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  )م.م.ش(سورية _ شركة المشرق العربي للتأمين  إلى مساهمي المالية المرحليةالقوائم فحص تقرير حول 
 
 

 المقدمة
والتي  ")الشركة) ("م.م.ش( سورية -لشركة المشرق العربي للتأمين   المرفقـةالمختصرةفحصنا القوائم المالية المرحلية  لقـد

التغيرات في حقوق المساهمين و القوائم المرحلية للدخلو 2008 حزيران 30كما في   المرحلية العموميةتتكون من الميزانية
 عن إعداد وعرض هذه مسؤولمجلس اإلدارة ن إ  .شهر المنتهية في ذلك التاريخ واإليضاحات حولهاأ ستةللوالتدفقات النقدية 

مالية السورية ولمعيار  وفقاً لألنظمة والتعليمات الصادرة عن هيئة األوراق واألسواق الالمختصرةالقوائم المالية المرحلية 
هي إظهار نتيجة فحص هذه ان مسؤوليتنا )/.  التقارير المالية المرحلية (34معيار المحاسبة الدولي /المحاسبة المالية الدولي 
  . بناء على الفحص الذي قمنا بهالمختصرةالقوائم المالية المرحلية 

 
 

 فحصال نطاق
فحص المعلومات المالية المرحلية من قبل مدقق  "2410بعمليات الفحص تم فحصنا وفقاً للمعيار الدولي الخاص لقـد 

إن عملية الفحص تتمثل بشكل أساسي في القيام بإستفسارات من األشخاص المسؤولين عن األمور ". الحسابات المستقل للمنشأة
بكثير من نطاق أعمال التدقيق إن نطاق أعمال الفحص أقل .  المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات أخرى

التي تتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية والتي تهدف اساساً إلى إبداء الراي حول القوائم المالية ككل، وعليه فإننا ال نبدي مثل هذا 
 .الرأي

 
 النتيجـة

 المرفقة لم يتم إعدادها من المختصرة  المالية المرحليةالقوائم تجعلنا نعتقد بأن يتبين لنا وجود أية أمورلم  ،بناء على فحصنا
   .34لمعيار المحاسبة الدولي  الجوهرية وفقاًكافة النواحي 
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  )م.م.ش( سورية - للتأمين المشرق العربيشركة 

   الدخل المرحلي قائمة
 )ةغير مدقق( 2008 حزيران 30 أشهر المنتهية في ةستلل
  )بالليرة السورية(
  
  
   أشهر المنتهية فيلستةل    
  2007 حزيران 30   2008 حزيران 30  إيضاح  
          

          اإليرادات
       

 13,149,060   246,939,723    أقساط مكتتبة
 (7,649,098)   (55,188,504)    حصة معيدي التأمين

 5,499,962    191,751,219    المكتتبةصافي األقساط 
 (3,167,101)   )80,516,068(    أقساط غير مكتسبة

 2,332,861    111,235,151    صافي األقساط المكتسبة          
          

 1,937,494  17,912,576    إيرادات العموالت
 4,270,355  129,147,727    إجمالي اإليرادات          
          

          المصروفات
 (107,140)   (42,675,414)    التعويضات المتكبدة          

 (533,715)  )32,007,008( 12  مصاريف العموالت
 (25,491,117)  )38,233,010(    المصاريف العمومية واإلدارية

 -  (6,428,859)    أخرى
 (21,861,617)   9,803,436 8  صافي ربح االكتتاب          
          

 (6,811)  -    خسائر بيع موجودات ثابتة
 (705,730)  (2,638,719)     غير المتحققة الخسائر الناتجة عن تغييرات أسعار الصرف

 31,899,900  32,387,300    إيرادات الفوائد
          

 9,325,742   39,552,017    الربح قبل الضريبة
  3,275,982   (6,867,002) 3  ضريبة الدخل

          
 12,601,724  32,685,015    ربح الفترة

          
  7.41  19.23 5  الربح األساسي للسهم والمخفض للفترة

  
  
  
 
  
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
  

 .المختصرة المرحلیة قوائمھذه ال تشكِّل جزءًا من 13 إلى 1اإلیضاحات المرفقة من 
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  )م.م.ش( سورية - للتأمين المشرق العربيشركة 

  المرحلية  العموميةزانيةالمي
  2008 حزيران 30كما في 

  )بالليرة السورية(
  

  2007 كانون األول 31   2008 حزيران 30  
)ةغير مدقق(   )مدققة(    
 بالليرة السورية  بالليرة السورية إيضاح 

     الموجودات
 65,706,403  16,838,203 7 نقد وأرصدة لدى المصارف

 838,785,721  955,900,000 7 إيداعات مصرفية
 17,003,915   44,908,092  ذمم مدينة ناشئة من عقود تأمين وعقود إعادة تأمين

 14,084,128  33,066,874  حصص إعادة التأمين من األقساط غير المكتسبة
 25,000,000  25,000,000 6 وديعة مجمدة

 12,724,980  18,294,961  ممتلكات ومعدات
  9,309,365  8,987,891      موجودات غير ملموسة

 22,310,925   90,586,348  ذمم أخرى
 1,004,925,437  1,193,582,369   إجمالي الموجودات _________    
     
       والمطلوباتالمساهمينحقوق      

      المساهمينحقوق 
 850,000,000  850,000,000   رأس المال المدفوع

 2,961,122  2,961,122    قانونيإحتياطي
 2,961,122  2,961,122   إختياري إحتياطي
 23,675,048  56,360,063   مدورةأرباح 

     
 879,597,292  912,282,307   المساهمينإجمالي حقوق 

      المطلوبات     
     المطلوبات الناشئة عن عقود التأمين

 60,158,467  159,191,441      مكتسبةاحتياطي أقساط غير 
 167,779  633,619 11  حسابي احتياطي

 12,430,894  44,964,088  9 مطالبات تحت السداد
     
  204,789,148  72,757,140 
     

 13,704,256   21,249,807   مطلوبات لشركات إعادة التأمين
 11,821,194  26,740,288    إعادة التأمينمبالغ محتفظ بها حسب إتفاقيات

 25,252,314   24,609,672    مطلوبات أخرى
 1,793,241  3,911,147 3 ضريبة الدخل مستحقة الدفع

     
 52,571,005   76,510,914  مجموع المطلوبات

     
 1,004,925,437  1,193,582,369    والمطلوباتالمساهمينإجمالي حقوق 

     
 
  

  عزت االسطواني السيد    صائب نحاس السيد
  المـدير العـام    رئيس مجلس اإلدارة

 
 
 
 
 

  .المختصرة المرحلية قوائمهذه ال تشكِّل جزءاً من  13 إلى1اإليضاحات المرفقة من 
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  )م.م.ش( سورية - للتأمين المشرق العربيشركة 

  ساهمينالم التغيرات في حقوق قائمة
 )ةغير مدقق( 2008 حزيران 30 أشهر المنتهية في ةللست

  )بالليرة السورية(
  
  

 إحتياطي     قانونيإحتياطي    رأس المال المدفوع    
  إختياري

  اإلجمالي    األرباح المدورة  

                      
 879,597,292  23,675,048  2,961,122  2,961,122   850,000,000    2008 الثاني كانون 1الرصيد في 

             
 32,685,015  32,685,015   -   -   -    ربح الفترة

                      
                      

 912,282,307  56,360,063  2,961,122  2,961,122   850,000,000    2008 حزيران 30الرصيد في 
 

  849,986,072   (13,928)   -   -   850,000,000    2007 الثاني كانون 1الرصيد في 
             

 12,601,724  12,601,724   -   -   -    ربح الفترة
                      
                      

 862,587,796  12,587,796   -   -   850,000,000    2007 حزيران 30الرصيد في 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  .المختصرة المرحلية قوائمن هذه الم تشكِّل جزءاً  13 إلى 1اإليضاحات المرفقة من 
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  )م.م.ش( سورية - للتأمين المشرق العربيشركة 

   التدفقات النقديةقائمة
  )ةغير مدقق( 2008 حزيران 30 أشهر المنتهية في ةللست

  )بالليرة السورية(
  
  
    

  2008 حزيران 30  إيضاح
  

  2007 حزيران 30
          األنشطة التشغيلية
 9,325,742   39,552,017    الربح قبل الضریبة

          :التعديالت
  340,238    1,982,004    كات و اإلطفاءاتاالستهال             

 705,730   2,638,719    المتحققة غير  الناتجة عن تغييرات أسعار الصرفالخسائر   
 6,811    -    خسائر بيع ممتلكات ومعدات   
  (19,414,279)    (25,756,179)    إيرادات فوائد مستحقة   
 (1,914,083)   )18,982,746(    حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة   
 5,081,184    99,498,814     احتياطي أقساط غير مكتسبةالحركة في   
              98,932,629   (5,868,657) 
          

 (3,055,665)   )27,904,177(     أقساط وأرصدة تأمين تحت التحصيل   
  8,128,682    )42,519,244(    ذمم مدينة أخرى    

 -   )395,000,000(        ودائع لدى البنوك
 51,000    32,533,194     احتياطي تعويضات تحت التسوية  
 2,589,606    7,545,552     ذمم شركات تأمين وإعادة تأمين  
 1,827,797    14,919,094    مبالغ محتفظ بها حسب اتفاقيات إعادة التأمين   
 2,922,234   )642,643(    ةذمم وأرصده دائن   
      )4,749,096(    لمدفوعةضريبة الدخل ا   
 األنشطة الناتجة من) المستخدمة في(صافي التدفقات النقدية           

 6,594,997   )316,884,691(    التشغيلية

          األنشطة االستثمارية          
 (7,998,714)   )6,814,822(    معدات   شراء ممتلكات و

 (6,371,741)   (415,689)       شراء برامج كمبيوتر
  30,000  -    ائد بيع ممتلكات ومعدات   عو

 (14,340,455)   )7,230,511(    صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية          
          

  (7,745,458)    )324,115,202(     في النقد وما في حكمهالنقص
                     الناتجة عن تغيرات أسعار الصرفالخسائرأثر             

  (705,730)   )2,638,719(    غير المتحققة                                       

  343,712,663     429,492,124 7   كانون الثاني 1النقد وما في حكمه كما في    
  335,261,475     102,738,203 7   حزيران 30النقد وما في حكمه كما في           
          
  
  
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 .المختصرة المرحلية قوائمن هذه الم تشكِّل جزءاً  13 إلى 1اإليضاحات المرفقة من 
 



  )م.م.ش(  سورية-  للتأمينشركة المشرق العربي
  المختصرةالقوائم المرحلية حول  إيضاحات

  )غير مدققة (2008 حزيران 30في كما 
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 نشاط الشركة .1
  

مسجلة في الجمهورية العربية السورية كشركة مساهمة مغفلة وقد ") الشركة(" م.م. ش سورية-شركة المشرق العربي للتأمين 
، والمسجلة في السجل 2004 للعام 68 والمرسوم التشريعي رقم 2005 للعام 43يسها بموجب المرسوم التشريعي رقم تم تأس

صدر أمر المباشرة . 1949 للعام 149 الصادر وفقاً للقانون التجاري رقم 2006 أيلول 12 بتاريخ 14721التجاري رقم 
  .اف على التأمين من قبل هيئة اإلشر2006 تشرين الثاني 12باألعمال في 

أخطار الحياة والحريق والحوادث من غايات الشركة أن تقوم بتقديم كافة أنواع التأمين القصيرة والطويلة األجل والتي تغطي 
ضافة إلى استثمار رأس المال والممتلكات في مختلف مجاالت االستثمار المالي واألخطار البحرية وأية أخطار أخرى باإل

  .والعقاري

 ليرة 500 سهم، القيمة االسمية لكل منها 1,700,000 ليرة سورية مقسم إلى 850,000,000 المال المدفوع للشركة يبلغ رأس
.  صالحية فردوس خلف مرآب فندق الشام بناء ابن زيدون– دمشق –سورية : إن مكتب الشركة الرئيسي المسجل هو. سورية

  .من أسهم الشركة % 40ة المتحدة  اإلمارات العربي-تمتلك شركة المشرق العربي للتأمين

 
  
 أهم السياسات المحاسبية .2
  

إن . الخاص بالتقارير المالية المرحلية) 34( وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم المختصرة المالية المرحلية القوائمأعدت 
 المالية القوائمسات المتبعة في إعداد  تتوافق مع السياالمختصرة المالية المرحلية القوائمالسياسات المحاسبية المتبعة في إعداد 

  .2007 كانون األول 31السنوية للسنة المنتهية في 

  

 المالية السنوية القوائم ال تحتوي على كافة المعلومات و اإليضاحات المطلوبة إلعداد جميع المختصرة المالية المرحلية القوائم
كما . 2007 كانون األول 31 المالية السنوية للشركة كما في القوائمأ مع وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية، و يجب أن تقر

 ال تمثل بالضرورة نتائج األعمال المتوقعة للسنة المنتهية 2008 حزيران 30 أشهر المنتهية في ةستالأن نتائج األعمال لفترة 
 .    2008 كانون األول 31في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  )م.م.ش(  سورية-  للتأمينشركة المشرق العربي
  المختصرةالقوائم المرحلية حول  إيضاحات

  )غير مدققة (2008 حزيران 30في كما 
  

6 

 
  
 ضريبة الدخل مستحقة الدفع .3

 :ضريبة الدخل مستحقة الدفع كما يليتم احتساب 
  
  2008 حزيران 30    

  )غير مدققة(
  )بالليرة السورية(    
    

  39,552,017   الربح قبل الضريبة
     ينزل

 (821,151)   (*) اهتالك مصاريف التأسيس
 -   ايرادات الفوائد

 38,730,866   الضريبيالربح 
 %15   ضریبةنسبة ال

  5,809,630   لفترةل ضريبة الدخل مصروف
 1,057,372   ضريبة دخل سنوات سابقة 

 6,867,002   ضريبة الدخل مصروف
 1,793,241   رصيد ضريبة الدخل في بداية الفترة

 (4,749,096)   ضريبة الدخل المدفوعة
    

 3,911,147  ضريبة الدخل مستحقة الدفع 
  

  .الكها على فترة خمس سنواتر من ضمن مصاريف التأسيس ويتم اهتعتبر كلفة عملية اإلصداألغراض الضريبة (*) 
 
  
  حصة معيدي التأمين من التعويضات المتكبدة .4
 

 7.5    على أساس( IBNR )قامت الشركة باحتساب حصة معيد التأمين من المطالبات المفترض أنها وقعت ولم يبلغ عنها 
 .ينها من حجم األقساط المعاد تام% 
  
  
  لفترةل األساسي للسهم والمخفض الربح .5
  
السهم الواحد من خالل قسمة صافي ربح للفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة على ربح  ب  استحم ا تي

  :الشكل التالي
  
 أشهر المنتهية ةللست  

  2008 حزيران 30في 
  )ةغير مدقق(

 أشهر المنتهية ةللست  
  2007 حزيران 30في 

  )ةغير مدقق(
  )بالليرة السورية(    )بالليرة السورية(  
        

 12,601,724  32,685,015  ربح الفترة
        

 1,700,000   1,700,000  المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة
        

  7.41  19,23  الربح األساسي للسهم والمخفض للفترة
  

لسهم مطابقة للحصة األساسية بسبب عدم إصدار الشركة أية أدوات مالية لها تأثير علـى ربـح                ا  لربح ضةإن الحصة المخف  
  .السهم عند ممارستها



  )م.م.ش(  سورية-  للتأمينشركة المشرق العربي
  المختصرةالقوائم المرحلية حول  إيضاحات

  )غير مدققة (2008 حزيران 30في كما 
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  وديعة ضمان .6
  

 ليرة سورية لصالح هيئة اإلشراف على التأمين كما هو منصوص بتعليماتها، حيث 25,000,000تم إيداع وديعة ضمان بمبلغ 
 ليرة سورية كضمانة لكل نوع تأمين تنوي الـشركة أن           2,000,000لتأمين أن تودع مبلغاً وقدره      تطلب الهيئة من شركات ا    

 . ليرة سورية لكافة أنواع التأمين25,000,000تقوم به، على أن ال تتجاوز هذه الضمانة مبلغ 
  
  
  هحكمالنقد وما في  .7
  

        
    2008   حزيران 30  

  )غير مدققة(
   2007 كانون األول 31  

  )ةمدقق(
     

 838,785,721  955,900,000  ودائع ألجل
 65,706,403   16,838,203  حسابات جارية

  972,738,203   904,492,124  
  
  

  :إن مبلغ النقد وما في حكمه المدرج في بيان التدفقات النقدية يتألف ممايلي
 

        
    2008   حزيران 30  

  )غير مدققة(
   2007 كانون األول 31  

  )مدققة(
     

ودائع ألجل ذات فترة استحقاق أصلية ال تزيد عن ثالثة 
  363,785,721        85,900,000  أشهر 

 65,706,403   16,838,203  حسابات جارية 
  102,738,203  429,492,124 
 
  
  



  )م.م.ش(  سورية-  للتأمينشركة المشرق العربي
  المختصرةالقوائم المرحلية حول  إيضاحات

  )غير مدققة (2008 حزيران 30في كما 
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  بيانات القطاعات   .8
  

هذه القطاعات ). بحري، سيارات، حريق، مشاريع وحوادث عامة، حياة، صحي (رئيسيةتأمين  قطاعات ستة إلى شركةتم توزيع أنشطة الفي الجمهورية العربية السورية، وألغراض اإلدارة تعمل الشركة في قطاع التأمين 
 للستة أشهر المنتهية في  إجمالي األقساط المكتتبة وصافي األقساط المكتتبة وصافي دخل اإلكتتاب        تحليلل أدناه    يوضح الجدو  . تقاريرها حول معلومات قطاعات األعمال الرئيسية      شركة ال  إدارة بني عليه تهي األساس الذي    

  :  كما يلي2008 حزيران 30
  

    حزيران30هية في ت أشهر المنللستة                      
2008    

*تأمين سيارات  تأمين بحري  )غير مدققة(  مشاريع وتأمين     تأمين حريق    
  دث العامةحوا

  المجموع   تأمين صحي    تأمين على الحياة  

                       
 246,939,723  8,777,959  1,056,031  16,060,057  9,533,098  177,368,515  34,144,063 أقساط مكتتبة

 )55,188,504(  (6,643,074)  (128,655)  (14,823,282)  (8,799,151)  (1,250,000)  (23,544,342) حصة معيدي التأمين
 191,751,219  2,134,885  927,376  1,236,775  733,947  176,118,515  10,599,721 صافي األقساط المكتتبة

 )80,329,733(  (853,954)  -  (59,746)  (221,219)  (76,585,087)  (2,609,727) أقساط غير مكتسبة
 )186,335(  -  (186,335)  -       احتياطي حسابي

 111,235,151  1,280,931  741,041  1,177,029  512,728  99,533,428  7,989,994 افي األقساط المكتسبةص
               بيانات القطاعات
 17,827,955  1,877,783  1,566  4,562,732  3,065,391  -  8,320,483  إيرادات العموالت

 84,621  84,621  -  -  -  -  -  أرباح معاهدات
              

  129,147,727   3,243,335  742,607  5,739,761  3,578,119  99,533,428  16,310,477  إجمالي اإليرادات
              

 )42,675,414(  (853,104)  -  (277,020)  93,678  (40,723,402)  (915,566) التعويضات المتكبدة
 (32,007,008)  (263,372)  (51,712)  (994,596)  (809,938)  (24,104,784)  (5,782,606) مصاريف العموالت

 )38,233,010(  (1,359,068)  (163,502)  (2,486,535)  (1,475,984)  (27,461,488)  (5,286,433)  المصاريف العمومية واإلدارية
 (6,428,859)  1,165,017)  (8,528)  (158,356)  (102,078)  (4,705,837)  (289,043) أخرى

 9,803,436  )397,226(  518,865  1,823,254   1,283,797  2,537,917  4,036,829  االكتتاب) خسارة(صافي ربح 
     
  من حجم األقساط االجمالية %  45سيارات  ما يعادل  ا على أن يكون الحد األقصى الذي يجوز ألي شركة من شركات التأمين السورية أن تكتتب به في فرع التأمين االلزامي لل. م/131/100نص قرار الهيئة رقم *   
  .2008 حزيران 30من حجم األقساط االجمالية للشركة بتاريخ % 65 ، بينما شكل فرع التأمين االلزامي للسيارات ما يعادل )الزامي-السيارات( فيها االشركة في جميع فروع التأمين بماتحققها   التي 



  )م.م.ش(  سورية-  للتأمينشركة المشرق العربي
  المختصرةالقوائم المرحلية حول  إيضاحات

  )غير مدققة (2008 حزيران 30في كما 
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  )تتمة(بيانات القطاعات   .   8
  

  : كما يلي2007 حزيران 30 إجمالي األقساط المكتتبة وصافي األقساط المكتتبة و دخل اإلكتتاب للستة أشهر المنتهية في تحليليوضح الجدول أدناه 
  

                      
    2007  حزيران30 أشهر المنهية في للستة

 ع ومشاريتأمين     تأمين حريق   تأمين سيارات  تأمين بحري  )غير مدققة(
  حوادث العامة

  المجموع   تأمين صحي    تأمين على الحياة  

                       
 13,149,060  -  -  2,451,113  3,351,943  5,589,177  1,756,827 أقساط مكتتبة

 (7,649,098)  -  -  (2,046,412)  (3,171,043)  (1,250,000)  (1,181,643) حصة معيدي التأمين
 5,499,962  -  -  404,701  180,900  4,339,177  575,184 صافي األقساط المكتتبة

 )3,167,101(  -  -  (507,771)  (72,360)  (2,461,909)  (125,061) أقساط غير مكتسبة
 -  -  -  -  -  -  - احتياطي حسابي

  1,877,268  450,123 صافي األقساط المكتسبة
 

108,540  )103,070(  -  -  2,332,861 
               ات القطاعاتبيان

 1,937,494  -  -  529,865  963,938  -  443,691  إيرادات العموالت
 4,270,355  -  -  426,795  1,072,478  1,877,268  893,814  إجمالي اإليرادات

                            
 )107,140(  -  -  -  -  (107,140)  - التعويضات المتكبدة

 )533,715(  -  -  (421,823)  (95,295)  (6,500)  (10,097)  العموالتمصاريف
  )725,491,11(  -  -  (4,751,792)  (6,498,166)  (10,835,327)  (3,405,832)  المصاريف العمومية واإلدارية

              
 )721,861,61(  -  -  (4,746,820)  )35,520,98(  )9,071,699(  )2,522,115(  االكتتاب) خسارة(صافي ربح 



  )م.م.ش(  سورية-  للتأمينشركة المشرق العربي
  المختصرةالقوائم المرحلية حول  إيضاحات

  )غير مدققة (2008 حزيران 30في كما 
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   2008 حزيران 30    
  )غير مدققة(

  حصة معيدي التأمين    اإلجمالي    
  )بالليرة السورية(    )بالليرة السورية(    

     
 )4,183,606(  35,003,082  ةقالتعويضات المعل

 1,018,090  )12,090,630(  التعويضات المدفوعة
 )4,120,839(  29,337,991   (*)بلغ عنها تعويضات لم ي

   52,250,443  )7,286,355( 
 
  

 وذلك كاحتيـاطي  2008 حزيران 30من جملة األقساط المكتتبة خالل الفترة المنتهية في        % 7.5قامت الشركة باحتجاز    (*) 
  .إ.مـ/ 107/100/تعويضات لحوادث مفترضة لم يبلغ عنها وفقاً لقرار هيئة االشراف على التأمين رقم 

  
 

 تعامالت مع أطراف ذات عالقة .10
  

الشركات الشقيقة وكبار المساهمين وأعضاء مجلـس اإلدارة واإلدارة العليـا فـي الـشركة            : إن األطراف ذات العالقة هي    
 . إن شروط وسياسات هذه التعامالت يوافق عليها من قبل إدارة الشركة,والمؤسسات التابعة لهم

  :العالقة والمدرجة في بيان الدخل هي كما يليإن األرصدة لألطراف ذات 
 

 أقساط 
  

 عموالت مدفوعة
 

 
 مصاريف اخرى

يرة السوريةلبال  ليرة السوريةلبا   ليرة السوريةلبا    
      

  اإلمارات العربية المتحدة–شركة المشرق للتأمين 
 

6,942,429 
 

 )1,380,429( 
 

 521,014 
 مجموعة نحاس 

 
10,440,760 

 
-  451,010 

 9,706,891 مساهمون آخرون 
 

 1,810,108 
 

- 
 27,090,080 

 
 429,679 

 
972,024 

  
 

  :إن األرصدة لألطراف ذات العالقة والمدرجة في الميزانية هي كما يلي
 

  2008 حزيران 30 
  )غير مدققة(

 2007 كانون األول 31  
  )مدققة(

    
ت العربية  اإلمارا–مبالغ مستحقة لشركة المشرق للتأمين

  )7,123,654( المتحدة
 

(2,331,007)  
 528,001 مبالغ مستحقة للمساهمين

  
 528,001 

   )6,595,653( 
  

 (1,803,006) 
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 تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسين

 
  :ان تعويضات موظفي االدارة الرئيسين خالل الفترة كانت كما يلي

 
  2008 حزيران 30 

)غير مدققة(  
  2007 حزيران 30  

  )غير مدققة(
    

 4,368,321   12,554,554 رواتب و مزايا قصيرة األمد
 12,554,554   4,368,321 

 
  االحتياطي الحسابي 11 .    

  
  لألسس الفنية التياحتياطي حسابي يتم تقديره بمعرفة خبير اكتواري وفقاً       ا على احتساب     . م /54/100نص قرار الهيئة رقم     
من أقساط التأمين على الحياة عوضا % 60ا االحتياطي على أساس وقد قامت الشركة باحتساب هذ و   ,يعتمدها مجلس اإلدارة  

 .خبير اكتواريعن االستعانة ب
 
  العموالت المدفوعة 12 .     
 

وب المبيعات أو المسوق لمنتجات الشركة ص على أن يكون الحد األقصى لتعويض أو مكافئة مند/ 846نص قرار الهيئة رقم 
هناك بعض العمالء الذين تخطـت   بينما ,خالل الشهر أو السنة بما ال يزيد عن ثالثة أو أربعة أمثال الراتب األساسي المحدد         

 .تعويضاتهم هذه الحدود المقررة من الهيئة
 
 

 رقام المقارنةأ13 .    
 

 حزيران 30 لتتماشى مع تصنيفات الفترة المنتهية في 2007 كانون أول 31ما في   تمت إعادة تصنيف أرقام المقارنة التالية ك      
  : بحيث لم تؤثر على األرباح أو على حقوق المساهمين كما يلي2008

  
 ".مطالبات تحت السداد"الى " مطلوبات لشركات إعادة التأمين"ليرة سورية من 529,033 مبلغ  -
  


