






سوریة (ش.م.م)-شركة المشرق العربي للتأمین 

(غیر مدققة)المرحلیة المختصرةیةالمالالبیانات

2013حزیران30 
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سوریة (ش.م.م)-شركة المشرق العربي للتأمین 
بیان الدخل الشامل المرحلي

2013حزیران 30أشھر المنتھیة في للستة

من ھذه 16إلى 1اإلیضاحات المرفقة من إن  .المرحلیة المختصرة وتقرأ معھاالمالیةالبیاناتتشكِّل جزءاً

2

حزیران30للستة أشھر المنتھیة فيحزیران30للثالثة أشھر المنتھیة في
2013201220132012إیضاح

غیر مدققةغیر مدققةغیر مدققةغیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

التأمینإیرادات
127,863,608146,590,346255,856,042282,499,027أقساط مكتتبة

(65,775,113)(67,451,741)(28,451,650)(29,986,437)حصة معیدي التأمین
97,877,171118,138,696188,404,301216,723,914صافي األقساط المكتتبة

7,833,05114,442,71533,263,32435,183,061غیر المكتسبةالحركة في األقساط صافي 
105,710,222132,581,411221,667,625251,906,975صافي األقساط المكتسبة

4,834,2257,229,4408,628,55310,239,232إیرادات عموالت إعادة التأمین
110,544,447139,810,851230,296,178262,146,207إجمالي إیرادات التأمین

التأمینمصاریف
(204,407,554)(259,815,935)(119,783,995)(6,226,615)التعویضات المتكبدة
35,573,66177,093,77259,335,705(27,186,349)المتكبدةمن التعویضاتحصة معیدي التأمین

(145,071,849)(182,722,163)(84,210,334)(33,412,964)التعویضات المتكبدةحصة الشركة من
(14,598,589)(14,771,831)(6,642,530)(6,921,693)مصاریف العموالت

(7,448,191)(6,658,867)(3,494,727)(3,017,759)المصاریف التأمینیة األخرى
(1,694,994)(1,535,136)(879,542)(767,181)رسوم ھیئة اإلشراف على التأمین

)168,813,623((205,687,997))95,227,133((44,119,597)إجمالي مصاریف التأمین
66,424,85044,583,71824,608,18193,332,584دخل االكتتابصافي 

)77,395,315((82,674,127))42,425,221((48,726,249)المصاریف اإلداریة والعمومیة
بعد ) التشغیلیة(الخسارةالربح التشغیلي 

15,937,269(58,065,946)1217,698,6012,158,497والعمومیةاإلداریةالمصاریفتخفیض
25,087,56649,482,18950,429,95391,222,025إیرادات الفوائد

(175,861)1,398(175,861)-بیع ممتلكات ومعداتأرباح )خسائر(
7,289,5151,094,56811,062,7602,614,754األرباح الناتجة عن تغییرات أسعار الصرف

50,075,68252,559,3933,428,165109,598,187قبل الضریبةالربح
(16,846,673)(1,512,468)(8,065,854)(1,414,225)3مصروف ضریبة الدخل

48,661,45744,493,5391,915,69792,751,514الفترةصافي ربح
----بنود الدخل الشامل األخرى

48,661,45744,493,5391,915,69792,751,514للفترةالدخل الشامل

ربحلحصة األساسیة والمخفضة للسھم منا
1028.6226.171.1354.56الفترة





سوریة (ش.م.م)-شركة المشرق العربي للتأمین 
المرحليالمساھمینبیان التغیرات في حقوق 
2013حزیران 30للستة أشھر المنتھیة في 

من ھذه 16إلى 1اإلیضاحات المرفقة من إن .المرحلیة المختصرة وتقرأ معھاالمالیةالبیاناتتشكِّل جزءاً
4

اإلجماليالدخل الشامل للفترةاألرباح المدورةاحتیاطي اختیارياحتیاطي قانونيرأس المال المدفوعغیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةسوریةلیرة لیرة سوریة

1,053,503,344-2013850,000,00062,782,30862,782,30877,938,728كانون الثاني 1الرصید في 
1,915,6971,915,697----الدخل الشامل للفترة

2013850,000,00062,782,30862,782,30877,938,7281,915,6971,055,419,041حزیران30الرصید في 

1,250,449,298-2012850,000,00051,878,07451,878,074296,693,150كانون الثاني 1الرصید في 

92,751,51492,751,514----الدخل الشامل للفترة
2012850,000,00051,878,07451,878,074296,693,15092,751,5141,343,200,812حزیران30الرصید في 



سوریة (ش.م.م)-شركة المشرق العربي للتأمین 
بیان التدفقات النقدیة المرحلي

2013حزیران 30للستة أشھر المنتھیة في 

من ھذه 16إلى 1اإلیضاحات المرفقة من إن .المرحلیة المختصرة وتقرأ معھاالمالیةالبیاناتتشكِّل جزءاً
5

حزیران30للستة أشھر المنتھیة في 
20132012

غیر مدققةغیر مدققةإیضاح
لیرة سوریةلیرة سوریة

األنشطة التشغیلیة
3,428,165109,598,187ربح الفترة قبل الضریبة

تعدیالت لبنود غیر نقدیة :
5,423,5035,395,033ستھالكات واإلطفاءاتاإل
175,861)1,398(ممتلكات ومعداتخسارة بیع ربح) (

(91,222,025))50,429,953(إیرادات الفوائد
)35,183,061()33,263,324(احتیاطي أقساط غیر مكتسبةالحركة في

6,000,0003,000,000مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا

)68,843,007()8,236,005(
التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة:

)53,020,922()105,298,271(ذمم مدینة ناشئة من عقود التأمین وعقود إعادة التأمین 
)5,213,130()9,571,377(مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

)25,122,277()15,080,199(احتیاطي تعویضات تحت التسویةحصة معیدي التأمین من 
5,330,138(587,739,121)مدینون آخرون ومصاریف مدفوعة مقدما

104,987,33061,070,077احتیاطي تعویضات تحت التسویة
85,335,95739,806,442إعادة التأمینالتأمین ومطلوبات لشركات

16,423,168)6,683,688(مبالغ محتفظ بھا حسب إتفاقیات إعادة التأمین
)22,573,747(1,583,049دائنون آخرون ومبالغ مستحقة الدفع
-)3,350,437(مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

(1,033,316)-3ضریبة الدخل المدفوعة
7,430,428(604,659,764)األنشطة التشغیلیةنم(المستخدمة في)صافي التدفقات النقدیة

االستثماریةاألنشطة 
(479,967))1,936,838(ممتلكات ومعداتشراء 

-16,000متحصالت بیع ممتلكات ومعدات
174,276,022152,532,353إیرادات الفوائد المقبوضة

)134,394,316(498,744,316ودائع ألجل
-465,500استثمارات متوفرة للبیع
671,565,00017,658,070االستثماریةاألنشطةمنصافي التدفقات النقدیة

تمویلیةاألنشطة ال
-(5,456,150)أرباح موزعة

-(5,456,150)مویلیةاألنشطة التالمستخدمة فيصافي التدفقات النقدیة

61,449,08625,088,498في النقد وما في حكمھالزیادة

59,125,596245,901,551كانون الثاني 1النقد وما في حكمھ كما في 

9120,574,682270,990,049حزیران30النقد وما في حكمھ كما في 



)ش.م.م(سوریة -بي للتأمین شركة المشرق العر
المالیة المرحلیة المختصرةإیضاحات حول البیانات

2013حزیران 30

6

الشركةمعلومات عن.1

("الشركة") مسجلة في الجمھوریة العربیة السوریة كشركة مساھمة مغفلة وقد تم تأسیسھا سوریة ش.م.م-شركة المشرق العربي للتأمین 
14721، والمسجلة في السجل التجاري رقم 2004للعام 68والمرسوم التشریعي رقم 2005للعام 43بموجب المرسوم التشریعي رقم 

للقانون التجاري رقم 2006أیلول 12بتاریخ  ً تشرین الثاني 12. صدر أمر المباشرة باألعمال في 1949للعام 149الصادر وفقا
من قبل ھیئة اإلشراف على التأمین.2006

األساسیة ممارسة التأمین وفق األنواع المرخص لھا بممارستھا.الشركة غایة

بناء ابن زیدون.- خلف مرآب فندق الشام -فردوس - صالحیة–دمشق –إن مكتب الشركة الرئیسي المسجل ھو: سوریة 

% من أسھم الشركة.40اإلمارات العربیة المتحدة - تمتلك شركة المشرق العربي للتأمین

ریخ من قبل مجلس اإلدارة بتا2013حزیران 30صدار البیانات المالیة المرحلیة المختصرة للستة أشھر المنتھیة في إتمت الموافقة على 
.2013أیلول27

المالیةالبیاناتعداد إأسس .2

لمعیار المحاسبة الدولي رقم (البیاناتأعدت اسات ) الخاص بالتقاریر المالیة المرحلیة. إن السی34المالیة المرحلیة المختصرة وفقاً
المالیة السنویة للسنة البیاناتإعدادالمالیة المرحلیة المختصرة تتوافق مع السیاسات المتبعة في البیاناتالمحاسبیة المتبعة في إعداد

.2012كانون األول31المنتھیة في 

المالیة السنویة وفقاًالبیاناتواإلیضاحات المطلوبة إلعداد جمیعالمالیة المرحلیة المختصرة ال تحتوي على كافة المعلومات البیاناتإن
. كما أن نتائج األعمال 2012كانون األول 31المالیة السنویة للشركة كما في البیاناتمالیة الدولیة، ویجب أن تقرأ معلمعاییر التقاریر ال

.  2013كانون األول 31ال تمثل بالضرورة نتائج األعمال المتوقعة للسنة المنتھیة في 2013حزیران30أشھر المنتھیة في الستةلفترة 

لتقدیرات إستخدام ا

القیام بتقدیرات واجتھادات تؤثر في قیمة الموجودات والمطلوبات الشركةیتطلب من إدارة المرحلیة المختصرة إن إعداد البیانات المالیة 
واالجتھادات تؤثر في . كما أن ھذه التقدیرات المفصح عنھاااللتزامات المحتمل أن تطرأ والمالیة في البیانات المالیة المرحلیة المختصرة 

.اإلیرادات والمصاریف والمخصصات وكذلك في التغیرات في القیمة العادلة التي تظھر ضمن بیان الدخل الشامل المرحلي

ي والتالموحدة المرحلیة المختصرةإن الفرضیات الرئیسیة المتعلقة بالتقدیرات المستقبلیة لألحداث غیر المؤكدة في تاریخ البیانات المالیة
ة  ات المالی ي البیان اھرة ف ات الظ قد ینتج عنھا مخاطر ھامة من الممكن أن تؤدي إلى تعدیالت جوھریة في أرصدة الموجودات والمطلوب

ھي كما یلي:ة الموحدة المختصرة خالل الفترة المرحلی

مبدأ االستمراریة.أ
وعلى الرغم من الظروف .أساس مبدأ االستمراریةالعمل علىفي الستمرار على االشركةقدرةبتقدیر مدى الشركةقامت إدارة 

والمتغیرات االقتصادیة المحیطة والتي تحمل في طیاتھا العدید من المؤشرات السلبیة وانعكاساتھا المتجلیة بحالة عدم التیقن 
العمل في المدى المستقبلي لدیھا الموارد الكافیة لتساعدھا على االستمرار بالشركةمتأكدة من أن الشركةفإن إدارة ،المستقبلیة
على أساس مبدأ االستمراریة.المرحلیة المختصرةبناء علیھ، فقد تم إعداد البیانات المالیة المنظور.

القیمة العادلة لألدوات المالیة.ب
األسعار المعلنة المرحلي عن طریق في حال عدم توفر القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة بتاریخ بیان المركز المالي

أو التداول النشط لبعض األدوات المالیة، یتم تقدیر القیمة العادلة عبر طرق تقییم مختلفة والتي تتضمن استخدام نماذج التسعیر 
حیث یتم الحصول على المعلومات من مالحظة السوق. في حال تعذر ذلك، فإن تحدید القیمة العادلة یتطلب التقدیر واالجتھاد.



)ش.م.م(سوریة -شركة المشرق العربي للتأمین 
المالیة المرحلیة المختصرةإیضاحات حول البیانات

2013حزیران 30

7

الدخلضریبة.3

إن العالقة بین الربح المحاسبي والربح الضریبي مفصلة على الشكل التالي:

2013حزیران 30
غیر مدققة

2012حزیران 30
غیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریة

3,428,165109,598,187الربح قبل الضریبة
یضاف:

6,000,0003,000,000في تحصیلھامشكوكالمخصص الدیون
9,428,165112,598,187الربح الضریبي

%15%15نسبة الضریبة

1,414,22516,889,728فترةللضریبة الدخلمصروف
(43,055)98,243(*)تسویات ضریبیة عن سنوات سابقة

1,512,46816,846,673ضریبة الدخلمصروف

من قبل الجھات الرسمیة المعنیة خالل الربع األول من العام الجاري حیث نتجت عن 2007حسابات الشركة العائدة لسنة تمت مراجعة(*)
. ھذھالمراجعة التسویات الضریبیة المذكورة

ن الحركة على مخصص ضریبة الدخل ھي كما یلي: إ
2013حزیران 30

غیر مدققة
2012كانون األول 31

مدققة
لیرة سوریةسوریةلیرة 

17,601,89321,820,759كانون الثاني1ضریبة الدخل المستحقة الدفع في 
1,512,46816,988,297ضریبة الدخلمصروف

(21,207,163)-ضریبة الدخل المدفوعة

19,114,36117,601,893ضریبة الدخل المستحقة الدفع 

(ضمناً) حسب التواریخ المحدده لذلك، وتم تسدید مخصصات الضریبة كما 2012إلى 2008تم تقدیم البیانات الضریبیة عن أعوام 
وردت في ھذه البیانات وھي مازالت قید المراجعة لدى الدوائر المالیة.

استثمار متوفر للبیع.4
2012كانون األول 201331حزیران 30

مدققةغیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریة

مالیة غیر متوفر لھا أسعار سوقیةموجودات 
462,500928,000*المساھمینأدوات حقوق 

462,500928,000

یمثل المبلغ استثمار الشركة في معھد التأمین العربي، تم تقییم االستثمار بالتكلفة لعدم وجود سوق أوراق مالیة فعال وعدم القدرة على* 
طریقة أخرى مالئمة لتحدید القیمة العادلة. تعتزم الشركة أن تحتفظ بھذا االستثمار على المدى تقدیر التدفقات النقدیة أو وجود أیة 

% من رأسمال المعھد 0.1قامت الشركة بتخفیض نسبة مساھمتھا في رأسمال المعھد العربي للتأمین لتصبح 2013البعید.خالل عام 
%).0.2: 2012كانون األول 31فقط (
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احتیاطي تعویضات تحت التسویة.5
2012كانون األول201331حزیران 30

مدققةغیر مدققة
التأمینحصة معیدي اإلجماليحصة معیدي التأمیناإلجمالي

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

(67,587,568)636,085,283)77,982,331(658,802,145ةقالتعویضات المعل
(23,164,124)175,673,834)27,849,560(257,944,302تعویضات لم یبلغ عنھا (*)

916,746,447)105,831,891(811,759,117(90,751,692)

من احتیاطي %15أو 2013حزیران 30% من إجمالي األقساط المكتتبة عن الفترة المنتھیة في 7.5قامت الشركة بإحتجاز (*)
المتعلقة 2013حزیران 30من المطالبات المدفوعة كما في %15وأیھما أكبر،2013حزیران 30المطالبات تحت التسویة كما في 

لقرار ھیئة اإلحتیاطي تعویضات لحوادث مفترضة لم یبلغ عنھا كالصحيبالتأمین ا .أ.م/ 351/100على التأمین رقم شرافوفقاً

ودیعة مجمدة.6

لیرة سوریة لصالح ھیئة اإلشراف على التأمین كما ھو منصوص بتعلیماتھا، حیث تطلب 25,000,000تم إیداع ودیعة ضمان بمبلغ 
وقدره  لیرة سوریة كضمانة لكل نوع تأمین تنوي الشركة أن تقوم بھ، على أن ال 2,000,000الھیئة من شركات التأمین أن تودع مبلغاً

لیرة سوریة لكافة أنواع التأمین.25,000,000تتجاوز ھذه الضمانة مبلغ 

االحتیاطیات.7

االحتیاطي القانوني
من األرباح الصافیة السنویة قبل الضریبة إلى االحتیاطي القانوني. یحق %10یتم تحویل 2011لعام 29رقم بناء على قانون الشركات 

لـ  حتیاطي من رأسمال الشركة. إن اال%25للشركة التوقف عن مثل ھذا التحویل عندما یصبح رصید االحتیاطي القانوني مساویاً
القانوني غیر قابل للتوزیع على حملة األسھم.

االحتیاطي االختیاري
من األرباح الصافیة السنویة قبل الضریبة إلى االحتیاطي االختیاري. ستقوم الشركة %10بناء على قرار مجلس اإلدارة یتم تحویل 

لـ  إن االحتیاطي االختیاري قابل من رأسمال الشركة. %25بالتوقف عن مثل ھذا التحویل عندما یصبح رصید االحتیاطي مساویاً
زیع على حملة االسھم.للتو

احتیاطي حسابي.8

ى أساس  ابي عل اطي حس اة60قامت الشركة باحتساب احتی ى الحی أمین عل اط الت ن أقس م ،% م رار رق ب الق ا یتطل م.أ /351/100بینم
دھا ،الصادر عن ھیئة اإلشراف على التأمین ي یعتم ة الت ا لألسس الفنی واري وفق ر اكت ة خبی دیره بمعرف تم تق ابي ی احتساب احتیاطي حس

مجلس اإلدارة.
18,659,413: 2012كانون األول 31لیرة سوریة (17,386,711مبلغ2013حزیران 30بلغت قیمة ھذا اإلحتیاطي كما في 

لیرة سوریة).
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النقد وما في حكمھ.9

من المبالغ التالیة:المرحلي یتكون النقد وما في حكمھ الظاھر في بیان التدفقات النقدیة 

2012حزیران 201230كانون األول 201331حزیران 30
غیر مدققةمدققةغیر مدققة

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

245,000,000-72,000,000(*)ودائع ألجل (ذات استحقاق أصلي أقل من ثالثة أشھر)
48,574,68259,125,59625,990,049(**)ودائع تحت الطلب وحسابات جاریة

120,574,68259,125,596270,990,049

قصیرة باإلضافة الى الودائع (*) إن الودائع لدى المصارف ھي ودائع لدى بنوك محلیة وتخضع ألسعار الفائدة التجاریة المعمول بھا محلیاً. 
لیرة 900,000,000یزید عن ثالثة أشھر تبلغ ذات استحقاق أصلي ودائعكان لدى الشركة 2013حزیران30كما في األجل المذكورة أعاله

).لیرة سوریة1,398,744,316: 2012كانون األول 31سوریة (

لیرة سوریة) 3,318,439: 2012كانون األول 31(2013حزیران30لیرة سوریة كما في 4,715,595*) یتضمن البند مبلغ*(
لمطالبات حاملي وثائق التأمین.مقیدة السحب ضماناً

عشر من القرار رقم و ودائع قصیرة األجل لدى المصارف النسبة المنصوص علیھا في المادة الحادیة لم تبلغ حسابات تحت الطلب أ
ت الطلب، أو ودائع % من مجموع االحتیاطات الفنیة في حسابات تح25نسبة ال تقل عن م.أ والتي تنص على أن تبقي الشركة /372/100

ى المصارف العاملة في الجمھوریة العربیة السوریة.قصیرة األجل لد

الفترةربحالحصة األساسیة والمخفضة للسھم من .10

الفترة على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل الفترة على الشكل التالي:ربحالسھم الواحد من خالل قسمة صافي ربحیتم احتساب 

2012حزیران201330حزیران30
غیر مدققةغیر مدققة

1,915,69792,751,514صافي ربح الفترة ( لیرة سوریة)
1,700,0001,700,000المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل الفترة

1.1354.56الحصة األساسیة للسھم من ربح الفترة ( لیرة سوریة)

السھم عند ممارستھا.ربحالسھم مطابقة للحصة األساسیة بسبب عدم إصدار الشركة أیة أدوات مالیة لھا تأثیر على لربحإن الحصة المخفضة 

11.ً مدینون آخرون ومصاریف مدفوعة مقدما
2012كانون األول 201331حزیران30

مدققةغیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریة

ً 9,930,13012,121,675مصاریف مدفوعة مقدما
1,000,000,000420,000,000(*)مقدمة لشراء عقاراتدفع

1,165,4971,559,416تكالیف االكتتاب المؤجلة 
492,401616,253سلف موردین

21,726,920145,572,989إیرادات فوائد مستحقة
14,838,5746,586,970سلف الموظفین

5,107,5612,910,728أرصدة مدینة أخرى

1,053,261,083589,368,031

ر للشركة دفعة مقدمة لقاء شراء عقا(جھة ذات عالقة) كدفعتھا الشركة لشركة الفطیم سوریا المحدودة المسؤولیة(*) تمثل ھذه الدفعات مبالغ
).16(إیضاح 
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بیانات القطاعات.12

حوادث سیارات شامل، حریق، مشاریع، ، الزاميقطاعات تأمین رئیسیة (بحري، سیاراتتسعةتعمل الشركة في قطاع التأمین في الجمھوریة العربیة السوریة، وألغراض اإلدارة تم توزیع أنشطة الشركة إلى 
حلیل إجمالي وصافي األقساط المكتتبة وصافي دخل ، حیاة). ھذه القطاعات ھي األساس الذي تبني علیھ إدارة الشركة تقاریرھا حول معلومات قطاعات األعمال الرئیسیة. یوضح الجدول أدناه تسفر، عامة، صحي

:2013حزیران 30االكتتاب للستة أشھرالمنتھیة في 
قطاعات تأمین غیر الحیاة

تأمین سیاراتبحريتأمین 
(*)إلزامي

تأمین سیارات 
تأمین حوادث تأمین حریقشامل

مجموع قطاعات تأمین تأمین سفرتأمین صحيتأمین مشاریععامة
غیر الحیاة

تأمین على
المجموعالحیاة

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

إیرادات التأمین

22,393,298133,691,34515,171,23912,151,44221,377,1546,028,14238,019,5275,397,178254,229,3251,626,717255,856,042األقساط المكتتب بھا

ً -----------إعادة تأمین واردة محلیا

ً -----------إعادة تأمین واردة خارجیا

22,393,298133,691,34515,171,23912,151,44221,377,1546,028,14238,019,5275,397,178254,229,3251,626,717255,856,042جمالي األقساط المكتتبةإ

(64,570,031))1,423,125()63,146,906((5,397,178)(13,348,238)(4,431,778)(13,504,785)(11,032,993)--)15,431,934(حصة معیدي التأمین 

(2,881,710)-)2,881,710(--(24,250)(85,995)(48,885)(268,290)(2,364,210)(90,080)فائض الخسارة

(67,451,741)(1,423,125)(66,028,616)(5,397,178)13,348,238)((4,456,028)(13,590,780)(11,081,878)(268,290)(2,364,210)(15,522,014)جمالي حصة معیدي التأمینإ

188,200,709203,592188,404,301-1/1/20136,871,284131,327,13514,902,9491,069,5647,786,3741,572,11424,671,289صافي أقساط محتفظ بھا 

1/1/20132,585,83467,019,14158,401,2854,816,0402,340,8692,954,02423,807,5484,972,847166,897,58818,659,413185,557,001عنھ حصة الشركة من احتیاطي مفرج 

)34,273,481((3,758,403))30,515,078((4,972,847)(15,123,830)(2,449,685)(1,423,452)(4,312,077)--(2,233,187)1/1/2013حصة المعید من احتیاطي مفرج عنھ 

136,382,51014,901,010151,283,520-1/1/2013352,64767,019,14158,401,285503,963917,417504,3398,683,718حصة الشركة  من صافي احتیاطي مفرج عنھ 

)153,202,083((17,386,711))135,815,372((5,397,178)(20,769,933)(4,499,080)(8,550,862)(4,936,496)(32,586,960)(53,476,538)(5,598,325)30/6/2013حصة الشركة من احتیاطي محتجز 

4,478,3325,401,9143,812,2378,008,9435,397,17830,956,5874,225,30035,181,887--30/6/20133,857,983حصة المعید من احتیاطي محتجز 

(118,020,196)(13,161,411)(104,858,785)-(12,760,990)(686,843)(3,148,948)(458,164)(32,586,960)(53,476,538)(1,740,342)30/6/2013الشركة من صافي احتیاطي محتجز  حصة 

31,523,7251,739,59933,263,324-(4,077,272)(182,504))2,231,531(13,542,60325,814,32545,799(1,387,695)مكتسبةالالحركة في احتیاطي األقساط غیر 

219,724,4341,943,191221,667,625-5,483,589144,869,73840,717,2741,115,3635,554,8431,389,61020,594,017صافي األقساط المكتسبة

539,7188,651,998185,8778,837,875-3,477,168619,4011,130,334--2,885,377عموالت اإلعادة

(209,322)-)209,322(--(256,681)(358,190)244,672--160,877أرباح المعاھدات

8,529,843144,869,73840,717,2744,837,2035,816,0542,263,26320,594,017539,718228,167,1102,129,068230,296,178یراداتإجمالي اإل

ي%45لزامي للسیارات  ما یعادل ة أن تكتتب بھ في فرع التأمین اإلعلى أن یكون الحد األقصى الذي یجوز ألي شركة من شركات التأمین السوریأ.م/131/100(*) نص قرار الھیئة رقم  ة الت ا من حجم األقساط اإلجمالی تحققھ
% من حجم األقساط االجمالیة 59(ما یعادل 2013حزیران 30من حجم األقساط اإلجمالیة للشركة بتاریخ %52لزامي للسیارات ما یعادل زامي)، بینما شكل فرع التأمین اإلإل-(السیاراتالشركة في جمیع فروع التأمین بما فیھا 

وحد التابع لالتحاد السوري لشركات التأمین حیث أُوكلت األخیرة بمھمة توزیع محفظة التأمین اإللزامي على شركات التأمین في تم تأسیس تجمعات التأمین اإللزامي الم2009). مع العلم أنھ خالل العام 2012حزیران30بتاریخ 
.الجمھوریة العربیة السوریة
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بیانات القطاعات (تتمة). 12

قطاعات تأمین غیر الحیاة

تأمین سیاراتتأمین بحري
إلزامي

تأمین سیارات 
تأمین حوادث تأمین حریقشامل

مجموع قطاعات تأمین سفرتأمین صحيتأمین مشاریععامة
المجموعتأمین على الحیاةتأمین غیر الحیاة

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

مصاریف التأمین

(152,714,644)-(152,714,644)-(29,374,234)(1,638,453)(993,570)(34,197,316)(18,170,682)(67,810,517)(529,872)التعویضات المسددة 

64,297,242-64,297,242-32,976,885742,4631,557,92521,557,022-421,0307,041,917حصة المعید من التعویضات 

(88,417,402)-(88,417,402)-(7,817,212)(80,528)(251,107)(1,220,431)(18,170,682)(60,768,600)(108,842)حصة الشركة من التعویضات 

638,471,125-638,471,125-1/1/20131,370,639526,011,27062,520,34929,551,7512,970,1007,462,8338,584,183تحت التسویة تعویضاتإجمالي احتیاطي

(69,871,239)-(69,871,239)-(6,673,616)(7,243,198)(1,365,075)(27,688,338)(160,000)(26,045,107)(695,905)1/1/2013تحت التسویة  تعویضاتحصة المعید من احتیاطي

568,599,886-568,599,886-1/1/2013674,734499,966,16362,360,3491,863,4131,605,025219,6351,910,567تحت التسویة تعویضاتصافي احتیاطي

(663,301,947)-(663,301,947)-(13,990,703)(9,673,105)(5,044,800)(33,378,756)(69,699,009)(527,994,074)(3,521,500)30/6/2013تحت التسویة تعویضاتإجمالي احتیاطي

77,982,330-77,982,330-30/6/20132,268,87525,669,409160,00031,100,3312,250,4969,424,1637,109,056تحت التسویة تعویضاتحصة المعید من احتیاطي

(585,319,617)-(585,319,617)-(6,881,647)(248,942)(2,794,304)(2,278,425)(69,539,009)(502,324,665)(1,252,625)30/6/2013التسویة تعویضاتصافي احتیاطي تحت

(104,205,448)-(104,205,448)(404,788)(4,406,135)(1,450,966)(1,603,287)(5,006,813)(10,454,851)(79,199,111)(1,679,497)30/6/2013حصة الشركة من احتیاطي مطالبات حصلت و لم یبلغ عنھا 

15,761,682-30/6/20131,157,3953,850,41124,0004,665,0501,012,8591,413,6243,233,555404,78815,761,682احتیاطي مطالبات حصلت و لم یبلغ عنھا حصة المعید من 

(88,443,766)-(88,443,766)-(1,172,580)(37,342)(590,428)(341,763)(10,430,851)(75,348,700)(522,102)30/6/2013حصة الشركة من صافي احتیاطي  مطالبات حصلت و لم یبلغ عنھا  

21,934,979-9,378,0524,432,763438,9131,119,4255,178,784611,29221,934,979-1/1/2013775,750حصة الشركة من احتیاطي مطالبات حصلت و لم یبلغ عنھا  

(11,076,243)-(11,076,243)(611,292)(4,264,367)(1,086,480)(266,897)(4,153,251)(24,000)-(669,956)1/1/2013حصة المعید من احتیاطي مطالبات حصلت و لم یبلغ عنھا 

10,858,736-10,858,736-9,354,052279,512172,01632,945914,417-1/1/2013105,794حصة الشركة  من صافي احتیاطي مطالبات حصلت و لم یبلغ عنھا 

(259,815,935)-(259,815,935)206,504(34,008,105)(4,180,266)(4,232,644)(38,598,371)(26,426,141)(148,992,432)(3,584,480)إجمالي التعویضات المتكبدة

77,093,772-77,093,772(206,504)36,900,6772,373,8464,066,03420,961,650-2,481,43910,516,630حصة معیدي التأمین من التعویضات المتكبدة

(182,722,163)-(182,722,163)-(13,046,455)(114,232)(1,858,798)(1,697,694)(26,426,141)(138,475,802)(1,103,041)حصة الشركة من التعویضات المتكبدة

(14,771,831)(134,210)(14,637,621)(4,937)(1,241,729)(1,316,369)(1,200,379)(1,552,612)(1,449,603)(4,805,253)(3,066,739)العموالت المدفوعة 

(197,493,994)(134,210)(197,359,784)(4,937)(14,288,184)(1,430,601)(3,059,177)(3,250,306)(27,875,744)(143,281,055)(4,169,780)إجمالي المصاریف 

4,360,0631,588,68312,841,5301,586,8972,756,877832,6626,305,833534,78130,807,3261,994,85832,802,184الربح التشغیلي قبل تخفیض مصاریف التأمین

(1,535,136)(9,760)(1,525,376)(32,383)(228,117)(36,169)(128,263)(72,909)(91,027)(802,148)(134,360)رسوم ھیئة االشراف على التأمین

(6,658,867)(9,083)(6,649,784)(192,805)(3,305,844)(93,811)(25,486)(1,528,024)(136,838)(1,317,505)(49,471)مینیة األخرىأالمصاریف الـت

(8,194,003)(18,843)(8,175,160)(225,188)(3,533,961)(129,980)(153,749)(1,600,933)(227,865)(2,119,653)(183,831)إجمالي مصاریف التأمین

2,603,128702,6822,771,872309,59322,632,1661,976,01524,608,181(14,036)12,613,665(530,970)4,176,232التأمین(خسائلر)یراداتإصافي 

(82,674,127)(421,012)(82,253,115)(1,396,063)(9,834,333)(2,369,766)(5,529,528)(3,143,157)(3,924,273)(50,263,625)(5,792,370)المصاریف اإلداریة والعمومیة المحملة على فروع التأمین 

(58,065,946)1,555,003(59,620,949)(1,086,470)(7,062,461)(1,667,084)(2,926,400)(3,157,193)8,689,392(50,794,595)(1,616,138)داریة إلاالتشغیلي بعد تخفیض المصاریف الربح(الخسارة)
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كما یلي:2012حزیران30المنتھیة في تة أشھریوضح الجدول أدناه إجمالي األقساط المكتتبة وصافي دخل االكتتاب للس

قطاعات تأمین غیر الحیاة

تأمین سیاراتتأمین بحري
إلزامي

تأمین سیارات 
تأمین حوادث تأمین حریقشامل

مجموع قطاعات تأمین تأمین سفرتأمین صحيتأمین مشاریععامة
غیر الحیاة

تأمین على
المجموعالحیاة

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةسوریةلیرة لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

إیرادات التأمین

10,343,335167,547,85325,150,25011,714,7345,852,1726,721,94143,338,7468,150,586278,819,6173,679,410282,499,027األقساط المكتتب بھا

ً -----------إعادة تأمین واردة محلیا

ً -----------إعادة تأمین واردة خارجیا

10,343,335167,547,85325,150,25011,714,7345,852,1726,721,94143,338,7468,150,586278,819,6173,679,410282,499,027جمالي األقساط المكتتبةإ

(62,222,112)(391,109)(61,831,003)(8,150,586)(25,206,383)(5,481,615)(3,558,629)(10,501,043)--(8,932,747)حصة معیدي التأمین 

(3,553,000)-(3,553,000)--(54,443)(47,400)(94,882)(427,114)(2,845,386)(83,775)فائض الخسارة

(65,775,112)(391,109)(65,384,003)(8,150,586)(25,206,383)(5,536,058)(3,606,029)(10,595,925)(427,114)(2,845,386)(9,016,522)التأمینجمالي حصة معیدي إ

213,435,6143,288,301216,723,915-1/1/20121,326,813164,702,46724,723,1361,118,8092,246,1431,185,88318,132,363صافي أقساط محتفظ بھا 

1/1/20127,815,64081,344,50385,331,8075,914,2743,521,7471,555,27813,618,5802,957,527202,059,3562,260,667204,320,023حصة الشركة من احتیاطي مفرج عنھ 

(30,041,669)(270,901)(29,770,768)(2,957,527)(14,910,554)(1,446,930)(2,513,215)(5,352,386)--(2,590,156)1/1/2012حصة المعید من احتیاطي مفرج عنھ 

172,288,5881,989,766174,278,354-(1,291,974)1/1/20125,225,48481,344,50385,331,807561,8881,008,532108,348حصة الشركة  من صافي احتیاطي مفرج عنھ 

(171,776,547)(3,403,220)(168,373,327)(6,448,586)(23,807,548)(2,954,024)(2,340,869)(4,816,040)(58,401,285)(67,019,141)(2,585,834)30/6/2012الشركة من احتیاطي محتجز حصة 

4,312,0771,423,4522,449,68515,123,8306,448,58631,990,817690,43732,681,254--30/6/20122,233,187حصة المعید من احتیاطي محتجز 

(139,095,293)(2,712,783)(136,382,510)-(8,683,718)(504,339)(917,417)(503,963)(58,401,285)(67,019,141)(352,647)30/6/2012حصة الشركة من صافي احتیاطي محتجز  

35,183,061(723,017)35,906,078-(9,975,692)(395,991)4,872,83714,325,36226,930,52257,92591,115مكتسبةالالحركة في احتیاطي األقساط غیر 

249,341,6912,565,284251,906,976-6,199,650179,027,82951,653,6581,176,7342,337,258789,8928,156,671صافي األقساط المكتسبة

815,0588,458,30639,1808,497,486-1,884,451(281,606)3,484,603--2,555,800عموالت اإلعادة

1,741,745-1,741,745--1,850,1864,0005,674--(118,115)المعاھدات(خسائر) أرباح 

8,637,335179,027,82951,653,6576,511,5232,059,6522,680,0178,156,671815,059259,541,7432,604,464262,146,207یراداتإجمالي اإل
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قطاعات تأمین غیر الحیاة

تأمین سیاراتتأمین بحري
إلزامي

تأمین سیارات 
مجموع قطاعات تأمین سفرتأمین صحيتأمین مشاریعتأمین حوادث عامةتأمین حریقشامل

المجموعتأمین على الحیاةتأمین غیر الحیاة

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

مصاریف التأمین

(136,772,343)(1,000,000)(135,772,343)-(34,525,227)(2,697,722)(579,397)(1,912,823)(30,241,756)(65,007,068)(808,350)التعویضات المسددة 

33,514,640698,78934,213,429-1,578,211472,6652,628,72128,429,113--405,930حصة المعید من التعویضات 

)102,558,914()301,211()102,257,703(-)6,096,114()69,001()106,732()334,612()30,241,756()65,007,068()402,420(حصة الشركة من التعویضات 

521,574,934-521,574,934-1/1/20121,327,000452,814,00441,911,1752,304,321102,3747,028,59016,087,470تحت التسویة تعویضاتإجمالي احتیاطي

(40,725,421)-(40,725,421)-(12,869,976)(6,756,210)(98,470)(1,980,948)-(18,356,317)(663,500)1/1/2012تحت التسویة  تعویضاتحصة المعید من احتیاطي

480,849,513-480,849,513-1/1/2012663,500434,457,68741,911,175323,3733,904272,3803,217,494تحت التسویة تعویضاتصافي احتیاطي

(581,223,045)-(581,223,045)-(9,794,265)(6,834,109)(2,525,540)(20,900,392)(45,107,065)(494,705,474)(1,356,200)1/1/2012تحت التسویة تعویضاتإجمالي احتیاطي 

60,229,512-60,229,512-20,040,3061,369,1556,573,0127,835,412-30/6/2012682,10923,729,518تحت التسویة تعویضاتحصة المعید من احتیاطي

(520,993,533)-(520,993,533)-)1,958,853()261,097()1,156,385()860,086()45,107,065()470,975,956()674,091(30/6/2012تحت التسویة تعویضاتصافي احتیاطي

(30,497,065)-(30,497,065)(611,294)(5,178,784)(1,025,116)(438,913)(3,135,059)(6,766,060)(12,566,089)(775,750)30/6/2012حصلت و لم یبلغ عنھا حصة الشركة من احتیاطي مطالبات 

13,363,940-3,006,046266,897985,9524,264,367611,29413,363,940-30/6/2012669,9563,559,428حصة المعید من احتیاطي مطالبات حصلت و لم یبلغ عنھا 

(17,133,125)-(17,133,125)-)914,417()39,164()172,016()129,013()6,766,060()9,006,661()105,794(30/6/2012حصة الشركة من صافي احتیاطي  مطالبات حصلت و لم یبلغ عنھا  

22,509,965-11,805,9131,911,427660,3281,054,2883,969,252764,06522,509,965-1/1/20122,344,692حصة الشركة من احتیاطي مطالبات حصلت و لم یبلغ عنھا  

(7,745,755)-(7,745,755)(762,447)(3,018,191)(1,013,432)(471,228)(1,703,410)--(777,047)1/1/2012حصة المعید من احتیاطي مطالبات حصلت و لم یبلغ عنھا 

14,764,210-11,805,913208,017189,10040,856951,0611,61814,764,210-1/1/20121,567,645حصة الشركة  من صافي احتیاطي مطالبات حصلت و لم یبلغ عنھا 

(204,407,554))1,000,000((203,407,554)152,771)29,441,554()2,474,069()2,781,148()21,732,526()28,397,793()119,464,627(731,392إجمالي التعویضات المتكبدة

58,636,916698,78959,335,705)151,153(20,940,2051,539,0192,418,04324,640,725-317,4488,932,629حصة معیدي التأمین من التعویضات المتكبدة

(145,071,849))301,211((144,770,638)1,618)4,800,829()56,026()1,242,129()792,321()28,397,793()110,531,998(1,048,840حصة الشركة من التعویضات المتكبدة

(14,598,589)(486,050)(14,112,539)(6,519)(1,811,983)(346,686)310,219(1,520,751)(1,746,124)(7,276,200)(1,714,495)العموالت المدفوعة 

(159,670,438))787,261((158,883,177))4,901()6,612,812()402,712()931,910()2,313,072()30,143,917()117,808,198()665,655(إجمالي المصاریف 

7,971,68061,219,63121,509,7404,198,4511,127,7422,277,3051,543,859810,158100,658,5661,817,203102,475,769الربح التشغیلي قبل تخفیض مصاریف التأمین

(1,694,994))22,076((1,672,918))48,904()260,032()40,332()35,113()70,288()150,902()1,005,287()62,060(شراف على التأمینرسوم ھیئة اإل

(7,448,191)(82,618)(7,365,573)(291,167)(4,385,052)(93,574)(72,950)(525,048)-(1,937,039)(60,743)مینیة األخرىأالـتالمصاریف 

(9,143,185)(104,694)(9,038,491)(340,071)(4,645,084)(133,906)(108,063)(595,336)(150,902)(2,942,326)(122,803)إجمالي مصاریف التأمین

470,08791,620,0751,712,50993,332,584)3,101,225(7,848,87758,277,30521,358,8383,603,1151,019,6792,143,399یرادات التأمینإصافي 

(77,395,315)(818,269)(76,577,046)(1,812,618)(9,638,150)(1,862,160)(2,051,471)(2,605,252)(7,843,191)(48,133,348)(2,630,856)المصاریف اإلداریة والعمومیة المحملة على فروع التأمین 

15,043,029894,24015,937,269)1,342,531()12,739,375(281,239)1,031,792(5,218,02110,143,95713,515,647997,863داریة التشغیلي بعد تخفیض المصاریف اإلالربح (الخسارة)
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تعامالت مع أطراف ذات عالقة.13

في الشركة والمؤسسات التابعة الشركات الشقیقة وكبار المساھمین وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العلیا إن األطراف ذات العالقة ھي 
إن شروط وسیاسات ھذه التعامالت یُوافق علیھا من قبل إدارة الشركة.،لھم

رجة في بیان الدخل الشامل ھي كما یلي:إن األرصدة لألطراف ذات العالقة والمد

خرىمصاریف أمصاریف العموالتتعویضات متكبدةأقساط2013حزیران 30
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةغیر مدققة

–شركة المشرق العربي للتأمین 
-(2,132,127)(4,670,200)10,735,025اإلمارات العربیة المتحدة

--)579,929(9,029,799مجموعة نحاس
19,764,824)5,250,129((2,132,127)-

مصاریف أخرىمصاریف العموالتتعویضات متكبدةأقساط2012حزیران 30
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةغیر مدققة

–شركة المشرق العربي للتأمین 
-(781,145)(1,740,928)3,913,690اإلمارات العربیة المتحدة

)9,141(-(539,106)12,363,297مجموعة نحاس
16,276,987(2,280,034)(781,145))9,141(

إن األرصدة لألطراف ذات العالقة المدرجة في بیان المركز المالي ھي كما یلي:

ذمم مدینة من أطراف ذات عالقة
2012كانون األول 201331حزیران 30

مدققةغیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریة

4,645,173(*)اإلمارات العربیة المتحدة–مبالغ مستحقة من شركة المشرق العربي للتأمین
4,645,173

-
7,213,0542,286,850من مجموعة شركات نحاس(*)مبالغ مستحقة

11,858,2272,286,850

لقرار رقم االمسموح بھ بموجبالحّد2013حزیران 30كما في األطراف ذات العالقةمن ةالمستحقةرصداألتتجاوزلقد(*)
% 10/م.أ الذي نّص على أال تتجاوز مدیونیة رئیس أو عضو مجلس إدارة الشركة أو أي من األطراف ذات العالقة نسبة 155/100

األقساط المكتتب بھا (من قبل العضو) خالل السنة لقاء القیام بأعمال التأمین.من مجموع 

طراف ذات عالقةألذمم دائنة 
2012كانون األول 201331حزیران 30

مدققةغیر مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریة

(528,001)(528,001)مبالغ مستحقة للمساھمین
)3,350,437(-اإلمارات العربیة المتحدة–العربي للتأمینمبالغ مستحقة لشركة المشرق 

(528,001))3,878,438(
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(تتمة)تعامالت مع أطراف ذات عالقة.13

تعویضات موظفي اإلدارة الرئیسین

إن تعویضات موظفي اإلدارة الرئیسین خالل الفترة كانت كما یلي:
2012حزیران 201330حزیران 30

غیر مدققةمدققةغیر 
لیرة سوریةلیرة سوریة

20,817,66017,612,394مزایا قصیرة األمدرواتب و

إدارة المخاطر.14

كفایة رأس المال

تقوم الشركة بوضع أھداف للحصول على نسب كفایة عالیة لرأس المال من أجل دعم أھداف عملھا وزیادة حقوق المساھمین.

الرأسمالیة من خالل تقییم العجز في المستویات الرأسمالیة المطلوبة والواردة على أساس منتظم. یتم إجراء التعدیالت تدیر الشركة متطلباتھا 
الالزمة على المستویات الرأسمالیة الحالیة في ضوء التغیرات في ظروف السوق وأوجھ المخاطر ألنشطة الشركة. ومن أجل الحفاظ على 

یمكن للشركة أن تعدل مبلغ توزیعات األرباح على المساھمین أوإصدار أسھم جدیدة عند الضرورة.البنیة الرأسمالیة أوتعدیلھا،

المالءة المالیة للشركة عن یجب أال تتدنى نسبة 2008كانوناألول11في الصادر210/100قرارھیئة اإلشراف على التأمین رقم حسب
150.%

كفایة رأس المال:یوضح الجدول التالي كیفیة احتساب نسبة 

كفایة رأس المال 
2013حزیران 30

غیر مدققة
2012كانون األول 31

مدققة
لیرة سوریةلیرة سوریة

رأس المال المتوفر
850,000,000850,000,000رأس المال المكتتب

62,782,30862,782,308احتیاطي قانوني
62,782,30862,782,308إختیارياحتیاطي

منھا األرباح الموزعة 79,854,42577,938,728أرباح مدّورة مخصوماً

1,055,419,0411,053,503,344مجوع رأس المال المتوفر

رأس المال المطلوب
255,478,092147,617,159رأس المال المطلوب مقابل مخاطر الموجودات

183,123,33240,164,625االكتتابیةرأس المال المطلوب مقابل االلتزامات
97,375,42629,785,050رأس المال المطلوب مقابل مخاطر معیدي التأمین

32,625,86717,223,783رأس المال المطلوب مقابل مخاطر تأمین الحیاة

568,602,717234,790,617مجموع رأس المال المطلوب 

%448%186نسبة ھامش المالءة  (%)
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، والتي تنص .أم/372/100ن القرار رقم یداعات لدى أحد المصارف المحلیة الحد المسموح بھ بموجب المادة الثالثة عشر متجاوزت اإل
25ًیة العربیة السوریة عن على أنھ ال یجوز أن تزید اإلیداعات لدى أي مصرف من المصارف العاملة في الجمھور لجملة % قیاسا

الفنیة للشركة.حتیاطیات اإل



سوریة (ش.م.م)-شركة المشرق العربي للتأمین 
المرحلیة المختصرةإیضاحات حول البیانات المالیة 

2013حزیران 30
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أحداث الحقة16

(المتعلق بشراء عقار للشركة المبینتم الغاء العقد 2013تشرین األول 1بتاریخ  )، وقد تم استرداد المبالغ التي 11في اإلیضاح رقم 
لیرة سوریة خالل شھر تشرین األول.1,000,000,000والتي تبلغ 2013و2012دفعتھا الشركة خالل عامي 




