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 امليزانية العمومية
    

  

   كانون األول٣١كما يف      حزيران٣٠ما يف ك        
  ٢٠٠٧    ) مدققةغري (٢٠٠٨    احـإيض    
  .س.ل      .س.ل         

  املوجودات       
  :املوجودات املتداولة

  ٩١٩,٩٨٩,٣٩٧    ٧٩٢,٠٩٦,٥٦٤  ٥    رفالدى املص يف الصندوق ونقد  
      -      ٩,١٥٧,٨١٥  ٦    ون ووكالء تأمنيينمد عمالء  
    -      ٥٥١,٧٥٣     التأمنيوإعادة التأمني شركاتلحسابات مدينة   
      -      ٢,٦١٧,١٦٧    ينالتق والفين اطيحصة معيدي التأمني من االحتي  
    ٣١,٠٢٩,٨٦٢    ١٨,٧٥٥,٨٩٧  ٧    أطراف مقربة ذمم مدينة  
      ٢٠٥,٠٠٠    ٣٣,٧٧٦,٨٤٨  ٨  فوائد مستحقة غري مقبوضة وموجودات أخرى  
      ٥,٠٠٠,٠٠٠    ٢١,٢٠٠,٠٠٠  ٩    سلف إىل موردي أصول ثابتة  
      ١١,٩٨٠    -        ذمم وأرصدة مدينة أخرى  
    ٤,٧٧١,٩٠٠    ٠٥٢,٩٣٩,١  ١٦    ةأصول ضريبية مؤجل  
    ٩٦١,٠٠٨,١٣٩    ٠٩٦,٠٩٥,٨٨٠    جمموع املوجودات املتداولة    
  

  :املوجودات غري املتداولة
  ٦٤,٢٠٠    ١٤٦,٤٠٩,٧٤٨  ١٠ )ستهالك املتراكماال تنـزيلبعد (املوجودات الثابتة املادية   
    ٣,١١٨,٠٦٥    ٤,٠٣٦,٨٦١  ١١ ) املتراكماإلطفاءبعد تنـزيل (املوجودات الثابتة غري املادية   
    ٢٥,٠٠٠,٠٠٠      ٢٥,٠٠٠,٠٠٠  ١٢  وديعة جممدة لصاحل هيئة اإلشراف على التأمني  
    ١٨٢,٢٦٥,٢٨    ٦٠٩,٤٤٦,١٧٥      تداولةاملجمموع املوجودات غري     

    ٤٠٤,١٩٠,٩٨٩  ٧٠٥,٥٤١,٠٥٥,١    جمموع املوجودات
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  تابع / ة العموميةامليزاني

    
   كانون األول٣١كما يف        حزيران٣٠كما يف         
  ٢٠٠٧    )غري مدققة (٢٠٠٨  إيضاح    
  .س.ل      .س.ل        

  املطلوبات       
  :املطلوبات املتداولة  
    -    ٥,٠٧٢,١٨٥     شركات التأمني وإعادة التأمنيدائنة لحسابات   
    -      ٩٤,٤٦٢      ووكالء تأمنيدائنون  عمالء  
    -    ٣١,٥٥٥,٤٧٤  ١٣    تياطي التقيناالح  
     ١,٦١٦,٥٩٠  ٦,٠٤٩,٧٧٦      ذمم دائنة ودائنون خمتلفون  
    -      ٨,٧٨٧,٣٩٢  ١٤   واحتياطيات أخرى حتت التسويةمطالباتاحتياطي   
    ٥٩٠,٦١٦,١    ٥١,٥٥٩,٢٨٩       املتداولةجمموع املطلوبات    
 

  املسامهنيحقوق    

    ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠   ١٥    رأس املال  
  ٢٦,٧٩٣,٧٠٩    ٢٦,٧٩٣,٧٠٩     البنيوية إلطفاء اخلسائر الناجتة عن فروقات القطعاحتياطي  
      -    )  ٣٩,٢١٩,٨٩٥(      مدورةسائر خ  
  )    ٨٩٥,٢١٩,٣٩(    ٦٠٢,٤٠٨,١٦       الفترة)خسائر / (أرباح  
    ٨١٤,٥٧٣,٩٨٧    ٤١٦,٩٨٢,١,٠٠٣      املسامهنيجمموع حقوق     

    ٤٠٤,١٩٠,٩٨٩    ١,٠٥٥,٥٤١,٧٠٥     امهنياملسحقوق  واتبوجمموع املطل  
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   الدخل بيان

  ٢٠٠٨  حزيران٣٠للستة أشهر املنتهية يف  
      

  

  
    .س.ل                إيضاح        

            :فروع التأمني صايف أرباح  
      ٧٤٠,٧٥٤            البحري  
      ١٤,١٤١,٥٠٢            السيارات  
      ١٠٠,٥٠٨            الصحي  
      ٤٢٢,٠٣٦            احلريق  
      ١٧٩,٣٥٠,١            وادث عامةاحل  
      ٩٧٩,٧٥٤,١٦       ١٧    صايف أرباح فروع التأمني  
  

      ٩١٦,٧٤٩,٢٢            فوائد من ودائع لدى املصارف  
      ١٤٨,٥٠٤,٣٩            إمجايل اإليرادات  
  

  )    ٤,٠٨١,٩٦٣(            رواتب وأجور وملحقاا  
  )    ١٤,٤٢٤,٧١٤(        ١٨    وإداريةمصاريف عامة   
  )    ١,٧٥٦,٠٢١(        ١٠،١١     واالطفاءاتاتاالستهالك  
                )٦٩٨,٢٦٢,٢٠    (  
  

     ٤٥٠,٢٤١,١٩             قبل ضريبة الدخلالفترة أرباح  
  )    ٨٤٨,٢,٨٣٢(        ١٦    مؤونة ضريبة الدخل  

     ٦٠٢,٤٠٨,١٦            الفترة حاربأصايف   
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  يف حقوق املسامهنيات ريان التغيبي

  )غري مدققة(
              

  
                      إضايفرأس مال                 

                    اخلسائر إلطفاءخمصص               

                      الناجتة عن                 

    اموع      نتائج الفترة      خسائر متراكمة      فروقات القطع      رأس املال          

  .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل          

    -      -      -      -      -        ٢٠٠٧ أيلول ٢٤كما يف الرصيد 
    ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠     -      -      -      ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠        االكتتاب برأس املال املدفوع

  رأس مال اضايف خمصص إلطفاء اخلسائر
    ٢٦,٧٩٣,٧٠٩     -      -      ٢٦,٧٩٣,٧٠٩      -           عن فروقات قطعالناجتة

  )  ٣٩,٢١٩,٨٩٥(  )  ٣٩,٢١٩,٨٩٥(    -      -      -          صايف خسارة الفترة
    ٩٨٧,٥٧٣,٨١٤   )  ٣٩,٢١٩,٨٩٥(    -      ٢٦,٧٩٣,٧٠٩    ٠٠٠,٠٠٠١,٠٠٠,      ٢٠٠٧كانون األول  ٣١الرصيد كما يف 

    -      ٣٩,٢١٩,٨٩٥     )٣٩,٢١٩,٨٩٥(     -      -          ختصيص خسارة الفترة السابقة
    ٦٠٢,٤٠٨,١٦    ٦٠٢,٤٠٨,٦١     -      -      -       ٢٠٠٨ حزيران ٣٠أرباح الستة أشهر املنتهية يف 

    ٤١٦,٩٨٢,٠٠٣,١    ٦٠٢,٤٠٨,١٦   )  ٣٩,٢١٩,٨٩٥ (    ٢٦,٧٩٣,٧٠٩    ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠         ٢٠٠٨ حزيران ٣٠الرصيد يف 
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  بيان التدفقات النقدية

  )غري مدققة (٢٠٠٨  حزيران٣٠للستة أشهر املنتهية يف  
      

  

      .س.ل                إيضاح        
   :التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية 

      ١٩,٢٤١,٤٥٠              قبل ضريبة الدخلالفترةأرباح 
    :تعديالت 

      ٠٢١,٧٥٦,١        ١٠،١١     واالطفاءات اتاالستهالك  
      ٤٧١,٩٩٧,٢٠          التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية قبل حركة رأس املال العامل  
  )    ٩,١٥٧,٨١٥(          تأمنيالوكالء وسطاء وواملدينون الء الزيادة يف العم  
  )    ٥٥١,٧٥٣(          دينة لشركات التأمني وإعادة التأمنياملسابات الزيادة يف احل  
  )    ٢,٦١٧,١٦٧(          واحلسايبالفين حصة معيدي التأمني من االحتياطي الزيادة يف   
      ١٢,٢٧٣,٩٦٥              أطراف مقربة- دينةاملذمم يف ال النقص  
  )    ٣٣,٥٧١,٨٤٨(            الزيادة يف مصاريف مدفوعة مقدماً  
      ١١,٩٨٠              النقص يف ذمم وأرصدة مدينة أخرى  
      ٥,٠٧٢,١٨٥            تأمنيال حسابات دائنة لشركات التأمني واعادةالزيادة يف   
      ٩٤,٤٦٢              عمالء دائنون ووكالء تأمنيالزيادة يف   
      ٣١,٥٥٥,٤٧٤              ين واحلسايبالزيادة يف االحتياطي التق  
      ٤,٤٣٣,١٨٦            ختلفوناملدائنون الدائنة والذمم الزيادة يف ال  
      ٨,٧٨٧,٣٩٢             واالحتياطات األخرى حتت التسويةاملطالباتاحتياطي يف  الزيادة  
      ٥٣٢,٣٢٧,٣٧            النشاطات التشغيلية  منالتدفقات النقدية الناجتةصايف   
  

  :نقدية من النشاطات االستثمارية التدفقات ال  
  )  ١٤٧,٥٠٩,٩١٥(        ١٠      شراء موجودات ثابتة  
  )    ١٦,٢٠٠,٠٠٠(            سلف إىل موردي موجودات ثابتة  
  )    ١,٥١٠,٤٥٠(        ١١     شراء موجودات ثابتة غري مادية  
  )  ٣٦٥,٢٢٠,١٦٥(          اطات االستثماريةنشالاملستعملة يف  التدفقات النقديةصايف   
  

  )  ١٢٧,٨٩٢,٨٣٣ (             يف النقد وما يعادل النقد النقصيف صا  
      ٩٨٩,٣٩٧,٩١٩          ٥    النقد وما يعادل النقد يف بداية الفترة  

      ٥٦٤٠٩٦,٧٩٢,          ٥    النقد وما يعادل النقد يف هناية الفترة  
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 لية املوجزة املرحإيضاحات حول البيانات املالية
  )غري مدققة (٢٠٠٨ حزيران ٣٠للستة أشهر املنتهية يف 

                             

  :  الشركةتأسيس و أعمال  -١

 ٢٠٠٦حزيران  ٢٥الصادر عن رئيس جملس الوزراء بتاريخ . و.م/٥٤مبوجب قرار رقم . م.م.مت الترخيص لشركة اإلحتاد التعاوين للتأمني ش
 و وفقا ألحكام قانون التجارة رقم ٢٠٠٤ لعام ٦٨ و املرسوم التشريعي رقم ٢٠٠٥ لعام ٤٣شريعي رقم وذلك استنادا ألحكام املرسوم الت

مت ترخيص الشركة . ٢٠٠٧ أيلول ٢٤ بتاريخ ١٥٠٤٤ و تعديالته، سجلت يف السجل التجاري حملافظة دمشق حتت الرقم ١٩٤٩ لعام ١٤٩
سجلت الشركة يف السجل اخلاص لشركات . ٢٠٠٨ شباط ١٣ بتاريخ ١٤١/١٠٠قم من قبل هيئة اإلشراف على التأمني يف سورية بالقرار ر

  .١٠التأمني لدى هيئة اإلشراف على التأمني حتت الرقم 
   .٢٠٠٨ شباط ١٣بتاريخ  و قد باشرت نشاطها غاية الشركة مزاولة أعمال التأمني املباشرة يف كافة فروع التأمني

  
  :ملالية اجلديدة واملعدلةتبين املعايري الدولية للتقارير ا  -٢

وجلنـة ) IASB(يف السنة احلالية قامت الشركة بتطبيق مجيع املعايري والتفسريات املعدلة واجلديدة الصادرة عن جملس معايري احملاسبة الدولية 
 ١ترات احملاسبية ابتداًء  مـن التابعة للمجلس واليت ختص وتسري على نشاطات الشركة للف) IFRIC(تفسـري إعداد التقارير املاليـة الدولية 

  . ومل ينتج عن تطبيق املعايري والتفسريات اجلديدة واملعدلة أي تغيري يف عرض البيانات املالية وإيضاحاا٢٠٠٨كانون الثاين 
  

كانت إما صادرة أو قيد اإلصدار، وغري وبتاريخ املوافقة على إصدار هذه البيانات املالية، فإن املعايري التالية وتفسرياا، املتعلقة بنشاطات الشركة 
  :سارية املفعول بعد

  :٢٠٠٩ كانون الثاين ١ جتزئة العمليات ابتداءاً من IFRS8معيار احملاسبة الدويل  -
 التقرير حول األجزاء، لقد وسع نطاق التقرير حول األجزاء ١٤ مكان املعيار احملاسبة الدويل رقم ٨لقد حل معيار احملاسبة الدويل رقم 

ليشمل املؤسسات اليت متلك أصوالً ائتمانية موعة جمالس خارجية باإلضافة للمؤسسات اليت يتداول بأسهمها أو بسندات دينها يف 
 .أسواق األسهم للعموم وتلك اليت بصدد إصدار سندات دين يف األسواق

 البيانات املالية ىلن يكون له تأثري مهم عل) حيث ينطبق(ية باعتقاد إدارة الشركة، إن تطبيق تلك املعايري وتفسرياا يف الفترات املستقبل
  . الذي سيؤثر على االفصاحات عند تطبيقه٧للشركة، باستثناء ما يتعلق مبعيار احملاسبة الدويل رقم 

  



 

 - ٨ -

  
  :ملخص السياسات احملاسبية املطبقة  -٣

  : أسس اإلعداد   -أ

  . وقوانني التأمني املرعية يف سوريةللتقارير املاليةإعداد البيانات املالية وفقاً للمعايري الدولية  جرى
  
  : املرحلية و السياسات احملاسبيةالبيانات املاليةإعداد   -ب

املتعلق بالتفـارير    (٣٤ وفقا للمعيار احملاسيب الدويل رقم       ٢٠٠٨ حزيران   ٣٠جرى اعداد البيانات املالية املرحلية املوجزة املرفقة كما يف          
ان السياسات احملاسبية املتبعة يف اعداد البيانات املالية املرحلية، هي مماثلة لتلك اليت اتبعت يف اعداد البيانات املالية السنوية                   ) املالية املرحلية 

  . وذلك وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية٢٠٠٧ كانون األول ٣١للسنة املنتهية يف 
افة املعلومات و االيضاحات املطلوبة للبيانات املالية السنوية و املعدة وفقا للمعايري الدوليية             ان البيانات املالية املرحلية املوجزة ال تتضمن ك       

، ال متثل بالضرورة مؤشرا على النتائج املتوقعـة         ٢٠٠٨ حزيران   ٣٠كما أن نتائج أعمال الشركة للستة أشهر املنتهية يف          . للتقارير املالية 
  .٢٠٠٨ كانون األول ٣١للسنة املنتهية يف 

  
  :حتويل العمالت األجنبية   -ج 

إن أرصدة املوجودات . إن العمليات املالية بعمالت غري اللرية السورية تسجل حسب سعر الصرف املعمول به يف تاريخ العملية
  .امليزانيةواملطلوبات املالية احملمولة بالعمالت األجنبية يعاد حتويلها إىل اللرية السورية وفق أسعار الصرف السائدة يف تاريخ 

  .أما أرصدة املوجودات واملطلوبات غري املالية وحقوق الشركاء فيتم حتويلها على أساس سعر الصرف التارخيي
  .إن األرباح أو اخلسائر الناجتة عن التحويل تسجل يف بيان الدخل

لرية سورية للدوالر األمريكي كما  ٤٨,٠٥ مقابل ٢٠٠٨ حزيران ٣٠ لرية سورية كما يف ٤٦إن سعر الدوالر مقابل اللرية السورية هو
  .٢٠٠٧ كانون األول ٣١يف 
  
  :املوجودات الثابتة املادية   -هـ

تتضمن .  اإلستهالكات املتراكمة، وخسائر التدين، إن وجدتمطروحا منهاكلفة التارخيية ت على أساس الاملوجودات الثابتة املاديةتظهر 
  . التكاليف اإلضافية اليت تتكبدها الشركة إليصال األصول إىل حالتها التشغيلية اليهامضافاتكلفة املوجودات املشتراة، كلفة الشراء 
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  :جيري استهالك املوجودات الثابتة املادية بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية باعتماد املعدالت السنوية التالية
       %    

  ٢  مباين    
  ٢٥        اثاث و مفروشات    
  ٢٥           السيارات    
  ٢٥          أجهزة كمبيوتر    

  
يف تاريخ إعداد امليزانية تقوم اإلدارة مبراجعة األعمار اإلنتاجية املقدرة للموجودات الثابتة وقيمة النفاية يف هناية العمر اإلنتاجي وطريقة 

 كانت إعادة التقييم تؤثر على الفترة يعترف بالفروقات الناجتة عن مراجعة التقديرات يف فترة مراجعة التقديرات الالحقة إذا. االستهالك
  . احلالية والفترات الالحقة

ويتم .يتم احتساب الربح أو اخلسارة النامجة عن استبعاد املوجودات الثابتة، على أساس الفرق بني سعر البيع والقيمة الدفترية الصافية
  .تسجيل الربح أو اخلسارة يف بيان الدخل

  

  : املوجودات غري املادية  -و

   .هر املوجودات غري املادية بسعر الكلفة بعد تنـزيل اإلطفاء املتراكم ومؤونة التدين يف القيمة إن وجدتتظ
  : جيري إطفاء املوجودات غري املادية على مدى األعمار اإلنتاجيةكما يلي

      %    

  ٢٥          برامج املعلوماتية    
  

  :املؤونات  - ز

قتصادية ميكن تقديرها اة عن أحداث سابقة و اليت من احملتمل أن يترتب عنها استعمال موارد لتزامات املالية الناجتيتم تكوين مؤونات اال
  .بشكل معقول

  

  :ضريبة الدخل  -ح

 مـن   باملئـة ١٥ والذي حدد الضريبة مبعدل      ٢٠٠٥ للعام   ٤٣حتتسب الشركة مؤونة ضريبة الدخل وفقاً ألحكام املرسوم التشريعي رقم           
  .، بدون أية إضافات أخرىبةصايف األرباح اخلاضعة للضري

 للضريبة عن األرباح الصافية الواردة يف بيان الدخل بسبب استبعاد املبالغ غري اخلاضعة للضريبة وإضافة املبالغ غري                  ةختتلف األرباح اخلاضع  
  .اجلائز تنـزيلها من الوعاء الضرييب

لشركة ستستفيد من تدوير اخلسارة الضريبية ملدة مخـس سـنوات           مت االستدراك لألصول الضريبية املؤجلة على اخلسائر على اعتبار أن ا          
  .الحقة عمالً بقانون ضريبة الدخل
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  :عقود التأمني  -ط
) املؤمن له(بتغطية خماطر حمددة قد تصيب الفريق الثاين ) شركة التأمني(إن عقد التأمني هو كناية عن عقد يتعهد مبوجبه الفريق األول 

تعترب األقساط . الذي قد يصيب ويؤثر سلباً على املؤمن له) احلادث املؤمن عليه(ث مستقبلي حمدد وذلك من خالل التعويض عن حد
يتم احتساب االحتياطي التقين وفقاً لتعليمات هيئة اإلشراف على التأمني ملقابلة قيمة . على عقود التأمني إيرادات عند إصدار البوالص
  :وهو حيتسب وفقاً للنسب التالية.  بيان الدخلاألقساط الغري مستحقة واملسجلة كإيرادات يف

       باملئة من حجم األقساط  ٢٥      بضائع-تأمني النقل البحري    
       باملئة من حجم األقساط  ٤٠         التأمينات العامة    
       باملئة من حجم األقساط  ٤٥        تأمني إلزامي للسيارات    
        ط السنة القادمةباملئة من حجم أقسـا  ١٠٠        تأمينات آلجال طويلة     

  

  :التأمنيالتزامات عقود   -ي

حتت التسوية بتاريخ امليزانية باإلضافة إىل   بلغت للشركة والزالتمطالباتناتج من ة  حتت التسويطالباتالتزامات عقود التأمني جتاه امل
  :ما يلي ك وفقاً لتعليمات هيئة اإلشراف على التأمنيويتم احتساا.  حصلت ومل يبلغ عنهامطالبات

  
        باملئة من اخلسارة املقدرة ١٠٠    حتت التسوية عن حوادث مطالبات  -
  باملئة من قيمة٧,٥باملئة من قيمة مطالبات حتت التسوية أو ١٥  ) IBNR(ت ومل يبلغ عنها حصل مطالبات  -

   . أيهما أكرب األقساط املكتتب ا لكل فرع من فروع التأمني
  : التأمنيإعادةعمليات    -ك

عادة التأمني وحصة شركات إقساط والعمولة املقبوضة من شركات عادة التأمني من األإد اعتمدت الشركة احتساب حصة شركات لق
وسجلت يف  اتفاقيات معقودة معها أساسعلى و املطالبات اليت حصلت ومل يبلغ عنها  املدفوعة وحتت التسوية طالباتعادة التأمني من املإ

  .حسابات هذه الشركات

  
  : حتت التسويةطالباتقساط ومن املحصة معيدي التأمني من األ   -ل
مجايل املبالغ إسنادات الفعلية املقدمة هلم وساس اإلأطالبات حتت التسوية على قساط ومن امل احتساب حصة معيدي التأمني من األيتم

    و املطالبات اليت حصلت ومل يبلغ عنها حتت التسويةمطالباتالفعلية العائدة لل
  : ويتم احتساا كما يلي حتت التسوية كذمم مدينة يف امليزانية العموميةطالباتاملقساط واأل حصة معيدي التأمني من إظهارتم ي

    
      

   .اخلسارة املقدرةحصة املعيدين من  باملئة من ١٠٠    حتت التسوية عن حوادث مطالبات  -
      . األقساط املكتتب ا املعيدين منحصة باملئة من ٧,٥   )IBNR( ومل يبلغ عنها مطالبات حصلت  -
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  : املدفوعةطالباتامل  -م
  طالباتستردادات املستحقة عن املتقوم الشركة بقيد اإل. ستحقة عنهاستردادات املطالبات املدفوعة بعد تنـزيل اإلتظهر امل

  .املدفوعة عند حتصيلها
  

  :إيرادات فوائد  -ن

  .اس املبلغ ونسبة الفائدة املطبقةتسجل إيرادات الفوائد دورياً بناًء على أس
  

  :املوجودات واملطلوبات املالية    -ع
  . طرفاً يف الشروط التعاقدية لألدوات املاليةالشركةيتم االعتراف باملوجودات و املطلوبات املالية يف امليزانية العمومية حني تصبح 

املتوقعـة غـري القابلـة        مؤونات مناسبة للقيم   تنـزيلمتها االمسية بعد    بقيو وسطاء التأمني     املدينة وذمم العمالء و الوكالء    تظهر الذمم   
  . بقيمتها االمسيةشركات إعادة التأمنيذمم  الذمم الدائنة وتظهر. للتحصيل

  

  :واالفتراضات للتقديرات أساسية ومصادر مهمة حماسبية أحكام  -٤

 غري للموجودات واملطلوبات الدفترية بالقيمة متعلقة وافتراضات تقديرات تستعمل أن الشركة إدارة على احملاسبية، السياسات تطبيق سياق يف
 ختتلف  وقد .صلة ذات أخرى تعترب عوامل وعلى اخلربة عامل على ابه املتعلقة واالفتراضات التقديرات هذه تعتمد  .أخرى مصادر من املتوفرة
  .واالفتراضات التقديرات هذه عن الفعلية النتائج
 تراجـع فيهـا   الـيت  الفترة يف احملاسبية التقديرات مراجعة عن الناجتة بالفروقات يعترف . دوري بشكل واالفتراضات ديراتالتق مراجعة تتم

 الفترة على املراجعة تؤثر كانت إذا وفترات الحقة املراجعة فترة يف أو الفترة، هذه على حصرياً تؤثر املراجعة هذه كانت إذا وذلك التقديرات
  .الحقة وفترات احلالية

  :أحكام مهمة لتطبيق السياسات احملاسبية
  :استهالكات األصول الثابتة   -أ

، تقوم الشركة مبراجعة اإلعمار اإلنتاجية املقدرة لألصول الثابتة املادية وطريقة االستهالك املطبقة وقيمة النفايـة يف                 ٣كما جاء يف اإليضاح رقم      
  .ة ماليةهناية العمر اإلنتاجي لألصل يف هناية كل دور

  : األصول الضريبية املؤجلة-ب
 تقوم الشركة باالستدراك ألصول ضريبية مؤجلة على اخلسائر الضريبية القابلة للتدوير لسنوات الحقة على اعتبـار  ٣كما جاء يف اإليضاح رقم    

  . أن الشركة ستحقق أرباحاً ختفض من خالل هذه األصول الضريبية
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  :املصارفالنقد يف الصندوق ولدى   -٥

يتضمن النقد يف الصندوق و لدى املصارف حساب الصندوق و احلسابات اجلارية و الودائع حتت الطلب و استثمارات قـصرية األجـل ذات                       
 سيولة عالية ميكن حتويلها إىل مبلغ حمدد من النقد دون أن تتأثر قيمتها و ودائع لدى املصارف قصرية األجل تستحق خالل شهر أو ثالثة أشهر و        

  :هي كالتايل
  

    ٢٠٠٧ كانون األول ٣١كما يف           )غري مدققة (٢٠٠٨ حزيران ٣٠كما يف           
    .س.ل          العملة األصلية          .س.ل          العملة األصلية          

    النقد يف الصندوق
    -          -          ٠٩١٩٩٧,        ٠٩١٩٩٧,    لرية سورية

                  ,٠٩١٩٩٧          -          -    
   صارف لدى املحسابات جارية

    ١٥٩,٨٧١,٦٠٥        ١٥٩,٨٧١,٦٠٥      ٤٦,٧٣٥,٩٠٧        ٤٦,٧٣٥,٩٠٧    لرية سورية
    ٦,٩٥٢,٩٨٧        ١٤٤,٧٠٣      ٤,٩٤٢,٦٥٥        ٤٤٩,٧١٠    دوالر أمريكي

                  ١٦٦,٨٢٤,٥٩٢                  ٥١,٦٧٨,٥٦٢    
     املصارفلدىودائع ألجل 
    ٢١٥,٠٠٠,٠٠٠        ٢١٥,٠٠٠,٠٠٠      ٧٣٩,٤٢٠,٩١١      ٧٣٩,٤٢٠,٩١١    لرية سورية

    ٨٠٥,١٦٤,٥٣٨        ١١,٢٠٠,٠٠٠      -                دوالر أمريكي
                ٨٠٥,١٦٤,٧٥٣                  ٧٣٩,٤٢٠,٩١١    
                ,٩١٩,٩٨٩,٣٩٧                  ٥٦٤٠٩٦,٧٩٢    
  
  
  : عمالء مدينون ووسطاء ووكالء تأمني-٦

  :مما يلي) غري مدققة (٢٠٠٨ حزيران ٣٠يتكون هذا البندكما يف 
  

    .س.ل              

    ١,٢٦١,٩٦١          مالء مدينونع  
    ٧,٨٩٥,٨٥٤          وكالء تأمني  
            ٩,١٥٧,٨١٥    



 

 - ١٣ -

  
  :التعامل مع األطراف املقربة  -٧

  :يتكون هذا البند مما يلي. املسامهنيكبار تتألف األطراف املقربة من املدراء واإلدارة العليا وأعضاء جملس اإلدارة و
  ون األول كان٣١كما يف        حزيران٣٠كما يف            
    ٢٠٠٧    )غري مدققة (٢٠٠٨       
  .س.ل      .س.ل        

   أطراف مقربة–ذمم مدينة   
  حسابات مسامهني غري مقيمني مدينة مقابل رأس مال إضايف  
  ٢٦,٧٩٣,٧٠٩    ١١,٨٦٩,٨٥٩  خمصص إلطفاء اخلسائر الناجتة عن فروقات القطع  
  ١,٣٩٠,٤٧٢    ١,٣٩٠,٤٧٢     مسامهني-ذمم مدينة   
     ٦٨١,٨٤٥,٢    ٥,٤٩٥,٥٦٦    مدراء -ذمم مدينة   

      ٨٦٢,٠٢٩,٣١    ٨٩٧,٧٥٥,١٨    
  

الفترة على حسابات  إىل قيد مبالغ على حسابات املسامهني غري املقيمني توازي خسائر القطع احملققة خالل ٢٠٠٧يف عام  عمدت الشركة
ل بالعمالت األجنبية واليت مل تقم الشركة بتحويلها إىل اللرية السيولة بالعمالت األجنبية الناجتة عن تسديد اكتتابات هؤالء املسامهني برأس املا

  . على حساب أرصدمس. ل١٤,٩٢٣,٨٥٠ قام هؤالء املسامهون بتسديد ما قيمته ٢٠٠٨خالل عام . السورية يف حينه
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  :فوائد مستحقة غري مقبوضة وموجودات أخرى -٨

  :مما يلي يتكون هذا البند
   كانون األول٣١يف كما        حزيران٣٠كما يف         
    ٢٠٠٧      )غري مدققة (٢٠٠٨        

    -      ١٢,١٢٧,٥٩٦    على ودائع ألجل فوائد مستحقة  
      ٢٠٥,٠٠٠    ١٩,٠٥١,٦٦٧     مدفوعة مقدماإجيارات  
    -      ٢,١٢٣,٩٦٠    اشتراكات مدفوعة مقدما  
    -      ٤٧٣,٦٢٥    مصاريف مدفوعة مقدما أخرى  

      ٢٠٥,٠٠٠    ٨٤٨,٧٧٦,٣٣      
  
  :ردي أصول ثابتةسلف إىل مو  -٩

قد  ، علما أن الكلفة التقديرية هلذه التحسينات من أجل إجراء حتسينات على مبىن املركز الرئيسي للشركةمدفوعة مقدما  مبالغ  هذا البندميثل
  . لرية سورية٥٢,٠٠٠,٠٠٠ تصل اىل
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  : )بعد تنـزيل االستهالك املتراكم(املوجودات الثابتة املادية   -١٠

  : ممايليند هذا البكونيت
  

    اموع      سيارات      جهزة كومبيوترأ      أثاث ومفروشات      مباين      
    س.ل       س.ل        س.ل      س.ل      س.ل      
    :الكلفة التارخيية 
    -      -      -        -          -    ٢٠٠٧ أيلول ٢٤  يفالرصيد  
        ٦٤,٢٠٠    -        ٦٤,٢٠٠      -        -    إضافات  
      ٦٤,٢٠٠    -        ٦٤,٢٠٠      -        -    ٢٠٠٧ كانون األول ٣١  يفالرصيد  
    

    ١٤٧,٥٠٩,٩١٥    ٢,٣٢٦,٠٠٠     ٨٥٠,٥٠١,٤      ٤٦٥,٠٠٠,١    ٦٠٠,٦٨١,١٣٩  إضافات  
    ١٤٧,٥٧٤,١١٥    ٢,٣٢٦,٠٠٠     ٠٥٠,٥٦٦,٤      ٤٦٥,٠٠٠,١    ٦٠٠,٦٨١,١٣٩  )غري مدققة (٨٢٠٠ حزيران ٠٣  يفالرصيد  
    
  :ستهالكات املتراكمةاال  
    -      -      -        -          -    ٢٠٠٧ أيلول ٢٤  يفالرصيد  
  )  ٣٦٧,١٦٤,١(  )   ٢٥٠,١٢٤(  )    ٠٥٦,٩١(  )      ٨٥٠,١٧(  )    ٢١١,٩٣١(  أعباء الفترةاضافات ،   
  )  ٣٦٧,١٦٤,١(  )   ٢٥٠,١٢٤(  )    ٠٥٦,٩١(  )      ٨٥٠,١٧(  )    ٢١١,٩٣١(  )غري مدققة (٢٠٠٨حزيران  ٣٠  يفالرصيد  
    

    
  : الصافية القيمة الدفترية  
    ١٤٦,٤٠٩,٧٤٨    ٢,٢٠١,٧٥٠     ٩٩٤,٤٧٤,٤       ٦١٥,٩٨٢    ٣٨٩,٧٥٠,١٣٨  )دققةغري م (٢٠٠٨حزيران  ٣٠  يفالرصيد  

      ٢٠٠,٦٤     -        ٢٠٠,٦٤      -      -    ٢٠٠٧ كانون األول ٣١  يفالرصيد  
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  :) املتراكماالطفاءبعد تنـزيل (املوجودات الثابتة غري املادية    -١١

  : ممايلي هذا البندكونيت
     كومبيوتربرامج                

  .س.ل                  
    :الكلفة التارخيية

    -               ٢٠٠٧ أيلول ٢٤الرصيد يف 
    ٣,٢٨٠,٠٣٢            إضافات

    ٣,٢٨٠,٠٣٢            ٢٠٠٧ كانون األول ٣١الرصيد يف 

    ١,٥١٠,٤٥٠            إضافات
    ٤,٧٩٠,٤٨٢          )غري مدققة (٢٠٠٨ حزيران ٣٠الرصيد يف 

  
  : املتراكمةاالطفاءات
    -               ٢٠٠٧ أيلول ٢٤الرصيد يف 
  )  ١٦١,٩٦٧(            أعباء الفترة
  )  ١٦١,٩٦٧(            ٢٠٠٧ كانون األول ٣١الرصيد يف 

  )  ٥٩١,٦٥٤(            أعباء الفترة
  )  ٧٥٣,٦٢١(          )غري مدققة (٢٠٠٨ حزيران ٣٠الرصيد يف 

  
  : الصافية القيمة الدفترية

    ٤,٠٣٦,٨٦١          )غري مدققة (٢٠٠٨ حزيران ٣٠الرصيد يف 
    ٣,١١٨,٠٦٥            ٢٠٠٧ األول  كانون٣١الرصيد يف 

  
  
  :وديعة جممدة على حساب هيئة اإلشراف على التأمني   -١٢

 مليون لرية   ٢، تلتزم شركات التأمني بأن تودع باسم اهليئة يف أحد املصارف السورية املرخصة مبلغ               ٢٠٠٥ لعام   ٤٣وفقاً للمرسوم التشريعي رقم     
 ٢٥لتأمني الذي ترغب مبزاولته، على أن ال يزيد جمموع ما تودعه لكـل األنــواع علــى                  ا أنواعسورية وديعة ضمان بالنسبة لكل نوع من        

  .مليون لرية سورية
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  :االحتياطي التقين   -٣١

              :مما يلي) غري مدققة( ٢٠٠٨ حزيران ٣٠يتكون هذا البند كما يف 

     .س.ل                  
    ٤٤١,٢١٧            البحري    
    ٢٧,٧٠٢,٦٥٩            السيارات    
    ٣٧٨,٩٦٠            الصحي    
      ٤٤٩,٤٦١            احلريق    
    ٢,٥٨٣,١٧٧            احلوادث العامة    
                ٣١,٥٥٥,٤٧٤    

  
  : احتياطي مطالبات حتت التسوية واحتياطيات أخرى-٤١

  :يتكون هذا البند مما يلي
     )غري مدققة (٢٠٠٨حزيران  ٠٣كما يف     
  ادعاءات حصلت    ادعاءات    
      اموع       يبلغ عنها  ومل    حتت التسوية    

  س.ل     س.ل      س.ل    
    ١٣٢,٣٦٥    ١٣٢,٣٦٥    -    حبري   
    ٧,٦٨٦,١٥٨    ٤,٦٦٤,١٢٣    ٣,٠٢٢,٠٣٥  سيارات  
    ٤٦٢,٢٤٨    ٧١,٠٥٥    ٣٩١,١٩٣  الصحي  
    ٨٤,٢٧٤    ٨٤,٢٧٤    -    احلريق   
    ٣٤٧,٤٢٢    ٣٤٧,٤٢٢    -    احلوادث العامة  

  ٣٩٢,٧٨٧,٨    ١٦٤,٣٧٤,٥    ٣,٤١٣,٢٢٨    

  

بالقيمة األكرب بني  اإلشراف على التأمني هيئة حسب تعليمات  لكل فرع من فروع التأمني ومل يبلغ عنهامطالبات حصلتحتياطي  امت تقدير
  .  من املطالبات حتت التسويةباملئة ١٥ األقساط املكتتب ا و امجايل منباملئة ٧,٥

  

  :رأس املال  -٥١

   .مدفوع بالكامل. س. ل٥٠٠ يليوين سهم بقيمة امسية للسهم الواحد تساو من م٢٠٠٨ حزيران ٣٠يتكون رأس مال الشركة كما يف 
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  :أصول ضريبية مؤجلة  -٦١

 و هي ٢٠٠٧ كانون األول ٣١ إىل ٢٠٠٧ أيلول ٢٤خالل الفترة املمتدة من ان رصيد أصول ضريبية مؤجلة ناجم عن خسائر تشغيلية حمققة 
  : الالحقة و عليه مت احتساب األصول الضريبية املؤجلة على الشكل التايلن السنة املاليةمبدئياً على مخس سنوات اعتباراً مقابلة للتدوير 

  
    ٢٠٠٧    )غري مدققة (٢٠٠٨       
    .س.ل      .س.ل        

  )  ٤٣,٩٩١,٧٩٥(    ١٩,٢٤١,٤٥٠    الفترة )خسائر(  /أرباح
    ١٢,٨٧٠,٠٩١    -      يضاف مصاريف التأسيس
  -      ٩٣١,٢١١    يضاف استهالك املباين

  )    ٦٩١,١٠٦(  )  ١,٢٨٧,٠٠٩(     حصة الفترة من مصاريف التأسيسينـزل
  )  ٨١٢,٨١٠٣١,(    ٦٥٢,٨٨٥,١٨     الضريبية)اخلسارة( / الربح صايف

    %١٥      %١٥        نسبة الضريبة
    ٤,٧٧١,٩٠٠  )  ٨٤٨,٢,٨٣٢(    التخفيض الضرييب) / العبء(حصة الفترة من 

    -      ٤,٧٧١,٩٠٠    األصول الضريبية املؤجلة للفترة السابقة
    ٤,٧٧١,٩٠٠    ٠٥٢,٩٣٩,١    األصول الضريبية املؤجلة يف هناية الفترة

  

يسمح القانون الضرييب السوري بإطفاء مصاريف التأسيس على مدة ال تتجاوز اخلمس سنوات وبالتايل فإن حصة الفترة من إطفاء مصاريف 
  .التأسيس هي ستة أشهر من أصل اخلمس سنوات املذكورة أعاله
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  :ألرباح الناجتة عن فروع التأمني صايف ا  -٧١

  :تتكون ممايلي) غري مدققة( ٢٠٠٨ حزيران ٣٠صايف األرباح الناجتة عن فروع التأمني لفترة الستة أشهر املنتهية يف 

    اموع      احلوادث العامة      احلريق      الصحي      السيارات      البحري      
    س.ل      س.ل      س.ل      س.ل      س.ل      س.ل      
    ٧١,٦٥٧,٦٥٣    ٥,٦٣١,٢٩٤    ١,١٢٣,٦٥٢    ٩٤٧,٤٠٠    ٦٢,١٩٠,٤٣٨    ١,٧٦٤,٨٦٩  األقساط  
  )  ١٣٤,٩١٤,٦(  )  ٠٦٣,٧٣٤,٤(  )  ٠٨٨,٨٦٦(    -    )  ٠٦٧,٥٠٠,١(  )   ٨١٢,٩١٦(  حصة معيدي التأمني من األقساط  
    ٦٤,٧٤٣,٥١٩    ١,٥٦٧,٥٦٠    ٢٥٧,٥٦٤    ٩٤٧,٤٠٠    ٦١,١٢٢,٩٣٨     ٨٤٨,٠٥٧    
    
  )  ٣١,٥٥٥,٤٧٤(  )  ٢,٥٨٣,١٧٧(  )  ٤٤٩,٤٦١(  )  ٣٧٨,٩٦٠(  )  ٢٧,٧٠٢,٦٥٩(  )   ٤٤١,٢١٧(  صايف احتياطي أخطار غري منتهية  
    ١٣٢,٢٠١,٢    ٤٩٤,٦٢٥,١    ٣٤٦,٤٣٥    -      -       ٢٠٣,٢٢٩  حصة معيدي التأمني من أخطار غري منتهية  
    ٣٥,٣٨٩,١٧٧    ٦٠٩,٨٧٧    ١٥٤,٥٣٨    ٥٦٨,٤٤٠     ٣٣,٤٢٠,٢٧٩     ٦٣٦,٠٤٣    

  
    ٧٣١,٥٢٨,١    ٧٢٦,٩١٣    ١٢١,٢٩٤    -      -       ٨٨٤,٣٢٠  عموالت مقبوضة  
    ٩٠٨,٩١٧,٣٦    ٦٠٣,٥٢٣,١    ٦٥٩,٤٤٨    ٤٤٠,٥٦٨    ٤٢٠,٢٧٩,٣٣     ٩٢٧,٩٥٦  صايف اإليرادات  
  املطالبات املدفوعة بعد تنـزيل   

  )  ٣٩٥,٤٠٠(    -      -      -    )  ٣٩٥,٤٠٠(    -    حصة معيدي التأمني  
  املطالبات املستحقة بعد تنـزيل   

  )  ٣,٤١٣,٢٢٨(    -      -    )  ٣٩١,١٩٣(  )  ٣,٠٢٢,٠٣٥(    -    حصة معيدي التأمني  
  )  ٤,٩٥٨,١٢٩(  )  ١٣٨,٦١٣(  )    ١٩,٣١٧(  )  ٧١,٠٥٥(  )  ٤,٦٦٤,١٢٣(  )    ٦٥,٠٢١(  مطالبات حصلت ومل يبلغ عنها  
  )  ٧٥٧,٧٦٦,٨( )  ١٣٨,٦١٣(  )    ١٩,٣١٧(  )  ٤٦٢,٢٤٨(  )  ٥٥٨٠٨١,٨,(  )    ٦٥,٠٢١(  إمجايل املطالبات  
  )  ١٧٢,٣٩٦,١١( )   ٣٤,٨١١( )    ٧,٣٠٦(  )    ٥,٦٨٤(  )  ٢١٩,١٩٧,١١(  )   ١٥١,١٥٢(  عموالت مدفوعة  

    ٩٧٩,٧٥٤,١٦    ١٧٩,٣٥٠,١    ٠٣٦,٤٢٢    ١٠٠,٥٠٨    ٥٠٢,١٤١,١٤     ٧٥٤,٧٤٠  صايف أرباح فروع التأمني  
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  :مصاريف عامة وإدارية  -٨١

    :ممايلي) غري مدققة( ٢٠٠٨ حزيران ٣٠الستة أشهر املنتهية يف  لفترة يتكون هذا البند
    .س.ل                  

    ١,٦٤٥,٤٥٠            دعاية وإعالن  
    ٢,٩٤٤,٠٢٠            رسوم واشتراكات  
    ٨٧٠,٩٠٥              ضيافة  
    ٧,٧٠٩,٢٠٧              إجيارات  
    ١,٢٥٥,١٣٢            مصاريف أخرى  

                ٧١٤,٤٢٤,١٤    

  

  :دارة املخاطرإالقيمة العادلة و  -٩١

  :وبات املالية القيمة العادلة للموجودات واملطل  )أ ( 
  .ال يوجد فـرق جوهري بني القيمة الدفتريـة والقيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية املوقوفة بتاريخ امليزانية

  
  :دارة خماطر التأمني إ  )ب(

  خماطر التأمني 

الل خن ـني مـميكن إدارة خماطر التأم. أمينيةإن خماطر التأمني هي املخاطر اليت يولدها عدم التأكد من حدوث، توقيت أو قيمة املطلوبات الت
  . املتوقعةطالبات الفعلية مقابل املطالباتمتابعة كمية و تكوين اإلنتاج اجلديد، متابعة صحة التسعري ومتابعة امل

 إىل طبيعة عقد  ذات قيم غري مؤكدة نظراًمطالباتيعترب اخلطر مبوجب أي عقد تأمني احتمال حتقق حدث مؤمن عليه و ما يستتبع ذلك من 
  .توقعهالتأمني ، يكون حتقق هذا اخلطر مفاجئاً و بالتايل ال ميكن 

ة املذكورة  ـ الفعلية و تسديدات املنافع القيم     طالباتإن اخلطر األساسي الذي تواجهه شركات التأمني مبوجب عقودها التأمينية هو أن تفوق امل             
قابلـة    غري املناسبة و االكتتاب بأخطار سيئة أو غـري   األقساط عري غري مالئم لألخطار ووضع    حتت بند املطلوبات التأمينية إضافة إىل احتمال تس       

اجئ وختتلـف األرقـام     ـ و املنافع وحدا تتعدى املبالغ اليت كانت مقدرة أن وقوع حوادث التأمني مف             طالباتللتأمني بناء عليه، فإن تواتر امل     
  . إىل أخرى عن التقديرات املتوقعة و املنافع من سنةطالباتالفعلية و مبالغ امل

ورت الشركة ـ أي من تكويناا وقد طىأضف إىل ذلك أنه كلما تنوعت احملفظة التأمينية، كلما كانت أقل عرضة للتأثر بالتغريات اليت تطرأ عل
دة األخطار بغية ـع قاعـات لتوسيـلفئ تلك اناستراتيجية االكتتاب بعقود التأمني لتنويع األخطار التأمينية اليت تقبل ا و ضمن كل فئة م

  .ختفيض نسبة التغري يف النتيجة املتوقعة
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الة ـاجلة فعـتدير الشركة أخطارها من خالل استراتيجية اكتتاب سليمة و معاهدات إعادة تأمني ذات فئة ممتازة و معاجلة احلوادث مع
  .ختيار األخطارع الشركة األسس االكتتابية اليت توفر املعايري املالئمة الـوتض

  

  خماطر إعادة التأمني 

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

محور اهتمامها حول األخطار االئتمانية النامجة عن التوزع اجلغرايف  ويتتقوم الشركة بتقييم الوضع املايل لشركة إعادة التأمني املتعاقدة معها
  .وطبيعة األنشطة والفعاليات لشركات إعادة التأمني
 توفر هلا القدرة على مواجهة األخطار بأسعار منافسة ومتكنها من االحتفاظ باحلد األمثل من دخلت الشركة  يف معاهدات إعادة تأمني اليت

  .بعني االعتبار املوارد املالية كرأس املال واالحتياطيات وحجم حمفظة األوراق املالية واألصول اجلاهزةاألخطار، مع األخذ 
  .إن حجم املخاطر احملتفظ به يتناسب مع القواعد العملية ومقياس املقارنة العام، واألكثر أمهية، هو االحتفاظ بنسبة سيولة عالية للشركة

الشركة ملتزمة جتاه املؤمن هلم باحلصة املعاد تأمينها حىت يف  وتبقى.  حتل الشركة من التزاماا جتاه املؤمن هلمإن عقود أقساط إعادة التأمني ال
  .حال عدم وفاء شركة التأمني بالتزاماا

  
  خماطر السوق

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

  
  خماطر السيولة

 هلذه الغاية، فإن . دفعةةإن إدارة خماطر السيولة تتمثل بالتأكد من توفر سيولة كافية لإليفاء بااللتزامات املترتبة على الشركة عند استحقاق أي
  .قدي املتوقع بالنسبة للموجودات و املطلوبات على حد سواء و ذلك بشكل دوريالشركة تقوم بقياس التدفق الن

  
    ر التسليفخماط

تتبع   إن متابعة خماطر التسليف هي من مسؤولية الشركة اليت .  جتاه الشركةمتتمثل خماطر التسليف بعدم إمكانية املدينني من الوفاء بالتزاما
تبار معدل التصنيف األدىن للمقترضني و التنويع يف خماطر التسليف يف كافة أقسام الشركة املعرضة لتلك مبادئ  توجيهية صارمة تأخذ بعني االع

  .املخاطر و خاصة قسمي االستثمارات وإعادة التأمني
  

  خماطر معدل الفائدة
املوجودات املنتجة للفوائد واملطلوبات اخلاضعة تنشأ هذه املخاطر من التغريات اليت حتدث يف معدالت الفوائد السوقية و اليت هلا تأثري مباشر على 

  .للفوائد
  .إن معدل الفائدة على معظم بنود املوجودات و املطلوبات املنتجة للفوائد هو ثابت، مما يبقي هذه املخاطر عند مستوى متدن
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  ياتخماطر العمل

جتة عن عدم صحة أو فشل اإلجراءات التطبيقية الداخلية واألشخاص إن خماطر العمليات هي خماطرة اخلسارة أو التأثريات السلبية على العمل النا
تتم إدارة خماطر العمليات من خالل هيكلية تتطلب حتديد املخاطر وطرق تقييمها حبسب . و األنظمة الداخلية للشركة أو عن أحداث خارجية

وتتابع من خالل عملية حتدد إن املخاطر اإلستراتيجية . اءاتتأثريها و نسبة حدوثها و من خالل طرق تقييم ذاتية ملتابعة فعالية هذه اإلجر
  .التخطيط السنوية

  
  خماطر العمالت األجنبية

ال يوجد لدى اإلدارة سياسة لالستحواط . ذممها املدينة هي باللرية السورية.  الشركة وذممها الدائنة هي بالعمالت األجنبيةالتزاماتمعظم 
  .جنبيةلتخفيف خماطر تقلبات العمالت األ

  

  :املوافقة على البيانات املالية  -٢٠

   يف اجتماعه املنعقد يفإصدارهاوعلى  ٢٠٠٨ حزيران ٣٠ البيانات املالية املرحلية للستة أشهر املنتهية يف دارة علىاإلوافق جملس 
  .٢٠٠٨ أيلول ٢٥


