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 شركة االتحاد التعاوني للتأمين 
 شركة مساهمة مغفلة عامة

 الموجز المرحلي اآلخر الشامل الدخلرباح أو السسارر و األ بيان
 (غير مدقق)

  
 

  آذار 13في  المنتهية الثالثة أشهر لفترة    
  1103   1103  إيضـاح 

 .س.ل   .س.ل   :اإليرادات
   16196179157    9793399138   إمجايل األ ساط املكتتب  ا

 (  1491769311 ) (  498869454 )  ب  ااط املكتتسحدة معيدي التأمني من إمجايل األ 

   14794339846    9294529684   صايف األ ساط املكتتب  ا 

 (  2196519636 )   793959254   إحتياطي أ ساط غري مكتس ةصايف التغري يف 

   12597829217    9998479938  13 صايف أ ساط التأمني 

   491119788    193629974  13 عموالت مق وضة

   1992639185    1497269275   فوائد من ودائع لدى املدارف

    789484    293159652   إيرادات أخرى
    5779672     9299117  17 صايف األرباح الناجتة عن إعادة تقيي  استثمارات بغرض املتاجرة خالل الفرتة

   14998129569    11991819886   إمجايل اإليرادات 
 

 :املداريف

 (  4596699797 ) (  2695229771 )  إمجايل املطال ات املدفوعة

    679758     6719977   حدة معيدي التأمني من إمجايل املطال ات املدفوعة

 (  4596789332 ) (  2598579794 )  صايف املطال ات املدفوعة 

 (  2591179787 ) (  2393769877 )  التسوية و مطال ات حدثت و مل ي لغ عنها  يدمطال ات صايف التغري يف 

 (  7797189419 ) (  4992279594 ) 13 صايف املطال ات 

 (  2197479934 ) (  1499539764 ) 13 عموالت مدفوعة

 (  193269777 ) (  296789277 ) 13 مداريف إتفا يات فائض اخلسارة
 (  3298279688 ) (  2995719857 )  رواتب و أجور و ملحقاهتا

 (  1499119941 ) (  1593759756 )  ادارية و عموميةمداريف 

 (  798719914 ) (  595939779 )  طفاتاتاالستهالكات و اإل

    -(  1295769279)  مؤونة ديون مشكوك يف حتديلها
 (   699377 )    -   أتعاب املعونة الفنية

 (   69777 ) (  894839512 )  فرو ات صرف

 (  14994879736 ) (  32797349138 )  إمجايل املداريف 

    3329533  (  1991389148 )    ل ضري ة الدخل الفرتة أرباح(/ خسائر)

 (   449657 )   298799614  21 ضري ة الدخل

    2879883  (  1693289534 )  الفرتة صايف أرباح
   7914   (  8916  ) 14 املاففةرحبية السه  األساسية و 
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 ني للتأمين شركة االتحاد التعاو 
 شركة مساهمة مغفلة عامة

 الموجز المرحلي في حقوق المساهمين يراتيالتغبيان 
 (غير مدقق)

  
 احتياطي إلطفاء السسارر       
        الناتجة عن فروقات        

  المجموع   مدورةأرباح    احتياطي قانوني   القطع البنيوية   رأس المال  
 .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل     

 1973891689917   499349345  694479856  2697939779 1977797779777   2712كانون الثاين   1الرصيدكما يف 
 حتويل احتياطي إلطفات اخلسائر الناجتة عن

    - 2697939779  -  ( 2697939779)  -  ال نيوية إىل األرباح احملتجزةفرو ات القطع   
 ( 196969767) ( 196969767)  -   -   -  اإلدارة توزيع مكافآت أعضات جملس

  2879883  2879883  -   -   -  2271آذار 31الفرتة املنتهية يف  أرباح 

  1973697679733  3199877937  694479856  -  1977797779777  (غري مد قة)2712آذار  31الرصيد كما يف 

 

  1974397619171  3598549363  792769738  -  1977797779777  2713كانون الثاين   1 يف الرصيد
 ( 1693289534) ( 1693289534)  -   -   -  2713آذار 31الفرتة املنتهية يف  خسائر

  1972697329567  1995259829  792769738  -  1977797779777  (غري مد قة)2713آذار  31الرصيد كما يف 
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 شركة االتحاد التعاوني للتأمين 
 ة مغفلة عامةشركة مساهم

 الموجز المرحلي بيان التدفقات النقدية
 (غير مدقق)

  

   آذار 13المنتهية في الثالثة أشهر  لفترة    
  1103   1103  إيضاح 

 .س.ل   .س.ل   
  :التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية

  3329533  (  1991389148)    ل ضري ة الدخل الفرتة أرباح(/ خسائر) 
 ت للوصول إىل صايف النقد النات  من النشاطات التشغيليةتعديال 
   798719914    595939779   ات واالطفاتاتاالستهالك 
      -1295769279  7 مؤونة ديون مشكوك يف حتديلها 
 (   5779672) (   9299117) 17 التغري يف القيمة العادلة لالستثمارات بغرض املتاجرة 
  -   (  391369938)  مادية ثابتة تموجودا أرباح است عاد 

   ( 597349145  ) 796269845   
 (  2297349168) (  592689782)  وكالت تأمني، وسطات عمالتيف  الزيادة 
 (  198429357) (  397269758)  من شركات التأمني وإعادة التأمنيحسابات مدينة يف  الزيادة 
 (  896279722)   397779312   يبواحلساالفين من االحتياطي حدة معيدي التأمني يف  (الزيادة/ )النقص 
  7239581  (  392459596)  ذات عال ةأطراف  -ذم  مدينةيف النقص (/ الزيادة) 
 (  1597479373) (  2691829557)  وموجودات أخرى فوائد مستحقة غري مق وضةيف  الزيادة 
   1199199785    997399696   التأمني شركات التأمني وإعادةدائنة لحسابات يف  زيادةال 
 (   599613)   195919374   تأمني ووسطات دائنون عمالتيف ( النقص)/ الزيادة  
   5593889745    1292119236   حتياطيات الفنية و احلسابيةالزيادة يف اال 
 (  1897819832) (  1298919377)  ذم  دائنة ودائنون خمتلفونيف  قصالن 
  1349388    1795829867   ذات عال ةيف ذم  دائنة أطراف  ةالزياد 
 (   4939946)   297899117   وديعة جممدة لداحل اهليئةيف ( الزيادة/ )النقص 
   892139333 (  922763896)  النشاطات التشغيليةالناجتة عن  (/املستادمة يف) األموالصايف   

 :ةالتدفقات النقدية من النشاطات االستثماري
   8192879761  (  17697779757)  رفالدى املدألجل ودائع يف  النقص/ (الزيادة) 
 (  9791289644) (   729977)  شرات موجودات ثابتة مادية 
  -     291579777   موجودات ثابتة مادية است عاداملتحدل من  

 (  898479883) (  17399229957)  يف النشاطات االستثمارية املستادمة صايف األموال
 (   6349557) (  18295869177)  يوازي النقدالنقد و ما يف  النقص صايف

   4299764987    38296459698  5 الفرتة يف بداية يوازي النقدالنقد و ما 
  7998789356    75995289277  5 الفرتة يف هناية يوازي النقدالنقد و ما 
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 شركة االتحاد التعاوني للتأمين 
 مساهمة مغفلة عامةشركة 

 المرحلية الموجزة المالية العلوماتحات حول إيضا
 1103 آذار 13المنتهية في  فترة الثالثة أشهرل

 (غير مدققة)
  

  معلومات عامة - 3
 الدادر عن رئيس جملس الوزرات بتاريخ . و.م/54عوجب  رار ر    عامة. م.م.شمت الرتخيص لشركة اإلحتاد التعاوين للتأمني 

و وفقا ألحكام  انون  2774لعام  68و املرسوم التشريعي ر    2775لعام  43وذلك استناداا ألحكام املرسوم التشريعي ر    2776 أيلول 25
 بتاريخ  15744وتعديالته، سجلت يف السجل التجاري حملافظة دمشق حتت الر    1949لعام  149التجارة ر   

 13بتاريخ  141/177مت ترخيص الشركة من   ل ذيئة اإلشراف عل  التأمني يف سورية بالقرار ر    .كشركة مسامهة مغفلة عامة  2777أيلول  24
 .17سجلت الشركة يف السجل اخلاص لشركات التأمني لدى ذيئة اإلشراف عل  التأمني حتت الر   . 2778ش اط 

  .2778ش اط  13بتاريخ ت نشاطها و  د باشر  غاية الشركة مزاولة أعمال التأمني امل اشرة يف كافة فروا التأمني
 

 المعدلة و الجديدة المالية للتقارير الدولية المعايير تطبيق  -1
وةنة تفسري ( IASB)بتط يق مجيع املعايري والتفسريات املعدلة واةديدة الدادرة عن جملس معايري احملاس ة الدولية  الشركة ت ام ،يف الفرتة احلالية

 .2713كانون الثاين   1للفرتات احملاس ية ال  ت دأ من  الشركةالتابعة للمجلس وال  ختص وتسري عل  نشاطات ( IFRIC)إعداد التقارير املالية 

 .جرات تط يق ذذا املعايري وتفسرياهتا ،املوجزة املرحليةاملالية  املعلومات يطرأ أي تعديل عل  مل
 

 السياسات المحاسبية- 1

 ة املوجزة والسياسات احملاس يةإعداد املعلومات املالية املرحلي

التقارير " 34وفقاا للمعيار احملاسيب الدويل ر    2713آذار  31جرى إعداد املعلومات املالية املرحلية املوجزة املرفقة لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف 
املعلومات املالية املرحلية املوجزة تتفق مع تلك املستادمة يف إن السياسات احملاس ية املت عة وطرق االحتساب املستادمة يف إعداد ". املالية املرحلية

 .2712كانون األول   31إعداد ال يانات املالية املد قة للسنة املنتهية يف

ايري الدولية للتقارير معإن املعلومات املالية املرحلية املوجزة ال تتضمن كافة املعلومات واإليضاحات املطلوبة للمعلومات املالية السنوية و املعدة وفقاا لل
  31ال متثل بالضرورة مؤشراا عل  النتائ  املتو عة للسنة املنتهية يف 2713آذار  31املالية، كما أن نتائ  أعمال الشركة لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف 

 .2713كانون األول 

و وانني وأنظمة التأمني املرعية يف  "التقارير املالية املرحلية" 34 يل ر  وفقاا للمعيار احملاسيب الدو جرى إعداد املعلومات املالية املرحلية املوجزة 
، العملة التشغيلية للشركة .(س.ل)تظهر املعلومات املالية املرحلية املوجزة باللرية السورية . وعل  أساس الكلفة التارخييةاةمهورية العربية السورية 

 .وعملة اال تداد
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 :التأمني عقود- أ

 من وذلك( له املؤمن) الثاين الفريق تديب  د حمددة خماطر بتغطية( التأمني شركة) األول الفريق عوج ه يتعهد عقد عن كناية ذو لتأمنيا عقد إن
 التأمني عقود عل  األ ساط تعترب. له املؤمن عل  سل اا  ويؤثر يديب  د الذي( عليه املؤمن احلادث) حمدد مستق لي حدث عن التعويض خالل
 .ال والص إصدار عند تإيرادا

 .يت  احتساب االحتياطي احلسايب املتعلق بالتأمني عل  احلياة بناتا عل  رأي خ ري اكتواري مق ول لدى ذيئة اإلشراف عل  التأمني

، وفق املادة (عبضائ)باحتساب االحتياطي الفين ل ا ي فروا التأمني، عدا تأمني النقل ال حري  2713 امت الشركة خالل الربع األول من العام 
 : ، وذلك وفق إحدى الطريقتني التاليتني، أيهما أكرب2717إ لعام .م/  177/  351من  رار ذيئة اإلشراف عل  التأمني ر   ( 5)

 (.باأليام)ومقسوماا عل  كامل مدة الوثيقة ( باأليام)القسط املكتتب به مضروباا باملدة غري املنقضية من الوثيقة  (1
 :من حج  األ ساط املكتتب  ا ةالتاليوفقاا للنسب  (2

      %  
  177     تأمني املسافرين 
  47     التأمينات العامة و با ي فروا التأمني 
  47     تأمني إلزامي للسيارات 
  67     التأمني الدحي 

 177 تأمينات آلجال طويلة  

 .من حج  األ ساط املكتتب  ا فقط %25به عل  أساس فيت  احتساب االحتياطي الفين اخلاص ( بضائع)أما تأمني النقل ال حري 

من  رار ذيئة اإلشراف عل  التأمني ر   ( 3)، وفق املادة 2713مت احتساب االحتياطي الفين ل ا ي فروا التأمني، للفرتات ما   ل العام 
 .طفق من حج  األ ساط املكتتب  ا املذكورة أعالا، وفقاا للنسب 2717إ لعام .م/  177/  351

  

 :التأمني عقود التزامات- ب
 املايل الوضع بيان بتاريخ التسوية حتت والزالت للشركة بلغت مطال ات من نات  التسوية حتت املطال ات جتاا التأمني عقود التزامات
 :يلي كما التأمني عل  االشراف ذيئة لتعليمات وفقاا  احتسا ا ويت . عنها ي لغ ومل حدلت مطال ات إىل باإلضافة

  باملئة من اخلسارة املقدرة  177   مطال ات عن حوادث حتت التسوية -
 :(IBNR)مطال ات حدلت ومل ي لغ عنها  -

باملئووة 795باملئووة مون  يموة مطال ووات حتوت التسووية أو 15أيهموا أكثور  مجيع فروا التأمني عدا التأمني الدحي وإلزامي السيارات
 فروا التأمني من  يمة األ ساط املكتتب  ا لكل فرا من 

 باملئة من املطال ات املدفوعة 15 التأمني الدحي 
 باملئوة795 يمة مطال ات حتوت التسووية أو باملئة من 15أيهما أكثر  إلزامي السيارات 

 2713 آذار 31من صايف األ ساط املكتتب  ا للسنة املنتهية يف 

 سونوات ثالثوة ملودة احتجازا فيت  اإللزامي التأمني فرا عدا واحدة سنة دةمل التأمني فروا ةميع عنها ي لغ ومل حدلت مطال ات احتجاز يت 
كما يت  اإلفراه عن احتياطي مطال ات حدلت ومل ي لغ عنها لفرا السفر، للعقود املنتهية، بشكل   2711ابتداتا من األول من كانون الثاين 

 .ربع سنوي يف هناية الربع التايل للربع الذي مت االحتجاز فيه
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 :التأمني إعادة عمليات  -ه
 إعادة شركات وحدة التأمني إعادة شركات من املق وضة والعمولة األ ساط من التأمني إعادة شركات حدة احتساب الشركة اعتمدت لقد

 يف توسجل معها معقودة اتفا يات أساس عل  عنها ي لغ ومل حدلت ال  املطال ات و التسوية وحتت املدفوعة املطال ات من التأمني
 .الشركات ذذا حسابات

 :و احلسايب الفينحدة معيدي التأمني من اإلحتياطي  - د

 العائدة الفعلية امل الغ وإمجايل هل  املقدمة الفعلية اإلسنادات أساس عل  احلسايب و الفين اإلحتياطي من التأمني معيدي حدة احتساب يت 
 . احلسايب و الفين لإلحتياطي

 :يلي كما احتسا ا ويت  املايل الوضع بيان يف مدينة كذم  احلسايب و الفين اإلحتياطي من تأمنيال معيدي حدة إظهار يت 

   باملئة من اخلسارة املقدرة  177   مطال ات عن حوادث حتت التسوية - 

 ( IBNR) عنها ي لغ ومل مطال ات حدلت - 
مطال ووات حدووة معيودي التووأمني موون  باملئووة مون  يمووة15كثوور أيهموا أ مجيع فروا التأمني عدا التأمني الدحي وإلزامي السيارات 

أ سواط إعوادة التوأمني العائودة لونفس  باملئوة مون795حتت التسوية أو 
 السنة

 باملئة من حدة معيدي التأمني من املطال ات املدفوعة 15 التأمني الدحي 
ات  يمووة مطال ووباملئووة موون حدووة معيوودي التووأمني موون 15أيهمووا أكثوور  إلزامي السيارات 

باملئوووة مووون حدوووة معيووودي التوووأمني مووون صوووايف  795 وحتوووت التسووووية أ
 2713 آذار 31األ ساط املكتتب  ا للسنة املنتهية يف 

 اإللزاموي التوأمني فورا عدا واحدة سنة ملدة التأمني فروا ةميع عنها ي لغ ومل حدلت مطال ات حدة معيدي التأمني من احتجاز يت 
 .2711ابتداتا من األول من كانون الثاين  سنوات ةثالث ملدة احتجازا فيت 

 :املدفوعة املطال ات- ذو

 تظهر املطال ات املدفوعة ال  متثل التعويضات املسددة خالل السنة والتعويضات املتوج ة حلاملي عقود التأمني بعد تنوزيل اإلسرتدادات
 .املدفوعة عند حتديلهااملطال ات  تقوم الشركة بقيد اإلسرتدادات املستحقة عن .املستحقة عنها

 :الفوائد إيرادات- و

 حتتسب وال  املدارف لدى الودائع عل  املكتس ة الفوائد وتتضمن الشامل الدخل بيان يف اإلستحقاق أساس عل  الفوائد إيرادات تقيد
 .املط قة الفائدة ونس ة امل لغ أساس عل 

 :املوجودات واملطلوبات املالية- ز

 .تد ح الشركة طرفاا يف الشروط التعا دية لألدوات املالية عندما بيان الوضع املايلات و املطلوبات املالية يف يت  االعرتاف باملوجود
. املتو عة تظهر الذم  املدينة وذم  العمالت و الوكالت و وسطات التأمني بقيمتها االمسية بعد تنوزيل مؤونات مناس ة للقي  غري القابلة للتحديل

 .نة وذم  شركات إعادة التأمني بقيمتها االمسيةتظهر الذم  الدائ
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 :النقد يوازي وما النقد - ح
الثالثة أشهر استحقا اهتا األصلية يتضمن ذذا ال ند النقد واحلسابات اةارية والودائع ألجل ذات االستحقا ات القدرية ال  التتعدى 

 (.ثالثة أشهر فأ ل)

 :األجن ية العمالت حتويل  - ط

اةارية خالل السنة بالعمالت غري اللرية السورية يت  حتويلها اىل اللرية السورية باستعمال أسعار الدرف السائدة يف تاريخ  إن العمليات
ال يانات عري إعادة حتويل أرصدة املوجودات واملطلوبات املالية بتلك العمالت عل  أساس أسعار الدرف السائدة يف تاريخ . العملية
 .فيت  حتويلها عل  أساس سعر الدرف التارخيي املسامهنياملوجودات واملطلوبات غري املالية وحقوق  أما أرصدة .املالية

 .خربيان األرباح أواخلسائر والدخل الشامل اآلخسائر فرو ات الدرف الناجتة من جرات ذذا العمليات يف يت   يد أرباح أو 
 :بلغت أسعار صرف العمالت األجن ية كما يلي

 كانون األول  13كما في    آذار  13كما في    
   1031   1031  
 .س.ل   .س.ل   
 77951   86978  دوالر أمريكي 
  172925   111976  يورو 
 

 واالفتراضات للتقديرات أساسية ومصادر مهمة محاسبية أحكام  - 4

 املتوفرة غري للموجودات واملطلوبات الدفرتية بالقيمة تعلقةم وافرتاضات تقديرات تستعمل أن الشركة إدارة عل  احملاس ية، السياسات تط يق سياق يف

 النتوائ  ختتلوف و ود  .صولة ذات أخورى تعتورب عوامول وعلو  اخلوربة عامول علو  ابه املتعلقوة واالفرتاضوات التقوديرات ذوذا تعتمود .أخورى مدوادر مون

 .واالفرتاضات التقديرات ذذا عن الفعلية

 التقوديرات تراجوع فيهوا الو  الفورتة يف احملاسو ية التقوديرات مراجعوة عون الناجتوة بالفرو وات يعرتف . دوري كلبش واالفرتاضات التقديرات مراجعة تت 

 وفورتات احلاليوة الفورتة علو  املراجعوة توؤثر كانوت إذا وفورتات الحقوة املراجعة فرتة يف أو الفرتة، ذذا عل  حدرياا  تؤثر املراجعة ذذا كانت إذا وذلك

 .الحقة
 : يمة ذم  التأمني املدينة إخنفاض    -أ

خنفاض إان حتديد وجود . يت  تقدير القيمة القابلة للتحديل من ذم  التأمني املدينة عند وجود إمكانية عدم حتديل تلك الذم  بشكل كامل
و كوذلك لشوركات التوأمني، و   يف  يمة ذم  التأمني املدينوة، يتطلوب مون اإلدارة تقيوي  مسوتوى املوالتة و السويولة املاليوة حلواملي بووالص التوأمني

و رأي اإلدارة  الفوورتةعلوو  املعلومووات التارخييووة للشووركة و الدراسووات التفدوويلية الوو  متووت خووالل  كووذلك يووت  مراجعووة نسووب التحدوويالت بنوواتا 
إث وات الفورق بوني امل والغ الو  يوت  . يت  اث ات الفرق بني امل الغ املتو ع حتديلها و القيمة الدفرتيوة كمدواريف يف بيوان الودخل. القانونية للشركة

 .خالل الفرتات املستق لية و امل الغ املتو عة يف بيان الدخل يف الفرتة ال  يت   ا التحديل يت  حتديلها فعلياا 
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 :تقيي  اإللتزامات الناجتة عن املطال ات املو وفة لعقود التأمني   -ب

حيث ذنالوك عوامول غوري مؤكودة . ة لعقود التأمني عل  أنه أكثر التو عات احلسابية للشركةيعترب تقدير اإللتزامات الناجتة عن املطال ات املو وف
لتزاموات الناشوئة لكول مون تقودير اإليوت  . لتزام الو  سوتقوم الشوركة بتسوديدا الحقوا مقابول ذوذا املطال واتب أخذذا باالعت ار عند تقدير اإلع

ان االلتزام للمطال ات امل لغ عنها و ال  مل يت  سدادذا يت  تقوديرذا اسوتنادا . املركز املايلتاريخ القيمة املتو عة لتكاليف املطال ات امل لغ عنها ب
يووت  إعووادة تقيووي  املطال ووات لكفايتهووا و يووت  تعووديل  املركووز املووايلكمووا يف توواريخ . بلغووت للفووراأ  اىل املعلومووات املتعلقووة بكوول مطال ووة علوو  حوودة 

 .املادص بناتا عل  ذلك

 :تهالكات األصول الثابتةاس   -جو

، تقوم الشركة عراجعة االعمار االنتاجية املقدرة لألصول الثابتة املادية وطريقة االستهالك املط قة و يمة النفاية يف 3كما جات يف االيضاح ر   
 .هناية العمر االنتاجي لألصل يف هناية كل دورة مالية

 :طفات األصول غري املاديةإ   -د

 .يف هناية كل دورة مالية طفاتاملادية وطريقة اال غري، تقوم الشركة عراجعة االعمار االنتاجية املقدرة لألصول 3يضاح ر   كما جات يف اال

 :تدين  يمة املوجودات وتكوين املؤونات الالزمة    -ذو

باعتقوواد اإلدارة، ال توجوود . االسوورتدادية لألصووول يف ظوول الظووروف الراذنووة الوو  متوور  ووا اةمهوريووة العربيووة السووورية،  امووت اإلدارة بتقوودير القيمووة
 .مؤشرات لتكوين مؤونات تدين إضافية
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 يوزاي النقدالنقد وما - 5

       :يتكون ذذا ال ند مما يلي
  (غير مدققة) 1103آذار  13كما في   

 القيمة المقابلة     
  المجموع   للعمالت األجنبية   العملة األصلية  
 س.ل   س.ل   س.ل  

  294589671   -  294589671 النقد يف الدندوق
  16291889363  1295189656  14996699777 لدى املدارفحسابات جارية 

 15291289378  1295189656  16496479734  

  3594129494  3594129494  -  أو أ ل ودائع استحقا اهتا األصلية ثالثة أشهر

 15291289378  4799319157  27797599528  

 
 

  1031كانون األول   13كما في   
القيمة المقابلة       

  المجموع   للعمالت األجنبية   العملة األصلية  
 س.ل   س.ل   س.ل  

 193459749   -  193459749 النقد يف الدندوق
  34496869746  2398269773   32798679673 لدى املدارفحسابات جارية 

 32292759722   2398269773  69731979534  
  3696139973  1595779577   2197369473 أو أ ل ودائع استحقا اهتا األصلية ثالثة أشهر

 34392429125   3994739573  38296459698  
 

 ودارع ألجل لدى المصارف -6

 :يتكون ذذا ال ند مما يلي
 كانون األول  13كما في   آذار 13كما في     

  1103   (غير مدققة)1103    
 .س.ل   .س.ل    

  36597569673  54197569673 ودائع تستحق خالل سنة
  19999999957  27797779777 ودائع تستحق خالل أكثر من سنة

   74197569673  56597569553  
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 تأمين ووكالءوسطاء ، عمالء -7

 :مما يلي يتكون ذذا ال ند
 كانون األول  13كما في   آذار 13كما في     

  1103   (مدققةغير ) 1103    
 .س.ل   .س.ل    
  1798549877  3494379374  عمالت مدينون 
  2892469247  1699319825  وسطات ووكالت تأمني 

    5193699129  4691719747  
  -  ( 1295769279)  مؤونة ديون مشكوك يف حتديلها  

    3897929857  4691719747  
 

 اطيات الفنية والحسابيةحصة معيدي التأمين من االحتي- 8
 :مما يلي يتكون ذذا ال ند

  (غير مدققة) 1103آذار  13كما في    
  حصة معيدي التأمين من   حصة معيدي التأمين من   حصة معيدي التأمين من   
  المجموع   مطالبات حدثت ولم يبلغ عنها   مطالبات تحت التسوية   إيرادات غير مستحقة   
  .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل   
  592969571   -  292519995  397449576 حياة  
  1493479268   191239477  794899378  597349483 حريق 
   7379257   959257   6359777  -  إلزامي سيارات 
  6279427   1449791    -  4829636 حبري 
  195179771   279412   619814  194359475 ذندسي 
  153957192   2369539  195769929   8796856 حوادث عامة 
  1193849855  1297159116  196279399   2597279377  

 

  1031كانون األول   13كما في    
  حصة معيدي التأمين من   حصة معيدي التأمين من   حصة معيدي التأمين من   
  المجموع   يبلغ عنها مطالبات حدثت ولم   مطالبات تحت التسوية   إيرادات غير مستحقة   
  .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل   
  799799718   -  292779727  597719998 حياة  
  1594989369   192149473  897969715  691879951 حريق 
   7379257   959257   6359777  -  إلزامي سيارات 
  195229772   3519479   -  191719363 حبري 
  2759872   299433   899397   1569979 ذندسي 
  298549471   2369539  195769929  197419773 حوادث عامة 
  1492599294  1296749354  199279734   2897979682  



 

 - 05 - 

 ذات العالقةطراف مع األ أرصدة مدينة ودارنة وعمليات -9

 . املسامهنيك ار ة و من املدرات واإلدارة العليا وأعضات جملس اإلدار  ذات العال ةتتألف األطراف 

 :ذات العال ةاألطراف  مع األرصدة املدينة و الدائنةفيما يلي ملاص 
 كانون األول  13كما في   آذار 13كما في           

  1103   (غير مدققة)1103    بيان الوضع املايل
 .س.ل   .س.ل      

 ذات عال ةأطراف  - ذم  مدينة 
  5439627  6729677 مشرتكة حتت سيطرةشركات  احملدودة املسؤولية شركة املراس  للمقاوالت والتعهدات 
    - 297129557 مشرتكةحتت سيطرة شركات  شركة برميديا املسامهة املغفلة 
   59711   59711 مشرتكةحتت سيطرة شركات  شركة إتداالت آس تيل املسامهة املغفلة 
   249887  -  مشرتكةحتت سيطرة  شركات الشركة املتحدة لألغذية واملواد االستهالكية 
  8839769  197179138 مشرتكةحتت سيطرة شركات  جمموعة بن الدن سورية  
  6969557  9929757 مسامهني مسامهني-ذم  مدينة 

   939994475  291539844  
    ذات عال ةأطراف -ائنةذم  د 
  397959724  1794229497 مشرتكةحتت سيطرة شركات  فيدلي  للتأمني و إعادة التأمني 
   349613  -  مشرتكةحتت سيطرة شركات  شركة برميديا املسامهة املغفلة  
  1792379777  1492279777 جملس اإلدارة أعضات جملس إدارة –ذم  دائنة  
  196969767  196969767 مسامهني مسامهني –ذم  دائنة  

   3393389557  6979755951  
 

  (غير مدققة) آذار 13ر المنتهية في لفترة الثالثة أشه     
       1103   1103  

  .س.ل   .س.ل  األرباح أو اخلسائر والدخل الشامل اآلخربيان 
   394199711    497969769  مكتتب  ا ايرادات أ ساط  
 (   699377)   -   مداريف أتعاب املعونة الفنية  
     -  (1799779742) مداريف رواتب وأتعاب اإلدارة  

إتفا ية معونة فنية مع شركة فيدلي  للتأمني وإعادة التأمني تسري ملدة عام كامل لقات م لغ نقدي  يمته  2779نيسان  1و عت الشركة يف 
لتقدمي  2713وحىت  2717من صايف أرباح األعوام من % 27دوالر أمريكي يدفع عل  فرتة أربع أعوام باإلضافة إىل م لغ ميثل  6779777

 .نتقات املوظفني الرئيسيني، حتديد االسرتاتيجية والتاطيط ووضع السياسات الرئيسية واإلجراتاتادع  الفين من خالل املساعدة يف ال
 .تعكس مداريف رواتب وأتعاب اإلدارة امل الغ املدفوعة لإلدارة العليا وال  تتألف من املدير العام ومدرات األ سام والفروا
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 المتاجرة إستثمارات بغرض- 30

 :يلي كانت حركة ذذا ال ند خالل الدورة املالية كما
  1031     (غير مدققة) 1031     
 .س.ل     .س.ل     

  897939891    691539936  السنة  /الفرتة الرصيد يف بداية  
 ( 199399955)   9299117  صايف التغري بالقيمة العادلة هلذا االستثمارات  

   691539936    797839753  السنة/ ة الفرتةالرصيد يف هناي  
 

 و الحسابية الفنيةحتياطيات اال- 33

 :يتكون ذذا ال ند مما يلي
  (غير مدققة) 1103آذار  13كما في     
  مطالبات حدثت    طالباتم   إيرادات    
  المجموع   و لم يبلغ عنها   تحت التسوية   غير مستحقة    
 .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل    
  3392979934   -  695739989  2697869945  حياة
  1799759177  194949178  999619187  694499875  حريق
  7979673  1849762   -  6139541  حبري

 19695889773  5797779171  7297179844  7398779828 إلزامي سيارات
  3492589724  395239134  893589979  2293759911 شامل سيارات

  8198289775  1396169881  694399236  6197719958  صحي
  4369955  579162   -  3799793  السفر
  195279639  229296  649645  194479698 ذندسي

  587986198  6699512  398199757  493739718 حوادث عامة

   19799929497  17791649937  7793379326  37594949753  
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  1031كانون األول   13في كما     
  مطالبات حدثت    طالباتم   إيرادات    
  المجموع   و لم يبلغ عنها   تحت التسوية   غير مستحقة    
 .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل    
  2591849875   -  694149747  1897779765  حياة
  1993499612  196759581  1797739874  797479157  حريق
  198469439  4269171   -  194279338  حبري

  19498359642  3699329446  7193999792  8695739474 إلزامي سيارات
  3394349867  491239175  598269789  2394849973 شامل سيارات

  7892489369  1497639957 ( 9719318)  6591559737  صحي
  4769778  469961-     4299117  السفر
  3749773  339361   939485  1779927 ذندسي

  996729932  7749973  395489187  592799779 حوادث عامة

   27892629197  9797149842  5897769485  36392839517  

 الدخلضريبة - 31

 :يتكون ذذا ال ند مما يلي
  (غير مدققة)آذار  13في  لفترة الثالثة أشهر المنتهية     
    1103   1103   
  .س.ل   .س.ل    
  3329533 ( 1991389148) أرباح الفرتة(/ خسائر)

  6789637  4779385 يضاف استهالك امل اين
 ( 6439575)   -   ينوزل حدة الفرتة من مداريف التأسيس

  2979666 ( 1897379763)  الربح الضرييب(/اخلسارة الضري ية)صايف 
  %15     %15   نس ة الضري ة

 (  449657)   298799614  ة الدخل للفرتةضري ( مدروف/ )إيراد
 

    1031   1031   
  .س.ل   .س.ل    

  598529767  196519343 السنة/ يف بداية الفرتة الرصيد
(592719983)   -   السنة/ الفرتة تسديدات   

  197779566 ( 298799614) السنة / مداريف ضري ية للفرتة(/ إيرادات)

  196519343 ( 191589271) السنة/ يف هناية الفرتة مؤونة ضري ة الدخل/(موجودات ضري ية مؤجلة)
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 التحليل القطاعي- 13
  :ذي كالتايل( غري مد ق) 2713 ذارآ 31املنتهية يف  للفرتةوا التأمني ر إن التحليل القطاعي إليرادات و نتائ  ف

  المجموع   الحوداث العامة   السفر   الهندسي   يقالحر    الصحي   سيارات إلزامي   السيارات شامل   بحريال   الحياة  
 .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل  

  9793399138  197239576  2249832   -  295719249  4798559776  2599489594  897899713   519237  1799459778 إمجايل األ ساط املكتتب  ا
 ( 498869454)  319785  -   -  ( 292369165)  -   -   -  ( 259615) ( 296559759) دي التأمني من إمجايل األ ساط املكتتب  احدة معي

  9294529684  197549591  2249832  -   2659784  4798559776  2599489594  897899713   259615  1592899249 صايف األ ساط املكتتب  ا
 ( 19799929497) ( 493739718) ( 3799793) ( 194479698) ( 694499875) ( 6197719958) ( 7398779828) ( 2293759911) ( 6139541) ( 2697869945) الفرتةن أ ساط غري مكتس ة يف هناية حدة الشركة م

  1193849855  6879685   -  194359475  597349483   -   -   -  4829636  397449576 الفرتةحدة معيدي التأمني من أ ساط غري مكس ة يف هناية 
  27892629197  592799779  4299117  1779927  797479157  6591559737  8695739474  2394849973  194279338  1897779765 الفرتةحدة الشركة من أ ساط غري مكتس ة يف بداية 

 ( 2599294914) ( 197419773)  -  ( 1569979) ( 691879951)  -   -   -  ( 191719363) ( 597719998)الفرتةحدة معيدي التأمني من أ ساط غري مكتس ة يف بداية ا
  793959254  5539443  499324  159725  1369884  393839772  1297729576  191799762  1189777 ( 1796739672) صايف التغري يف احتياطي أ ساط غري مكتس ة

  9998479938  196789734  2749156  159725  4719968  4492389778  3896519177  998989775  1439685  496159647 كتس ةصايف أ ساط التأمني امل
  193629974  839774  -    29449  197149732  -   -   -   2319261   319458 عموالت مق وضة
  17192179912  196919878  2749156  189174  194169777  4923897784  3896519177  998989775  3749946  496479175 صايف اإليرادات

 ( 2695229771) ( 2299137)  -   -  ( 8439762) ( 994989765) ( 1792869797) ( 496669424)  -  ( 197779777) إمجايل املطال ات املدفوعة
  6719977  -   -   -   7767199  -   -   -   -   -  حدة معيدي التأمني من إمجايل املطال ات املدفوعة

 ( 9794259857) ( 2299137)  -   -  ( 1719785) ( 994989765) ( 1792869797) ( 942466496)  -  ( 197779777) صايف املطال ات املدفوعة
398199757)( 649645) ( 999619187) ( 694399236) ( 7297179844) ( 893589979)  -  ( 695739989) الفرتةإمجايل مطال ات حتت التسوية يف هناية     -  ) (17791649937 ) 
 حدة معيدي التأمني من مطال ات 

  1297159116  195769929   -  619814  794899378   -  6359777   -   -  292519995 الفرتةحتت التسوية يف هناية  
  9797149842  395489187   -  939485  1797739874 ( 9719318)  7193999792  598269789   -  694149747 الفرتةت حتت التسوية يف بداية إمجايل مطال ا

 حدة معيدي التأمني من مطال ات
 ( 1296749354) ( 195769929)  -  ( 899397) ( 897969715)  -  ( 6359777)  -   -  ( 292779727) الفرتةحتت التسوية يف بداية   

 ( 1797399326) ( 2779877)  -    19264  1369757 ( 794179554) ( 6189752) ( 295329197)  -  ( 449974) سويةصايف التغري يف مطال ات حتت الت
 ( 7793379326) ( 6699512) ( 579162) ( 229296) ( 194949178) ( 1396169881) ( 5797779171) ( 395239134) ( 1849762)  -  الفرتةإمجايل مطال ات حدثت و مل ي لغ عنها يف هناية 

 حدة معيدي التأمني من مطال ات حدثت 
  196279399  2369539   -  279412  191239477   -  959257   -  1449791  -  الفرتةو مل ي لغ عنها يف هناية  

  5897769485  7749973  469961  339361  196759581  1497639957  3699329446  491239175  4269171  -  الفرتةإمجايل مطال ات حدثت و مل ي لغ عنها يف بداية 
 حدة معيدي التأمني من مطال ات حدثت 

 ( 199279734) ( 2369539)  -  ( 299433) ( 192149473)  -  ( 959257)  -  ( 3519479)  -  الفرتةومل ي لغ عنها يف بداية  
 ( 1296379476)  1759461 ( 179271)   29744  279477  4479776 ( 1398379655)  5999971   359421  -  صايف التغري يف مطال ات حدثت ومل ي لغ عنها

 ( 7629314995) ( 4799312 ) ( 1159932) (  123) ( 9297556) ( 445946973) ( 283929976) ( 292289873) ( 1469759) ( 197659758) عموالت مدفوعة
 ( 296789277)  -   9429316  -   -   -  ( 953391621) ( 197759738)  -   -  مداريف اتفا يات فائض اخلسارة

 ( 6697889858) ( 7779718) ( 4293169)   39185 ( 5779925) ( 2391959988) ( 2992519242) ( 948472999) ( 1119338) ( 732911792) صايف املداريف

  3494229754  9849797 ( 6689167)  219359  8459775  9721974297  993999928 (  39779)  2639678  295369373 صايف أرباح فروا التأمني



 

 - 09 - 

 : ذي كالتايل( غري مد ق) 2712آذار  31وا التأمني للفرتة املنتهية يف ر إن التحليل القطاعي إليرادات و نتائ  ف
  المجموع    دث العامةالحوا    السفر     الحريق     الصحي    سيارات إلزامي     سيارات شامل     البحري     فرع الحياة   
 .س.ل    .س.ل     .س.ل     .س.ل     .س.ل    .س.ل     .س.ل     .س.ل     .س.ل   

 16196179157    295779274    889819    399729114    6197589346   5797759733    1697899334    392789416    1691479891  إمجايل األ ساط املكتتب  ا
(797649717 ) تأمني من إمجايل األ ساط املكتتب  احدة معيدي ال   ( 297879523  )   -     -    -   ( 393589588  )   -   ( 9729497  ) (1491769311 ) 

  47943398461   196749714    889819    6139526    6197589346   5797759733    1697899334    4979893    997769181  صايف األ ساط املكتتب  ا
(2198739566) الفرتةحدة الشركة من أ ساط غري مكتس ة يف هناية    (293969971  ) (3591959843)   (17792299767 ) (7292299474  ) (799579274  ) (2729787  ) (497689757  ) (25191539592) 

  1699989861   297579977     -    696259761     -     -    -    198319964    694839929  الفرتةحدة معيدي التأمني من أ ساط غري مكس ة يف هناية 
 22591439767    491119647    2769798    891719153    5197919287   11794699652    3794879778    292749597    1796319562  الفرتةحدة الشركة من أ ساط غري مكتس ة يف بداية 

 ( 1296399965) (  197849766 )   -   (  698859715 )   -    -     -   (  195459887 ) ( 294239674 ) الفرتةن أ ساط غري مكتس ة يف بداية احدة معيدي التأمني م
 ( 2196519636)   3169724  (  896696) (  469775 ) (  2794389124)  392399892    292919235    1639787  ( 791119679 ) صايف التغري يف احتياطي أ ساط غري مكتس ة

 12597829217    199219438    229137    5669751    4796279222  6799449925    1997879569    6619673    199649572  صايف أ ساط التأمني املكتس ة
  911197884   2699999    -     297929522    -    -     -     197259248    239319  عموالت مق وضة
 12998939298    291919437    229137    296599273    4796279222   6799449925    1997879569    293869921    199879821  صايف اإليرادات

(1598139575) (   259777)   -   إمجايل املطال ات املدفوعة   (1792769166 ) (1292979664  ) (859872  )   -    (1779883  ) (4596699797 ) 
  679758   -     -     399775    -    -     -     219753    -   معيدي التأمني من إمجايل املطال ات املدفوعة حدة

(1598139575) (   39947 )   -   صايف املطال ات املدفوعة   (1792769166 ) ( 1292979664  ) ( 469797  )   -   (1779883  ) ( 4596789332 ) 
(298789577) الفرتةإمجايل مطال ات حتت التسوية يف هناية    (197829537  ) (392449388)   (9991529997 ) (498199537  ) (393499471  )   -   (497799265  ) (11991669772) 

  897779875   297389863     -    294479117    -    6359777     -   197829537    191749288  الفرتةحدة معيدي التأمني من مطال ات حتت التسوية يف هناية 
  9591279766   497589317     -    3189948    294699779   8592429816    197639172    259777    199429174  ت حتت التسوية يف بداية الفرتةإمجايل مطال ا

 ( 397749272) (  199929779 )   -   (  859756 )   -   ( 6359777 )   -   (  219757 ) ( 9719787) رتةالفحدة معيدي التأمني من مطال ات حتت التسوية يف بداية 
 ( 1997439173)   959976    -   (  6689462 ) (  293499828) ( 1399179181 ) ( 291819286)    39957  ( 7339272 ) صايف التغري يف مطال ات حتت التسوية

(597399977) (  7199777)   -   الفرتةحدثت و مل ي لغ عنها يف هناية  إمجايل مطال ات   (2499869381 ) (795179573  ) (194899651  ) (239778 )(5659877  )(4197429167 ) 
 حدة معيدي التأمني من مطال ات حدثت 

  199549817   1579591     -    192549637     -     -    -    5499589   -    الفرتةو مل ي لغ عنها يف هناية  
  3597179667   5679692    179747    195269768    691219178   2797139759   697829677    6829379   -    الفرتةإمجايل مطال ات حدثت و مل ي لغ عنها يف بداية 

 حدة معيدي التأمني من مطال ات حدثت 
 ( 199979287) (  1469574 )   -   (  192849768 )   -   (  959257 )   -   (  4639765)   -   الفرتةومل ي لغ عنها يف بداية  

 ( 593669984)    59972  (   69661)    69979  (  193969465 ) ( 493689572)   3429777    499133    -   صايف التغري يف مطال ات حدثت ومل ي لغ عنها
 ( 2197479934 ) (  4739661 ) (  219779 ) (  9789727 ) (  997669196) ( 495629989) ( 396159356) (  6179583 ) ( 197139127 ) عموالت مدفوعة

 ( 193269777)   -     -     -     -   ( 193269777)   -     -     -   مداريف اتفا يات فائض اخلسارة
(294469322 ) صايف املداريف   ( 5689447  ) (2192679517 ) (4194439978 ) (2598179153  ) ( 196859677  ) (279677  ) ( 5429736  ) ( 9397929353) 

  3691779945    196489771  (   59547 )   9739673    1498179769   1995719717  ( 291869948 )   198189474  ( 4589571 ) صايف أرباح فروا التأمني
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 ةفوالمسفربحية السهم األساسية    -43

 :يتكون ذذا ال ند مما يلي
  ( غير مدققة)آذار  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في     
    1103   1103   
  .س.ل   .س.ل    

  2879883 ( 1693289534) .(س.ل)الفرتة  ربح (/خسارة) صايف
  297779777  297779777 املتوسط املرجح لعدد االسه 

  7914  ( 8916 ) اففةاملرحبية السه  األساسية و 
 

 المساهمين حقوق في التغييرات بيان- 35
   محتجزةأرباح      الفترة أرباح      

 .س.ل     .س.ل     
  499349345   -    2712كانون الثاين   1الرصيد كما يف 

 حتويل احتياطي إلطفات اخلسائر الناجتة عن
  2697939779   -    فرو ات القطع ال نيوية إىل األرباح احملتجزة  

 ( 196969767)   -   توزيع مكافآت أعضات جملس اإلدارة
   -     8839287  (غري مد ق) 2712آذار  31الثالثة أشهر املنتهية يف  فرتة أرباح

 3797319994    2879883  (غري مد ق) 2712آذار  31الرصيد كما يف 
   -    693779368  (غري مد ق) 2712كانون األول   31أرباح التسعة أشهر املنتهية يف 

(695889251) 2712كانون األول   31السنة املنتهية يف ختديص أرباح     695889251   
  (  8829765)   -   2712عن أرباح عام  ختديص احتياطي  انوين

  3598549363   -    2712كانون األول   31الرصيد كما يف 
  -    ( 5349328916) (غري مد ق) 2713ذار آ 31الثالثة أشهر املنتهية يف  خسائر فرتة

  3639854935   ( 5349328916) (غري مد ق) 2713آذار  31الرصيد كما يف 
 

 االلتزامات الطاررة   -63

تنظيميوة ومون كما ذو متعارف عليه يف اةمهورية العربية السورية فإن الشركة تقوم بعملياهتوا وفوق التط يقوات املوضووعة مون   ول السولطات املاليوة و ال
مل يت  دراسة أعمال الشركة ضري ياا و برأي اإلدارة فإن أية دراسة ضري ية الحقة لن تؤدي إىل أع ات ضري ية .   ل ذيئة اإلشراف عل  التأمني السورية

 .إضافية
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 القيمة العادلة وإدارة المساطر  -73

 : ةالقيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالي (أ)

 7بيان الوضع املايلق جوذري بني القيمة الدفرتيوة والقيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية املو وفة بتاريخ ال يوجد فور 

 :دارة خماطر التأمنيإ (ب)

 خماطر التأمني 

الل خخماطر التأموني مون دارة إلميكن . إن خماطر التأمني ذي املااطر ال  يولدذا عدم التأكد من حدوث، تو يت أو  يمة املطلوبات التأمينية
 .املتو عة طال اتالفعلية مقابل امل طال اتمتابعة كمية و تكوين اإلنتاه اةديد، متابعة صحة التسعري ومتابعة امل

كدة نظراا إىل ط يعة عقد ذات  ي  غري مؤ  مطال اتيعترب اخلطر عوجب أي عقد تأمني احتمال حتقق حدث مؤمن عليه و ما يستت ع ذلك من 
 .تو عه، يكون حتقق ذذا اخلطر مفاجئاا و بالتايل ال ميكن أمنيالت

الفعلية و تسديدات املنافع القيموة املذكورة  طال اتإن اخلطر األساسي الذي تواجهه شركات التأمني عوجب عقودذا التأمينية ذو أن تفوق امل
 غري املناس ة و االكتتاب بأخطار سيئة أو غري األ ساط ر ووضعحتت بند املطلوبات التأمينية إضافة إىل احتمال تسعري غري مالئ  لألخطا

و  طال اتو املنافع وحدهتا تتعدى امل الغ ال  كانت مقدرة وختتلف األر ام الفعلية و م الغ امل طال اتبنات عليه فإن تواتر امل ،  ابلة للتأمني
 .املنافع من سنة إىل أخرى عن التقديرات املتو عة

ورت الشركة وأي من تكويناهتا و د ط  كلما تنوعت احملفظة التأمينية، كلما كانت أ ل عرضة للتأثر بالتغريات ال  تطرأ عل  أضف إىل ذلك أنه
دة األخطار بغية وع  اعوات لتوسيوتلك الفئ ناسرتاتيجية االكتتاب بعقود التأمني لتنويع األخطار التأمينية ال  تق ل  ا و ضمن كل فئة م

 .تغري يف النتيجة املتو عةختفيض نس ة ال
ع والة و تضواةة فعوتدير الشركة أخطارذا من خالل اسرتاتيجية اكتتاب سليمة و معاذدات إعادة تأمني ذات فئة ممتازة و معاةة احلوادث مع

 .الشركة األسس االكتتابية ال  توفر املعايري املالئمة الختيار األخطار
 السوق خماطر

لتغريات يف  يمة، أو اإليرادات النامجة عن املوجودات أو الفوائد أو أسعار صرف العمالت عا فيها املااطر النامجة عن ذذا املااطر من ا تنشأ
 .عدم التطابق بني املوجودات و املطلوبات

 السيولة خماطر

الغاية، فإن  هلذا . شركة عند استحقاق أية دفعةإن إدارة خماطر السيولة تتمثل بالتأكد من توفر سيولة كافية لإليفات بااللتزامات املرتت ة عل  ال
 .تقوم بقياس التدفق النقدي املتو ع بالنس ة للموجودات و املطلوبات عل  حد سوات و ذلك بشكل دوري الشركة

 خماطر إعادة التأمني 

يف  بهذلك كما ذو معمول  الك رية، و  اتطالبرام عقود إعادة تأمني مع شركات أخرى، لتقليص املااطر املالية النامجة عن املإ امت الشركة ب
 .شركات التأمني با ي
ايف الشركة بتقيي  الوضع املايل لشركة إعادة التأمني املتعا دة معها ويتمحور اذتمامها حول األخطار االئتمانية النامجة عن التوزا اةغر  تقوم

 .والفعاليات لشركات إعادة التأمنيوط يعة األنشطة 
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مواجهة األخطار بأسعار منافسة ومتكنها من االحتفاظ باحلد األمثل من عل  معاذدات إعادة تأمني ال  توفر هلا القدرة الشركة يف  دخلت
 .، مع األخذ بعني االعت ار املوارد املالية كرأس املال واالحتياطيات وحج  حمفظة األوراق املالية واألصول اةاذزةاألخطار

إن  .سب مع القواعد العملية ومقياس املقارنة العام، واألكثر أمهية، ذو االحتفاظ بنس ة سيولة عالية للشركةاملااطر احملتفظ به يتنا حج إن 
 باحلدة املعاد تأمينها حىت يف حال املؤمن هل وت ق  الشركة ملتزمة جتاا  .لتزاماهتا جتاا املؤمن هل امن  الشركةأ ساط إعادة التأمني ال حتل  عقود

 .االتأمني بالتزاماهتادة إع عدم وفات شركة
   التسليف رخماط

إن متابعة خماطر التسليف ذي من مسؤولية الشركة ال  تت ع . جتاا الشركة  تتمثل خماطر التسليف بعدم إمكانية املدينني من الوفات بالتزاماهت
خماطر التسليف يف كافة أ سام الشركة املعرضة توجيهية صارمة تأخذ بعني االعت ار معدل التدنيف األدىن للمقرتضني و التنويع يف   م ادئ

 .لتلك املااطر و خاصة  سمي االستثمارات وإعادة التأمني
 معدل الفائدة خماطر

ذذا املااطر من التغريات ال  حتدث يف معدالت الفوائد السو ية و ال  هلا تأثري م اشر عل  املوجودات املنتجة للفوائد واملطلوبات  تنشأ
 .ائداخلاضعة للفو 

 ياتالعمل خماطر

خماطر العمليات ذي خماطرة اخلسارة أو التأثريات السل ية عل  العمل الناجتة عن عدم صحة أو فشل اإلجراتات التط يقية الداخلية  إن
وطرق  تت  إدارة خماطر العمليات من خالل ذيكلية تتطلب حتديد املااطر. و األنظمة الداخلية للشركة أو عن أحداث خارجية واألشااص

وتتابع من حتدد إن املااطر اإلسرتاتيجية . تقييمها حبسب تأثريذا و نس ة حدوثها و من خالل طرق تقيي  ذاتية ملتابعة فعالية ذذا اإلجراتات
 .خالل عملية التاطيط السنوية

 رأس املال كفاية

  2778كانون األول   11التأمني الدادرة يف  الشركة سياسة إلدارة رأس املال و ذلك متاشياا مع تعليمات ذيئة اإلشراف عل  تت ع
لدى الشركة عن ( كفاية رأس املال)يشرتط ذذا القرار أن ال تتدىن نس ة املالتة . حول حتديد كفاية األموال اخلاصة( 217/177 ر   رار )

 .من رأس املال املتوفر% 157
 :احتساب نس ة املالتة كما يلي يت 

  كانون األول 13كما في    آذار 13كما في    
  1031   (غير مدققة) 1031   
  .س.ل   .س.ل   
 1977797779777  1977797779777 رأس املال املكتتب 
  792769738  792769738 االحتياطي القانوين 
  3598549363  3598549363 األرباح املدورة 
  -  (  1693289534 ) خسارة الفرتة صايف  
  1974397619171  1972697329567 إمجايل رأس املال املتوفر 
  16892249679  17799449797 إمجايل رأس املال املطلوب  
  %627   %671  )%(س املال أنس ة كفاية ر  
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 العمالت األجن ية خماطر

 .ر الدرفتقوم الشركة بإعداد حتليل احلساسية ملرا  ة أثر التغريات عل  صايف األرباح واخلسائر يف حال حدوث تغري معقول يف أسعا
 .ؤثر عل   يمة املوجودات واملطلوبات املاليةتذذا املااطر من احتمال أن التقل ات يف أسعار صرف العمالت  د  تنشأ

 :القيمة الدفرتية لألصول املالية كما يلي تتلاص
   المطلوبات   الموجودات   
  كانون األول  13 كما في   أذار 13كما في    كانون األول  13كما في    أذار 13كما في    
  1033   (غير مدقق) 1031   1031   (غير مدقق) 1031   
 .س.ل   .س.ل   .س.ل   .س.ل   
 -      -3494669283  4196379434 دوالر أمريكي 
 -      -599479174  697149677 يورو 

 123رة التدخل الدادرة عن مدرف سوريا املركزي يف تاريخ املوافقة عل  ذذا ال يانات املالية بلغ سعر صرف العمالت األجن ية حسب نش
لليورو عن % 48للدوالر األمريكي و % 42يورو ، وذلك بفارق نس ته  1لرية سورية مقابل  164913دوالر أمريكي و  1لرية سورية مقابل 

لرية سورية مقايل  111976دوالر أمريكي و  1لرية سورية مقابل  86978والذي يساوي  2713أذار  31سعر الدرف املستادم كما يف 
 . يورو 1

حتليل احلساسية . اةدول التايل حتليل حساسية الشركة لتغريات أسعار صرف العمالت األجن ية املذكورة أعالا مقابل اللرية السورية يظهر
 :يتضمن فقط األرصدة ذات الدفة النقدية بالعمالت األجن ية

  أوالسسارر األثر على األرباح   
  كانون األول  13كما في    أذار 13كما في    
  1031   (غير مدقق) 1031   
  .س.ل   .س.ل   
  1494759839  1794849782 دوالر أمريكي 
  294949873  298279164 يورو 
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