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   تشكل جزءاً أساسياً من البيانات املالية٢٣ إىل الرقم ١إن اإليضاحات املرفقة من الرقم 
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 .م.م. السورية الوطنية للتأمني شالشركة
  نية العموميةامليزا

    

     كانون األول٣١ كما يف     
    ٢٠٠٧      ٢٠٠٨     إيضاح  

    .س.ل        .س.ل      املوجودات  

  :تداولةاملوجودات امل
    ٩١٨,١٠٢,٥٧٧   ١,٩٨٥,١٠٥,٨١٤    ٥    لدى املصارفنقد يف الصندوق وال  
      ١٢,٨٧٥,٠٠٠     ٢٠,٦٠٠,٠٠٠    ٦    وراق مالية متوفرة للبيعأ  
      ٧٥,١٩٠      ٢,٣٣٧,٦٥٨      دة التأمني املدينةحسابات شركات التأمني وإعا  
      ٥١,٥٥٧,٩٢٠     ٩٧,٠٩٠,٣٠٧        مدينون تأمني ووكالءعمالء   
  احلسايبالفين وحصة معيدي التأمني من االحتياطي   
      ٢٨,٦٣٨,٠٥٦     ٥٢,٨٢١,٧٦٥    ٧    واملطالبات حتت التسوية     
      ٨١,٤٦١,٧٢٤     ٣٩,١٠٩,٥٢٤    ٨     أطراف مقربة-ذمم مدينة  
    ٣٠٩,٦٧٩,٣      ٠٧٤,٧٢٥,٣    ٩    أخرىمتداولة موجودات   
    ٣٨٩٦١,٠٩,,٧٧٦   ١٤٢,٧٩٠,٢,٢٠٠      جمموع املوجودات املتداولة    

  :املوجودات غري املتداولة
      ٣٣٠,٦٩١,٦٨٠    ٣٥٣,٦٦٥,١٥١     ١٠ ) االستهالك املتراكمتنـزيلبعد (املوجودات الثابتة املادية   
    ٢٥,٠٠٠,٠٠٠    ٢٥,٠٠٠,٠٠٠    ١١   على التأمنيشرافوديعة جممدة لصاحل هيئة اإل  
    ٣٥٥,٦٩١,٦٨٠    ١٥١,٦٦٥,٣٧٨        املوجودات غري املتداولةجمموع     

   ٠٨١٤٥٢,١,,٤٥٦   ٣٩٢,٥٥٤,٢,٥٧٩      جمموع املوجودات    

      



 

  تشكل جزءاً أساسياً من البيانات املالية٢٣ إىل الرقم ١إن اإليضاحات املرفقة من الرقم 
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 .م.م. السورية الوطنية للتأمني شالشركة
  )تابع/ (امليزانية العمومية

    

     كانون األول٣١ كما يف     
    ٢٠٠٧      ٢٠٠٨     احإيض  

    .س.ل              .س.ل              
   املطلوبات        

  :املطلوبات املتداولة
      ٣٩,٤٠٤,٣٦٧        ٥٣,٨٩٦,٤١٣    ١٢   الدائنةشركات التأمني وإعادة التأمني حسابات  
      ٢,٣٦٦,٥٨٧        ٤,٩٠٤,٤١٥    ٨     أطراف مقربة-دائنة ذمم   
      ٢١,١٧٠,٤٣١        ٦١,٩٤٣,٤٣١    ١٤    ذمم دائنة ودائنون خمتلفون  
      ٣٤٠,١٢٨,٥١٨        ٨٣٧,٣٩١,٩٨٢    ١٣    كتسبة غري ماحتياطي أقساط  
      -          ٢٥٢,٩٨٠        للدفعأرباح  أنصبة  
      ٩٣,٥٣٩,٢٥٦        ٥٣٧,٧٣١,٨٠٥    ١٥   واحتياطيات أخرى حتت التسويةمطالباتاحتياطي   
      ١٧,٩٩٧,٨٣٤        ٠٧٧,٣٧٤,٣٠    ١٦    مؤونة ضريبة الدخل   
    ٥١٤,٦٠٦,٩٩٣       ٧٩٦,٤٩٥,٦٥٢,١        جمموع املطلوبات    
        
  حقوق املسامهني      
     

     ٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠        ٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠    ١٧    رأس املال
  )   ٩,٥٣٢,٢٩٩(      ١٩,٩٨٤,٤٢١        املتراكمة) اخلسائر/ (األرباح 

    -          ٩,٧٠٠,٦٧٦        قانويناحتياطي 
    -          ٩,٧٠٠,٦٧٦        خاصاحتياطي 
    ٩٧,٠٠٦,٧٦٢        ٧٢٤,٥٧٣,٣١٦         السنةأرباح

    ٩٣٧,٤٧٤,٤٦٣        ٧٩٤,٩٥٩,٢٠٥,١      جمموع حقوق املسامهني  

    ١,٤٥٢,٠٨١,٤٥٦        ٣٩٢,٥٥٤,٢,٥٧٩      جمموع املطلوبات وحقوق املسامهني  

  



 

  تشكل جزءاً أساسياً من البيانات املالية٢٣ إىل الرقم ١إن اإليضاحات املرفقة من الرقم 
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 .م.م. للتأمني شة الوطني السوريةالشركة
  بيان الدخل

    

     كانون األول٣١ للسنة املنتهية يف     
    ٢٠٠٧      ٢٠٠٨     إيضاح  

    .س.ل              .س.ل              

  : فروع التأمنيخسائر/ صايف أرباح
    ٩,٢٤٩,٢٣٩        ٦,٢٠١,٦٣٢        فرع التأمني على احلياة  
    ٦,١٣٤,٧٣٠        ٨,٤٢٠,٩٤٦        احلريق  
    ١٣,٦٢٨,١٩٣        ١٦,٢٣٨,٧٦٣        البحري   
    ١٥٧,٧٤٧,٣٢٣        ٢٨٤,٧٧٦,٥٢٣        السيارات  
    ٢,٥٠٠,٦٥٣      )  ١٥,٧٠٥,٧١٠(      الصحي  
    ٢,٩٩٤,٦٦٧        ٢,٧٢٩,٠٦٠        سياهلند  
    ١,٢٣٨,٣٣١        ١,٢٠٩,٧٣٨        احلوادث العامة  
    ١٩٣,٤٩٣,١٣٦        ٣٠٣,٨٧٠,٩٥٢    ٢٠    صايف أرباح فروع التأمني    
     ٤٨,٢٩٠,٢٩١        ٦٩,٩٧٦,٣٩٢        فوائد من ودائع لدى املصارف  
     ٣٧,٣٣٠        ٤٣٦,٧٤٥         ايرادات أخرى  
            ١٤٨,٣٢٧,٦٢      ٧٠,٤١٣,١٣٧      
  )  ٤٠,٠٨٤,٧٨٧(  )   ٦٦,٣١٧,٢٠٨(  ١٨    رواتب وأجور وملحقاا  
  )  ٤٩,٤٦٨,٤٨٨(   )   ٧٧,٧٦٤,٣٦٢(  ١٩    مصاريف عامة وادارية  
  )  ١,٦٤١,٢٥٠ (      -          أتعاب املعونة الفنية  
  )  ١٥,٤٢٠,٢٣٠ (  )   ٢٣,٨٠٦,٩٧٧(  ١٠    االستهالكات  
  )  ١٧,٠٧٨,٤١٧ (  )   ٩,٨٥٩,٢٠٩(      فروقات صرف سلبية  
  )  ٣,١٢٢,٩٨٩ (  )   ٢,٢٥٢,٢٣٣(      فوائد وعموالت بنكية  
    -      )   ٣٣٥,٦٠٦(      مصاريف أخرى  
          )١٢٦,٨١٦,١٦١(  )   ٥٩٥,٣٣٥,٨٠١  (  
    ١١٥,٠٠٤,٥٩٦        ١٩٣,٩٤٨,٤٩٤         السنةأرباح

  )  ١٧,٩٩٧,٨٣٤(  )   ٧٧٠,٣٧٤,٣٠(  ١٦    ضريبة الدخل 

    ٧٦٢٩٧,٠٠٦,        ٧٢٤,٥٧٣,٣١٦         السنةأرباحصايف 
   يف ربح السنة واملخففالنصيب األساسي 

      ٥٧,٠٦        ٩٦,٢٢        ) سهم١,٧٠٠,٠٠٠(  
  



 

   تشكل جزءاً أساسياً من البيانات املالية٢٣ إىل الرقم ١إن اإليضاحات املرفقة من الرقم 
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  .م.م. للتأمني شالوطنية السورية الشركة
   يف حقوق املسامهنياتبيان التغري

   
  

    اموع      خاصأحتياطي       قانويناحتياطي       أرباح السنة      األرباح املتراكمة      رأس املال    
    .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل    

    ٨٤٠,٤٦٧,٧٠١    -      -    )  ٩,٥٣٢,٢٩٩(    -      ٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠٠٧ كانون الثاين ١الرصيد، 
  -      -      -      ٩,٥٣٢,٢٩٩  )  ٩,٥٣٢,٢٩٩(    -    ٢٠٠٦ختصيص خسارة عام 

    ٩٧,٠٠٦,٧٦٢    -      -      ٩٧,٠٠٦,٧٦٢    -      -    ٢٠٠٧صايف أرباح سنة 
  ٩٣٧,٤٧٤,٤٦٣    -      -      ٩٧,٠٠٦,٧٦٢  )  ٩,٥٣٢,٢٩٩(    ٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠٠٧ كانون األول ٣١ ،الرصيد
  -      -      -    )  ٩٧,٠٠٦,٧٦٢(    ٩٧,٠٠٦,٧٦٢    -     الفترة السابقةأرباح ختصيص

  )  ٤٤,٢٠٠,٠٠٠(    -      -      -    )  ٤٤,٢٠٠,٠٠٠(    -    ٢٠٠٧توزيعات أرباح سنة 
  )  ٣,٨٨٨,٦٩٠(    -      -      -    )  ٣,٨٨٨,٦٩٠(    -    مكافآت جملس اإلدارة

  -      -      ٩,٧٠٠,٦٧٦    -    )  ٩,٧٠٠,٦٧٦(    -    قانويناحتياطي 
  -      ٩,٧٠٠,٦٧٦    -      -    )  ٩,٧٠٠,٦٧٦(    -    خاصاحتياطي 

    ١٦٣,٥٧٣,٧٢٤    -      -      ١٦٣,٥٧٣,٧٢٤    -      -    ٢٠٠٨  السنةأرباحصايف 
  ١,٠٥٢,٩٥٩,٤٩٧    ٩,٧٠٠,٦٧٦    ٩,٧٠٠,٦٧٦    ١٦٣,٥٧٣,٧٢٤    ١٩,٩٨٤,٤٢١    ٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠٠٨ كانون األول ٣١الرصيد، 
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  .م.م. الوطنية للتأمني شالسورية الشركة
  بيان التدفقات النقدية

    
     كانون األول٣١ للسنة املنتهية يف     

      ٢٠٠٧          ٢٠٠٨     إيضاح        
    .س.ل          .س.ل              

   :التدفقات النقدية من النشاطات التشغيلية 
      ١١٥,٠٠٤,٥٩٦        ١٩٣,٩٤٨,٤٩٤         قبل الضريبة أرباح السنة
    :تعديالت 

      ١٥,٤٢٠,٢٣٠        ٢٣,٨٠٦,٩٧٧        االستهالكات  
    -          ٦٣٧,٩٠٦    خسارة ناجتة عن بيع موجودات ثابتة مادية  
  )   ٣٧,٠٩٦,٦٤٠(  )   ٤٥,٥٣٢,٣٨٧(     الزيادة يف عمالء ووكالء تأمني مدينون  
  )   ٧٥,١٩٠(  )   ٢,٢٦٢,٤٦٨(    الزيادة يف حسابات شركات التأمني وإعادة التأمني املدينة  
  الزيادة يف حصة معيدي التأمني من االحتياطي الفين واحلسايب  
  )   ٢٢,٩٨٠,٠٤٨(  )   ٢٤,١٨٣,٧٠٩(       واملطالبات حتت التسوية    
      ٣٨,٦٩٠,٧١٩        ٤٢,٣٥٢,٢٠٠         أطراف مقربة-النقص يف ذمم مدينة  
  )   ١,٦٥٣,٦٩٢(  )   ٤٥,٧٦٥(      الزيادة يف موجودات متداولة أخرى  
  )   ١٨٩,٤٧٦(      -          الزيادة يف فوائد مستحقة القبض  
      ٣٥,٤٩٤,٧٩٣        ١٤,٤٩٢,٠٤٦      الزيادة يف حسابات شركات التأمني وإعادة التأمني الدائنة  
      ١,٧٦٦,٥٨٧        ٢,٥٣٧,٨٢٨         أطراف مقربة–الزيادة يف ذمم دائنة   
      ٣٠٦,١٤٧,٧٨٤        ٤٩٧,٢٦٣,٤٦٤        أقساط غري مكتسبةاحتياطيالزيادة يف   
      ١٤,٦٩٧,٦٨٩        ٢٢,٧٧٥,١٦٦        الزيادة يف ذمم دائنة ودائنون خمتلفون  
      ٨٠,٣٨٦,١٤٠        ٤٤٤,١٩٢,٥٤٩      الزيادة يف احتياطي مطالبات حتت التسوية واحتياطات أخرى  
     ٥٤٥,٦١٣,٤٩٢        ٣٠١,٩٨٢,١٦٩,١      صايف األموال املستعملة  يف النشاطات التشغيلية    

  :النقدية من النشاطات االستثمارية التدفقات 
  )   ١٢,٨٧٥,٠٠٠(  )   ٧,٧٢٥,٠٠٠(      شراء أوراق مالية متوفرة للبيع  
  )   ٣٢٢,٠٤١,٩٠٨(  )   ٣٥٤,٤١٨,٤٧(       ماديةشراء موجودات ثابتة  

  )   ٣٣٤,٩١٦,٩٠٨(  )   ٣٥٤,١٤٣,٥٥(    صايف األموال املستعملة يف النشاطات االستثمارية
   :التمويليةنشاطات التدفقات النقدية من ال

    -        )  ٣,٨٨٨,٦٩٠(      مكافآت جملس االدارة  
      -        )  ٠٢٠,٩٤٧,٤٣(      أرباح املسامهني  

      -        )  ٧١٠,٨٣٥,٤٧(    صايف األموال املستعملة يف النشاطات التمويلية
      ٢١٤,٩٨٨,٥٥٩        ١,٠٦٧,٠٠٣,٢٣٧        صايف الزيادة يف الصندوق واملصارف  
      ٧٠٣,١١٤,٠١٨        ٩١٨,١٠٢,٥٧٧        يف بداية السنةالنقد و ما يف حكمه   

      ٥٧٧,١٠٢,٩١٨        ٨١٤,١٠٥,٥١,٩٨        النقد و ما يف حكمه يف اية السنة  

  
  



 

- ٨ - 

   

  .م.م. للتأمني شالوطنية السورية الشركة
  ايضاحات حول البيانات املالية

  ٢٠٠٨ كانون األول ٣١للسنة املنتهية 
    

  
  : الشركة وغايتهاتأسيس   -١

، ٢٠٠٦ شباط ٦تاريخ ب .و.م/٩ هي شركة مسامهة مغفلة تأسست بقرار رئاسة جملس الوزراء رقم .م.م.للتأمني شالوطنية  السورية كةالشر
  . وتعديالته١٩٤٩ لعام ١٤٩، و قانون التجارة رقم ٢٠٠٤ لعام ٦٨ رقم  واملرسوم التشريعي٢٠٠٥ لعام ٤٣ رقم وفقاً للمرسوم التشريعي
  . ٢٠٠٦ حزيران ١٨ بتاريخ ١٤٦٥٢جل التجاري حملافظة دمشق حتت الرقم سجلت الشركة يف الس

  .٢٠٠٦  أب٦إلشراف على التأمني السورية بتاريخ احازت الشركة على الترخيص مبزاولة املهنة من هيئة 
 فرع ١١اط الشركة ليشمل  نش امتد٢٠٠٧ كانون األول ٣١بتاريخ ، وغاية الشركة مزاولة أعمال التأمني املباشرة يف كافة فروع التأمني

  .موزعة بني مجيع احملافظات السورية

  

  :تطبيق املعايري الدولية للتقارير املالية اجلديدة واملعدلة  - ٢

املعدلة الصـادرة عن جملس معـايري احملاسـبة        واجلديدة   بتطبيق مجيـع املعايـري والتفسـريات      الشركة تيف السـنة احلالية قـام   
الـشركة  التابعة للمجلس واليت تسري على نـشاطات        ) IFRIC( إعداد التقارير املالية الدولية      اتة تفسري وجلن) IASB(الدوليـة  

ات تفـسري الاملعايري و هذه  تطبيقينتج من جراءمل . ٢٠٠٨ كانون الثاين ١ ابتداء من التقارير املالية السنوية لفترات والسارية املفعول
   .  السياسات احملاسبية املتبعةتغيرياتاملالية أو  ياناتالب على اجلديدة واملعدلة أي تأثري هام

  قدكانت الشركة بنشاطات املتعلقة ديدةاجلت تفسرياالوالتالية  املعايري فان املالية، البيانات هذه إصدار على املوافقة وبتاريخ كما أنه
  :درت لكنها غري سارية املفعول بعدص

  ســاري املفعـول للفتـرات املاليـة الـيت تبـدأ يف أو بعـد       ( كلفة االقتراض –) معدل( IAS 23معيار احملاسبة الدويل   -
  ؛) ٢٠٠٩ كانون الثاين ١ 

  ساري املفعول للفترات املاليـة الـيت تبـدأ يف أو بعـد    ( القطاعات التشغيلية – IFRS 8معيار إعداد التقارير املالية الدويل   -
  ؛) ٢٠٠٩ كانون الثاين ١ 

  ساري املفعول للفترات املالية الـيت تبـدأ يف أو بعـد   ( برامج والء الزبائن – IFRIC 13الية الدويل تفسري إعداد التقارير امل  -
   ؛) ٢٠٠٨ متوز ١ 

 على البيانـات  هاملن يكون له تأثري ) حيث ينطبق (  يف الفترات املستقبلية    والتفسريات، إن تطبيق تلك املعايري      الشركةباعتقاد إدارة   و
  .للشركةاملالية 
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  :اهلامةملخص السياسات احملاسبية   -٣

  : التقييد باملعايري   -أ

  . وقوانني التأمني املرعية يف سوريةإعداد البيانات املالية وفقاً للمعايري الدولية للتقارير املالية جرى
  
  :البيانات املاليةإعداد أسس   -ب

 اليت هي عملة اعداد التقارير املاليـة للـشركة          ت املالية باللرية السورية   تظهر البيانا . ساس التكلفة التارخيية  مت حتضري البيانات املالية على أ     
  . التشغيلية وعملة االقتصاد األساسية اليت تعمل االعملة  أيضاًوهي

  
  :العمالت األجنبية   -ج 

 يف السائدةالصرف باستعمال أسعار يتم حتويلها أولياً إىل اللرية السورية عمالت غري اللرية السورية ال باجلارية خالل السنةإن العمليات 
 أسعار الصرف السائدة يف تاريخ بتلك العمالت على أساساملالية أرصدة املوجودات واملطلوبات جيري اعادة حتويل . عمليةكل تاريخ 
  .امليزانية

  .خييأما أرصدة املوجودات واملطلوبات غري املالية وحقوق الشركاء فيتم حتويلها على أساس سعر الصرف التار
  . يف بيان الدخلمن جراء هذه العملياتالناجتة فروقات الصرف سائر خأرباح أو يتم قيد 

  
 لرية ٤٨,٠٥ مقابل ٢٠٠٨ كانون األول ٣١لرية سورية للدوالر األمريكي كما يف  ٤٦,٣٥إن سعر الدوالر مقابل اللرية السورية هو 

  .٢٠٠٧ كانون األول ٣١سورية للدوالر األمريكي كما يف 
  
  :األدوات املالية   -د

االخنفاضات يف   بعد تنـزيلالقيمة العادلةسـاس أويل على  يف تواريخ الحقة لالعـتراف األاملتوفرة للبيع املالية األدوات إظهاريتم 
امل  وذلك على كبيان الدخل عالوة على الشراء يتم قيده ضمن أو خصم أليطـفاء السنوي ن اإلإ .القيمة اليت هلا طابع غري مؤقت

  ٠ةردافترة اإل
  

  : املاديةاملوجودات الثابتة  -هـ
 ةراكمـ املتاتهالكـ االستتنـزيلعد ب السورية باللرية، على أساس سعر التكلفة التارخيية  املاديةجرى إظهار املوجودات الثابتة

  .وجدت  إن القيمةدينـتخسارة و
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  :اعتماد املعدالت السنوية التاليةوباألعمار االنتاجية لألصل بت على مدى بطريقة القسط الثا املادية دات الثابتةو استهالك املوجيجير

      %          
  ٤    املباين  
    ١٥    أجهزة ومعدات  
  ٢٠     السيارات  
  ٣٣     أجهزة كومبيوتر  
  ١٠    أثاث ومفروشات  

  
  : اشتراكات التأمينات االجتماعية  -و

هورية العربية السورية و تسدد بشكل منتظم التأمينات عن موظفيها إىل إن  الشركة مسجلة يف مؤسسة التأمينات االجتماعية يف اجلم
متثل هذه املسامهات واجبات الشركة جتاه موظفيها يف ما خيص تعويض اية اخلدمة و بالتايل سوف حيصل املوظفون هذا التعويض . املؤسسة

  . موظفيها فيما يتعلق بتعويض اية اخلدمةليس على الشركة أي التزامات أخرى جتاه. من مؤسسة التأمينات االجتماعية
  
  :املؤونات  -ز

 املالية الناجتة عن أحداث سابقة و اليت من احملتمل أن يترتب عنها استعمال موارد اقتصادية ميكن تقديرها لاللتزاماتيتم تكوين مؤونات 
  .بشكل معقول

  
  :ضريبة الدخل -ح

لشركات التأمني اليت     األرباح  والذي حدد ضريبة   ٢٠٠٥ لعام   ٤٣ملرسوم التشريعي رقم    حتتسب الشركة مؤونة ضريبة الدخل وفقاً ألحكام ا       
  . من صايف األرباح اخلاضعة للضريبةباملئة١٥مبعدل من أسهمها على االكتتاب العام % ٥٠تطرح أكثر من 

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

  
  :عقود التأمني -ط

وذلك )  له املؤمن(بتغطية خماطر حمددة قد تصيب الفريق الثاين        ) شركة التأمني (إن عقد التأمني هو كناية عن عقد يتعهد مبوجبه الفريق األول            
تعترب األقساط على عقود التـأمني      . الذي قد يصيب ويؤثر سلباً على املؤمن      ) احلادث املؤمن عليه  (بلي  من خالل التعويض عن حدث مستق     

 واملسجلة الساريةين وفقاً لتعليمات هيئة اإلشراف على التأمني ملقابلة قيمة األقساط          فيتم احتساب االحتياطي ال   . إيرادات عند إصدار البوالص   
  :سب التاليةوفقاً للنيرادات يف بيان الدخل إ
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    ٧٢٠٠   النسب املطبقة يف        ٨٢٠٠النسب املطبقة يف     

   باملئة من حجم األقساط  ٢٥     باملئة من حجم األقساط  ٢٥    بضائع-تأمني النقل البحري    
  باملئة من حجم األقساط  ٢٥     باملئة من حجم األقساط  ٢٥        تأمني املسافرين    
  باملئة من حجم األقساط  ٤٠     حجم األقساطباملئة من   ٤٠       التأمينات العامة    
  باملئة من حجم األقساط  ٤٥     باملئة من حجم األقساط  ٤٥      تأمني إلزامي للسيارات    
  باملئة من حجم أقساط  ١٠٠    باملئة من حجم أقسـاط  ١٠٠      تأمينات ألجال طويلة     
  السنة القادمة          السنة القادمة                  

  :التأمنيالتزامات عقود   -ك

  العموميةحتت التسوية بتاريخ امليزانية  بلغت للشركة والزالتمطالبات ناتج من ة حتت التسويطالباتالتزامات عقود التأمني جتاه امل
  : كما يلي على التأمنياإلشراف وفقاً لتعليمات هيئة ويتم احتساا.  حصلت ومل يبلغ عنهامطالباتباإلضافة إىل 

  
      ٢٠٠٧النسب املطبقة يف         ٨٢٠٠النسب املطبقة يف            

   باملئة من حجم اخلسارة املقدرة ١٠٠     اخلسارة املقدرة حجم باملئة من١٠٠        حتت التسوية مطالبات  -
   باملئة من قيمة مطالبات حتت١٥       باملئة من أقساط التأمني٧,٥  ت ومل يبلغ عنهاحصل مطالباتاحتياطي   -

  )IBNR(                      التسوية  
                 
  

  : التأمنيإعادةعمليات    -ل

عادة التأمني وحصة شركات إقساط والعمولة املقبوضة من شركات عادة التأمني من األإلقد اعتمدت الشركة احتساب حصة شركات 
وسجلت   اتفاقيات معقودة معهاأساسعلى و املطالبات اليت حصلت و مل يبلغ عنها  املدفوعة وحتت التسوية طالباتعادة التأمني من املإ

  .حسابات هذه الشركاتيف 
  

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

   ٠البات اليت حصلت ومل يبلغ عنها و املط حتت التسويةمطالباتالفعلية العائدة لل
  

  : ويتم احتساا كما يلي حتت التسوية كذمم مدينة يف امليزانية العموميةطالباتاملقساط واأل حصة معيدي التأمني من إظهاريتم 
  

      ٢٠٠٧النسب املطبقة يف         ٢٠٠٨النسب املطبقة يف             
   باملئة من اخلسارة املقدرة١٠٠     خلسارة املقدرة  باملئة من ا١٠٠    حتت التسوية عن حوادث مطالبات  -
   باملئة من املطالبات املبلغ عنها١٠      يد منحصة املع باملئة من ٧,٥   )IBNR( ومل يبلغ عنها تحصل مطالبات  -

  أقساط التأمني              
    

  : املدفوعةطالباتامل  -ن
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 بعـد   نة والتعويضات املتوجبة حلاملي عقودالتأمني بنهاية الـسنة        اليت متثل التعويضات املسددة خالل الس      طالبات املدفوعة تظهر امل 
  ٠املدفوعة عند حتصيلها طالباتستردادات املستحقة عن املتقوم الشركة بقيد اإل حيث ستحقة عنهاستردادات املتنـزيل اإل

  

  :إيرادات فوائد  -ص

 املكتسبة على الودائع لدى املصارف واليت حتتـسب علـى          ستحقاق يف بيان الدخل وتتضمن الفوائد     االتقيد ايرادات الفوائد على أساس      
  .أساس املبلغ ونسبة الفائدة املطبقة

  

  :كلفة االستدانة  -ع

  .يف الفترة اليت حتققت فيها هذه الكلفةالدخل يتم تسجيل كلفة االستدانة يف بيان 
  

  :املوجودات واملطلوبات املالية    -ف
  . طرفاً يف الشروط التعاقدية لألدوات املاليةالشركةملالية يف امليزانية العمومية حني تصبح يتم االعتراف باملوجودات و املطلوبات ا

 مؤونات مناسبة للقيم غري القابلة للتحصيل تنـزيلبقيمتها االمسية بعد و وسطاء التأمني  املدينة وذمم العمالء و الوكالءتظهر الذمم 
  . بقيمتها االمسيةدة التأمنيشركات إعاذمم  الذمم الدائنة وتظهر. املتوقعة

  
  :واالفتراضات للتقديرات أساسية ومصادر مهمة حماسبية أحكام  -٤

 بشأن املبالغ وافتراضات تقديرات  قرارات وتقدم باختاذ الشركة إدارة تقوم ، أعاله٣يف اإليضاح رقم   املذكورةاحملاسبية السياسات تطبيق عند 
  الـسابقة  اخلـربة أساس تبىن على ابه اخلاصة واالفتراضات التقديرات هذهأن  .ىأخر مصادر من ملتوفرةا غري للموجودات واملطلوبات الدفترية

  .واالفتراضات التقديرات تلك عن الفعلية النتائج ختتلف  وقد.صلة ذات  تعترب اليتخرىاأل املوعالو
 صلح اليت  املاليةالفترة يف احملاسبية التقديرات تعديل ود الناجتة عناجراء القييتم  .بصورة مستمرة ا اخلاصة واالفتراضات التقديرات مراجعة تتم
 الفترة على ؤثري  التعديلكان إذا وفترات الحقة التعديل فترة يف أو الفترة هذه على حصريا ؤثري التعديل اهذ كان إذا وذلك التقديرتعديل  فيها
  .الحقة وفترات احلالية

  :تراضاتاملصادر األساسية للتقديرات و االف
  :استهالكات األصول الثابتة   -أ

عمار اإلنتاجية املقدرة لألصول الثابتة املادية وطريقة االستهالك املطبقة وقيمة النفاية           ، تقوم الشركة مبراجعة األ    ٣ح رقم   كما جاء يف اإليضا   
  .بتاريخ كل ميزانية عموميةيف اية العمر اإلنتاجي لألصل 

  

  : بتحصيلهامؤونات الديون املشكوك   -ب
، تقوم الشركة بتقييم الوضع االئتماين للذمم املدينة وذمم العمالء والوكالء ووسطاء التأمني يف اية كل دورة  ٣ رقم   اإليضاحكما جاء يف    

  .وقعةتمالية وتشكل مؤونة مناسبة للقيم غري القابلة للتحصيل امل
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  :النقد يف الصندوق ولدى املصارف   -٥
  : ويقسم كما يلي مصارف ذات مالءة ماليةلدى حمفوظة   آجلةوودائعوحسابات جارية  يف الصندوق  النقدمنهذا البند يتألف 

 
    ٨٢٠٠ كانون األول ٣١كما يف    
  اموع      عمالت أجنبية مبا           
      .س.ل     .س.ليعادل       . س.ل    

    ٥,٤٠٧,٧١٥    -      ٥,٤٠٧,٧١٥  النقد يف الصندوق
  :النقد لدى املصارف

  ٨٠,٣٠٤,٣٣٥    ٥,٣٦١,٦٤٢    ٧٤,٩٤٢,٦٩٣   جاريةحسابات  
   ٤٣٨,٤٣١,١,٨٨٥    ٨٨٩,٦٢١,٢٣٤   ٥٤٩,٨٠٩,١,٦٥٠  ألجلودائع   

  ٧٧٣,٧٣٥,٩٦٥,١    ٥٣١,٩٨٣,٩٢٣   ٢٤٢,٧٥٢,٧٢٥,١   
    ٣٢٦,٢٩٦,١٣    ٥٥٦,٩٢٨    ٦٧١,٠٦٩,٣١  ألجلفوائد مستحقة غري مقبوضة على الودائع 

  ٨١٤,١٠٥,٥١,٩٨    ١٨٦,٧٦٨,٢٤٠   ٦٢٨,٢٢٩,١,٧٤٤   
  

    ٢٠٠٧ كانون األول ٣١كما يف    
  اموع      عمالت أجنبية مبا           
      .س.ل     .س.ليعادل       . س.ل    

    ٢٥١,١٧٤,١٠    ٣٤١,٢٠٠        ٩٠٩,٩٧٤,٩  النقد يف الصندوق
  :النقد لدى املصارف

  ١٩٥,٨٢٤,٧٥٨    ١١٧,٩٧١    ١٩٥,٧٠٦,٧٨٧  حسابات جارية  
    ٦٧٠,٧٣٤,٧٧٠    ٨٧٢,١٠٨,٢٩٩    ٧٩٨,٦٢٥,٤٠٨  ألجلودائع   

  ٤٢٨,٥٥٩,٩٠٣    ٨٤٣,٢٢٦,٢٩٩    ٥٨٥,٦٠٤,٣٣٢    
    ٤,٢٩١,٩٧٥    ٩١٦,٥٩٢    ٩٠٥,٦٩٩,٣  ألجلفوائد مستحقة غري مقبوضة على الودائع 

  ٥٧٧,١٠٢,٩١٨    ٩٥٩,٣٠٠,١٦٠    ٦١٨,٩٤١,٦١٧    
    

  
 بلغ متوسط أسعار الفائـدة علـى         كما ٢٠٠٧ و   ٢٠٠٨خالل عامي   % ٦,٤١ باللرية السورية    اآلجلةبلغ متوسط أسعار الفائدة على الودائع       

بني شهر   ألجلتتراوح استحقاقات الودائع    .  على التوايل  ٢٠٠٧ و   ٢٠٠٨خالل عامي     %٤,٥ و% ٣,٢٣بالعمالت األجنبية    ألجلالودائع  
  . أشهر وتسجل إيرادات فوائدها ضمن بيان الدخلوستة
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  :أوراق مالية متوفرة للبيع   -٦
ال ميكن للشركة بيع . يف شركة حملية مسامهة قابضة)  لرية سورية٥٠ سهم بقيمة ١,٠٣٠,٠٠٠(ألسهم االمسية من قيمة ا % ٤٠ميثل هذا البند 

   %.٠,٢٨٦هذه األسهم قبل صدور ثالث بيانات مالية راحبة باعتبار الشركة من املسامهني املؤسسني بنسبة 

  % ).٢٥ ٢٠٠٧ كانون األول ٣١بلغت نسبة املسامهة يف (

  
  : واملطالبات حتت التسويةدي التأمني من االحتياطي الفين واحلسايب   حصة معي-٧

 :مما يلي هذا  يتكون
    ٢٠٠٨ كانون األول ٣١كما يف    
          حصة معيدي التأمني من                  
  مطالبات حصلت      حصة معيدي التأمني من      حصة معيدي التأمني    
    اموع      ومل يبلغ عنها      مطالبات حتت التسوية      من إيرادات غري مكتسبة    
    .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل    

  :فرع التأمني
     ٢,٧٢٩,٧٥٢    ٨٤٤,٦٤٥    -      ١,٨٨٥,١٠٧  )احتياطي حسايب(احلياة 
     ٢٦,١٦٩,٧٦٣    ٢,٤٤٩,١٨٥    ١٠,٦٥٨,٢٦٢    ١٣,٠٦٢,٣١٦  احلريق
     ١٦,٣٩٩,٢٣٣    ٣,٣١٣,٦٣٣    -      ١٣,٠٨٥,٦٠٠  البحري
     ٣,١٤٢,٠٥٨    ٤٤٠,٤٩٢    ٣٥٢,٢٧٥    ٢,٣٤٩,٢٩١  اهلندسي

    ٢,٢٤٨,٨٥٧    ٣٥٥,٠٨٣    -      ١,٨٩٣,٧٧٤  احلوادث العامة
       ٣٥٨,٧٨٦    ٥١,٢٥٥    -       ٣٠٧,٥٣١  سيارات
     ١,٧٧٣,٣١٦    ٣١٨,٢٠٨      ٧٣,٥٤١    ١,٣٨١,٥٦٧  الصحي

  ٦٥٥٢,٨٢١,٧    ٧,٧٧٢,٥٠١    ١١,٠٨٤,٠٧٨    ١٨٦,٣٣,٩٦٥      
  
  

    ٢٠٠٧ كانون األول ٣١كما يف    
        حصة معيدي التأمني من       عيدي التأمنيحصة م     
    اموع     مطالبات حتت التسوية    كتسبةمن إيرادات غري م  

    .س.ل      .س.ل      .س.ل    

  :فرع التأمني
    ٣,٥٤٧,١٤٦    ٢,٠٠٠,٠٠٠    ١,٥٤٧,١٤٦  )احتياطي حسايب(احلياة 
    ١١,٧٧٠,٤٢٣    -      ١١,٧٧٠,٤٢٣  احلريق
    ٧,٧٩٠,١٤٧    -      ٧,٧٩٠,١٤٧  البحري
    ٣,٢٨٨,٩٢٦    -      ٣,٢٨٨,٩٢٦  اهلندسي

    ١,٧٧٦,٧٠١    -      ١,٧٧٦,٧٠١  احلوادث العامة
    ٤٦٤,٧١٣    -      ٤٦٤,٧١٣  الصحي

  ٢٨,٦٣٨,٠٥٦    ٢,٠٠٠,٠٠٠    ٢٦,٦٣٨,٠٥٦    
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  : أطراف مقربةدائنة / ذمم مدينة  -٨

  : يتألف رصيد األطراف املقربة ممايلي.نيسامهامل  و كباراإلدارةجملس أعضاء  وواإلدارة العليادراء من امل األطراف املقربة تتألف

  

     كانون األول٣١ كما يف     
       ٢٠٠٧      ٢٠٠٨    

    .س.ل              .س.ل              

  :امليزانية العمومية -أ  

             أطراف مقربة– ذمم مدينة    
    ٢٢,٥٨٨,٨٧٦      ٣٩,٠٦٦,٧٧٧        وكبار املوظفنيدارةاإلجملس أعضاء     
    ٥٨,٨٧٢,٨٤٨      ٤٢,٧٤٧        كبار املسامهني    
            ٧٢٤,٤٦١,٨١      ٣٩,١٠٩,٥٢٤    
   أطراف مقربة– ذمم دائنة    

    ٢,٣٦٦,٥٨٧      ٤,٩٠٤,٤١٥    ظفنيووكبار املدارة اإلجملس أعضاء     
      
      
     كانون األول٣١ املنتهية يف للسنة     

       ٧٢٠٠      ٨٢٠٠    
    .س.ل              .س.ل              

              :الدخلبيان  -ب   
     ٥٢,٢٦٢,٣٣٨    ١١٩,٥٩٩,٣١٥      ار املسامهنيكب – أقساط التأمني    
  )  ١,٦٤١,٢٥٠(    -          الفنية عونةأتعاب امل    
         )  ١٢,٤٠٤,٨٨٩(  )     ١٧,٤٧٣,٧٩٠(      وأتعاب اإلدارةرواتب     
     -                 )٢,٠٠٠,٠٠٠(      أتعاب رئيس جملس االدارة    
  

  .ري منتجة أو خاضعة لفوائد وهي باللرية السوريةالدائنة ألطراف مقربة غ/ إن رصيد الذمم املدينة 
وتقدمي لتقدمي الدعم الفين من خالل االشراف والتدريب  ع.م. شاألردنية الفرنسية للتأمنيشركة الدخلت الشركة يف اتفاقية معونة فنية مع 

  .ليات املتعلقة بسري أعمال الشركةطرق العمل وتغطية العماملساعدة املباشرة وغري املباشرة يف هندسة البىن التحتية لالنظمة املعلوماتية ولتحسني 
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  : أخرى متداولةموجودات  -٩

  : مما يلي يتكون هذا البند
     كانون األول٣١ كما يف     

       ٢٠٠٧      ٢٠٠٨    
    .س.ل              .س.ل              

      ٢,٨٥٢,٩٨٧    ٢,٩٩٥,٠٤٨        ارات مدفوعة مقدماًإجي  
    -      ٥٦٥,٥٢٦        ذمم مدينة للموظفني  
      ٨٢٦,٣٢٢    ١٦٤,٥٠٠        موجودات أخرى  
            ٣٠٩,٦٧٩,٣    ٣,٧٢٥,٠٧٤    
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  ) : االستهالك املتراكم ترتيلبعد(املوجودات الثابتة املادية   -١٠

  :يتكون هذا البند  مما يلي
                      
    اموع      أثاث ومفروشات      جهزة كومبيوترأ      السيارات       ومعداتجهزةأ    مباين      
    س.ل       س .ل      س.ل      س.ل      س.ل      س.ل      
    :الكلفة التارخيية 
    ٢٧,٢٨٢,٩٨٥    ٤,٧٥٤,٧٦٥    ١٣,٥٤٠,٣٦٠    ٥,٥١٥,٠٠٠    ٣,٤٧٢,٨٦٠    -    ٢٠٠٦ كانون األول ٣١  يفالرصيد  
    ٨٣٢٢,٠٤١,٩٠    ٨٦,٥١١,٦٠    ٤,٦٠٤,١٤٠    ٣,١٤٨,٦٢٥    ١,٠٣٤,٩٤٥    ٥٩٠,٣٠٦,٧٤٢  إضافات  
    ٣٤٩,٣٢٤,٨٩٣    ١١,٢٦٦,٣٧٣    ١٨,١٤٤,٥٠٠    ٨,٦٦٣,٦٢٥    ٤,٥٠٧,٨٠٥    ٣٠٦,٧٤٢,٥٩٠  ٢٠٠٧ كانون األول ٣١  يفالرصيد  
  ٤٧,٤١٨,٣٥٤    ٨,٤١٣,٩٤٤    ٨,٣١٠,٥٣٠    ١١,٤٤٠,٠٠٠    ٢,٤٨٨,٨٨٠    ١٦,٧٦٥,٠٠٠    إضافات  
     )     ٧٦٦,٣٠٠(  )       ٦٧٨,١٠٠(         )١١,٢٠٠(    -             )  ٧٧,٠٠٠(      -                استبعادات  
  ٣٩٥,٩٧٦,٩٤٧    ١٩,٠٠٢,٢١٧    ٢٦,٤٤٣,٨٣٠    ٢٠,١٠٣,٦٢٥    ٦,٩١٩,٦٨٥    ٣٢٣,٥٠٧,٥٩٠  ٢٠٠٨ كانون االول ٣١الرصيد يف   

    
  :ستهالكات املتراكمةاال  
  )  ٣,٢١٢,٩٨٣(  )  ٣٤١,٦٠٥(  )  ٢,٣٣٥,٢٠٢(  )  ٢٩٨,٨٨٦(  )  ٢٣٧,٢٩٠(    -    ٢٠٠٦ كانون األول ٣١  يفالرصيد  
  )  ٢٣٠,٤٢٠,١٥(  )  ٣٤٩,٨٨٥(  )  ٩٩٠,٣٨١,٥(  )  ٤٩٦,١٤٢,١(  )  ٢٤٤,٤٨٣(  )  ٧,١٧٣,٥٠٥(  السنةإضافات، أعباء   
  )  ١٨,٦٣٣,٢١٣(  )  ١,٢٢٦,٩٥٤(  )  ٧,٧١٧,١٩٢(  )  ١,٧٩٥,٠٢٨(  )  ٧٢٠,٥٣٤(  )  ٧,١٧٣,٥٠٥(  ٢٠٠٧ كانون األول ٣١  يفالرصيد  
  )  ٢٣,٨٠٦,٩٧٧(  )  ١,٢٩٣,٨١٥(  )  ٧,١٥٥,٥٥٥(       )٢,٠١٩,٨٣٧(         )٧٦٠,٧٠٩(  )  ١٢,٥٧٧,٠٦١(    إضافات   

      ١٢٨,٣٩٤     ١٠٦,٦٥٨    -      -                ٢١,٧٣٦      -               استبعادات   
  )  ٤٢,٣١١,٧٩٦(  )  ٢,٤١٤,١١١(  )  ١٤,٨٧٢,٧٤٧(  )  ٣,٨١٤,٨٦٥(  )  ١,٤٥٩,٥٠٧(  )  ١٩,٧٥٠,٥٦٦(  ٢٠٠٨ كانون االول ٣١الرصيد يف   
    
  : الصافية القيمة الدفترية  
      ٣٥٣,٦٦٥,١٥١    ١٠٦,٥٨٨,١٦    ١١,٥٧١,٠٨٣    ١٦,٢٨٨,٧٦٠    ٥,٤٦٠,١٧٨    ٠٢٤٣٠٣,٧٥٧,  ٢٠٠٨  كانون األول٣١  يفالرصيد  
    ٦٨٠,٦٩١,٣٣٠     ٤١٩,٠٣٩,١٠    ٣٠٨,٤٢٧,١٠    ٥٩٧,٨٦٨,٦    ٢٧١,٧٨٧,٣    ٥٦٩,٠٨٥,٢٩٩  ٢٠٠٧ كانون األول ٣١  يفالرصيد  
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  :وديعة جممدة لصاحل هيئة االشراف على التأمني  -١١

  
 نمليو ٢  املرخصة مبلغ أحد املصارف السوريةباسم اهليئة يفأن تودع ب شركات التأمني تلتزم، ٢٠٠٥ام  لع٤٣وفقاً للمرسوم التشريعي رقم 

 تودعه لكـل األنـواع علـىال يزيد جمموع ما  ، على أنتهلرغب مبزاونواع التأمني الذي تأ وديعة ضمان بالنسبة لكل نوع من لرية سورية
  . مليون لرية سورية٢٥
  
  :عادة التأمني الدائنةإ التأمني وحسابات شركات  -١٢
    
  :هي كما يلي  ٢٠٠٨اعادة التأمني العائدة لعام ن اتفاقيات إ

  
   )Quota Share  (ةيالنسب التأمني إعادة باتفاقياتفروع التأمني املغطاة   - ١

  تابعةالخاطر املريـق واحل  -   
  العامةوادث احل  -   
  البحرينقل ال  -  
  يندساهل  -  
  احلياة  -  
  السفر  -  
    
  ) Surplus (الفائض التأمني  إعادة  باتفاقياتفروع التأمني املغطاة  - ٢

  التابعةخاطر املريـق واحل  -  
  احلوادث العامة  -  
     البحرينقل ال  -  
  ياهلندس  -  
   احلياة-  
  
   )Excess of Loss( فائض اخلسارة  التأمني إعادة باتفاقياتفروع التأمني املغطاة   -٣

   تسياراال  -   
   العملحوادث  -  
   العامةاملسؤولية املدنية  -  
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  )حتمل على عاتق معيد التأمني% ١٠٠(التأمني  إعادة باتفاقياتفروع التأمني املغطاة كاملة   -٤
   يف التأمني البحريأخطار احلرب والشغب  -  
  

      : مما يلي يتكون هذا البند  

      
     كانون األول٣١ كما يف     

       ٧٢٠٠      ٨٢٠٠    
    .س.ل              .س.ل              

    ١٠,٧٦٦,٣١١    ١,٠٧٤,٦٣٩      ات شركات إعادة التأمني الدائنةمستحق  
    ٢,٠٠٠,٠٠٠  ١٨,٨٥٦,٥٧٩      و األقساطحصة معيدي التأمني من املطالبات   
    ٠٥٦,٦٣٨,٢٦     ٣٣,٩٦٥,١٩٥      ستحقةامل غري قساطاألحسابات جممدة ملعيدي التأمني عن   
            ٣٦٧,٠٤,٤٩٣     ٥٣,٨٩٦,٤١٣    
  
  :مكتسبةغري أقساط  احتياطي  -١٣

  : مما يلي يتكون هذا البند
      
     كانون األول٣١ كما يف     

       ٢٠٠٧      ٢٠٠٨    
    .س.ل              .س.ل              

    ١,٩٢٧,٠٤٨    ٣,٢٠٦,٥٥٨      ) احتياطي حسايب( احلياة 
    ٩,٥٥٦,٢٦٣    ١٤,٠١٨,٨٩٣        حبري

 ٢٨٢,١٩٥,٦١٨    ٧٧٤,٤٢٥,٩٦٨      سيارات
    ٢٤,٨٥٦,٨٣٩    ٢٥,٠٠٢,٨٩٩       صحي
    ١٥,٠٦٦,٠٨١    ١٤,٩٣٧,٤٧١        حريق

    ٢,٠١٨,٢٠٤    ٢,٢٨٧,٣٥٨      حوادث عامة
      ٤,٥٠٨,٤٦٥    ٣,٥١٢,٨٣٥      هندسي

          ١٢٨,٥١٨٣٤٠,    ٨٣٧,٣٩١,٩٨٢      
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  :ذمم دائنة ودائنون خمتلفون  -١٤

       كانون األول٣١ كما يف                          : مما يلي يتكون هذا البند

       ٢٠٠٧      ٢٠٠٨    
    .س.ل            .س.ل            

    -      ٨٣٩,٠٩٢        رواتب وأجور مستحقةضريبة 
      ٩١٧,٤٥١    ١,٦٦١,٨٧٥        ضرائب مستحقة
    ٤٦٤,١٣٩    ٩٧٢,٨٩٠         مستحقةتأمينات اجتماعية

    ١٤,٥٨٠,٦٤٢   ١٥,٨٥٧,٣٨٠         رسوم تأمنيطوابع و
    -    ٢٤,٩٧١,٤٦٦        شراف على التأمنيهيئة اإل

   -    ١,٦٧٤,٨٥٠        أتعاب قانونية
  ٥٠٠,٠٠٠        ية نأتعاب مه

    -    ١,٣٨١,٩٧٤        موردو األصول الثابتة
   -    ٣,٩٨٩,٥٠٤        صحيةموردو خدمات 
  ٢,٨٤٨,٢٧٢    ٥٩٦,٠٨١        مصاريف مستحقة

    -      ٧٠,٥٢٦        ذمم موظفني
      ٢,٣٥٩,٩٢٧    ٣٩,٤٢٧,٧٩        دائنون خمتلفون

            ٢١,١٧٠,٤٣١    ٦١,٩٤٣,٤٣١      
  :احتياطيات أخرى  التسوية و حتتمطالباتاطي احتي  -١٥

  : مما يلي يتكون هذا البند
    ٢٠٠٨ كانون األول ٣١كما يف     
           حصلتمطالبات      مطالبات    
      اموع      ومل يبلغ عنها       حتت التسوية    
  .س.ل     .س.ل      .س.ل    

    ٩,٦٤٢,٤٠٧    ٤,٨١٠,١١٥    ٤,٨٣٢,٢٩٢  صحي
    ٥٠٦,٤٧٩,٣٠٦    ١٣٠,٦٢٨,٢٠٣    ٣٧٥,٨٥١,١٠٣   سيارات
    ١٤,٤٢٨,١٤٦    ٢,٨٠٠,٧٧٦    ١١,٦٢٧,٣٧٠  حريق
    ١,١٢٨,٣٥٧    ٦٥٨,٦٥٧    ٤٦٩,٧٠٠  هندسي
    ٤,٢٠٥,٦٦٨    ٤,٢٠٥,٦٦٨    -    حبري

    ٤٢٨,٨٨٠    ٤٢٨,٨٨٠    -    حوادث عامة
    ٠٤١,٤١٩,١    ٠٤١,٤١٩,١    -    حياة

  ٨٠٥,٥٣٧,٧٣١    ١٤٤,٩٥١,٣٤٠    ٣٩٢,٧٨٠,٤٦٥    
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    ٢٠٠٧ول  كانون األ٣١كما يف     
           حصلتمطالبات      مطالبات    
      اموع      ومل يبلغ عنها       حتت التسوية    
  .س.ل     .س.ل      .س.ل    

    ٢,٥٠٠,٠٠٠    -      ٢,٥٠٠,٠٠٠  حياة
  ٥,٢٠٢,٢٢٩    ٧٨٠,٣٣٥    ٤,٤٢١,٨٩٤   صحي
    ٨٣٧,٠٢٧,٨٥    ١٩٦,١٣٤,١١    ٨٩٣,٦٤٠,٧٤  سيارات

  ٩٣,٥٣٩,٢٥٦    ١١,٩٧٦,٤٦٩    ٨١,٥٦٢,٧٨٧    
  

  .أقساط التأمنيمن % ٧,٥ة ـ العامة لإلشراف على التأمني بنسباهليئة يبلغ عنها حسب تعليمات  حصلت وملمطالباتتياطي سب اححي

  
  :مؤونة ضريبة الدخل  -٦١

لشركات التأمني الـيت      األرباح  والذي حدد ضريبة   ٢٠٠٥ لعام   ٤٣حتتسب الشركة مؤونة ضريبة الدخل وفقاً ألحكام املرسوم التشريعي رقم           
  . من صايف األرباح اخلاضعة للضريبةباملئة١٥مبعدل من أسهمها على االكتتاب العام % ٥٠طرح أكثر من ت
   

 للضريبة عن األرباح الصافية الواردة يف بيان الدخل بسبب استبعاد املبالغ غري اخلاضعة للضريبة وإضافة املبالغ غري اجلائز ةختتلف األرباح اخلاضع
                           :، وهي كالتايلييبتنـزيلها من الوعاء الضر

       كانون األول٣١كما يف                               
       ٢٠٠٧      ٢٠٠٨    

    .س.ل            .س.ل            

    ١١٥,٠٠٤,٥٩٦    ١٩٣,٩٤٨,٤٩٤      ربح قبل الضريبة
        :يضاف

      ٧,١٧٣,٥٠٥    ١٢,٥٧٧,٠٦١      ١٠ايضاح -استهالك املباين
    ٣,١٢٢,٩٨٩      -              ضريبة ريع رؤوس أموال متداولة

  :ينـزل
  )  ٤,٠٢٧,٠٩١(  )  ٤,٠٢٧,٠٩١(       حصة السنة من مصاريف التأسيس
   ٢٠٠٦ حزيران ١٨ضريبة دخل مدفوعة عن الفترة من 

  )  ١,٢٨٨,٤٤٢(    -        ٠٦٢٠ كانون األول ٣١إىل   
    ٥٥٧,٩٨٥,١١٩    ٢٠٢,٤٩٨,٤٦٤  رباح اخلاضعة للضريبةاأل

    ٨٣٤,٩٩٧,١٧    ٣٠,٣٧٤,٧٧٠  %١٥مؤونة ضريبة الدخل بنسبة 
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ـ               ٢٠٠٨خالل عام       والبالغـة  ٢٠٠٧الـسنة املاليـة     ة للـضريبة عـن      ع قامت الـشركة بتـسديد ضـريبة الـدخل عـن األربـاح اخلاض
  .لرية سورية ١٧,١٥٨,٧٤٢

  
  
  :رأس املال  -١٧

، وقد مت تسديد الكاملبومدفوع خص ر مرية سورية ل٥٠٠ ي مليون سهم بقيمة امسية للسهم الواحد تساو١,٧يتكون رأس مال الشركة من 
  . لرية سورية٣١,٢٠٥,٠٠٠ سهم بالدوالر األمريكي مبا يعادل ٦٢,٤١٠قيمة 

  

    

  :رواتب وأجور وملحقاا  -١٨

    : مما يلي يتكون هذا البند
       كانون األول٣١ للسنة املنتهية يف                                                   

       ٢٠٠٧      ٢٠٠٨    
    .س.ل            .س.ل            

    ٣١,٧٢٢,٢٥٤    ٢٨,٢٤٥,٤٣٠        وأجوررواتب
   ١,١٢٥,٩٠٥    ٢,٠٠٠,٠٠٠       جملس اإلدارةخمصصاتأتعاب و

    ٣,٨٣٤,٣٣٧    ٦,٤٦٧,٠١٨      التأمينات االجتماعية
    ٢,٠١٩,٢٩١    ٥,٩٦٦,٠٤٦      تعويضات أخرى
    ١,٣٨٣,٠٠٠    ٢٣,٦٣٨,٧١٤      مكافآت املوظفني

          ٧٨٧,٠٨٤,٤٠    ٢٠٨,٣١٧,٦٦  
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  :داريةإعامة و مصاريف  -١٩

    : مما يلي يتكون هذا البند
       كانون األول٣١ يف للسنة املنتهية                              

       ٢٠٠٧      ٢٠٠٨    
    .س.ل            .س.ل            

     ١١,٧١٨,٩٣٢     ١٠,٠٩٤,٤٠٢       طباعةقرطاسية و مواد 
     ٩٩٥,١٨٦      ٢,٤٧٦,٨٥٤      كهرباء وماء وتدفئة

     ١,٨٨٨,٢٤٣      ١,٢٣٠,٩٨٠        صيانة
     ٣,٦٩٢,٤٤٠      ٩,٤٧٠,٣٢٢      إجيارات ومصاريف مكتبية

     ٢,٨٠٣,٢٨٥      ٥,٢٦٧,٢٣٧        ضيافة
     ١,٨٥١,٨٦٦      ٢,٤٤٧,٩٧١      أتعاب مهنية

     ٣,٤٨٧,٠٣٩     ١١,٠٨٣,٤٩١      تدريب
     ٣,٦١١,٥٦٦      ٢,٨١٩,٣٦٥      محالت إعالمية
     ٣,٥٩٨,٤٣٨      ٣,١٤٨,٣٠٦      بريد برق وهاتف

    ٥,٨٩١,٩٠٨     ١١,٧٤٩,٤٨٩      نقل وانتقال
    -        ١,١٩٦,٧٨٠      تنظيف

    -        ٨٦٦,٢٢٩      رسوم واشتراكات
    -        ١,٢٤٣,٣٠٠        تأمني

    -        ٢,٨٨٨,٤٩٣      جتهيز مكتب
    -        ١,١٤٠,٠٠٠      مصاريف سنوات سابقة

    -        ٩,٨٠٥,٦٠١      أتعاب قانونية
    ٩,٩٢٩,٥٨٥      ٨٣٥,٥٤٢      أخرىمصاريف 

          ٤٨٨,٤٦٨,٤٩     ٧٧,٧٦٤,٣٦٢    
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  :صايف أرباح فروع التأمني  -٢٠
  :يلي  مما٢٠٠٨ كانون األول ٣١ للسنة املنتهية يفصايف األرباح الناجتة عن فروع التأمني يتكون 

    اموع        احلوادث العامة        اهلندسي          الصحي      السيارات      البحري      احلريق      احلياة    
  .س.ل        .س.ل        .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل    

  ١,٩٢١,٠٨٨,٤١٤    ٥,٦٨٤,٠٨٤    ٨,٧٢٩,٣٩٥    ٦٣,٧٥٠,٠٦٤  ١,٧٣١,٢٥٩,١١٨   ٥٥,٧٣٩,١١٨   ٣٧,١١٩,٦١٥   ١٨,٨٠٧,٠٢٠    األقساط
 )  ٩١٩,٨٥٢,١١٢(  )  ٤٣٤,٧٣٤,٤(  )  ٨٧٣,٢٢٤,٥(  )  ٤٠٢,٣٥٢,٤(  )  ٧٤٣,٤٠٢,٩(   )١٨١,٧٨٠,٤٤(  )٧٩٤,٦٥٥,٣٢(  )٩٣٣,٢٦١,١١(   من األقساطحصة معيدي التأمني

  ٤٩٥,٢٣٥,٨٠٨,١    ٦٥٠,٩٤٩    ١٧١,٨٥٦,٢    ٧١٢,٣٤٧,٥٩  ٧١٦,٥١٥,٧٢١,١    ٣٣٨,٥٥٧,١١    ٨٢١,٤٦٣,٤    ٠٨٧,٥٤٥,٧    
   ٣٤٠,١٢٨,٥١٨    ٢,٠١٨,٢٠٤    ٤,٥٠٨,٤٦٥    ٢٤,٨٥٦,٨٣٩  ٢٨٢,١٩٥,٦١٨    ٩,٥٥٦,٢٦٣  ١٥,٠٦٦,٠٨١   ١,٩٢٧,٠٤٨  خطار السارية يف بداية السنةاألاحتياطي 

  خطار الساريةاأل من نيحصة معيدي التأم
 )  ٠٥٦,٦٣٨,٢٦(  )  ٧٠١,١,٧٧٦(  )  ٩٢٦,٣,٢٨٨(  )    ٤٦٤,٧١٣(    -     )  ١٤٧,٧,٧٩٠(  )  ٤٢٣,٧٧٠,١١(  )١٤٦,٥٤٧,١(  يف بداية السنة  

  خطار الساريةاألصايف احتياطي 
    ٢٤٦,٤٩٠,٣١٣    ٥٠٣,٢٤١    ٢١٩,٥٣٩١,    ١٢٦,٣٩٢,٢٤    ٦١٨,١٩٥,٢٨٢    ١١٦,١,٧٦٦    ٦٥٨,٣,٢٩٥    ٩٠٢,٣٧٩   يف بداية السنة  

  )  ٨٣٧,٣٩١,٩٨٢(  )  ٢,٢٨٧,٣٥٨(  )  ٣,٥١٢,٨٣٥(  )  ٢٥,٠٠٢,٨٩٩(  )٧٧٤,٤٢٥,٩٦٨(  ) ١٤,٠١٨,٨٩٣(  )١٤,٩٣٧,٤٧١(  ) ٣,٢٠٦,٥٥٨(  السارية يف اية السنةاألخطار احتياطي 
  خطار الساريةاأل من نيحصة معيدي التأم

    ١٨٦,٩٦٥,٣٣    ٤٧٧,٨٩٣,١    ١٢٩,٣٤٩,٢    ١,٣٨١,٥٦٧    ٣٠٧,٥٣١    ٠٦٠,٠٨٥,١٣  ٣١٦,٠٦٢,١٣   ٨٨٥,١٠٧,١    يف اية السنة  
  الساريةاألخطار صايف احتياطي 

  )  ٧٩٦,٤٢٦,٨٠٣(  )  ٥٨٤,٣٩٣(  )  ٥٤٤,١٦٣,١(  )  ٣٣٢,٦٢١,٢٣(  )٤٣٧,١١٨,٧٧٤(  )  ٢٩٣,٩٣٣(  ) ١٥٥,٨٧٥,١(  ) ٤٥١,١,٣٢١(    يف اية السنة  
    ٥٠٠,٢٥١,٣٠    ٠٨٧,١,٠٧٨    ٦٤٨,٩٢٣,١    ٧٢٤,٤٧١    ٩٨٣,٢٣٠    ٩٣٨,٢٠٣,١٥    ٠٤٥,١٢٣,٩    ٠٧٥,٢٢٠,٢    عموالت مقبوضة
    ٦٦١,٥٥٠,٣٤٨,١    ٦٥٦,٨٧٥,١    ٨١٤,٨٣٥,٤    ٢٣٠,٥٩٠,٦٠  ٨٨٠,٨٢٣,٢٢٩,١    ٠٩٩,٥٩٤,٢٧   ٣٦٩,٠٠٧,١٥    ٦١٣,٨٢٣,٨  صايف اإليرادات
  )  ٣٥٩,٦٢٠,٢٣٦(  )  ٥٣٥,٨٥٥(  )  ٨٢٨,٩٨٤(  )  ٦٢,٥٣٨,٤٩٢(  ) ٢٨٠,٨٢٥,٣٥٢(  )  ٢,٥٢٣,١٩٥(  )٢,١٠٧,٩٥٨ (  )١٠,٢٦٠,٤٠٠(    املطالبات املدفوعة

    ٣٩٠,٣٨٩,٣١    ٤٠١,٨٩١    ٦٦٨,٦٠٢    ٩٤١,٦٤٤    -       ١,٨٨٣,١٢١    ١,٤٩٤,١٣٢    ٨,٠٠٠,٠٠٠   من املطالبات املدفوعةحصة معيدي التأمني
  )  ٣٤٦,٢٣٠,٨٤٦(  )  ١٣٣,٩٦٤(  )  ١٦٠,٣٨٢(  )  ٦١,٥٩٦,٨٤٨(   )٢٨٠,٨٢٥,٣٥٢(  )  ٦٤٠,٠٧٤(  )  ٦١٣,٨٢٦(  ) ٢,٢٦٠,٤٠٠(  املطالبات املدفوعة بعد ترتيل حصة معيدي التأمني

    ٧٩,٥٦٢,٧٨٧     -       -       ٤,٤٢١,٨٩٤    ٧٤,٦٤٠,٨٩٣     -       -       ٥٠٠,٠٠٠  قيد التسوية يف بداية السنةطالبات صايف امل
  اليت حدثت ومل يبلغ عنهاطالبات صايف امل
    ١١,٩٧٦,٤٦٩     -       -       ٧٨٠,٣٣٥    ١١,١٩٦,١٣٤     -       -       -        يف بداية السنة  
  اليت حدثت ومل يبلغ عنهاطالبات صايف امل
  )  ١٣٧,١٧٨,٨٣٩(  )  ٧٣,٧٩٧(  )  ٢١٨,١٦٥(  )   ٤,٤٩١,٩٠٧(  ) ١٣٠,٥٧٦,٩٤٨(  )  ٨٩٢,٠٣٥(  )  ٣٥١,٥٩١(  )  ٥٧٤,٣٩٦(    يف اية السنة  

  )  ٣٨١,٦٩٦,٣٨٧(    -     )  ١١٧,٤٢٥(  )   ٧٥١,٧٥٨,٤(  ) ٣٧٥,٨٥١,١٠٣(    -     )  ٩٦٩,١٠٨(    -     صايف املطالبات قيد التسوية يف اية السنة
  )  ٧٧٣,٥٦٦,٨١٦(  )  ٧٦١,٢٠٧(  )  ٩٧٢,٤٩٥(  )  ٢٧٧,٦٤٥,٦٥(  ) ٧٠١,٤١٦,٣٧٦(  )  ١٠٩,١,٥٣٢(  )٥٢٥,١,٩٣٤(  ) ٣٣٤,٧٩٦,٢(    إمجايل املطالبات
  )  ٨٩٣,١١٢,٢٧١(  )  ١٥٧,٤٥٨(  )  ٧٨٢,٦١٠,١(  )  ٦٦٣,٦٥٠,٠١(  ) ٩٨١,٦٣٠,٢٤٣(  )  ٢٢٧,٨٢٣,٩(  ) ٨٩٨,٦٥١,٤(  )  ١٨٥,٢٨٧(    عموالت مدفوعة

    ٩٥٢,٨٧٠,٣٠٣    ٧٣٨,٢٠٩,١    ٠٦٠,٧٢٩,٢  )  ٧١٠,٧٠٥,١٥(    ٥٢٣,٧٧٦,٢٨٤    ٧٦٣,٢٣٨,١٦    ٩٤٦,٤٢٠,٨    ٦٣٢,٢٠١,٦   صايف أرباح فروع التأمني
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  :يلي  مما٢٠٠٧ كانون األول ٣١ للسنة املنتهية يفصايف األرباح الناجتة عن فروع التأمني يتكون 

    اموع        احلوادث العامة        اهلندسي          الصحي      السيارات      البحري      ريقاحل      احلياة    
  .س.ل        .س.ل        .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل      .س.ل    

  ٨١١,٤٣٧,٩٩٨    ٥,٠٤٥,٥١٠    ١١,٢٧١,١٦٢    ٦٣,١٨١,٧٥٥  ٦٣٩,٦١١,٠٠٢   ٣٨,٢٢٥,٠٥٠   ٣٧,٦٦٥,٢٠٢   ١٦,٤٣٨,٣١٧    األقساط
 )  ٨١٤,٤٠٥,٨٧(  )  ٧٥٣,٤٤١,٤(  )  ٢٢٢,٣١٤,٨(  )  ٨٥٨,٨٥٠,١(  )  ٧٣٣,٣٣٥,١(   )٥٣٨,٩٣٤,٢٦(  )٠٧٧,٧١٩,٣٠(  )٥٥١,٨٩١,١٣(   من األقساطحصة معيدي التأمني

  ١٨٤,٠٣٢,٧٢٤    ٧٥٧,٦٠٣    ٠٤٨,٨٤٨,٣    ٣٢٢,٩٠٥,٦١  ٦٦٧,٨٧٧,٦٣٧    ٦٨٦,١١٦,١١    ١٢٥,٩٤٦,٦    ٧٦٦,٥٤٦,٢    
   ٣٣,٩٨٠,٧٣٤    ١,٣٢٦,٠٥٢    ٣٠٥,٢٨٦    ١٥,٠١٧,٩١٢    ٧,٣١٢,٢٢٥    ٢٧٨,٠٠٠   ١,٦٣٨,٠٣٩   ٨,١٠٣,٢٢٠  خطار السارية يف بداية السنةاألاحتياطي 

  خطار الساريةاأل من نيحصة معيدي التأم
 )  ٠٠٨,٦٥٨,٥(  )  ٤٠٥,٧٤٧(  )  ٩٩٠,٢٧٠(      -       -     )  ١١٠,٢٠٩(  )  ٧٦٨,١٤١,١(   )٧٣٥,٢٨٨,٣(  يف بداية السنة  

  خطار الساريةاأل صايف احتياطي
    ٢٨,٣٢٢,٧٢٦    ٥٧٨,٦٤٧    ٣٤,٢٩٦    ١٥,٠١٧,٩١٢    ٧,٣١٢,٢٢٥    ٦٨,٨٩٠    ٤٩٦,٢٧١    ٤,٨١٤,٤٨٥   يف بداية السنة  

  )  ٣٤٠,١٢٨,٥١٨(  )  ٢,٠١٨,٢٠٤(  )  ٤,٥٠٨,٤٦٥(  )  ٢٤,٨٥٦,٨٣٩(  )٢٨٢,١٩٥,٦١٨(  )  ٩,٥٥٦,٢٦٣(  )١٥,٠٦٦,٠٨١(  ) ١,٩٢٧,٠٤٨(  خطار السارية يف اية السنةاألاحتياطي 
  خطار الساريةاأل من نيحصة معيدي التأم

    ٦٣٨,٠٥٦,٢٦    ٧٧٦,٧٠١,١    ٢٨٨,٩٢٦,٣    ٤٦٤,٧١٣    -      ٧٩٠,١٤٧,٧  ٧٧٠,٤٢٣,١١   ٥٤٧,١٤٦,١    يف اية السنة  

  الساريةخطار األ صايف احتياطي

  )  ٢٣١٣,٤٩٠,٤٦(  )  ٣٢٤١,٥٠(  )  ٣٩١,٢١٩,٥(  )  ٢٤,٣٩٢,١٢٦(  )٦١٨١٩٥,٢٨٢,(  )  ١١٦,٧٦٦,١(  ) ٦٥٨,٣,٢٩٥(  )  ٣٧٩,٩٠٢(    يف اية السنة  
    ٢٤,٩٣٣,٢٣٩    ٩٠٥,١٢٦    ٢,٥٩٤,٧٤٨    ٢٥٥,٣٩٧    ٦٢,٨٥٨    ٩,٣٥٠,٤٦٢    ٧,٦٤٢,٨٦٤      ٤,١٢١,٧٨٤    عموالت مقبوضة
    ٧٩٧,٦٨٧,٤٦٣    ٨٤٦,٠٢٧,١    ٤٥٨,٣٥٣,٤    ٠٨٨,٢٠٤,٥٢   ٣٦٣,٠٥٧,١٣٢    ٣٣٩,٣٥٢,١٩   ٦٠٢,٧٨٩,١١   ١٣٣,١٠٣,١١  صايف اإليرادات
  )  ١٠٦,٨٦٧,٧٣٤(  )  ٢٥,٠٠٠(  )  ١٠١,٨٧٥(  )  ٥٣,٥٠٧,٥٤٦(  ) ٥١,٨٢٤,٦٢٥(  )  ١٦٨,٩٨٨(  )  ١٢,٧٠٠(  ) ١,٢٢٧,٠٠٠(  عة بعد ترتيل حصة معيدي التأمنياملطالبات املدفو

    ١١,٤٣٧,٤٩٢    -       -       ١٠,٣٣٣,٠٩٢     ١,١٠٤,٤٠٠    -       -       -     قيد التسوية يف بداية السنةطالبات صايف امل
   يبلغ عنهااليت حدثت وملطالبات صايف امل
    ١,٧١٥,٦٢٤    -       -       ١,٥٤٩,٩٦٤      ١٦٥,٦٦٠    -       -       -        يف بداية السنة  
  اليت حدثت ومل يبلغ عنهاطالبات صايف امل
  )   ١١,٩٧٦,٤٦٩(    -       -     )   ٧٨٠,٣٣٥(  ) ١١,١٩٦,١٣٤(    -       -       -       يف اية السنة  

  )   ٥٦٢,٧٨٧٧٩,(    -       -     )   ٤,٤٢١,٨٩٤(   ) ٧٤,٦٤٠,٨٩٣(    -       -     )  ٥٠٠,٠٠٠(  صايف املطالبات قيد التسوية يف اية السنة
  )  ٨٧٤,٢٥٣,١٨٥(  )  ٠٠٠,٢٥(  )  ٨٧٥,١٠١(  )  ٧١٩,٨٢٦,٤٦(  )٥٩٢,٣٩١,١٣٦(  )  ٩٨٨,١٦٨(  )   ٧٠٠,١٢(  ) ٧٢٧,٠٠٠,١(    إمجايل املطالبات
  )  ٧٨٥,٠٥٠,٦٧(  )  ٥٨٢,٦٩٦(  )  ١١,٣٦١,٨١(  )  ٦٢,٨٧٦,٧١(  ) ٦٨,٩١٨,٢١٧(  )  ٥,٥٤٢,١٧١(  ) ١٧٢,٥,٦٤٢(  )  ١٢٦,٨٩٤(    عموالت مدفوعة

    ١٣٦,٤٩٣,١٩٣    ٣٣١,١,٢٣٨    ٧٢,٩٩٤,٦٦    ٣٢,٥٠٠,٦٥  ١٥٧,٧٤٧,٣٢٣    ١٩٣,١٣,٦٢٨    ٧٣٠,٦,١٣٤    ٢٣٩,٢٤٩,٩   صايف أرباح فروع التأمني
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  : املخاطروإدارةلقيمة العادلة ا - ١٢

  :إدارة خماطر رأس املال   )أ( 
 من تكلفة رأس املال عتبار كالًخذ بعني اإلاأل بالشركة تقوم ، كجزء من املراجعة.ل على أساس سنويعة بنية رأس املاتقوم الشركة مبراج
  .واخلطر املرافق له

  .وحقوق املسامهني) حسابات شركات التأمني وإعادة التأمني وذمم دائنة ألطراف مقربة(بنية رأس املال للشركة تتألف من ديون 
   :نسبة الديون إىل حقوق املسامهني

  
      كانون األول٣١كما يف     
    ٢٠٠٧      ٢٠٠٨    
  .س.ل      .س.ل    

  ٣٩,٤٠٤,٣٦٧    ٥٣,٨٩٦,٤١٣  شركات التأمني وإعادة التأمني حسابات  
     ٢,٣٦٦,٥٨٧    ٤,٩٠٤,٤١٥  ذمم دائنة ألطراف مقربة  
    ٤١,٧٧٠,٩٥٤    ٥٨,٨٠٠,٨٢٨  صايف الدين  

  ٩٣٧,٤٧٤,٤٦٣    ١,٠٥٢,٩٥٩,٤٩٧  حقوق املسامهني  
  %٤,٥    %٥,٥  ون إىل إمجايل حقوق الشركاءنسبة الدي  

  
  :القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية    )ب( 

  . بتاريخ امليزانية املطبقةال يوجد فـرق جوهري بني القيمة الدفتريـة والقيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية 
  
  :ادارة خماطر التأمني   )ج(

  :خماطر التأمني   

ـ ـميكن إدارة خماطر التأم  . لبات التأمينية ا توقيت و قيمة املط     اليت يولدها عدم التأكد من حدوث و       ر التأمني هي املخاطر   إن خماط      ن ـني م
  . املتوقعةاملطالبات الفعلية مقابل املطالباتخالل متابعة كمية و تكوين اإلنتاج اجلديد، متابعة صحة التسعري ومتابعة     

 ذات قيم غري مؤكدة نظـراً إىل طبيعـة          مطالباتبع ذلك من    حتمال حتقق حدث مؤمن عليه وما يت      قد تأمني ا  يعترب اخلطر مبوجب أي ع        
  .عقد التأمني، يكون حتقق هذا اخلطر مفاجئاً وبالتايل ال ميكن حدوثه      

ـ   الفعليةاملطالباتإن اخلطر األساسي الذي تواجهه شركات التأمني مبوجب عقودها التأمينية هو أن تفوق               ةـ و تسديدات املنـافع القيم
 بأخطار سيئة أو غـري      مالئم لألخطار ووضع غري املناسبة واالكتتاب     املذكورة حتت بند املطلوبات التأمينية إضافة إىل احتمال تسعري غري            
ث تأمني مفـاجئ وختتلـف       واملنافع وحدا تتعدى املبالغ اليت كانت مقدرة أن وقوع حواد          املطالباتقابلة للتأمني بناء عليه، فإن تواتر        
  . واملنافع من سنة إىل أخرى عن التقديرات املتوقعةاملطالباتاألرقام الفعلية ومبالغ  

 أي من تكويناا وقد طـورت       ىأضف إىل ذلك أنه كلما تنوعت احملفظة التأمينية ، كلما كانت أقل عرضة للتأثر بالتغريات اليت تطرأ عل                     
قاعدة األخطار  ن تلك الفئات لتوسيع     بعقود التأمني لتنويع األخطار التأمينية اليت تقبل ا و ضمن كل فئة م            الشركة استراتيجية االكتتاب        
  .بغية ختفيض نسبة التغري يف النتيجة املتوقعة    
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 عاجلـة فعالـة   تدير الشركة أخطارها من خالل استراتيجية اكتتاب سليمة ومعاهدات إعادة تأمني ذات فئة ممتازة و معاجلة احلوادث م                    
  .وتضع الشركة األسس االكتتابية اليت توفر املعايري املالئمة الختيار األخطار 

، البحـري   %١فرع احلياة   :  على فروع التأمني يف الشكل التايل      ٢٠٠٨ كانون األول    ٣١لسنة املنتهية يف    لو قد توزعت احملفظة التأمينية      
  %.٠,٥، احلوادث العامة %٠,٥اهلندسي، %٣، الصحي %٩٠، السيارات %٢، احلريق %٣

  ، البحـري  %٢فرع احليـاة  :  على فروع التأمني بالشكل التايل   ٢٠٠٧ كانون األول    ٣١توزعت احملفظة التأمينية للسنة املنتهية يف        بينما
    %. ١و احلوادث العامة  % ١، اهلندسي  %٨، الصحي % ٧٩، السيارات % ٤، احلريق % ٥

 القاضي بتحديد نسبة أقساط التأمني اإللزامي       ٢٠٠٧ الثاين  تشرين ٢٠ تاريخ   ١٣١/١٠٠مني القرار رقم    أصدرت هيئة اإلشراف على التأ    
   .٢٠٠٨الثاين   كانون١من إمجايل أقساط التأمني، ابتداءاً من  % ٤٥للسيارات مبا ال يتجاوز 

          

  :خماطر إعادة التأمني     
 كما هو معمول ذلك  الكبرية، واملطالباتى، لتقليص املخاطر املالية النامجة عن برام عقود إعادة تأمني مع شركات أخرإقامت الشركة ب

  .به يف باقي شركات التأمني
 ويتمحور اهتمامها حول األخطار االئتمانية النامجة عن التوزع تقوم الشركة بتقييم الوضع املايل لشركة إعادة التأمني املتعاقدة معها

  .ليات لشركات إعادة التأمنياجلغرايف وطبيعة األنشطة والفعا
 توفر هلا القدرة ملواجهة األخطار بأسعار منافسة ومتكنها من االحتفاظ باحلد األمثل من دخلت الشركة  يف معاهدات إعادة تأمني اليت

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

اد تأمينها حىت الشركة ملتزمة جتاه املؤمنني باحلصة املع وتبقى .جتاه املؤمننيمن التزاماا  الشركة تعفيادة التأمني ال إن عقود أقساط إع
  .االتأمني بالتزاماإعادة يف حال عدم وفاء شركة 

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

  
  :خماطر السيولة  
 عند استحقاق أي دفعة هلذه الغاية، .ن إدارة خماطر السيولة تتمثل بالتأكد من توفر سيولة كافية لإليفاء بااللتزامات املترتبة على الشركةإ

  .فإن الشركة تقوم بقياس التدفق النقدي املتوقع بالنسبة للموجودات و املطلوبات على حد سواء و ذلك بشكل دوري  
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  :  االئتمانر خماط  
إن متابعة خماطر التسليف هي من مسؤولية الشركة اليت .  جتاه الشركةمبعدم إمكانية املدينني من الوفاء بالتزاما االئتمانتتمثل خماطر   
سام الشركة تتبع مبادئ  توجيهية صارمة تأخذ بعني االعتبار معدل التصنيف األدىن للمقترضني و التنويع يف خماطر التسليف يف كافة أق  
  .املعرضة لتلك املخاطر و خاصة قسمي االستثمارات و إعادة التأمني  

  
  :خماطر معدل الفائدة  

حتدث يف معدالت الفوائد السوقية واليت هلا تأثري مباشر على املوجودات املنتجة للفوائد قد تنشأ هذه املخاطر من التغريات اليت 
الفائدة يف احلسابات املصرفية املنتجة للفوائد واحلسابات امدة ملعيدي التأمني اخلاضعة  خماطر تنحصر .واملطلوبات اخلاضعة للفوائد

  .للفوائد
  

  :خماطر العمالت   
  .التقلبات يف أسعار صرف العمالت قد يؤثر على قيمة املوجودات واملطلوبات املاليةأن احتمال  هذه املخاطر من تنشأ

  
  

  :االلتزامات الطارئة  -٢٢

عارف عليه يف اجلمهورية العربية السورية فإن الشركة تقوم بعملياا وفق التطبيقات املوضوعة من قبل السلطات املالية و التنظيمية كما هو مت
 و برأي اإلدارة فإن أي دراسة ضريبية الحقة  منذ تأسيسهامل يتم دراسة أعمال الشركة ضريبيا. ومن قبل هيئة اإلشراف على التأمني السورية

  .دي إىل أعباء ضريبية إضافيةلن تؤ
 
  
  :املوافقة على البيانات املالية  -٣٢

  .٢٠٠٩ شباط ١٥ يف اجتماعه املنعقد يف ٢٠٠٨ األول كانون ٣١ يف على البيانات املالية للفترة املنتهية جملس اإلدارة وافق




