شركة مسامهة مغفلة ( ة املتحدة للتأمني الشرك
   اجلمهورية العربية السورية ـدمشق 

  اإليضاحات املتممة للقوائم املالية : تابع 
٣١/١٢/٢٠٠٧  

      ديكورات مقامة ومعداتجتهيزات       )بالصايف(الثابتة واهالكااملمتلكاتا  - ٩
  االمجايل مشاريع قيد التنفيذ*   على مباين الغري إلكترونية أثاث ومفروشات السيارات املباين األراضي 

  ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة  
                  ةــالتكلف

  ١١٦ ٣٩٠ ٤٠٠  ١٠٦ ٧٦٨ ٨٨٠  -  ٣ ٤٠١ ٣٧٠  ٢ ٣٠٣ ١٥٠  ٣ ٩١٧ ٠٠٠  -  -   ١/١/٢٠٠٧ التكلفة يف

  ٦٦ ٦٠١ ٣٣٢  ٢٦ ٥٨٠ ٩٨٥  ٣ ٧٩٠ ٨٤٦  ١٠ ٢٠٦ ٢٥٠  ٦ ٥٥٨ ٧٤٥  ٣ ٦٣٩ ٥٠٠  ١٠ ٨٧٤ ٠٠٦  ٤ ٩٥١ ٠٠٠  العامإضافات 
    -              )١١٣ ٤٠٩ ٤٦٥(    -      -      -      -    ١١٣ ٩٤٠ ٤٦٥    -    احملول إىل األصول الثابتة من مشاريع قيد التنفيذ

    ١٨٢ ٩٩١ ٧٣٢    ١٩ ٤٠٩ ٤٠٠    ٣ ٧٩٠ ٨٤٦  ١٣ ٦٠٧ ٦٢٠    ٨ ٨٦١ ٨٩٥    ٧ ٥٥٦ ٥٠٠  ١٢٤ ٨١٤ ٤٧١    ٤ ٩٥١ ٠٠٠  ٣١/١٢/٢٠٠٧التكلفة يف 

                  

                  جممع االهالك

  ٦٨٤ ٦٠٦  -  -  ٢٦٥ ٩٨٣  ٢٠٤ ٣٣٨  ٢١٤ ٢٨٥  -  -         ١/١/٢٠٠٧جممع االهالك يف 

  ٥ ١٤٥ ٣٣١  -  ٣٧٩ ٠٨٤  ١ ٥٨٨ ٦٠٤  ٥١٦ ٣٣٩  ١ ٢٠٨ ٠١١  ١ ٤٥٣ ٢٩٣  -         ** العام إهالك 

    -      -      -      -      -      -      -      -         جممع إهالك اإلستبعادات

   ٥ ٨٢٩ ٩٣٧    -      ٣٧٩ ٠٨٤    ١ ٨٥٤ ٥٨٧    ٧٢٠ ٦٧٧    ١ ٤٢٢ ٢٩٦   ١ ٤٥٣ ٢٩٣    -        ٣١/١٢/٢٠٠٧جممع االهالك يف 
   ١٧٧ ١٦١ ٧٩٥    ١٩ ٤٠٩ ٤٠٠    ٣ ٤١١ ٧٦٢    ١١ ٧٥٣ ٠٣٣    ٨ ١٤١ ٢١٨    ٦ ١٣٤ ٢٠٤  ١٢٣ ٣٦١ ١٧٨   ٤ ٩٥١ ٠٠٠  ٣١/١٢/٢٠٠٧ية يف صايف القيمة الدفتر

  ١١٥ ٧٠٥ ٧٩٤    ١٠٦ ٧٦٨ ٨٨٠    -      ٣ ١٣٥ ٣٨٧    ٢ ٠٩٨ ٨١٢    ٣ ٧٠٢ ٧١٥    -      -    ٣١/١٢/٢٠٠٦صايف القيمة الدفترية يف 
  
  

  . ة والعمومية بالكامليروفات اإلدارمت حتميلها على املص العامإهالكات   ** 
  



  )شركة مسامهة مغفلة ( ة املتحدة للتأمني الشرك
   اجلمهورية العربية السورية –دمشق 

  اإليضاحات املتممة للقوائم املالية : تابع 
٢٠٠٧  /١٢/  ٣١  

 
٢١

  : مما يلي اية العاميتكون رصيد مشاريع قيد التنفيذ يف * 
  ٣١/١٢/٢٠٠٦  ٣١/١٢/٢٠٠٧  
  ةـرة سوريـلي  ةـرة سوريـلي  

  -  ٠٠٠٠٣٥١٠  الالذقية-مقر الشركة 
  ٤ ٩٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠٢١٠٦  طرطوس               -مقر الشركة 
  ٥٨ ٠٨٦ ٠٨٠ ٤٠٠١٦٤٣  املدينة الصناعية بعدرا-مقر الشركة 
  ٣٧ ٠٢٢ ٨٠٠ -  دمشق–مقر الشركة 
  ٦ ٧٦٠ ٠٠٠ -  حلب-مقر الشركة 

    -          -  مقر الشركة محص
  ١٠٦ ٧٦٨ ٨٨٠  ٤٠٠٤٠٩١٩  

  االصول الغري ملموسة  -١٠
  :وتتشكل من 

 حق االنتفاع   ١٠/١
 حمفظة العمالء مـن أحـد وكـالء         املسدد عن شراء  تكلفة احلق   يف  حق االنتفاع   يتمثل بند   

وهو أحـد املؤسـسيني للـشركة       مليون لرية سورية     / ١٠/ مببلغ  ية للتأمني   ملؤسسة السور ا
  .من رأس مال الشركة  % ) ١, ٥( ومساهم بنسبة 

  ٣١/١٢/٢٠٠٦  ٣١/١٢/٢٠٠٧  
  ةـرة سوريـلي  ةـرة سوريـلي  

  ١٠ ٠٠٠ ٠٠٠  ١٠ ٠٠٠ ٠٠٠  ٢٠٠٧ / ١ / ١رصيد 
   -   )   ٣ ٣٣٣ ٠٠٠(    العاممصروفات إطفاء احملفظة عن 

  ١٠ ٠٠٠ ٠٠٠    ٦ ٦٦٧ ٠٠٠  

   برنامج احلاسب اآليل ١٠/٢
  ٩٠ ٠٠٠  ٨٥ ٧٢٦   ٢٠٠٧ / ١ / ١رصيد 

  -  ٧ ٢٠٦ ٦٧٠  العام اضافات 
  )   ٤ ٢٧٤ (  )  ١ ١٣٥ ٠٤٠(   العام  عن مصروفات إطفاء

  ٨٥ ٧٢٦    ٦ ١٥٧ ٣٥٦    
  ١٠ ٠٨٥ ٧٢٦  ١٢ ٨٢٤ ٣٥٦  

 

  تأمني هيئة اإلشراف على ال -وديعة جممدة  -١١
وديعة لدى بنك بيمو السعودي الفرنسي كضمان على أنواع التأمني الذي تزاولـه             يتمثل هذا البند يف     

 وقرارات هيئة االشراف على التأمني      ٢٠٠٥لعام   ) ٤٣(  املرسوم التشريعي رقم     الشركة وذلك مبوجب  
   .مليون لرية سورية / ٢٥/ مببلغ  يف هذا اخلصوص 

  



  )شركة مسامهة مغفلة ( ة املتحدة للتأمني الشرك
   اجلمهورية العربية السورية –دمشق 

  اإليضاحات املتممة للقوائم املالية : تابع 
٢٠٠٧  /١٢/  ٣١  

 
٢٢

  ٣١/١٢/٢٠٠٦  ٣١/١٢/٢٠٠٧  
  ةـرة سوريـلي  ةـرة سوريـلي  

  أخرىدائنون وأرصدة دائنة   -١٢
      

  ١ ٥٥٩ ٥٠٣  ٠٤٢٦ ١٨٣ مصروفات مستحقة
  ٢٦٢ ٦٢٧ - مكافأة مستحقة
  ٤ ٦٩٩ ٨٠٧  ٥٨٧٨ ٣٨٨ عموالت مستحقة

  ٢ ٩٨٨ ١٥٧  ٦٨٣٦ ٠١٩  التأمني ضرائب الدخل ورسوم البوالص–مديرية املالية 
  ١٨٧ ٩٠٨  ٣٣٦ ٦٤١ دائرة التأمينات االجتماعية
  ٨٨٩ ٦١٠  ٠٩٩٤ ٩٢٠ هيئة االشراف على التأمني

  ١٣٣ ١٧٤ ١٣٣ ١٧٤ مستحق ملكتتبني غري خمصص هلم أسهم
    ٢ ٠٥١ ١٢٥  ٤٨٨٦ ٧٥٢ شركات إدارة اخلدمات الطبية
  -  ١١١ ٧٥٠ شركة فريق إنقاذ السيارات

     ١ ١٨٧ ٦٩٢    ٣٢٦١ ٧٢٠ دائنون متنوعون 
  ١٣ ٩٥٩ ١٨٠  ٨٠٩٣٣ ٥٤٧    

   خمصص ضريبة الدخل   -١٣
      

  -  ٦٨١٢ ١٠١ ١ / ١الرصيد يف 
  ٢ ٦٨١ ١٠١  ٠٢٢١٣ ٧٤١  املكون 

  ٢ ٦٨١ ١٠١  ٧٠٣١٥ ٨٤٢ ١٢ / ٣١الرصيد يف 
  

   واالحتياطي القانوين رأس املال  -١٤
  

   رأس املال ١٤/١
مليون سهم قيمة كل  / ١, ٧/  موزع على سوريةلرية مليون  / ٨٥٠/ يبلغ رأس مال الشركة 

  .مرخص ومدفوع بالكامل  لرية سورية / ٥٠٠/ سهم 
  
   اإلحتياطي القانوين ١٤/٢

 قتطع يف كل سنة    تجيب أن    ٢٠٠٨لعام   ) ٣( الشركات رقم   من قانون   )  ١٩٧( وفقاً للمادة   
هذا االقتطاع عندما يبلغ     لتكوين إحتياطي إجباري وهلا أن توقف     الصافية  أرباحها  من   %) ١٠(

إال أنه جيوز مبوافقة اهليئة العامة للشركة االستمرار يف اقتطاع          رأس املال   ربع  االحتياطي ما يعادل    
 . هذه النسبة حىت يبلغ جمموع االقتطاعات هلذا االحتياطي كامل رأس مال الشركة 



  )شركة مسامهة مغفلة ( ة املتحدة للتأمني الشرك  
   اجلمهورية العربية السورية–دمشق 

  اإليضاحات املتممة للقوائم املالية : تابع 
٢٠٠٧  /١٢/  ٣١  

 ٢٣

   صايف أرباح فروع التأمني -١٥
  

  : يتكون مما يلي  ٣١/١٢/٢٠٠٧عن السنة املالية املنتهية يف صايف األرباح الناجتة عن فروع التأمني 
  

  اموع  أخرى  السفر  السرقة   احلياة   احلوادث واملسؤوليات  الصحي   اهلندسي   احلريق   السيارات  البحري   
  ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة  األقساط

  ٦٧٩ ٩٤٢ ٩٥٩    ١٥٢ ٥٣٩    ٤ ٢٦١ ٦٨٨  ١٢ ٩٦٧ ٨٦٥    ٩ ٦٣٨ ٧٠٢    ١٣ ٧٢٨ ٩٨٤    ٦٨ ٩٠٩ ٥٣١   ١٠٣ ٩٩٥ ٩٦١  ١٥٦ ٤٨٥ ٢٦٩    ٢١٩ ٥٧٢ ١٩٥   ٩٠ ٢٣٠ ٢٢٥  أقساط مباشرة

  ٣٣٦ ٠٣٤ ٥١٠    -    ٣ ٥٦٥ ١٤٢  ١١ ٩٦١ ٧٠٣    ٥ ٧٠٣ ٧١٤    ١٠ ٨٦٨ ٥١٢    ٣٧ ٢٢١ ٩٣٣    ٨٤ ٣٦١ ٦٠٩  ١٣٥ ٠٧٩ ٦٢٨  -   ٤٧ ٢٧٢ ٢٦٩  أقساط إعادة التأمني الصادر : خيصم 

  أقساط إعادة التأمني الوارد : يضاف 
٣ ٨٠٣ ٦٢٦    -      -        -        -        -        -       ٤٠٢ ٨٨٦   ٢ ٨٢٠ ٩٠٣    -     ١٥٦ ٨٣٧    

  ٣٤٧ ٢٨٩ ٠٧٥    ١٥٢ ٥٣٩    ٦٩٦ ٥٤٦    ١ ٠٠٦ ١٦٢    ٣ ٩٣٤ ٩٨٨    ٢ ٨٦٠ ٤٧٢    ٣١ ٦٨٧ ٥٩٨    ٢٠ ٠٣٧ ٢٣٨   ٢٤ ٢٢٦ ٥٤٤    ٢١٩ ٥٧٢ ١٩٥   ٤٣ ١١٤ ٧٩٣  صايف األقساط احملتفظ ا 

                        

  ١٠٩ ٤٣٥ ٦٥٠    ٦١ ٠١٦    ٢٧٨ ٦١٥    ٧٢ ٣٣٦    ٢ ٢٥١ ٩٧٠    ٧٠٨ ٠٠٢    ٩ ١٣٤ ٢٠٣    ٧ ٥٨٦ ٥١٦   ٨ ٢٤٣ ٧٤٣    ٧٣ ٩٠٥ ٣٥٥   ٧ ١٩٣ ٨٩٤  صايف إحتياطي األخطار السارية  : خيصم

                        

   )٦ ٦٠٨ ٧٦١(   )    ٥١ ١٤٧(     ٨٠٤ ٩٣٣    ٧٧٣ ٩٠٩  )    ١٥٤ ٩٢٧(    ٥٠٨ ٨٦٨   )٧ ٠٧٧ ٧٦٤(     ١ ٨٧٤ ٩٤٤   ٧ ٢٠١ ٤٣٤     )٢١ ٧٧٧ ٦٠٨ (   ١١ ٢٨٨ ٥٩٧  ومصاريف التأمني العموالت ) مصروفات ( صايف إيرادات : يضاف 

  ٢٣١ ٢٤٤ ٦٦٤    ٤٠ ٣٧٦    ١ ٢٢٢ ٨٦٤    ١ ٧٠٧ ٧٣٥    ١ ٥٢٨ ٠٩١    ٢ ٦٦١ ٣٣٨    ١٥ ٤٧٥ ٦٣١    ١٤ ٣٢٥ ٦٦٦   ٢٣ ١٨٤ ٢٣٥    ١٢٣ ٨٨٩ ٢٣٢   ٤٧ ٢٠٩ ٤٩٦  إمجايل إيرادات النشاط 
  
 

                        : خيصم منه 

  ٦٤ ٥٣٦ ٣٨٥  -  -  ١٠١ ٨٨٣  ٧٥ ٠٠٠  ١٣٢ ٤١٦    ٦ ٣٥٤ ٢٥٨    ٦٠١ ٣٦٠    ٢٠٤ ٥٢٥٢٨ ٤٥١ ٤٩٣   ٤ ٦١٥ ٤٤٧  معيدي التأمنيجمموع التعويضات املدفوعة بعد خصم حصة 

    ١٥ ٣٥٦ ٤٠٣    -       -       ١٧١ ٠٠٠   ٥٦٧ ٩٠٠    ٢٩ ٨٣٩    ٣٠٥ ٣١٩  )   ٣٤ ٣١٥(     ٦٢٠ ١٥٥١٤ ٢٥٢ ٧٧٢    )١ ٥٥٦ ٦٢٦(  صايف إحتياطي تعويضات حتت التسوية

    ٢٤ ٤٠٤ ٩٦٩    ١١ ٤٤٠    ٥٢ ٢٤٠    ٧٥ ٤٦٢    ٢٨٣ ٨٧٣    ٢١٣ ١٧٨      ٢ ٣٣٤ ٧٨٩    ١ ٤٧٨ ٥٦٤    ١ ٧٧٨ ١٥١٢٧ ٣٤٠ ٦٦٦   ٢ ٨٣٦ ٦٣٠  صايف إحتياطي حوادث غري مبلغ عنها 

    ٦ ٣٣٦ ٨٠٠    -       -       -        -      -      -        ٢٢١ ٦١٤    ٣٣٥ ١٤٢   ٥ ٥٨٦ ٨٠٠   ١٩٣ ٢٤٤  فائض اخلسارة 

                          

  ١٢٠ ٦١٠ ١٠٧    ٢٨ ٩٣٦    ١ ١٧٠ ٦٢٤    ١ ٣٥٩ ٣٩٠    ٦٠١ ٣١٨    ٢ ٢٨٥ ٩٠٥      ٦ ٤٨١ ٢٦٥   ١٢ ٠٥٨ ٤٤٣  ٢٠ ٢٤٥ ٩٢٤   ٣٥ ٢٥٧ ٥٠١   ٤١ ١٢٠ ٨٠١  صايف أرباح فروع التأمني

  



  )شركة مسامهة مغفلة ( ة املتحدة للتأمني الشرك
  لسوريةدمشق ـ اجلمهورية العربية ا

   اإليضاحات املتممة للقوائم املالية ـتابع 
٢٠٠٧ / ١٢ /٣١  

  

 ٢٤

 
  : يتكون مما يلي ٢٠٠٦ / ١٢ / ٣١ولغاية ) تاريخ املباشرة  ( ٢٠٠٦ / ٦ / ٤صايف األرباح الناجتة عن فروع التأمني للفترة من أما 
  

  اموع  السرقة   احلياة   احلوادث واملسؤوليات  الصحي   ندسي اهل  احلريق   السيارات  البحري   
  ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة  األقساط

  ١٤٨ ٤٥٧ ٨٤٦    ٦ ٥٢٢ ٨٨١    ٧٥٥ ٣١٦    ١ ٥٩٤ ٤٢١    ٢٨ ٢٦٣ ٤٨٦    ٢ ٤٧٢ ٨٧٣    ٤٢ ٠٨٣ ٠٨٥   ٤١ ٩٤٧ ٢٩٢    ٢٤ ٨١٨ ٤٩٢  أقساط مباشرة

   )٧٦ ٧٢٧ ١١٥(  )  ٥ ٦٦٥ ٥٦٧(  )  ٤٨٢ ٧٦١(  )  ٥٠٣ ٠٦٧(  )  ١٩ ٤١١ ٣٩٦(  )  ١ ٦٤٩ ٩٦٥(  )  ٣٨ ٤٢٩ ٤١٢(  )  ٨٢ ٠٠٠(  )  ١٠ ٥٠٢ ٩٤٧(  أقساط إعادة التأمني الصادر : خيصم 

    ٧١ ٧٣٠ ٧٣١    ٨٥٧ ٣١٤    ٢٧٢ ٥٥٥    ١ ٠٩١ ٣٥٤      ٨ ٨٥٢ ٠٩٠    ٨٢٢ ٩٠٨    ٣ ٦٥٣ ٦٧٣   ٤١ ٨٦٥ ٢٩٢    ١٤ ٣١٥ ٥٤٥  صايف األقساط احملتفظ ا

  )٢٦ ٥٤٤ ٨٤٩(   )  ٣٣٠ ١٢٩(   )  ١٠٩ ٠٢٣(   )  ٤٣٦ ١٨٧(   )   ٣ ٥٤٠ ٨٣٦(   )  ٣٢٩ ١٦٣(   )  ١ ٤٢١ ٧٩٣(   )١٦ ٨٠٣ ٢١٨(   )  ٣ ٥٧٤ ٥٠٠(   صايف احتياطي األخطار السارية : خيصم منه 

    ١٠ ٢٣١ ٦٢٢    ١ ١٨٦ ٨٥٧    ٩١ ٥٦٤    ١٢ ٧٩٣  )    ٣٨٦ ٧٦٠(    ١٦٩ ٨٣٢    ١٠ ٩٠٧ ٤٣٣  )  ٣ ٦٠٨ ٤١٩(    ١ ٨٥٨ ٣٢٢  ومصاريف التأمني موالت  الع) مصروفات (صايف إيرادات: يضاف 

    ٥٥ ٤١٧ ٥٠٤    ١ ٧١٤ ٠٤٢    ٢٥٥ ٠٩٦    ٦٦٧ ٩٦٠    ٤ ٩٢٤ ٤٩٤    ٦٦٣ ٥٧٧    ١٣ ١٣٩ ٣١٣   ٢١ ٤٥٣ ٦٥٥    ١٢ ٥٩٩ ٣٦٧  إمجايل إيرادات النشاط 

                    : خيصم منه 

    ٢ ٩٩٢ ٥٤٢    -      -       ١٢ ٠٠٥    ٤٢١ ٨٤٢   -        ٦٦ ٧٨٩    ٢ ٤٦٢ ٧٨٣    ٢٩ ١٢٣  بعد خصم حصة معيدي التأمنيجمموع التعويضات املدفوعة 

    ١٠ ٧٦٦ ٩٨٢    -       ٧٥ ٠٠٠    ٩ ٠٤٥    ٢٧٨ ٥٣٩    ٣٧ ٥٠٠    ٢٢٥ ٩٥٠    ٧ ٥١٤ ٩٨٨    ٢ ٦٢٥ ٩٦٠  صايف احتياطي تعويضات حتت التسوية 

    ١ ٦١٥ ٠٤٧    -       ١١ ٢٥٠    ١ ٣٥٧    ٤١ ٧٨٠    ٥ ٦٢٥    ٣٣ ٨٩٣    ١ ١٢٧ ٢٤٨    ٣٩٣ ٨٩٤  حوادث غري مبلغ عنها احتياطي صايف 

    ٢ ٥٨٧ ٢٧٠    -       -       -      -       ١٥٤ ٣١٠    ٣٨٥ ٧٧٦    ١ ٦٩٧ ٤١٤    ٣٤٩ ٧٧٠  فائض اخلسارة 

    ٣٧ ٤٥٥ ٦٦٣   ١ ٧١٤ ٠٤٢    ١٦٨ ٨٤٦    ٦٤٥ ٥٥٣    ٤ ١٨٢ ٣٣٣    ٤٦٦ ١٤٢    ١٢ ٤٢٦ ٩٠٥    ٨ ٦٥١ ٢٢٢    ٩ ٢٠٠ ٦٢٠  أرباح فروع التأمنيصايف 



  )شركة مسامهة مغفلة ( ة املتحدة للتأمني الشرك
  لسوريةدمشق ـ اجلمهورية العربية ا

   اإليضاحات املتممة للقوائم املالية ـتابع 
٢٠٠٧ / ١٢ /٣١  

  

 ٢٥

  
٣١/١٢/٢٠٠٧   

 ٤/٦/٢٠٠٦عن الفترة من 
  ٣١/١٢/٢٠٠٦وحىت 

  ةـرة سوريـلي  ةـرة سوريـلي  

   املصروفات اإلدارية والعمومية -١٦
 

  ١٦ ٣٥٦ ٩١٤  ٣٧ ٤٦٩ ٥٧٣  املرتبات واألجور وما يف حكمهما

  ١١ ٢٤٩ ٧٨٢  ٧ ٠٤٠ ٥٢٨  خرباء التأمنيأتعاب 

  ١ ٥٠٢ ٥٠٠  ٢ ٣٣٤ ٠٣٥  أتعاب مهنية 

  ٦٨٤ ٦٠٦  ٥ ١٤٥ ٣٣١ إهالك أصول ثابتة
  ٤ ٢٧٤  ١ ١٣٥ ٠٤٠ ـ برنامج احلاسب اآليل إطفاء أصول غري ملموسة
  -  ٣ ٣٣٣ ٠٠٠  ـ حق اإلنتفاعإطفاء احملفظة التأمينية
  ٤ ٥٩٣ ٧٥٩  ٩ ٩٤٥ ٦٥٠ مصروف إجيارات

  ١ ٩٨٢ ٣٦٥  ١ ٨٤١ ٩٦٨ ضيافة وحفالت ومعارض ومؤمترات
  ١ ٣٩٧ ٣٤٧  ١ ٥٢٤ ٦٤٠  سفر وانتقاالت

  ٣ ٥٧٦ ٠٠٥  ٤ ١٧٦ ٠٥٧ مصروف بدالت ترخيص وتسجيل
  ٣ ٩٧١ ٤٨٧  ٧ ١٥٠ ٦٧٠ مصاريف دعاية وإعالن

  ٤٦٥ ٥٨٩  ٧١ ٨٢٥ مصاريف بنكية 
  ٨٧٩ ٣٩٧  ٣ ١٣٠ ٨١٩ كهرباء وماء وبريد وهاتف

  ١ ٣١٩ ٩٤٧  ٣ ٩٩١ ٥٢٦ قرطاسية ومطبوعات
  ٧٥٠ ٧٥٠  ٣٥٧ ٧٩٠ الحاتصيانة واص

  -  ٤ ٩٩٧ ٢٢٠ مصاريف إشتراكات
  -  ٥٦٣ ٨١٧  مصاريف ورسوم مالية 

  -  ١ ٨٢٣ ٧١٢  خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها 

  -  ٥ ٧٤٩ ٨٠٠  خمصص قضايا

  -  ٥١٤ ٩٩٥  إكراميات 

    ٦٤٤ ٢٣٥     ١ ٥٣١ ٢٩٢  مصاريف أخرى 
  ٤٩ ٣٧٨ ٩٥٧  ١٠٣ ٨٢٩ ٢٨٨    



  )شركة مسامهة مغفلة ( ة املتحدة للتأمني الشرك
  لسوريةدمشق ـ اجلمهورية العربية ا

   اإليضاحات املتممة للقوائم املالية ـتابع 
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 ٢٦

  
  

  

٣١/١٢/٢٠٠٧   

  

عن الفترة من )معدلة ( 
 وحىت ٤/٦/٢٠٠٦

٣١/١٢/٢٠٠٦  
  ةـرة سوريـلي  ةـرة سوريـلي  

  ضريبة الدخل  -١٧
  

  ٩ ٨٩١ ٢٠٣  ٠٥٢٨١ ١٩١ صايف الربح احملاسيب
      :يضاف إليه 

  -  ٨٢٣١ ٧١٢ خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها
  -    ٧٤٩٥ ٨٠٠  خمصص قضايا 

    ٩ ٠٣٧ ١٣٤    -            مصروفات التأسيس
  ١٨ ٩٢٨ ٣٣٧  ٦٢٥٨٨ ٧٠٣  مجايل إلا

      : خيصم 
   )١ ٠٥٤ ٣٣٢(   )   ٨٠٧١ ٤٢٧(   % )٢٠(أطفاء مصروفات التاسيس

  ١٧ ٨٧٤ ٠٠٥   ٨١٨٨٦ ٢٧٦ صايف الربح الضرييب
    ٢ ٦٨١ ١٠١    ٠٢٢١٣ ٧٤١  % )١٥( الضريبة 

  

  الفترة / نصيب السهم من صايف ربح العام  -١٨
   

  ٧ ٢١٠ ١٠٢    ٠٢٩٦٨ ٤٥٠  صايف الربح 
      /٠٠٠٧٠٠١/يقسم على عدد األسهم

    ٤,٢٤    ٤٠ الفترة/نصيب السهم من صايف ربح العام
  
   األدوات املالية وإدارة املخاطر املتعلقة ا   -١٩

  

األصول وااللتزامات املالية ، وتتضمن األصول املالية أرصدة من األدوات املالية للشركة تتشكل 
نوك والودائع ألجل والعمالء وأرصدة شركات التأمني وإعادة التأمني واحلسابات املدينة النقدية بالب

 شركات التأمني وإعادة التأمني والعمالء  حساباتاألخرى، كما تتضمن االلتزامات املالية وأرصدة
 أهم من اإليضاحات املتممة للقوائم املالية ) ٢( واحلسابات الدائنة األخرى ويتضمن اإليضاح رقم 

السياسات احملاسبية املتبعة بشأن إثبات وقياس أهم األدوات املالية وما يرتبط ا من إيرادات 



  )شركة مسامهة مغفلة ( ة املتحدة للتأمني الشرك
  لسوريةدمشق ـ اجلمهورية العربية ا

   اإليضاحات املتممة للقوائم املالية ـتابع 
٢٠٠٧ / ١٢ /٣١  

  

 ٢٧

ومصروفات وفيما يلي أهم املخاطر املتعلقة بتلك األدوات املالية وأهم السياسات واإلجراءات اليت 
  :تتبعها الشركة خلفض أثر تلك املخاطر 

  

   خماطر التأمني   ١/  ١٩
 املطالبات الفعلية  هيلرئيسية اليت تواجهها الشركة بناء على عقود التأمنياملخاطر ا

  املطالبات ، وتتكرر عنها التوقعات ختتلف عن ومدفوعات املزايا أو التوقيت ، اليت 
للمطالبات طويلة األجل يف املستقبل  الفعلية املدفوعة والتطور والتعويضاتاملطالبات وحجم 
  .   االحتياطيات الكافية لتغطية هذه املطلوباتالشركة على توفري وتؤكد

  

  لعقود التأمني كافية من التعرض للمخاطر عن طريق تشكيل حمفظة تقوم اإلدارة باحلد 
وكذلك  التأمني إستراتيجيةيتم حتسني مستويات املخاطر عن طريق تنفيذ إرشادات كما 

  . اتفاقيات إعادة التأمني االلتزام مبا ذكر يف 
  

  املطالبات حجم   ٢/  ١٩
  والتأمني البحري على احلريق واحلوادثبالنسبة لعقود التأمنياملطالبات يتم النظر إىل حجم 

 كما يتم االطالع على  .عقود تأمني قصرية األجلباعتبارها على أن خماطرها حمدودة 
  من يف احلد املطالبات وتسويتها خالل سنة من احلالة اليت مت التأمني ا والذي يساعد 

  . خماطر التأمني 
  

  احلرائق واحلوادث   ٣/  ١٩
 هذه وتتضمن. اطر تتمثل يف احلرائق وتوقف العمل تتضمن خمعقود تأمني املمتلكات كافة 
وتتشكل العوامل . املؤمن عليها  املمتلكات واحملتويات استبدال الرجوع إىل قيمة  حقالعقود

كات واحلصول على حمتويات بديلة والوقت تكلفة إعادة بناء املمتلالرئيسية للمخاطر من 
ؤثر على توهذه العوامل   ،املستغرق إلعادة بدء العمليات مما يؤدي إىل توقف العمل

 غطاء إعادة تأمني لتلك األضرار للحد من  أن لديهاالشركةتؤكد  و .مستوى املطالبات
   .  من ذلكاخلسائر لقاء أي مطالبة
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 ٢٨

  

  السيارات   ٤/  ١٩
عن األضرار اليت تتعرض عقود التأمني  حاملي لتعويضالتأمني على السيارات  يصمم عموماً

. عن حوادث الطرق ألطراف ثالثة ناجتة  اليت تنشأ إضافة إىل االلتزاماتهلا مركبام ، 
وميكن حلاملي عقود التأمني أن حيصلوا على تعويض عن احلريق أو السرقة اليت حتصل 

  . ثيقة ذلك ملركبام إذا تضمنت شروط الو
  

املطالبات املتعلقة بالوفاة أو لعقود التأمني على السيارات من  األخطار الرئيسية وتتشكل
مجيع على أن  وتؤكد الشركة. اإلصابات اجلسدية أو استبدال أو تصليح هذه املركبات 

 التعويضات اليت كما تشكل مبالغ. عقود التأمني على املركبات تعود ألفراد أو شركات 
م ا من قبل احملاكم عن احلوادث اليت ينجم عنها الوفاة أو اإلصابات اجلسدية وتكلفة حيك

وتؤكد . حجم املطالبات أساسياً حيدد  مرجعاًاالستبدال أو التصليح بالنسبة للمركبات 
   .  مستقبلة األضرار للحد من اخلسائر لقاء أي مطالبة أن لديها التغطية الكافية لتلك الشركة

  

   البحريالتأمني أخطار   ٥/  ١٩
 عن اخلسائر واألضرار للسفن  التعويضاملي وثائق التأمنيتضمن حلالتأمني البحري عقود 

 كما تضمن إستراتيجية. احلوادث اليت تؤدي إىل خسائر كلية أو جزئية للبضائع والبحرية 
 االكتتاب للفرع البحري توزيع الوثائق بصورة جيدة من حيث السفن وخطوط الشحن

 اخلسائر لقاء أي  الكايف لتوفري احلد األدىن منغطاءأن لديها الالشركة وتؤكد . املغطاة 
  . مطالبة 

  

  التركيز اجلغرايف على األخطار  ٦/  ١٩
 املـصدرة ال يوجد على الشركة أي خماطر من التركزات اجلغرافية باعتبار أن وثائق التأمني              

   . بية السورية اجلمهورية العر ضمن أراضيصادرةهي مجيعاً 
  

  خماطر إعادة التامني   ٧/  ١٩
 مع شركات   اتفاقيات الدخول يف    ضمن إستراتيجية أعمال الشركة وسياساا التشغيلية يتم        

 الـسيطرة   يضمن توفري  ما إعادة التأمني هذه     اتفاقياتتقدم  و. أخرى بغرض إعادة التامني     
   . املستقبليةر الكبرية املخاطعن التعرض خلسائر حمتملة ناجتة احتماالت على 
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خلسائر كبرية عند تعثر معيدي التأمني ،   احتماالت تعرضها   احلد األدىن من    ولتضمن الشركة   
 االئتمـان تركزات خمـاطر    وتدرس   األحوال املالية ملعيدي التأمني      تلجأ الشركة إىل دراسة   

  .   مماثلة ملعيدي التأمنياقتصادية وخصائص وأنشطةالناجتة من مناطق جغرافية 
  

فـأن   جتاه حاملي الوثـائق ،       التزاماا إعادة التأمني الشركة من      ومع عدم إعفاء اتفاقيات   
ملتزمة أمام حاملي وثائقها جبزء من املطالبات حتت التسوية املعاد تأمينها يف            الشركة تستمر   

   إعادة التأمني اتفاقيات مبوجب بالتزاماته معيد التأمني التزامحال عدم 
  

  اطر اإلطار التشريعي والقانوين  خم  ٨/  ١٩
يف اجلمهورية العربيـة    النافذة   القوانني    تباشر وتوثق استناداً إىل أحكام     الشركةكافة أعمال   

السورية ، وهذه القوانني تفرض باإلضافة إىل املوافقات والرقابة على أعمال الشركة بعـض              
وتوفري من طرف شركات التأمني      للتقليل من خماطر التقصري واإلعسار       االحترازيةاملتطلبات  

   . إمكانية مقابلة سائر االلتزامات املستقبلية
  

  األدوات املالية     ٩/  ١٩
ونتيجة .  واملدينني والدائنني    وما يف حكمها  النقد    هي  الشركة هاتستخدماألدوات املالية اليت    

لعملة األجنبيـة ،     سعر الفائدة ، خماطر ا     هامنولذلك فإهنا تتعرض للمخاطر اليت تتعرض هلا        
 مبراجعة الـسياسات إلدارة      للشركة يقوم جملس اإلدارة  وخماطر سعر السوق وخماطر السيولة      

   :ومنها بشكل رئيسي هذه املخاطر من كل 
  

   خماطر سعر الفائدة -أ
 أن تتعرض األدوات املالية ملخـاطر الـتغريات يف          من احتمال خطر سعر الفائدة    يترتب  

 وكذلك   يف معدالت سعر الفائدة أو تغريات يف الرحبية املستقبلية         القيمة نتيجة التغريات  
وحتقق الشركة يف معـدل سـعر        . وما يف حكمها  فيما يتعلق بالنقد     سعر الفائدة    من

  . الفائدة عن طريق مراقبة التغريات يف سعر الفائدة على العمالت اليت تتركز فيها النقدية 
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 ٣٠

  : دات املالية ومتوسط أسعار الفائدة على هذه املوجودات اجلدول التايل استحقاقات املوجويوضح 
  

  
  اقل من سنة

 ٥ إىل ١من 
  سنوات

 ٥أكثر من 
  سنوات

بنود ال تستحق 
  اموع  عليها فائدة

معدل الفائدة 
  الساري

  ةـرة سوريـلي  ةـرة سوريـلي  ةـرة سوريـلي  ةـرة سوريـلي  ةـرة سوريـلي  ةـرة سوريـلي  
              ٣١/١٢/٢٠٠٧كما يف 

    ١٣٠ ٠٤٧ ٨٩١  ١٣٠ ٠٤٧ ٨٩١        الصندوقبنقدية لدى البنوك و

   %٩ - % ٦  ٨٠٤ ٠٦١ ٩٦٢  -      ٨٠٤ ٠٦١ ٩٦٢  ودائع ألجل لدى البنوك

    ٩٠ ٤٣٦ ٦٩٩  ٩٠ ٤٣٦ ٦٩٩        )بالصايف ( العمالء 

    ١ ٨٣٦ ٢٦٥  ١ ٨٣٦ ٢٦٥        تأمنيالشركات التأمني وإعادة 

       ١٧ ٧٥٤ ١٤٩    ١٧ ٧٥٤ ١٤٩        املستحق على أطراف ذوي عالقة

     ١٦ ٠٠٠ ٠٠٠   ١٦ ٠٠٠ ٠٠٠        فروق عملة / ذمم مسامهني 

    ٢٤ ٤٨٩ ٧١٧  ٢٤ ٤٨٩ ٧١٧        حسابات مدينة أخرى

   %٧,٧٥    ٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠    -    ٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠    -      -   وديعة جممدة لصاحل هيئة االشراف على التأمني 

  ١ ١٠٩ ٦٢٦ ٨٣٦  ٢٨٠ ٥٦٤ ٧٢١  ٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠   -    ٨٠٤ ٠٦١ ٩٦٢    

              

              ٣١/١٢/٢٠٠٦كما يف 

    ٦٥ ١٠٩ ٢٦٣  ٦٥ ١٠٩ ٢٦٣        الصندوقبنقدية لدى البنوك و

   %٩ - % ٦  ٦٧٤ ٨٦٠ ٨٥٥        ٦٧٤ ٨٦٠ ٨٥٥  ودائع ألجل لدى البنوك

    ٣١ ٥٦٣ ٦٥١  ٣١ ٥٦٣ ٦٥١        )بالصايف ( العمالء 

    ١٦ ٠٠٠ ٠٠٠  ١٦ ٠٠٠ ٠٠٠        املستحق على أطراف ذوي عالقة

    ١٨ ٠٠١ ٣٥٤  ١٨ ٠٠١ ٣٥٤        فروق عملة / ذمم مسامهني 

   %٧,٧٥   ٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠    -    ٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠   -      -   وديعة جممدة لصاحل هيئة االشراف على التأمني 

  ٨٣٠ ٥٣٥ ١٢٣  ١٣٠ ٦٧٤ ٢٦٨  ٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠   -    ٦٧٤ ٨٦٠ ٨٥٥      

  
  . و تواريخ االستحقاق وال يوجد هناك إختالف هام بني إعادة التسعري التعاقدي أ
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 ٣١

     األجنبيةتخماطر العمال -ب
  تنشأ أيضاً عن خماطر العمالت األجنبية والتغري يف          خماطر تذبذب قيمة األدوات املالية     أن

قامت الشركة بإيداع مبالغ بالدوالر األمريكي      وقد   .معدالت تبادل العمالت األجنبية     
 صرف الدوالر األمريكـي مقابـل       سوريا بسعر ـ   بنك بيمو السعودي الفرنسي   لدى  

لرية سـورية للـدوالر      / ٤٨, ٠٥/  مببلغ   ٢٠٠٧ / ١٢ / ٣١اللرية السورية كما يف     
   .  لتخفيف احتماالت املخاطر  من العمالت األجنبيةاألمريكي الواحد

  

    االئتمانخماطر  -ج
يف مواعيدها   مات أو بعضها من الوفاء بالتعهدات وااللتزا       األدوات املالية  أن عدم متكن    

وتؤكد الشركة على أن احتماالت التعرض إىل        .هي خماطر قد ينشأ عنها خسارة مالية        
خماطر االئتمان حمدودة ألن كافة االلتزامات متوافقة مع القيمة املدرجة كما مت اإلفصاح             

بالسياسات واإلجراءات التاليـة    وهذا إضافةً  إىل أن الشركة أخذت        . عنها يف امليزانية    
  : عرض إىل خماطر االئتمان الت من للحد

   معتـرف   ائتمانية مع جهات تتمتع بأهلية       هي  التأمني وإعادة التأمني   أغلب عقود    •
 إىل  ائتماينا ، تعترب من سياسة الشركة أن خيضع كل عمالء الشركة على أساس              

دة  باإلضافة إىل أن الذمم املدينة من عقود التأمني وإعـا          االئتمانيةإجراءات التحقق   
التامني تتم مراقبتها بشكل مستمر من أجل التقليل من تعرض الشركة ملخاطر ديون             

 . متعثرة 
 هـي حمـدودة     الوكالء والوسطاء يف تعامالت الشركة مع      االئتمانخماطر  كما أن    •

 للوكالء والوسطاء ومراقبة الذمم املدينة حتـت        ائتمان وضع سقوف    وذلك بسبب 
  .وتكوين املخصصات الالزمةالسداد 

االحتفاظ بأرصدة الشركة املصرفية مع جمموعـة مـن         كما تنفذ الشركة سياسات      •
 .املصارف الدولية واحمللية 

 .  يف الشركة االئتمانيوجد تركز هام ملخاطر فأنه ال : وبشكلٍ عام  •
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 ٣٢

 يف الـشركة عـن طريـق تـصنيف          االئتمانيوضح اجلدول التايل معلومات فيما يتعلق بالتعرض ملخاطر         و
  : ودات املالية للشركة كما يلي املوج

      غري متجاوز تاريخ االستحقاق وغري منخفض القيمة  
  

  استثماري 
  غري استثماري 

  )مرضي ( 
  غري استثماري 

  )غري مرضي (

متجاوز تاريخ 
االستحقاق أو 
  اموع منخفض القيمة 

  ةـرة سوريـلي  ةـرة سوريـلي  ةـرة سوريـلي  ةـرة سوريـلي  ةـرة سوريـلي  
          ٣١/١٢/٢٠٠٧كما يف

  ١٣٠ ٠٤٧ ٨٩١      ١٣٠ ٠٤٧ ٨٩١   الصندوقبنقدية لدى البنوك و
  ٨٠٤ ٠٦١ ٩٦٢      ٨٠٤ ٠٦١ ٩٦٢   ودائع ألجل لدى البنوك

  ٩٠ ٤٣٦ ٦٩٩      ٩٠ ٤٣٦ ٦٩٩   )بالصايف ( العمالء 
  ١ ٨٣٦ ٢٦٥      ١ ٨٣٦ ٢٦٥   تأمنيالشركات التأمني وإعادة 

     ١٧ ٧٥٤ ١٤٩         ١٧ ٧٥٤ ١٤٩   املستحق على أطراف ذوي عالقة
   ١٦ ٠٠٠ ٠٠٠       ١٦ ٠٠٠ ٠٠٠   فروق عملة / ذمم مسامهني 

  ٢٤ ٤٨٩ ٧١٧      ٢٤ ٤٨٩ ٧١٧   حسابات مدينة أخرى
   ٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠        ٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠   وديعة جممدة لصاحل هيئة االشراف على التأمني 

  ١ ١٠٩ ٦٢٦ ٦٨٣      ١ ١٠٩ ٦٢٦ ٦٨٣  
          ٣١/١٢/٢٠٠٦كما يف

  ٦٥ ١٠٩ ٢٦٣      ٦٥ ١٠٩ ٢٦٣   الصندوقبنقدية لدى البنوك و
  ٦٧٤ ٨٦٠ ٨٥٥      ٦٧٤ ٨٦٠ ٨٥٥   ودائع ألجل لدى البنوك

  ٣١ ٥٦٣ ٦٥١      ٣١ ٥٦٣ ٦٥١   )بالصايف ( العمالء 
   ١٦٠٠٠ ٠٠٠       ١٦٠٠٠ ٠٠٠   املستحق على أطراف ذوي عالقة

  ١٨ ٠٠١ ٣٥٤      ١٨ ٠٠١ ٣٥٤   فروق عملة / ذمم مسامهني 
    ٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠        ٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠   وديعة جممدة لصاحل هيئة االشراف على التأمني 

  ٨٣٠ ٥٣٥ ١٢٣        ٨٣٠ ٥٣٥ ١٢٣    

 والـيت جتـاوزت تـاريخ        عمـالء    - العمالء وأطراف ذوي عالقة      يعرض اجلدول التايل حتليالً ألعمار    كما  
  :  وغري منخفضة يف القيمة استحقاقها

       منخفض يف القيمةمتجاوز تاريخ االستحقاق وغري  

  

   يوم٣٠يصل إىل 
  ٣١من 
   يوم٦٠ إىل 

  ٦١من 
  اموع   يوم٩٠أكثر من    يوم٩٠ إىل 

متجاوز تاريخ 
اإلستحقاق 
ومنخفض يف 
  اموع  القيمة

  ةـرة سوريـلي  ةـرة سوريـلي  ةـرة سوريـلي  ةـرة سوريـلي  ةـرة سوريـلي  ةـرة سوريـلي  ةـرة سوريـلي  
١٠٨ ١٩٠ ٨٤٨   )١ ٨٢٣ ٧١٢(   ١١٠ ٠١٤ ٥٦٠  ٧٧ ١١٧ ٦٢٤  ١ ٩٦٨ ٨٢٢  ١٩ ٦٣٧ ٧١٦  ١١ ٢٩٠ ٣٩٨  ٢٠٠٧ / ٢ / ٣١  

٤٠ ١٣٩ ١٩٣    -    ٤٠ ١٣٩ ١٩٣    -      -    ٨ ٠٢٧ ٨٣٩  ٣٢ ١١١ ٣٥٤  ٢٠٠٦ / ١٢ / ٣١  



  )شركة مسامهة مغفلة ( ة املتحدة للتأمني الشرك
  لسوريةدمشق ـ اجلمهورية العربية ا

   اإليضاحات املتممة للقوائم املالية ـتابع 
٢٠٠٧ / ١٢ /٣١  

  

 ٣٣

يف ومنخفـضة   على أهنا متجاوزة لتاريخ االسـتحقاق         فيتم تصنيفها   الذمم املدينة    أما
  : وذلك كما يلي قيمة هذه الذمم يف قائمة الدخل ويتم تسجيل االخنفاض يفالقيمة 

  

  بالنسبة لألفراد يتم تكوين خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها 
  . يوم  ) ٢٧٠( يوم حىت  ) ١٨٠( من  % ) ٥٠( بنسبة 
  . يوم  ) ٣٦٥( يوم حىت  ) ٢٧٠( من  % ) ٧٥( بنسبة 
  . يوم  ) ٣٦٥( أكثر من  % ) ١٠٠( بنسبة 

  

  م تكوين خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها  يتللشركاتبالنسبة 
  . يوم  ) ٣٦٥( يوم حىت  ) ٢٧٠( من  % ) ٥٠( بنسبة 
  . يوم  ) ٣٦٥( أكثر من  % ) ١٠٠( بنسبة 

  

كمـا  .  اخلطر االئتماين هلذه الذمم مؤمناً عليه بشكل كاف          وتراعي الشركة أن يكون   
)  ٩٠( الذمم ألكثر من     تسديد الدفعات املترتبة على هذه    تراعى يف حاالت التأخر عن      

يتم تصنيف هذه الذمم على أهنا متجاوزة لتاريخ االستحقاق وغري منخفضة يف            أن  يوماً  
  .  يف القيمة يف قائمة الدخل اخنفاضالقيمة وال يسجل أي 

  

     خماطر السيولة -د
دية الوفاء بالتزاماا التعاق  ال تسمح للشركة بتحقيق     هي تلك املخاطر اليت     خماطر السيولة   

 مراقبة متطلبات   وتراعي الشركة دائماً أن يتم    . واملطلوبات املالية يف مواعيد استحقاقاا      
   بااللتزامـات  للوفـاء    ويراعى تـوفر األمـوال النقديـة       شهري   أساسالسيولة على   
 .عند نشوؤها 



  )شركة مسامهة مغفلة ( ة املتحدة للتأمني الشرك
  دمشق ـ اجلمهورية العربية السورية

   اإليضاحات املتممة للقوائم املالية ـتابع 
٢٠٠٧ / ١٢ /٣١  

 ٣٤

  

كما أنه ال يترتب على الشركة . يلخص اجلدول التايل باللرية السورية تواريخ استحقاق موجودات الشركة ومطلوباا حسب االلتزامات التعاقدية غري املخصومة املتبقية 
  : أية مطلوبات تستحق عليها فائدة 

  
  ٢٠٠٦ / ١٢ / ٣١كما يف   ٢٠٠٧ / ١٢ / ٣١كما يف   

  اموع  بدون استحقاق  أكثر من سنة  أقل من سنة  اموع  بدون استحقاق  ةأكثر من سن  أقل من سنة  
  ليـرة سوريـة   ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة   ليـرة سوريـة   ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة   
            

  ٦٥ ١٠٩ ٢٦٣  -  -  ٦٥ ١٠٩ ٢٦٣  ١٣٠ ٠٤٧ ٨٩١  -  -  ١٣٠ ٠٤٧ ٨٩١  الصندوقبنقدية لدى البنوك و

  ٦٧٤ ٨٦٠ ٨٥٥  -  -  ٦٧٤ ٨٦٠ ٨٥٥  ٨٠٤ ٠٦١ ٩٦٢  -  -  ٨٠٤ ٠٦١ ٩٦٢  ودائع ألجل لدى البنوك

  ٣١ ٥٦٣ ٦٥١  -  -  ٣١ ٥٦٣ ٦٥١  ٩٠ ٤٣٦ ٦٩٩  -  -  ٩٠ ٤٣٦ ٦٩٩  )بالصايف ( العمالء 

  -  -  -  -    ١ ٨٣٦ ٢٦٥  -  -  ١ ٨٣٦ ٢٦٥  تأمنيالشركات التأمني وإعادة 

  ٣١ ٦٣٤ ١٩٣  -  -  ٣١ ٦٣٤ ١٩٣  ١٧٠ ٥٦٨ ٣٥٠  -  -  ١٧٠ ٥٦٨ ٣٥٠  حتياطات الفنيةحصة معيدي التأمني من اال

  ٨ ٥٧٥ ٥٤٢  -  -  ٨ ٥٧٥ ٥٤٢      ١٧ ٧٥٤ ١٤٩  -  -      ١٧ ٧٥٤ ١٤٩  املستحق على أطراف ذوي عالقة

  ١٦ ٠٠٠ ٠٠٠  -  -  ١٦ ٠٠٠ ٠٠٠   ١٦ ٠٠٠ ٠٠٠  -  -   ١٦ ٠٠٠ ٠٠٠  فروق عملة / ذمم مسامهني 

  ١٨ ٠٠١ ٣٥٤  -  -  ١٨ ٠٠١ ٣٥٤  ٢٤ ٤٨٩ ٧١٧  -  -  ٢٤ ٤٨٩ ٧١٧  حسابات مدينة أخرى

  ١١٥ ٧٠٥ ٧٩٤  ١١٥ ٧٠٥ ٧٩٤  -  -  ١٧٧ ١٦١ ٧٩٥  ١٧٧ ١٦١ ٧٩٥  -  -  ) بالصايف ( املمتلكات الثابتة 

  ١٠ ٠٨٥ ٧٢٦  ١٠ ٠٨٥ ٧٢٦  -  -  ١٢ ٨٢٤ ٣٥٦  ١٢ ٨٢٤ ٣٥٦  -  -  األصول الغري ملموسة

   ٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠    -     ٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠    -     ٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠    -     ٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠    -     وديعة جممدة لصاحل هيئة االشراف على التأمني

  ٩٩٦ ٥٣٦ ٣٧٨  ١٢٥ ٧٩١ ٥٢٠  ٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠  ٨٤٥ ٧٤٤ ٨٥٨  ١ ٤٧٠ ١٨١ ١٨٤  ١٨٩ ٩٨٦ ١٥١  ٢٥ ٠٠٠ ٠٠٠ ١ ٢٥٥ ١٩٥ ٠٣٣  جمموع املوجودات



  )شركة مسامهة مغفلة ( ة املتحدة للتأمني الشرك
  دمشق ـ اجلمهورية العربية السورية

   اإليضاحات املتممة للقوائم املالية ـتابع 
٢٠٠٧ / ١٢ /٣١  

 ٣٥

 

  ٢٠٠٦ / ١٢ / ٣١كما يف   ٢٠٠٧ / ١٢ / ٣١كما يف   

  اموع  بدون استحقاق  أكثر من سنة  أقل من سنة  اموع  ون استحقاقبد  أكثر من سنة  أقل من سنة  
  ليـرة سوريـة   ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة   ليـرة سوريـة   ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة   االلتزامات وحقوق املسامهني 

             
  - -  -  -  ٥ ٧٤٩ ٨٠٠ - -  ٥ ٧٤٩ ٨٠٠  خمصص قضايا

  ٧ ٩٤٤ ٢٢٥ -  -  ٧ ٩٤٤ ٢٢٥  ١١٨ ٠٧٨ ٩٢٤ - -  ١١٨ ٠٧٨ ٩٢٤  شركات التأمني وإعادة التأمني
    ١٢ ٦١٠ -  -    ١٢ ٦١٠  ٦ ٤٥٩ ١٠٣ - -  ٦ ٤٥٩ ١٠٣  عمالء أرصدة دائنة

  ٤٤ ١٦٨ ٠٨٩ -  -  ٤٤ ١٦٨ ٠٨٩  ٦ ٤٤٨ ١٦٥ - -  ٦ ٤٤٨ ١٦٥  املستحق لألطراف ذوي عالقة
  ١٣ ٩٥٩ ١٨٠ -  -  ١٣ ٩٥٩ ١٨٠  ٣٣ ٨٠٩ ٥٤٧ - -  ٣٣ ٨٠٩ ٥٤٧  دائنون وأرصدة دائنة أخرى 

  ٢ ٦٨١ ١٠١ -  -  ٢ ٦٨١ ١٠١  ١٥ ٧٠٣ ٨٤٢ - -  ١٥ ٧٠٣ ٨٤٢  خمصص ضريبة الدخل
              االحتياطيات الفنية

  ٥٥ ٧١٧ ٤٦٧ -  -  ٥٥ ٧١٧ ٤٦٧  ٢٦٤ ٥٧٨ ٨١٠ - -  ٢٦٤ ٥٧٨ ٨١٠  احتياطي األخطار سارية
  ١٢ ٩٠٧ ٤٨٢ -  -  ١٢ ٩٠٧ ٤٨٢  ٤٢ ٨٦٤ ٤٤٣ - -  ٤٢ ٨٦٤ ٤٤٣  احتياطي التعويضات حتت التسوية 

  ١ ٩٣٦ ١٢٢ -  -  ١ ٩٣٦ ١٢٢  ٥١ ٢٤٨ ٩٩٨ - -  ٥١ ٢٤٨ ٩٩٨  احتياطي التعويضات حلوادث مفترضة مل يبلغ عنها
              حقوق املسامهني

  ٨٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠  ٨٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠  -  -  ٨٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠  ٨٥٠ ٠٠٠ ٠٠٠ -  -  رأس املال 
   ٧٢١ ٠١٠   ٧٢١ ٠١٠  -  -  ٧ ٥٢٣ ٩٥٥  ٧ ٥٢٣ ٩٥٥ -  -  احتياطي قانوين 
  -  -  -  -  ٦ ٤٨٩ ٠٩٢  ٦ ٤٨٩ ٠٩٢ -  -  األرباح املدورة 

  ٦ ٤٨٩ ٠٩٢  ٦ ٤٨٩ ٠٩٢    -      -    ٦١ ٢٢٦ ٥٠٥  ٦١ ٢٢٦ ٥٠٥    -      -    الفترة / ربح العام  
  ٩٩٦ ٥٣٦ ٣٧٨  ١٠٢٢١٠٨٥٧        -      ١٣٩ ٣٢٦ ٢٧٦  ١ ٤٧٠ ١٨١ ١٨٤ ٥٥٢٢٣٩٩٢٥   -   ٥٤٤ ٩٤١ ٦٣٢  جمموع االلتزامات وحقوق املسامهني

  
 



  )شركة مسامهة مغفلة ( ة املتحدة للتأمني الشرك
  دمشق ـ اجلمهورية العربية السورية

   اإليضاحات املتممة للقوائم املالية ـتابع 
٢٠٠٧ / ١٢ /٣١  

 ٣٦

   خماطر العملة األجنبيةهـ 
تعترب خماطر العملة األجنبية خماطر تذبذب قيمة األدوات املالية بسبب التغيريات يف معدالت 

 ويف سبيل ختفيف هذا اخلطر قامت الشركة إيداع مبالغ أسعار صرف العمالت األجنبية
  .٣١/١٢/٢٠٠٧بالعمالت األجنبية لدى البنوك وفيما يلي أرصدة العمالت األجنبية كما يف 

    
  الفائض   

   ٢ ٥٤٧ ٦٦٨  دوالر أمريكي
   ٩١ ٨٧٦  يورو 

  
   إدارة رأس املال ١٠/ ١٩
  

تقوم .  املطبقة يف اجلمهورية العربية السورية ال يوجد متطلبات إلدارة رأس املال حسب القوانني
نسب رأمسالية قوية من أجل دعم أهداف عملها وزيادة حقوق  الشركة بوضع أهداف للحصول على

  .املسامهني 
  

تدير الشركة متطلباا الرأمسالية من خالل تقييم العجز يف املستويات الرأمسالية املطلوبة والواردة على 
 القيام بتعديالت على املستويات الرأمسالية احلالية بضوء التغيريات يف ظروف ويتم. أساس منتظم 

السوق وأوجه املخاطر لنشاطات الشركة من أجل احلفاظ على البنية الرأمسالية أو تعديلها ، ميكن 
  ٠للشركة أن تعدل مبلغ توزيعات األرباح على املسامهني أو إصدار أسهم جديدة عند الضرورة 

  
   ف الضريبـي املوق -٢٠

  

وتكون الشركة املخصـصات الالزمـة   تلتزم الشركة بتقدمي اإلقرار الضرييب يف املواعيد احملددة وفقاً للقانون الضرييب  
  . على السنوات اليت مل يتم الفحص الضرييب هلا وفقاً ألحكام القانون الضرييب السوري 



  )شركة مسامهة مغفلة ( ة املتحدة للتأمني الشرك
  دمشق ـ اجلمهورية العربية السورية

   اإليضاحات املتممة للقوائم املالية ـتابع 
٢٠٠٧ / ١٢ /٣١  

 ٣٧

  

   أرقام املقارنة -٢١
  

  : تعديالت السنة السابقة  ٢١/١
لرية سـورية فـروق العملـة اخلاصـة          / ١٦ ٠٠٠ ٠٠٠/  مت قيد مبلغ     ٢٠٠٦خالل عام   

باملسامهات بالدوالر األمريكي على قائمة الدخل وبناء على تعليمات هيئة اإلشـراف علـى              
واليت مبقتضاها أوجبت أن يتم تغطية فروق العملة الناجتة عن            ٢٠٠٨ / ٢ / ٢٦ بتاريخ   التأمني

وبناء عليه قامت الشركة مبعاجلة فروق العملـة وقيـدها علـى     األمريكي بالدوالراملسامهات  
ومت تعـديل   املكتتبني يف األسهم بالدوالر األمريكي بقيمة هذا الفـرق          املؤسسني  و/ املسامهني  

كمـا هـو مـبني      ومت تعديل أرقام املقارنة على هذا األسـاس         اخلسائر املدورة بنفس القيمة     
  . )٢ – ٢١  ،٣ – ٧( باإليضاحات أرقام 

  

 القوائم املالية مع تبويب    لتتماشى   ٢٠٠٦ / ١٢ / ٣١مت تعديل بعض أرقام املقارنة بامليزانية يف          ٢١/٢
   : وذلك كما يلي  وتصحيحاً لبعض  األخطاء وعرضها بشكل أفضل٢٠٠٧/  ١٢/  ٣١يف 

  انــبي
  إمجايل القيمة

ليـرة سوريـة 
البند قبل تعديل 
 األرقام املقارنة

   بعد تعديل البند
  األرقام املقارنة

  املستحق على أطراف ذوي عالقة  عمالء  ٣ ٤٢٤ ٦٠٠  $شركة سرياميكا 
  املستحق على أطراف ذوي عالقة  عمالء   ٧٠٦ ١٣٠  كميل عزوز
  املستحق على أطراف ذوي عالقة   عمالء   ١١٤ ٨٤٠  بنك بيمو

  لكات الثابتة املمت مشاريع قيد التنفيذ  ١٠٦ ٧٦٨ ٨٨٠  مشاريع قيد التنفيذ 
فروق العملة اخلاصة 

  -  فروق عملة  ١٦ ٠٠٠ ٠٠٠   $باملسامهات
  ذمم مسامهني  -   ١٦ ٠٠٠ ٠٠٠  ذمم مسامهني 
  خمصص ضرائب   -   ٢ ٦٨١ ١٠١  خمصص ضرائب
  احتياطي قانوين   -   ٧٢١ ٠١٠  احتياطي قانوين 

  
قوق املسامهني وقائمة التـدفقات     إن أرقام املقارنة اخلاصة بقائمة الدخل وقائمة التغريات يف ح          ٢١/٣

 غري قابلة للمقارنة مـع      ٢٠٠٦ / ١٢ / ٣١ حىت   ٢٠٠٦ / ٦ / ٤النقدية عن الفترة املالية من      
 زمنية تقل عن فترة السنة املالية نتيجةً ملباشـرة           نظراً ألا ختص فترة    ٢٠٠٧ذات القوائم لعام    
  ٠ ٢٠٠٦ / ٦ / ٤من تاريخ تأسيسها يف بدأًالشركة نشاطها 

 ـــــــــــــــــــــ




