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 حزيران 30للستة أشهر المنتهية في   حزيران 30أشهر المنتهية في  للثالثة  

 2016 2017  2016 2017 إيضاح 

 غير مدققة غير مدققة  غير مدققة غير مدققة  

 ليرة سورية ليرة سورية  ليرة سورية ليرة سورية  

       التأمين إيرادات

 460,589,902 560,238,392  236,043,294 293,520,922 28 أقساط مكتتبة

 (133,411,125) (208,182,977)  (58,608,675) (86,398,782) 28 حصة معيدي التأمين

 327,178,777 352,055,415  177,434,619 207,122,140  صافي األقساط المكتتبة

 (42,417,869) (9,410,840)  (36,873,042) (12,338,048) 3 الحركة في األقساط غير المكتسبةصافي 

 284,760,908 342,644,575  140,561,577 194,784,092 3 صافي األقساط المكتسبة

 9,878,323 11,126,903  4,639,528 5,610,799 4 إيرادات عموالت إعادة التأمين

 294,639,231 353,771,478  145,201,105 200,394,891  إجمالي إيرادات التأمين

       التأمين مصاريف

 (250,680,786) (268,000,767)  (161,156,975) (139,370,670) 5 المدفوعةالتعويضات 

 78,607,704 112,399,428  56,095,320 61,927,031 5 المدفوعة من التعويضات حصة معيدي التأمين

 (172,073,082) (155,601,339)  (105,061,655) (77,443,639) 5 المدفوعةالتعويضات  حصة الشركة من
       

 (61,085,481) (26,131,481)   (30,612,562) 9,661,988 5 التغير في االحتياطيات تحت التسوية

 39,832,929  49,664,576   (14,449,521) (2,657,220) 5 التغير في احتياطي حوادث وقعت ولم يبلغ عنها

 (21,252,552)  23,533,095   (45,062,083) 7,004,768  اجمالي التغير في االحتياطيات
       

 (38,156,216) (43,197,175)   (20,579,759) (22,238,686) 6 عموالت وحوافز اإلنتاج

 (17,057,637) (28,370,589)   (8,157,912) (16,863,470) 7 المصاريف التأمينية األخرى

 (2,763,539) (3,361,430)   (1,416,259) (1,761,125) 8 رسوم هيئة اإلشراف على التأمين

 (251,303,026) (206,997,438)  (180,277,668) (111,302,152)  إجمالي مصاريف التأمين
       

 43,336,205 146,774,040  (35,076,563) 89,092,739  االكتتاب )خسارة( دخل صافي
       

 (162,091,509) (171,841,328)  (95,607,204) (78,303,105) 9 المصاريف اإلدارية والعمومية

 داريةاإل المصاريف بعد تخفيض التشغيلية (الخسارةالريح )
 والعمومية

 10,789,634 (130,683,767)  (25,067,288) (118,755,304) 

       

 117,366,831  122,872,358   58,127,011 62,051,794 22 إيرادات الفوائد

الناتجة عن تغيرات أسعار الصرف  لخسائر(ا)المكاسب 
 المحققة

10 8,218 576,934   (254,478) (1,285,611) 

الناتجة عن تغيرات أسعار الصرف غير )الخسائر(  مكاسبال
 المحققة

10 19,657,173 (33,220,224)   26,320,512  224,005,403 

 13,667 25,000  13,667 25,000  إيرادات أخرى

 221,344,986 123,896,104  (105,186,379) 92,531,819  قبل الضريبة)خسارة( الفترة  ربح

 (808,535) (16,733,254)  11,113,150 (10,579,697) 11 ضريبة الدخلإيراد  (مصروف)

 220,536,451 107,162,850  (94,073,229) 81,952,122  الفترة ربح )خسارة(  صافي ربح

 - -  - -  األخرىبنود الدخل الشامل 

 220,536,451 107,162,850  (94,073,229) 81,952,122  للفترة)الخسارة الشاملة(  الشامل ربحلا

 )خسارة( حبر الحصة األساسية والمخفضة للسهم من
 25.95 12.61  (11.07) 9.64 12  الفترة
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 غير مدققة

رأس المال 
 مكتتب بهال

 والمدفوع
 أرباح مدورة محققة احتياطي اختياري احتياطي قانوني

مكاسب مدورة غير 
محققة ناتجة عن 
تغيرات أسعار 
 الصرف

مكاسب الفترة غير 
المحققة الناتجة عن 
تغيرات أسعار 
 الصرف

الربح المحقق  
)الخسارة 
 لفترةل )المحققة

 اإلجمالي

 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 

2017         

 1,489,295,506 - - 275,874,176 119,611,864 121,904,733 121,904,733 850,000,000 كانون الثاني  1الرصيد في 

 107,162,850 80,842,338 26,320,512 -  - - - للفترة الشاملالربح 
غير  مكاسب مدورةتحويل من 

 محققةمدورة محققة إلى أرباح 
 - - - (9,710,955) 9,710,955 - - - (10 )إيضاح

 (119,000,000) - - - (119,000,000) - - - (32)إيضاح أرباح موزعة 

 1,477,458,356 80,842,338 26,320,512 266,163,221 10,322,819 121,904,733 121,904,733 850,000,000 حزيران 30الرصيد في 

     
   

 

2016         

 1,396,446,427 - - 180,610,902 157,833,607 104,000,959 104,000,959 850,000,000 كانون الثاني  1الرصيد في 

 220,536,451 (3,468,952) 224,005,403 - - - - - للفترة الشاملالربح 
غير محققة  مكاسب مدورةتحويل من 

)إيضاح  محققةمدورة إلى أرباح 
10) - - - 8,083,538 (8,083,538) - - - 

 (157,760,000) - - - (157,760,000) - - - (32)إيضاح  أرباح موزعة

 1,459,222,878 )3,468,952( 224,005,403 172,527,364 8,157,145 104,000,959 104,000,959 850,000,000 حزيران 30الرصيد في 
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 أشهر المنتهية في ستةلل  
 2016 حزيران 30  2017حزيران 30  
 غير مدققة  غير مدققة  
 ليرة سورية  ليرة سورية إيضاح 

     األنشطة التشغيلية

 221,344,986  123,896,104  الفترة قبل الضريبةربح 

     تعديالت لبنود غير نقدية:
 4,602,027  5,433,378 14,13 االستهالكات واإلطفاءات

 (13,667)  -  أرباح بيع ممتلكات ومعدات
 (117,366,831)  (122,872,358)  إيرادات الفوائد

 42,417,869  9,410,840 3 الحركة في احتياطي أقساط غير مكتسبة

 (224,005,403)  (26,320,512)  تغيرات أسعار الصرفمكاسب غير محققة ناتجة عن 

 750,000  750,000 ,24 9 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
  (9,702,548)  (72,271,019) 

     التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

 (97,157,324)  (116,338,001)  ذمم مدينة ناشئة من عقود التأمين وعقود إعادة التأمين 

 (28,074,922)  18,385,728  مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
احتياطي تعويضات تحت التسوية وحوادث وقعت ولم حصة معيدي التأمين من 

 يبلغ عنها
 

 (32,443,248) 
 

(66,359,258) 
 (10,821,061)  (31,934,880)   مدينون آخرون ومصاريف مدفوعة مقدما

 87,611,810   8,910,153   تعويضات تحت التسوية وحوادث وقعت ولم يبلغ عنهااحتياطي 
 26,171,334   42,382,370   شركات التأمين وإعادة التأمينلمطلوبات 

 97,383,421   51,388,947   مبالغ محتفظ بها حسب إتفاقيات إعادة التأمين
 24,416,528   42,015,734   دائنون آخرون ومبالغ مستحقة الدفع

ة قبل الضريب التشغيليةاألنشطة المستخدمة في  صافي التدفقات النقدية
 المدفوعة

 
(27,335,745)  (39,100,491) 

 (37,898,294)  (32,337,520) 11 ضريبة الدخل المدفوعة

 (76,998,785)  (59,673,265)  األنشطة التشغيلية المستخدمة فيصافي التدفقات النقدية 
     

     األنشطة االستثمارية
 (20,206,850)  (7,471,748) 14,13 وموجودات غير ملموسة شراء ممتلكات ومعدات

 30,000  -  متحصالت بيع ممتلكات ومعدات
 161,077,963   110,595,368   إيرادات الفوائد المقبوضة

 (40,000,000)  (6,833,531)  22 ودائع ألجل

 100,901,113  96,290,089  األنشطة االستثمارية الناتجة عن صافي التدفقات النقدية
     

     األنشطة التمويلية

 (77,583,001)  (29,206,519)  أرباح موزعة

 (77,583,001)  (29,206,519)  لتمويليةاألنشطة ا المستخدمة فيصافي التدفقات النقدية 

     

 95,862,595  15,625,767  حكمه تأثير تغيرات أسعار الصرف على النقد وما في

     

  في النقد وما في حكمهالزيادة 
23,036,072  42,181,922 

  كانون الثاني  1النقد وما في حكمه كما في 
312,732,904  392,774,956 

 434,956,878  335,768,976 22  حزيران 30النقد وما في حكمه كما في 
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 الشركة معلومات عن .1
 

)"الشركة"( مسجلة في الجمهورية العربية السورية كشركة مساهمة مغفلة وقد تم تأسيسها  سورية ش.م.م -شركة المشرق العربي للتأمين 
 14721، والمسجلة في السجل التجاري رقم 2004للعام  68والمرسوم التشريعي رقم  2005للعام  43بموجب المرسوم التشريعي رقم 

وقانون  2007لعام  33وتخضع ألحكام قانون التجارة رقم  1949للعام  149الصادر وفقاً للقانون التجاري رقم  2006أيلول  12بتاريخ 
 من قبل هيئة اإلشراف على التأمين. 2006تشرين الثاني  12. صدر أمر المباشرة باألعمال في 2011لعام  29الشركات رقم 

 
 المرخص لها بممارستها. األساسية ممارسة التأمين وفق األنواعالشركة  غاية

 
 بناء ابن زيدون. -خلف مرآب فندق الشام  -فردوس  -صالحية  -دمشق - إن مكتب الشركة الرئيسي المسجل هو: سورية 

 
 من أسهم الشركة. %40اإلمارات العربية المتحدة  - ينتمتلك شركة المشرق العربي للتأم

 
 بتاريخ ةاإلدارمن قبل مجلس  2017 حزيران 30أشهر المنتهية في  ستةالمرحلية المختصرة لللمالية تمت الموافقة على اصدار البيانات ا

 .2017 آب 24
 

 

 المالية البيانات عدادإأسس  .2
 

المحاسبية اسات ( الخاص بالتقارير المالية المرحلية. إن السي34المالية المرحلية المختصرة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ) البيانات أعدت
كانون  31تهية في المالية السنوية للسنة المن البيانات فق مع السياسات المتبعة في إعدادالمالية المرحلية المختصرة تتوا البيانات المتبعة في إعداد

 .2016 األول
 
يير معاالمالية السنوية وفقاً ل البيانات ومات واإليضاحات المطلوبة إلعدادالمالية المرحلية المختصرة ال تحتوي على كافة المعل البيانات إن

 ستة. كما أن نتائج األعمال لفترة ال2016كانون األول  31المالية السنوية للشركة كما في  البيانات التقارير المالية الدولية، ويجب أن تقرأ مع
 .2017كانون األول  31تهية في ال تمثل بالضرورة نتائج األعمال المتوقعة للسنة المن 2017حزيران  30أشهر المنتهية في 

 

 
 لتقديرات إستخدام ا

 
القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر في قيمة الموجودات والمطلوبات  الشرررررررركةيتطلب من إدارة المرحلية المختصررررررررة إن إعداد البيانات المالية 

. كما أن هذه التقديرات واالجتهادات تؤثر في المفصرررررررح عنهاااللتزامات المحتمل أن تطرأ والمالية في البيانات المالية المرحلية المختصررررررررة 
 .اإليرادات والمصاريف والمخصصات وكذلك في التغيرات في القيمة العادلة التي تظهر ضمن بيان الدخل الشامل المرحلي

 
التي قد ينتج عنها و المرحلية المختصرة الماليةإن الفرضيات الرئيسية المتعلقة بالتقديرات المستقبلية لألحداث غير المؤكدة في تاريخ البيانات 

ة المختصر ةمخاطر هامة من الممكن أن تؤدي إلى تعديالت جوهرية في أرصدة الموجودات والمطلوبات الظاهرة في البيانات المالية المرحلي
 هي كما يلي: القادمة خالل الفترة

 
 مبدأ االستمرارية .أ

على االستمرار في العمل على أساس مبدأ االستمرارية. وعلى الرغم من حالة عدم االستقرار  شركةال قدرةبتقدير مدى  شركةقامت إدارة ال
 اة لتساعدهالموارد الكافي الديه شركةمتأكدة من أن ال شركةالتي تمر بها الجمهورية العربية السورية وحالة عدم التيقن المستقبلية فإن إدارة ال

وعالوة على ذلك، فإن اإلدارة ليست على دراية بأية امور جوهرية من الممكن أن تثير على االستمرار بالعمل في المدى المستقبلي المنظور. 
 عليه، فقد تم إعداد البيانات المالية على أساس مبدأ االستمرارية. بناءً شكوكاً هامة حول قدرة الشركة على االستمرار كمنشأة مستمرة. 

 
 
 القيمة العادلة لألدوات المالية .ب

المرحلي عن طريق األسعار المعلنة أو التداول  في حال عدم توفر القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية بتاريخ بيان المركز المالي
م الحصول على اذج التسعير حيث يتالنشط لبعض األدوات المالية، يتم تقدير القيمة العادلة عبر طرق تقييم مختلفة والتي تتضمن استخدام نم

 المعلومات من مالحظة السوق. في حال تعذر ذلك، فإن تحديد القيمة العادلة يتطلب التقدير واالجتهاد.
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 األقساط المكتسبة .3
 

 2016 حزيران 30 2017حزيران 30 

 غير مدققة غير مدققة 
 ليرة سورية ليرة سورية 
   

 460,589,902 560,238,392 األقساط المكتتبة
 (76,740,584) (56,485,185) * الحركة في األقساط غير المكتسبة

   

 383,849,318 503,753,207 إجمالي األقساط المكتسبة

   
 (133,411,125) (208,182,977) مكتتبةالحصة معيدي التأمين من األقساط 

 34,322,715 47,074,345 * حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبةالحركة في 

   

 (99,088,410) (161,108,632) حصة معيدي التأمين من األقساط المكتسبة

   

 284,760,908 342,644,575 صافي األقساط المكتسبة

   
   

 

ليرة  42,417,869بينما بلغ  2017 حزيران 30ليرة سرورية كما في  9,410,840 سربة صرافي الحركة في األقسراط غير المكت * بلغ
 .2016 حزيران 30سورية كما في 

 

 ايرادات عموالت إعادة التأمين .4
 

ون نسررربة وتك ،الشرررركة مقابل األقسررراط التي توزعها على معيدي التأمين لتوزيع المخاطرعليها تحصرررل هذا المبلغ ايراد العموالت التي يمثل 
 ثابتة من األقساط المكتتبة للفترة بناًء على االتفاقية بين الشركة ومعيد التأمين.

 

 المتكبدةالمدفوعة والتعويضات  .5
 

 
 2017 حزيران 30

 
 حصة معيدي التأمين إجمالي

 
 الصافي

 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية (غير مدققة)
    

 (155,601,339) 112,399,428  (268,000,767)  المدفوعةالتعويضات 

 (26,131,481)  31,144,636  (57,276,117)  التغير في احتياطي التعويضات تحت التسوية
 49,664,576  1,298,613  48,365,963  نهاالتي حصلت ولم يبلغ عالتغير في احتياطي التعويضات 

 
   

  (276,910,921)  144,842,677  (132,068,244) 

 

 
 2016 حزيران 30

 
 حصة معيدي التأمين إجمالي

 
 الصافي

 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية )غير مدققة(
    

 (172,073,082) 78,607,704 (250,680,786)  المدفوعةالتعويضات 
 (61,085,481)  58,752,028 (119,837,509)  التغير في احتياطي التعويضات تحت التسوية

 39,832,929 7,607,230 32,225,699 نهاالتي حصلت ولم يبلغ عالتغير في احتياطي التعويضات 
 

   
 (338,292,596) 144,966,962 (193,325,634) 
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 اإلنتاج حوافزو عموالت .6
 

أمين االكتتاب بها، وهما يمثالن نسبة من قسط التلى عموالت لقاء عقود التأمين التي يتم إتقوم الشركة بدفع حوافز لموظفي الشركة باإلضافة 
/ص على أن يكون الحد األقصى لتعويض أو مكافأة مندوب المبيعات أو المسوق لمنتجات الشركة خالل الشهر 846نص قرار الهيئة رقم و قد  ،المكتتب به

 ك مندوبان تخطت تعويضاتهم هذه الحدود المقررة من الهيئة.أو السنة ما ال يزيد عن ثالثة أو أربعة أمثال الراتب األساسي المحدد، بينما هنا
 

 خر األتأمينية المصاريف ال .7
 

 2016 حزيران 30 2017حزيران 30 

 غير مدققة غير مدققة 

 ليرة سورية ليرة سورية 

   
 9,316,787  13,070,842  األتعاب اإلدارية لشركات إدارة النفقات الطبية

 1,257,367  1,296,551  متضرري حوادث السير مجهولة المسببتكاليف صندوق تعويض 

 5,645,170  مصروف فوائد على مبالغ محتفظ بها حسب اتفاقيات إعادة التأمين
 

 4,479,580 

 2,003,903  8,358,026 تكاليف تأمين أخرى

 28,370,589 17,057,637 

 

 

 رسوم هيئة اإلشراف على التأمين .8
 

على أن تستوفي هيئة اإلشراف على التأمين بدل  2004أيلول  27في الصادر   68المرسوم التشريعي رقم  من ةعشرت المادة الحادية نص
 غسنوي من شركات التأمين بنسبة ستة باأللف من إجمالي األقساط السنوية الصافية المتحققة لكل شركة تأمين. حيث بلغت هذه البدالت المبال

 التالية:
 
 

 2016 حزيران 30 2017 حزيران 30 

 غير مدققة غير مدققة 

   
 460,589,902       560,238,392 إجمالي األقساط المكتتبة للفترة )المتحققة( )ليرة سورية(

 0.6% 0.6% نسبة الهيئة
   

 2,763,539 3,361,430 رسوم هيئة اإلشراف المستحقة للفترة )ليرة سورية(
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 اإلدارية والعموميةالمصاريف  .9
 

 2016 حزيران 30  2017حزيران 30 

 غير مدققة غير مدققة 

 ليرة سورية ليرة سورية 

   
 98,071,597 111,453,417  رواتب ومزايا ومكافآت الموظفين

 1,041,615 460,556  دعاية وإعالن

 100,574 269,070  رسوم وأعباء حكومية

 2,212,721 2,167,428  سفر وتنقالت

 10,693,584 10,933,454  إيجارات

 2,347,405 2,874,655  صيانة

 2,128,008 3,261,752  تأمين

 4,602,027 5,433,378  (14و 13االستهالك واإلطفاء )إيضاحين 

 4,371,255 6,219,380  المالية واالستشارات التدقيق اتعاب

 7,305,712 7,294,944 أتعاب استشارية ومهنية

 5,472,690 3,344,265 قرطاسية ومطبوعات

 180,798 180,000  مصاريف معلوماتية

 3,700,471 4,260,537  هاتف وفاكس

 10,496,186 7,537,598  مياه وكهرباء ومحروقات

 750,000 750,000  (24 )إيضاحمخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

 8,616,866 5,400,894 أخرى

 171,841,328 162,091,509 

   
 
 

 الناتجة عن تغيرات أسعار الصرف المكاسب )الخسائر( .10
 

، تم تعديل طريقة عرض األرباح 2015شباط  15الصادر في  2014 لعام  12بناء على تعميم هيئة األوراق واألسواق المالية السورية رقم 
المحققة الناتجة عن التعامالت بالعمالت األجنبية عن تغيرات أسعار الناتجة عن تغيرات أسعار الصرف عن طريق فصل تغيرات أسعار الصرف 

ل خالصرف غير المحققة الناتجة عن إعادة تقييم األصول وااللتزامات النقدية. تم فصل األرباح الناتجة عن تغيرات أسعار الصرف في بيان الد
ة سورية لكل لير 517.43: 2017حزيران  30بلغ سعر الصرف في  الشامل وفي بيان المركز المالي وفي بيان التغيرات في حقوق الملكية.

ليرة سورية  517.43: 2016كانون األول  31ليرة سورية لكل درهم إماراتي ) 140.87ليرة سورية لكل يورو،  578.12دوالر أمريكي، 
 ليرة سورية لكل درهم إماراتي(. 140.87ليرة سورية لكل يورو،  541.18لكل دوالر أمريكي، 
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 ضريبة الدخل .11
 

 مفصلة على الشكل التالي:الضريبي ربح الو المحاسبي الربح إن العالقة بين
 

 2016 حزيران 30 2017 حزيران 30  

 غير مدققة غير مدققة  

 ليرة سورية ليرة سورية  

    

 221,344,986 123,896,104  قبل الضريبة الربح

 ينزل:
 

   

 60أرباح خاضعة للقانون رقم 
 

 (414,424) (1,920,828) 

 (224,005,403) (26,320,512)  يرات أسعار الصرف غير المحققةاألرباح الناتجة عن تغ

    يضاف:

 750,000 750,000  في تحصيلها مشكوكال مخصص الديون

 8,083,538 9,710,955  المحول من أرباح مدورة غير محققة إلى أرباح مدورة محققة

 4,252,293 107,622,123  ةالضريبي األرباح 

 15% %15  نسبة الضريبة

    

 637,844 16,143,319  للفترة لضريبة الدخ مصروف

 31,892 807,170  من الضريبة( %5ضريبة إعادة إعمار )

  16,950,489 669,736 

 138,799 (217,235)  تسويات ضريبية عن سنوات سابقة )*(

 808,535 16,733,254  مصروف ضريبة الدخل

    

 
العام الماضي حيث نتجت عن  من قبل الجهات الرسمية المعنية خالل 2011حتى  السابقة للسنواتتمت مراجعة حسابات الشركة العائدة  )*(

 .هذه المراجعة تسويات ضريبية
 

 ن الحركة على مخصص ضريبة الدخل هي كما يلي: إ

 2016 كانون األول 31 2017 حزيران 30 

 مدققة مدققةغير  
 ليرة سورية ليرة سورية 
   

 38,827,160 33,622,412 السنة / رصيد ضريبة الدخل في بداية الفترة

 30,054,755 16,950,489 ضريبة الدخل مصروف

 (37,898,294) (32,337,520) ضريبة الدخل المدفوعة

 2,638,791 (217,235) تسويات ضريبية عن سنوات سابقة

 33,622,412 18,018,146 السنة / الدخل المستحقة في نهاية الفترةرصيد ضريبة 

 
كما وردت  لذلك، وتم تسررديد مخصررصررات الضررريبة حسررب التواريخ المحددة ()ضررمناً  2016إلى  2012أعوام تم تقديم البيانات الضررريبية عن 

 لدى الدوائر المالية. وهي ما زالت قيد المراجعة البيانات في هذه
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 الفترة ربح األساسية والمخفضة للسهم منالحصة  .12
 

 الفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة على الشكل التالي: ربح السهم الواحد من خالل قسمة صافي ربح يتم احتساب
 

 2016 حزيران 30 2017 حزيران 30 

 غير مدققة غير مدققة 
   

 220,536,451 107,162,850 الفترة ) ليرة سورية(ربح  صافي

 8,500,000 8,500,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة

 25.95 12.61 الفترة )ليرة سورية( ربح الحصة األساسية للسهم من
 

 تها.السهم عند ممارس ربحالسهم مطابقة للحّصة األساسية بسبب عدم إصدار الشركة أية أدوات مالية لها تأثير على  لربح إن الحصة المخفضة
 

  

 ممتلكات ومعدات .13
  

 والمفروشات األثاث
 

 أجهزة الكمبيوتر
 

 ت بناء مستأجراتحسين السيارات

 
 اإلجمالي

 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية غير مدققة
      

      التكلفة
 93,015,906 30,256,930 5,526,219 324,977,15 32,255,604 2017كانون الثاني  1في 

 7,471,748 - - 3,526,500 3,945,248 اإلضافات
 - - - - - االستبعادات

 100,487,654 30,256,930 5,526,219 328,503,65 36,200,852 2017حزيران  30 في
 

     

      االستهالك
 (59,390,987) (23,469,597) (3,363,311) (13,015,663) (19,542,416) 2017كانون الثاني  1في 

 (4,442,574) (1,505,633) (185,959) (1,309,576) (1,441,406) اإلضافات
 - - - - - االستبعادات

 (63,833,561) (3024,975,2) (3,549,270) (3914,325,2) (20,983,822) 2017حزيران  30في 

      صافي القيمة الدفترية

 36,654,093 5,281,700 1,976,949 14,178,414 15,217,030 2017حزيران  30في 
      

      صافي القيمة الدفترية

 33,624,919 6,787,333 2,162,908 11,961,490 12,713,188 2016ول كانون األ 31في 

  

 موجودات غير ملموسة .14
 

 اإلجمالي  موجودات أخر )*(  الكمبيوتربرامج  

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية غير مدققة
      

      التكلفة
 27,772,637  14,414,083  13,358,554 2017كانون الثاني  1في 

 -    - اإلضافات
      

 27,772,637  14,414,083  13,358,554 2017حزيران  30في 

      اإلطفاء
 (19,078,679)  (7,034,361)  (12,044,318) 2017كانون الثاني  1في 

 (990,804)  (714,781)  (276,023) اإلضافات
      

 (20,069,483)  (7,749,142)  (12,320,341) 2017حزيران  30في 

      صافي القيمة الدفترية
 7,703,154  6,664,941  1,038,213 2017حزيران  30في 

      

      صافي القيمة الدفترية
 8,693,958  7,379,722  1,314,236 2016 كانون األول 31في 



 )ش.م.م(سورية  -شركة المشرق العربي للتأمين 

 المالية المرحلية المختصرة إيضاحات حول البيانات
 2017 حزيران 30

 

 

 

12 

  

 )تتمة( موجودات غير ملموسة . 14
 

 مساهمة الشركة في مكاتب التأمين اإللزامي الموحد في مديريات النقل وعلى المراكز الحدودية(*) 
 

التحاد الغرض تنظيم إصدار وثائق التأمين االلزامي للسيارات المسجلة في الجمهورية العربية السورية والسيارات العابرة للمراكز الحدودية قام 
 تقوموإصدار هذه الوثائق  تتولىالتي السوري لشركات التأمين بموافقة هيئة اإلشراف على التأمين بإنشاء تجمعات التأمين اإللزامي الموحد 

لى ع بتوزيعها بنسب متفق عليها على شركات التأمين العاملة في الجمهورية العربية السورية. قام االتحاد بتوزيع مصاريف إنشاء هذه التجمعات
 .2016األول  كانون 31و 2017 حزيران 30كما في  ليرة سورية 14,414,083الشركات المشاركة حيث بلغ نصيب الشركة مبلغ 

 

تم إطفاء هذه يصنفت هذه المساهمة كموجودات غير ملموسة خاضعة لإلطفاء. و، 2012آذار  13في  ص.ف/54اب الهيئة رقم بناء على كت
 .2012كانون الثاني  1جودات على فترة عشر سنوات إبتداء من والم

 

 استثمار متوفر للبيع .15
 

 2016 كانون األول 31 2017حزيران 30 
 مدققة غير مدققة 
 ليرة سورية ليرة سورية 

   موجودات مالية غير متوفر لها أسعار سوقية

 462,500 462,500 (*) أدوات حقوق الملكية

 462,500 462,500 

 
المعهد حيث تم تقييم االستثمار بالتكلفه لعدم وجود هذا من رأسمال  % 0.1يمثل  يمثل المبلغ استثمار الشركة في معهد التأمين العربي والذي (*)

وجود أية طريقة أخرى مالئمة لتحديد القيمة العادلة. تعتزم الشركة أن  أوراق مالية فعال وعدم القدرة على تقدير التدفقات النقدية أوسوق 
 تحتفظ بهذا االستثمار على المدى البعيد.

 
 

 احتياطي أقساط غير مكتسبة .16
 

 
 2017 حزيران 30 

 غير مدققة

 حصة معيدي التأمين إجمالي  
 ليرة سورية سوريةليرة   
    

 142,124,825  470,466,318   كانون الثاني  1في 
 208,182,977  560,238,392   األقساط المكتتبة

الفترة )األقساط المكتتبة مطروحاً إجمالي األقساط المكتسبة خالل 
 منها الحركة في األقساط غير المكتسبة(

  (503,753,207)  (161,108,632) 

    

 189,199,170 526,951,503  حزيران 30في 

    
 

 

 

 
 2016 كانون األول 31 

 مدققة

 حصة معيدي التأمين إجمالي  
 ليرة سورية ليرة سورية  
    

 83,796,594 337,194,142  كانون الثاني  1في 
 259,054,547 918,847,597  األقساط المكتتبة

)األقساط المكتتبة مطروحاً إجمالي األقساط المكتسبة خالل العام 
 منها الحركة في األقساط غير المكتسبة(

 
(785,575,421) (200,726,316) 

  
  

 142,124,825 470,466,318  كانون األول 31في 
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 . احتياطي أقساط غير مكتسبة )تتمة(16

 
/م.أ لمقابلة قيمة األقساط 351/100هيئة اإلشراف على التأمين رقم وحصة المعيد منه وفقاً لقرار األقساط غير المكتسبة احتياطي  تم احتساب

 غير المستحقة والمسجلة كإيرادات في بيان الدخل الشامل، وتم احتسابه وفق النسب التالية من قيمة األقساط المكتتب بها:
 

 % 

 25 بضائع –تأمين النقل البحري 
 100 تأمين السفر

 40 التأمينالتأمينات العامة وباقي فروع 
 40 تأمين إلزامي سيارات

 60 والحوادث الشخصية التأمين الصحي
 100 تأمينات طويلة األجل

 

 وحوادث وقعت ولم يبلغ عنها احتياطي تعويضات تحت التسوية .17
 

 
 2017 حزيران 30

 غير مدققة
 

 2016كانون األول  31
 مدققة

 التأمينحصة معيدي  اإلجمالي  حصة معيدي التأمين اإلجمالي 
 ليرة سورية ليرة سورية  ليرة سورية ليرة سورية 
      

 (147,543,057) 759,162,472  (178,687,692)  816,438,590  التعويضات المعلقة
 (44,345,672) 205,893,755  (45,644,285)  157,527,790  )*( تعويضات لم يبلغ عنها

      

 (191,888,729) 965,056,227  (224,331,977) 973,966,380 إجمالي

 

من احتياطي المطالبات  %15 أو 2017حزيران  30المنتهية في  لفترةإجمالي األقساط المكتتبة عن امن  %7.5قامت الشركة بإحتجاز  )*(
المتعلقة  2017 حزيران 30هية في تعن الفترة المن المدفوعة من المطالبات %15و ،أيهما أكبر 2017حزيران  30تحت التسوية كما في 

لجميع القطاعات ما عدا قطاع تأمين السيارات اإللزامي والذي يتوجب حتياطي تعويضات لحوادث مفترضة لم يبلغ عنها ابالتأمين الصحي ك
 /م.أ.351/100 وفقاً لقرار هيئة االشراف على التأمين رقم أن يكون الرصيد النهائي لالحتياطي المكون له مجمعاً آلخر ثالث سنوات

 

 وديعة مجمدة .18
 

ليرة سورية لصالح هيئة اإلشراف على التأمين كما هو منصوص بتعليماتها، حيث تطلب الهيئة من  25,000,000تم إيداع وديعة ضمان بمبلغ 
هذه ليرة سررررورية كضررررمانة لكل نوع تأمين تنوي الشررررركة أن تقوم به، على أن ال تتجاوز  2,000,000شررررركات التأمين أن تودع مبلغاً وقدره 

 .ليرة سورية لكافة أنواع التأمين 25,000,000الضمانة مبلغ 
 

 المدفوعالمكتتب به ورأس المال  .19
 

ليرة  100سهم، القيمة االسمية لكل منها  8,500,000ليرة مقسم إلى  850,000,000والمدفوع والمكتتب به  به بلغ رأس المال المصرح
 .2016كانون األول  31و 2017 حزيران 30كما في  سورية

 

 

 تالحتياطياا .20
 
 

 االحتياطي القانوني
قبل الضررررريبة إلى االحتياطي القانوني. يحق السررررنوية من األرباح الصررررافية  %10تم تحويل ي 2011لعام  29على قانون الشررررركات رقم  بناءً 

 من رأسمال الشركة. %25 لـللشركة التوقف عن مثل هذا التحويل عندما يصبح رصيد االحتياطي القانوني مساوياً 
 
 

 االحتياطي االختياري
قف عن التولشركة ل يمكنحتياطي االختياري. قبل الضريبة إلى االالسنوية من األرباح الصافية  %10تم تحويل يعلى قرار مجلس اإلدارة  بناءً 

 من رأسمال الشركة.%25 مثل هذا التحويل عندما يصبح رصيد االحتياطي مساوياً لـ
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 حسابي احتياطي .21

 
على احتساب احتياطي حسابي يتم تقديره بمعرفة خبير اكتواري وفقاً لألسس الفنية التي يعتمدها مجلس  أ.م/351/100نص قرار الهيئة رقم 

من أقساط التأمين على الحياة عوضا عن االستعانة بخبير اكتواري. كما  %60أساس اإلدارة، وقد قامت الشركة بإحتساب هذا اإلحتياطي على 
بند إحتياطي أقساط غير مكتسبة المدرج في  ظهر ضمنليرة سورية،  41,750,875  لغبلغت قيمة هذا االحتياطي مب ،2017 حزيران 30في 

 .ليرة سورية( 32,634,713: 2016كانون األول  31) المرحلي بيان المركز المالي

 
 

 النقد وما في حكمه . 22
 
 

 من المبالغ التالية: المرحلي التدفقات النقدية بيانيتكون النقد وما في حكمه الظاهر في 
 
 
 

 2016حزيران  30 2016كانون األول  31  2017حزيران 30 

 غير مدققة مدققة غير مدققة 

 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 
    

 525,000 - 240,000 نقد في الصندوق

 44,000,000 66,000,000 66,000,000 (*)*ودائع ألجل )ذات استحقاق أصلي أقل من ثالثة أشهر(

 390,431,878 246,732,904 269,528,976 )*( حسابات جارية

 335,768,976 312,732,904 434,956,878 

 
كانون  31مقيدة السحب ضمانا لمطالبات حاملي وثائق التأمين ) 2017 حزيران 30ليرة سورية كما في  6,731,863 يتضمن البند مبلغ  )*(

  (.ليرة سورية 5,767,282 :2016األول 
 

ة باإلضررافة الى الودائع قصرريرإن الودائع لدى المصررارف هي ودائع لدى بنوك محلية وتخضررع ألسررعار الفائدة التجارية المعمول بها محلياً.     *(*)
  سرررررررنة حتى ثالثة أشرررررررهر ن مصرررررررلي األسرررررررتحقاق االذات الشرررررررركة ودائع  بلغت .2017 حزيران 30كما في  أعالهل المذكورة األج

ودائع ال كما بلغت، ليرة سورية( 151,855,888 :2016كانون األول  31) 2017 حزيران 30كما في ليرة سورية  158,689,419
سنةكثر األصلي األستحقاق االذات  سورية ) 1,990,000,000 من  سورية1,990,000,000 : 2016كانون األول  31ليرة   .(ليرة 

  .2016كانون األول  31و 2017 حزيران 30في  %11بلغ متوسط أسعار الفائدة على الودائع ألجل 
 

 

 مدينون آخرون ومصاريف مدفوعة مقدما   .23
 
 

 2016 كانون األول 31 2017حزيران 30 
 مدققة غير مدققة 

 ليرة سورية ليرة سورية 

   

 14,301,054 16,901,664 مصاريف مدفوعة مقدماً 

 32,776,551 45,053,541 إيرادات فوائد مستحقة

 6,876,115 25,584,866 سلف الموظفين

 14,398,932 22,373,714 عن تعويضات تحت التسوية جوزات قضائيةلح اً مقدم ةمدفوعمبالغ 

 646,726 2,892,033 سلف موردين

 - - تكاليف االكتتاب المؤجلة

 5,826,522 6,231,952 أرصدة مدينة أخرى
 119,037,770 74,825,900 
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 ذمم مدينة ناشئة من عقود التأمين وعقود إعادة التأمين .24
 

 2016كانون األول  31 2017حزيران  30 

 مدققة غير مدققة 

 ليرة سورية ليرة سورية 
   

 105,602,107 165,704,530 التأمين المدينةذمم حاملي وثائق 

 (29,896,755) (30,646,755) مخصص ديون مشكوك بتحصيلها )*(

 135,057,775 75,705,352 
 181,095,185 237,330,763 ذمم شركات تأمين

 372,388,538 256,800,537 

   
 )*( إن الحركة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها هي كما يلي: 

 2016كانون األول  31 2017حزيران  30 

 مدققة غير مدققة 

 ليرة سورية ليرة سورية 
   

 28,396,755 29,896,755 كانون الثاني 1الرصيد في 

 1,500,000 750,000 لفترة / السنةالمخصص المكون خالل ا

 29,896,755 30,646,755 / السنة آخر الفترةالرصيد في 

   
 

 ومبالغ مستحقة الدفعدائنون آخرون  .25
 

 
 

 2016كانون األول  31 2017حزيران  30
 مدققة غير مدققة 
 ليرة سورية ليرة سورية 
   

 9,131,953  24,419,493  ذمم دائنة ودائنون آخرون

 47,233,738  74,844,881  مصاريف مستحقة الدفع

 46,653,713  56,927,533  مبالغ مستحقة للموظفين

 16,482,605  6,234,282  مستحقة لحاملي وثائق التأمينمبالغ 

 20,940,230  18,368,901  المستحق إلى البلديات والتأمينات االجتماعية ومؤسسات حكومية

 4,956,662  94,750,143  أرباح قيد التوزيع

 10,503,110  12,165,993  أخرى

  287,711,226  155,902,011 
 

 التأمين وإعادة التأمينمطلوبات لشركات  .26

 2016 كانون األول 31 2017 حزيران 30 

 مدققة غير مدققة 

 ليرة سورية ليرة سورية 
   

 2,521,481 7,119,002 مطلوبات لشركات التأمين

 20,626,586 58,411,435 مطلوبات لشركات إعادة التأمين

 
65,530,437 23,148,067 

 

 إعادة التأمينمبالغ محتفظ بها حسب اتفاقيات  .27
 

ف هذه ليمثل هذا المبلغ حصة معيد التأمين من االحتياطيات المحتجزة والمفرج عنها خالل الفترة / السنة وفقاً التفاقيات إعادة التأمين. وتتأ
 نها.ع حصلت ولم يبلغ وحوادث ، احتياطي التعويضات تحت التسويةاالحتياطيات من حصة المعيد من احتياطي االقساط غير المكتسبة
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  بيانات القطاعات 28.
 

شخصية،  حوادث )بحري، سيارات الزامي، سيارات شامل، حريق، مشاريع، حوادث عامة، قطاع تأمين رئيسي أحد عشر إلىتعمل الشركة في قطاع التأمين في الجمهورية العربية السورية، وألغراض اإلدارة تم توزيع أنشطة الشركة 
ي لي األقساط المكتتبة وصافي األقساط المكتتبة وصافهذه القطاعات هي األساس الذي تبني عليه إدارة الشركة تقاريرها حول معلومات قطاعات األعمال الرئيسية. يوضح الجدول أدناه تحليل إجما.، حياة(سفرصحي،  مصارف شامل،
 :2017ن حزيرا 30المنتهية في  للفترةدخل االكتتاب 

 
  قطاعات تأمين غير الحياة  

 غير مدققة
 تأمين بحري

 تأمين سيارات
 إلزامي

 تأمين سيارات 
 شامل

 تأمين حريق
تأمين حوادث 

 عامة
تأمين حوادث 
 شخصية

مصارف تأمين 
 شامل

 داخلي تأمين صحي تأمين مشاريع
 تأمين صحي
 خارجي

 تأمين سفر
مجموع قطاعات 
 تأمين غير الحياة

 تأمين على
 الحياة

 المجموع

 
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية

 إيرادات التأمين
     

  
       

  560,238,392   21,660,057   538,578,335   14,029,814  74,582,191 140,770,313  1,347,264   65,116,403   254,745   1,570,463   25,086,281   71,679,925  )*( 137,090,508   7,050,428  األقساط المكتتب بها

 - - - - - - - - - - - - - - حسومات على األقساط

  560,238,392   21,660,057   538,578,335   14,029,814   74,582,191 140,770,313  1,347,264   65,116,403   254,745   1,570,463   25,086,281   71,679,925   137,090,508   7,050,428  اجمالي األقساط المكتتبة

 (197,862,579)  (16,868,031)  (180,994,548)  (14,029,814)  (41,017,239)  (75,365,075) (1,246,907)  (17,075,190)  (133,501)  (14,314)  (20,659,695)  (5,480,010)  - (5,972,803)  حصة معيدي التأمين 

 (10,320,398)  - (10,320,398)   -  --  -- (2,936)   - - (58,725)  (70,470)  (3,463,990)  (6,636,189)  (88,088)  فائض الخسارة

 (208,182,977)  (16,868,031)  (191,314,946)  (14,029,814)  (41,017,239) (75,365,075) (1,249,843)  (17,075,190)  (133,501)  (73,039)  (20,730,165)  (8,944,000)  (6,636,189)  (6,060,891)  اجمالي حصة معيدي التأمين

  352,055,415   4,792,026   347,263,389  -  33,564,952 65,405,238  97,421   48,041,213   121,244   1,497,424   4,356,116   62,735,925   130,454,319   989,537  صافي أقساط محتفظ بها

احتياطي مفرج عنه  اجمالي
1/1/2017 

 4,315,613   120,728,519   55,753,318   16,745,999  957,425   3,199,981   15,354,324   444,185  149,790,996  44,798,098  25,743,147   437,831,605   32,634,713   470,466,318  

حصة المعيد من احتياطي مفرج عنه 
1/1/2017 

 (3,270,352) -   (2,901,386)  (14,142,390)  (105,417)  (1,061,216)  (4,664,992)  (390,385) (55,293,709) (16,323,552)  (25,721,852)  (123,875,251)  (18,249,574)  (142,124,825) 

الشركة من احتياطي مفرج  ةصافي حص
 1/1/2017عنه 

 1,045,261   120,728,519   52,851,932   2,603,609   852,008   2,138,765   10,689,332   53,800  94,497,287  28,474,546  21,295   313,956,354   14,385,139   328,341,493  

 (526,951,503)  (41,750,875)  (485,200,628)  (28,868,449)  (53,003,104) (168,073,532) (612,624)  (26,046,561)  (2,324,520)  (1,105,778)  (19,011,463)  (58,912,522)  (122,989,050)  (4,253,025)  30/6/2017احتياطي محتجز  اجمالي

حصة المعيد من احتياطي محتجز 
30/6/2017 

 3,479,595  -   3,581,910   15,828,974   39,143   639,874   6,830,076   554,052  75,557,969 27,605,035  28,868,449   162,985,077   26,214,093   189,199,170  

صافي حصة الشركة من احتياطي 
 30/6/2017محتجز  

 (773,430)  (122,989,050)  (55,330,612)  (3,182,489)  (1,066,635)  (1,684,646)  (19,216,485)  (58,572) (92,515,563) (25,398,069)  -  (322,215,551)  (15,536,782)  (337,752,333) 

الحركة في احتياطي األقساط غير 
 المكتسبة

 271,831   (2,260,531)  (2,478,680)  (578,880)  (214,627)  454,119   (8,527,153)  (4,772) 1,981,724 3,076,477  21,295   (8,259,197)  (1,151,643)  (9,410,840) 

  342,644,575   3,640,383   339,004,192   21,295  36,641,429 67,386,962  92,649   39,514,060   575,363   1,282,797   3,777,236   60,257,245   128,193,788   1,261,368  صافي األقساط المكتسبة

  11,126,903   18,073   11,108,830   1,402,981  - -  436,417   1,622,143  -  5,010   5,418,391   354,145  -  1,869,743  عموالت اإلعادة

  -  -  -  -  -   -  -  -  -  -  -  -  - المعاهدات أرباح

  353,771,478   3,658,456   350,113,022   1,424,276  36,641,429 67,386,962  529,066   41,136,203   575,363   1,287,807   9,195,627   60,611,390   128,193,788   3,131,111  إجمالي االيرادات
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 بيانات القطاعات )تتمة(    28.
 

  قطاعات تأمين غير الحياة   

 تأمين بحري غير مدققة
 تأمين سيارات
 إلزامي

 تأمين سيارات 
 شامل

 تأمين حريق
تأمين حوادث 

 عامة
تأمين حوادث 
 شخصية

مصارف تأمين 
 شامل

 داخلي تأمين صحي تأمين مشاريع
 تأمين صحي
 خارجي

 تأمين سفر
مجموع قطاعات 
 تأمين غير الحياة

تأمين على 
 الحياة

 المجموع

 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 

               مصاريف التأمين

 (268,000,767) - (268,000,767) - (59,772,118)  (137,036,800) (847,005) - (98,200) - (10,558,021) (23,586,140) (36,102,483) - التعويضات المسددة 

 112,399,428 - 112,399,428 -  30,467,043  69,092,193 756,136 - - - 10,237,386 533,818 1,312,852 - حصة المعيد من التعويضات 

 (155,601,339) - (155,601,339) - (29,305,075)  (67,944,607) (90,869) - (98,200) - (320,635) (23,052,322) (34,789,631) - حصة الشركة من التعويضات 

 759,162,472 - 759,162,472 -  22,166,335  53,671,473 8,563,983 - 63,400 6,592,185 31,778,446 48,053,322 586,836,731 1,436,597 1/1/2017إجمالي احتياطي تحت التسوية 

حصة المعيد من احتياطي تحت التسوية  
1/1/2017 

(768,011) (65,206,759) (3,092,500) (28,433,662) (5,611,596) (42,500) - (8,239,972) (25,135,940)  (11,012,117) - (147,543,057) - (147,543,057) 

حتياطي تحت من ا حصة الشركة صافي
 1/1/2017التسوية 

668,586 521,629,972 44,960,822 3,344,784 980,589 20,900 - 324,011 28,535,533  11,154,218  - 611,619,415 - 611,619,415 

إجمالي احتياطي تحت التسوية 
30/6/2017 

(1,436,597) (624,902,308) (43,819,727) (33,596,315) (4,211,357) (50,000) - (7,378,270) (65,840,822)  (35,203,193) - (816,438,589) - (816,438,589) 

حصة المعيد من احتياطي تحت التسوية 
30/6/2017 

768,011 70,577,264 4,870,000 30,307,846 3,379,569 42,500 - 7,053,430 37,771,371  23,917,701  - 178,687,692 - 178,687,692 

احتياطي تحت  من حصة الشركة صافي
 30/6/2017التسوية 

(668,586) (554,325,044) (38,949,727) (3,288,469) (831,788) (7,500) - (324,840) (28,069,451)  (11,285,492) - (637,750,897) - (637,750,897) 

احتياطي مطالبات حصلت ولم يبلغ  الياجم
 30/6/2017عنها 

(1,275,908) (72,834,579) (11,046,098) (5,039,447) (631,703) (290,565) (4,883,730) (1,106,741) (38,942,647)  (19,213,447) (2,262,925) (157,527,790) - (157,527,790) 

المعيد من احتياطي مطالبات حصلت  حصة
 30/6/2017ولم يبلغ عنها 

1,043,879 5,911,858 730,500 4,546,177 506,935 79,984 1,280,639 1,058,015 18,833,157 9,390,216 2,262,925 45,644,285 - 45,644,285 

احتياطي مطالبات من  حصة الشركة صافي
 30/6/2017حصلت ولم يبلغ عنها  

(232,029) (66,922,721) (10,315,598) (493,270) (124,768) (210,581) (3,603,091) (48,726) (20,109,490) (9,823,231) - (111,883,505) - (111,883,505) 

احتياطي مطالبات حصلت ولم يبلغ  اجمالي
 1/1/2017عنها  

1,294,684 128,057,761 10,453,747 4,766,767 988,828 399,999 2,878,936 1,284,597 34,666,227 18,932,372 2,169,837 205,893,755 - 205,893,755 

حصة المعيد من احتياطي مطالبات حصلت 
 1/1/2017ولم يبلغ عنها 

(981,106) (9,781,014) (544,010) (4,265,049) (841,739) (132,652) (874,686) (1,235,996) (15,132,370) (8,387,214) (2,169,837) (44,345,673) - (44,345,673) 

احتياطي مطالبات حصة الشركة من صافي 
 1/1/2017حصلت ولم يبلغ عنها 

313,578 118,276,747 9,909,737 501,718 147,089 267,347 2,004,250 48,601 19,533,857 10,545,158 - 161,548,082 - 161,548,082 

 (276,910,919) - (276,910,919) (93,088) (73,090,051) (153,482,569) 516,564 (2,004,794) 24,634 2,737,953 (12,648,570) (19,944,896) (18,944,878) 18,776 إجمالي التعويضات المتكبدة

حصة معيدي التأمين من التعويضات 
 المتكبدة

62,773 2,814,201 2,497,808 12,392,698 (2,566,831) (52,668) 405,953 (608,387) 85,428,411 44,375,629 93,088 144,842,675 - 144,842,675 

 (132,068,244) - (132,068,244) - (28,714,422) (68,054,158) (91,823) (1,598,841) (28,034) 171,122 (255,872) (17,447,088) (16,130,677) 81,549 حصة الشركة من التعويضات المتكبدة

 (43,197,175) (1,637,799) (41,559,376) (20,645) (9,323,031) (10,967,450) - - (42,594) (122,169) (3,223,729) (10,314,198) (6,823,941) (721,619) اإلنتاجعموالت وحوافز 

 (175,265,419) (1,637,799) (173,627,620) (20,645) (38,037,453) (79,021,608) (91,823) (1,598,841) (70,628) 48,953 (3,479,601) (27,761,286) (22,954,618) (640,070) إجمالي المصاريف 

قبل  )الخسارة التشغيلية( الربح التشغيلي
 تخفيض المصاريف اإلدارية والعمومية

2,491,041 105,239,170 32,850,104 5,716,026 1,336,760 504,735 39,537,362 437,243 (11,634,646) (1,396,024) 1,403,631 176,485,402 2,020,657 178,506,059 

 (3,361,430) (129,960) (3,231,470) (84,179) (447,493) (844,622) (8,084) (390,698) (1,528) (9,422) (150,518) (430,080) (822,543) (42,303) رسوم هيئة االشراف على التأمين

 (28,370,589) (21,230) (28,349,359) (21,258) (11,449,290) (14,006,346) (148,367) - - (78,911) (721,670) (549,296) (1,302,551) (71,670) المصاريف التأمينية األخر 

 (31,732,019) (151,190) (31,580,829) (105,437) (11,896,783) (14,850,968) (156,451) (390,698) (1,528) (88,333) (872,188) (979,376) (2,125,094) (113,973) إجمالي مصاريف التأمين

 146,774,040 1,869,467 144,904,573 1,298,194 (13,292,807) (26,485,614) 280,792 39,146,664 503,207 1,248,427 4,843,838 31,870,728 103,114,076 2,377,068 التأمين)مصاريف(  صافي ايرادات

المحملة  المصاريف اإلدارية والعمومية
 على فروع التأمين

 (2,138,110)  (41,574,004) 
 

(22,487,621) 
 (8,801,347)  (476,258)  (77,254)  (19,747,170)  (408,571) (42,689,940) (22,617,760) (4,254,675) (165,272,710) (6,568,618) (171,841,328) 

 )الخسارةالتشغيلي إجمالي الربح 
التشغيلية( بعد تخفيض المصاريف 

 اإلدارية والعمومية

238,958  61,540,072  9,383,107   (3,957,509) 772,169  425,953  19,399,494   (127,779) (69,175,554) (35,910,567) (2,956,481) (20,368,137) (4,699,151) (25,067,288) 



 سورية )ش.م.م( -شركة المشرق العربي للتأمين 

 المختصرةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية   
    2017 حزيران 30

 

 

 

18 

 
 بيانات القطاعات )تتمة( 28.

 
 كما يلي: 2016حزيران  30المنتهية في  فترةبة وصافي دخل االكتتاب للأدناه إجمالي األقساط المكتتيوضح الجدول 

    
   قطاعات تأمين غير الحياة

 تأمين بحري غير مدققة
 تأمين سيارات

 إلزامي
 تأمين سيارات 

 شامل
 تأمين حريق

تأمين حوادث 
 عامة

تأمين حوادث 
 شخصية

مصارف  تأمين
 شامل

تأمين 
 مشاريع

 تأمين صحي
 داخلي

 تأمين صحي
 خارجي

 تأمين سفر
مجموع قطاعات 
 تأمين غير الحياة

 تأمين على
 الحياة

 المجموع

 
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية

               إيرادات التأمين

 )*( 7,300,777 األقساط المكتتب بها
131,439,181 63,781,915 19,422,623 1,199,581 1,713,846 38,385,811 926,165 110,299,420  60,907,181  12,788,650 448,165,150 12,424,752 460,589,902 

 - - - -     - - - - - - - - حسومات على األقساط

 460,589,902 12,424,752 448,165,150 12,788,650  60,907,181  110,299,420 926,165 38,385,811 1,713,846 1,199,581 19,422,623 63,781,915 131,439,181 7,300,777 اجمالي األقساط المكتتبة

 (125,537,506) (10,069,060) (115,468,446) (12,788,650) (22,214,766)  (41,591,308)  (837,740) (11,662,480) (835,737) (180,000) (16,443,236) (3,778,700) - (5,135,829) حصة معيدي التأمين 

 (2,936) - - (58,726) (58,726) (1,720,375) (5,930,087) (102,769) فائض الخسارة
                       

-    
-    - (7,873,619) - (7,873,619) 

 (133,411,125) (10,069,060) (123,342,065) (12,788,650) (22,214,766)  (41,591,308) (840,676) (11,662,480) (835,737) (238,726) (16,501,962) (5,499,075) (5,930,087) (5,238,598) اجمالي حصة معيدي التأمين

 327,178,777 2,355,692 324,823,085 -  38,692,415  68,708,112 85,489 26,723,331 878,109 960,855 2,920,661 58,282,840 125,509,094 2,062,179 صافي أقساط محتفظ بها

 337,194,142 23,314,905 313,879,237 22,699,225  19,458,890  81,417,038 860,374 7,896,007 1,481,099 1,905,700 13,662,511 35,889,582 122,949,709 5,659,102 1/1/2016احتياطي مفرج عنه إجمالي 

 (83,796,594) (10,591,813) (73,204,781) (22,677,930) (6,245,572)  (26,572,484) (505,927) (2,038,300) (495,244) (460,560) (11,543,330) (991,916) - (1,673,518) 1/1/2016حصة المعيد من احتياطي مفرج عنه 

حتياطي مفرج عنه احصة الشركة  من صافي 
1/1/2016 

3,985,584 122,949,709 34,897,666 2,119,181 1,445,140 985,855 5,857,707 354,447 54,844,554  13,213,318  21,295 240,674,456 12,723,092 253,397,548 

 (413,934,726) (28,162,386) (385,772,340) (25,371,594) (42,910,139)  (119,462,353) (535,111) (15,674,325) (2,073,687) (1,690,099) (14,871,700) (44,696,558) (115,052,635) (3,434,139) 30/6/2016احتياطي محتجز إجمالي 

 395,779 4,943,292 742,614 495,160 12,427,911 1,511,480 - 1,765,011 30/6/2016حصة المعيد من احتياطي محتجز 
          

39,897,799  
15,211,903  25,350,299 102,741,248 15,378,061 118,119,309 

حصة الشركة من احتياطي محتجز  صافي 
30/6/2016 

(1,669,128) (115,052,635) (43,185,078) (2,443,789) (1,194,939) (1,331,073) (10,731,033) (139,332)  (79,564,554)  (27,698,236) (21,295) (283,031,092) (12,784,325) (295,815,417) 

 (42,417,869) (61,233) (42,356,636) - (14,484,918)  (24,720,000)  215,115 (4,873,326) (345,218) 250,201 (324,608) (8,287,412) 7,897,074 2,316,456 مكتسبةالالحركة في احتياطي األقساط غير 

 284,760,908 2,294,459 282,466,449 -  24,207,497  43,988,112 300,604 21,850,005 532,891 1,211,056 2,596,053 49,995,428 133,406,168 4,378,635 صافي األقساط المكتسبة

 9,877,698 31,560 9,846,138 1,278,865    -    - 293,209 1,115,951 - - 5,172,138 313,595 - 1,672,380 عموالت اإلعادة

 625 - 625 -    -    - - - - 625 - - - - المعاهدات )خسائر( رباحأ

 294,639,231 2,326,019 292,313,212 1,278,865  24,207,497  43,988,112 593,813 22,965,956 532,891 1,211,681 7,768,191 50,309,023 133,406,168 6,051,015 االيراداتإجمالي 
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 بيانات القطاعات )تتمة( 28.
 

   قطاعات تأمين غير الحياة    

 تأمين بحري غير مدققة
 تأمين سيارات

 إلزامي
 تأمين سيارات 

 شامل
 تأمين حريق

تأمين حوادث 
 عامة

تأمين حوادث 
 شخصية

مصارف  تأمين
 شامل

 تأمين مشاريع
 تأمين صحي

 داخلي
 تأمين صحي

 خارجي
 تأمين سفر

مجموع قطاعات 
 تأمين غير الحياة

تأمين على 
 الحياة

 المجموع

 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية سوريةليرة  ليرة سورية ليرة سورية 

               مصاريف التأمين

 (997,843) - (54,650) - (2,377,835) (28,530,799) (51,629,044) (165,000) التعويضات المسددة 
(108,308,85

3) 
(58,116,762) - (250,180,786) (500,000) (250,680,786) 

 78,607,704 425,000 78,182,704 - 23,837,667 44,362,968 803,004 - 3,230 - 2,128,377 - 6,964,958 82,500 حصة المعيد من التعويضات 

 (172,073,082) (75,000) (171,998,082) - (34,279,095) (63,945,885) (194,839) - (51,420) - (249,458) (28,530,799) (44,664,086) (82,500) حصة الشركة من التعويضات 

 726,318,503 - 726,318,503 - 22,337,136 27,005,001 5,196,224 - 83,800 3,029,041 42,522,260 42,325,478 582,313,236 1,506,327 1/1/2016إجمالي احتياطي تحت التسوية 

 (107,643,432) - (107,643,432) - (9,022,817) (10,993,385) (4,843,932) - (45,730) (2,277,226) (39,176,516) - (40,524,164) (759,662) 1/1/2016حصة المعيد من احتياطي تحت التسوية  

حتياطي تحت التسوية من ا حصة الشركة صافي
1/1/2016 

746,665 541,789,072 42,325,478 3,345,744 751,815 38,070 - 352,292 16,011,616 13,314,319 - 618,675,071 - 618,675,071 

 (846,156,012) - (846,156,012) - (56,511,325) (38,935,691) (4,015,191) - (93,400) (3,147,040) (83,857,062) (49,242,354) (609,012,622) (1,341,327) 30/6/2016إجمالي احتياطي تحت التسوية 

 166,395,460 - 166,395,460 - 26,051,096 17,037,620 3,827,007 - 42,500 2,382,758 79,846,956 2,000,000 34,530,361 677,162 30/6/2016حصة المعيد من احتياطي تحت التسوية 

احتياطي تحت التسوية  من حصة الشركة صافي
30/6/2016 

(664,165) (574,482,261) (47,242,354) (4,010,106) (764,282) (50,900) - (188,184) (21,898,071) (30,460,229) - (679,760,552) - (679,760,552) 

احتياطي مطالبات حصلت ولم يبلغ عنها  اجمالي
30/6/2016 

(1,030,242) (121,957,589) (8,380,605) (12,578,559) (472,056) (259,211) (2,938,936) (602,279) (23,299,909) (12,008,647) (1,903,259) (185,431,292) - (185,431,292) 

حصة المعيد من احتياطي مطالبات حصلت ولم يبلغ عنها 
30/6/2016 

529,503 5,915,406 283,403 11,977,043 357,414 92,827 926,867 574,050 9,978,444 4,916,042 1,903,259 37,454,258 - 37,454,258 

احتياطي مطالبات حصلت ولم  حصة الشركة من صافي
 30/6/2016يبلغ عنها  

(500,739) (116,042,183) (8,097,202) (601,516) (114,642) (166,384) (2,012,069) (28,229) (13,321,465) (7,092,605) - (147,977,034) - (147,977,034) 

احتياطي مطالبات حصلت ولم يبلغ عنها   اجمالي
1/1/2016 

1,697,731 179,584,331 6,460,358 6,378,339 357,319 277,706 1,480,501 779,434 13,710,253 5,244,649 1,686,370 217,656,991 - 217,656,991 

حصة المعيد من احتياطي مطالبات حصلت ولم يبلغ عنها 
1/1/2016 

(502,056) (10,364,888) (185,984) (5,876,479) (86,355) (92,858) (382,181) (726,590) (7,432,967) (2,510,300) (1,686,370) (29,847,028) - (29,847,028) 

احتياطي مطالبات حصلت ولم حصة الشركة من صافي 
 1/1/2016يبلغ عنها 

1,195,675 169,219,443 6,274,374 501,860 270,964 184,848 1,098,320 52,844 6,277,286 2,734,349 - 187,809,963 - 187,809,963 

 360,345 (1,458,435) (45,755) (232,736) (49,912,857) (37,367,922) (20,701,688) 667,489 إجمالي التعويضات المتكبدة
(129,829,19

9) 
(99,054,949) (216,889) (337,792,596) (500,000) (338,292,596) 

 144,966,962 425,000 144,541,962 216,889 43,271,688 52,952,680 (366,461) 544,686 (31) 376,591 48,899,381 2,097,419 (3,478,327) 27,447 حصة معيدي التأمين من التعويضات المتكبدة

 (193,325,634) (75,000) (193,250,634) - (55,783,261) (76,876,519) (6,116) (913,749) (45,786) 143,855 (1,013,476) (35,270,503) (24,180,015) 694,936 حصة الشركة من التعويضات المتكبدة

 (38,156,216) (1,041,304) (37,114,912) (19,820) (7,752,326) (7,807,422) - - (358,884) (128,538) (2,910,084) (10,480,253) (6,598,425) (1,059,160) عموالت وحوافز اإلنتاج

 (231,481,850) (1,116,304) (230,365,546) (19,820) (63,535,587) (84,683,941) (6,116) (913,749) (404,670) 15,317 (3,923,560) (45,750,756) (30,778,440) (364,224) إجمالي المصاريف 

قبل تخفيض  )الخسارة التشغيلية( الربح التشغيلي
 المصاريف اإلدارية والعمومية

5,686,791 102,627,728 4,558,267 3,844,631 1,226,998 128,221 22,052,207 587,697 (40,695,829) (39,328,090) 1,259,045 61,947,666 1,209,715 63,157,381 

 (2,763,539) (74,548) (2,688,991) (76,732) (365,443) (661,797) (5,557) (230,315) (10,283) (7,197) (116,536) (382,691) (788,635) (43,805) رسوم هيئة االشراف على التأمين

 (17,057,637) (16,579) (17,041,058) (19,183) (2,405,755) (11,068,444) (90,743) - - (45,345) (1,604,486) (466,431) (1,267,167) (73,504) المصاريف التأمينية األخرى

 (19,821,176) (91,127) (19,730,049) (95,915) (2,771,198) (11,730,241) (96,300) (230,315) (10,283) (52,542) (1,721,022) (849,122) (2,055,802) (117,309) إجمالي مصاريف التأمين

 43,336,205 1,118,588 42,217,617 1,163,130 (42,099,288) (52,426,070) 491,397 21,821,892 117,938 1,174,456 2,123,609 3,709,145 100,571,926 5,569,482 صافي ايرادات التأمين

 (162,091,509) (4,325,317) (157,766,192) (4,451,997) (21,203,068) (38,397,542) (322,417) (13,362,906) (596,626) (417,599) (7,713,623) (23,002,123) (45,756,737) (2,541,554) المحملة على فروع التأمين المصاريف اإلدارية والعمومية

ض التشغيلية( بعد تخفي )الخسارةالتشغيلي إجمالي الربح 
 المصاريف اإلدارية والعمومية

3,027,928 54,815,189 (19,292,978) (5,590,014) 756,857 (478,688) 8,458,986 168,980 (90,823,612) (63,302,356) (3,288,867) (115,548,575) (3,206,729) (118,755,304) 
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 بيانات القطاعات )تتمة( 28.

 
 )*( كانت مكونات أقساط التأمين اإللزامي للسيارات كما يلي:

 
 

  2016حزيران 30  2017حزيران 30
 غير مدققة غير مدققة 

 ليرة سورية ليرة سورية 

   
 124,099,955 126,866,929 داخلي

 1,636,777 2,788,181 حدودي

 5,702,449 7,435,398 بطاقة برتقالية
   

 137,090,508 131,439,181 

 
 
 

 
 تعامالت مع أطراف ذات عالقة  29.

 

الشركات الشقيقة وكبار المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا في الشركة والمؤسسات التابعة لهم، إن  :إن األطراف ذات العالقة هي
 شروط وسياسات هذه التعامالت ُيوافق عليها من قبل إدارة الشركة.

 
 هي كما يلي: المرحلي ألطراف ذات العالقة والمدرجة في بيان الدخل الشاملاإن أرصدة 

 

 تعويضات متكبدة أقساط  7201 حزيران 03
عموالت وحوافز 

 اإلنتاج
 أخر  مصاريف

 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية غير مدققة

    
 

–شركة المشرق العربي للتأمين   
اإلمارات العربية المتحدة    

- - - - 

 1,396,622 - 1,401,316 34,444,156 مجموعة نحاس

     

 34,444,156 1,401,316 - 1,396,622 

   
 

6201 حزيران 03 وحوافز  عموالت تعويضات متكبدة أقساط 
 اإلنتاج

 أخرى مصاريف

 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية غير مدققة
     

–شركة المشرق العربي للتأمين   
اإلمارات العربية المتحدة    

(72,131) (721,678) 14,426 - 

 - - (1,571,341) 18,747,251 مجموعة نحاس
     

 18,675,120 (2,293,019) 14,426 - 
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 )تتمة( تعامالت مع أطراف ذات عالقة29.  

 

 هي كما يلي: المرحلي ألطراف ذات العالقة المدرجة في بيان المركز المالياإن أرصدة 
 

 2016 كانون األول 31  2017حزيران 30 

 مدققة غير مدققة 

 ليرة سورية سوريةليرة  

   ذمم مدينة من أطراف ذات عالقة

اإلمارات العربية المتحدة – شركة المشرق العربي للتأمينمن  مبالغ مستحقة  148,160,028 164,046,130 
 1,658,739 9,853,858 مبالغ مستحقة من مجموعة شركات نحاس )*(

 158,013,886 165,704,869 

   

رقم  الحد المسموح به بموجب القرار 2017حزيران 03كما في  المستحق من مجموعة شركات نحاسالرصيد لقد تجاوز  )*( 
مديونية رئيس أو عضو مجلس إدارة الشركة أو  ذي نّص على أال تتجاوزال ،الصادر عن هيئة االشراف على التأمين /م.أ155/100

 بها من قبل العضو خالل السنة لقاء القيام بأعمال التأمينمن مجموع األقساط المكتتب  %10أي من األطراف ذات العالقة نسبة 
 

  2016كانون األول 31  2017حزيران 30 

 مدققة غير مدققة 

 ليرة سورية ليرة سورية 

   ذمم دائنة ألطراف ذات عالقة

 (528,001) (528,001) مبالغ مستحقة للمساهمين

طراف ذات عالقةأل مجموع المبالغ المستحقة  (528,001) (528,001) 

 
 

  تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسين
 

 إن تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسين خالل الفترة كانت كما يلي:
  2016حزيران 30 2017حزيران  30 
 غير مدققة غير مدققة 

 ليرة سورية ليرة سورية 
   

 59,630,706 68,189,136 رواتب ومزايا قصيرة األمد
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 المخاطرإدارة .  30
 

 المخاطر المالية  30.1
 

 مخاطر السيولة
 

 ن والمطلوبات المالية عند استحقاقها.تتمثل مخاطر السيولة في الصعوبات التي قد تواجهها الشركة في توفير األموال الالزمة للوفاء بوعودها المتفق عليها بموجب عقود التأمي

 ها.ئاإلدارة بالتأكد من توفر األموال النقدية الالزمة للوفاء بااللتزامات عند نشوتتم مراقبة متطلبات السيولة على أساس شهري وتقوم 

 .بات تستحق عليها فائدةتواريخ استحقاق موجودات الشركة ومطلوباتها حسب االلتزامات التعاقدية غير المخصومة المتبقية. كما أنه ال يترتب على الشركة أية مطلو يوضح الجدول التالي

 
)غير مدققة( 2017 حزيران 03  )مدققة( 2016كانون األول  31    

 المجموع بدون استحقاق أكثر من سنة أقل من سنة  المجموع بدون استحقاق أكثر من سنة أقل من سنة 
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية  ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 

          الموجودات
 33,624,919 33,624,919 -                     -  36,654,093 36,654,093 - - ممتلكات ومعدات

 8,693,958 8,693,958 -                   -  7,703,154 7,703,154 - - موجودات غير ملموسة
 462,500 462,500 -                   -  462,500 462,500 - - استثمار متوفر للبيع

 142,124,825 -                      - 142,124,825  189,199,170 - - 189,199,170 أقساط غير مكتسبةاحتياطي معيدي التأمين من  ةحص
 ةالتسوي معيدي التأمين من احتياطي تعويضات تحت ةحص

 وحوادث وقعت ولم يبلغ عنها
219,670,754 4,661,223 - 224,331,977 

 
186,935,705 4,953,024                      - 191,888,729 

 74,825,900 - 4,188,283 70,637,617  119,037,770 - 7,618,991 111,418,779 مدينون آخرون ومصاريف مدفوعة مقدماً 
 256,800,537 -                      -                     256,800,537  372,388,538 - - 372,388,538 ذمم مدينة ناشئة من عقود التأمين وعقود إعادة التأمين

 165,704,869 - - 165,704,869  158,013,886 - - 158,013,886 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
 25,000,000 25,000,000    -                      -  25,000,000 25,000,000 - - وديعة مجمدة

 2,141,855,888 -                      650,000,000 1,491,855,888  2,148,689,419 - 1,075,000,000 1,073,689,419 ألجلودائع 
 312,732,904 - - 312,732,904  335,768,976 - - 335,768,976 نقد وما في حكمهال

 3,353,715,029 67,781,377 659,141,307 2,626,792,345  3,617,249,483 69,819,747 1,087280,214 2,460,149,522 إجمالي الموجودات

          
          

          المطلوبات
 470,466,318 -                      -                      470,466,318  526,951,503 - - 526,951,503 احتياطي أقساط غير مكتسبة

 965,056,227 -                      45,689,668 919,366,559  973,966,380 - 49,781,509 924,184,871 هاوحوادث وقعت ولم يبلغ عن احتياطي تعويضات تحت التسوية
 23,148,067 -                      -                      23,148,067  65,530,437 - - 65,530,437 مطلوبات لشركات التأمين وإعادة التأمين

 215,696,487 -                      -                      215,696,487  267,085,434 - - 267,085,434 مبالغ محتفظ بها حسب إتفاقيات إعادة التأمين
 155,902,011 -                      -                      155,902,011  287,711,226 - - 287,711,226 دائنون آخرون ومبالغ مستحقة الدفع

 528,001 -                      -                      528,001  528,001 - - 528,001 طراف ذات العالقةألمبالغ مستحقة ل
 33,622,412 - - 33,622,412  18,018,146 - - 18,018,146 مستحقة الدفعالضريبة الدخل 

 1,864,419,523 - 45,689,668 1,818,729,855  2,139,791,127 - 49,781,509 2,090,009,618 المطلوبات إجمالي
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 )تتمة( .  إدارة المخاطر30
 

 إدارة رأس المال  30.2
 

 تقوم الشركة بوضع أهداف للحصول على نسب كفاية عالية لرأس المال من أجل دعم أهداف عملها وزيادة حقوق المساهمين.
 

تعديالت والواردة على أساس منتظم. يتم إجراء ال تدير الشركة متطلباتها الرأسمالية من خالل تقييم العجز في المستويات الرأسمالية المطلوبة
الالزمة على المستويات الرأسمالية الحالية في ضوء التغيرات في ظروف السوق وأوجه المخاطر ألنشطة الشركة. ومن أجل الحفاظ على 

 إصدار أسهم جديدة عند الضرورة. تعديلها، يمكن للشركة أن تعدل مبلغ توزيعات األرباح على المساهمين أو البنية الرأسمالية أو
 

يجب أال تتدنى نسبة المالءة المالية للشركة  2008 األول كانون 11في  الصادر 210/100راف على التأمين رقم هيئة اإلش قرار حسب
 . %150عن 

 يوضح الجدول التالي كيفية احتساب نسبة كفاية رأس المال:
 

  2016كانون األول  31 2017حزيران  30 كفاية رأس المال 
 مدققة غير مدققة 
 سوريةليرة  ليرة سورية  
   

   رأس المال المتوفر
 850,000,000 850,000,000 به والمدفوع رأس المال المكتتب

 121,904,733 121,904,733 حتياطي قانونيا
 121,904,733 121,904,733 إختياري احتياطي

 395,486,040 383,648,890 )متضمنة ربح الفترة( أرباح مدورة مخصوماً منها األرباح الموزعة

 1,489,295,506 1,477,458,356 مجوع رأس المال المتوفر
   

   رأس المال المطلوب
 174,651,264 184,851,817 رأس المال المطلوب مقابل مخاطر الموجودات

 206,620,035 190,303,484 االكتتابية رأس المال المطلوب مقابل اإللتزامات
 29,892,966 36,739,619 رأس المال المطلوب مقابل مخاطر معيدي التأمين

 3,576,963 3,602,419 رأس المال المطلوب مقابل مخاطر تأمين الحياة

 414,741,228 415,497,339 مجموع رأس المال المطلوب 

 %359 %356 نسبة هامش المالءة  )%(
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إ وتعديالته، ./م372/100بموجب المادة الثالثة عشر من القرار رقم المصارف المحلية الحد المسموح به أحد  تجاوزت اإليداعات لدى
من  %20والتي تنص على أنه ال يجوز أن تزيد اإليداعات لدى أي مصرف من المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية عن 

 كتلة إيداعات الشركة. 
 

 األرباح الموزعة    .32
 

ليرة سورية موزعة  119,000,000، قررت الهيئة العامة للمساهمين توزيع جزء من األرباح المحتجزة بقيمة 2017 أيار 11بتاريخ 
ليرة سورية  000157,760,بينما بلغت األرباح الموزعة   .ليرة سورية 14سهم حيث كان نصيب السهم الواحد  8,500,000على 
 سورية. ليرة 18.56حيث كان نصيب السهم الواحد  6201ل عام خال
 


