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  املرحلية املوجزة تشكل جزءاً أساسياً من املعلومات املالية ٢٧إىل الرقم  ١إن اإليضاحات املرفقة من الرقم 
‐ ٥  - 

  الشركة السورية الكويتية للتأمين 
  شركة مساهمة مغفلة عامة

  والدخل الشامل اآلخر المرحلي الموجز بيان الدخل
  (غير مدقق)

      
  

  
    آذار ٣١أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة ال      

    ٧٢٠١      ٨٢٠١   إيضاح  
    ل.س.      ل.س.      

  :اإليرادات

اإمجايل األقساط امل         ١٠٩,٨٧٧,١٢٦        ٨٧,٢٣٣,٩٦٦    ٢١  كتتب 
ا     )  ٥,٨٢٣,٤٩١(  )  ٥,١٢٦,٩٩٨(  ٢١  حصة معيدي التأمني من إمجايل األقساط املكتتب 
ا         ١٠٤,٠٥٣,٦٣٥        ٨٢,١٠٦,٩٦٨      صايف األقساط املكتتب 
  )  ٤,٦٧٨,٩٧١(      ٦,٦٥٠,٧٩٥    ٢١  صايف التغري يف احتياطي أقساط غري مكتسبة   

      ٩٩,٣٧٤,٦٦٤        ٨٨,٧٥٧,٧٦٣      قساط التأمنيصايف أ  
      ١,٩٥٨,١٨٦        ١,٦٨٥,٠٧٠    ٢١  عموالت مقبوضة  

      ١٠١,٣٣٢,٨٥٠        ٩٠,٤٤٢,٨٣٣       يراداتاإل صايف    

  :المصاريف

  )  ٤٧,٧٠٧,٦٣٨(  )  ٥٧,٤٤٤,٤١٣(  ٢١  إمجايل املطالبات املدفوعة  
      ١٤,٩٣٧,٩٢٩    )  ٤,٦٨٢,٧٥٠(  ٢١  حصة معيدي التأمني من إمجايل املطالبات املدفوعة  
  )  ٣٢,٧٦٩,٧٠٩(  )  ٦٢,١٢٧,١٦٣(    صايف املطالبات املدفوعة  
  مطالبات قيد التسوية ومطالباتصايف التغري يف   
  )  ٢٤,٢٧٤,١٩٩(      ٨٨,٤١٦,١٩٩      حدثت ومل يبلغ عنها    
  )  ٥٧,٠٤٣,٩٠٨(      ٢٦,٢٨٩,٠٣٦      صايف املطالبات  
  )  ١٠,٣٣١,٤٤٣(  )  ١٠,٢٣٠,٣٠٥(  ٢١  رىومصاريف إنتاج أخ عموالت مدفوعة  
  )  ١٣,٧٧٥,٥٧٦(  )  ١٠,٣٣٦,٢٧٢(  ٢١  أقساط اتفاقيات فائض اخلسارة  
  )  ٨,٠٨٩,١١٩(  )  ١١,٥٤٦,٧٧١(  ٢٠  ومصاريف فنية أخرى رسوم هيئة اإلشراف على التأمني  

  )  ٨٩,٢٤٠,٠٤٦(  )  ٥,٨٢٤,٣١٢(    صايف املصاريف      

      ١٢,٠٩٢,٨٠٤        ١٨,٥٢١٨٤,٦      صايف أرباح فروع التأمني
  



 

  املرحلية املوجزة تشكل جزءاً أساسياً من املعلومات املالية ٢٧إىل الرقم  ١إن اإليضاحات املرفقة من الرقم 
‐ ٦  - 

  للتأمين  الكويتيةالشركة السورية 
  شركة مساهمة مغفلة عامة

  / تابعوالدخل الشامل اآلخر المرحلي الموجز الدخلبيان 
  (غير مدقق)

      
  

  
    آذار ٣١المنتهية في  أشهر ثالثةلفترة ال      

    ٧٢٠١      ٨٢٠١   إيضاح  
    ل.س.      ل.س.      

      ٣٤,٢٦٠,٩٤٠        ٢٩,٠٢٤,٠٠٢      من ودائع لدى املصارف  فوائد
      ٢٦٢        -        نتاج معنيدات أخرى متنوعة غري مرتبطة خبط إإيرا

  )    ٧٦,٠١٣(      -        مادية موجودات ثابتةخسائر ناجتة عن بيع 
  )  ١١,١٦٠,٢٠٢(      ٢١,٨٦١,١٨٤      غري حمققة ناجتة عن تغريات أسعار الصرف(خسائر) /  أرباح

ا    )  ٣٦,٢٢٠,٠١٤(  )  ٤٠,٥٨٠,١٣٤(    رواتب وأجور وملحقا
  )  ١٧,٤٤٧,٣٠٩(  )  ٢٣,٦٢٢,٢٤٧(    مصاريف إدارية وعمومية

  )  ١٠,٠٤٠,٧٣٧(  )  ١١,٣٩٩,١٥٧(  ١٤و١٣  واإلطفاءاتاالستهالكات 
  )    ٥٦,٩٤٢(      -      ٩  ديون مشكوك يف حتصيلهامؤونة 

  ناجتة عن إعادة تقييم أرباح /  )خسائر(
      ٥,٧٠٧,١٧٥    )  ٢,٣١٠,٠٥٢(  ٨  رةاستثمارات مالية بغرض املتاج  

      ٣١,٠٤٥,٨٩٨          ٢٦٩,٢٦٥      ناجتة عن تغريات أسعار الصرف احملققةأرباح 

      )٣,٩٨٦,٩٤٢(  )  ٢٦,٧٥٧,١٣٩  (  

      ٨,١٠٥,٨٦٢        ٥٧,٨٦١,٣٨٢      أرباح الفرتة قبل الضريبة
  )  ٢,٦٦٦,٥٧٠(  )  ٦,٩٠٣,١٢٤(  ١٨  ضريبة الدخل مصروف

      ٥,٤٣٩,٢٩٢       ٥٠,٩٥٨,٢٥٨      صايف أرباح الفرتة
      ١٤٩,١٦٤,٠٠٩        ٦٦,٨٠١,٣٣٩     دخل شامل آخر

      ١٥٤,٦٠٣,٣٠١        ١١٧,٧٥٩,٥٩٧      جمموع الدخل الشامل
      ٠,٦٤          ٦,٠٠      ١٩  رحبية السهم األساسية واملخففة

  



 

  املرحلية املوجزة تشكل جزءاً أساسياً من املعلومات املالية ٢٧إىل الرقم  ١إن اإليضاحات املرفقة من الرقم 
‐ ٧  - 

  للتأمين  الكويتية السورية الشركة
  شركة مساهمة مغفلة عامة

  الموجز مين المرحليالمساهرات في حقوق يبيان التغ
   

      خسائر) (أرباح /                   التغير المتراكم                
      محققةالغير  الفترة      مكاسب غير محققة           في القيمة العادلة                

       الناتجة عن تغيرات      متراكمة ناتجة عن      األرباح      المالية ستثماراتلال                
   المجموع    الفترة أرباح       أسعار الصرف      تغيرات أسعار الصرف      المحققة المتراكمة      متوفرة للبيعال      احتياطي قانوني      رأس المال    
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.    

    ٣,٦٦٩,٢٢٨,٨٢٨    -      -      ١,٧٦٥,٤٠٤,٥٩٤    ٢٩٩,٩١٣,٨٧٢    ٦٥٨,٨٢٠,٩٧٠    ٩٥,٠٨٩,٣٩٢    ٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠١٨كانون الثاين   ١الرصيد، 
  ستثماراتلتغري يف القيمة العادلة لالا

    ٦٦,٨٠١,٣٣٩    -      -      -      -      ٦٦,٨٠١,٣٣٩    -      -    املالية املتوفرة للبيع   
    ٥٠,٩٥٨,٢٥٨    ٢٩,٠٩٧,٠٧٤    ٢١,٨٦١,١٨٤    -      -      -      -      -    صايف أرباح الفرتة

  آذار  ٣١الرصيد، 
  ٣,٧٨٦,٩٨٨,٤٢٥    ٢٩,٠٩٧,٠٧٤    ١٨٤,٨٦١١٢,    ١,٧٦٥,٤٠٤,٥٩٤    ٢٩٩,٩١٣,٨٧٢    ٧٢٥,٦٢٢,٣٠٩    ٩٥,٠٨٩,٣٩٢    ٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠  (غري مدققة) ٢٠١٨  
  

    ٣,٥٠٠,٣١٥,٠٦٤    -      -      ٢,٢٦٩,١٨٠,١٠٤    ٢٢٩,٤١٠,٨٥٦    ٧٦,٥٧٧,٢٠٠    ٧٥,١٤٦,٩٠٤    ٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠١٧كانون الثاين   ١الرصيد، 
  ستثماراتلتغري يف القيمة العادلة لالا

    ١٤٩,١٦٤,٠٠٩    -      -      -      -      ١٤٩,١٦٤,٠٠٩    -      -    يعاملالية املتوفرة للب   
    ٥,٤٣٩,٢٩٢    ١٦,٥٩٩,٤٩٤  )  ١١,١٦٠,٢٠٢(    -      -      -      -      -    صايف أرباح الفرتة

  آذار  ٣١الرصيد، 
    ٣٦٥,٩١٨,٦٥٤٣,    ١٦,٥٩٩,٤٩٤  )  ١١,١٦٠,٢٠٢(    ٢,٢٦٩,١٨٠,١٠٤    ٢٢٩,٤١٠,٨٥٦    ٢٢٥,٧٤١,٢٠٩    ٧٥,١٤٦,٩٠٤    ٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠  (غري مدققة) ٢٠١٧  
  



 

  املرحلية املوجزة تشكل جزءاً أساسياً من املعلومات املالية ٢٧إىل الرقم  ١إن اإليضاحات املرفقة من الرقم 
‐ ٨  - 

  للتأمين الكويتيةالشركة السورية 
  شركة مساهمة مغفلة عامة

  بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز
  (غير مدققة)

      

    آذار ٣١أشهر المنتهية في  ثالثةالفترة ل      
    ٧٢٠١      ٨٢٠١    إيضاح  

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

      ٨,١٠٥,٨٦٢        ٥٧,٨٦١,٣٨٢      ضريبةالبل ق أرباح الفرتة
  إىل صايف النقد من النشاطات التشغيلية: للوصولتعديالت 

      ٤,٦٧٨,٩٧١    )  ٦,٦٥٠,٧٩٥(  ٢١  قساط غري مكتسبةصايف التغري يف احتياطي أ  
    ١٩,٠٢٢,٢٩٩    )  ٣,٤٠٥,٥١٥(  ٢١  صايف التغري يف مطالبات قيد التسوية  
      ٥,٢٥١,٩٠٠    )  ٨٥,٠١٠,٦٨٤(  ٢١  ت ومل يبلغ عنهاصايف التغري يف مطالبات حدث  
      ١٠,٠٤٠,٧٣٧        ١١,٣٩٩,١٥٧    ١٤،١٣  االستهالكات واإلطفاءات  
        ٥٦,٩٤٢        -      ٩  مؤونة ديون مشكوك يف حتصيلها  
        ٧٦,٠١٣        -        عن بيع موجودات ثابتة مادية ةر ناجتئخسا  
  )  ٥,٧٠٧,١٧٥(      ٢,٣١٠,٠٥٢    ١٨،٨  ات مالية بغرض املتاجرةناجتة عن إعادة تقييم استثمار خسائر / (أرباح)  
      ١١,١٦٠,٢٠٢    )  ٢١,٨٦١,١٨٤(    خسائر غري حمققة ناجتة عن تغريات أسعار الصرف(أرباح) /   
  )  ٣٠,١٥٤,٣٢٢(      -        ققةاحملصرف الأسعار أرباح ناجتة عن تغريات   
        )٢٢,٥٣١,٤٢٩    )  ٤٥,٣٥٧,٥٨٧      
      ١٥,٨٢٧,٤٦٠        ١٣,٦٢٨,٦٩٠      ينونالنقص يف عمالء مد  
      ٢٤,١٠٩,٢٤٥        ٥٥,٢٧٧,٨٩٥    ٢٥  النقص يف حسابات شركات التأمني وإعادة التأمني املدينة  
  )  ٨٢,٨٧٩,٠٥٦(  )  ١٣,٥١٨,٧٦٤(    الزيادة يف فوائد مستحقة وأرصدة مدينة أخرى  
      ١١,٢٩١,٥١٥        ٢٢,٤٩٨,٠٦١    ٢٥،١٠  أطراف ذات عالقة–الزيادة يف ذمم دائنة   
  )  ٥٤,٥٨٧,٣٦٠(  )  ٢٢,٠٤٢,٣١٠(  ٢٥،١٥  النقص يف حسابات شركات التأمني وإعادة التأمني الدائنة  
  )  ٦,٨٨٥,٤٣٣(  )  ٧,٢٠٠,٦٥٠(    النقص يف دائنون أخرون ومبالغ مستحقة الدفع  
 )  ٠٠٧٠,٥٩٢,٢(      ٣,٢٨٥,٣٣٥      (املستخدمة يف) النشاطات التشغيليةالناجتة عن / صايف األموال   
  النقدية من النشاطات االستثمارية: التدفقات  
  )  ٥,٣٨٨,٨٠٦(      ١٣٣,١٩١,٠١٠    ٢٥،٦  يف ودائع ألجل لدى مصارف حملية )الزيادةالنقص / (  
  )    ٣١٨,١٠٠(  )  ٧٣,٢٤٥,٠٠٠(  ١٣  شراء موجودات ثابتة مادية  
        ٣٠,٠٠٠        ١٥,٦٧٠,٩٦٧    ٧  استثمارات مالية متوفرة للبيعبيع   
      -      )  ١٨,٩١١,٤٩٣(  ٧  استثمارات مالية متوفرة للبيعشراء   

  )  ٥,٦٧٦,٩٠٦(      ٥٦,٧٠٥,٤٨٤      النشاطات االستثمارية )املستخدمة يف( الناجتة عن / صايف األموال
        ٦٢١,١٤٧          ٥٣٤,٨٧٢      فروقات أسعار الصرف الناجتة عن النقد وما يوازي النقد  
  )  ٧٥,٦٤٧,٩٥٩(      ٦٠,٥٢٥,٦٩١      ا يوازي النقديف النقد وم )النقصالزيادة / ( صايف  
      ٥٧٢,٢٩٣,٣٣٥        ٤٣٦,٨٧٨,٢٨٦    ٥  يف بداية الفرتةكما وما يوازي النقد   النقد 
اية الفرتةكما النقد وما يوازي النقد         ٤٩٦,٦٤٥,٣٧٦        ٤٩٧,٤٠٣,٩٧٧    ٥  يف 



 

 - ٩  -

  للتأمين الكويتية السورية الشركة
  شركة مساهمة مغفلة عامة

  الموجزة المرحلية المالية المعلوماتحول  إيضاحات
  (غير مدققة) ٢٠١٨آذار  ٣١أشهر المنتهية في  ثالثةاللفترة 

      
  
  

   الشركة وغايتها تأسيس  -١

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

  . ٢٠٠٦ آب ٢٨بتاريخ  ١٤٧٠٥سجلت الشركة يف السجل التجاري حملافظة دمشق حتت الرقم 
 تشرين األول ١٠الصادر بتاريخ  ١٠٠/  ٤٤سورية بالقرار رقم لى التأمني الحازت الشركة على الرتخيص مبزاولة املهنة من هيئة اإلشراف ع

  وقد سجلت الشركة يف السجل اخلاص لشركات التأمني لدى هيئة اإلشراف على التأمني. .٢٠٠٦
الالذقية  -محص -يف كل من احملافظات (حلبع و د نشاط الشركة ليشمل فر وميتغاية الشركة مزاولة أعمال التأمني املباشرة يف كافة فروع التأمني، 

  وطرطوس).
  .٢٠١٢أيار  ٢٨مت إدراج أسهم الشركة يف سوق دمشق لألوراق املالية بتاريخ 

  من أسهم الشركة. %٣٨,٩٦الكويت -متتلك شركة اخلليج للتأمني ش.م.ك.
  للتأمني. الكويتيةالسورية بناء الشركة  –تنظيم مشال العسكري –املزةالعنوان 

  
  المالية الدولية الجديدة والمعدلةتطبيق معايير التقارير  - ٢

) وجلنـة إعـداد IASBقامت الشركة بتطبيق مجيع املعايري والتفسريات املعدلة واجلديدة الصادرة عن جملس معايري احملاسـبة الدوليـة ( ،يف الفرتة احلالية
  .٢٠١٨كانون الثاين   ١ اسبية اليت تبدأ منللفرتات احمل شركة) التابعة للمجلس واليت ختص وتسري على نشاطات الIFRICالتقارير املالية (

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

 إعداد املعلومات املالية املرحلية املوجزة والسياسات احملاسبية

"التقارير املالية املرحلية". إن  ٣٤وفقًا للمعيار احملاسيب الدويل رقم  ٢٠١٨آذار  ٣١يف  كما  وجزة املرفقةلية املإعداد املعلومات املالية املرح مت
البيانات  السياسات احملاسبية املتبعة وطرق االحتساب املستخدمة يف إعداد املعلومات املالية املرحلية املوجزة تتفق مع تلك املستخدمة يف إعداد

  .٢٠١٧كانون األول   ٣١ سنة املنتهية يفاملالية املدققة لل

باستثناء االستثمارات املالية املتوفرة للبيع واالستثمارات املالية بغرض املتاجرة،  كلفة التارخييةتإعداد املعلومات املالية املرحلية املوجزة على أساس ال مت
  .باللرية السورية (ل.س.)، العملة التشغيلية للشركة وعملة االقتصاد. تظهر املعلومات املالية املرحلية املوجزة واليت تظهر بقيمتها العادلة

املعدة وفقًا للمعايري الدولية للتقارير و  املالية السنوية بياناتات واإليضاحات املطلوبة للإن املعلومات املالية املرحلية املوجزة ال تتضمن كافة املعلوم
  ال متثل بالضرورة مؤشرًا على النتائج املتوقعة للسنة املنتهية  ٢٠١٨آذار  ٣١أشهر املنتهية يف  ثةثالالاملالية، كما أن نتائج أعمال الشركة لفرتة 

  .٢٠١٨كانون األول   ٣١ يف
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مبوجب ترتيب تقرييب تبعاً  املعلومات املالية املرحلية املوجزةمت تصنيف احلسابات يف املوجودات واملطلوبات حسب طبيعة كل منها ومت تبويبها يف 
  سيولتها النسبية من األعلى سيولة إىل األقل سيولة.ل

  إن أهم السياسات احملاسبية ملخصة أدناه:

  :التأمني عقود  -أ

 من وذلك) له املؤمن( الثاين الفريق تصيب قد حمددة خماطر بتغطية) التأمني شركة( األول الفريق مبوجبه يتعهد عقد عن كناية هو التأمني عقد إن
 التأمني عقود على األقساط تعترب. له املؤمن على سلباً  ويؤثر يصيب قد الذي) عليه املؤمن احلدث( حمدد مستقبلي ثحد عن التعويض خالل
  .البوالص إصدار عند إيرادات

 احتساب يتمو  التأمني على اإلشراف هيئة لدى مقبول اكتواري خبري رأي على بناءً  احلياة على بالتأمني املتعلق احلسايب االحتياطي احتساب يتم
 الشامل الدخلو  بيان الدخل يف كإيرادات واملسجلة املستحقة غري األقساط قيمة ملقابلة التأمني على اإلشراف هيئة لتعليمات وفقاً  الفين االحتياطي

  :ا املكتتب األقساط حجم من التالية للنسب وفقاً  حيتسب وهو. املرحلي املوجز اآلخر
      %    

    ٢٥    تأمني النقل البحري  
    ١٠٠    السفرتأمني   
    ٤٠    باقي فروع التأمنيو  التأمينات العامة  
    ٤٠    للسياراتإلزامي تأمني   
    ٦٠    التأمني الصحي  
   ١٠٠    تأمينات آلجال طويلة   

  :التأمني عقود التزامات  -ب

 املرحلي املوجز املايل الوضع بيان بتاريخ ويةالتس حتت والزالت للشركة بلغت مطالبات من ةناجت التسوية حتت املطالبات جتاه التأمني عقود التزامات
ا ويتم. عنها يبلغ ومل حدثت مطالبات إىل باإلضافة   :يلي كما التأمني على شرافاإل هيئة لتعليمات وفقاً  احتسا

    باملئة من اخلسارة املقدرة  ١٠٠  مطالبات عن حوادث حتت التسوية -
  :)IBNRمطالبات حدثت ومل يبلغ عنها ( -

باملئـة مـن قيمـة  ٧,٥باملئة من قيمة مطالبـات حتـت التسـوية أو ١٥ أكربأيهما   ع التأمني عدا التأمني الصحي واإللزاميمجيع فرو 
ا لكل فرع من فروع التأمنياألقساط املك   .تتب 

  .باملئة من املطالبات املدفوعة ١٥  التأمني الصحي 
وبنـــــاًء علـــــى تعمـــــيم هيئـــــة  ٢٠١٥عـــــام ابتـــــداًء مـــــن البيانـــــات املاليـــــة اخلتاميـــــة ل  اإللزاميالتأمني 

تشـــــرين الثـــــاين  ٢٥/ص املـــــؤرخ بتـــــاريخ ١٠٩٩اإلشـــــراف علـــــى التـــــأمني رقـــــم 
التغـري يف احتيـاطي قيـد باملئـة مـن قيمـة ١٥أيهمـا أكثـر ، يتم احتسـاب ٢٠١٥

التســوية (إمجــايل احتيــاطي قيــد التســوية حمتجــز آلخــر املــدة مطروحــاً منــه إمجــايل 
باملئـة مـن قيمـة األقسـاط  ٧,٥أو ج عنـه أول املـدة) احتياطي قيـد التسـوية املفـر 

  .العائدة لنفس السنة ا تباملكت
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 سنوات ثالثة ملدة احتجازه فيتم للسيارات اإللزامي التأمني فرع عدا واحدة سنة ملدة التأمني فروع جلميع عنها يبلغ ومل حدثت مطالبات احتجاز يتم
اية  كما يتم اإلفراج  ،٢٠١٥نيسان  ١ابتداًء من  عن احتياطي مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها لفرع السفر، للعقود املنتهية، بشكل ربع سنوي يف 

 الربع التايل للربع الذي مت االحتجاز فيه.

  :التأمني إعادة عمليات   -ج

 التأمني إعادة شركات وحصة نيالتأم إعادة شركات من املقبوضة والعمولة األقساط من التأمني إعادة شركات حصة احتساب الشركة اعتمدت لقد
 هذه حسابات يف وسجلت معها معقودة اتفاقيات أساس على عنها يبلغ ومل حصلت اليت املطالباتو  التسوية وحتت املدفوعة املطالبات من

 .الشركات

  احلسايب:و  حصة معيدي التأمني من اإلحتياطي الفين  -د

 العائدة الفعلية املبالغ وإمجايل هلم املقدمة الفعلية اإلسنادات أساس على احلسايبو  الفين اإلحتياطي من التأمني معيدي حصة احتساب يتم
  . احلسايبو  الفين لإلحتياطي

ا ويتم املرحلي املوجز املايل الوضع بيان يف مدينة كذمم احلسايبو  الفين اإلحتياطي من التأمني معيدي حصة إظهار يتم   :يلي كما احتسا

      باملئة من اخلسارة املقدرة  ١٠٠  لتسويةمطالبات عن حوادث حتت ا -
  ) IBNR( عنها يبلغ ومل مطالبات حدثت -

مطالبـــات حتـــت حصـــة معيـــدي التـــأمني مـــن  باملئـــة مـــن قيمـــة١٥أيهمـــا أكثـــر   مجيع فروع التأمني عدا التأمني الصحي واإللزامي
لكـل فـرع  أقساط إعادة التأمني العائدة لـنفس السـنة باملئة من ٧,٥التسوية أو 

  من فروع التأمني.
  باملئة من حصة معيدي التأمني من املطالبات املدفوعة ١٥  التأمني الصحي

وبنـــــاًء علـــــى تعمـــــيم هيئـــــة  ٢٠١٥ابتـــــداًء مـــــن البيانـــــات املاليـــــة اخلتاميـــــة لعـــــام   اإللزاميالتأمني 
تشـــــرين الثـــــاين  ٢٥/ص املـــــؤرخ بتـــــاريخ ١٠٩٩اإلشـــــراف علـــــى التـــــأمني رقـــــم 

التغـري قيمـة حصـة املعيـد مـن باملئـة مـن ١٥ثـر أيهمـا أك، يتم احتسـاب ٢٠١٥
يف احتيـــاطي قيـــد التســـوية (إمجـــايل احتيـــاطي قيـــد التســـوية حمتجـــز آلخـــر املـــدة 

باملئــة ٧,٥أو مطروحـاً منـه إمجــايل احتيـاطي قيــد التسـوية املفـرج عنــه أول املـدة) 
  أقساط إعادة التأمني العائدة لنفس السنة. من

 فيتمللسيارات  إللزاميا التأمني فرع عدا واحدة سنة ملدة التأمني فروع جلميع عنها يبلغ ومل حدثت مطالبات نحصة معيدي التأمني م احتجاز يتم
كما يتم اإلفراج عن احتياطي مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها لفرع السفر، للعقود املنتهية، ،  ٢٠١٥نيسان  ١ابتداًء من  سنوات ثالثة ملدة احتجازه

اي   ة الربع التايل للربع الذي مت االحتجاز فيه.بشكل ربع سنوي يف 

  :املدفوعة املطالبات  - هـ

ستحقة سرتدادات املتظهر املطالبات املدفوعة اليت متثل التعويضات املسددة خالل السنة والتعويضات املتوجبة حلاملي عقود التأمني بعد تنـزيل اال
  ات املدفوعة عند حتصيلها.سرتدادات املستحقة عن املطالبعنها. تقوم الشركة بقيد اال
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  :الفوائد إيرادات  -و

 لدى الودائع على املكتسبة الفوائد وتتضمن املرحلي املوجز اآلخر الشامل الدخلو  بيان الدخل يف ستحقاقاال أساس على الفوائد إيرادات تقيد
  .املطبقة الفائدة ونسبة املبلغ أساس على حتتسب واليت املصارف

  :ت املاليةاملوجودات واملطلوبا  -ز

  عندما تصبح الشركة طرفاً يف الشروط التعاقدية لألدوات املالية. املرحلي املوجزة املطلوبات املالية يف بيان الوضع املايلو  االعرتاف باملوجودات يتم
ري القابلة للتحصيل املتوقعة. تظهر وسطاء التأمني بقيمتها االمسية بعد تنـزيل مؤونات مناسبة للقيم غو  الوكالءو  الذمم املدينة وذمم العمالء تظهر

  الذمم الدائنة وذمم شركات إعادة التأمني بقيمتها االمسية.

  :النقد يوازي وما النقد   -ح

 أقل).أو  أشهر (ثالثة أشهر ةثالثالتتعدى  اليت الجل األهذا البند النقد واحلسابات اجلارية والودائع ألجل ذات االستحقاقات قصرية  يتضمن

  :األجنبية العمالت لحتوي   - ط

يتم ىل اللرية السورية باستعمال أسعار الصرف السائدة يف تاريخ العملية. إاجلارية خالل السنة بالعمالت غري اللرية السورية يتم حتويلها  عملياتلاإن 
  املعلومات املالية املرحلية املوجزة.يخ إعادة حتويل أرصدة املوجودات واملطلوبات املالية بتلك العمالت على أساس أسعار الصرف السائدة يف تار 

  فيتم حتويلها على أساس سعر الصرف التارخيي. سامهنياملوجودات واملطلوبات غري املالية وحقوق امل أرصدةأما 
  .املرحلي املوجز خروالدخل الشامل اآل بيان الدخلخسائر فروقات الصرف الناجتة من جراء هذه العمليات يف أو  يتم قيد أرباح

  أسعار صرف العمالت األجنبية كما يلي: لغتب
  كانون   ٣١كما في         آذار ٣١كما في       
    ٧١٢٠األول       ٨٢٠١      
  ل.س.      ل.س.      
    ٤٣٦      ٤٣٦    دوالر أمريكي

    ٥٢٠,١٣      ٥٣٧,٦٨      يورو
  
  لعدم اليقين في التقدير: األساسية والمصادر الهامة محاسبيةال التقديرات  -٤

 املتوفرة غري للموجودات واملطلوبات الدفرتية بالقيمة متعلقة وافرتاضات تقديرات تستعمل أن الشركة إدارة على احملاسبية، ساتالسيا تطبيق سياق يف

 النتـائج ختتلـف وقـد .صـلة ذات أخـرى تعتـرب عوامـل وعلـى اخلـربة عامـل علـى ابه املتعلقـة واالفرتاضـات التقـديرات هـذه تعتمـد أخـرى. مصـادر مـن

  .واالفرتاضات التقديرات ههذ عن الفعلية
 التقـديرات تراجـع فيهـا الـيت الفـرتة يف احملاسـبية التقـديرات مراجعـة عـن الناجتـة بالفروقـات يعـرتف . دوري بشـكل واالفرتاضـات التقـديرات مراجعة تتم

 وفـرتات احلاليـة الفـرتة علـى املراجعـة تـؤثر كانـت إذا وفـرتات الحقـة املراجعـة فـرتة يفأو  الفـرتة، هذه على حصرياً  تؤثر املراجعة هذه كانت إذا وذلك

  .الحقة
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  املصادر األساسية لعدم اليقني يف التقدير:

، الـيت حتمـل املرحلـي املـوجز الوضـع املـايلبيـان ساسية لعـدم اليقـني يف التقـدير بتـاريخ غريها من املصادر األو  فرتاضات األساسية حول املستقبل،ن االإ
  املطلوبات خالل السنة املالية التالية، هي مدرجة أدناه.و  هري للقيم الدفرتية للموجوداتخماطر هامة بالتسبب بتعديل جو 

  خنفاض قيمة ذمم التأمني املدينة:ا  -أ

فـاض عدم حتصيل تلـك الـذمم بشـكل كامـل. إن حتديـد وجـود اخنيتم تقدير القيمة القابلة للتحصيل من ذمم التأمني املدينة عند وجود إمكانية 
كــذلك يــتم و  لشــركات التــأمني،و  الســيولة املاليــة حلــاملي بــوالص التــأمنيو  التــأمني املدينــة، يتطلــب مــن اإلدارة تقيــيم مســتوى املــالءة يف قيمــة ذمــم

رأي اإلدارة القانونيـة للشـركة. يـتم و  الدراسات التفصيلية اليت متـت خـالل الفـرتةو  مراجعة نسب التحصيالت بناًء على املعلومات التارخيية للشركة
. يــتم املرحلــي املــوجز والــدخل الشــامل اآلخــر بيــان الــدخليف أو إيــرادات القيمــة الدفرتيــة كمصــاريف و  بــات الفــرق بــني املبــالغ املتوقــع حتصــيلهاثإ

 حلـي املـوجزاملر  والـدخل الشـامل اآلخـر بيـان الـدخلاملبـالغ املتوقعـة يف و  إثبات الفرق بني املبالغ اليت يتم حتصيلها فعلياً خـالل الفـرتات املسـتقبلية
ا التحصيل.   يف الفرتة اليت يتم 

  تقييم اإللتزامات الناجتة عن املطالبات املوقوفة لعقود التأمني: -ب

لتزامات الناجتة عن املطالبـات املوقوفـة لعقـود التـأمني علـى أنـه أكثـر التوقعـات احلسـابية للشـركة. حيـث هنالـك عوامـل غـري مؤكـدة يعترب تقدير اال
لتزامـات الناشـئة لكـل مـن ابـل هـذه املطالبـات. يـتم تقـدير االمق لتـزام الـذي سـتقوم الشـركة بتسـديده الحقـاً بار عند تقـدير االجيب أخذها باالعت

الـيت مل يـتم سـدادها و  ن االلتـزام للمطالبـات املبلـغ عنهـاإ. املرحلـي املـوجز الوضـع املـايلبيـان  القيمة املتوقعة لتكاليف املطالبات املبلغ عنها بتاريخ
يـتم إعـادة تقيـيم  املرحلـي املـوجز ىل املعلومات املتعلقة بكل مطالبة على حدة أُبلغت للفرع. كما يف تاريخ بيـان الوضـع املـايلإ م تقديره استناداً يت

  يتم تعديل املخصص بناًء على ذلك.و  املطالبات لكفايتها

  :املادية الثابتة املوجوداتاستهالكات  -ج

ايــة العمــر اإل يــة املقــدرة للموجــوداتنتاجاإلتقــوم الشــركة مبراجعــة األعمــار  ي نتــاجالثابتــة املاديــة وطريقــة االســتهالك املطبقــة وقيمــة النفايــة يف 
اية كل دورة مالية. للموجودات   يف 

  :حتصيلهايف الديون املشكوك  مؤونة  -د

ايـة كـل دورة ماليـة وتشـكل مؤونـة مناسـبة للقـيم تقوم الشركة بتقييم الوضع االئتماين للذمم املدينـة وذمـم العمـالء والـوكالء ووسـطاء ا لتـأمني يف 
  املتوقعة غري القابلة للتحصيل.

 تدين قيمة املوجودات وتكوين املؤونات الالزمة:  -هـ

ـا اجلمهوريـة العربيـة السـورية، قامـت اإلدارة بتقـدير القيمـة االسـرتدادية لل دارة، ال توجـد . باعتقـاد اإلموجـوداتيف ظل الظروف الراهنـة الـيت متـر 
  مؤشرات لتكوين مؤونات تدين إضافية.

 :مبدأ االستمرارية  -و

  طلبـات معيـار احملاسـبة الـدويل تقامت اإلدارة بتقيـيم مـدى قـدرة الشـركة علـى االسـتمرار يف العمـل علـى أسـاس مبـدأ االسـتمرارية وذلـك حسـب م
ـا والتشـغيلية. تعتقـد اإلات املاليـة . اعتمدت االدارة بتقييمها على جمموعة مـن املؤشـر ١رقم  دارة أنـه وبـالرغم مـن حالـة عـدم االسـتقرار الـيت متـر 

ملنظــور. بنــاًء اجلمهوريــة العربيــة الســورية وحالــة عــدم اليقــني املســتقبلية، فــإن الشــركة متتلــك املــوارد الكافيــة لالســتمرار بالعمــل يف املــدى املســتقبلي ا
  على أساس مبدأ االستمرارية. املوجزة املرحلية املعلومات املاليةعليه فقد مت إعداد 



 

 - ١٤ -

  يوازي النقدما و  النقد  -٥

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

    )ة(غير مدقق ٢٠١٨آذار  ٣١كما في    
  المجموع      ت أجنبية بما عمال          
      ل.س.     يعادل ل.س.      ل.س.     

    ٧,٤٠٠,٨١٤      ٨٩٦,٦٣٤    ٦,٥٠٤,١٨٠  النقد يف الصندوق
  النقد لدى املصارف:

    ٧٥,٥٦٢,٥٨٧    ٢٨,٠٦٦,١٥٨    ٤٧,٤٩٦,٤٢٩  حسابات جارية  
  استحقاقها األصلي ودائع ألجل  
    ٥٧٦٤١٤,٤٤٠,    ٤١٤,٤٤٠,٥٧٦    -    أقلأو  خالل فرتة ثالثة أشهر    

    ٤٩٧,٤٠٣,٩٧٧    ٤٤٣,٤٠٣,٣٦٨    ٥٤,٠٠٠,٦٠٩  ما يوازي النقدو  النقد إمجايل
  
  

    (مدققة) ٧٢٠١كانون األول   ٣١كما في    
  المجموع      عمالت أجنبية بما           
      ل.س.     يعادل ل.س.      ل.س.     

    ٣,٦٧٠,١٧١    ٢,٤٤٦,٥٧٧    ١,٢٢٣,٥٩٤  النقد يف الصندوق
  النقد لدى املصارف:

    ٩٦,٣٥١,٠١٩    ٤٥,٦٩٠,٩٥١    ٥٠,٦٦٠,٠٦٨  يةحسابات جار   
  ودائع ألجل استحقاقها األصلي  
    ٣٣٦,٨٥٧,٠٩٦    ٣٢١,٧٧٠,٧٩٥    ١٥,٠٨٦,٣٠١  أقلأو  خالل فرتة ثالثة أشهر   

    ٤٣٦,٨٧٨,٢٨٦    ٣٦٩,٩٠٨,٣٢٣    ٦٦,٩٦٩,٩٦٣  إمجايل النقد وما يوازي النقد

 اآلخر الدخل الشاملالدخل و  بيانن ثالثة أشهر وتسجل إيرادات فوائدها ضمن ميثل بند ودائع ألجل ودائع ذات فرتات إيداع أصلية أقل م
أشهر املنتهية يف  ثالثةالخالل فرتة بالعمالت األجنبية  %١,٧٣باللرية السورية و %٨,٠٢. بلغ متوسط أسعار الفائدة على الودائع املرحلي املوجز

  ).٢٠١٧كانون األول   ٣١ بالعمالت األجنبية خالل السنة املنتهية يف%١,١٦باللرية السورية و %٧ مقابل( (غري مدققة) ٢٠١٨آذار  ٣١



 

 - ١٥ -

  ألجل لدى مصارف محليةودائع   -٦

 اآلخر الدخل الشاملو  بيان الدخليرادات فوائدها ضمن إتسجل و  ميثل هذا البند ودائع آجلة ذات فرتات استحقاق أصلية تزيد عن ثالثة أشهر
  .املرحلي املوجز

    (غير مدققة) ٢٠١٨ر آذا ٣١كما في     
  المجموع      عمالت أجنبية بما           
      ل.س.     يعادل ل.س.      ل.س.     

    ١,٩١٥,٠٣٣,٤٨١    ١,٨٦٠,٠٣٣,٤٨١    ٥٥,٠٠٠,٠٠٠  ودائع تستحق خالل سنة
    ٥٦٣,٦٠٤,٢٠٠    -      ٥٦٣,٦٠٤,٢٠٠  ودائع تستحق خالل أكثر من سنة

  ٢,٤٧٨,٦٣٧,٦٨١    ١,٨٦٠,٠٣٣,٤٨١    ٦١٨,٦٠٤,٢٠٠    
  

    (مدققة) ٢٠١٧ول كانون األ  ٣١في كما     
  المجموع      عمالت أجنبية بما           
    ل.س.     يعادل ل.س.      ل.س.    

    ٥٦٤,٦٩١,٤١٨    ٥٦٤,٦٩١,٤١٨    -    ودائع تستحق خالل سنة
    ٢,٠٢٩,٤٨١,١١٢    ١,٣٤٤,٤٣٩,٠٠٢    ٦٨٥,٠٤٢,١١٠  ودائع تستحق خالل أكثر من سنة

  ٣٠٢,٥٩٤,١٧٢,٥    ١,٩٠٩,١٣٠,٤٢٠    ٦٨٥,٠٤٢,١١٠    

  أشــهر املنتهيــة يف ثالثــةالخــالل فــرتة بــالعمالت األجنبيــة  %١,٣٩بــاللرية الســورية و  %١٢,٢٨اآلجلــة بلــغ متوســط أســعار الفائــدة علــى الودائــع 
كـــــانون األول   ٣١الســـــنة املنتهيـــــة يفبـــــالعمالت األجنبيـــــة خــــالل  %١,٣٧و بــــاللرية الســـــورية %١٢,١٦(مقابـــــل (غــــري مدققـــــة)  ٢٠١٨آذار  ٣١

٢٠١٧.(  
  
  مالية متوفرة للبيعاستثمارات   -٧

يف حني بعض استثمارات  ٢٠١٨آذار  ٣١لقد مت تسجيل معظم االستثمارات املتوفرة للبيع حسب سعر إغالق سوق دمشق لألوراق املالية يف 
  نقدية لتحديد القيمة العادلة.رة على تقدير التدفقات الدعدم القو  سوق أوراق مالية فعالةالشركة األخرى مت تسجيلها بسعر التكلفة لعدم وجود 

    كانون األول  ٣١كما في           كما في      
      (مدققة) ٧٢٠١         (غير مدققة) ٢٠١٨آذار  ٣١    
    ل.س.          ل.س.      

      ٢٧٠,٧٠٨,٦٢٠        ٩١٠,٧٣٢,٠٢٤    الفرتة / السنةبداية كما يف الرصيد  
      ٧٣,٤٥٠,٦٠١        ١٨,٩١١,٤٩٣    متوفرة للبيعشراء استثمارات مالية 

  )    ١٥,٦٧٠,٩٦٧(  )    ١٥,٦٧٠,٩٦٧  (  مالية متوفرة للبيع بيع استثمارات
      ٥٨٢,٢٤٣,٧٧٠        ٦٦,٨٠١,٣٣٩    التغري يف القيمة العادلة 

     ٩١٠,٧٣٢,٠٢٤        ٩٨٠,٧٧٣,٨٨٩    الفرتة / السنةاية كما يف الرصيد  



 

 - ١٦ -

  بغرض المتاجرةمالية استثمارات   -٨
  :يلي من سوق دمشق لألوراق املالية ويتكون مما ةميثل هذا البند أسهم شركات حملية مشرتا

    األول كانون ٣١كما في           آذار ٣١ كما في      
      (مدققة) ٧٢٠١          (غير مدققة) ٨٢٠١      
    ل.س.          ل.س.      

      ٣,٣٩٧,٧٥٩        ١٧,١٤٣,٣٩٧    السنة الفرتة /بداية  كما يف  الرصيد
      ١٣,٧٤٥,٦٣٨    )    ٢,٣١٠,٠٥٢  (  مالية بغرض املتاجرة (خسائر) / أرباح ناجتة عن إعادة تقييم استثمارات

      ١٧,١٤٣,٣٩٧        ١٤,٨٣٣,٣٤٥    السنة الفرتة /اية  كما يفالرصيد  
 
  عمالء مدينون  -٩

  يتكون هذا البند مما يلي:
    كانون األول ٣١كما في           آذار ٣١كما في       
      (مدققة) ٧٢٠١          (غير مدققة) ٢٠١٨      
    ل.س.          ل.س.      

      ٦٩,٦٠٧,٣٠٢        ٥٥,٩٧٨,٦١٢    عمالء مدينون  
 )    ٢٣,٥٣٧,٥٤٧(  )    ٢٣,٥٣٧,٥٤٧(  مؤونة ديون مشكوك يف حتصيلها  

      ٤٦,٠٦٩,٧٥٥        ٣٢,٤٤١,٠٦٥    
  

  تتلخص حركة مؤونة ديون مشكوك يف حتصيلها كما يلي:
  المنتهية فيللسنة           أشهر ثالثةالفترة ل      
  ألولا نونكا ٣١          آذار ٣١ المنتهية في      
      (مدققة) ٧٢٠١          (غير مدققة) ٨٢٠١      
    ل.س.          ل.س.      

    ٥٨,٥٨٧,٩١٤        ٢٣,٥٣٧,٥٤٧    الفرتة/ السنة الرصيد كما يف بداية  
  )    ٢٨,٨٩٥,٩٦٢(      -      ديون معدومة خالل الفرتة /السنة  
 )    ٦,١٥٤,٤٠٥(      -      اسرتدادات  
    ٢٣,٥٣٧,٥٤٧        ٥٤٧,٢٣,٥٣٧    الفرتة/ السنة ايةالرصيد كما يف   
  



 

 - ١٧ -

  ذات عالقة التعامالت مع أطراف  -١٠

  كبار املسامهني والشركات ذات امللكية والسيطرة املشرتكة.   ،أعضاء جملس اإلدارةمن املدراء، اإلدارة العليا،  ذات العالقةتتألف األطراف 
  :ذات العالقةفيما يلي األرصدة املدينة والدائنة مع األطراف 

  :املرحلي املوجز املايلبيان الوضع  -أ
    كانون األول ٣١كما في           آذار ٣١كما في       
      (مدققة) ٧٢٠١          (غير مدققة) ٢٠١٨      
    ل.س.          ل.س.      

    أطراف ذات عالقة – دائنةذمم   
  )    ٨٢,١٠٣,٦٦٠(  )    ١٠٤,٦٧١,٢٠٧(   عمليات إعادة تأمني – شركة اخلليج للتأمني  
    )٦٠٨٢,١٠٣,٦(  )    ١٠٤,٦٧١,٢٠٧    (  

  إن رصيد الذمم الدائنة ألطراف ذات عالقة هي غري منتجة أو خاضعة لفوائد وهي باللرية السورية.

  فيما يلي ملخص التعامل مع أطراف ذات عالقة:
  والدخل الشامل اآلخر املرحلي املوجز: بيان الدخل -ب 
    (غير مدققة) آذار ٣١أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة ال            

      ٧٢٠١          ٨٢٠١    
    ل.س.          ل.س.        
      ٢٥,٦٨٥          ٩٣,٢٤٠    أقساط التأمني   
    ٨,٠١٢,٠٠٠        ٩,١٦٣,٩٠٠    رواتب وأتعاب اإلدارة  
      ٤١٦,٤٩٢        ٤,١٤٥,٢١٤    مصاريف سفر جملس اإلدارة  

  
  فوائد مستحقة وأرصدة مدينة أخرى  -١١

  يتكون هذا البند مما يلي:
    ون األولكان ٣١كما في           آذار ٣١كما في       
      (مدققة) ٧٢٠١          (غير مدققة) ٢٠١٨      
    ل.س.          ل.س.      

      ٤٥,٠٠١,٠٤٣        ٤٤,٥٠٠,٧٤٥    فوائد مستحقة  
      ٩,٧١٩,٢٩٠        ٤٢,٨٠٧,١٠٦    نفقات مدفوعة مسبقاً   
      ٥,٩٦٧,٤٢٠        ٨,٢٦١,٢١٥    دفعات مقدمة للموظفني  
      ٨,٨٥٥,٣٢٧        ٥,٣٧٤,٥٥١    ذمم مدينة أخرى  
      ٣٤,٥٧٤,٨١٩        ١٦,٦٩٣,٠٤٦    ارة النفقات الطبيةإد اتشرك  
        ٥٤٣,٠٢٨          ٥٤٣,٠٢٨    ل املتداولةاسلف ضريبة ريع رؤوس األمو   

      ١٠٤,٦٦٠,٩٢٧        ١١٨,١٧٩,٦٩١      



 

 - ١٨ -

  حصة معيدي التأمين من االحتياطيات الفنية والحسابية  -٢١

 مما يلي:هذا البند يتكون 
    (غير مدققة) ٢٠١٨آذار  ٣١كما في    
          حصة معيدي التأمين من                
  مطالبات حصلت      حصة معيدي التأمين من      حصة معيدي التأمين    
    المجموع      ولم يبلغ عنها      مطالبات قيد التسوية      غير مكتسبةمن أقساط     

  فرع التأمين:
    ٢,٥٨٧,٣١٣    -        ١٠,٥٠٠    ٢,٥٧٦,٨١٣  احلياة (احتياطي حسايب)

    ١٤٢,٨٧٦,٣٥٥    ١٨,٠٤٦,١٢٥    ١٢٠,٣٠٧,٥٠٢    ٤,٥٢٢,٧٢٨  احلريق
    ٩,٥٠٧,٧٦٨    ١,٦٩٦,٣٠٥    ٣,٠٠٢,٦٦٨    ٤,٨٠٨,٧٩٥  بضائع البحري

    ١٠٧,٣٦٨,٩١٨    ١٤,٠٠٤,٦٤١    ٩٣,٣٦٤,٢٧٧    -    البحري أجسام سفن
    ٥,١٦١,٣٢٧    ٦٧٣,٢١٧    ٤,٤٨٨,١١٠    -    شامل السيارات

    ١١٢,٦٣١,١٥٤    -      ١١٢,٦٣١,١٥٤    -    السياراتإلزامي 
      ١٠٥,٥٩٥      ٩,٧٥١      ٦٥,٠٠٠      ٣٠,٨٤٤  اهلندسي

    ١٨,١٠٤,٦٣٣    ٢,٣٢٨,٢٠٤    ١٥,٥١١,٧٩٤    ٢٦٤,٦٣٥  احلوادث العامة
    ٧,٦٢٠,٢٢٦    ٧,٦٢٠,٢٢٦    -      -    الصحي

  ٤٠٥,٩٦٣,٢٨٩    ٤٤,٣٧٨,٤٦٩    ٣٤٩,٣٨١,٠٠٥    ١٢,٢٠٣,٨١٥    
  

    (مدققة) ٧٢٠١كانون األول   ٣١كما في    
          حصة معيدي التأمين من                
  مطالبات حصلت      حصة معيدي التأمين من      حصة معيدي التأمين    
    المجموع      ولم يبلغ عنها      مطالبات قيد التسوية      من أقساط غير مكتسبة    

    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.    فرع التأمين:
    ٣,١٢٣,٠١٦    -        ٣١,١٢٥    ٣,٠٩١,٨٩١  احلياة (احتياطي حسايب)

    ١٦٠,٤٦٦,٢٨٠    ٢٠,٣٧٢,٨٨٦    ١٣٥,٨١٩,٢٣٩    ٤,٢٧٤,١٥٥  احلريق
    ١١,٣٢٨,١٧٩    ١,٧٨٢,٣٤٠    ٤,٤٣٦,٨١٤    ٥,١٠٩,٠٢٥  البحري بضائع

    ١٠٧,٣٦٨,٩١٨    ١٤,٠٠٤,٦٤١    ٩٣,٣٦٤,٢٧٧    -    البحري أجسام سفن
    ٥,٦٦٨,٦٤٢    ٨١٨,٧٢٢    ٤,٨٤٩,٩٢٠    -    شامل السيارات
    ١٢٢,٧٤٩,٨٨٦    -      ١٢٢,٧٤٩,٨٨٦    -    إلزامي السيارات

      ١٠٥,٥٩٥      ٩,٧٥١      ٦٥,٠٠٠      ٣٠,٨٤٤  اهلندسي
    ١٨,١٠١,١٦٦    ٢,٣٣٠,٩٠٨    ١٥,٥١١,٧٩٤    ٢٥٨,٤٦٤  احلوادث العامة

    ٩,٠٧٨,٩٨٧    ٩,٠٧٨,٩٨٧    -      -    الصحي

  ٤٣٧,٩٩٠,٦٦٩    ٤٨,٣٩٨,٢٣٥    ٣٧٦,٨٢٨,٠٥٥    ١٢,٧٦٤,٣٧٩    



 

 - ١٩ - 

  الموجودات الثابتة المادية (بعد تنـزيل االستهالك المتراكم)   -١٣

  ودات الثابتة املادية كما يلي:تتلخص حركة املوج
          مشاريع                              تحسينات      تحسينات       
    المجموع      المباني      قيد التنفيذ      األراضي      السيارات      معدات المكتب      أثاث ومفروشات      مباني مملوكة      مستأجرة مباني      
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س       ل.س       ل.س      ل.س      ل.س      ل.س      
  كلفة التاريخية:تال

    ٧٠٢,٤٣١,٠٧٤    ٣٩٦,٤٥٨,٦٧٠    ٥٠,٠٠٠    -      ١٢,٦٠٦,٢٢٥    ٧٧,١٨١,٩٦٧    ١٩,٠٣٤,٢٤٩    ١٧٢,٢٣٠,٦٥٣    ٢٤,٨٦٩,٣١٠  ٢٠١٧كانون الثاين   ١يف كما الرصيد  
    ٣٢٦,٢٠٦,٦٠٠    ٣٢٥,٠٠٠,٠٠٠    -      -      -      ٦٣٧,١٠٠    ٣٤٩,٥٠٠    ٢٢٠,٠٠٠    -    إضافات

  )  ٢٣٧,١٧٥(    -      -      -      -      -    )  ٥,٠٠٠١٥(  )  ٨٢,١٧٥(    -    استبعادات
    ١,٠٢٨,٤٠٠,٤٩٩    ٧٢١,٤٥٨,٦٧٠    ٥٠,٠٠٠    -      ١٢,٦٠٦,٢٢٥    ٧٧,٨١٩,٠٦٧    ١٩,٢٢٨,٧٤٩    ١٧٢,٣٦٨,٤٧٨    ٢٤,٨٦٩,٣١٠  (مدققة) ٢٠١٧كانون األول   ٣١يف كما الرصيد  
    ٧٣,٢٤٥,٠٠٠    ٢٤٥,٠٠٠    ٧٣,٠٠٠,٠٠٠    -      -      -      -      -      -    إضافات

    ١,١٠١,٦٤٥,٤٩٩    ٧٢١,٧٠٣,٦٧٠    ٧٣,٠٥٠,٠٠٠    -      ١٢,٦٠٦,٢٢٥    ٧٧,٨١٩,٠٦٧    ١٩,٢٢٨,٧٤٩    ١٧٢,٣٦٨,٤٧٨    ٢٤,٨٦٩,٣١٠  (غري مدققة) ٢٠١٨آذار  ٣١يف  كماالرصيد  

  المتراكم: االستهالك
  )  ١٥٢,٤٩٦,٢٧٨(  )  ١٦,٩٦٤,٢٩٣(    -      -    )  ٧,٩٢٩,٨٥٣(  )  ٤٩,٢٦١,٦١٢(  )  ١٢,٩١٢,٣٠٨(  )  ٤٠,٥٦٥,١٩٨(  )  ٢٤,٨٦٣,٠١٤(  ٢٠١٧كانون الثاين   ١يف كما الرصيد  

  )  ٤٣,٧٠٠,٨٢٠(  )  ١٢,٨٠٤,١٧٢(    -      -    )  ١,٤٩٨,٢٢٢(  )  ٩,٩٨١,٥٥٧(  )  ٢,١٧٩,٢٣٠(  )  ١٧,٢٣١,٣٤٣(  )    ٦,٢٩٦(  إضافات، أعباء الفرتة 
      ١٦١,١٦١    -      -      -      -      -      ١٥٥,٠٠٠      ٦,١٦١    -    استبعادات

  )  ١٩٦,٠٣٥,٩٣٧(  )  ٢٩,٧٦٨,٤٦٥(    -      -    )  ٩,٤٢٨,٠٧٥(  )  ٥٩,٢٤٣,١٦٩(  )  ١٤,٩٣٦,٥٣٨(  )  ٥٧,٧٩٠,٣٨٠(  )  ٢٤,٨٦٩,٣١٠(  دققة)(م ٢٠١٧كانون األول   ٣١يف كما الرصيد  
  )  ١١,١٩٤,٤٤٨(  )  ٣,٦٠٧,٢٩٦(    -      -    )  ٢٦٧,١٥٠(  )  ٢,٤٦٩,٤٦٣(  )  ٥٤١,٣٢٧(  )  ٤,٣٠٩,٢١٢(    -    إضافات، أعباء الفرتة 

  )  ٢٠٧,٢٣٠,٣٨٥(  )  ١٣٣,٣٧٥,٧٦(    -      -    )  ٩,٦٩٥,٢٢٥(  )  ٦١,٧١٢,٦٣٢(  )  ٥١٥,٤٧٧,٨٦(  )  ٢٦٢,٠٩٩,٥٩(  )  ١٠٢٤,٨٦٩,٣(  قة)(غري مدق ٢٠١٨آذار  ٣١يف كما الرصيد  

  الصافية: القيمة الدفترية

    ٤,٤١٥,١١٤٨٩    ٦٨٨,٣٢٧,٩٠٩    ٧٣,٠٥٠,٠٠٠    -      ٢,٩١١,٠٠٠    ١٦,١٠٦,٤٣٥    ٤٣,٧٥٠,٨٨    ٦١١٠,٢٦٨,٨٨    -    (غري مدققة) ٢٠١٨آذار  ٣١يف  كما  الرصيد

    ٨٣٢,٣٦٤,٥٦٢    ٦٩١,٦٩٠,٢٠٥    ٥٠,٠٠٠    -      ٣,١٧٨,١٥٠    ١٨,٥٧٥,٨٩٨    ٤,٢٩٢,٢١١    ١١٤,٥٧٨,٠٩٨    -    (مدققة) ٢٠١٧كانون األول   ٣١يف كما الرصيد  
  



 

 - ٢٠ - 

  الموجودات غير الملموسة (بعد تنزيل اإلطفاء المتراكم)  -٤١

  مما يلي :هذا البند يتكون 
    تجمعات التأمين          
    المجموع      الموحدلزامي اإل      لمعلوماتيةبرامج ا    
    ل.س.      ل.س.      ل.س.    

  :التكلفة التاريخية
    ٢٧,٣٧٣,٤٢١    ١٢,٩٨٨,٨٣٨    ١٤,٣٨٤,٥٨٣  ٧٢٠١كانون الثاين   ١يف كما الرصيد  

      ١٨٠,٠٠٠        -            ١٨٠,٠٠٠    اإلضافات، أعباء السنة

   ٢٧,٥٥٣,٤٢١    ١٢,٩٨٨,٨٣٨    ١٤,٥٦٤,٥٨٣  (مدققة) ٢٠١٧كانون األول   ٣١يف كما الرصيد  

   ٢٧,٥٥٣,٤٢١    ١٢,٩٨٨,٨٣٨    ١٤,٥٦٤,٥٨٣  )ة(غري مدقق ٢٠١٨آذار  ٣١يف  كماالرصيد  

  :المتراكم اإلطفاء
  )  ٢٥,٧٠٤,٧١٢(  )  ١٢,٩٨٨,٨٣٨(  )  ١٢,٧١٥,٨٧٤(  ٢٠١٧كانون الثاين   ١يف  كماالرصيد  

  )    ٨٠٩,٨٣٥(      -      )    ٨٠٩,٨٣٥(  اإلضافات، أعباء السنة

  )  ٢٦,٥١٤,٥٤٧(  )  ١٢,٩٨٨,٨٣٨(  )  ١٣,٥٢٥,٧٠٩(  (مدققة) ٢٠١٧كانون األول   ٣١يف  كما الرصيد
  )    ٢٠٤,٧٠٩(      -      )    ٢٠٤,٧٠٩(  ، أعباء الفرتةضافاتاإل

  )  ٢٦,٧١٩,٢٥٦(  )  ١٢,٩٨٨,٨٣٨(  )  ١٣,٧٣٠,٤١٨(  (غري مدققة) ٢٠١٨آذار  ٣١يف  كماالرصيد  
  :صافي القيمة الدفترية

      ٨٣٤,١٦٥    -        ٨٣٤,١٦٥  (غري مدققة) ٢٠١٨آذار  ٣١يف  كماالرصيد  

    ١,٠٣٨,٨٧٤    -      ١,٠٣٨,٨٧٤  (مدققة) ٢٠١٧كانون األول   ٣١يف  كماالرصيد  
  
  الدائنة عادة التأمينإو  التأمين حسابات شركات  -١٥

احلسابية باإلضافة إىل حسابات شركات و  ت الفنيةميثل هذا البند أرصدة جممدة على شركات إعادة التأمني ملقابلة حصة معيدي التأمني من اإلحتياطيا
  اليت تتلخص مبا يلي:و  إعادة التأمني اجلارية

  مستحقات شركات إعادة التأمني.  -

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

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

  أشهر). ٣مل يبلغ عنها (و  ت جممدة ملعيدي التأمني عن مطالبات حصلتحسابا -

من  %٤عليها يف العام احلايل تبلغ نسبة الفائدة املتفق و  تقوم الشركة بدفع فائدة مدينة لشركات إعادة التأمني تتحدد يف االتفاقيات املعقودة معها
  .املرحلي املوجز والدخل الشامل اآلخر بيان الدخل تسجل يفو  رصيد هذه احلسابات تدفع للشركات عند حترير رصيدها



 

  - ٢١ -

  يتكون هذا البند مما يلي:
    كانون األول ٣١كما في           آذار ٣١كما في       
      (مدققة) ٧٢٠١          (غير مدققة) ٢٠١٨      
    ل.س.          ل.س.      

      ١,٠٨٢,٩١٠        ١,٠٨١,٩٩٥    شركات إعادة تأمني حملية
      ٣٠٨,٣٢٢,٨١١        ٣٥٩,٤١٨٢٧١,    شركات إعادة تأمني خارجية

    ٣٠٩,٤٠٥,٧٢١        ٢٧٢,٥٠٠,٣٥٤      

  
  االحتياطيات الفنية والحسابية  -٦١

  مما يلي:هذا البند يتكون 
    (غير مدققة) ٢٠١٨آذار  ٣١كما في    
  مطالبات حصلت                
    المجموع      ولم يبلغ عنها      مطالبات قيد التسوية      إيرادات غير مكتسبة    
    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.    

  فرع التأمين:
    ٤,٦١٩,٤٠٠    -        ١٤,٠٠٠    ٤,٦٠٥,٤٠٠  احلياة (احتياطي حسايب)

    ١٨٨,٩٤٨,٣٩٤    ٢٣,٤٤٥,١٠٤    ١٥٦,٣٠٠,٦٩٤    ٩,٢٠٢,٥٩٦  احلريق
    ١٩,٧٧٠,٤٤٣    ٣,١٧٤,٦٧١    ٦,٠١٣,٥٣٩    ١٠,٥٨٢,٢٣٣  بضائع البحري

    ١٠٩,٠٥٩,٣٣٩    ١٤,٢٢٥,١٣٢    ٩٤,٨٣٤,٢٠٧    -    البحري أجسام سفن
    ١١٠,٥٨٧,٩٥٨    ١١,٠٠٢,١٩٨    ٧٣,٣٤٧,٩٨١    ٢٦,٢٣٧,٧٧٩  شامل السيارات

    ٧٢٠,٢٠٠,٢٢٧  )  ٤٦,٨٧٨,٩٧١(    ٧١٩,٧٤٧,٧٧٣    ٤٧,٣٣١,٤٢٥  السياراتإلزامي 
      ٢١١,١٨٩      ١٩,٥٠٠    ١٣٠,٠٠٠      ٦١,٦٨٩  اهلندسي

    ٢٨,٢٢١,٠٠٥    ٣,٦٢٠,٨٨٤    ٢٣,٩٢٢,٠٠٠    ٦٧٨,١٢١  احلوادث العامة
    ١,٦٤٤,٠٧٤    ١٣٣,٨١٥    ٨٩٢,١٠٠    ٦١٨,١٥٩  احلوادث الشخصية

    ٢٠٦,٥٢٣,١٤٦    ٢٤,٧٥٦,٧٥٧    ٢٤,٥٨٢,٢٠١    ١٥٧,١٨٤,١٨٨  الصحي

  ١,٣٨٩,٧٨٥,١٧٥    ٣٣,٤٩٩,٠٩٠    ١,٠٩٩,٧٨٤,٤٩٥    ٢٥٦,٥٠١,٥٩٠    



 

  - ٢٢ -

  
    (مدققة) ٧٢٠١كانون األول   ٣١كما في    
  مطالبات حصلت                
    المجموع      ولم يبلغ عنها      مطالبات قيد التسوية      إيرادات غير مكتسبة    

    ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.    فرع التأمين:
    ٥,٤٢١,١١٠    -        ٤١,٥٠٠    ٥,٣٧٩,٦١٠  احلياة
    ١٩٠,٦٩٥,٨٥٢    ٢٣,٧٢٤,٥٠١    ١٥٨,١٦٣,٣٤٢    ٨,٨٠٨,٠٠٩  احلريق

    ٢٣,٤٥٢,٤٨٠    ٣,٣٦٢,٤٥٩    ٨,٨٨١,٨٢٨    ١١,٢٠٨,١٩٣  البحري بضائع
    ١٠٩,٠٥٩,٣٣٩    ١٤,٢٢٥,١٣٢    ٩٤,٨٣٤,٢٠٧    -    البحري أجسام سفن

    ١٢١,١٩٤,٢٠٤    ١٢,٤٠٥,٩٤٩    ٨٢,٧٠٦,٣٢١    ٢٦,٠٨١,٩٣٤  شامل السيارات
    ٨١٤,٠٩١,٥٩٤    ٤٢,٧٠٧,٩٥٣    ٧١١,٦٩٩,٥٣١    ٥٩,٦٨٤,١١٠  إلزامي السيارات

      ٢١١,١٨٩      ١٩,٥٠٠    ١٣٠,٠٠٠      ٦١,٦٨٩  اهلندسي
    ٢٨,٢٠١,٨٢٩    ٣,٦١٩,٨٠٥    ٢٣,٩٢٢,٠٠٠    ٦٦٠,٠٢٤  احلوادث العامة

    ١,٥٠٠,٢٣١    ١٣٦,٠٦٥    ٩٠٧,١٠٠    ٤٥٧,٠٦٦  احلوادث الشخصية
    ٢٢٣,٠٥١,٧٢١    ٢٢,٣٢٨,١٧٦    ٤٩,٣٥١,٢٣١    ١٥١,٣٧٢,٣١٤  الصحي

  ١,٥١٦,٨٧٩,٥٤٩    ١٢٢,٥٢٩,٥٤٠    ١,١٣٠,٦٣٧,٠٦٠    ٢٦٣,٧١٢,٩٤٩    
  
  دائنون آخرون ومبالغ مستحقة الدفع   -٧١

  يتكون هذا البند مما يلي:
    كانون األول ٣١كما في           آذار ٣١كما في       
      (مدققة) ٧٢٠١          (غير مدققة) ٢٠١٨      
    ل.س.          ل.س.      

    ١٦٥,٢١١,٢٤٨        ١٤١,٢٩٣,٣٦٩    دائنون خمتلفون
    ٢٨,٩٦٧,١٠٧        ٤٥,٦٨٤,٣٣٦    مصاريف مستحقة الدفع

    ١٢,٦٦٤,١٥٧        ١٢,٦٦٤,١٥٧    ضرائب تكميلية وغرامات مستحقة الدفع

    ٢,٥١٢٢٠٦,٨٤        ١٩٩,٦٤١,٨٦٢    



 

  - ٢٣ -

  ضريبة الدخل  -٨١

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

بسبب استبعاد املبالغ غري اخلاضعة  املرحلي املوجز اآلخر الدخل الشاملو  بيان الدخلللضريبة عن األرباح الصافية الواردة يف  ةختتلف األرباح اخلاضع
    ، وهي كالتايل:للضريبة وإضافة املبالغ غري اجلائز تنـزيلها من الوعاء الضرييب

    (غير مدققة) رآذا ٣١أشهر المنتهية في  ثالثةاللفترة         
        ٧٢٠١          ٨٢٠١    
    ل.س.          ل.س.        

      ٨,١٠٥,٨٦٢        ٥٧,٨٦١,٣٨٢    قبل الضريبةأرباح الفرتة 
  يضاف:

      ١,٩٦٢,١٨٦        ٣,٥٢٦,٨٦٢    استهالك املباين*  
        ٥٦,٩٤٢        -      مؤونة ديون مشكوك يف حتصيلها  
      -          ٢,٣١٠,٠٥٢    رةبغرض املتاجمالية تقييم استثمارات إعادة ناجتة عن  خسائر  
      ١١,١٦٠,٢٠٢        -      خسائر غري حمققة ناجتة عن تغريات أسعار الصرف  

  ينـزل:
    -      )    ٢١,٨٦١,١٨٤  (  أرباح غري حمققة ناجتة عن تغريات أسعار الصرف  
  )    ٥,٧٠٧,١٧٥(      -      أرباح ناجتة عن إعادة تقييم استثمارات مالية بغرض املتاجرة  
  )      ١١٩,٦٥٣(      -      قةتعديالت سنوات ساب  
      ١٥,٤٥٨,٣٦٤        ٤١,٨٣٧,١١٢    األرباح اخلاضعة للضريبة  

      ٢,٣١٨,٧٥٦        ٦,٢٧٥,٥٦٧    %١٥مؤونة ضريبة الدخل بنسبة 
        ٢٣١,٨٧٦        -      من الضريبة) %١٠رسوم اإلدارة احمللية (بنسبة 

   ٢٠١٨لعام  %١٠ املسامهة الوطنية إلعادة اإلعمار (بنسبة
        ١١٥,٩٣٨          ٦٢٧,٥٥٧    من الضريبة)٢٠١٧لعام  %٥و    

      ٢,٦٦٦,٥٧٠        ٦,٩٠٣,١٢٤    مصروف ضريبة الدخل

  مت ختفيض مبلغ استهالك املباين بالقيمة التأجريية.  *



 

  - ٢٤ -

  كمايلي:  / مؤونة ضريبة الدخل تتلخص حركة املوجودات الضريبية املؤجلة
    كانون األول ٣١كما في           آذار ٣١كما في       
      (مدققة) ٧٢٠١          غير مدققة)( ٢٠١٨      
    ل.س.          ل.س.      

  )    ٥٠,٥٥٠,٧٠٨(  )    ٢٨,٤٣٧,٦٩٣  (  الفرتة / السنةالرصيد كما يف بداية 
  )    ٢٢,٧٢٥,٠٢٣(  )    ٦,٩٠٣,١٢٤  (  ضريبة الدخل  مصروف

      ٤٤,٨٣٨,٠٣٨        -      دفعات ضريبية

  )    ٩٣٢٨,٤٣٧,٦(  )    ٣٥,٣٤٠,٨١٧  (  الفرتة / السنة ايةالرصيد كما يف 
  
  المخففة و  السهم األساسية ربحية  -٩١

  يتكون هذا البند مما يلي:
    (غير مدققة) آذار ٣١أشهر المنتهية في  ثالثةالفترة ل        
       ٧٢٠١      ٨٢٠١    
    ل.س.      ل.س.        

    ٥,٤٣٩,٢٩٢        ٥٠,٩٥٨,٢٥٨    الفرتة صايف أرباح
    ٨,٥٠٠,٠٠٠        ٨,٥٠٠,٠٠٠    سهماملتوسط املرجح لعدد األ

    ٠,٦٤          ٠٦,٠      فةاملخفو  ية السهم األساسيةرحب
 

  خرىأومصاريف فنية  التأمينشراف على سوم هيئة اإلر   -٢٠
  يتكون هذا البند مما يلي:

    (غير مدققة) آذار ٣١أشهر المنتهية في  ثالثةالفترة ل        
       ٧٢٠١      ٨٢٠١    
    ل.س.      ل.س.      

      ٦٥٩,٢٦٤      ٥٢٣,٤٠٥  رسوم هيئة اإلشراف على التأمني
    ٢,٩٩٨,٨٣٨    ٦,٣٤٢,٢١١  رسوم إدارية ملزود اخلدمات الطبية

    ١,٦٣٩,٥٠٩      ١١١,٢٨١  لزامياإلتأمني الرسوم إدارية جملمع 
      ٢٧٧,٧٣٥      ٩,٥٥٥  رسوم صندوق متضرري حوادث السري

    -        ٨٠,٦٥٠  مصاريف اخلبري االكتواري
    ٢,٥١٣,٧٧٣    ٤,٤٧٩,٦٦٩  رسوم فنية أخرى

    ٩,١١٩٨,٠٨    ١١,٥٤٦,٧٧١    

  



 

 - ٢٥ - 

  التحليل القطاعي  -٢١
  هي كالتايل: (غري مدققة) ٢٠١٨آذار  ٣١املنتهية يف  أشهر ثالثةاللفرتة إن التحليل القطاعي 

    موعالمج      السفر      الصحي      الحوادث الشخصية      الحوداث العامة      الهندسي      السيارات إلزامي      السيارات شامل      أجسام سفن      بضائع      الحريق      الحياة      
  ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      

ااملقساط األإمجايل      ٨٧,٢٣٣,٩٦٦    -       ٦١,٢٩١,٦٩٣     ٦٣,٧٨٠   ٤٠٧,٨١١    -       ١,٩٩٤,٧٥٧    ١٢,٧٩٦,٨٨٠    -       ٣,٤٤٩,٨٨١  ٧,١٩٠,٦٨٨     ٣٨,٤٧٦  كتتب 
احصة معيدي التأمني من إمجايل األ   )  ٥,١٢٦,٩٩٨(    -       -      -     )  ١٧٠,٩٩١(    -       -       -       -     )  ١,١٤٩,٩٤١(  )  ٣,٦٨٩,٣٤٢(  )  ١١٦,٧٢٤(  قساط املكتتب 

ا     ٨٢,١٠٦,٩٦٨    -       ٦١,٢٩١,٦٩٣      ٦٣,٧٨٠    ٢٣٦,٨٢٠    -       ١,٩٩٤,٧٥٧    ١٢,٧٩٦,٨٨٠    -       ٢,٢٩٩,٩٤٠    ٣,٥٠١,٣٤٦  )    ٧٨,٢٤٨( صايف األقساط املكتتب 
اية الفرتةامل غريمجايل األقساط إ   )  ٢٥٦,٥٠١,٥٩٠(    -     )  ١٥٧,١٨٤,١٨٨(  )  ٦١٨,١٥٩(  )  ٦٧٨,١٢١(  )  ٦١,٦٨٩(  )  ٤٧,٣٣١,٤٢٥(  )  ٢٦,٢٣٧,٧٧٩(    -     )  ١٠,٥٨٢,٢٣٣(  )  ٩,٢٠٢,٥٩٦(  )  ٤,٦٠٥,٤٠٠(  كتسبة يف 

 حصة معيدي التأمني من األقساط 

اية الفرتةاملغري       ١٢,٢٠٣,٨١٥    -       -       -       ٢٦٤,٦٣٥      ٣٠,٨٤٤    -       -       -       ٤,٨٠٨,٧٩٥    ٤,٥٢٢,٧٢٨    ٢,٥٧٦,٨١٣  كتسبة يف 
    ٢٦٣,٧١٢,٩٤٩    -       ١٥١,٣٧٢,٣١٤    ٤٥٧,٠٦٦    ٦٦٠,٠٢٤      ٦١,٦٨٩    ٥٩,٦٨٤,١١٠    ٢٦,٠٨١,٩٣٤    -       ١١,٢٠٨,١٩٣    ٨,٨٠٨,٠٠٩    ٥,٣٧٩,٦١٠  كتسبة يف بداية الفرتة املغري إمجايل األقساط 
 ري أمني من األقساط غحصة معيدي الت

  )  ١٢,٧٦٤,٣٧٩(    -       -       -     )  ٢٥٨,٤٦٤(  ) ٣٠,٨٤٤(    -       -       -     )  ٥,١٠٩,٠٢٥(  )  ٤,٢٧٤,١٥٥(  )  ٣,٠٩١,٨٩١(  كتسبة يف بداية الفرتةامل 

    ٦,٦٥٠,٧٩٥    -     )  ٥,٨١١,٨٧٤(  )  ١٦١,٠٩٣(  )  ١١,٩٢٦(    -       ١٢,٣٥٢,٦٨٥  )  ١٥٥,٨٤٥(    -       ٣٢٥,٧٣٠  )  ١٤٦,٠١٤(    ٢٥٩,١٣٢  صايف التغري يف احتياطي أقساط غري مكتسبة
    ١,٦٨٥,٠٧٠    -       -       -         ٦١,١٨٢    -       -       -       -       ٤٥١,٥٥٩    ١,١٧٢,٣٢٩    -     عموالت مقبوضة
    ٩٠,٤٤٢,٨٣٣    -       ٥٥,٤٧٩,٨١٩  )    ٩٧,٣١٣(    ٢٨٦,٠٧٦    -       ١٤,٣٤٧,٤٤٢    ١٢,٦٤١,٠٣٥    -       ٣,٠٧٧,٢٢٩    ٥٢٧,٦٦١,٤    ١٨٠,٨٨٤  صايف اإليرادات

  )  ٥٧,٤٤٤,٤١٣(    -     )  ٣٩,١٢٤,٠١٨(  )    ٢١,٥٥٢(    -       -     )  ١١,١٧٧,٥١٨(  )  ٦,٩٤٤,٠٢٥(    -     )  ١٥١,٨٠٠(      ٢,٠٠٠  )    ٢٧,٥٠٠(  إمجايل املطالبات املدفوعة
  )  ٤,٦٨٢,٧٥٠(    -       -       -       -       -     )  ٤,٧٠٥,٠٩٠(      ١,٨١٥    -         ٩٠٠  )    ١,٠٠٠(      ٢٠,٦٢٥  املطالبات املدفوعةإمجايل حصة معيدي التأمني من 

  )  ٦٢,١٢٧,١٦٣(    -     )  ٣٩,١٢٤,٠١٨(  )    ٢١,٥٥٢(    -       -     )  ١٥,٨٨٢,٦٠٨(  )  ٦,٩٤٢,٢١٠(    -     )  ١٥٠,٩٠٠(      ١,٠٠٠  )    ٦,٨٧٥(  املدفوعةصايف املطالبات 
اية الفرتة   )١,٠٩٩,٧٨٤,٤٩٥(    -     )  ٢٤,٥٨٢,٢٠١(  )  ٨٩٢,١٠٠(  )  ٢٣,٩٢٢,٠٠٠(  )  ١٣٠,٠٠٠(  )  ٧١٩,٧٤٧,٧٧٣(  )  ٧٣,٣٤٧,٩٨١(  )  ٩٤,٨٣٤,٢٠٧(  )  ٦,٠١٣,٥٣٩(  )  ١٥٦,٣٠٠,٦٩٤(  )    ١٤,٠٠٠(  احتياطي مطالبات حتت التسوية 

اية الفرتة     ٣٤٩,٣٨١,٠٠٥    -       -       -       ١٥,٥١١,٧٩٤      ٦٥,٠٠٠    ١١٢,٦٣١,١٥٤    ٤,٤٨٨,١١٠    ٩٣,٣٦٤,٢٧٧    ٣,٠٠٢,٦٦٨    ١٢٠,٣٠٧,٥٠٢      ١٠,٥٠٠  حصة املعيد من احتياطي مطالبات حتت التسوية 
    ١,١٣٠,٦٣٧,٠٦٠    -       ٤٩,٣٥١,٢٣١    ٩٠٧,١٠٠    ٢٣,٩٢٢,٠٠٠    ١٣٠,٠٠٠    ٧١١,٦٩٩,٥٣١    ٨٢,٧٠٦,٣٢١    ٩٤,٨٣٤,٢٠٧    ٨,٨٨١,٨٢٨    ١٥٨,١٦٣,٣٤٢      ٤١,٥٠٠  داية الفرتةاحتياطي مطالبات حتت التسوية ب

  )  ٣٧٦,٨٢٨,٠٥٥(    -       -       -     )  ١٥,٥١١,٧٩٤(  )  ٦٥,٠٠٠(  )  ١٢٢,٧٤٩,٨٨٦(  )  ٩,٩٢٠٤,٨٤(  )  ٩٣,٣٦٤,٢٧٧(  )  ٤,٤٣٦,٨١٤(  )  ١٣٥,٨١٩,٢٣٩(  )    ٣١,١٢٥(  حصة املعيد من احتياطي مطالبات حتت التسوية بداية الفرتة
    ٣,٤٠٥,٥١٥    -       ٢٤,٧٦٩,٠٣٠      ١٥,٠٠٠    -       -     )  ١٨,١٦٦,٩٧٤(    ٨,٩٩٦,٥٣٠    -       ١,٤٣٤,١٤٣  )  ١٣,٦٤٩,٠٨٩(      ٦,٨٧٥  صايف التغري يف مطالبات قيد التسوية

اية الفرت    )  ٣٣,٤٩٩,٠٩٠(    -     )  ٢٤,٧٥٦,٧٥٧(  )  ١٣٣,٨١٥(  )  ٣,٦٢٠,٨٨٤(  )  ١٩,٥٠٠(    ٤٦,٨٧٨,٩٧١  )  ١١,٠٠٢,١٩٨(  )  ١٤,٢٢٥,١٣٢(  )  ٣,١٧٤,٦٧١(  )  ٢٣,٤٤٥,١٠٤(    -     ةاحتياطي مطالبات غري مبلغ عنها 
اية الفرتة     ٤٤,٣٧٨,٤٦٩    -       ٧,٦٢٠,٢٢٦    -       ٢,٣٢٨,٢٠٤      ٩,٧٥١    -       ٦٧٣,٢١٧    ١٤,٠٠٤,٦٤١    ١,٦٩٦,٣٠٥    ١٨,٠٤٦,١٢٥    -     حصة املعيد من احتياطي مطالبات غري مبلغ عنها 

    ١٢٢,٥٢٩,٥٤٠    -       ٢٢,٣٢٨,١٧٦    ١٣٦,٠٦٥    ٣,٦١٩,٨٠٥      ١٩,٥٠٠    ٤٢,٧٠٧,٩٥٣    ١٢,٤٠٥,٩٤٩    ١٤,٢٢٥,١٣٢    ٣,٣٦٢,٤٥٩    ٢٣,٧٢٤,٥٠١    -     احتياطي مطالبات غري مبلغ عنها بداية الفرتة 
  )  ٤٨,٣٩٨,٢٣٥(    -     )  ٩,٠٧٨,٩٨٧(    -     )  ٢,٣٣٠,٩٠٨(  )   ٩,٧٥١(    -     )  ٨١٨,٧٢٢(  )  ١٤,٠٠٤,٦٤١(  )  ١,٧٨٢,٣٤٠(  )  ٢٠,٣٧٢,٨٨٦(    -     الفرتة  حصة املعيد من احتياطي مطالبات غري مبلغ عنها بداية

    ٨٥,٠١٠,٦٨٤    -     )  ٣,٨٨٧,٣٤٢(      ٢,٢٥٠  )    ٣,٧٨٣(    -       ٨٩,٥٨٦,٩٢٤    ١,٢٥٨,٢٤٦    -       ١٠١,٧٥٣  )  ٢,٠٤٧,٣٦٤(    -     صايف التغيري يف مطالبات حدثت ومل يبلغ عنها
    ٢٦,٢٨٩,٠٣٦    -     )  ١٨,٢٤٢,٣٣٠(  )    ٤,٣٠٢(  )    ٣,٧٨٣(    -       ٥٥,٥٣٧,٣٤٢    ٥٦٦,٣,٣١٢    -       ١,٣٨٤,٩٩٦  )  ١٥,٦٩٥,٤٥٣(    -     صايف التغري يف التزامات عقود التأمني

  )  ١٠,٢٣٠,٣٠٥(    -     )  ٧,٢٠٦,٠٨٦(  )    ٣,٢٢٣(  )  ٨٥,٧٧٠(    -       -     )  ١,٦٨٣,٨٧٨(    -     )  ٣٥٦,٣٩١(  )  ٨٩٣,١٣٩(  )    ١,٨١٨(  أخرى إنتاجعموالت مدفوعة ومصاريف 
  )  ١١,٥٤٦,٧٧١(    -     )  ٧,٨٩٠,٠٩١(    -     )  ١١٧,٤٩٥(  )    ٤٨٨(  )  ٢,٥٣٦,٧٧٩(  )  ١٦٧,١٤٣(  )  ٢٩,٨٧٥(  )  ٦٣,٤٦٨(  )  ٦٥٤,٨٢٣(  )    ٨٦,٦٠٩(  ومصاريف فنية أخرى رسوم هيئة االشراف على التأمني

  )  ١٠,٣٣٦,٢٧٢(    -     )  ٧,٠٠٠,٠٠٠(  )    ٥,١٠٧(  )  ٧١,٨٩١(    -     )  ١٥٩,٧٠٧(  )  ١,٠٢٤,٥٥٧(    -     )  ٦٣٧,٥٥٦(  )  ٤٥٤١,٤٣٧,(    -     فائض اخلسارةاتفاقيات أقساط 

  )  ٥,٨٢٤,٣١٢(    -     )  ٤٠,٣٣٨,٥٠٧(  )    ١٢,٦٣٢(  )  ٢٧٨,٩٣٩(  )    ٤٨٨(    ٥٢,٨٤٠,٨٥٦    ٤٣٦,٩٨٨  )  ٢٩,٨٧٥(    ٣٢٧,٥٨١  )  ١٨,٦٨٠,٨٦٩(  )    ٨٨,٤٢٧(  صايف املصاريف

    ٨٤,٦١٨,٥٢١    -       ١٥,١٤١,٣١٢  )  ١٠٩,٩٤٥(      ٧,١٣٧  )    ٤٨٨(    ٦٧,١٨٨,٢٩٨    ١٣,٠٧٨,٠٢٣  )  ٢٩,٨٧٥(    ٣,٤٠٤,٨١٠  )  ١٤,١٥٣,٢٠٨(      ٩٢,٤٥٧  التأمني أرباح فروعصايف 



 

  - ٢٦ -

  (غري مدققة) هي كالتايل: ٢٠١٧آذار  ٣١أشهر املنتهية يف ثالثة إن التحليل القطاعي لفرتة ال
    المجموع      السفر      الصحي      الحوادث الشخصية      الحوداث العامة      الهندسي      السيارات إلزامي      السيارات شامل      فنأجسام س      بضائع      الحريق      الحياة      
  ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      

ااملقساط األإمجايل      ١٠٩,٨٧٧,١٢٦    -       ٥١,٦٠٥,٢٣٥   ١٧٦,١٨٠   ٣٦٢,٥٦٨    -       ٣٢,٨٧٦,٤٧٠    ١٢,٤٠٧,٢٦٨    -       ٥,٩٥٣,٧٢١  ٦,٢٠٤,٢٢٠   ٢٩١,٤٦٤  *كتتب 
ا   )  ٥,٨٢٣,٤٩١(    -       -      -     )  ١٥٥,٥٦٣(    -       -       -       -     )  ٢,٣٥٠,٨٦١(  )  ٣,٠٦٧,٩١٠(  )  ٢٤٩,١٥٧(  حصة معيدي التأمني من إمجايل األقساط املكتتب 

ا     ١٠٤,٠٥٣,٦٣٥    -       ٥١,٦٠٥,٢٣٥    ١٧٦,١٨٠    ٢٠٧,٠٠٥    -       ٣٢,٨٧٦,٤٧٠    ١٢,٤٠٧,٢٦٨    -       ٣,٦٠٢,٨٦٠    ٣,١٣٦,٣١٠      ٤٢,٣٠٧ صايف األقساط املكتتب 
اية الفرتةاملغري مجايل األقساط إ   )  ٢٩٦,٥٨٦,٩٦٦(    -     )  ١٤٠,٦٥٠,٨١٧(  )  ٤٦٦,٢٥٢(  )  ٦٩٠,٨٠٤(    -     )  ٧٩,٩٣٤,٩٧٤(  )  ٥٠,٣٤١,٩٢٩(    -     )  ٩,٥٦٥,٤٢٦(  )  ٩,١٦٧,١٢٢(  )  ٥,٧٦٩,٦٤٢(  كتسبة يف 

 حصة معيدي التأمني من األقساط 

اية الفرتةاملغري       ١١,٩٩٩,٦٨٩    -       -       -       ٢٦٤,٥٧٩    -       -       -       -       ٤,١٦٥,٤٧٦    ٤,٤٩٧,٠٨٥    ٣,٠٧٢,٥٤٩  كتسبة يف 
    ٢٩١,٨١١,٩٦٤    -       ١٢٩,٩٢٧,٢٢٦    ٤٧٦,٣٢٠    ٦٦١,٠٣١    ١٩٧,٢٣٥    ٨٥,٩٦٧,٠٠١    ٥٠,٦٨٩,١٣٩    -       ٩,٨٩٨,٦٧٥    ٨,٦٦٤,٧٨١    ٥,٣٣٠,٥٥٦  كتسبة يف بداية الفرتة امل إمجايل األقساط غري

 ري حصة معيدي التأمني من األقساط غ

  )  ١١,٩٠٣,٦٥٨(    -       -       -     )  ٢٥١,٠٩٧(  ) ٩٨,٦١٧(    -       -       -     )  ٤,٠٦٠,٩٨٥(  )  ٤,٢٥٠,٥٩٥(  )  ٣,٢٤٢,٣٦٤(  كتسبة يف بداية الفرتةامل 

  )  ٤,٦٧٨,٩٧١(    -     )  ١٠,٧٢٣,٥٩١(      ١٠,٠٦٨  )  ١٦,٢٩١(      ٩٨,٦١٨    ٦,٠٣٢,٠٢٧    ٣٤٧,٢١٠    -       ٤٣٧,٧٤٠  )  ٢٥٥,٨٥١(  )  ٦٠٨,٩٠١(  ةصايف التغري يف احتياطي أقساط غري مكتسب
    ١,٩٥٨,١٨٦    -       -       -         ٥٥,٧٦٥    -       -       -       -       ٩٢٤,٩٧٩    ٩٧٧,٤٤٢    -     عموالت مقبوضة
    -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -     إيرادات أخرى

    ١٠١,٣٣٢,٨٥٠    -       ٤٠,٨٨١,٦٤٤    ١٨٦,٢٤٨    ٢٤٦,٤٧٩      ٩٨,٦١٨    ٣٨,٩٠٨,٤٩٧    ١٢,٧٥٤,٤٧٨    -       ٤,٩٦٥,٥٧٩    ٣,٨٥٧,٩٠١  )  ٥٦٦,٥٩٤(  صايف اإليرادات
  )  ٤٧,٧٠٧,٦٣٨(    -     )  ٢٢,٩٣٣,٤٧٦(    -       -       -     )  ٨,٣٣٥,١٩٣(  )  ٦,٥٧٧,٦٦٤(    -     )  ٦٣,٢٠٥(  )  ٩,٧٩٨,١٠٠(    -     إمجايل املطالبات املدفوعة
    ١٤,٩٣٧,٩٢٩    -       ٩,٧٢٥,٠٧٢    -       -       -       ١٥٦,٠١٠    ٢٤٣,٦٩٦    -         ٣١,٦٠١    ٤,٧٨١,٥٥٠    -     املطالبات املدفوعة إمجايل حصة معيدي التأمني من

  )  ٦٩,٧٠٩٣٢,٧(    -     )  ١٣,٢٠٨,٤٠٤(    -       -       -     )  ٨,١٧٩,١٨٣(  )  ٦,٣٣٣,٩٦٨(    -     )  ٣١,٦٠٤(  )  ٥,٠١٦,٥٥٠(    -     صايف املطالبات املدفوعة
اية الفرتة   )١,١١٥,٧٣١,٦٠٦(    -     )  ٢٧,٣٣٩,١٩٣(  )  ٨٦٧,١٠٠(  )  ٢٤,٧٣٦,٣٠٠(  )  ١٣٠,٠٠٠(  )  ٧٠٩,١٨٧,٦٩٠(  )  ٨٦,٨١٦,٧٤٣(  )  ١١٢,٥٤٦,٠١٨(  )  ٩,١١٠,٤٣٤(  )  ١٤٤,٩٩٨,١٢٨(    -     احتياطي مطالبات حتت التسوية 

اية الفرتة     ٤١٤,٠٤٤,٠٠٦    -       -       -       ١٥,٩١٨,٩٤٤      ٦٥,٠٠٠    ١٤٤,٦٢٤,١٨٠    ٥,٣٦٢,١٨٤    ١١٠,٨٠١,٥٥٥    ٤,٥٥١,١١٧    ١٣٢,٧٢١,٠٢٦    -     حصة املعيد من احتياطي مطالبات حتت التسوية 
  ١,١٠٥,٩٥٩,٨٠٥    -       ١٤,٨٩٨,٢٤٣    ٨٦٧,١٠٠    ٢٤,٧٣٦,٣٠٠    ٤٨٠,٠٠٠    ٦٩٨,٤٣٦,٥٥٠    ٩٠,٢٩٨,١٦٨    ١١٢,٥٤٦,٠١٨    ٩,٠٠٧,٩٢٩    ١٥٤,٦٨٩,٤٩٧    -     احتياطي مطالبات حتت التسوية بداية الفرتة

  )  ٤٢٣,٢٩٤,٥٠٤(    -       -       -     )  ١٥,٩١٨,٩٤٤(  )  ٢٤٠,٠٠٠(  )  ١٤٤,١٠٥,٩٥٩(  )  ٥,٥٨٠,٢٢٤(  )  ١١٠,٨٠١,٥٥٥(  )  ٤,٤٩٩,٨٦٥(  )  ١٤٢,١٤٧,٩٥٧(    -     حصة املعيد من احتياطي مطالبات حتت التسوية بداية الفرتة

  )  ١٩,٠٢٢,٢٩٩(    -     )  ١٢,٤٤٠,٩٥٠(    -       -       ١٧٥,٠٠٠  )  ١٠,٢٣٢,٩١٩(    ٣,٢٦٣,٣٨٥    -     )  ٥١,٢٥٣(    ٢٦٤,٤٣٨    -     صايف التغري يف مطالبات قيد التسوية
اية الفرتة   )  ٢١٣,٢٦٧,٤٣٦(    -     )  ١٩,٠٥٣,١١٠(  )  ١٣٠,٠٦٥(  )  ٣,٧٤٥,٣٧٩(  )  ١٩,٥٠٠(  )  ١٣٥,٧٩٥,٦١٨(  )  ١٣,٠٢٢,٥١٣(  )  ١٦,٨٨١,٩٠٣(  )  ٢,٨٦٩,٦٢٩(  )  ٢١,٧٤٩,٧١٩(    -     احتياطي مطالبات غري مبلغ عنها 

اية الفرتة     ٦٦,٣٢٨,٢١٤    -       -       -       ٢,٣٩٠,٨١٤      ٩,٧٥١    ٢٥,١٨٣,١٤٧    ٨٠٤,٣٢٧    ١٦,٦٢٠,٢٣٣    ١,٤١١,٧٨٩    ١٩,٩٠٨,١٥٣    -     حصة املعيد من احتياطي مطالبات غري مبلغ عنها 
    ٢٠٥,٨٧٥,٣٣٦    -       ١٧,٧٣٧,٧٥٨    ١٣٠,٠٦٥    ٣,٧٤٤,٨٥٣      ٧٢,٠٠٠    ١٢٧,٥٩١,٠٠٣    ١٣,٥٤٤,٧٢٧    ١٦,٨٨١,٩٠٣    ٢,٩٦٩,٦٠٣    ٢٣,٢٠٣,٤٢٤    -     احتياطي مطالبات غري مبلغ عنها بداية الفرتة 

  )  ٦٤,١٨٨,٠١٤(    -       -       -     )  ٢,٣٩٠,٧٠٩(  )  ٣٦,٠٠١(  )  ٢١,٦١٥,٨٩٤(  )  ٨٣٧,٠٣٣(  )  ١٦,٦٢٠,٢٣٣(  )  ١,٣٦٥,٩٥١(  )  ٢١,٣٢٢,١٩٣(    -     حصة املعيد من احتياطي مطالبات غري مبلغ عنها بداية الفرتة 

  )  ٥,٢٥١,٩٠٠(    -     )  ١,٣١٥,٣٥٢(    -     )    ٤٢١(      ٢٦,٢٥٠  )  ٤,٦٣٧,٣٦٢(    ٤٨٩,٥٠٨    -       ١٤٥,٨١٢      ٣٩,٦٦٥    -     يف التغيري يف مطالبات حدثت ومل يبلغ عنهاصا

  )  ٥٧,٠٤٣,٩٠٨(    -     )  ٢٦,٩٦٤,٧٠٦(    -     )    ٤٢١(    ٢٠١,٢٥٠  )  ٢٣,٠٤٩,٤٦٤(  )  ٢,٥٨١,٠٧٥(    -         ٦٢,٩٥٥  )  ٤,٧١٢,٤٤٧(    -     صايف التغري يف التزامات عقود التأمني
  )  ١٠,٣٣١,٤٤٣(    -     )  ٦,٩٩٢,١٥٦(  )    ١,٨٧٥(  )  ٧٤,٧٧٧(    -       -     )  ١,٦١٦,٢٨٤(    -     )  ٧٩٧,١٢٩(  )  ٨١١,٥٤٨(  )    ٣٧,٦٧٤(  عموالت مدفوعة ومصاريف إنتاج أخرى

  )  ٨,٠٨٩,١١٩(    -     )  ٣,٦٥٧,٤٦٠(    -     )  ١٢٣,٤٥٤(  )    ٣,٥٥٧(  )  ٣,١٠٧,٠٦٠(  )  ٣٨٨,٢٨٦(    -     )  ٨١,٢٨٦(  )  ٦٤٢,٥٢٢(  )    ٨٥,٤٩٤(  ومصاريف فنية أخرى رسوم هيئة االشراف على التأمني
  )  ١٣,٧٧٥,٥٧٦(    -     )  ١٠,١٦٣,٢٩٨(  )    ٧,٩١٨(  )  ٥٩,٣٧٨(    -     )  ١,٢٤٣,١٣٩(  )  ٥٥٧,٦٣٦(    -     )  ٥٨٣,٧٦٩(  )  ١,١٦٠,٤٣٨(    -     فائض اخلسارةاتفاقيات أقساط 

  )  ٨٩,٢٤٠,٠٤٦(    -     )  ٤٧,٧٧٧,٦٢٠(  )    ٩,٧٩٣(  )  ٢٥٨,٠٣٠(    ١٩٧,٦٩٣  )  ٢٧,٣٩٩,٦٦٣(  )  ٥,١٤٣,٢٨١(    -     )  ١,٣٩٩,٢٢٩(  )  ٧,٣٢٦,٩٥٥(  )  ١٢٣,١٦٨(  صايف املصاريف

    ١٢,٠٩٢,٨٠٤    -     )  ٦,٨٩٥,٩٧٦(    ١٧٦,٤٥٥  )  ١١,٥٥١(    ٢٩٦,٣١١    ١١,٥٠٨,٨٣٤    ٧,٦١١,١٩٧    -       ٣,٥٦٦,٣٥٠  )  ٣,٤٦٩,٠٥٤(  )  ٦٨٩,٧٦٢(  صايف أرباح فروع التأمني

 . ٢٠١٧ل.س خالل الربع األول  ٩,٧٥٥,١٥٥بقيمة  ٢٠١٦لعام  امي، فإن الشركة سجلت إنتاج عائدرجوع إىل تقارير اإلنتاج وبسبب تأخر ورود اإلنتاج من مراكز التأمني اإللزامي التابعة جملمع التأمني إلز بال *
ا عدا التأمني اإللزامي. .%٣٠ ل.س وتكون نسبة اإلنتاج اإللزامي ٢٣,١٢١,٣١٥يبلغ  ٢٠١٧ول لعام ني اإللزامي اخلاص بالربع األأمتثناء هذا اإلنتاج فإن إنتاج التويف حال اس بتاريخ  الصادر ١٠/١٧/١٠٠حسب القرار من إمجايل األقساط املكتتب 

  .٢٠١٧شباط  ٢٢



 

 - ٢٧ - 

   على النحو التايل: (غري مدقق) آذار ٣١حىت لزامي قساط التأمني اإلأتتوزع 
    ٧٢٠١      ٨٢٠١    
   ل.س.      ل.س.    

   ٦٩٨,٣٨٧    ٧٤٦,٨٢٥  حدوديلزامي اإل
   ٢٧,٠٧٥,٠٧٥    ٢٠٨,٦٧٤  داخليلزامي اإل

    ٥,١٠٣,٠٠٨    ١,٠٣٩,٢٥٨  بطاقة برتقالية
  ٣٢,٨٧٦,٤٧٠    ١,٩٩٤,٧٥٧   

  
  المساهمين حقوق في التغيرات بيان  -٢٢

  يتكون هذا البند مما يلي:
   الفترةمكاسب  / (خسائر)         مكاسب غير                              
  ناتجة عنالمحققة الغير           ناتجة متراكمة محققة                              
    تغيرات أسعار الصرف          تغيرات أسعار الصرف عن          المحققة متراكمةالرباح األ          الفترة أرباح           
      ل.س.          ل.س.          ل.س.          ل.س.          

      -          ٢,٢٦٩,١٨٠,١٠٤        ٢٢٩,٤١٠,٨٥٦        -      ٢٠١٧ كانون الثاين  ١الرصيد كما يف 
  )  ١١,١٦٠,٢٠٢(      -         -          ١٦,٥٩٩,٤٩٤    (غري مدققة) ٧٢٠١ آذار ٣١أشهر املنتهية يف ثالثة أرباح ال

  )  ١١,١٦٠,٢٠٢(     ٢,٢٦٩,١٨٠,١٠٤       ٢٢٩,٤١٠,٨٥٦        ١٦,٥٩٩,٤٩٤    (غري مدققة) ٢٠١٧ آذار ٣١الرصيد كما يف 
    -          -      )  ٨٥,٠٠٠,٠٠٠(      -    ٢٠١٦توزيع أرباح عام 

    -          -      )  ١٥,٠٠٠,٠٠٠(      -      مكافآت جملس اإلدارة
   -          -      )  ١٩,٩٤٢,٤٨٨(      -      احتياطي قانوين

     ١١,١٦٠,٢٠٢    )  ٥٠٣,٧٧٥,٥١٠(     ١٩٠,٤٤٥,٥٠٤    )  ١٦,٥٩٩,٤٩٤(  ٧٢٠١كانون األول   ٣١ختصيص أرباح السنة املنتهية يف 
      -          ١,٧٦٥,٤٠٤,٥٩٤        ٢٩٩,٩١٣,٨٧٢        -      ٢٠١٧كانون األول   ٣١الرصيد كما يف 

    ٢١,٨٦١,١٨٤        -         -          ٢٩,٠٩٧,٠٧٤    (غري مدققة) ٨٢٠١ آذار ٣١أشهر املنتهية يف ثالثة الأرباح 
    ٢١,٨٦١,١٨٤       ١,٧٦٥,٤٠٤,٥٩٤       ٢٩٩,٩١٣,٨٧٢        ٢٩,٠٩٧,٠٧٤    (غري مدققة) ٨٢٠١ آذار ٣١يف الرصيد كما 



 

 - ٢٨ - 

  المال كفاية رأس  -٢٣

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

  أس املال املتوفر.ر 
  يتم احتساب نسبة املالءة كما يلي:

    كانون األول  ٣١كما في           آذار ٣١كما في       
      (مدققة) ٢٠١٧          (غير مدققة) ٢٠١٨      
    ل.س.          ل.س.      

      ٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠        ٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠    به رأس املال املكتتب
      ٩٥,٠٨٩,٣٩٢        ٩٥,٠٨٩,٣٩٢    االحتياطي القانوين

      ٦٥٨,٨٢٠,٩٧٠        ٧٢٥,٦٢٢,٣٠٩    للبيع وفرة املرتاكم يف القيمة العادلة لالستثمارات املالية املتالتغري
      ٢٩٩,٩١٣,٨٧٢        ٢٩٩,٩١٣,٨٧٢    املرتاكمة احملققةاألرباح 

      ١,٧٦٥,٤٠٤,٥٩٤        ١,٧٦٥,٤٠٤,٥٩٤    مكاسب غري حمققة مرتاكمة ناجتة عن تغريات أسعار الصرف
    -          ٢٩,٠٩٧,٠٧٤    ح الفرتةا ربأ

    -          ٢١,٨٦١,١٨٤    ناجتة عن تغريات أسعار الصرفالرتاكمة املققة احملمكاسب الفرتة غري 

      ٣,٦٦٩,٢٢٨,٨٢٨        ٣,٧٨٦,٩٨٨,٤٢٥    إمجايل رأس املال املتوفر
      ٦١٠,٤٧٥,٩٨٧        ٥٥٩,٧٠١,٩٤٩    إمجايل رأس املال املطلوب 

     %٦٠١,٠٤          %٦٧٦,٦١      س املال (%)أنسبة كفاية ر 

  
  المخاطر وإدارةلقيمة العادلة ا   -٢٤

  القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية :  -أ

  .املرحلي املوجز بيان الوضع املايلال يوجد فـرق جوهري بني القيمة الدفرتيـة والقيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية املوقوفة بتاريخ 

  :إدارة خماطر التأمني   -ب

  لتأمني خماطر ا

قيمة املطلوبات التأمينية. ميكن إلدارة خماطر التأمـني مـن خالل متابعة  أو  إن خماطر التأمني هي املخاطر اليت يولدها عدم التأكد من حدوث، توقيت
  اجلديد، متابعة صحة التسعري ومتابعة املطالبات الفعلية مقابل املطالبات املتوقعة. نتاجتكوين اإلو  كمية

تبع ذلك من مطالبات ذات قيم غري مؤكدة نظرًا إىل طبيعة عقد التأمني، ما يو  مبوجب أي عقد تأمني احتمال حتقق حدث مؤمن عليه يعترب اخلطر
  بالتايل ال ميكن توقعه.و  يكون حتقق هذا اخلطر مفاجئاً 
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تسديدات املنافع القيمـة املذكورة حتت و  الفعلية إن اخلطر األساسي الذي تواجهه شركات التأمني مبوجب عقودها التأمينية هو أن تفوق املطالبات
غري قابلة للتأمني، أو  االكتتاب بأخطار سيئةو  بند املطلوبات التأمينية إضافة إىل احتمال تسعري غري مالئم لألخطار ووضع األقساط غري املناسبة

 املنافع من سنة إىل أخرى عنو  مبالغ املطالباتو  درة وختتلف األرقام الفعليةا تتعدى املبالغ اليت كانت مقاملنافع وحدّ و  عليه فإن تواتر املطالبات بناءً 
  التقديرات املتوقعة.

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

  التغري يف النتيجة املتوقعة.

الشركة  تضـعو  معاجلة احلوادث معـاجلة فعـالةو  معاهدات إعادة تأمني ذات فئة ممتازةو  تدير الشركة أخطارها من خالل اسرتاتيجية اكتتاب سليمة
  األسس االكتتابية اليت توفر املعايري املالئمة الختيار األخطار.

  ،%٠,٠٤على فروع التأمني بالشكل التايل: فرع احلياة  ٢٠١٨آذار  ٣١أشهر املنتهية يف  ثالثةالوقد توزعت احملفظة التأمينية لفرتة 
، %٠اهلندسي ، %٨,٢٤، احلريق %٧٠,٢٦صحي ، ال%١٤,٦٧، سيارات شامل %٢,٢٩إلزامي ، سيارات %٣,٩٥البحري /بضائع 

  .%٠,٤٧، احلوادث العامة %٠,٠٧احلوادث الشخصية 

  ،%٠,٢٧على فروع التأمني بالشكل التايل: فرع احلياة  ٢٠١٧آذار  ٣١وقد توزعت احملفظة التأمينية لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف 
، %٠، اهلندسي %٥,٦٥، احلريق %٤٦,٩٧، الصحي %١١,٢٩امل ، سيارات ش%٢٩,٩٢، سيارات إلزامي %٥,٤٢البحري /بضائع 

  .%٠,٣٣، احلوادث العامة %٠,١٦احلوادث الشخصية 

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

  التأمني.شركات 

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

ة األخطار بأسعار منافسة ومتكنها من االحتفاظ باحلد األمثل من يف معاهدات إعادة تأمني اليت توفر هلا القدرة على مواجه الشركة دخلت
  اجلاهزة. وجوداتمع األخذ بعني االعتبار املوارد املالية كرأس املال واالحتياطيات وحجم حمفظة األوراق املالية وامل األخطار،

  األكثر أمهية، هو االحتفاظ بنسبة سيولة عالية للشركة.يتناسب مع القواعد العملية ومقياس املقارنة العام، و  اإن حجم املخاطر احملتفظ 

ا جتاه املؤمن هلم. وتبقى الشركة ملتزمة جتاه املؤمن هلم باحلصة املعاد تأمينها   وفاءحىت يف حال عدم إن عقود إعادة التأمني ال حتل الشركة من التزاما
ا. إعادة شركة   التأمني بالتزاما

  

  السوق خماطر   -ـج

أسعار صرف العمالت مبا فيها املخاطر النامجة عن عدم أو  الفوائدأو  اإليرادات النامجة عن املوجوداتأو  ،املخاطر من التغريات يف قيمةهذه تنشأ 
  املطلوبات.و  التطابق بني املوجودات
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  خماطر السيولة  -د

فإن الشركة الغاية، املرتتبة على الشركة عند استحقاق أية دفعة. هلذه  خماطر السيولة تتمثل بالتأكد من توفر سيولة كافية لإليفاء بااللتزامات إدارةإن 
  ذلك بشكل دوري.و  املطلوبات على حد سواءو  تقوم بقياس التدفق النقدي املتوقع بالنسبة للموجودات

   خماطر التسليف  - هـ 

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

  خاصة قسمي االستثمارات وإعادة التأمني.و 
  

  معدل الفائدة خماطر  -و

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

  خماطر العمليات  -ز

  فشل اإلجراءات التطبيقية الداخلية واألشخاص أو  ةالتأثريات السلبية على العمل الناجتة عن عدم صحأو  إن خماطر العمليات هي خماطر اخلسارة
عن أحداث خارجية. تتم إدارة خماطر العمليات من خالل هيكلية تتطلب حتديد املخاطر وطرق تقييمها حبسب أو  الداخلية للشركة واألنظمة

سرتاتيجية حتدد وتتابع من خالل عملية التخطيط ر االمن خالل طرق تقييم ذاتية ملتابعة فعالية هذه اإلجراءات. إن املخاطو  تأثريها ونسبة حدوثها
  السنوية.

  العمالت األجنبية خماطر  -ح

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

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

  املالية كما يلي: موجودات واملطلوباتالدفرتية لل القيمة تتلخص
    المطلوبات      الموجودات      
    كانون األول  ٣١كما في       آذار ٣١كما في       كانون األول  ٣١كما في       آذار ٣١كما في       
    (مدققة) ٧٢٠١      (غير مدققة) ٨٢٠١      دققة)(م ٧٢٠١      (غير مدققة) ٨٢٠١      
  ل.س.      ل.س.      ل.س.      ل.س.      
    ١٤١,٦١٠,١١٤    ١٦٣,٥٢١,٤٣٤    ٢,١٥٨,٩١٣,٣٥٣    ٢,١٢٤,٧٧٥,٤٣٣  دوالر أمريكي  
    ١,١٤٠,٣٣٣    ١,١٧٧,١٨٠    ٥٤٠,١١٤,١٩٠    ٥٥٨,٣٢٨,٢٧٢  يورو  
    -      -        ٩٦٣,٦٣١    ١,٠١٠,٣٠٥  جنيه اسرتليين  
    ١٣,٥٢٢,١٧٦    ١٣,٨٨٨,٣٢٦    -      -    دينار كوييت  
    -      -        ٤٠,٨٠٣      ٢٣,٤٠٣  لرية لبنانية  
    -      -        ١,٢٣٤      ١,٢٣٠  دينار أردين  
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مقابل اللرية السورية. حتليل احلساسية  %١٠بنسبة  التايل حتليل حساسية الشركة لتغريات أسعار صرف العمالت األجنبية املذكورة أعاله اجلدول يظهر
  دة ذات الصفة النقدية بالعمالت األجنبية:يتضمن فقط األرص

    والخسائر األثر على األرباح      
    كانون األول  ٣١كما في           آذار ٣١كما في       
    (مدققة) ٧٢٠١           (غير مدققة) ٨٢٠١      
   ل.س.          ل.س.      

      ٢٠١,٧٣٠,٣٢٤        ١٩٦,١٢٥,٤٠٠    دوالر أمريكي
      ٥٣,٨٩٧,٣٨٦        ٥٥,٧١٥,١٠٩    يورو

        ٩٦,٣٦٣          ١٠١,٠٣١    رتليينجنيه اس
  )    ١,٣٥٢,٢١٨(  )    ١,٣٨٨,٨٣٣(  دينار كوييت
        ٤,٠٨٠          ٢,٣٤٠    لرية لبنانية
        ١٢٣          ١٢٣    دينار أردين

 

  بيان التدفقات النقدية  -٢٥

  تتوزع فروقات أسعار الصرف اليت مت استبعادها من بيان التدفقات النقدية كما يلي:
    (غير مدققة) آذار ٣١المنتهية في  أشهر ثالثةاللفترة       
      ٧٢٠١          ٨٢٠١    
    ل.س.          ل.س.      

     ٢,٨٦٢,١٤٦    )    ١١,١٢٣,٤٢٠(  حسابات شركات التأمني وإعادة التأمني املدينة

      ١٥,٩٥٧,٢٨٥        ١٧,٦٥٦,١٦١    ودائع ألجل لدى مصارف حملية
 )      ١٦٦,٨٨٨(  )      ٦٩,٤٨٦(  أطراف ذات عالقة -ذمم دائنة 

 )      ٢٧٩,٥٧٠(      ١٤,٨٦٣,٠٥٧    شركات التأمني وإعادة التأمني الدائنة  حسابات
 
  أحداث الحقة  -٢٦

كأسهم لزيادة رأس املال   ٢٠١٧متت املصادقة على توزيع أرباح عن عام ٢٠١٨أيار  ٨خالل اجتماع اهليئة العامة الغري العادية للشركة املنعقدة بتاريخ 
  بانتظار موافقة اجلهات الوصائية.والشركة من رأس املال احلايل،  %٢٠يعادل لرية سورية أي ما  ١٧٠,٠٠٠,٠٠٠بقيمة 

  
  المالية المعلوماتالموافقة على   -٧٢

  .٢٠١٨حزيران  ٧ املالية املرحلية املوجزة يف املعلوماتوافق رئيس جملس اإلدارة على إصدار 


