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   شركة المشرق العربي للتأمين مساهمي السادةإلىتقرير مدققي الحسابات المستقلين 
  

   حول القوائم الماليةتقرير
  

 كانون 31والتي تتكون من الميزانية كما في  ،")الشركة(") م.م.ش(أمين لشركة المشرق العربي للتالمرفقة القوائم المالية لقد دققنا 
، وملخص ألهم ذلك التاريخفي التدفقات النقدية للسنة المنتهية وقائمة  الملكيةالتغيرات في حقوق قائمة  ،الدخل وقائمة 2007األول 

   .السياسات المحاسبية واإليضاحات األخرى
  
  لماليةلية اإلدارة عن القوائم اؤومس

تشمل هذه .  إن مجلس اإلدارة مسؤول عن إعداد القوائم المالية واظهارها بصورة عادلة وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية
المسؤولية تصميم وتطبيق والمحافظة على نظام رقابة داخلي ذي صلة بإعداد وعرض القوائم المالية بصورة عادلة خالية من 

الناتجة عن احتيال أو عن خطأ، وكذلك اختيار وتطبيق السياسات المحاسبية المالئمة والقيام بتقديرات األخطاء الجوهرية سواء 
  .محاسبية معقولة حسب الظروف

  
  مسؤولية مدققي الحسابات 

لية للتدقيق، وتتطلب لقد قمنا بتدقيقنا وفقا للمعايير الدو.  إن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه القوائم المالية استنادا إلى تدقيقنا
منا هذه المعايير االلتزام بقواعد السلوك المهني وتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيد معقول بأن القوائم المالية خالية 

  .من األخطاء الجوهرية
  

إن إختيـار تلـك     .  الماليـة يتضمن التدقيق القيام باجراءات للحصول على أدلة مؤيدة للمبالغ واإليضاحات الواردة فـي القـوائم                
اإلجراءات يستند الى اجتهاد مدقق الحسابات بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية سـواء الناتجـة عـن                      

ض  ذي الصلة باعداد وعر    لشركةعند تقييم مدقق الحسابات للمخاطر يأخذ في اإلعتبار نظام الرقابة الداخلي ل           .  اإلحتيال او الخطأ  
القوائم المالية بصورة عادلة وذلك لتصميم إجراءات تدقيق مالئمة للظروف وليس بهدف ابداء رأي حول مدى فعالية نظام الرقابة                   

يتضمن التدقيق كذلك تقييم  مالءمة السياسات المحاسبية المطبقة ومعقولية التقديرات المحاسبية التي قامت بهـا                .  لشركةالداخلي ل 
  . تقييم العرض العام للقوائم الماليةاإلدارة، اضافة الى

  
  .في اعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة وتوفر اساسا إلبداء الرأي

  
  الرأي

  
 2007 كـانون األول  31 كمـا فـي   ي الجوهرية، المركز المالي للشركةفي رأينا، إن القوائم المالية تُظهر بعدالة، من كافة النواح 

  . النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لمعايير التقارير المالية الدوليةالمالي وتدفقاتهاوأداءها 
  

  تقرير حول المتطلبات القانونية
  
  . بقيود وسجالت محاسبية منظمة بصورة اصولية، وإن القوائم المالية المرفقة متفقة معها ونوصي المصادقة عليهالشركةحتفظ ات

 
  
  

  زة حصريةعبد القادر ع
  
  2008  من شباطشراعال

   الجمهورية العربية السورية–دمشق 
 



 آة المشرق العربي للتأمينشر

 قائمة الدخل
 2007 األول  آانون31للسنة المنتهية في 

   تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية16 إلى 1اإليضاحات المرفقة من 
2 

 

 
  

2007 
 نيسان 5للفترة من 

 كانون 31ولغاية 
2006األول   

 بالليرة السورية بالليرة السورية إيضحات 
    

    اإليرادات
 - 145,569,146  مجمل األقساط المكتتبة
 - (60,326,246)  األقساط غير المكتسبة

  ________ ________ 
 - 85,242,900  اإليراد من األقساط المكتتبة

    
    :يطرح

 - 42,036,357  حصة معيدي التأمين من األقساط المكتتبة
 - (14,084,128)  حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

  ________ ________ 
 - 27,952,229  حصة معيدي التأمين من إيراد األقساط المكتتبة

  ________ ________ 
 - 57,290,671  صافي اإليراد من األقساط المكتتبة

    
 - 12,570,833  عموالت مقبوضة من معيدي التأمين

  ________ ________ 
  69,861,504 - 
  ________ ________ 

    المصروفات
 - 965,622 3 التعويضات المدفوعة

 - (117,233) 3 تأمين من التعويضات المدفوعةحصة معيدي ال: يطرح
  ________ ________ 

 - 848,389  التعويضات المدفوعةصافي 
 - 12,430,894 3 الزيادة في المطالبات

  ________ ________ 
 - 13,279,283  التعويضات المتكبدة
 - 15,161,151  عموالت مدفوعة

 12,282,639 67,173,408 4  المصاريف العمومية واإلدارية
  ________ ________ 
  95,613,842 12,282,639 
  ________ ________ 

 12,282,639 25,752,338   صافي دخل االكتتاب
    

 12,466,984 63,038,981   إيرادات الفوائد
 - (6,811)  صافي خسائر متحققة من بيع موجودات ثابتة

 5,406,769 (3,976,888)   رات أسعار الصرف الناتجة عن تغيي األرباح)الخسائر(
  ________ ________ 

 5,591,114 33,302,944   السنة قبل الضريبة) خسائر(أرباح 
 793,678 (3,691,724) 5  ضريبة الدخل

  ________ ________ 
 6,384,792 29,611,220    السنةأرباح

  ________ ________ 
 
 
 
 
 
 
 



  للتأمينآة المشرق العربيشر

 الميزانية
 2007 األول  آانون31آما في 

 

   تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية16 إلى 1اإليضاحات المرفقة من 
3 

 

  2007 2006 
 بالليرة السورية بالليرة السورية إيضحات 

   الموجودات
 12,047,163 65,706,403 6 نقد وأرصدة لدى المصارف

 806,665,500 838,785,721 6 إيداعات مصرفية
 - 17,003,915 7 ذمم مدينة ناشئة من عقود تأمين وعقود إعادة تأمين
 - 14,084,128  حصص إعادة التأمين من األقساط غير المكتسبة

 25,000,000 25,000,000 8 مجمدةوديعة 
  2,079,105 12,724,980 9 ممتلكات ومعدات

 -  9,309,365 10  موجودات غير ملموسة
 11,608,182 22,310,925 11 ذمم أخرى

  _________ _________ 
 857,399,950 1,004,925,437   إجمالي الموجودات

  _________ _________ 
    

     كية والمطلوباتحقوق المل
     حقوق الملكية

 850,000,000 850,000,000 12  رأس المال المدفوع
 - 2,961,122 13   قانونيإحتياطي
 - 2,961,122 13  إختياري إحتياطي
 (13,928) 23,675,048    متراكمة)خسائر(أرباح 

  _________ _________ 
 849,986,072 879,597,292   إجمالي حقوق الملكية

    
     المطلوبات

    المطلوبات الناشئة عن عقود التأمين
 - 60,326,246  احتياطي أقساط غير مكتسبة

 - 12,959,927 3 مطالبات تحت السداد
  _________ _________ 
  73,286,173 - 
    

 - 13,175,223  مطلوبات لشركات إعادة التأمين
 - 11,821,194    التأمينمبالغ محتفظ بها حسب إتفاقيات إعادة

 413,878 ,7 25,252,314 14 مطلوبات أخرى
 - 1,793,241 5 ضريبة الدخل مستحقة الدفع

  _________ _________ 
 7,413,878 125,328,145  مجموع المطلوبات

  _________ _________ 
 857,399,950 1,004,925,437   إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

  _________ _________ 
    

 
 بقرار من مجلس اإلدارة 2007 كانون األول 31 كما في لشركة المشرق العربي للتأمينتمت الموافقة على إصدار القوائم المالية للشركة 

  .2008 العاشر من شباطبتاريخ 
  
 

 
                                                                                                                   

  عمر الفطيمالسيد  صائب النحاسالسيد
 نائب رئيس مجلس اإلدارة رئيس مجلس اإلدارة

 
 
 
 
 



 آة المشرق العربي للتأمينشر

 التدفقات النقدیةقائمة 
  2007 األول  آانون31للسنة المنتهية في 

 

   تشكل جزءاً من هذه القوائم المالية16 إلى 1اإليضاحات المرفقة من 
4 

 

  
2007 

 نيسان 5للفترة من 
 كانون 31ولغاية 

2006األول   
 بالليرة السورية بالليرة السورية إيضحات 

    األنشطة التشغيلية
 5,591,114  33,302,944    قبل الضريبةالربح

     :التعديالت
 34,859  1,484,649 10& 9  اإلستهالك واإلطفاء

 -  6,811  صافي خسائر متحققة من بيع موجودات ثابتة
 (5,406,769)  3,976,888    الناتجة عن تغييرات أسعار الصرف األرباح)الخسائر(

 (9,989,534) (63,038,981)   إيرادات الفوائد المستحقة
 - (14,084,128)   ة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبةحص

 -  60,326,246  احتياطي أقساط غير مكتسبة
    
   ________ ________ 

 (9,770,330)  21,974,429  التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات) الخسارة(الربح 
    

 - (17,003,915)  عادة تأمينذمم مدينة ناشئة من عقود تأمين وعقود إ
 (10,814,504) (10,702,743)  ذمم أخرى

 -  12,959,927  مطالبات تحت السداد
 -  24,996,417  مطلوبات لشركات إعادة التأمين

 7,413,878  17,838,436  مطلوبات أخرى
  ________ ________ 

 (13,170,956)  50,062,551   في العمليات التشغيلية) المستخدم(صافي النقد الناتج 
 - (1,898,483)  ضريبة الدخل المدفوعة

  ________ ________ 
 (13,170,956)  48,164,068   في العمليات التشغيلية) المستخدم(صافي النقد الناتج 

  ________ ________ 
     األنشطة االستثمارية

 (2,113,964) (11,877,758)   شراء الممتلكات والمعدات
 - (9,598,942)   شراء الموجودات الغير ملموسة

 -  30,000  متحصالت من استبعاد موجودات ثابتة
 (475,000,000) -  إيداعات مصرفية

 (25,000,000) -  وديعة مجمدة
 9,989,534  63,038,981  إيرادات الفوائد

  ________ ________ 
 (492,124,430)  41,592,281  ستثماريةفي العمليات اإل) المستخدم(صافي النقد الناتج 

  ________ ________ 
    األنشطة التمويلية

 850,000,000 -   مساهمات رأس المال
 (6,398,720) -   كلفة إصدار األسهم

  ________ ________ 
 843,601,280 -   صافي النقد من العمليات التمويلية

  ________ ________ 
    

 338,305,894  89,756,349   النقد والنقد المعادلالزيادة في 
 5,406,769 (3,976,888)   أثر األرباح الناتجة عن تغيرات أسعار الصرف

 - 343,712,663   2006 كانون األول 31النقد والنقد المعادل كما في 
  ________ ________ 

 343,712,663 429,492,124 6 2007 كانون األول 31النقد والنقد المعادل كما في 
  ________ ________ 
    

 
 



 آة المشرق العربي للتأمينشر

 التغيرات في حقوق الملكيةقائمة 
 2007 األول  آانون31للسنة المنتهية في 

 

  جزءاً من هذه القوائم المالية تشكِّل16لى  إ1اإليضاحات المرفقة من 
5 

 

 
 
 
 

  
  رأس المال المدفوع

 

  
  

  احتياطي قانوني
 

  
  

 احتياطي إختياري
 

  
  

  أرباح متراكمة
 

  
  

  المجموع
 

 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سوريةإيضاحات 
  

       2006 نيسان 5الرصيد في 
  

 850,000,000 - - -850,000,000   المدفوعرأس المال
 (6,398,720)(6,398,720) - - -  كلفة إصدار األسهم

 6,384,7926,384,792 أرباح الفترة
  

 849,986,072(13,928) - -850,000,000  2006 كانون األول 31الرصيد في 
  
  

 -(2,961,122)2,961,122 -13  قانوني احتياطي
 -(2,961,122)2,961,122 - -13  اختياري احتياطي
 29,611,22029,611,220 - - - أرباح السنة

  
 850,000,0002,961,1222,961,12223,675,048879,597,292  2007 كانون األول 31الرصيد في 

  
 
 
 

 



 آة المشرق العربي للتأمين شر

 إیضاحات حول القوائم المالية
 2007 األول  آانون31آما في 

6 
 

 
 نشاط الشركة )1
  

مسجلة في الجمهورية العربية السورية كشركة مساهمة مغفلة وقد تم تأسيسها بموجب المرسوم التشريعي ") الشركة (")م.م.ش (شركة المشرق العربي للتأمين
 الصادر وفقاً للقانون 2006 آب 12 بتاريخ 14721، والمسجلة في السجل التجاري برقم 2004 للعام 68 والمرسوم التشريعي رقم 2005 للعام 43رقم 

  . من قبل هيئة اإلشراف على التأمين2006 تشرين الثاني 12صدر أمر المباشرة باألعمال في . 1949ام  للع149التجاري رقم 
  

تعمل الشركة في مجال التأمين، وتقوم بتقديم كافة أنواع التأمين القصيرة والطويلة األجل والتي تغطي أخطار الحياة والحريق والحوادث واألخطار البحرية 
  .افة إلى استثمار رأس المال والممتلكات في مختلف مجاالت االستثمار المالي والعقاريوأية أخطار أخرى باإلض

  
إن مكتب الشركة .  ليرة سورية500 سهم، القيمة االسمية لكل منها 1,700,000 ليرة سورية مقسم إلى 850,000,000يبلغ رأس المال المدفوع للشركة 

  . الفردوس- الصالحية – دمشق – الجمهورية العربية السورية الرئيسي المسجل هو
  .من أسهم الشركة % 40 دولة اإلمارات العربية المتحدة -ع.م.تمتلك شركة المشرق العربي  ش 
  

 شباط من العاشر بقرار من مجلس اإلدارة بتاريخ 2007 كانون األول 31كما في  شركة المشرق العربي للتأمينالمالية لتمت الموافقة على إصدار القوائم 
2008.  

 
 السياسات المحاسبية الهامة وملخص  الماليةالقوائمأسس أعداد  )2
  

   الماليةالقوائمأسس أعداد 
  

  . المالية طبقاً لمعايير التقارير المالية الدولية والمتطلبات السارية المفعول في الجمهورية العربية السوريةالقوائمأعدت 
  

  . تمثل العملة الرئيسية للشركة المالية بالليرات السورية والتيالقوائمتم إعداد 
  

  . التاريخية المالية وفقاً لمبدأ التكلفةالقوائمتم إعداد 
  

  التغيرات في السياسات المحاسبية
ل كانون الثاني إن السياسات المحاسبية المتبعة للسنة متماثلة مع السياسات المحاسبية التي تم اتباعها في السنة السابقة باستثناء أن الشركة قامت اعتباراً من او

 بتطبيق معايير التقارير المالية الجديدة والتعديالت على معايير المحاسبة الدولية القائمة التالية، هذا ولم ينتج عن تطبيق المعايير الجديدة والتعديالت أي 2007
  .أثر على المركز المالي واألداء المالي للشركة وإنما نتج عنها افصاحات إضافية

 
   إيضاح رأس المال– 1ر المحاسبة الدولي رقم تعديالت معيا

 المالية، االفصاح عن معلومات تمكن من تقييم األهداف والسياسات واإلجراءات إلدارة القوائم عرض -1تتطلب التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 
  .رأس المال

 
  اإلفصاح:  األدوات المالية – 7معيار التقارير المالية الدولي رقم 

يتطلب هذا المعيار افصاحات إضافية حول األدوات المالية وتأثيرها على المركز المالي واألداء باإلضافة إلى معلومات حول مدى التعرض للمخاطر الناشئة 
  . عن األدوات المالية

  
 األقساط المكتسبة

األقساط غير تمثل . م التعديل من خالل حساب األقساط غير المكتسبةخالل الفترة التي تم تحرير البوالص فيها ويتيتم ترحيل األقساط إلى قائمة الدخل 
 .المكتتبةالمكتسبة الجزء غير المتحقق من األقساط 

 
 المطالبات
األخرى يتم المتبقية والمستردات   تتضمن المبالغ الدائنة على حاملي العقود واألطراف الثالثة ونفقات تعديالت الخسارة المتعلقة بها، صافي القيمةالمطالبات

 .  من المبالغ الدائنة المقدرة فيما يخص المطالبات المبلغ عنها للشركة وتلك غير المبلغ عنها بتاريخ الميزانيةتتتألف المطالبا. ترحيلها إلى الدخل كما تمت
 

إضافة .  على تقدير المطالبات المتعلقة بالعقاراتملونتقلون عادة يع الخسارة المسمعدلو. بناء على تجربتها السابقةتقوم الشركة بتقدير مطالباتها  بشكل عام 
 تكلفة تسوية هذه المطالبات المتكبدة لكن غير المفصح ة للشركة يتم االحتفاظ به لمقابلة قرار اإلدارة والخبرة السابقىلذلك، فان أي مخصص يكون بناء عل

بين التسويات والمخصصات للسنة التالية يكون مشموال في الحساب المؤمن عليه لتلك أية فروق بين المخصصات بتاريخ الميزانية و. عنها بتاريخ الميزانية
  .السنة

 
  
 
 
 



 آة المشرق العربي للتأمينشر

 ت حول القوائم الماليةإیضاحا
 2007 األول  آانون31آما في 
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 )تتمة (السياسات المحاسبية الهامة وملخص  الماليةقوائمأسس أعداد ال )2
  

  اختبار كفاية التزامات التأمين
عقود بموجب  النقدية المستقبلية للتدفقات الحاليةَ التوقعاتلمعترف بهِا كافَية باستخدام  ما اذا كانت التزامات التأمينِ اتقوم الشركة بتقييمفي تاريخ كل ميزانية، 

فورا في العجز يتم االعتراف بكامل التدفقات النقدية المقدرة، ضوء في التأمين غير كافية على التزامات عن هذا التقييمِ أّن المبالغ المحملة تبين إذا . تأمينال
  . مخصص للمخاطر الساريةء ويتم إنشابيان الدخل

  
 شهر من تاريخ الميزانية 12ال تقوم الشركة بخصم مطلوباتها المتعلقة بالتعويضات غير المسددة حيث أنه من المتوقع سداد جميع هذه التعويضات خالل فترة 

  .العمومية
  

  اعادة التامين
اطها العادي بعمليات إعادة التأمين مع شركات التأمين وإعادة التأمين األخرى في سبيل تقليل خطر التعرض لمطالبات مالية كبيرة، تقوم الشركة ضمن نش
  .  وتتعرض لمستويات معينة من المخاطر في مناطق عديدة مع معيدي التأمين

  
  .  يع أنواع األعمالوتتضمن عمليات إعادة التأمين عمليات إعادة التأمين النسبي وتجاوز الخسائر واالختياري وأنواع أخرى من إعادة التأمين لجم

  
ال تعفي عقود إعادة التأمين الشركة من التزاماتها لحاملي الوثائق، حيث أن فشل معيدي التأمين في الوفاء بالتزاماتهم قد يؤدي إلى خسائر للشركة وبالتالي يتم 

  .  تكوين مخصصات للمبالغ غير القابلة للتحصيل
  

  .تأمين بطريقة تتناسب مع التزام الشركة لكل مطالبةتقدر المبالغ الممكن استردادها من معيدي ال
  

 على عندما ينشأ مؤشر على االنخفاضعلى الموجودات الخاصة بإعادة التأمين يتم إجراء مراجعة لالنخفاض الحاصل بتاريخ كل ميزانية أو بشكل متكرر 
 وفقا لشروط المطالبات تحت السدادقي يبين أن الشركة قد ال تسترد ث االنخفاض عند ظهور دليل موضوعي منطديح. خالل سنة الميزانيةهذه الموجودات 
 .يتم تسجيل خسارة االنخفاض في قائمة الدخل. لمها الشركة من شركة إعادة التأمين بشكل موثوققياس األثر على المبالغ التي ستستالعقد عند إمكانية 

 
  عموالت مكتسبة ومدفوعة

  .عند تحقق األقساط المتعلقة بهاتتحقق العموالت المكتسبة والمدفوعة 
 

  إيرادات الفوائد
تستلم خالل  المقدرة ةيتم إثبات إيرادات الفوائد عندما تنشأ الفائدة باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي، حيث يتم خصم نفس النسبة، والتدفقات النقدية المستقبلي

 . الماليلألصل المالي نسبة إلى صافي القيمة المدرجة العمر المتوقع لألصل
 

 التقــاص
عندما يتم كذلك  المبلغ الصافي في الميزانية فقط عندما تتوفر الحقوق القانونية الملزمة ووإظهار تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية إجراءيتم 
 .يكون تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت أوا على أساس التقاص ويتهتس

 
   العادلةالقيمة

  .يتم تقدير القيمة العادلة للبنود التي تحمل فوائد على أساس التدفقات النقدية المخصومة باستخدام أسعار الفائدة لبنود أخرى لها شروط ومخاطر مماثلة
 

  العمالت األجنبية
كما تحول الموجودات والمطلوبات المالية المسجلة . املةجراء كل معإيجري قيـد المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة في تاريخ 

  .  تاريخ الميزانية بأسعار الصرف السائدة في الليرة السوريةبالعمالت األجنبية إلى 
  

  .تدرج جميع الفروقات الناتجة من عمليات التحويل في بيان الدخل
 

  ضريبة الدخل
 ووفق 2004 للعام 60ن السائدة في الجمهورية العربية السورية حيث يتم احتسابها وفقاً للقانون رقم تقوم الشركة بتكوين مخصص لضريبة الدخل وفقاً للقواني

  .والذي يقتضي االعتراف بالضرائب المؤجلة والناجمة عن الفروقات الزمنية المؤقتة بتاريخ الميزانية العمومية) 12(المعيار المحاسبي الدولي رقم 
  

 ويتم احتسابها باستخدام طريقة  كما في تاريخ الميزانيةئب المتوقع دفعها أو استردادها نتيجة الفروقات الزمنية المؤقتةإن الضرائب المؤجلة هي الضرا
في االلتزام وفقاً للنسب الضريبية التي يتوقع تطبيقها عند تسوية االلتزام الضريبي أو تحقيق الموجودات الضريبية المؤجلة وبناء على القوانين المعمول بها 

 ویتم تخفيضها في حالة توقع عدم إمكانية االستفادة من تلك ؤجلة في تاریخ الميزانية یتم مراجعة رصيد الموجودات الضریبية الم .تاريخ الميزانية العمومية
  .الموجودات الضریبية جزئيًا أو آليًا
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 )تتمة (السياسات المحاسبية الهامة وملخص  الماليةقوائمأسس أعداد ال )2
  
  قد والنقد المعادلالن

لغرض بيان التدفقات النقدية، يتكون النقد والنقد المعادل من النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك والودائع قصيرة األجل التي تستحق في األصل 
 .خالل ثالثة أشهر أو أقل

 
  الممتلكات والمعدات

تراكم وأي انخفاض في القيمة ويحتسب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى تدرج الممتلكات والمعدات بسعر التكلفة بعد خصم االستهالك الم
   :عمار اإلنتاجية للموجودات وذلك حسب النسب التاليةاأل
  

  %15الى % 10من       األثاث والمفروشات
  %15           أجهزة كمبيوتر

  %15             اآلليات
  %10      موجودات أخرى                                      

  
في . ممتلكات والمعدات لتحديد االنخفاض عند وجود أحداث أو تغيرات ظرفية يحتمل معها عدم استرداد القيمة الدفتريةيعاد النظر في القيمة الدفترية لل

  .القيمة الممكن استردادهاحالة وجود مؤشر كهذا وعندما تكون القيمة الدفترية أعلى من القيمة الممكن استردادها ، يتم تخفيض الموجودات إلى 
  

عند تقدير القيمة المستخدمة يتم خصم . إن القيمة الممكن استردادها من الممتلكات هي صافي قيمة البيع أو قيمتها التقديرية المستخدمة ، أيهما أكبر
. ة بالسوق للوقت والمال والمخاطر المرتبطة بالممتلكاتالتدفقات المستقبلية التقديرية إلى القيمة الحالية باستخدام معدل الخصم الذي يعكس القيمة الحالي

 .يتم إدراج خسائر انخفاض القيمة في بيان الدخل
 

  الموجودات الغير ملموسة
يحتـسب  .  تدرج الموجودات الغير ملموسة، والتي تم الحصول عليها بشكل منفصل، بسعر التكلفة بعد خصم اإلطفاء المتراكم وأي انخفاض في القيمـة    

  :اء على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر للموجودات كما يلياإلطف
  

   سنوات6على     برمجيات الكمبيوتر
  

  .يعاد النظر في فترة وطريقة اإلطفاء للموجودات المعنوية والتي لها عمر إنتاجي محدد في نهاية كل سنة مالية على األقل
 

   الممكن استردادهاانخفاض الموجودات المالية والقيمة غير
فـي حـالـة .  يجرى تقييم لتحديد ما إذا كان يوجد دليل فعلي على احتمال انخفاض دائم لقيمة بعض المـوجـودات الماليةفي تاريخ كـل ميـزانيـة

  .وجود دليل كهذا تقيد أي خسارة في بيان الدخل
  

  :يتم تحديد خسارة االنخفاض كالتالي
  

 .لمسجلة بالقيمة العادلة، خسارة االنخفاض هي الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة لالصلبالنسبة للموجودات ا)     أ
  

بالنسبة للموجودات المسجلة بالتكلفة ، خسارة االنخفاض هي الفرق بين التكلفة والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية مخصومة )   ب
  .بمعدل العائد السوقي لموجودات مالية مماثلة

 
  عدم تحقق األدوات المالية

وتحدث هذه الحالة عادةً حين تباع هذه األداة أو حين . يحدث عدم تحقق األدوات المالية، حين ال تمتلك الشركة الحقوق التعاقدية التي تؤلف األداة المالية
  .تنتقل جميع التدفقات النقدية الخاصة بهذه األداة إلى طرف ثالث مستقل

 
  أمين المدينةاألقساط وأرصدة الت

  .يتم تكوين مخصص لألقساط وأرصدة التأمين المدينة حالما يعتبر تحصيلها أمراً مشكوكاً فية
 

  إحتياطي األقساط غير المكتسبة
حد االدنى تحتسب األقساط غير المكتسبة المتعلقة بأعمال التأمينات العامة على أساس النسبة المئوية من صافي األقساط المكتتبة وتساوي على األقل ال

  . المتوجب حسب قوانين التأمين النافذة في الجمهورية العربية السورية
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 )تتمة (السياسات المحاسبية الهامة وملخص  الماليةقوائمأسس أعداد ال )2
  

  )تتمة(إحتياطي األقساط غير المكتسبة 
  

ت التأمين على الحياة استناداً للتقييم اإلكتواري المستقل حسب متطلبات يتم احتساب إحتياطي األقساط غير المكتسبة ألعمال التأمينات الطبية ومجموعا
  .القانون المحلي

  
  التأمينات الطبية ومجموعات التأمين على الحياة

  . حسب الخبرة اإلكتواري المستقليتم احتساب إحتياطي األقساط غير المكتسبة ألعمال التأمينات الطبية ومجموعات التأمين على الحياة استناداً للتقييم
  

  ذمم دائنة ومستحقات

 .يتم إثبات المطلوبات للمبالغ المستحقة السداد في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تمت أو لم تتم المطالبة بها من قبل المورد
 

 المخصصات

 سابقة وان تـسديد االلتزامـات محتمـل         أحداثناشئة عن    )قانونية أو إنشائية  (  حالية التزامات على المجموعة    يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون    

  .ويمكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه
 

 الشكوك في التقديرات
تناقش االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر األخرى للشكوك في التقديرات بتاريخ الميزانية، التي لها مخاطر كبيرة تسبب تعديالت 

 :لمدرجة للموجودات والمطلوبات في السنة المالية التالية فيما يليجوهرية في القيمة ا
 

 المطالبات تحت السدادمخصص 
  .حاملي العقود الناشئة من المطالبات التي تمت ضمن عقود التأمين عند تقدير المبالغ المستحقة لالحكم الجيد من قبل اإلدارة أمر مطلوب

فتراضات الرئيسية حول عديد من العوامل التي تتضمن التفاوت واالحتمالية ودرجات الحكم إضافة إلى  مثل هذه التقديرات ضرورية استنادا إلى اال
 . في االلتزامات المقدرةرة التي سينتج عنها تغييراتشكوك ونتائج فعليه قد تختلف من تقديرات اإلدا

 
مبلغ عنها بتاريخ الميزانية و لتكلفة المطالبات النهائية المتوقعة الحاصلة لكن لم نهائية للتكلفة المتوقعة للمطالبات التحديد، يجب اجراء تقديرات تكلفة بال

  .بتاريخ الميزانية) IBNR(يتم اإلبالغ عنها بعد 
   

م يتم اإلبالغ عنها بعد، التقنية األساسية المتبناة من قبل اإلدارة عند تقدير التكلفة للمطالبات المبلغ عنها وتكلفة المطالبات النهائية المتوقعة الحاصلة لكن ل
  .هو استخدام أسلوب تسويات المطالبات السابقة لتوقع أسلوب تسوية المطالبات المتوقعة

 
تقوم .  مطالبات العقاراتمعدلو الخسائر المستقلون عادة ما يقدرون.  يتم تقديرها بشكل مستقل التحكيم أو اللجوء للقضاءترارا المطالبات التي تتطلب ق

 .كن غير المبلغ عنها بشكل دورياجعة مخصصاتها للمطالبات الحاصلة والمطالبات الحاصلة لاإلدارة بمر
 

 إعادة التأمين
 نشوء مثل هذه الخالفات معها وقوة شركة تراقب الشركة بشكل ربعي.  أمام القضاءتكون الشركة معرضة لخالفات مع  شركة إعادة التأمين أو للمثول

  .إعادة التأمين
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 المطالبات )3

  
 :التغيير في حركة المطالبات وحصة معيدي التأمين ذات العالقة كانت كاالتي

 
 2007 

 صافي حصة معيدي التأمين  اإلجمالي 
 SYP  SYP  SYP 

 (848,389)  117,233  (965,622) المطالبات المدفوعة
 13,925,549  -  13,925,549 التغيير في المطالبات خالل السنة

 13,077,160  117,233  12,959,927  كانون األول31ما في ك
      المطالبات تحت السدادتحليل 

       كانون األول31كما في 
 1,535,105  (529,033)  2,064,138 المطالبات المتكبدة

 10,895,789  -  10,895,789 المطالبات الحاصلة ولم يبلغ عنها بعد
      

 12,959,927  (529,033)  12,430,894 
 
 

وإن المبالغ المستحقة من شركات إعادة التأمين تستحق        .  شهراً من تاريخ الميزانية    12توقع تسديدها خالل    إن جميع المطالبات من الناحية الفعلية من الم       
 .الدفع من الناحية التعاقدية حسب بنود اتفاقيات إعادة التأمين من تاريخ تسديد المطالبات

  
الذمم المدينة الناتجة عن عقود التأمين وإعادة " المستحقة من شركات إعادة التأمين المتعلقة بالمطالبات المدفوعة من قبل الشركة تدرج ضمن إن المبالغ 

  ".التأمين
 

 المصاريف العمومية واإلدارية )4
 

 2007  

 نيسان و 5للفترة من 
 كانون األول 31لغاية 
2006 

 ليرة سورية  ليرة سورية 
  
  5,014,654  31,173,682 لرواتب واألجور والمزاياا

  3,047,380  1,448,294 مصاريف التدريب
  1,812,784  - تأسيسالمصاريف 

  653,554  4,336,760  مصاريف سفر 
  300,000  3,777,615  مصاريف اإليجار

  84,700  5,244,939  اإلعالن
  491,475  11,385,902 رسوم اشتراكات وندوات

  34,859  1,484,649  االستهالك و اإلطفاء
  359,600  1,215,869  استشارية ومهنيةأتعاب

  105,630            1,277,379                طباعة وترجمة
  220,216  - ضيافة
 -  1,287,829   و فاكسهاتف
  157,787  4,540,490  أخرى

 67,173,408  12,282,639  
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  ضريبة الدخل )5

 
 :تم احتساب ضريبة الدخل كما يلي

 
 2007 

 ليرة سورية 

  33,302,944  قبل الضريبةربح
 (5,291,183) الخسارة الضريبية للسنة

  
  يطرح

 (1,642,301) إطفاء مصاريف التأسيس* 
  26,369,460  للضريبةالربح الخاضع

  
 %14 ضريبة الدخلنسبة 

 3,691,724 ضريبة الدخل
 (1,898,483) ضريبة الدخل المدفوعة
 1,793,241 ضريبة الدخل المستحقة

 
  . على فترة خمس سنوات2006 للعام ليرة السورية 8,211,504 و مصاريف التأسيس البالغة ألغراض ضريبية ،يتم إطفاء مصاريف اإلصدار* 
  

 من قبل الدوائر 2006عام  لللم تتم مراجعة ضريبة الدخل، %) 14: 2006مقارنة ب % (11  هو2007الفعلي المطبق في  ضريبة الدخل معدل
 .المالية

 
  النقد والنقد المعادل )6

 
 2007  2006 
 ليرة سورية  ليرة سورية 

 806,665,500  838,785,721 ودائع ألجل
 12,047,163  65,706,403  وحسابات جاريةودائع تحت الطلب

 904,492,124  818,712,663 
 

  :إن مبلغ النقد والنقد المعادل المدرج في بيان التدفقات النقدية يتألف مما يلي
 

 2007  2006 

 ليرة سورية  ليرة سورية 

 331,665,500  363,785,721       تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقلودائع ألجل 
 12,047,163  65,706,403  وحسابات جاريةودائع تحت الطلب

 429,492,124  343,712,663 
 

وتحقق فائدة وفقاً لمعـدالت     .  شهر، وذلك حسب المتطلبات النقدية الحالية للشركة       سورية لها آجال مختلفة من يوم الى      إن الودائع ألجل المودعة بالليرة ال     
  .أما الودائع تحت الطلب والحسابات الجارية فال تحقق أية فوائد. لفوائد على الودائع قصيرة األجلا
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  ذمم مدينة ناشئة من عقود تأمين وعقود إعادة تأمين )7
 

 2007  2006 

 بالليرة السورية  باليرة السورية 

 -  14,274,518  ذمم العمالء المدينة
)15ايضاح (مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة   2,331,007  - 

 -  398,390 حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة
 17,003,915  - 

 
 .ن تاريخ اعداد الميزانية شهرا م12تحق خالل سصدة المذكورة أعاله تمثل أرصدة تجميع األر

 
  وديعة مجمدة )8

 
 ليرة سورية كضمانة لكل نوع تأمين تنوي الشركة أن تقوم به، على             2,000,000 أن تودع  شركة التأمين مبلغاً وقدره          اإلشراف على التأمين   يئةتنص ه 

   ليرة سورية لكافة أنواع التأمين25,000,000هذه الضمانة مبلغ أال تتجاوز 
 

 ممتلكات و معدات )9
 

 أجهزة   األثاث والمفروشات 
 الكمبيوتر

 موجودات
 اخرى

 اإلجمالي  السيارات

 باليرة السورية باليرة السورية باليرة السورية باليرة السورية باليرة السورية 
      

      التكلفة
 2,113,964 900,000 - 168,000 1,045,964  2007ثاني  كانون ال1في 

 11,877,758 - 776,250 6,170,618 4,930,890          اإلضافات
 (40,000) - - - (40,000)          االستبعادات

 _________ _________ _________ ________ _______ 
 13,951,722 900,000 776,250 6,338,618 5,936,854  2007 كانون األول 31في 

 _________ _________ _________ ________ _______   
    االستهالك

 34,859 18,123 -14,3102,426  2007 كانون الثاني 1في 
 1,195,072 470,766556,55532,751135,000          اإلضافات

 (3,189) - - -(3,189)          االستبعادات
____________________________________ _______ 

 1,226,742 481,887558,98132,751153,123  2007 كانون األول 31في 
___________________________  _________ _______   

    القيمة الصافية
 12,724,980 5,454,9675,779,637743,499746,877  2007 كانون األول 31في 

____________________________________ _     ______ 
 2,079,105 881,877 -1,031,654165,574  2006 كانون األول 31في 

____________________________________ ___    ____ 
 

 موجودات غير ملموسة )10
 

 2007 

 باليرة السورية 

 9,598,942 اإلضافات
 (289,577) اإلطفاء

 9,309,365  2007 كانون األول 31ي ف
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 ذمم اخرى )11
 

 2007  2006 

 بالليرة السورية  باليرة السورية 

  55,000  3,253,709 مصاريف مدفوعة مقدماً
 -  3,327,621           سلف موردين

  9,989,534 8,989,166 إيرادات فوائد مستحقة
  624,294  562,391 سلف مقاولين 

  145,676  5,384,360  موظفين السلف
 793,678  793,678 ضريبة دخل مؤجلة

 22,310,925  11,608,182  
 

  رأس المال )12
 

المصدر والمدفوع    المصرح به 
  بالكامل

 بالليرة السورية  باليرة السورية 
    

 850,000,000  850,000,000  ) ليرة سورية500كل سهم ( سهم 1,700,000
  850,000,000  850,000,000 

 
 اتاالحتياطي )13
  

 قانوني احتياطي -
رصيد  التوقف عن مثل هذا التحويل عندما يصبح         شركةيحق لل .  إلى االحتياطي القانوني  الخسائر المتراكمة   تنزيل  من صافي الربح بعد     % 10تم تحويل   
  . خاضع للتوزيع على حملة األسهم إن االحتياطي القانوني غير.شركةلا رأسمالمن %  50 القانوني مساوياً لـياالحتياط

  
  احتياطي اختياري-

 التوقف عن مثل هذا التحويل عنـدما يـصبح          شركةيحق لل .  إلى االحتياطي االختياري  الخسائر المتراكمة   تنزيل  من صافي الربح بعد     % 10تم تحويل   
  .شركةلا رأسمالمن %  50 القانوني مساوياً لـياالحتياطرصيد 

  
 : القانوني واالحتياطي االختياري كما يليتم احتساب االحتياطي

 
2007 

 بالليرة السورية

 33,302,944 الربح قبل الضريبة
مصروف ضريبة الدخل: يطرح  (3,691,724) 

 29,611,220 

%10احتياطي قانوني   2,961,122 
  

%10 احتياطي اختياري  2,961,122 
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   مطلوبات أخرى )14
 
 2007  2006 

 بالليرة السورية  باليرة السورية 

)15ايضاح (مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة   528,001  5,290,472  
 -  6,365,954  دائنون متنوعون
  1,586,713  4,462,271  مصاريف مستحقة

 -  6,586,229  مبالغ مستحقة للموظفين
 -  770,970  ذمم مقبوضة مقدماً

 -  6,538,889  ودائع متنوعة
  536,693  - مقدمات ضريبية

 25,252,314  7,413,878  
  

 تعامالت مع أطراف ذات عالقة )15
  

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

 
  :إن األرصدة لألطراف ذات العالقة والمدرجة في بيان الدخل هي كما يلي

 

 أقساط 
 

 عموالت مدفوعة
 

 مصاريف اخرى

 باليرة السورية باليرة السورية باليرة السورية 
    

 2,436,266 2,614,170 13,253,520 اإلمارات العربية المتحدة–شركة المشرق للتأمين 
 294,665 - 17,600,975مجموعة نحاس

 - - 5,930,887 مساهمون آخرون
 36,785,382 2,614,170 2,730,931 

 
. ليرة سورية9,004,116 عدات من أطراف ذات عالقة بقيمةقامت الشركة خالل العام بشراء ممتلكات وم  

 
  :ي كما يلي هة والمدرجة في الميزانيةإن األرصدة لألطراف ذات العالق

 
 2007 

 بالليرة السورية
 2006 

 بالليرة السورية
    

 العربية  اإلمارات– شركة المشرق للتأمينىال) من(مبالغ مستحقة 
 المتحدة

(2,331,007)  4,762,471 

 528,001  528,001 مبالغ مستحقة للمساهمين
 (1,803,006)  5,290,472 
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 )تتمة( تعامالت مع أطراف ذات عالقة )15
 

 تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسين
 

  :الرئيسين خالل السنة كانت كما يليأعضاء اإلدارة ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
 

 

2007 
 بالليرة السورية

 نيسان و 5للفترة من  
 كانون األول 31لغاية 
2006 

    
 3,052,767  20,538,236 رواتب و مزايا قصيرة األمد

 20,538,236  3,052,767 
 

  إدارة المخاطر )16
 

  :فيما يلي ملخص بالمخاطر التي تواجهها الشركة وطرق التخفيف من هذه المخاطر
 

 مخاطر التأمين
يؤثر . تعتبر المخاطر الرئيسية التي تواجهها الشركة بناء على عقود التأمين المطالبات الفعلية ومدفوعات المزايا أو التوقيت، التي تعارض التوقعات

ومن هنا يعتبر تأكيد الشركة على .  تكرار المطالبات، خطورة المطالبات، المزايا الفعلية المدفوعة  والتطور الالحق للمطالبات طويلة األجلعلى ذلك
  .توفير االحتياطات  الكافية لتغطية هذه المطلوبات هدفها الرئيسي

 
يتم تحسين مستويات المخاطر عن طريق انتقاء ). والمناطق الجغرافية(ين يتم الحد من التعرض للمخاطر عن طريق تشكيل محفظة ضخمة لعقود التأم
  . إعادة التأمينتدقيق  وتنفيذ إرشادات إستراتيجية التامين، كما هو الحال عند استخدام اتفاقيا

  
 تكرار المطالبات وكمياته

 عقود ينظر الى هذه العقود على أنها.   والحوادث ومخاطر الغرققتؤمن الشركة على الحري.  بعوامل متعددة يمكن أن يتأثر تكرار المطالبات وكمياته
 . يساعد في الحد من مخاطر التامين  والذيل سنة من الحالة التي تم التأمين بهاتأمين قصيرة األجل كما يتم االطالع على المطالبات وتسويتها خال

 
  الحرائق والحوادث

  .رائق وتوقف العملالرئيسية تتمثل في الحبالنسبة لعقود تأمين الممتلكات، فإن المخاطر 
  

إن تكلفة إعادة بناء الممتلكات والحصول على محتويات بديلة .  يتم اكتتاب هذه العقود بالرجوع إلى قيمة استبدال الممتلكات والمحتويات المؤمن عليها
ولدى الشركة غطاء إعادة .  ية التي تؤثر على مستوى المطالباتوالوقت المستغرق إلعادة بدء العمليات مما يؤدي إلى توقف العمل هي العوامل األساس

 . مطالبةةتأمين لتلك األضرار للحد من الخسائر لقاء اي
  

  السيارات
إن التأمين على السيارات مصمم ليعوض حاملي العقود عن األضرار التي تتعرض لها مركباتهم، أو االلتزامات التي تنشأ ألطراف ثالثة ناتجة عن 

  .ويمكن لحاملي عقود التأمين أن يحصلوا على تعويض عن الحريق أو السرقة التي تحصل لمركباتهم إذا تضمنت شروط الوثيقة ذلك.  الطرقحوادث 
  

.  كباتبالنسبة لعقود التأمين على السيارات فإن األخطار الرئيسية هي المطالبات المتعلقة بالوفاة أو اإلصابات الجسدية أواستبدال أو تصليح هذه المر
  .وبشكل عام فإن جميع عقود التأمين على المركبات تعود ألفراد أو شركات

  
تعد مبالغ التعويضات التي يحكم بها من قبل المحاكم عن الحوادث التي ينجم عنها الوفاة أو اإلصابات الجسدية وتكلفة االستبدال أو التصليح بالنسبة 

 .والتمتلك الشركات تغطية إعادة تأمين لتقليل الخسائر التي تحدث في هذا النوع من أنواع التأمين. للمركبات عامالً مهماً يؤثر في حجم المطالبات
   

  األخطار البحرية
  .يَصمم التأمين البحري لتعويض حاملي وثائق التأمين عن الخسائر واألضرار للسفن البحرية والحوادث التي تؤدي إلى خسائر كلية أو جزئية للبضائع

  
ولدى الشركة غطاء إعادة تأمين للحد .  ة االكتتاب للفرع البحري تضمن توزيع الوثائق بصورة جيدة من حيث السفن وخطوط الشحن المغطاةاستراتيجي

  .من الخسائر لقاء أية مطالبة
  

  التركيز الجغرافي على األخطار
  .ية السوريةإن مخاطر التأمين لدى الشركة تتعلق بوثائق التأمين المصدرة في الجمهورية العرب
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  )تتمة (إدارة المخاطر )16
  

  مخاطر إعادة التأمين
 بالدخول في اتفاقيات مع شركات أخرى       – ضمن النشاط العادي ألعمالها      -لتقليل التعرض لمخاطر مالية ناتجة من مطالبات تأمينية كبيرة، تقوم الشركة            

في األعمال وتسمح لإلدارة بالسيطرة على التعرض لخـسائر محتملـة ناتجـة مـن        تقدم اتفاقيات إعادة التأمين هذه تنوع أوسع        .  بغرض إعادة التأمين  
  .المخاطر الكبيرة وتوفر حدود إضافية للتوسع

  
ولكي تقلل الشركة الحد األدنى من مخاطر تعرضها لخسائر كبيرة عند تعسر معيدي التأمين مالياً، تقوم الشركة بتقييم األحوال المالية لمعيـدي التـأمين                        

  . تركزات مخاطر االئتمان الناتجة من مناطق جغرافية وأنشطة وخصائص اقتصادية مماثلة لمعيدي التأمينوتراقب
  

إن اتفاقيات إعادة التأمين ال تعفي الشركة من التزاماتها تجاه حاملي الوثائق، ونتيجة لذلك تظل الشركة ملتزمة أمام حاملي وثائقها بالجزء من المطالبات                       
  .د تأمينها في حال عدم التزام معيد التأمين بالتزاماته بموجب اتفاقيات إعادة التأمينتحت التسوية المعا

.  
 .الخطر اإلئتماني للشركةمن %  89ما نسبتة يغطون معيدي تأمين ان أكبر خمسة 

 
  مخاطر اإلطار التشريعي والقانوني

 باإلضافة إلى الموافقـات والرقابـة        تفرض ة العربية السورية، وهذه القوانين    تخضع عمليات الشركة للتشريعات والقوانين المحلية الناظمة في الجمهوري        
 من مخاطر التقصير واإلعسار من طرف شركات التأمين وتمكينها من مقابلة أية التزامات غير               للتقليلمتطلبات االحترازية   العلى أعمال الشركة بعض     

  .متوقعة
. 

  األدوات المالية
ونتيجة لذلك فإنها تتعرض للمخاطر المشار إليها .  عادي أدوات مالية أولية مثل النقد والنقد المعادل والمدينين والدائنينتستخدم الشركة ضمن نشاطها ال

من أهم المخاطر الناتجة عن االدوات المالية للشركة . ال تستخدم الشركة حالياً مشتقات األدوات المالية إلدارة هذه المخاطر التي تتعرض لها.  أدناه
 بمراجعة السياسات والموافقة عليها الدارة كل من  اإلدارةمجلسيقوم . سعر السوق ومخاطر السيولةاطر سعر الفائدة، مخاطر العملة االجنبية، مخاطر مخ

:هذه المخاطر وفيما يلي ملخص عنها  
 

  مخاطر سعر الفائدة
ت في القيمة نتيجة التغيرات في معدالت سعر الفائدة أو تغيرات في الربحية             إن خطر سعر الفائدة هو احتمال أن تتعرض األدوات المالية لمخاطر التغيرا           

وتحقق الشركة في معدل سعر الفائدة عن طريق مراقبة التغيرات في           .  وتتعرض الشركة لخطر سعر الفائدة فيما يتعلق بالنقد والنقد المعادل         .  المستقبلية
  .سعر الفائدة على العمالت التي تتركز فيها النقدية

  
 . إستحقاقات الموجودات المالية ومتوسط أسعار الفائدة على هذة الموجوداتيوضح الجدول التالي

5 الى 1من  أقل من سنة  5أكثر من   تستحقبنود ال    سعر الفائدة المجموع 
 الفعال  عليها فائدة سنوات سنوات  

ريةبالليرة السو بالليرة السورية 2007 كانون األول 31كما في    (%) بالليرة السورية بالليرة السورية بالليرة السورية 

 - 65,706,403 65,706,403--- نقد وأرصدة لدى المصارف
 %8,5-%4,5 838,785,721 ---838,785,721 ودائع مصرفية

ذمم مدينة تظهر عن عقود التأمين واعادة 
أ ال

---17,003,915 17,003,915 - 
 %8,5 25,000,000 ---25,000,000 مجمدةوديعة

   
863,785,721--82,710,318 946,496,039  

 
5 الى 1من  أقل من سنة  5أكثر من   تستحقبنود ال    سعر الفائدة  
 الفعال المجموع عليها فائدة سنوات سنوات  

لليرة السوريةبا بالليرة السورية بالليرة السورية 2006 كانون األول 31كما في    (%) بالليرة السورية بالليرة السورية 
       

 - 12,047,163 12,047,163-- - نقد وأرصدة لدى المصارف
 %9-%5 806,665,500 --- 806,665,500 ودائع مصرفية
 %9 25,000,000 --- 25,000,000وديعة مجمدة

   
831,665,500--12,047,163 843,712,663  

  
  .ر التعاقدي أو تواريخ االستحقاقال يوجد هناك اختالف هام بين اعادة التسعي
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  )تتمة (إدارة المخاطر )16
 

 مخاطر العملة األجنبية
 .  قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في معدالت  تبادل العمالت األجنبيةتذبذب تعتبر مخاطر العملة األجنبية مخاطر 

  
 سورية بسعر صرف الدوالر األمريكي مقابل الليرة السورية كما –لغ بالدوالر األمريكي لدى المصرف الدولي للتجارة والتمويل الشركة بإيداع مباقامت  

  . ليرة سورية للدوالر األمريكي الواحد48.05 2007 كانون األول 31في 
  مخاطر اإلئتمان

بالنسبة لكل أنواع الموجودات المالية التي . ية وجعل الجهة األخرى تتعرض لخسارة مالعهدة من األدوات المالية لإللتزام بتتعتبر مخاطر االئتمان اخفاق جه
 .  بها الشركة، فان التعرض الى مخاطر االئتمان للشركة هو القيمة المدرجة كما تم االفصاح عنها في الميزانيةتحتفظ

 
  : الشركة الى مخاطر االئتمانتم األخذ بالسياسات واالجراءات التالية بعين االعتبار للحد من تعرض

 
  الشركةعمالءبر من سياسة الشركة أن يخضع كل تعت. ئتمانية معترف بهاأمين واعادة التأمين مع جهات تتمتع بأهلية إتدخل الشركة بعقود الت •

من  بشكل مستمر هاتتم مراقبتة التأمين باالضافة الى ان الذمم المدينة من عقود التأمين واعاد. الى اجراءات التحقق االئتمانيةعلى أساس ائتماني 
 . لتقليل من تعرض الشركة لمخاطر ديون متعثرةأجل ا

 
سطاء ومراقبة لوكالء والوتحاول الشركة الحد من مخاطر االئتمان مع األخذ بعين االعتبار الوكالء والوسطاء من خالل وضع سقوف ائتمان ل •

 .تحت السدادمدينة الالذمم 
 
 . مجلس االدارةللسياسات التي يرسمهاة الشركة المصرفية مع مجموعة من المصارف الدولية والمحلية وفقا يتم االحتفاظ بأرصد •

 
 .مخاطر االئتمان في الشركةلام ز هال يوجد هناك ترك •

 
 :كة كما يليالمالية للشر الجدول التالي معلومات فيما يتعلق بالتعرض لمخاطر االئتمان في الشركة عن طريق تصنيف الموجودات يوضح.

 
 2007 كانون األول 31كما في

    منخفض القيمةغيرغير متجاوز تاريخ اإلستحقاق و 
 

 غير استثماري استثماري
)مرضي(  

 غير استثماري
)يضغير مر(  

متجاوز تاريخ 
اإلستحقاق 
 أومنخفض القيمة

 المجموع

الليرة السوريةب بالليرة السورية بالليرة السورية بالليرة السورية بالليرة السورية   
      

 65,706,403 - - 65,706,403 - نقد وأرصدة لدى المصارف
 838,785,721 - - 838,785,721 - ودائع مصرفية

ذمم مدينة تظهر عن عقود التأمين واعادة 
أ ال

- 17,003,915 - - 17,003,915 
 25,000,000 - - 25,000,000 - وديعة مجمدة

 - 946,496,039 - - 946,496,039 
 
 

 2006 كانون األول 31كما في
    منخفض القيمةوغيرغير متجاوز تاريخ اإلستحقاق  
 

 غير استثماري استثماري
)مرضي(  

 غير استثماري
)يضغير مر(  

متجاوز تاريخ 
اإلستحقاق 

 أومنخفض القيمة
 المجموع

الليرة السوريةب بالليرة السورية بالليرة السورية بالليرة السورية بالليرة السورية   
      

 12,047,163 - - 12,047,163 - نقد وأرصدة لدى المصارف
 806,665,500 - - 806,665,500 - ودائع مصرفية
 25,000,000 - - 25,000,000 - وديعة مجمدة

 - 843,712,663 - - 843,712,663 
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  )تتمة (مخاطر اإلئتمان
 : والتي تجازت تاريخ إستحقاقها وغير منخفضة في القيمة عن عقود التأمين واعادة التامين الناتجةالمدينة  تحليالً ألعمار الذمم تالي الجدول اليعرض

 
    متجاوز تاريخ اإلستحقاق وغير منخفض في القيمة 
 

 المجموع  يوم90 أكثر من  يوم90 الى 61من   يوم60 الى 31من  يوم30يصل الى 
ريخ متجاوز تا

 اإلستحقاق ومنخفض
  القيمةفي

 المجموع

 بالليرة السورية بالليرة السورية بالليرة السورية بالليرة السورية بالليرة السورية بالليرة السورية بالليرة السورية 
        

2007 كانون االول 31  8,319,750 3,018,912 178,881 5,486,372 17,003,915 - 17,003,915 
2006الول  كانون ا31  - - -  - - - 

 
  

  . يوماَ ويتم تسجيل اإلنخفاض في قيمة هذة الذمم في قائمة الدخل90عندما تتأخر الدفعات المترتبة على هذه الذمم ألكثر من " متجاوزة لتاريخ اإلستحقاق ومنخفضة في القيمة"يتم تصنيف الذمم المدينة على أنها 
  

وال يسجل أي " متجاوزة لتاريخ اإلستحقاق وغير منخفضة في القيمة" يوماً فإنه يتم تصنيف هذه الذمم على أنها 90م مؤمناً علية بشكل كاف ويتأخر تسديد الدفعات المترتبة على هذه الذمم ألكثر من عندما يكون الخطر اإلئتماني لهذه الذم
 .إنخفاض في القيمة في قائمة الدخل

 
 مخاطر السيولة

 .ت المالية كما هي مستحقة تسمح للشركة بتحقيق وعودها المتفق عليها مع عقود التأمين والمطلوباتعتبر مخاطر السيولة مخاطر ال
 

 .للوفاء باإللتزامات عند نشوؤهاموال النقدية متوفرة  اساس شهري وتؤكد االدارة أن األيتم مراقبة متطلبات السيولة على
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 )تتمة(ارة المخاطر اد 16

 
  :يها فائدة مطلوبات تستحق عله ال یترتب على الشرآه أیةآما أن.  االلتزامات التعاقدیة غير المخصومة المتبقيةجودات الشرآة ومطلوباتها حسباستحقاق موتواریخ الليرة السوریة یلخص الجدول التالي ب

  
2007 آانون األول 31آما في   2006 آانون األول 31آما في     
اقبدون استحق أآثر من سنة  أقل من سنة   المجموع بدون استحقاق أآثر من سنة أقل من سنة  المجموع 

          الموجودات
 12,047,163 - - 12,047,163  65,706,403 - - 65,706,403 نقد وأرصدة لدى المصارف

 806,665,500 - - 806,665,500  838,785,721 - - 838,785,721 إیداعات مصرفية
 - - - -  17,003,915 - - 17,003,915  وعقود إعادة تأمينذمم مدینة ناشئة من عقود تأمين

 - - - -  14,084,128 - - 14,084,128 حصص إعادة التأمين من األقساط غير المكتسبة
 25,000,000 - 25,000,000 -  25,000,000 - 25,000,000 - مجمدةودیعة 
 2,079,105 2,079,105 - -  12,724,980 12,724,980 - -  ومعداتممتلكات

 - - - -  9,309,365 9,309,365 - -  موجودات معنوية
 11,608,182 - - 11,608,182  22,310,925 - - 22,310,925 ذمم أخرى

 857,399,950 2,079,105 25,000,000 830,320,845  1,004,925,437 22,034,345 25,000,000 957,891,092  إجمالي الموجودات

           حقوق الملكية والمطلوبات
           حقوق الملكية

 850,000,000 850,000,000 - -  850,000,000 850,000,000 - -  رأس المال المدفوع
 - - - -  2,987,701 2,987,701 - -   قانونيإحتياطي
 - - - -  2,987,701 2,987,701 - -  إختياري إحتياطي
 (13,928) (13,928)    23,887,677 23,887,677 - -   متراكمة)خسائر(أرباح 

 849,986,072 849,986,072 - -  879,863,079 879,863,079 - -  إجمالي حقوق الملكية
لمطلوباتا           

          المطلوبات الناشئة عن عقود التأمين
 - - - -  60,326,246 - - 60,326,246 احتياطي أقساط غير مكتسبة

 - - - -  12,959,927 - - 12,959,927 مطالبات تحت السداد
 - - - -  13,175,223 - - 13,175,223 مطلوبات لشرآات إعادة التأمين

 - - - -  11,821,194 - - 11,821,194  مبالغ محتفظ بها حسب إتفاقيات إعادة التأمين
 7,413,878 - - 7,413,878  25,252,314 - - 25,252,314 مطلوبات أخرى

 - - - -  1,527,454 - - 1,527,454 ضریبة الدخل مستحقة الدفع
 7,413,878 - - 7,413,878  125,062,358 - - 125,062,358 مجموع المطلوبات

 857,399,950 849,986,072 - 7,413,878  1,004,925,437 879,863,079 - 125,062,358  إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات
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 )تتمة(ة المخاطر اراد 16
 

  مخاطر العملة األجنبية
  . العمالت األجنبيةمعدالت أسعار صرف قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في اطر العملة األجنبية مخاطر تذبذبتعتبر مخ

 
 2007 

 بالدوالر األمريكي
 2006 

 بالدوالر األمریكي
    

 145,658  136,506 نقد وأرصدة لدى المصارف
 1,110,000  1,110,000  مصرفيةإیداعات

 -  4,524 ذمم مدینة ناشئة من عقود تأمين وعقود إعادة تأمين
 1,251,030  1,255,658 
 

  ادارة رأس المال
تمانية قویة  أهداف للحصول على مرتبة ائعتقوم الشرآة بوض. . نين المطبقة في الجمهوریة العربية السوریةاومال حسب القال یوجد متطلبات إلدارة رأس ال

  .هداف عملها وزیادة حقوق المساهمينونسب رأسمالية قویة من أجل دعم ا
  

یتم القيام بتعدیالت على المستویات .  المستویات الرأسمالية المطلوبة و الواردة على أساس منتظمرأسمالية من خالل تقييم العجز فيتدیر الشرآة متطلباتها ال
أن یمكن للشرآة أوتعدیلها، رأسمالية البنية ال على من أجل الحفاظ. طر لنشاطات الشرآة المخا في ظروف السوق وأوجهوء التغيراتالرأسمالية الحالية بض

 .   أسهم جدیدة عند الضرورةعلى المساهمين أو إصدار األرباح ل مبلغ توزیعات تعد
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


