




الشركة السوریة الكویتیة للتأمین (ش.م.م)

(غیر مدققة)ختصرةالبیانات المالیة المرحلیة الم
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الشركة السوریة الكویتیة للتأمین (ش.م.م)
بیان الدخل المرحلي

2014حزیران 30للستة أشھر المنتھیة في 

من ھذه 19إلى 1اإلیضاحات المرفقة من  المرحلیة المختصرة.البیانات المالیةتشكِّل جزءاً

2

حزیران30للستة أشھر المنتھیة فيحزیران30للثالثة أشھر المنتھیة في 

إیضاح
2014

غیر مدققة
2013

غیر مدققة
2014

غیر مدققة
2013

غیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

اإلیرادات
96,330,88681,437,992185,519,602164,374,833أقساط مكتتبة

(30,940,442))13,053,369((14,770,618)301,227حصة معیدي التأمین
96,632,11366,667,374172,466,233133,434,391صافي األقساط المكتتبة

34,853,053)10,273,017(14,975,627)8,300,302(األقساط غیر المكتسبةصافي الحركة في

81,643,001162,193,216168,287,444 88,331,811صافي األقساط المكتسبة

5,767,0762,054,3848,927,795 1,347,007عموالت مقبوضة من معیدي التأمین

87,410,077164,247,600177,215,239 89,678,818إجمالي إیرادات التأمین

مصاریف التأمین
(351,569,295))194,193,648((148,361,805))150,464,197(التعویضات المتكبدة

حصة معیدي التأمین من التعویضات
41,803,56895,491,72985,696,456 74,751,585المتكبدة

(265,872,839))98,701,919((106,558,237))75,712,612(التعویضات المتكبدةحصة الشركة من 
804,127729,9321,811,113 14327,092احتیاطي حسابي
(10,738,260))8,673,009((5,499,494) )5,275,478(3عموالت مدفوعة

(13,477,187))15,246,641((6,808,256) )8,541,533(4رسوم اإلشراف على التأمین واخرى
)85,745(44,244)73,767(44,244الحسم الممنوح

(288,362,918))121,847,393((118,135,627))89,158,287(إجمالي مصاریف التأمین

(111,147,679)42,400,207(30,725,550)520,531(خسارة) اإلكتتابدخل صافي 

(المصاریف) األخرىاإلیرادات 
)93,128,941()75,872,576((54,413,313))36,612,973(5المصاریف العمومیة واإلداریة 

(6,313,618))5,787,504((3,058,988))2,298,214(إستھالكات واطفاءات
30,745,05555,773,13258,999,146 26,982,993أرباح استثمارات مالیةفوائد و

2,552,22955,910-2,549,649إیرادات أخرى
الناتجة عن تغییرات أسعاراألرباح

14,953,123112,041,08633,251,282149,026,018الصرف
(2,509,164)54,588,29052,316,770 6,095,109قبل الضریبة(الخسارة)الربح صافي 

24,122,397)1,220,054(62,565,6198,348,141ضریبة الدخل(مصروف) إیراد

8,660,72862,936,43151,096,71621,613,233صافي ربح الفترة

للسھم من صافيةالحصة األساسی
71.027.406.012.54ربح الفترة



الشركة السوریة الكویتیة للتأمین (ش.م.م)
المرحليبیان الدخل الشامل

2014حزیران 30للستة أشھر المنتھیة في 

من ھذه 19إلى 1اإلیضاحات المرفقة من  المرحلیة المختصرة.البیانات المالیةتشكِّل جزءاً

3

حزیران30للستة أشھر المنتھیة في حزیران30للثالثة أشھر المنتھیة في 
2014201320142013

غیر مدققةغیر مدققةغیر مدققةغیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةإیضاح

8,660,72862,936,43151,096,71621,613,233فترةالربح 
مكونات الدخل الشاملة األخرى

التغییر في القیمة العادلة للموجودات المالیة المتوفرة 
89,287,28920,409,37615,348,21920,554,716للبیع

الخسائر المحققة المحولة إلى بیان الدخل والناتجة من 
42,606---المالیة المتوفرة للبیعبیع الموجودات

9,287,28920,409,37615,348,21920,597,322

17,948,01783,345,80766,444,93542,210,555الربح الشامل للفترة
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الشركة السوریة الكویتیة للتأمین (ش.م.م)
التغیرات في حقوق المساھمین المرحليبیان

2014حزیران 30للستة أشھر المنتھیة في 

من ھذه 19إلى 1اإلیضاحات المرفقة من  المرحلیة المختصرة.البیانات المالیةتشكِّل جزءاً
5

رأس المال 
المدفوع

احتیاطي
قانوني

التغییر المتراكم في القیمة 
للموجودات المالیة العادلة

المتوفرة للبیع

اإلجماليأرباح مدورة

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

850,000,00030,892,46629,694,802223,302,0871,133,889,355(مدققة)2014كانون الثاني 1الرصید في 

15,348,21951,096,71666,444,935--للفترةالدخل الشاملإجمالي 

850,000,00030,892,46645,043,021274,398,8031,200,334,290(غیر مدققة)2014حزیران 30الرصید في 

35,545,847898,874,671)479,883(850,000,00013,808,707(مدققة)2013كانون الثاني 1الرصید في 

20,597,32221,613,23342,210,555--إجمالي الدخل الشامل للفترة

850,000,00013,808,70720,117,43957,159,080941,085,226(غیر مدققة)2013حزیران 30الرصید في 



الشركة السوریة الكویتیة للتأمین (ش.م.م)
التدفقات النقدیة المرحليبیان
حزیران 30فيأشھر المنتھیةللستة

من ھذه 19إلى 1اإلیضاحات المرفقة من  المرحلیة المختصرة.البیانات المالیةتشكِّل جزءاً
6

20142013

غیر مدققةغیر مدققةإیضاح
لیرة سوریةلیرة سوریة

األنشطة التشغیلیة
)2,509,164(52,316,770الفترة قبل الضریبة(خسارة) ربح 

التعدیالت:
5,787,5046,313,618االستھالكات واإلطفاءات

)53,333()2,547,500(إستبعاد ممتلكات ومعداتإیراد
(56,946,069))54,561,655(إیرادات الفوائد 

1,835,7482,975,840دیون مشكوك في تحصیلھامخصص
)1,811,113()729,932(صافي–احتیاطي حسابي 

)34,853,053(10,273,017صافي–احتیاطي أقساط غیر مكتسبة 
-)1,023,500(ایرادات ناجمة عن توزیعات ارباح استثمارات مالیة

ناتجة عن اعادة تقییم استثمارات مالیة بغرض أرباح
المتاجرة

)187,977()2,053,077(

11,162,475)88,936,351(
ة:التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلی

)41,281,707()15,599,315(حصة معیدي التأمین من تعویضات تحت التسویة
)73,905,493(71,584,577آخرون ومصاریف مدفوعة مقدمامدینون 

6,777,43713,997,888أقساط وأرصدة تأمین تحت التحصیل
19,128,226215,051,060احتیاطي تعویضات تحت التسویة
47,306,45858,605,647ذمم شركات تأمین وإعادة تأمین

25,682,50247,878,169دائنون آخرون ومبالغ مستحقة الدفع
11,041,459-أسھم بغرض المتاجرة بیع

166,042,360142,450,672صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
األنشطة االستثماریة

شراء ممتلكات ومعدات وموجودات 
ملموسةغیر

)14,160,389()262,915,202(

2,547,50065,000بیع ممتلكات ومعدات
52,254,62045,188,004فوائد مقبوضة

)14,739,524()67,562,371(ودائع لدى البنوك
)36,898,049()31,903,057(شراء اسھم متاحة للبیع 

)269,299,771()58,823,697(صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في األنشطة االستثماریة

)126,849,099(107,218,663(النقص) في النقد وما في حكمھالزیادة 

488,731,870365,037,210كانون الثاني1النقد وما في حكمھ في 

31595,950,533238,188,111حزیران30النقد وما في حكمھ كما في 



الشركة السوریة الكویتیة للتأمین (ش.م.م)
المرحلیة المختصرة المالیةالبیاناتإیضاحات حول 

2014حزیران 30

7

معلومات عن الشركة1

الشركة السوریة الكویتیة للتأمین ش.م.م، ("الشركة") مسجلة في الجمھوریة العربیة السوریة كشركة مساھمة مغفلة، وقد تم 
، ومسجلة في السجل 2004للعام 68والمرسوم التشریعي رقم2005للعام 43تأسیسھا بموجب المرسوم التشریعي رقم 

وقانون الشركات رقم 2007لعام 33، وتخضع الشركة ألحكام قانون التجارة رقم 2006آب 28بتاریخ 14705التجاري برقم 
من قبل ھیئة اإلشراف على التأمین.2006تشرین األول 10. صدر أمر المباشرة باألعمال في 2011لعام 29

التأمین، وتقوم بتقدیم كافة أنواع التأمین القصیرة والطویلة األجل والتي تغطي أخطار الحیاة والحریق تعمل الشركة في مجال
والحوادث واألخطار البحریة وأیة أخطار أخرى باإلضافة إلى استثمار رأس المال والممتلكات في مختلف مجاالت االستثمار 

المالي والعقاري.

لیرة سوریة للسھم 100سھم، بقیمة اسمیة 8,500,000لیرة سوریة مقسم إلى 850,000,000یبلغ رأس المال المدفوع للشركة 
30لیرة سوریة للسھم الواحد كما في 500سھم بقیمة اسمیة قدرھا 1,700,000مقابل 2014حزیران 30الواحد كما في 

.2013حزیران 

و: ب الشركة الرئیسي المسجل ھ وریة إن مكت ة الس ة العربی زة–دمشق –الجمھوری ن الم ي كل م روع ف دى الشركة ف ، ول
.ظات حلب ، حمص ، الالذقیة وطرطوسالمحاف

% من أسھم الشركة.39الكویت -ش.م.ك.تمتلك شركة الخلیج للتأمین

أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة2

رة  ة المختص ة المرحلی ات المالی دت البیان م (أع دولي رق بة ال ار المحاس لمعی اً ة. إن 34وفق ة المرحلی اریر المالی اص بالتق ) الخ
تتفق مع تلك السیاسات التي تم على أساسھا إعداد السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد ھذه البیانات المالیة المرحلیة المختصرة

.2013كانون االول 31البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

البیانات المالیة المرحلیة المختصرة ال تحتوي على كافة المعلومات واإلیضاحات المطلوبة إلعداد البیانات المالیة السنویة إن 
لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة، ویجب أن تقرأ مع البیانات المالیة السنویة للشركة كما في  . كما أن 2013كانون األول 31وفقاً

مؤشرا دقیقا على نتائج األعمال المتوقعة للسنة المنتھیة تعتبرال2014حزیران 30أشھر المنتھیة في الستةة نتائج األعمال لفتر
.2014كانون األول 31في 

العموالت المدفوعة 3

ات أو المسوق لمنتجات الشركة846نص قرار الھیئة رقم  دوب المبیع / ص على أن یكون الحد األقصى لتعویض أو مكافأة من
ددخالل الشھر أو السنة بما ال یزید عن ثالثة أو أر ا ،بعة أمثال الراتب األساسي المح ذین تخطت بینم دوبین ال ض المن اك بع ھن

.تعویضاتھم ھذه الحدود المقررة من الھیئة



الشركة السوریة الكویتیة للتأمین (ش.م.م)
المرحلیة المختصرة المالیةالبیاناتإیضاحات حول 

2014حزیران 30

8

رسوم اإلشراف على التأمین وأخرى4
2014حزیران 30

غیر مدققة
2013حزیران 30

غیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریة

986,248   1,113,117رسوم ھیئة اإلشراف على التأمین
811,065   1,106,764رسوم صندوق متضرري حوادث السیر 

5,724,4664,250,939رسوم إداریة لمجمع التأمین اإللزامي
7,302,2947,428,935رسوم فنیة اخرى

15,246,64113,477,187

المصاریف العمومیة واإلداریة 5

2014حزیران 30
غیر مدققة

2013حزیران 30
غیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة

34,060,129   36,203,866الرواتب واألجور والمزایا 
11,315,250   6,818,596مصاریف اإلیجار 
15,832,466       4,293,757مصاریف قانونیة

859,039 1,223,530مصاریف نقل وانتقال 
2,161,859         1,773,644مصاریف دعایة وإعالن 

1,526,623         2,572,600مصاریف استشارات 
1,186,393829,941قرطاسیة ومطبوعات 
1,512,483         1,458,746مصاریف إتصاالت 

18,620,258       9,496,265تعویضات مجلس اإلدارة 
909,368 948,342میاه، كھرباء ومحروقات

821,680994,711مصاریف الطبابة 
-421,764مصاریف دورات تدریبیة 

205,947 205,540عموالت بنكیة
396,042 1,186,045مصاریف الصیانة 

216,881 210,180مصاریف تأمین 
ذمم معیديمؤونة والدیون المشكوك تحصیلھامصروف مؤونة 

2,975,840 1,835,748المشكوك تحصیلھاالتأمین 
712,104 5,215,880مصاریف اخرى 

75,872,57693,128,941إجمالي المصاریف العمومیة واإلداریة
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ضریبة الدخل6

:كما یليضریبة الدخل مستحقة الدفعتم احتساب 
2014حزیران30

مدققةغیر 
2013حزیران 30

غیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریة

(2,509,164)52,316,770(الخسارة) قبل الضریبةالربح 
:یضاف

2,975,840 1,835,748مؤونة دیون مشكوك في تحصیلھامصروف
یطرح:
(159,229,580))45,622,136(الناتجة عن تغییرات أسعار الصرف غیر المحققة األرباح

-)1,023,500(األرباح  الناتجة عن توزیعات ارباح اإلستثمارات
(2,053,077) )187,977(تقییم االستثمارات المحتفظ بھا بغرض المتاجرةالناتجة عن األرباح

(160,815,981)7,318,905(الخسارة) الخاضع للضریبةالربح 

%15%15الضریبةنسبة 

(24,122,397) 1,097,836(إیراد) ضریبة دخل الفترةمصروف 
-%10نسبة رسوم اإلدارة المحلیة

-109,784رسوم اإلدارة المحلیة  

-%5إعادة اإلعمارنسبة رسوم 
-54,892من مصروف ضریبة دخل الفترة)5إعادة اإلعمار (%رسوم 

1,262,512-
-)42,458(تعدیالت ضریبة دخل لسنوات سابقة

)24,122,397(1,220,054ضریبة الدخل(إیراد) إجمالي مصروف 

الفترةربحصافي الحصة األساسیة للسھم من 7

الل  ى یتم احتساب ربح السھم الواحد من خالل قسمة صافي الربح للفترة على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خ رة عل الفت
الشكل التالي:

2014حزیران30
غیر مدققة

2013حزیران 30
غیر مدققة

51,096,71621,613,233لیرة سوریة–الفترة ربح

8,500,0008,500,000(*)المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل الفترة

6.012.54سوریةلیرة–الحصة األساسیة للسھم من ربح الفترة 

ح السھم  ى رب إن الحصة المخفضة لربح السھم مطابقة للحصة األساسیة بسبب عدم إصدار الشركة أیة أدوات مالیة لھا تأثیر عل
عند ممارستھا.

اریخ  م بت ث ت ة حی رة المقارن داول لفت د الت دد األسھم قی ط المرجح لع اب المتوس دیل 2013آب 26(*) تم إعادة احتس ة تع القیم
من 100االسمیة للسھم لتصبح بواقع  ون 500لیرة سوریة بدالً ین ونصف الملی ة مالی دد األسھم ثمانی رة سوریة ولیصبح ع لی

سھم.
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استثمارات متاحة للبیع 8

2014حزیران 30
غیر مدققة

2013ألولاكانون31
مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة

152,059,264104,807,988

ي  معظم لقد تم تسجیل  ة ف ران 30االستثمارات المتاحة حسب سعر إغالق سوق دمشق لألوراق المالی ي حین أن 2014حزی ف
استثمارات الشركة األخرى تم تسجیلھا بسعر التكلفة لعدم وجود سوق أوراق مالیة فعال وعدم القدرة على تقدیر التدفقات النقدیة 

أو وجود أیة طریقة أخرى مالئمة لتحدید القیمة العادلة.

استثمارات بغرض المتاجرة9

2014حزیران 30
غیر مدققة

2013ألولاكانون31
مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة

6,241,1196,053,142

لقد تم تسجیل االستثمارات بغرض المتاجرة حسب سعر إغالق سوق دمشق لألوراق المالیة كما في 
لیرة 187,977الناتجة عن التغیر في القیمة العادلة لألسھم المحتفظ بھا بغرض المتاجرة األرباحبلغت .2014حزیران 30

الدخلبیانحیث تم إدراجھا ضمن بند فوائد وأرباح استثمارات مالیة في 2014حزیران 30سوریة للفترة المنتھیة في 
.المرحلي

ودیعة مجمدة10

ث 25,000,000تم إیداع ودیعة ضمان بمبلغ  ا، حی لیرة سوریة لصالح ھیئة اإلشراف على التأمین كما ھو منصوص بتعلیماتھ
وقدره  وم 2,000,000تطلب الھیئة من شركات التأمین أن تودع مبلغاً لیرة سوریة كضمانة لكل نوع تأمین تنوي الشركة أن تق

.التأمینلیرة سوریة لكافة أنواع 25,000,000بھ، على أن ال تتجاوز ھذه الضمانة مبلغ 
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مدینون آخرون ومصاریف مدفوعة مقدما11
2014حزیران 30

غیر مدققة
2013ألولاكانون31

مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریة

ً 21,527,8365,493,657مصاریف مدفوعة مقدما
15,871,33913,564,304إیرادات فوائد مستحقة

543,028610,428سلف ضریبة ریع رؤوس األموال المتداولة
1,889,663861,283أقساط وثائق تأمین لموظفي الشركة

167,199,887130,872,788سلف مقاولین وموردین 
57,870,88059,090,934*)موجودات ضریبیة مؤجلة (

6,219,527131,126,362أرصدة مدینة أخرى

271,122,160341,619,756

یلي:الموجودات الضریبیة المؤجلة ھي كماإن الحركة على (*)

2014حزیران 30
غیر مدققة

2013ألولاكانون31
مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة

59,090,93425,088,528الرصید في أول المدة 
34,002,406)1,220,054()6(إیضاح ضریبة الدخل إیراد(مصروف) 

57,870,88059,090,934الرصید في نھایة المدة 

أقساط وأرصدة تأمین تحت التحصیل12

2014حزیران 30
غیر مدققة

2013ألولاكانون31
مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة

62,410,68669,188,123ذمم العمالء المدینة
(43,577,383)(44,540,450)دیون مشكوك في تحصیلھامخصص

17,870,23625,610,740

إن الحركة في مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا ھي كما یلي:

2014حزیران 30
غیر مدققة

2013ألولاكانون31
مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة

43,577,38335,201,442كانون الثاني1الرصید في 
8,375,941 963,067السنة / مخصص الدیون المكون خالل الفترة 

44,540,45043,577,383الرصید في نھایة الفترة / السنة



الشركة السوریة الكویتیة للتأمین (ش.م.م)
المرحلیة المختصرة المالیةالبیاناتإیضاحات حول 

2014حزیران 30

12

الودائع والنقد وما في حكمھ13

ودائع لدى البنوك -أ

2014حزیران 30
غیر مدققة

2013ألولاكانون31
مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة

185,979,212271,948,396ودائع ألجل تستحق خالل ستة أشھر
366,791,946837,947,428ودائع ألجل تستحق خالل سنة

700,715,61275,005,075ودائع ألجل تستحق خالل أكثر من سنة
1,253,486,7701,184,900,899

النقد وما في حكمھ–ب 
2013حزیران 201330كانون األول 201431حزیران 30

غیر مدققةمدققةغیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

212,076,427 128,279,528142,105,115ودائع تحت الطلب ونقدیة 
26,111,684  467,671,005346,626,755ودائع ألجل تستحق خالل ثالثة أشھر

595,950,533488,731,870238,188,111

ن المصارف 100/ 372نصت المادة الثالثة عشر من القرار رقم  دى أي مصرف م داعات ل د اإلی م إ على أنھ ال یجوز أن تزی
لجملة االحتیاطیات الفنیة للشركة. كما في 25العاملة في الجمھوریة العربیة السوریة عن  ُ تجاوزت 2014حزیران30% قیاسا

%.33.5العاملة النسبة المنصوص علیھا في القرار المذكور حیث بلغت النسبة إیداعات الشركة في أحد البنوك الخاصة 

احتیاطي حسابي14

على احتساب احتیاطي حسابي م.أ 100/351وتعدیالتھ الالحقة الصادرة بموجب القرار ا .م/54/100نص قرار الھیئة رقم 
لألسس الفنیة التي یعتمدھا مجلس اإلدارةیتم تقدیره بمعرفة خبیر اكتواري ً 2014حزیران 30قامت الشركة بتاریخ .وفقا

30أشھر المنتھیة في الستةبتعیین خبیر اكتواري وذلك تمشیا مع قرار الھیئة، وقام الخبیر بتقدیراإلحتیاطي الحسابي لفترة 
.2014حزیران 

دائنون أخرون ومبالغ مستحقة الدفع15

2014حزیران 30
غیر مدققة

2013ألولاكانون31
مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة

70,822,01877,542,992دائنون مختلفون 
56,229,69823,826,205مصاریف مستحقة الدفع

12,664,14012,664,157*ضرائب تكمیلیة وغرامات مستحقة الدفع
139,715,856114,033,354

ابع المتوجب * م الط ق برس یش متعل ة نتیجة لتفت یمثل المبلغ مؤونة لمواجھة غرامة فرضت على الشركة من قبل وزارة المالی
باإلعتراض على ھذه الغرامة بموجب كتاب مرسل 2009تشرین الثاني 24بتاریخ دفعھ من قبل الشركة، وقد قامت الشركة 

ذه البیانات المالیة المرحلیة المختصرة لم یصدر عن مدیریة مالیة دمشق رد وحتى تاریخ إصدار ھ،إلى مدیریة مالیة دمشق
على اإلعتراض الموجھ من قبل الشركة.
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القطاعاتبیانات 16

تم توزیع أنشطة الشركة عدة قطاعات. ھذه القطاعات ھي األساس الذي تبني علیھ إدارة الشركة تقاریرھا حول معلومات قطاعات األعمال یتعمل الشركة في قطاع التأمین في الجمھوریة العربیة السوریة، وألغراض اإلدارة 
كما یلي: 2014حزیران 30أشھر المنتھیة في للستةاالكتتابلمكتتبة وصافي األقساط المكتتبة ودخل الرئیسیة. یوضح الجدول أدناه تحلیل إجمالي األقساط ا

المجموعحوادث عامةحوادث شخصیةمسؤولیاتھندسيحریقسفرسیاراتالنقل البحريصحيحیاة

تكمیليإلزاميأجسام السفنبضائعفرديجماعيفردي

113,675,43915,771,785214,7622,592,9541,075,239139,466103,976236,666173,974,767-325,066638,94236,711,2852,489,187األقساط المباشرة

ً 11,544,835(391,200)---3,376,064----3,009,0165,550,955--إعادة تأمین واردة محلیا

185,519,602(154,534)113,675,43915,771,785214,7625,969,0181,075,239139,466103,976-325,066638,94239,720,3018,040,142اجمالي األقساط المكتتبة

(6,963,293)77,267--(537,620)(3,223,073)(214,762)---(1,926,301)-(604,391)(534,413)حصة المعید 

(6,090,076)419,125(2,837)(3,806)9,934,6091,581,167-(430,398)(3,102,104)5,558(654,755)(13,836,635)--أقساط فائض الخسارة  

(13,053,369)496,392(2,837)(3,806)6,711,5361,043,547(214,762)(430,398)(3,102,104)5,558(2,581,056)(13,836,635)(604,391)(534,413)اجمالي حصة معیدي التأمین

12,680,5542,118,786135,660101,139341,858172,466,233-34,55125,883,6665,459,0865,558110,573,33515,341,387(209,347)صافي األقساط المكتتبة 

عنھإجمالي احتیاطي أقساط مفرج
1/1/2014

--47,060,2032,953,284640,08776,165,10420,937,523-9,661,9791,427,17974,227148,765362,316159,430,667

إجمالي احتیاطي أقساط محتجز
30/6/4201

--(52,436,537)(3,188,303)(280,751)(88,515,796)(15,782,896)(128,282)(3,276,640)(1,231,487)(62,350)(76,175)38,975(164,940,242)

احتیاطي مفرج عنھ حصة المعید من
1/1/2014

--2(605,437)(590,954)---(6,319,136)(706,439)--(178,213)(8,400,177)

حصة المعید من احتیاطي أقساط محتجز 
30/6/2014

--(2)847,273266,747--142,1841,794,372608,594--(22,433)3,636,735

صافي الحركة في األقساط غیر
المكتسبة

--(5,376,334)6,81735,129(12,350,692)5,154,62713,9021,860,57597,84711,87772,590200,645(10,273,017)

34,55120,507,3325,465,90340,68798,222,64320,496,01413,90214,541,1292,216,633147,537173,729542,503162,193,216(209,347)صافي األقساط المكتسبة

2,054,384(185,307)--85,9051,146,932184,807---822,047---عموالت مدفوعة

34,55120,507,3326,287,95040,68798,222,64320,496,01499,80715,688,0612,401,440147,537173,729357,196164,247,600(209,347)إجمالي اإلیرادات 
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بیانات القطاعات (تتمة)16
المجموععامةحوادث حوادث شخصیةتامسؤولیھندسيحریقسفرسیاراتالنقل البحريصحيحیاة

تكمیليإلزاميالسفنأجسامبضائعفرديجماعيفردي

(175,065,422)(5,309,830)(18,900)(15,000)(3,042,132)(54,426,601)-(16,352,127)(55,945,541)(5,409,127)(2,061,586)(32,484,578)--التعویضات المسددة

2,655,85879,892,414--46,600,7911,521,066-20,347,594707,7592,731,7374,909,903417,706--حصة المعید من التعویضات

(95,173,008)(2,653,972)(18,900)(15,000)(1,521,066)(7,825,810)-(15,934,421)(51,035,638)(2,677,390)(1,353,827)(12,136,984)--حصة الشركة من التعویضات المسددة

اجمالي احتیاطي تعویضات تحت التسویة المفرج
1/1/2014عنھ في 

--50,380,6664,245,89483,091,777638,377,331120,482,397-145,437,4133,545,480-484,50020,868,7401,066,914,198

اجمالي احتیاطي تعویضات تحت التسویة المحتجز 
30/6/2014في 

--(47,635,038)(6,852,611)(85,828,416)(634,452,284)(119,304,449)-(167,949,685)(480,000)-(867,100)(15,057,800)(1,078,427,383)

حصة معیدي التامین من احتیاطي التعویضات تحت 
1/1/2014التسویة المفرج عنھ في 

---(1,668,847)(82,085,635)(137,828,761)(5,354,428)-(121,205,054)(1,772,740)--(13,293,108)(363,208,573)

حصة معیدي التامین من احتیاطي التعویضات تحت 
30/6/2014التسویة المحتجز في 

---3,422,20584,902,954131,580,6585,783,109-140,159,912240,000--10,451,447376,540,285

صافي احتیاطي التعویضات تحتالحركة في 
التسویة

--2,745,628(853,359)80,680(2,323,056)1,606,629-(3,557,414)1,532,740-(382,600)2,969,2791,818,527

اجمالي احتیاطي مطالبات لم یبلغ عنھا المفرج عنھ 
1/1/2014في 

--9,401,441885,98512,463,767266,879,41018,072,35939,56121,815,612531,82213,91872,6753,132,306333,308,856

اجمالي احتیاطي مطالبات لم یبلغ عنھا المحتجز في 
30/6/2014

--(8,541,110)(1,616,541)(12,874,262)(272,735,005)(17,307,017)(26,817)(25,192,453)(230,904)(11,054)(130,065)(2,258,669)(340,923,897)

حصة معیدي التأمین من احتیاطي مطالبات لم یبلغ 
1/1/2014عنھا المفرج عنھ في 

---(151,972)(12,312,845)(17,249,107)(803,164)(39,345)(18,180,758)(265,911)--(1,995,910)(50,999,012)

حصة معیدي التأمین من احتیاطي مطالبات لم یبلغ 
30/6/2014عنھا المحتجز في 

---483,59612,735,70216,578,750840,29925,16721,025,01689,830--1,488,25553,266,615

(5,347,438)365,982(57,390)124,8372,864(532,583)(1,434)802,477(6,525,952)12,362(398,932)860,331--الحركة في صافي التعویضات التي لم یبلغ عنھا

(194,193,648)1,374,747(458,890)(12,136)324,266(80,315,714)12,744(14,408,837)(57,876,089)(8,556,261)(5,398,859)(28,878,619)--مجموع التعویضات

95,491,729(693,458)--(187,755)68,399,907(14,178)883,522(2,008,557)20,347,5942,792,7415,971,913--حصة معیدي التأمین من التعویضات

(98,701,919)681,289(458,890)(12,136)136,511(11,915,807)(1,434)(13,525,315)(59,884,646)(2,584,348)(2,606,118)(8,531,025)--حصة الشركة من التعویضات

729,932-----------417,421312,511احتیاطي حسابي

(8,673,009)47,030(9,628)(3,603)(107,523)(924,470)(24,095)-(1,890,324)-(356,261)(5,387,483)-(16,652)عموالت مدفوعة

(15,246,641)(201,926)(624)(837)(63,106)(1,349,481)(1,289)(364,102)(9,677,557)(1,260)(82,644)(3,475,642)(3,934)(24,239)رسوم االشراف على التأمین و اخرى

44,244----------43,790-454الحسم الممنوح

(121,847,393)526,393(469,142)(16,576)(34,118)(14,189,758)(26,818)(13,889,417)(71,452,527)(2,585,608)(3,045,023)(17,350,360)376,984308,577اجمالي مصاریف التأمین

صافي ربح (خسارة) االكتتاب 
167,637343,1283,156,9723,242,927(2,544,921)26,770,1166,606,59772,9891,498,3032,367,322130,961(295,413)883,58942,400,207
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بیانات القطاعات ( تتمة )16

كما یلي:2013حزیران 30أشھر المنتھیة في للستةاالكتتابیوضح الجدول أدناه تحلیل إجمالي األقساط المكتتبة وصافي األقساط المكتتبة ودخل 

المجموعحوادث عامةحوادث شخصیةمسؤولیاتھندسيحریقسفرسیاراتالنقل البحريصحيحیاة

تكمیليإلزاميأجسام السفنبضائعفرديجماعيفردي

567,0677,15122,925,2351,321,912898,34182,798,71017,026,530406,69013,476,7671,564,467169,158285,450641,016142,088,494األقساط المباشرة

ً 207,67522,286,339---8,455,597----7,834,5085,778,155-10,404إعادة تأمین واردة محلیا

577,4717,15130,759,7437,100,067898,34182,798,71017,026,530406,69021,932,3641,564,467169,158285,450848,691164,374,833المكتتبةاألقساطاجمالي 

(18,845,721)(424,346)--(782,234)(14,534,983)(403,807)--(827,415)(958,957)-(4,213)(909,766)حصة المعید 

(12,094,721)(206,021)(10,747)(6,292)(416,443)(5,620,554)-(618,025)(2,972,158)(11,058)(220,923)(2,012,500)--أقساط فائض الخسارة  

(30,940,442)(630,367)(10,747)(6,292)(1,198,677)(20,155,537)(403,807)(618,025)(2,972,158)(838,473)(1,179,880)(2,012,500)(4,213)(909,766)اجمالي حصة معیدي التأمین

2,93828,747,2435,920,18759,86879,826,55216,408,5052,8831,776,827365,790162,866274,703218,324133,434,391(332,295)المكتتبة األقساطصافي 

عنھأقساط مفرجاحتیاطيإجمالي 
1/1/2013--41,660,8864,798,5992,987,82286,354,55648,639,426413,33739,063,8781,901,234220,714759,8268,768,512235,568,790

إجمالي احتیاطي أقساط محتجز
30/6/3201--(43,725,612)(4,298,790)(3,395,791)(68,918,519)(33,369,554)(273,465)(23,667,207)(555,293)(137,716)(377,320)(5,503,859)(184,223,126)

حصة المعید من  احتیاطي مفرج عنھ 
1/1/2013--(743,773)(1,872,449)(2,646,813)--(388,725)(25,782,655)(947,449)--(4,842,011)(37,223,875)

حصة المعید من احتیاطي أقساط محتجز 
30/6/2013--1,377692,7352,771,702--273,46513,967,170275,486--2,749,32920,731,264

صافي الحركة في األقساط غیر
17,436,03715,269,87224,6123,581,186673,97882,998382,5061,171,97134,853,053(283,080)(679,905)(2,807,122)--المكتسبة

97,262,58931,678,37727,4955,358,0131,039,768245,864657,2091,390,295168,287,444(223,212)2,93825,940,1215,240,282(332,295)صافي األقساط المكتسبة

159,9008,927,795--161,5234,808,406294,329--3,395,907107,730---عموالت مدفوعة

97,262,58931,678,377189,01810,166,4191,334,097245,864657,2091,550,195177,215,239(115,482)2,93825,940,1218,636,189(332,295)إجمالي اإلیرادات 
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بیانات القطاعات ( تتمة )16
المجموععامةحوادثحوادث شخصیةمسؤولیاتھندسيحریقسفرسیاراتالنقل البحريصحيحیاة

تكمیليإلزاميأجسام السفنبضائعفرديجماعيفردي

(136,518,235)(24,628,177)(887,253)-(131,500)(8,237,856)-(12,312,571)(43,724,274)(20,000)(1,455,268)(40,071,586)(3,016,000)(2,033,750)التعویضات المسددة

20,222,81644,414,749--4,407,07465,750-1,525,3132,412,8002,232,393727,63419,00012,311,267490,702التعویضاتحصة المعید من 

(92,103,486)(4,405,361)(887,253)-(65,750)(3,830,782)-(11,821,869)(31,413,007)(1,000)(727,634)(37,839,193)(603,200)(508,437)حصة الشركة من التعویضات المسددة
اجمالي احتیاطي تعویضات تحت التسویة المفرج

55,260,1817,351,25025,0001,337,50041,641,787770,239,939-1/1/2013150,0005,000,00020,608,5775,079,2329,637,594544,927,80879,221,010عنھ في 

اجمالي احتیاطي تعویضات تحت التسویة المحتجز في 
30/6/2013-(2,500,000)(41,677,348)(3,379,937)(9,036,494)(575,366,665)(101,007,182)-(119,732,890)(7,096,250)(25,000)(384,500)(25,979,150)(886,185,416)

التعویضات تحت التسویة احتیاطيحصة معیدي التامین من 
(224,245,812)(31,540,901)--(3,835,335)(32,298,575)-(6,245,164)(131,853,254)(9,599,597)(2,085,516)(2,674,970)(4,000,000)(112,500)1/1/2013المفرج عنھ في 

التعویضات تحت التسویة احتیاطيحصة معیدي التامین من 
15,712,513263,337,191--96,802,5183,780,484-2,000,0001,061,3941,235,8689,028,552128,327,7735,388,089-30/6/2013المحتجز في 

الحركة في صافي احتیاطي التعویضات تحت
(76,854,098)(165,751)953,000-31,234200,149-(22,643,247)(33,964,338)849,64730,055(22,682,347)37,500500,000التسویة

اجمالي احتیاطي مطالبات لم یبلغ عنھا المفرج عنھ في 
1/1/2013--5,598,6391,439,5801,445,639171,051,41911,883,15189,9568,289,0271,102,68841,384200,6256,288,647207,430,755

اجمالي احتیاطي مطالبات لم یبلغ عنھا المحتجز في 
30/6/2013--(8,224,189)(1,289,637)(1,355,474)(257,356,419)(15,151,077)(81,976)(17,959,933)(1,064,438)(25,822)(70,747)(3,956,626)(306,536,338)

حصة معیدي التأمین من احتیاطي مطالبات لم یبلغ عنھا 
(32,192,492)(3,398,914)--(551,344)(4,263,161)(78,236)(936,775)(17,277,000)(1,439,940)(567,861)(3,679,261)--1/1/2013المفرج عنھ في 

حصة معیدي التأمین من احتیاطي مطالبات لم یبلغ عنھا 
2,232,90734,382,820--2,838,455216,3841,354,28317,249,107808,21378,7059,072,547532,219--30/6/2013المحتجز في 

(96,915,255)19,12515,562129,8781,166,014(4,861,520)8,449(3,396,488)(86,332,893)4,508(201,534)(3,466,356)--الحركة في صافي التعویضات التي لم یبلغ عنھا

(351,569,295)(6,633,519)161,75015,562195,625(82,381,471)7,980(37,366,669)(160,468,131)393,970671,265(63,765,907)(516,000)(1,883,750)مجموع التعویضات

3,228,42185,696,456--(8,226)46973,720,403(494,935)8,757,893(637,702)(473,491)(221,989)1,412,813412,800حصة معیدي التأمین من التعویضات

(265,872,839)(3,405,098)153,52415,562195,625(8,661,068)8,449(37,861,604)(151,710,238)33,563(79,521)(63,987,896)(103,200)(470,937)حصة الشركة من التعویضات

1,811,113-----------871,078940,035احتیاطي حسابي

(10,738,260)(187,820)(44,967)(4,707)(64,534)(3,300,465)(31,481)(1,839,985)--(1,158,573)(3,978,346)(18,601)(108,781)عموالت مدفوعة

(13,477,187)(65,530)(4,233)(1,725)(118,405)(773,977)(2,713)(426,226)(8,144,699)(653,408)(94,389)(3,115,073)(60,039)(16,770)رسوم االشراف على التأمین و اخرى

(85,745)----------(85,745)--الحسم الممنوح

(288,362,918)(3,658,448)9,130146,425(29,415)(12,735,510)(25,745)(40,127,815)(159,854,937)(619,845)(1,332,483)(71,167,060)274,590758,195اجمالي مصاریف التأمین

(111,147,679)(2,108,253)1,304,682254,994803,634(2,569,091)163,273(8,449,438)(62,592,348)(735,327)7,303,706(45,226,939)761,133(57,705)صافي ربح (خسارة) اإلكتتاب 
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ذات عالقةتعامالت مع أطراف17
إن األطراف ذات العالقة ھي: الشركات الشقیقة وكبار المساھمین وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العلیا في الشركة 

والمؤسسات التابعة لھم. إن شروط وسیاسات ھذه التعامالت ُیوافق علیھا من قبل إدارة الشركة.
ھي كما یلي:المركز المالي المرحليإن األرصدة لألطراف ذات العالقة والمدرجة في بیان 

2013كانون األول201431حزیران 30
مدققةغیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة

28,375,33012,171,083مدینة لشركة الخلیج للتأمینذمم
9,23011,344ذمم مدینة لشركات تابعة ألعضاء مجلس اإلدارة

ھي كما یلي:حزیران30أشھر المنتھیة في للستةإن التعامالت مع األطراف ذات العالقة والمدرجة في بیان الدخل المرحلي 

2013حزیران 201430حزیران 30
غیر مدققةغیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة

3,406,109 126,295أقساط تأمین
(631,026)-تعویضات متكبدة

تعویضات أعضاء اإلدارة العلیا
إن تعویضات أعضاء اإلدارة العلیا ھي كما یلي:

2013حزیران 201430حزیران 30
غیر مدققةغیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة

3,776,2503,776,250المدیر العام واالدارة العلیارواتب 

9,496,26513,065,790تعویضات أعضاء مجلس اإلدارة

التأمین اإللزامي للسیارات 18

ب م.ا131/100نص قرار الھیئة رقم  أمین السوریة أن تكتت على أن یكون الحد األقصى الذي یجوز ألي شركة من شركات الت
أمین 45بھ في فرع التأمین االلزامي للسیارات ما یعادل  روع الت ع ف ي جمی % من حجم األقساط االجمالیة التي تحققھا الشركة ف

% في 50.37 % (61ین االلزامي للسیارات ما یعادل، شكل فرع التأم2014حزیران 30الزامي). كما في -بما فیھا (السیارات
ام 2013حزیران 30 الل الع ھ خ م أن د 2009) من إجمالي أقساط التأمین. مع العل ي الموح أمین اإللزام ات الت م تأسیس تجمع ت

ى شركات أمین اإللزامي عل ع محفظة الت ة توزی رة بمھم ي التابع لالتحاد السوري لشركات التأمین حیث أُوكلت األخی أمین ف الت
.الجمھوریة العربیة السوریة
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إدارة المخاطر19

رأس المالإدارة 

مع قرار ھیئة االشراف على التأمین رقم  تتبع الشركة سیاسة إلدارة رأس المال حول تحدید كفایة االموال الخاصة وذلك تماشیاً
(كفایة رأس المال) ، حیث یشترط القرار أن ال تقل نسبة ھامش المالءة2008كانون األول 11) الصادر بتاریخ 210/100(

%).150لدى الشركة عن (

:حتساب نسبة ھامش المالءة كما یليیتم ا

2013كانون األول201431حزیران 30
مدققةغیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة

1,200,334,2901,133,889,355رأس المال المتوفر 
رأس المال المطلوب:

145,729,024128,852,738رأس المال المطلوب مقابل مخاطر األصول 
213,729,462217,702,282رأس المال المطلوب مقابل االلتزامات االكتتابیة 

34,493,49641,108,000رأس المال المطلوب مقابل مخاطر معیدي التأمین
896,231981,735رأس المال المطلوب مقابل مخاطر تأمین الحیاة 

394,848,213388,644,755مجموع رأس المال المطلوب

%292%304نسبة ھامش المالءة 


