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

2015كانون األول 31المنتھیة فيسنةلل

من ھذه ال33إلى 1اإلیضاحات المرفقة من إن  .وتقرأ معھاالمالیةبیاناتتشكِّل جزءاً
3

20152014
لیرة سوریةلیرة سوریةإیضاح

التأمینإیرادات
24695,669,350584,148,875أقساط مكتتبة

(204,489,876)(140,912,482)24حصة معیدي التأمین

554,756,868379,658,999صافي األقساط المكتتبة
(1,160,805)(67,728,230)الحركة في األقساط غیر المكتسبةصافي 

3487,028,638378,498,194صافي األقساط المكتسبة
14,853,99516,991,435عموالت إعادة التأمینإیرادات

501,882,633395,489,629التأمینإجمالي إیرادات

التأمینمصاریف
(369,928,477)(288,908,792)4التعویضات المتكبدة
488,052,46986,139,305من التعویضات المتكبدةحصة معیدي التأمین

(283,789,172)(200,856,323)حصة الشركة من التعویضات المتكبدة

(40,684,594)(56,414,809)مصاریف العموالت
(18,501,925)(27,998,103)5التأمینیة األخرىالمصاریف 

(3,504,893)(4,174,016)رسوم ھیئة اإلشراف على التأمین

(346,480,584)(289,443,251)التأمینإجمالي مصاریف

212,439,38249,009,045صافي دخل االكتتاب

(175,045,739)(220,255,077) 6اإلداریة والعمومیةالمصاریف 

المصاریف اإلداریةالتشغیلیة بعد تخفیضةالخسار
(126,036,694)(7,815,695) والعمومیة

16,30223,598,488215,736,142إیرادات الفوائد
-1,687,000ممتلكات ومعداتبیعأرباح 

16,476,393(2,080,387)19المحققةرات أسعار الصرفالناتجة عن تغیالمكاسب(الخسائر) 
19138,392,65644,265,668غیر المحققةیرات أسعار الصرفالناتجة عن تغمكاسبال

-7,383,993إیرادات أخرى

361,166,055150,441,509ربح السنة قبل الضریبة
(17,601,558)(37,759,503)7مصروف ضریبة الدخل

323,406,552132,839,951صافي ربح السنة
--بنود الدخل الشامل األخرى

323,406,552132,839,951الدخل الشامل للسنة

2238.0515.63الحصة األساسیة للسھم من ربح السنة





سوریة (ش.م.م)-شركة المشرق العربي للتأمین 
الملكیةالتغیرات في حقوق بیان

2015كانون األول 31المنتھیة فيسنةلل

من ھذه ال33إلى 1اإلیضاحات المرفقة من إن .وتقرأ معھاالمالیةبیاناتتشكِّل جزءاً
5

المكتتب رأس المال
أرباح مدورة محققةدخل السنةاحتیاطي اختیارياحتیاطي قانونيالمدفوعوبھ

مدورة غیر مكاسب
ناتجة عن محققة 

اإلجماليتغیرات أسعار الصرف
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

70,178,40159,539,2361,143,164,875-2015850,000,00081,723,61981,723,619كانون الثاني 1الرصید في 
323,406,552--323,406,552---سنةللالشاملدخلال

-185,013,896138,392,656(323,406,552)---تخصیص دخل السنة
اح مدورة ى أرب ة إل ر محقق ل من مكاسب مدورة غی ةتحوی محقق

-(17,320,990) 17,320,990----)19(إیضاح 

--(44,554,680) -22,277,34022,277,340-لى االحتیاطي القانوني واالختیاريالمحول إ
(70,125,000)-(70,125,000)----)29(إیضاح أرباح موزعة
157,833,607180,610,9021,396,446,427-2015850,000,000104,000,959104,000,959كانون األول 31الرصید في 

117,079,28615,273,5681,124,564,924-2014850,000,00071,106,03571,106,035كانون الثاني 1الرصید في 

132,839,951--132,839,951---سنةللالشاملالدخل 

-88,574,28344,265,668(132,839,951)---تخصیص دخل السنة

--(21,235,168)-10,617,58410,617,584-لى االحتیاطي القانوني واالختیاريالمحول إ

(114,240,000)-(114,240,000)----)29(إیضاح أرباح موزعة

70,178,40159,539,2361,143,164,875-2014850,000,00081,723,61981,723,619كانون األول 31الرصید في 



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

2015كانون األول 31المنتھیة فيسنةلل

من ھذه ال33إلى 1اإلیضاحات المرفقة من إن .وتقرأ معھاالمالیةبیاناتتشكِّل جزءاً
6

20152014
لیرة سوریةلیرة سوریةإیضاح

األنشطة التشغیلیة
361,166,055150,441,509ربح السنة قبل الضریبة

:غیر نقدیة التعدیالت لبنود 
8,98,081,2988,590,826االستھالكات واإلطفاءات

-(1,687,000)أرباح بیع ممتلكات ومعدات
)215,736,142((223,598,488)إیرادات الفوائد

67,728,2301,160,805احتیاطي أقساط غیر مكتسبةالحركة في
(44,265,668)(138,392,656)مكاسب غیر محققة ناتجة عن تغیرات أسعار الصرف

141,500,0006,000,000مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا
74,797,439(93,808,670)

التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة
121,369,334(50,286,098)ذمم مدینة ناشئة من عقود التأمین وعقود إعادة التأمین 

(20,132,739)5,306,725مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
40,250,1084,369,829احتیاطي تعویضات تحت التسویةحصة معیدي التأمین من 

3,487,523(19,673,208)مدینون آخرون ومصاریف مدفوعة مقدما
50,439,625(56,904,377)احتیاطي تعویضات تحت التسویة

8,046,900(7,621,814)إعادة التأمینالتأمین ومطلوبات لشركات 
2,738,967(33,787,855)مبالغ محتفظ بھا حسب إتفاقیات إعادة التأمین

25,925,051(4,933,709)دائنون آخرون ومبالغ مستحقة الدفع
قبل األنشطة التشغیلیةالناتجة عن(المستخدمة في)صافي التدفقات النقدیة

102,435,820(52,852,789)الضریبة المدفوعة
)12,369,358((17,374,697)7ضریبة الدخل المدفوعة
90,066,462(70,227,486)األنشطة التشغیلیةالناتجة عن(المستخدمة في)صافي التدفقات النقدیة

األنشطة االستثماریة
)4,609,300((6,177,900)8,9وموجودات غیر ملموسةممتلكات ومعداتشراء 

-1,687,000متحصالت بیع ممتلكات ومعدات
184,712,181228,003,574إیرادات الفوائد المقبوضة

)85,000,000((50,000,000)ألجلودائع 
130,221,281138,394,274االستثماریةاألنشطةالناتجة عنصافي التدفقات النقدیة

األنشطة التمویلیة
(113,585,672)(68,801,081)أرباح موزعة

(113,585,672)(68,801,081)التمویلیةصافي التدفقات النقدیة المستخدمة في األنشطة

70,615,31925,350,608تأثیر تغیرات أسعار الصرف على النقد وما في حكمھ

61,808,033140,225,672في النقد وما في حكمھزیادة ال

330,966,923190,741,251كانون الثاني 1النقد وما في حكمھ كما في 

16392,774,956330,966,923كانون األول31حكمھ كما في النقد وما في 



)ش.م.م(سوریة -شركة المشرق العربي للتأمین 
المالیةبیاناتإیضاحات حول ال

2015كانون األول 31

7

الشركةمعلومات عن.1
("الشركة") مسجلة في الجمھوریة العربیة السوریة كشركة مساھمة مغفلة وقد تم تأسیسھا سوریة ش.م.م-شركة المشرق العربي للتأمین 

14721، والمسجلة في السجل التجاري رقم 2004للعام 68والمرسوم التشریعي رقم2005للعام 43بموجب المرسوم التشریعي رقم 
للقانون التجاري رقم 2006أیلول 12بتاریخ  وقانون 2007لعام 33وتخضع ألحكام قانون التجارة رقم 1949للعام 149الصادر وفقاً

یئة اإلشراف على التأمین.من قبل ھ2006تشرین الثاني 12. صدر أمر المباشرة باألعمال في 2011لعام 29الشركات رقم 

األساسیة ممارسة التأمین وفق األنواع المرخص لھا بممارستھا.الشركة غایة

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

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

2016كانون الثاني15بقرار مجلس اإلدارة بتاریخ2015كانون األول 31تمت الموافقة على اصدار البیانات المالیة للشركة كما في 
من قبل الھیئة العامة للمساھمین.علیھا الموافقة على أن تتم  ً الحقا

المالیة وملخص السیاسات المحاسبیة الھامةالبیاناتعداد إأسس .2
أسس إعداد البیانات المالیة2.1

لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة وتفسیراتھا وقرارات ھیئة اإلشراف على التأمین. ً أعدت البیانات المالیة طبقا

للشركة.تشغیلتم إعداد البیانات المالیة باللیرة السوریة والتي تمثل عملة ال

لمبدأ التكلفة التاریخیة.تم  إعداد البیانات المالیة وفقاً

التغیرات في السیاسات المحاسبیة واإلفصاحات2.2
التفسیرات والمعاییر الجدیدة والمعدلة 

بتطبیق معاییر شركةالإن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد البیانات المالیة ھي مطابقة لتلك التي تم استخدامھا في السنة السابقة. قامت 
كانون 1) الجدیدة والمعدلة التالیة التي أصبحت نافذة ابتداء من IFRIC) وتفسیرات لجنة تفسیر المعاییر الدولیة (IFRSالتقاریر المالیة الدولیة (

:أدائھا الماليأو شركةوالتفسیرات الجدیدة لیس لھ أي تأثیر على المركز المالي لل. إن تطبیق ھذه المعاییر2015الثاني 
خطط المنافع المحددة: مساھمات الموظفین19تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم -
):2012إلى 2010التحسینات السنویة لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة (دورة -

من  وتتضمن:شركةعلى الوال یتوقع أن یكون لھا أثر جوھري 2014تموز 1ھذه التحسینات تعتبر نافذة التطبیق ابتداًء
الدفع على أساس األسھم-2معیار التقاریر المالیة الدولي رقم ◄
اندماج األعمال-3معیار التقاریر المالیة الدولي رقم ◄
قطاعات األعمال-8معیار التقاریر المالیة الدولي رقم ◄
األصول غیر الملموسة- 38المحاسبة الدولي رقم الممتلكات واآلالت والمعدات، ومعیار -16معیار المحاسبة الدولي رقم ◄
إفصاحات األطراف ذات العالقة-24معیار المحاسبة الدولي رقم ◄

):2013إلى 2011التحسینات السنویة لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة (دورة -
من  وتتضمن:شركةأثر جوھري على الوال یتوقع أن یكون لھا 2014تموز 1ھذه التحسینات تعتبر نافذة التطبیق ابتداًء

اندماج األعمال-3معیار التقاریر المالیة الدولي رقم ◄
قیاس القیمة العادلة-13معیار التقاریر المالیة الدولي رقم ◄
االستثمارات العقاریة-40معیار المحاسبة الدولي رقم ◄

لیة وغیر نافذة التطبیق المعاییر والتفسیرات الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة الدو2.3
:2015كانون األول 31فیما یلي المعاییر والتفسیرات الجدیدة أو المعدلة وغیر نافذة التطبیق للسنة المنتھیة في 

"األدوات المالیة"–9معیار التقاریر المالیة الدولي رقم -
األدوات المالیة 9النھائیة من معیار التقاریر المالیة الدولي رقم النسخة ) IASB، أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة (2014في تموز 

االعتراف والقیاس وكل اإلصدارات السابقة لمعیار التقاریر المالیة الدولي -األدوات المالیة 39لیحل محل المعیار المحاسبي الدولي رقم 
الثة لمشروع محاسبة األدوات المالیة: التصنیف والقیاس، وتدني القیمة كافة الجوانب الث9. یجمع معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 9رقم 

، مع 2018كانون الثاني 1نافذ للتطبیق على الفترات السنویة التي تبدأ بعد 9ومحاسبة التحوط. إن معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
المعیار بأثر رجعي، إال أن عرض معلومات المقارنة لیس إلزامیاً. السماح بالتطبیق المبكر لھ. باستثناء محاسبة التحوط، یجب تطبیق ھذا

بالنسبة لمحاسبة التحوط، یتم تطبیق متطلبات المعیار على اساس مستقبلي، مع بعض االستثناءات المحددة.
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(تتمة)أسس إعداد البیانات المالیة وملخص السیاسات المحاسبیة الھامة.2

الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة وغیر نافذة التطبیق (تتمة)المعاییر والتفسیرات 2.3

"الحسابات التنظیمیة المؤجلة"–14معیار التقاریر المالیة الدولي رقم -
إلى اسعار محددة بموجب قوانین أنشطتھاھو معیار اختیاري یسمح للمنشأة التي تخضع 14إن معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

باالستمرار بتطبیق معظم السیاسات المحاسبیة الحالیة ألرصدة الحسابات التنظیمیة المؤجلة عند تبني معاییر التقاریر المالیة الدولیة 
یة المؤجلة كبنود مستقلة یجب ان تعرض الحسابات التنظیم14للمرة األولى. إن المنشآت التي تتبنى معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

في بیان المركز المالي وتعرض الحركة في أرصدة ھذه الحسابات كبنود مستقلة في بیان الدخل الشامل. یتطلب المعیار اإلفصاح عن 
تقاریر المالیة ، وأثر تحدید االسعار على بیاناتھا المالیة. إن معیار الاطبیعة االسعار المحددة بموجب قوانین للمنشأة والخطر المتعلق بھ

من أو بعد 14الدولي رقم  . باعتبار أن الشركة تقوم أصال2016ُكانون الثاني 1نافذ للتطبیق على الفترات السنویة التي تبدأ اعتباراً
بإعداد بیاناتھا المالیة وفق معاییر التقاریر المالیة الدولیة، فإن ھذا المعیار سوف لن یطبق.

اإلیرادات من العقود مع الزبائن-15لدولي رقم معیار التقاریر المالیة ا-
الذي أسس لنموذج من خمس خطوات للمحاسبة عن اإلیرادات الناتجة 2014في أیار 15تم إصدار معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

ركة أن یكون لھا حق فیھ مقابل السلع عن العقود المبرمة مع الزبائن. وفقا للمعیار یتم االعتراف باإلیراد لیعكس المبلغ الذي تتوقع الش
أو الخدمات المقدمة للزبائن. إن معیار اإلیرادات الجدید سیحل محل جمیع متطلبات معاییر التقاریر المالیة الدولیة الحالیة المتعلقة 

من أو بعد باالعتراف باإلیرادات. یتوجب تطبیق المعیار بأثر رجعي كامل أو معدل للسنوات المالیة التي تبدأ اعتبا كانون الثاني 1راً
. یسمح بالتطبیق المبكر.2018

االرتباطات المشتركة: المحاسبة عن االستحواذ على الحصص-11تعدیالت على معیار التقاریر المالیة الدولي رقم -
یقوم بمحاسبة االستحواذ على من المشارك في العملیات المشتركة الذي 11معیار التقاریر المالیة الدولي رقم تتطلب التعدیالت على

حصص في عملیة مشتركة، حیث یشكل نشاط العملیة المشتركة مشروع أعمال، بأن یطبق المبادئ المالئمة لمحاسبة تجمیع األعمال 
في العملیة المشتركة ال یتم إع3في معیار التقاریر المالیة الدولي رقم  بأن الحصة المملوكة مسبقاً ادة قیاسھا . توضح التعدیالت أیضاً

عند االستحواذ على حصة إضافیة في نفس العملیات المشتركة في حال االحتفاظ بالسیطرة المشتركة. باإلضافة إلى ذلك، تمت إضافة 
من أجل تحدید أن التعدیالت ال تنطبق عندما تكون األطراف التي تتشارك 11استثناء لنطاق معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

تنطبق التعدیالت على كلٍّ من .ا فیھا المنشأة المعد التقاریر لھا، تحت السیطرة المشتركة من نفس الطرف المسیطر النھائيالسیطرة، بم
االستحواذ األولي لحصة في العملیة المشتركة واستحواذ أي حصص إضافیة في نفس العملیة المشتركة وتكون نافذة التطبیق بأثر 

من أو بعد رجعي للفترات السنویة التي تب ال یتوقع أن یكون لھذا التعدیل مع السماح بالتطبیق المبكر. 2016كانون الثاني 1دأ اعتباراً
.أثر على الشركة

: توضیح الطرق المقبولة لالستھالكات واالطفاءات38ومعیار المحاسبة الدولي رقم 16تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم -
وھو أن االیرادات تعكس 38ومعیار المحاسبة الدولي رقم 16توضح ھذه التعدیالت المبدأ الوارد في معیار المحاسبة الدولي رقم 

نمط المنافع االقتصادیة المتولدة من تشغیل المشروع (والذي یشكل األصل جزء منھ) بدال من المنافع االقتصادیة التي یتم استھالكھا 
ألصل. ونتیجة لذلك، فإن األسلوب القائم على اإلیرادات ال یمكن استخدامھ في استھالك الممتلكات واآلالت من خالل استخدام ا

والمعدات، ویمكن أن یستخدم في حاالت محدودة جدا في إطفاء األصول غیر الملموسة. ھذه التعدیالت نافذة التطبیق بأثر رجعي 
، مع السماح بالتطبیق المبكر. ال یتوقع أن یكون لھذا التعدیل أي تأثیر 2016الثاني عام كانون 1أو بعد منللفترات السنویة التي تبدأ 

ألن الشركة ال تستخدم األسلوب القائم على اإلیرادات في استھالك أصولھا غیر المتداولة. على الشركة نظراً

ت المالیة المنفصلة: طریقة حقوق الملكیة في البیانا27تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم -
تسمح ھذه التعدیالت للمنشآت باستخدام طریقة حقوق الملكیة في محاسبة االستثمارات في الشركات التابعة والمشاریع المشتركة 

ر إلى والشركات الزمیلة في البیانات المالیة المنفصلة الخاصة بھا. المنشآت التي تطبق معاییر التقاریر المالیة الدولیة واختارت أن تغی
بیانات المالیة المنفصلة یجب أن تطبق ھذا التغییر بأثر رجعي. المنشآت التي تتبنى معاییر التقاریر المالیة الطریقة حقوق الملكیة في 

اعتباراًالدولیة ألول مرة والتي تختار استخدام طریقة حقوق الملكیة في بیاناتھا المالیة المنفصلة، ستكون ملزمة بتطبیق ھذا األسلوب 
من أو ب 1عد من تاریخ االنتقال إلى معاییر التقاریر المالیة الدولیة. ھذه التعدیالت نافذه التطبیق للفترات السنویة التي تبدأ اعتباراً

، مع السماح بالتطبیق المبكر. ال یتوقع أن یكون لھذا التعدیل أثر على الشركة.2016كانون الثاني عام 
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(تتمة)المالیة وملخص السیاسات المحاسبیة الھامةأسس إعداد البیانات.2

المعاییر والتفسیرات الصادرة عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة وغیر نافذة التطبیق (تتمة)2.3

المستثمر : البیع أو المساھمة باألصول بین 28ومعیار المحاسبة الدولي رقم 10التعدیالت على معیار التقاریر المالیة الدولي رقم -
وشركتھ الزمیلة أو مشاریعھ المشتركة:

بالتعامل مع فقدان السیطرة على 28ومعیار المحاسبة الدولي رقم 10تتناول التعدیالت التباین بین معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
شركة تابعة تم بیعھا أو المساھمة بھا لصالح شركة زمیلة أو مشروع مشترك. توضح التعدیالت أن الربح أو الخسارة الناتجة عن بیع 

، بین المستثمر وشركتھ الزمیلة أو 3ساھمة بھا تمثل عمل تجاري، كما تم تعریفھا في معیار التقاریر المالیة الدولي رقم أصول أو الم
مشروعھ المشترك، یتم االعتراف بھ بشكل كامل. أي ربح أو خسارة ناتجة عن بیع أو المساھمة بأصول ال تمثل عمل تجاري، یتم 

تثمر غیر ذي الصلة في الشركة الزمیلة أو المشروع المشترك. یجب تطبیق ھذه التعدیالت بأثر االعتراف بھا فقط بحدود حصص المس
، مع السماح بالتطبیق المبكر. ال یتوقع أن یكون لھذه 2016كانون الثاني 1أو بعد منالحق وتعتبر نافذة للفترات السنویة التي تبدأ 

التعدیالت أي تأثیر على الشركة.

):2014الى 2012ة لمعاییر التقاریر المالیة الدولیة (دورة التحسینات السنوی-
. وتتضمن:2016كانون الثاني 1أو بعد منھذه التحسینات تعتبر نافذة التطبیق للفترات السنویة التي تبدأ 

المستمرة: األصول غیر المتداولة المحتفظ بھا برسم البیع والعملیات غیر 5معیار التقاریر المالیة الدولي رقم ◄
: األدوات المالیة: اإلفصاحات7معیار التقاریر المالیة الدولي رقم ◄
: منافع الموظفین19معیار المحاسبة الدولي رقم ◄
: التقاریر المالیة المرحلیة34معیار المحاسبة الدولي رقم ◄

ال یتوقع أن یكون لھذه التعدیالت أي أثر جوھري على الشركة.

: مبادرة اإلفصاح:1المحاسبة الدولي رقم التعدیالت على معیار -
معیار المحاسبة الدولي رقم 1التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم  ً بل توضح 1"عرض البیانات المالیة" ال تغیر جوھریا

المتطلبات الحالیة للمعیار. ھذه التعدیالت توضح:
1األھمیة النسبیة في معیار المحاسبة الدولي رقم متطلبات ◄
الدخل الشامل وبیان المركز المالي یمكن عرضھا بشكل منفصلأن بنود محددة في بیان◄
أن المنشآت لدیھا المرونة في ترتیب عرض اإلیضاحات حول البیانات المالیة◄
بطریقة حقوق الملكیة یجب أن حصة الدخل الشامل◄ من الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة التي یتم معالجتھا محاسبیاً

إلى  وأخرى لن یتم إعادة تصنیفھا بیان الدخلعرضھا بشكل مجمع في بند واحد، وتصنیفھا إلى بنود سیتم إعادة تصنیفھا الحقاً
إلى  .بیان الدخلالحقاً

على ذلك، فإن  فیة في بیان المركز المالي وبیان الدخل التعدیالت توضح المتطلبات التي تطبق عند عرض مجامیع فرعیة إضاعالوًة
ال یتوقع ، مع السماح بالتطبیق المبكر. 2016كانون الثاني 1أو بعد منالشامل. ھذه التعدیالت تعتبر نافذة للفترات السنویة التي تبدأ 

على الشركة.أن یكون لھذه التعدیالت أي تأثیر 

منشآت االستثمار: تطبیق 28، ومعیار المحاسبة الدولي رقم 12و 10التعدیالت على معیاري التقاریر المالیة الدولیین رقم -
استثناء توحید البیانات المالیة:

. توضح 10ولي رقم تتناول التعدیالت القضایا التي ظھرت عند تطبیق استثناء منشآت االستثمار في معیار التقاریر المالیة الد
ینطبق على منشأة أم تابعة لمنشأة أن اإلعفاء من عرض بیانات مالیة موحدة 10التعدیالت على معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

استثمار، عند قیام منشأة االستثمار بقیاس جمیع الشركات التابعة لھا بالقیمة العادلة.
على ذلك، فإن التعدیالت على معی توضح أن الشركة التابعة لمنشأة استثمار والتي ال تعتبر 10ار التقاریر المالیة الدولي رقم عالوًة

كمنشأة استثمار بحد ذاتھا وتقدم خدمات دعم لمنشأة االستثمار ھي فقط التي یتم توحید بیاناتھا المالیة. جمیع الشركات األخرى التابعة
تسمح للمستثمر، عند تطبیق طریقة حقوق 28الت على معیار المحاسبة الدولي رقم لمنشأة استثمار تقاس بالقیمة العادلة. التعدی

الملكیة، بإبقاء قیاس القیمة العادلة الذي تطبقھ منشأة استثمار زمیلة أو مشروع مشترك على حصص شركاتھا التابعة.
، مع السماح بالتطبیق 2016كانون الثاني 1أو بعد منیجب تطبیق ھذه التعدیالت بأثر رجعي وتعتبر نافذة للفترات السنویة التي تبدأ 

المبكر. ال یتوقع أن یكون لھذه التعدیالت أي تأثیر على الشركة.
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(تتمة)أسس إعداد البیانات المالیة وملخص السیاسات المحاسبیة الھامة.2

المحاسبیة واالفتراضاتأھم التقدیرات2.4

المالیة إدارة الشركة القیام بتقدیرات واجتھادات تؤثر في قیمة الموجودات والمطلوبات المالیة في البیاناتإن إعداد البیانات المالیة یتطلب من 
. كما أن ھذه التقدیرات واالجتھادات تؤثر في اإلیرادات والمصاریف والمخصصات المفصح عنھاااللتزامات المحتمل أن تطرأباإلضافة إلى

الدخل الشامل. واالحتیاطیات التي تظھر ضمن بیان

ا ھمإن أ تج عنھ د ین ي ق ة والت ات المالی اریخ البیان ي ت دة ف ر المؤك داث غی التقدیرات والفرضیات الرئیسیة المتعلقة بالتقدیرات المستقبلیة لألح
ة مخاطر ھامة من الممكن أن تؤدي إلى تعدیالت جوھریة في أرصدة الموجودات والمطلوبات الظاھرة في البیانات المالیة خالل السنة  القادم

كما یلي:ھي 

مخصص المطالبات تحت السداد
الحكم الجید من قبل اإلدارة أمر مطلوب عند تقدیر المبالغ المستحقة لحاملي العقود الناشئة من المطالبات التي تمت ضمن عقود التأمین.

وت واالحتمالیة ودرجات الحكم مثل ھذه التقدیرات ضروریة استنادا إلى االفتراضات الرئیسیة حول عدید من العوامل التي تتضمن التفا
على وجھ الخصوص، یجب إضافة إلى شكوك ونتائج فعلیة قد تختلف عن تقدیرات اإلدارة مما یؤدي إلى تغییرات في االلتزامات المقدرة.

وقعة للمطالبات التي وقعت قبل إجراء تقدیرات نھائیة للتكلفة المتوقعة للمطالبات المبلغ عنھا بتاریخ بیان المركز المالي وللتكلفة النھائیة المت
تاریخ بیان المركز المالي لكن لم یتم اإلبالغ عنھا إال بعد تاریخ بیان المركز المالي.

لكن لم یبلغ الطریقة األساسیة المتبناة من قبل اإلدارة عند تقدیر تكلفة المطالبات المبلغ عنھا والتكلفة النھائیة المتوقعة للمطالبات التي وقعت
اللجوء بعد، ھو استخدام نمط تسویات المطالبات السابقة لتوقع نمط تسویة المطالبات المتوقعة. المطالبات التي تتطلب قرارات التحكیم أوعنھا 

عادة ما یقدرون مطالبات العقارات. تقوم اإلدارة بمراجعة مخصصاتھا للمطالبات القائمةالمستقلون للقضاء یتم تقدیرھا بشكل مستقل. الخبراء 
المبلغ عنھا والمطالبات التي وقعت ولم یبلغ عنھا بشكل دوري.

مبدأ االستمراریة
حالة عدم االستقرار العمل على أساس مبدأ االستمراریة. وعلى الرغم من في الستمرار على االشركة قدرةقامت إدارة الشركة بتقدیر مدى 

الكافیة لتساعدھا الموارد لدیھامتأكدة من أن الشركة الشركةإدارةالة عدم التیقن المستقبلیة، فإن حوالتي تمر بھا الجمھوریة العربیة السوریة
وعالوة على ذلك، فإن اإلدارة لیست على درایة بأیة أمور جوھریة من الممكن أن تثیر المنظور. يالمستقبلالمدىلعمل فيباستمرار الاعلى 

ھامة حول قدرة الشركة على االستمرار كمنشأة مستمرة.  علیھ، فقد تم إعداد البیانات المالیة على أساس مبدأ االستمراریة.بناًءشكوكاً

القیمة العادلة لألدوات المالیة
التداول النشط عن طریق األسعار المعلنة أوبیان المركز الماليفي حال عدم توفر القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة بتاریخ 

ل لبعض األدوات والمشتقات المالیة، یتم تقدیر القیمة العادلة عبر طرق تقییم مختلفة والتي تتضمن استخدام نماذج التسعیر حیث یتم الحصو
ى المعلومات من مالحظة السوق. في حال تعذر ذلك فإن تحدید القیمة العادلة یتطلب التقدیر واالجتھاد.عل

االضمحالل في قیمة الموجودات المالیة المتوفرة للبیع
في تدٍنإذا كان ھناك تقوم الشركة بمراجعة األدوات المالیة المصنفة كموجودات مالیة متوفرة للبیع في تاریخ كل بیان مركز مالي لتقدیر ما 

القیمة. 
وتقوم الشركة بتحمیل خسائر التدني في قیمة الموجودات المالیة المتوفرة للبیع على بیان الدخل الشامل عندما یكون ھناك انخفاض جوھري أ

د القیام بھذه التقدیرات تقوم الشركة "مستمر" یتطلب استخدام التقدیرات. عنمستمر في القیمة العادلة ما دون التكلفة. إن تحدید ما ھو "ھام" أو
بمراجعة مجموعة من المعطیات ومن ضمنھا تغیرات األسعار للفترات الزمنیة التي كانت خاللھا أسعار ھذه االستثمارات أقل من التكلفة. 

الموجودات الضریبیة المؤجلة
الخاضعة للضریبة والمتوقع االستفادة منھا عند تحقق الربح المصاریف غیر یتم االعتراف بالموجودات الضریبیة المؤجلة عن الخسائر أو

یبة الضریبي. یتطلب االعتراف بالموجودات الضریبیة المـؤجلة تقدیرات من اإلدارة مبنیة على فترة ومبالغ األرباح المستقبلیة الخاضعة للضر
باإلضافة إلى خطط الضریبة المستقبلیة.
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أھم السیاسات المحاسبیة2.5

األقساط المكتسبة
أما أقساط التأمین غیر المكتسبة فھي تمثل الجزء التي تنتھي خالل السنة المالیة.یتم تحویل أقساط التأمین إلى اإلیرادات بالنسبة لوثائق التأمین

المتبقي من صافي أقساط التأمین المكتتبة المتعلقة بالفترة غیر المنتھیة من الغطاء التأمیني. 

التعویضات
المتبقیة صم القیمةتتضمن التعویضات المبالغ المستحقة لحاملي وثائق التأمین وأطراف أخرى ونفقات تعدیالت الخسارة المتعلقة بھا، بعد خ

تسجیلھا في بیان الدخل الشامل عند حدوثھا. تتألف المطالبات من المبالغ المستحقة المقدرة فیما یخص المطالبات المبلغ ووالمستردات األخرى یتمُ
عنھا وتلك غیر المبلغ عنھا بتاریخ بیان المركز المالي. 

تجربتھا السابقة. إضافة لذلك، یتم تكوین مخصص بناء على قرار اإلدارة والخبرة السابقة تقوم الشركة بتقدیر مطالباتھا  بشكل عام بناء على
ریخ بیان للشركة لمقابلة تكلفة تسویة المطالبات المتكبدة وغیر المبلغ عنھا بتاریخ بیان المركز المالي. یتم تسجیل أیة فروق بین المخصصات بتا

لسنة التالیة ضمن بیان الدخل الشامل.المركز المالي وبین التسویات والمخصصات ل

تكالیف إصدار وثائق التأمین
تحمل العموالت والتكالیف األخرى المتعلقة مباشرة بإصدار وثائق التأمین وتجدیدھا في بیان الدخل الشامل عند صرفھا.

اختبار كفایة التزامات التأمین
المعترف بھا بموجب عقود التأمین كافیة بإستخدام ال توقعات في تاریخ كل بیان مركز مالي، تقوم الشركة بتقییم ما إذا كانت التزامات التأمیِن

أّن المبالغ المحملة على التزامات التأمین غیر كافیة في ضوء الت للتدفقات النقدیة المستقبلیة. إذا تبین عن ھذا التقییِم دفقات النقدیة المقدرة، الحالیَة
في بیان الدخل الشامل ویتم إنشاء مخصص للخسائر الناتجة عن اختبار كفایة التزامات التأمین. یتم االعتراف بكامل العجز فوراً

شھر من 12ال تقوم الشركة بخصم مطلوباتھا المتعلقة بالتعویضات غیر المسددة حیث أنھ من المتوقع سداد جمیع ھذه التعویضات خالل فترة
تاریخ بیان المركز المالي.

إعادة التأمین
تأمین في سبیل تقلیل خطر التعرض لمطالبات مالیة كبیرة، تقوم الشركة ضمن نشاطھا العادي بعملیات إعادة التأمین مع شركات التأمین وإعادة ال

وتتضمن عملیات إعادة التأمین عملیات إعادة التأمین ، األخرى وتتعرض لمستویات معینة من المخاطر في مناطق عدیدة مع معیدي التأمین
النسبي وتجاوز الخسائر واالختیاري وأنواع أخرى من إعادة التأمین لجمیع أنواع األعمال.  

خسائر للشركة ال تعفي عقود إعادة التأمین الشركة من التزاماتھا لحاملي الوثائق، حیث أن فشل معیدي التأمین في الوفاء بالتزاماتھم قد یؤدي إلى
وبالتالي یتم تكوین مخصصات للمبالغ غیر القابلة للتحصیل.  

تقدر المبالغ الممكن استردادھا من معیدي التأمین بطریقة تتناسب مع التزام الشركة لكل مطالبة.

أمین عندما یكون ھناك مؤشر على بتاریخ كل بیان مركز مالي أو بشكل متكرر یتم إجراء مراجعة لتدني قیمة الموجودات الخاصة بإعادة الت
حدوث تدني في قیمة ھذه الموجودات خالل سنة من تاریخ بیان المركز المالي. یحدث االنخفاض عند ظھور دلیل موضوعي منطقي یبین أن 

الشركة من شركة إعادة التأمین الشركة قد ال تسترد المطالبات تحت السداد وفقا لشروط العقد. عند إمكانیة قیاس األثر على المبالغ التي ستستلمھا 
بشكل موثوق یتم تسجیل خسارة تدني القیمة في بیان الدخل الشامل.

إیرادات عموالت إعادة التأمین ومصاریف العموالت
تتحقق إیرادات عموالت إعادة التأمین ومصاریف العموالت عند تحقق األقساط المتعلقة بھا.

إیرادات الفوائد
یتم إثبات إیرادات الفوائد عندما تنشأ الفائدة بإستخدام طریقة سعر الفائدة الفعلي.

التقاص
إذا كان ھناك حق قانوني قائم المركز الماليبیانالمبلغ الصافي في وإظھاربین الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة المقاصةإجراءیتم 

ذاتفي المطلوبات ق الموجودات وتسویة یتحقلصافي المبلغلتسویتھا على أساس وأن ھناك نیة وملزم إلجراء المقاصة بین المبالغ المسجلة،
.الوقت
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أھم السیاسات المحاسبیة (تتمة)2.5

تكالیف االكتتاب المؤجلة
إعادة تجدید عقود التأمین بالقدر الذي تكون فیھ ھذه التكالیف وغیر المباشرة خالل الفترة المحاسبیة عند إصدار أویتم تأجیل التكالیف المباشرة

إثبات كافة تكالیف االكتتاب األخرى كمصروف عند تكبدھا.یتم قابلة لالسترداد من أقساط التأمین المستقبلیة.

بعد اإلثبات األولي، یتم إطفاء تكالیف االكتتاب المؤجلة بطریقة القسط الثابت على مدى فترة تحقق األقساط المستقبلیة.

دیة المستقبلیة التي تضمنھا ذلك األصل وذلك بتعدیل الطریقة المتوقعة الستنفاذ المنافع االقتصایتم احتساب التغیرات في العمر اإلنتاجي المقدر أو
فترة اإلطفاء، ویتم اعتبار ذلك كتغیر في التقدیرات المحاسبیة.

أكثر وذلك عند وجود مؤشرات على حدوث ھذا یتم إجراء مراجعة للتأكد من حدوث تدني في القیمة وذلك بتاریخ كل بیان مركز مالي أو
تقل فیھا المبالغ القابلة لالسترداد عن القیمة الدفتریة، یتم إثبات خسارة التدني في القیمة ضمن بیان الدخل الشامل. االنخفاض. وفي الحاالت التي 

كما تؤخذ تكالیف االكتتاب المؤجلة بعین االعتبار عند إجراء إختبار كفایة المطلوبات في تاریخ كل بیان مركز مالي.

دة التأمینذمم مدینة ناشئة عن عقود التأمین وإعا
العادلة للمبلغ یتم إثبات الذمم المدینة الناشئة عن عقود التأمین وإعادة التأمین عند استحقاقھا، ویتم إثباتھا عند االستحقاق األولي لھا، بالقیمة 

المبدئي، یتم قیاس الذمم المدینة الناشئة عن عقود التأمین وإعادة التأمین بالتكلفة المطفأة، بإستخدام مستحق القبض. بعد اإلعترفالمقبوض أو
التغیرات في الظروف معدل العائد الفعلي. یتم مراجعة القیمة الدفتریة لھذه الذمم للتأكد من وجود تدني في قیمتھا وذلك عندما تشیر األحداث أو

قیمتھا الدفتریة، حیث یتم إدراج خسائر التدني في القیمة في بیان الدخل الشامل.إلى عدم إمكانیة استرداد

یتم إلغاء االعتراف بالذمم المدینة الناشئة من عقود التأمین وإعادة التأمین عند تحقق شروط عدم االعتراف بالموجودات المالیة.

القیمة العادلة
مطلوبات) بتاریخ إعداد البیانات المالیة في أسواق نشطة تمثل القیمة العادلة لألدوات المالیة التي لھا إن أسعار اإلغالق (شراء موجودات / بیع 

أسعار سوقیة.

عدم نشاط السوق یتم تقدیر قیمتھا العادلة بعدة طرق منھا:في حال عدم توفر أسعار معلنة أوعدم وجود تداول نشط لبعض األدوات المالیة أو
مة السوقیة الحالیة ألداة مالیة مشابھة لھا إلى حد كبیر.مقارنتھا بالقی-
تحلیل التدفقات النقدیة المستقبلیة وخصم التدفقات النقدیة المتوقعة بنسبة مستخدمة في أداة مالیة مشابھة لھا.-
نماذج تسعیر الخیارات.-

منافع متوقعھ عند تقدیر وأیة مخاطر أوباالعتبار العوامل السوقیةتھدف طرق التقییم إلى الحصول على قیمة عادلة تعكس توقعات السوق وتأخذ 
ني في قیمتھا.قیمة األدوات المالیة. وفي حال وجود أدوات مالیة یتعذر قیاس قیمتھا العادلة بشكل یعتمد علیھ یتم إظھارھا بالتكلفة بعد تنزیل أي تد

العمالت األجنبیة
األجنبیة بأسعار الصرف السائدة في تاریخ إجراء كل معاملة. كما تحول الموجودات والمطلوبات المالیة یجري قید المعامالت التي تتم بالعمالت

عملیات المسجلة بالعمالت األجنبیة إلى اللیرة السوریة بأسعار الصرف السائدة في تاریخ بیان المركز المالي. تدرج جمیع الفروقات الناتجة من 
التحویل في بیان الدخل الشامل.

نھایة المركزي بتاریخسوریةمصرفن محققة حسب نشرة أسعار صرف العمالت األجنبیة الصادرة عالغیر یتم تقییم فروقات أسعار الصرف 
.السنة
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أھم السیاسات المحاسبیة (تتمة)2.5

المالیة وإعادة تقییمھااالعتراف باألدوات

.االدوات المالیة ھي أي عقد ینتج عنھ موجودات مالیة لطرف ومطلوبات مالیة أو ادوات حقوق ملكیة لطرف اخر

تاریخ االعتراف
یتم االعتراف بشراء وبیع الموجودات المالیة بتاریخ االلتزام بتلك المعامالت.

االعتراف األولي باألدوات المالیة
للغرض منھا وطبیعة ھذه األدوات ویـتـم تقییمھا بالقیمة العادلة.یتم  تصنیف األدوات المالیة عند شرائھا وفقاً

الموجودات المالیة المتوفرة للبیع
لقیمة موجودات مالیة باغیر المصنفة على أنھا موجودات مالیة للمتاجرة أوالموجودات المالیة المتوفرة للبیع ھي تلك الموجودات المالیة

الدخل. تتضمن الموجودات المالیة المتوفرة للبیع: أدوات حقوق الملكیة وأدوات دین أخرى.بیانالعادلة من خالل 

المحققة الخسارة غیربعد االعتراف المبدئي، یتم تقییم الموجودات المالیة المتوفرة للبیع حسب القیمة العادلة كما یتم االعتراف بالربح أو
".عند إلغاء االعتراف بالموجودات یة المتوفرة للبیعالتغییر المتراكم في القیمة العادلة للموجودات المالضمن بند "مباشرة في حقوق الملكیة

في حقوق الملكیة في بیان الدخل الشامل ضمن بند "المالیة المتوفرة للبیع، یتم االعتراف بالربح أو الخسارة المتراكمة المعترف فیھا سابقاً
صادر أوالً.ة ألكثر من استثمار في نفس األسھم یشركفي حال تملكت ال".إیرادات تشغیلیة أخرى تم التخلي عنھا بناء على مبدأ الوارد أوالً

ة شركعندما ینشأ حق للشاملیتم االعتراف بالفوائد بإستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي واالعتراف بتوزیعات األرباح في بیان الدخل ال
باستالم الدفعات.

ویتم إلغاء الخسائر المتراكمة التي تم االعتراف بھا مباشرة في بند شاملالدخل الیتم االعتراف بالخسائر الناجمة عن تدني القیمة في بیان 
"التغییر المتراكم في القیمة العادلة للموجودات المالیة المتوفرة للبیع" من حقوق الملكیة.

إلغاء االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالیة

األصول المالیة

) حسب مقتضى الحال–المالي أو جزء من مجموعة من األصول المالیة المتشابھة المالي (أو جزء من األصلإلغاء االعتراف باألصل یتم 
عند:

انتھاء الحقوق في استالم التدفقات النقدیة من األصل المالي، أو-
لطرف ثالث حال بالكاملنقدیةبنقل الحقوق بإستالم التدفقات النقدیة لألصل المالي، أو تحمل مسؤولیة دفع التدفقات الشركةالقیام -

بشكل ملكیة األصل الماليمنافعبنقل جمیع مخاطر وشركةالقیام إما (أ) ، وجوھري من خالل ترتیبات تحویلاستالمھا بدون تأخیر 
السیطرة على إال أنھا حولت ،األصل المالي بشكل جوھريمنافعبنقل أو االحتفاظ بجمیع مخاطر وشركةالقم تإذا لم (ب)، أوجوھري
.األصل

بمخاطر ومنافع تقیم فیما إذا احتفظا تفي ترتیبات تحویل، فإنھتدخلابنقل حقوق استالم التدفقات النقدیة ألصل أو أنھشركةقوم التعندما 
السیطرة على ولم تحول ،األصل بشكل جوھريمنافع ملكیةبنقل أو االحتفاظ بجمیع مخاطر والشركةقم تإذا لم ملكیة األصل والى أي مدى. 

باالعتراف في ھذه الحالة، تقوم الشركةالمستمرة. استمر باالعتراف باألصل المنقول إلى حد مشاركتھتالشركةاألصل المنقول، فإن ً أیضا
.قبل الشركةلتزامات المحتفظ بھا من بااللتزام المصاحب. یتم تقییم األصل المنقول وااللتزام المصاحب على أساس یعكس الحقوق واال

المالیةلمطلوباتا
اسبة ھذا یتم استبعاد االلتزام المالي عند انقضائھ أوإلغائھ أوانتھاء مدتھ. عند استبدال االلتزام المالي الحالي بآخر وبشروط مختلفة، یتم مح

خسارة في بیان الدخل الشامل.ق كربح أوالتعدیل على أنھ انقضاء لاللتزام المالي األصلي واعتراف بالتزام مالي جدید ویتم االعتراف بالفر
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الضرائب

الضریبة الحالیة-أ
یتم قیاس االلتزامات (الموجودات) الضریبیة الجاریة للفترات الجاریة والماضیة بالمبلغ المتوقع دفعھ (استرداده من) السلطات الضریبیة

بتاریخ بیان المركز المالي. بإستخدام معدالت الضریبة وقوانین الضریبة الساریة فعالً

ضریبة الدخل المؤجلة-ب
، بإستخدام طریقة المطلوبات، على الفروقات المؤقتة الناتجة ما بین األساس الضریبي للموجودات تؤخذ الضرائب المؤجلة بالكامل

والمطلوبات وقیمتھا المدرجة في البیانات المالیة بتاریخ بیان المركز المالي. یتم تحدید الضرائب المؤجلة بإستخدام نسب الضریبة (أو
بحكم المعمول بھا كما بتاریخ بیان المركز المالي والتي من المتوقع أن تكون نافذة عند تحقق التي ھي القوانین الضریبیة) المعمول بھا أو

عند إستحقاق الضرائب المؤجلة الدائنة. الضرائب المؤجلة المدینة أو

دخل الشامل. تدرج الضرائب الحالیة والمؤجلة المتعلقة ببنود مدرجة ضمن حقوق المساھمین في حقوق المساھمین ولیس في بیان ال

لموجودات الضرائب المؤجلة بتاریخ كل بیان مركز مالي وتنزل إلى الحد الذي ال توجد فیھ أرباح ضریبیة كافیة یتم مراجعة القیمة المدرجة
یخ كل للسماح بإستعمال كامل أوجزء من موجودات الضرائب المؤجلة. یتم إعادة تقییم موجودات الضرائب المؤجلة غیر المعترف بھا بتار

بیان مركز مالي ویتم اإلعتراف بھا إلى الحد الذي توجد فیھ أرباح مستقبلیة كافیة تسمح بتغطیة موجودات الضرائب المؤجلة. 

النقد وما في حكمھ
والودائع قصیرة األجل التي ال مصارفلغرض إعداد بیان التدفقات النقدیة، یتكون النقد والنقد المعادل من النقد في الصندوق واألرصدة لدى ال

تتعدى إستحقاقاتھا األصلیة فترة الثالثة أشھر.

ممتلكات ومعدات
ات تدرج الممتلكات والمعدات بسعر التكلفة بعد خصم االستھالك المتراكم وأي انخفاض في القیمة.یتم تغییر طریقة استھالك الممتلكات والمعد

منافع االقتصادیة المستقبلیة المتضمنة فیھا وتعالج ھذه التغییرات على أنھا تغییرات في التقدیر وعمرھا الزمني عند تغیر نمط استھالك ال
المحاسبي.

ویتم احتساب االستھالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة للموجودات وذلك حسب النسب التالیة:

%15الى %10من األثاث والمفروشات
%15أجھزة كمبیوتر

%15السیارات
%10موجودات أخرى

%10تحسینات بناء مستأجر

خسائر تنجم استبعاده.  أیة أرباح أوعندما ال یكون ھناك منافع اقتصادیة متوقعة من استخدامھ أویتم إلغاء االعتراف باألصل عند استبعاده أو
الخسائر في بیان الدخل األصل وقیمة األصل المستبعد. تسجل ھذه األرباح أوعن استبعاد األصل تحتسب على أنھا الفرق بین عوائد استبعاد 

مصاریف أخرى في نفس السنة التي یتم استبعاد األصل فیھا.الشامل ضمن بند إیرادات أو
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(تتمة)أسس إعداد البیانات المالیة وملخص السیاسات المحاسبیة الھامة.   2

السیاسات المحاسبیة (تتمة)أھم 2.5

الموجودات غیر الملموسة
منھا ،بالتكلفةعند شرائھایتم تسجیل الموجودات غیر الملموسة وفیما بعد یتم تقییمھا بصافي القیمة الدفتریة والتي ھي عبارة عن التكلفة منزالً

لفترة غیر لفترة محددة أووجودات غیر الملموسة الزمني أیة مخصصات لإلطفاء وأیة مخصصات متعلقة بتدني قیمتھا.  یتم تقدیر عمر الم
أما الموجودات الشامل.ویتم إطفاء الموجودات غیر الملموسة التي لھا عمر زمني محدد خالل ھذا العمر ویقید اإلطفاء في بیان الدخلمحددة. 

ي قیمتھا في بیان غیر الملموسة التي عمرھا الزمني غیر محدد فیتم مراجعة التدني في قیمتھا في تاریخ البیانات المالیة ویتم تسجیل أي تدني ف
عدیالت على الفترات یة تكذلك تتم مراجعة تقدیر العمر الزمني وطرق اإلطفاء لتلك الموجودات في نھایة كل سنة ویتم إجراء أالدخل الشامل. 

یجب تغییر طریقة إطفاء األصل غیر الملموس وعمره الزمني عند تغیر نمط اسھتالك المنافع االقتصادیة المستقبلیة المتضمنة فیھ  الالحقة.
ات غیر الملموسة كلما كان ذلك ضروریا وتعالج ھذه التغییرات على أنھا تغییرات في التقدیر المحاسبي، كما وتعالج مصاریف إطفاء الموجود

ذات العمر المحدد في بیان الدخل الشامل مع العناصر المشابھة لھا من حیث الطبیعة.

یحتسب اإلطفاء على أساس القسط الثابت وذلك حسب النسبة التالیة:

%15مج الكمبیوترابر
%10موجودات أخرى

تدني قیم الموجودات غیر المالیة 
وع، تقوم الشركة في تاریخ بیان  ذا الن ن ھ المركز المالي بتقییم ما إذا كان ھناك مؤشر على إمكانیة تدني قیمة األصل. وإذا وجد أي مؤشر م

تم االع ترداد ی ة لالس ة القابل ن القیم ر م ة األصل المسجلة أكب ین أن قیم ال تب راف تقوم الشركة بتقدیر المبلغ القابل لالسترداد لألصل. في ح ت
دل القیمة القابلة لالسترداد.بتدني قیمة األصل حتى تعا

دا ابقة ألصل ع نوات الس ي الس ا ف راف بھ م االعت دني ت ارة ت في تاریخ كل بیان مركز مالي، یتم تقییم ما إذا كان ھناك أیة داللة على أن خس
داد لذلك األصل.أنھا قد انخفضت، وإذا وجدت ھذه الحالة، تقوم الشركة بتقییم المبلغ القابل لالسترالشھرة، لم تعد توجد أو

بھا ألصل فقط إذا كان ھناك تغیر في التقدیرات المستخدمة لتحدید مبلغ األصل القابل لالسترداد منذ االعتراف لمعترفایتم عكس خسارة التدني
بآخر خسارة في تدني القیمة، وإذا كانت الحالة كذلك، یتم زیادة المبلغ المرحل لألصل إلى مبلغھ القابل لالسترداد.

انخفاض الموجودات المالیة والقیمة غیر الممكن استردادھا 
في تاریخ كل بیان مركز مالي، یجرى تقییم لتحدید ما إذا كان یوجد دلیل موضوعي على إحتمال انخفاض دائم لقیمة بعض الموجودات 

المالیة. فـي حالة وجود دلیل كھذا تقید أي خسارة في بیان الدخل الشامل.

رة االنخفاض كالتالي:یتم تحدید خسا

بالنسبة للموجودات المسجلة بالقیمة العادلة، خسارة االنخفاض ھي الفرق بین التكلفة والقیمة العادلة لألصل.أ)

بمعدل بالنسبة للموجودات المسجلة بالتكلفة، خسارة االنخفاض ھي الفرق بین التكلفة والقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة مخصومة ب)
العائد السوقي لموجودات مالیة مماثلة.

إحتیاطي األقساط غیر المكتسبة
الحد تحتسب األقساط غیر المكتسبة المتعلقة بأعمال التأمینات العامة على أساس النسبة المئویة من صافي األقساط المكتتبة وتساوي على األقل

یة العربیة السوریة. األدنى المتوجب حسب قوانین التأمین النافذة في الجمھور

للتقییم اإلكتواري المستق ل حسب یتم احتساب إحتیاطي األقساط غیر المكتسبة ألعمال التأمینات الطبیة ومجموعات التأمین على الحیاة استناداً
متطلبات القانون المحلي.

التأمینات الطبیة ومجموعات التأمین على الحیاة
الخبیر الحسابي الحتیاطیات األقساط غیر المكتسبة بالنسبة للتأمینات الطبیة والتأمین على الحیاة للشركة إن االفتراضات المستخدمة في تقییم 

تستنند إلى خبرة الشركة.

ذمم دائنة ومستحقات
المستلمة سواء تمت أولم تتم المطالبة بھا من قبل المورد.یتم إثبات المطلوبات للمبالغ المستحقة السداد في المستقبل للبضائع أوالخدمات
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(تتمة)أسس إعداد البیانات المالیة وملخص السیاسات المحاسبیة الھامة.   2

أھم السیاسات المحاسبیة (تتمة)2.5

المخصصات
حالیة (قانونیة أو ضمنیة) ناشئة عن أحداث سابقة وإن تسدید اإللتزامات إلتزاماتشركةیتم االعتراف بالمخصصات عندما یكون على ال

محتمل ویمكن قیاس قیمتھا بشكل یعتمد علیھ.

عقود اإلیجار
یتضمن إیجار یتم بناء على جوھر العملیة ویتطلب تحدید فیما إذا كان الوفاء بالعقد یعتمد على إن تحدید فیما إذا كان عقد ما ھو إیجار أو

أصول محددة وإن العقد ینقل الحق في استخدم ھذا األصل. استخدام أصل أو

الشركة كمستأجر
إن عقود اإلیجار التي ال تتضمن تحویل المخاطر والمنافع المرتبطة بملكیة األصل للشركة بشكل جوھري تعتبر عقود إیجار تشغیلیة. یتم 

یان الدخل الشامل بطریقة القسط الثابت على مدى مدة العقد. یتم اإلعتراف تسجیل مدفوعات عقود اإلیجار التشغیلیة كمصاریف في ب
بالمدفوعات الطارئة لعقود اإلیجار كمصاریف في الفترة التي یتم تكبدھا فیھا.

تـوزیعات األرباح عن األسھم العادیة 
عن األسھم العادیة كالتزام ویتم تنزیلھا من حقوق المساھمین عند الموافقة علیھا من قبل مساھمي الشركة. یتم االعتراف بتوزیعات األرباح

كما یتم اإلفصاح عن توزیعات األرباح الموافق علیھا بعد تاریخ بیان المركز المالي.

إعداد تقاریر القطاعات
الخدمات التي تخضع للمخاطر والعوائد وتكون مل على تقدیم المنتجات أویمثل قطاع األعمال مجموعة من الموجودات والعملیات التي تع

مختلفة عن تلك العائدة لقطاعات األعمال األخرى. 

تصنیف المنتجات
إن عقود التأمین ھي العقود التي تكون الشركة (المؤمن) قد قبلت بموجبھا مخاطر التأمین الجوھریة من طرف آخر (حامل الوثیقة) وذلك 
على حامل الوثیقة. بصورة عامة،  بالموافقة على تعویض حامل الوثیقة عن حدث مستقبلي غیر مؤكد ومحدد (الحدث المؤمن عنھ) یؤثر سلباً

ؤمن لم تقوم الشركة بتحدید فیما إذا كان لدیھا مخاطر تأمین جوھریة بمقارنة المزایا المدفوعة مع المزایا المتوجبة الدفع إذا كان الحدث الم
حدث.ی

عندما یتم تصنیف عقد على أنھ عقد تأمین فإنھ یبقى كذلك لبقیة مدة سریانھ، حتى لو انخفضت مخاطر التأمین بصورة جوھریة خالل ھذه 
انتھت مدة سریانھا.الفترة، إال إذا الغیت جمیع الحقوق وااللتزامات أو

ایا مشاركة غیر مشروطة.أیة عقود تأمین ذات مزال توجد لدى الشركة أیة عقود استثمار أو
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األقساط المكتسبة.3

20152014
لیرة سوریةلیرة سوریة

695,669,350584,148,875األقساط المكتتبة
(13,581,770) (55,906,930)الحركة في األقساط غیر المكتسبة

639,762,420570,567,105إجمالي األقساط المكتسبة

140,912,482204,489,876مكتتبةالحصة معیدي التأمین من األقساط 
(12,420,965) 11,821,300حصة معیدي التأمین من األقساط غیر المكتسبةالحركة في 

152,733,782192,068,911حصة معیدي التأمین من األقساط المكتسبة

487,028,638378,498,194صافي األقساط المكتسبة

التعویضات المتكبدة.4

الصافيحصة معیدي التأمینإجمالي2015
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

217,510,592(128,302,577)345,813,169المدفوعةالتعویضات 
33,409,31832,836,703(572,615)التغیر في احتیاطي التعویضات تحت التسویة

(49,490,972)6,840,790(56,331,762)التي حصلت ولم یبلغ عنھاالتغیر في احتیاطي التعویضات 

288,908,792)88,052,469(200,856,323

الصافيحصة معیدي التأمینإجمالي2014
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

228,979,718(90,509,134)319,488,852المدفوعةالتعویضات 
38,142,1304,541,09542,683,225التغیر في احتیاطي التعویضات تحت التسویة

12,126,229(171,266)12,297,495التي حصلت ولم یبلغ عنھاالتغیر في احتیاطي التعویضات 

369,928,477(86,139,305)283,789,172

خرى األتأمینیة المصاریف ال.5

20152014
لیرة سوریةلیرة سوریة

16,799,3478,740,610تكالیف إدارة التعویضات
2,969,9392,583,257تكالیف صندوق تعویض متضرري حوادث السیر

8,228,8177,178,058تكالیف تأمین أخرى
27,998,10318,501,925
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العمومیة اإلداریة والمصاریف .6

20152014
لیرة سوریةلیرة سوریة

0134,251,79112,648,019رواتب ومزایا ومكافآت الموظفین
86,009352,907مصاریف التدریب

2,053,5931,274,755دعایة وإعالن
85,30146,040رسوم وأعباء حكومیة

1,428,7431,421,121سفر وتنقالت
20,142,38818,753,790إیجارات

3,172,5452,401,114صیانة
2,856,1372,099,484تأمین

8,081,2988,590,826)9و8االستھالك واإلطفاء (إیضاحین 
21,501,9166,208,000أتعاب استشاریة ومھنیة

3,100,4602,926,545قرطاسیة ومطبوعات
367,025563,116مصاریف معلوماتیة

5,694,4044,551,576ھاتف وفاكس
8,317,4552,047,455میاه وكھرباء ومحروقات

1,500,0006,000,000)14(إیضاح مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا 
7,616,0135,160,991أخرى

220,255,077175,045,739
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ضریبة الدخل.7

الربح الضریبي مفصلة على الشكل التالي:وإن العالقة بین الربح المحاسبي

20152014
لیرة سوریةلیرة سوریة

361,166,055150,441,509الربح قبل الضریبة
ینزل:

(1,860,310) (1,851,571) 60أرباح خاضعة للقانون رقم 
(44,265,668) (138,392,656) یرات أسعار الصرف غیر المحققةالناتجة عن تغاألرباح
یضاف:

1,500,0006,000,000في تحصیلھامشكوكمخصص الدیون
-17,320,990محققةمدورةأرباحإلىمحققةغیرمدورةمكاسبمنالمحول

239,742,818110,315,531الربح الضریبي

15%15%نسبة الضریبة

35,961,42316,547,330للسنةضریبة الدخلمصروف
1,798,080827,370الضریبة)% من 5(ضریبة إعادة إعمار

37,759,50317,374,700
226,858-(*)تسویات ضریبیة عن سنوات سابقة

37,759,50317,601,558ضریبة الدخلمصروف

ام من قبل الجھات ا2009السابقة حتىتمت مراجعة حسابات الشركة العائدة للسنوات (*) الل الع ة خ ث نتجت الماضيلرسمیة المعنی حی
.المراجعة التسویات الضریبیة المذكورةعن ھذه

ن الحركة على مخصص ضریبة الدخل ھي كما یلي: إ

20152014
لیرة سوریةلیرة سوریة

18,442,35413,210,154كانون الثاني1ضریبة الدخل المستحقة الدفع في 
17,374,700            37,759,503            ضریبة الدخلمصروف

(12,369,358)          (17,374,697)          ضریبة الدخل المدفوعة
226,858-تسویات ضریبیة عن سنوات سابقة

38,827,16018,442,354كانون األول 31ضریبة الدخل المستحقة الدفع في 

ا وردت 2014إلى 2010الضریبیة عن أعوام تم تقدیم البیانات  ات الضریبة كم (ضمناً) حسب التواریخ المحدده لذلك، وتم تسدید مخصص
وھي مازالت قید المراجعة لدى الدوائر المالیة.البیاناتفي ھذه 
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موجودات غیر ملموسة.9

اإلجماليموجودات أخرى(*)الكمبیوتربرامج 
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

التكلفة
201511,124,20414,414,08325,538,287كانون الثاني 1في 

1,198,000-1,198,000اإلضافات

201512,322,20414,414,08326,736,287كانون األول 31في 

اإلطفاء
201511,121,4564,151,54515,273,001كانون الثاني 1في 

400,2191,441,4081,841,627اإلضافات

201511,521,6755,592,95317,114,628كانون األول 31في 

صافي القیمة الدفتریة
2015800,5298,821,1309,621,659كانون األول 31في 

اإلجمالي(*)موجودات أخرىالكمبیوتربرامج 
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

التكلفة
201411,124,20414,004,08325,128,287كانون الثاني 1في 

410,000410,000-اإلضافات

201411,124,20414,414,08325,538,287كانون األول 31في 

اإلطفاء
201410,295,6232,747,65513,043,278كانون الثاني 1في 

825,8331,403,8902,229,723اإلضافات

201411,121,4564,151,54515,273,001كانون األول 31في 

صافي القیمة الدفتریة
20142,74810,262,53810,265,286كانون األول 31في 

النقل وعلى المراكز الحدودیةمساھمة الشركة في مكاتب التأمین اإللزامي الموحد في مدیریات (*) 
لغرض تنظیم إصدار وثائق التأمین االلزامي للسیارات المسجلة في الجمھوریة العربیة السوریة والسیارات العابرة للمراكز الحدودیة قام 

إصدار ھذه الوثائق تتولىلتيااالتحاد السوري لشركات التأمین بموافقة ھیئة اإلشراف على التأمین بإنشاء تجمعات التأمین اإللزامي الموحد 
بتوزیعھا بنسب متفق علیھا على شركات التأمین العاملة في الجمھوریة العربیة السوریة. قام االتحاد بتوزیع مصاریف إنشاء ھذه وتقوم

31و2015كانون األول 31كما في لیرة سوریة14,414,083التجمعات على الشركات المشاركة حیث بلغ نصیب الشركة مبلغ 
.2014األول كانون

تم إطفاء ھذه یت غیر ملموسة خاضعة لإلطفاء. وصنفت ھذه المساھمة كموجودا،2012آذار 13في ص.ف/54بناء على كتاب الھیئة رقم 
.2012كانون الثاني 1جودات على فترة عشر سنوات إبتداء من والم
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استثمار متوفر للبیع.10

20152014
سوریةلیرة لیرة سوریة

موجودات مالیة غیر متوفر لھا أسعار سوقیة

462,500462,500أدوات حقوق الملكیة (*)

ھھذا % من رأسمال 0.1مثل یذيربي والیمثل المبلغ استثمار الشركة في معھد التأمین الع(*) تثمار بالتكلف یم االس م تقی دم المعھد حیث ت لع
ة  زم أووجود سوق أوراق مالیة فعال وعدم القدرة على تقدیر التدفقات النقدی ة. تعت ة العادل د القیم ة لتحدی ة أخرى مالئم ة طریق ود أی وج

.بھذا االستثمار على المدى البعیدالشركة أن تحتفظ 

احتیاطي أقساط غیر مكتسبة.11
2015

حصة معیدي التأمینإجمالي
لیرة سوریةلیرة سوریة

281,287,21295,617,894كانون الثاني 1في 
695,669,350140,912,482األقساط المكتتبةصافي 

)152,733,782((639,762,420))3إجمالي األقساط المكتسبة خالل العام (إیضاح رقم 

337,194,14283,796,594كانون األول31في 

2014
حصة معیدي التأمینإجمالي

لیرة سوریةلیرة سوریة

267,705,44283,196,929كانون الثاني 1في 
584,148,875204,489,876األقساط المكتتبةصافي 

(192,068,911)(570,567,105))3إجمالي األقساط المكتسبة خالل العام (إیضاح رقم 

281,287,21295,617,894كانون األول31في 

لقراراألقساط غیر المكتسبة احتیاطيتم احتساب ً لمقابلة قیمة األقساط /م.أ351/100رقم ھیئة اإلشراف على التأمینوحصة المعید منھ وفقا
األقساط المكتتب بھا:قیمةوفق النسب التالیة من تم احتسابھو،غیر المستحقة والمسجلة كإیرادات في بیان الدخل الشامل

%
25بضائع–تأمین النقل البحري 

100تأمین السفر
40التأمینات العامة وباقي فروع التأمین

40تأمین إلزامي سیارات
60التأمین الصحي

100تأمینات طویلة األجل
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احتیاطي تعویضات تحت التسویة.12
2015

حصة معیدي التأمیناإلجمالي
لیرة سوریةلیرة سوریة

(107,643,432)726,318,503ةقالتعویضات المعل
(29,847,028)217,656,991(*)تعویضات لم یبلغ عنھا 

943,975,494)137,490,460(

2014
حصة معیدي التأمیناإلجمالي

لیرة سوریةلیرة سوریة

(141,052,750)726,891,118ةقالتعویضات المعل
(36,687,818)273,988,753تعویضات لم یبلغ عنھا (*)

1,000,879,871(177,740,568)

% من احتیاطي المطالبات تحت 15أوكانون األول31% من إجمالي األقساط المكتتبة عن السنة المنتھیة في 7.5حتجاز إقامت الشركة ب(*) 
حتیاطي اكانون األول المتعلقة بالتأمین الصحي ك31من المطالبات المدفوعة كما في%15وكانون األول أیھما أكبر 31التسویة كما في 

ن الرصید النھائي تأمین السیارات اإللزامي والذي یتوجب أن یكوقطاعلجمیع القطاعات ما عداتعویضات لحوادث مفترضة لم یبلغ عنھا 
آلخر ثالث سنواتالمكون لھلالحتیاطي لقرمجمعاً ً ..أ/م351/100ار ھیئة االشراف على التأمین رقموفقا

13.ً مدینون آخرون ومصاریف مدفوعة مقدما

20152014
لیرة سوریةلیرة سوریة

16,654,72910,382,095مصاریف مدفوعة مقدماً
251,102614,607(*)تكالیف االكتتاب المؤجلة 

8,942,254805,784سلف موردین
81,049,32742,163,020إیرادات فوائد مستحقة

7,017,6651,717,942سلف الموظفین
5,675,2795,597,959أرصدة مدینة أخرى

11,953,53511,702,969عن تعویضات تحت التسویةجوزات قضائیةحلاًمقدمةمدفوعمبالغ 

131,543,89172,984,376

ھي كما یلي:تكالیف االكتتاب المؤجلةعلى(*) إن الحركة

20152014
لیرة سوریةلیرة سوریة

614,6071,060,642كانون الثاني1الرصید في 
(446,035))363,505(خالل السنةیرالتغ

251,102614,607كانون األول31الرصید في 
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ممتلكات ومعدات.8

السیاراتأجھزة الكمبیوتروالمفروشاتاألثاث
ین اء اتحس ت بن

اإلجماليمستأجر
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

التكلفة
201521,896,25412,145,6834,395,09130,256,93068,693,958كانون الثاني 1في 

4,979,900--4,071,500908,400اإلضافات
)1,629,872(-(1,368,872)(258,000)(3,000)االستبعادات

201525,964,75412,796,0833,026,21930,256,93072,043,986كانون األول 31في 

االستھالك
201514,975,66810,655,0514,094,42217,397,16347,122,304كانون الثاني 1في 

2,360,238655,656187,5603,036,2176,239,671اإلضافات
)1,629,872(-(1,368,872)(258,000)(3,000)االستبعادات

201517,332,90611,052,7072,913,11020,433,38051,732,103كانون األول 31في 
صافي القیمة الدفتریة

20158,631,8481,743,376113,1099,823,55020,311,883كانون األول 31في 

اإلجماليت بناء مستأجراتحسینالسیاراتأجھزة الكمبیوتروالمفروشاتاألثاث
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

التكلفة
201418,361,75411,480,8834,395,09130,256,93064,494,658كانون الثاني 1في 

4,199,300--3,534,500664,800اإلضافات
-----االستبعادات

201421,896,25412,145,6834,395,09130,256,93068,693,958كانون األول 31في 

االستھالك
201412,933,4829,832,7523,634,02114,360,94640,761,201كانون الثاني 1في 

2,042,186822,299460,4013,036,2176,361,103اإلضافات
-----االستبعادات

201414,975,66810,655,0514,094,42217,397,16347,122,304كانون األول 31في 

صافي القیمة الدفتریة
20146,920,5861,490,632300,66912,859,76721,571,654كانون األول 31في 
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ذمم مدینة ناشئة من عقود التأمین وعقود إعادة التأمین.14

20152014
لیرة سوریةلیرة سوریة

83,531,88432,421,283ذمم حاملي وثائق التأمین المدینة
(26,896,755))28,396,755(مخصص دیون مشكوك بتحصیلھا (*)

55,135,1295,524,528
78,434,99379,259,496ذمم شركات تأمین

133,570,12284,784,024

كما یلي:ھيتحصیلھافي مشكوك الدیون ال(*) إن الحركة في مخصص 

20152014
لیرة سوریةلیرة سوریة

26,896,75520,896,755كانون الثاني1الرصید في 
1,500,0006,000,000المخصص المكون خالل السنة

28,396,75526,896,755كانون األول31الرصید في 

ودیعة مجمدة.15

إیداع ودیعة ضمان بمبلغ  ة 25,000,000تّم ب الھیئ لیرة سوریة لصالح ھیئة اإلشراف على التأمین كما ھو منصوص بتعلیماتھا، حیث تطل
وقدره  لیرة سوریة كضمانة لكل نوع تأمین تنوي الشركة أن تقوم بھ، على أن ال تتجاوز ھذه 2,000,000من شركات التأمین أن تودع مبلغاً

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

النقد وما في حكمھ.16

20152014
لیرة سوریةلیرة سوریة

-322,000شیكات قید التحصیل
166,000,000140,000,000المصارف (ذات استحقاق أصلي أقل من ثالثة أشھر)(*)ودائع ألجل لدى 

226,452,956190,966,923(**)حسابات جاریة

392,774,956330,966,923

(*) إن الودائع لدى المصارف ھي ودائع لدى بنوك محلیة وتخضع ألسعار الفائدة التجاریة المعمول بھا محلیاً. 

2015ًكانون األول31كما في سوریة لیرة6,233,980غ ) یتضمن البند مبل*(* مقابللمطالبات حاملي وثائق التأمینمقیدة السحب ضمانا
.2014كانون األول 31كما في رة سوریة یل5,756,074
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المدفوعالمكتتب بھ ورأس المال .17

رة 100االسمیة لكل منھا سھم، القیمة 8,500,000لیرة مقسم إلى 850,000,000والمدفوعوالمكتتب بھ بھبلغ رأس المال المصرح لی
.2014كانون األول 31و2015األولكانون31كما في سوریة

االحتیاطیات.18

االحتیاطي القانوني

ل تّم2011لعام 29على قانون الشركات رقم بناًء ق للشركة %10تحوی انوني. یح اطي الق ى االحتی ل الضریبة إل افیة قب اح الص من األرب
لـ ر %25التوقف عن مثل ھذا التحویل عندما یصبح رصید االحتیاطي القانوني مساویاً انوني غی لمن رأسمال الشركة. إن اإلحتیاطي الق قاب

للتوزیع على حملة األسھم.

اطي القانوني:یوضح الجدول التالي طریقة احتساب االحتی

20152014
لیرة سوریةلیرة سوریة

323,406,552132,839,951ربح السنة
37,759,50317,601,558یضاف ضریبة الدخل

(44,265,668))138,392,656(*ناتجة عن تغیرات أسعار الصرفمحققةینزل أرباح غیر 
222,773,399106,175,841الربح المعدل

22,277,34010,617,584%10قانوني احتیاطي 

االحتیاطي االختیاري
ل %10بناء على قرار مجلس اإلدارة تم تحویل  التوقف عن مث من األرباح الصافیة قبل الضریبة إلى االحتیاطي االختیاري. ستقوم الشركة ب

لـ االحتیاطي االختیاري قابل للتوزیع على حملة االسھم.إن من رأسمال الشركة. %25ھذا التحویل عندما یصبح رصید االحتیاطي مساویاً

یوضح الجدول التالي طریقة احتساب االحتیاطي القانوني:

20152014
لیرة سوریةلیرة سوریة

323,406,552132,839,951ربح السنة
37,759,50317,601,558یضاف ضریبة الدخل

(44,265,668))138,392,656(*ناتجة عن تغیرات أسعار الصرفمحققةینزل أرباح غیر 
222,773,399106,175,841الربح المعدل

22,277,34010,617,584%10احتیاطي قانوني 

م * وریة رق ة الس واق المالی ة األوراق واألس یم ھیئ اء لتعم ام 12بن اطي 2014لع انوني واالحتی اطي الق اب االحتی ة احتس دیل طریق م تع ، ت
% من ربح السنة بعد إضافة ضریبة الدخل وطرح األرباح غیر المحققة الناتجة عن تغیرات أسعار الصرف. 10االختیاري لتكون بمقدار 
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األرباح الناتجة عن تغیرات أسعار الصرف.19
ام 12بناء على تعمیم ھیئة األوراق واألسواق المالیة السوریة رقم  رات أسعار 2014لع اح الناتجة عن تغی ة عرض األرب دیل طریق م تع ، ت

ة الصرف عن طریق فصل تغیرات أسعار الصرف المحققة الناتجة عن التعامالت بالعمالت األجنبیة عن تغیرات أ ر المحقق سعار الصرف غی
ان ي بی امل وف دخل الش ان ال ي بی رات أسعار الصرف ف الناتجة عن إعادة تقییم األصول وااللتزامات النقدیة. تم فصل األرباح الناتجة عن تغی

المركز المالي وفي بیان التغیرات في حقوق الملكیة.

احتیاطي حسابي.20
س اعلى أ.م/351/100نص قرار الھیئة رقم  دھا مجل ي یعتم لألسس الفنیة الت حتساب احتیاطي حسابي یتم تقدیره بمعرفة خبیر اكتواري وفقاً

ما ك.من أقساط التأمین على الحیاة عوضا عن االستعانة بخبیر اكتواري%60حتیاطي على أساس إحتساب ھذا اإلوقد قامت الشركة ب،اإلدارة
ذا االبلغت قیمة ،2015كانون األول 31في  اطي ھ غمبحتی رة سوریة23,314,905ل بة ظھر ضمن، لی ر مكتس اط غی اطي أقس د إحتی بن

لیرة سوریة).20,014,731: 2014كانون األول 31(المدرج في بیان المركز المالي 

دائنون آخرون ومبالغ مستحقة الدفع.21
20152014

لیرة سوریةلیرة سوریة

11,964,35418,384,768ذمم دائنة ودائنون آخرون
25,485,23623,315,076مصاریف مستحقة الدفع
38,751,53527,776,867مبالغ مستحقة للموظفین

8,834,03025,845,215مبالغ مستحقة لحاملي وثائق التأمین
14,595,8219,317,632المستحق إلى البلدیات والتأمینات االجتماعیة ومؤسسات حكومیة

1,978,247654,328التوزیعأرباح قید
7,864,3437,789,470أخرى

109,473,566113,083,356

الحصة األساسیة والمخفضة للسھم من ربح السنة.22

یتم احتساب ربح السھم الواحد من خالل قسمة صافي ربح السنة على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل السنة على الشكل التالي:

20152014

323,406,55232,839,9511صافي ربح السنة ( لیرة سوریة)

8,500,0008,500,000المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل السنة

38.0515.63للسھم من ربح السنة ( لیرة سوریة)والمخفضةالحصة األساسیة

أدوات قد یكون لھا تأثیر على عائد الشركةللسھم لعدم إصدار ةضالمخفالسنة مطابقة للحصة إن الحصة األساسیة للسھم من صافي أرباح
السھم في الربح عند تحویلھا.

مطلوبات لشركات التأمین وإعادة التأمین.23

20152014
لیرة سوریةلیرة سوریة

1,818,2505,851,744مطلوبات لشركات التأمین
34,453,01638,041,336التأمینمطلوبات لشركات إعادة 

36,271,26643,893,080
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بیانات القطاعات.24

بحري، سیارات، حریق، مشاریع وحوادث عامة، حیاة، صحي). ھذه القطاعات ھي األساس تعمل الشركة في قطاع التأمین في الجمھوریة العربیة السوریة، وألغراض اإلدارة تم توزیع أنشطة الشركة إلى ستة قطاعات تأمین رئیسیة (
كما یلي:2015كانون األول 31األعمال الرئیسیة. یوضح الجدول أدناه تحلیل إجمالي األقساط المكتتبة وصافي األقساط المكتتبة وصافي دخل االكتتاب للسنة المنتھیة فيالذي تبني علیھ إدارة الشركة تقاریرھا حول معلومات قطاعات 

قطاعات تأمین غیر الحیاة

تأمین سیاراتتأمین بحري
إلزامي

تأمین سیارات 
تأمین علىمجموع قطاعات تأمین غیر الحیاةتأمین سفرتأمین صحيتأمین مشاریعحوادث عامةتأمین تأمین حریقشامل

المجموعالحیاة

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

إیرادات التأمین

7,479,969695,669,350        688,189,381          307,374,27386,138,11334,156,27828,207,0152,136,544185,055,81622,484,937 (*)22,636,405األقساط المكتتب بھا

-----------حسومات على األقساط

7,479,969695,669,350        688,189,381          307,374,27386,138,11334,156,27828,207,0152,136,544185,055,81622,484,937     22,636,405اجمالي األقساط المكتتبة

(129,269,107) (5,319,234) (123,949,873)         (22,484,937) (54,696,759) (1,250,725) (7,485,259) (28,858,327) (2,479,792) -                   (6,694,074) حصة معیدي التأمین 

(11,643,375) -                   (11,643,375)          -                     -                    (7,134) (356,075) (284,873) (2,285,026) (8,496,629)       (213,638) فائض الخسارة

(140,912,482) (5,319,234) (135,593,248)         (22,484,937) (54,696,759) (1,257,859)(7,841,334) (29,143,200) (4,764,818) (8,496,629)       (6,907,712) اجمالي حصة معیدي التأمین

2,160,735554,756,868        552,596,133          -                     298,877,64481,373,2955,013,07820,365,681878,685130,359,057     15,728,693صافي أقساط محتفظ بھا 

261,272,48220,014,730281,287,212          105,833,11027,797,71831,512,6517,357,719488,14252,000,43523,130,654     1/1/201513,152,053احتیاطي مفرج عنھ إجمالي

(95,617,894) (5,623,243) (89,994,651)          (23,109,359) (28,494,873) (438,635) (3,538,340) (26,428,656)(219,920) -                   (7,764,868) 1/1/2015حصة المعید من احتیاطي مفرج عنھ 

1/1/20155,387,185105,833,11027,577,7985,083,9953,819,37949,50723,505,56221,295171,277,83114,391,487185,669,318صافي حصة الشركة  من احتیاطي مفرج عنھ 

(337,194,142) (23,314,905) (313,879,237)         (22,699,225) (100,875,928) (860,374) (11,282,806)(13,662,511) (35,889,582) (122,949,709) (5,659,102) 31/12/2015احتیاطي محتجز إجمالي

73,204,78110,591,81383,796,594           991,91611,543,3302,994,104505,92732,818,05622,677,930-                   31/12/20151,673,518حصة المعید من احتیاطي محتجز 

(253,397,548) (12,723,092) (240,674,456)         (21,295) (68,057,872) (354,447) (8,288,702) (2,119,181) (34,897,666) (122,949,709) (3,985,584) 31/12/2015صافي حصة الشركة من احتیاطي محتجز  

(67,728,230) 1,668,395        (69,396,625)          -(44,552,310) (304,940) (4,469,323) 2,964,814(7,319,868) (17,116,599)     1,401,601مكتسبةالالحركة في احتیاطي األقساط غیر 

3,829,130487,028,638        483,199,508          -                       281,761,04574,053,4277,977,89215,896,358573,74585,806,747     17,130,294صافي األقساط المكتسبة

114,59513,146,724           13,032,129           2,248,494-                    247,9798,188,155416,632407,653-                   1,523,216عموالت اإلعادة

1,707,271-                   1,707,271             -                     -                    (211,032) 29,629(1,256,932) -                     -                   3,145,606أرباح المعاھدات

3,943,725501,882,633        497,938,908          281,761,04574,301,40614,909,11516,342,619770,36685,806,7472,248,494     21,799,116إجمالي االیرادات
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بیانات القطاعات (تتمة)24.

قطاعات تأمین غیر الحیاة

تأمین سیاراتتأمین بحري
إلزامي

تأمین سیارات 
مجموع قطاعات تأمینتأمین سفرتأمین صحيتأمین مشاریعتأمین حوادث عامةتأمین حریقشامل

المجموعالحیاةتأمین علىغیر الحیاة

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

مصاریف التأمین

(345,813,169)-(345,813,169)-(126,366,006)(11,305,197)(932,577)(55,719,489)(34,534,854)(114,380,626)(2,574,420)التعویضات المسددة 

128,302,577-128,302,577-44,333,21932,69411,061,30766,288,458-1,470,0005,116,899حصة المعید من التعویضات 

(217,510,592)-(217,510,592)-(60,077,548)(243,890)(899,883)(11,386,270)(34,534,854)(109,263,727)(1,104,420)حصة الشركة من التعویضات 

726,891,118-726,891,118-1/1/20152,506,327549,120,62053,006,22379,637,3484,522,98713,825,88524,271,728إجمالي احتیاطي تحت التسویة 

(141,052,750)-(141,052,750)-(15,624,409)(13,541,345)(2,289,357)(75,651,379)-(32,186,598)(1,759,662)1/1/2015حصة المعید من احتیاطي تحت التسویة 

585,838,368-585,838,368-1/1/2015746,665516,934,02253,006,2233,985,9692,233,630284,5408,647,319صافي احتیاطي تحت التسویة 

(726,318,503)-(726,318,503)-(49,342,137)(5,196,224)(3,112,841)(42,522,260)(42,325,478)(582,313,236)(1,506,327)13/21/2015إجمالي احتیاطي تحت التسویة 

107,643,432-107,643,432-39,176,5162,322,9564,843,93220,016,202-31/12/2015759,66240,524,164حصة المعید من احتیاطي تحت التسویة 

(618,675,071)-(618,675,071)-(29,325,935)(352,292)(789,885)(3,345,744)(42,325,478)(541,789,072)(746,665)31/12/2015صافي احتیاطي تحت التسویة 

(217,656,991)-(217,656,991)(1,686,370)(18,954,902)(779,434)(2,115,526)(6,378,339)(6,460,358)(179,584,331)(1,697,731)31/12/2015احتیاطي مطالبات حصلت و لم یبلغ عنھا إجمالي

29,847,028-31/12/2015502,05610,364,888185,9845,876,479561,394726,5909,943,2671,686,37029,847,028حصة المعید من احتیاطي مطالبات حصلت و لم یبلغ عنھا 
ا   غ عنھ م یبل لت و ل ات حص اطي  مطالب ن احتی ركة م ة الش افي حص ص

31/12/2015(1,195,675)(169,219,443)(6,274,374)(501,860)(1,554,132)(52,844)(9,011,635)-(187,809,963)-(187,809,963)

273,988,753-1/1/20153,945,616235,432,9517,950,93311,945,6021,379,5732,073,8839,816,3991,443,796273,988,753احتیاطي مطالبات حصلت و لم یبلغ عنھا  إجمالي

(36,687,818)-(36,687,818)(1,443,796)(5,809,960)(2,031,202)(663,439)(11,347,707)(41,235)(13,021,019)(2,329,460)1/1/2015حصة المعید من احتیاطي مطالبات حصلت و لم یبلغ عنھا 

237,300,935-237,300,935-1/1/20151,616,156222,411,9327,909,698597,895716,13442,6814,006,439صافي حصة الشركة  من احتیاطي مطالبات حصلت و لم یبلغ عنھا 
(288,908,792)-(288,908,792)(242,574)(160,574,918)(1,381,087)(258,384)(13,037,138)(22,363,534)(91,724,622)673,465إجمالي التعویضات المتكبدة

88,052,469-1,059,28274,813,558242,57488,052,469(35,752)10,798,334144,7492,387,128(1,357,404)معیدي التأمین من التعویضات المتكبدةحصة 

(200,856,323)-(200,856,323)-(85,761,360)(321,805)(294,136)(10,650,010)(22,218,785)(80,926,288)(683,939)حصة الشركة من التعویضات المتكبدة

(56,414,809)(803,329)(55,611,480)(34,326)(18,272,391)(197,812)(1,408,606)(5,417,854)(11,433,328)(15,402,627)(3,444,536)العموالت المدفوعة 

(257,271,132)(803,329)(256,467,803)(34,326)(104,033,751)(519,617)(1,702,742)(16,067,864)(33,652,113)(96,328,915)(4,128,475)إجمالي المصاریف 

2,214,168241,471,1053,140,396244,611,501(18,227,004)14,639,877250,749(1,158,749)17,670,641185,432,13040,649,293والعمومیةالربح التشغیلي قبل تخفیض المصاریف االداریة 

(4,174,016)(44,880)(4,129,136)(134,910)(1,110,335)(12,819)(169,242)(204,937)(516,829)(1,844,246)(135,818)رسوم ھیئة اإلشراف على التأمین

(27,998,103)(11,780)(27,986,323)(35,379)(21,345,028)(146,633)(93,416)(2,315,202)(958,877)(2,993,638)(98,150)المصاریف الـتامینیة األخرى

(32,172,119)(56,660)(32,115,459)(170,289)(22,455,363)(159,452)(262,658)(2,520,139)(1,475,706)(4,837,884)(233,968)إجمالي مصاریف التأمین

2,043,879209,355,6463,083,736212,439,382(40,682,367)14,377,21991,297(3,678,888)17,436,673180,594,24639,173,587صافي ایرادات التأمین

(220,255,077)(2,339,523)(217,915,554)(7,032,651)(57,880,218)(668,250)(8,822,355)(10,683,117)(28,441,562)(97,307,375)(7,080,026)المصاریف اإلداریة والعمومیة المحملة على فروع التأمین 

(7,815,695)744,213(8,559,908)(4,988,772)(98,562,585)(576,953)5,554,864(14,362,005)10,356,64783,286,87110,732,025والعمومیةبعد تخفیض المصاریف االداریة ةالتشغیلیالخسارة
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بیانات القطاعات (تتمة)24.

كما یلي:2014كانون األول 31یوضح الجدول أدناه إجمالي األقساط المكتتبة وصافي دخل االكتتاب للسنة المنتھیة في 

قطاعات تأمین غیر الحیاة

تأمین سیاراتتأمین بحري
إلزامي

تأمین سیارات 
تأمین علىقطاعات تأمین غیر الحیاةمجموع تأمین سفرتأمین صحيتأمین مشاریعتأمین حوادث عامةتأمین حریقشامل

المجموعالحیاة

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

إیرادات التأمین

50,071,78578,727,40018,394,2981,155,59295,408,00219,250,617580,198,6793,950,196584,148,875*)(52,608,210264,582,775األقساط المكتتب بھا

-----------حسومات على األقساط
52,608,210264,582,77550,071,78578,727,40018,394,2981,155,59295,408,00219,250,617580,198,6793,950,196584,148,875اجمالي األقساط المكتتبة

(177,794,608) (3,539,126)(174,255,482)(19,250,617)(47,491,455)(1,033,173)(8,845,850)(66,025,116)(549,800) -                    (31,059,471) حصة معیدي التأمین 

(26,695,268) -                  (26,695,268)-                      -                    (29,517)(234,938) (318,419)(4,104,589) (21,688,930) (318,875)فائض الخسارة

(204,489,876) (3,539,126) (200,950,750) (19,250,617) (47,491,455) (1,062,690)(9,080,788) (66,343,535) (4,654,389)(21,688,930)(31,378,346)اجمالي حصة معیدي التأمین

379,247,929411,070379,658,999-                      21,229,864242,893,84545,417,39612,383,8659,313,51092,90247,916,547صافي أقساط محتفظ بھا

1/1/201410,413,926104,764,75934,031,92431,713,94610,688,3944,840,87433,893,75817,325,600247,673,18120,032,261267,705,442احتیاطي مفرج عنھ إجمالي

(83,196,929) (5,326,123)(77,870,806)(17,304,305) (16,106,836)(4,139,063)(6,198,002)(26,672,440)-                      -                    (7,450,160) 1/1/2014حصة المعید من احتیاطي مفرج عنھ 

1/1/20142,963,766104,764,75934,031,9245,041,5064,490,392701,81117,786,92221,295169,802,37514,706,138184,508,513صافي حصة الشركة  من احتیاطي مفرج عنھ 

(281,287,212) (20,014,730) (261,272,482) (23,130,654) (52,000,435) (488,142) (7,357,719) (31,512,651) (27,797,718) (105,833,110)(13,152,053) 31/12/2014احتیاطي محتجز إجمالي

219,92026,428,6563,538,340438,63528,494,87323,109,35989,994,6515,623,24395,617,894-                    31/12/20147,764,868محتجز حصة المعید من احتیاطي 

(185,669,318) (14,391,487) (171,277,831) (21,295) (23,505,562) (49,507) (3,819,379) (5,083,995) (27,577,798) (105,833,110)(5,387,185) 31/12/2014صافي حصة الشركة من احتیاطي محتجز 

(1,160,805) 314,651(1,475,456) -                      (5,718,640) 671,013652,304(42,489) 6,454,126(1,068,351) (2,423,419) مكتسبةالالحركة في احتیاطي األقساط غیر 

377,772,473725,721378,498,194-                      18,806,445241,825,49451,871,52212,341,3769,984,523745,20642,197,907صافي األقساط المكتسبة

43,17615,291,683             1,925,06215,248,507-                    54,9807,297,881702,363281,654-                    4,986,567عموالت اإلعادة

1,699,752-                  1,699,752-                      -                    530,903168,516580,295-                      -                    420,038أرباح المعاھدات

24,213,050241,825,49451,926,50220,170,16010,855,4021,607,15542,197,9071,925,062394,720,732768,897395,489,629إجمالي االیرادات
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بیانات القطاعات (تتمة)24.

قطاعات تأمین غیر الحیاة
المجموعتأمین علىمجموع قطاعات تأمینتأمین سفرتأمین صحيتأمین مشاریعتأمین حوادث عامةتأمین حریقسیاراتتأمین تأمین سیاراتتأمین بحري

الحیاةغیر الحیاةشاملإلزامي

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

مصاریف التأمین
(319,488,852) (127,284)(319,361,568) -(65,442,659) (3,752,332) (853,280) (35,195,545) (48,835,472)(148,087,076) (17,195,204) التعویضات المسددة 

90,394,579114,55590,509,134-32,439,21744,0273,645,44838,733,073-1,035,476          14,497,338حصة المعید من التعویضات 
(228,979,718) (12,729) (228,966,989) -(26,709,586) (106,884) (809,253) (2,756,328) (48,835,472)(147,051,600) (2,697,866) حصة الشركة من التعویضات 

688,748,988-688,748,988-1/1/201420,355,244494,421,11863,330,63575,337,6265,033,71517,962,42712,308,223التسویة إجمالي احتیاطي تحت
(145,593,845) -(145,593,845) -(6,405,017) (17,591,474) (2,272,000)(70,899,536) (160,000)(28,575,087) (19,690,731) 1/1/2014حصة المعید من احتیاطي تحت التسویة  

543,155,143-543,155,143-1/1/2014664,513465,846,03163,170,6354,438,0902,761,715370,9535,903,206احتیاطي تحت التسویة صافي حصة الشركة من
(726,891,118) -(726,891,118) -(24,271,728) (13,825,885)(4,522,987)(79,637,348) (53,006,223)(549,120,620) (2,506,327) 31/12/2014إجمالي احتیاطي تحت التسویة 

141,052,750-141,052,750-75,651,3792,289,35713,541,34515,624,409-32,186,598        31/12/20141,759,662حصة المعید من احتیاطي تحت التسویة 
(585,838,368) -(585,838,368) -(8,647,319) (284,540) (2,233,630)(3,985,969) (53,006,223)(516,934,022) (746,665) 31/12/2014صافي حصة الشركة من احتیاطي تحت التسویة 
(273,988,753) -(273,988,753) (1,443,796)(9,816,399) (2,073,883) (1,379,573)(11,945,602) (7,950,933)(235,432,951) (3,945,616) 31/12/2014اجمالي احتیاطي مطالبات حصلت و لم یبلغ عنھا 

36,687,818-13,021,01941,23511,347,707663,4392,031,2025,809,9601,443,79636,687,818        31/12/20142,329,460حصة المعید من احتیاطي مطالبات حصلت و لم یبلغ عنھا 
(237,300,935) -(237,300,935) -(4,006,439) (42,681) (716,134) (597,895) (7,909,698)(222,411,932) (1,616,156) 31/12/2014صافي حصة الشركة من احتیاطي مطالبات حصلت ولم یبلغ عنھا  

261,691,258-1/1/20143,124,179220,986,9599,499,59511,300,6432,004,0742,694,36410,903,2321,178,212261,691,258حصلت و لم یبلغ عنھا  إجمالي احتیاطي مطالبات 
(36,516,552) -(36,516,552) (1,178,212)(6,978,477) (2,638,721) (1,162,125)(10,634,930) (24,000)(10,946,476) (2,953,611) 1/1/2014حصة المعید من احتیاطي مطالبات حصلت و لم یبلغ عنھا 

225,174,706-225,174,706-1/1/2014170,568210,040,4839,475,595665,713841,94955,6433,924,755صافي حصة الشركة  من احتیاطي مطالبات حصلت و لم یبلغ عنھا 
(369,928,477) (127,284)(369,801,193) (265,584) (76,319,331) 281,9491,004,691(40,140,226) (36,962,398)(217,232,570) (167,724) التعویضات المتكبدةإجمالي 

46,783,948265,58486,024,750114,55586,139,305(1,012,200) (437,302) 37,903,837(142,765)6,721,530          (4,057,882) حصة معیدي التأمین من التعویضات المتكبدة
(283,789,172) (12,729) (283,776,443) -(29,535,383) (7,509) (155,353) (2,236,389) (37,105,163)(210,511,040) (4,225,606) حصة الشركة من التعویضات المتكبدة

(40,684,594) (306,951)(40,377,643) (24,730) (4,830,248) (174,237) (925,033) (9,516,468) (3,860,544)(13,324,821) (7,721,562) العموالت المدفوعة 
(324,473,766) (319,680)(324,154,086) (24,730) (34,365,631) (181,746) (1,080,386)(11,752,857) (40,965,707)(223,835,861) (11,947,168) إجمالي المصاریف 

17,989,63310,960,7958,417,3039,775,0161,425,4097,832,2761,900,33270,566,646449,21771,015,863        12,265,882الربح التشغیلي قبل تخفیض المصاریف االداریة والعمومیة
(3,504,893) (23,701) (3,481,192) (115,504) (572,448) (6,934) (110,366) (472,364) (300,431)(1,587,496) (315,649) ھیئة اإلشراف على التأمینرسوم 

(18,501,925) (14,320) (18,487,605) (228,154) (11,085,279) (603,266) (98,102) (2,888,079) (916,566)(2,596,157) (72,002) المصاریف الـتامینیة األخرى
(22,006,818) (38,021) (21,968,797) (343,658) (11,657,727) (610,200) (208,468) (3,360,443) (1,216,997)(4,183,653) (387,651) إجمالي مصاریف التأمین

1,556,67448,597,849411,19649,009,045(3,825,451) 13,805,9809,743,7985,056,8609,566,548815,209        11,878,231صافي ایرادات التأمین
(175,045,739) (1,143,138) (173,902,601) (5,570,900)(27,609,942) (334,414) (5,323,091)(22,782,774) (14,490,179)(82,567,110) (15,224,191) المصاریف اإلداریة والعمومیة المحملة على فروع التأمین 

(126,036,694) (731,942)(125,304,752) (4,014,226)(31,435,393) 4,243,457480,795(17,725,914) (4,746,381)(68,761,130) (3,345,960) الخسارة التشغیلیة بعد تخفیض المصاریف االداریة والعمومیة
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بیانات القطاعات (تتمة)24.

مكونات أقساط التأمین اإللزامي للسیارات كما یلي:(*) كانت

20152014
لیرة سوریةلیرة سوریة

293,319,405255,241,933داخلي
3,674,4463,083,746حدودي

10,380,4226,257,096بطاقة برتقالیة

307,374,273264,582,775

تعامالت مع أطراف ذات عالقة.    25

،ساھمین وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العلیا في الشركة والمؤسسات التابعة لھمقة ھي: الشركات الشقیقة وكبار المإن األطراف ذات العال
إن شروط وسیاسات ھذه التعامالت ُیوافق علیھا من قبل إدارة الشركة.

ھي كما یلي:الشاملألطراف ذات العالقة والمدرجة في بیان الدخلاإن أرصدة 

مصاریف اخرىمصاریف العموالتتعویضات متكبدةأقساط2015
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

اإلمارات–المشرق العربي للتأمین شركة 
-)248,193()19,865,178(1,218,175العربیة المتحدة
)880,434(-)6,027,989(14,398,422مجموعة نحاس

15,616,597)25,893,167()248,193()880,434(

مصاریف اخرىمصاریف العموالتتعویضات متكبدةأقساط2014
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةسوریةلیرة 

اإلمارات–شركة المشرق العربي للتأمین 
-)552,003()4,273,984(2,816,829العربیة المتحدة
(62,044)-)507,482(13,438,594مجموعة نحاس

16,255,423)4,781,466()552,003((62,044)

:ھي كما یليالمركز الماليبیانذات العالقة المدرجة في ألطراف اأرصدة إن 

ذات عالقةأطرافذمم مدینة من 
20152014

لیرة سوریةلیرة سوریة

99,699,56738,123,251اإلمارات العربیة المتحدة–مبالغ مستحقة من شركة المشرق العربي للتأمین
8,010,5967,116,300(*)من مجموعة شركات نحاسمبالغ مستحقة

107,710,16345,239,551
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(تتمة)تعامالت مع أطراف ذات عالقة.    25

اوز (*) ن الرصید المستحقلقد تج ي مجموعة شركات نحاسم ا ف انون األول31كم ھ بموجب2015ك المسموح ب ّد م الح رار رق الق
س إدارة الشركة أو أي الالصادر عن ھیئة اإلشراف على التأمین،/م.أ155/100 یس أو عضو مجل ة رئ ذي نص على أال تتجاوز مدیونی

خالل السنة لقاء القیام بأعمال التأمین.% من مجموع األقساط المكتتب بھا من قبل العضو10من األطراف ذات العالقة نسبة 

ذات عالقةطرافألذمم دائنة 
2015

لیرة سوریة
2014

لیرة سوریة

(528,001)(528,001)مستحقة للمساھمینمبالغ
(528,001)(528,001)مجموع المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة

تعویضات موظفي اإلدارة الرئیسین

كانت كما یلي:لسنةدارة الرئیسین خالل اتعویضات موظفي اإلن إ
20152014

لیرة سوریةلیرة سوریة

72,260,92356,099,647رواتب ومزایا 
________________________

إدارة المخاطر.26

الطرق التي تتبعھا اإلدارة بخصوص ھذه المخاطر ملخصة كما یلي:وإن المخاطر التي تواجھھا الشركة

حوكمة إطار العمل26.1

الخاصة بالشركة یتمثل بحمایة مساھمي الشركة من األحداث التي تعیق إن الھدف األساسي من إطار عمل إدارة المخاطر واإلدارة المالیة 
فیةالتحقیق المستدام ألھداف األداء المالي ویشمل ذلك اإلخفاق في استغالل الفرص. تدرك اإلدارة الرئیسیة األھمیة القصوى لوجود أنظمة كا

فعالة إلدارة المخاطر.و

یدعم ذلك ھیكل تنظیمي واضح مع وجود تفویض موثق وا مجلس اإلدارة مع اللجان المرتبطة بھإن مھمة إدارة المخاطر لدى الشركة یقوم بھ
كبار المدیرین.والمسؤولیات من مجلس اإلدارة إلى المدیر العاموبالصالحیات

تحدید مخاطر الشركة ھیكلیة. یقوم مجلس اإلدارة بویجتمع مجلس اإلدارة بصورة منتظمة للموافقة على أیة قرارات تجاریة وتنظیمیة
إعادة التأمین لتحقیق أھداف ولتأمینلف للموجودات وموازنة استراتیجیة وتفسیرھا ووضع حدود ھیكلیة لضمان وجود نوعیة مالئمة وتصنی

الشركة وتحدید متطلبات إعداد التقاریر.

إطار العمل القانوني والتشریعي26.2

تھتم الجھات الرقابیة بصورة رئیسیة بحمایة حقوق حاملي الوثائق ومراقبتھا عن كثب لضمان أن الشركة تقوم بإدارة شؤونھم بصورة كافیة 
بضمان أن الشركة تحتفظ بالسیولة المالئمة للوفاء ب لتزاماتھا غیر المنظورة إمن أجل مصلحتھم. وفي نفس الوقت، تھتم الجھات الرقابیة أیضاً

الكوارث الطبیعیة.أوناتجة من التغیرات االقتصادیة ال

في الجمھوریة العربیة السوریة، وھذه القوانین تفرض باإلضافة إلى الموافقات الساریةتخضع عملیات الشركة للتشریعات والقوانین المحلیة 
عسار من طرف شركات التأمین وتمكینھا من مقابلة والرقابة على أعمال الشركة بعض المتطلبات االحترازیة للتقلیل من مخاطر التقصیر واإل

أیة التزامات غیر متوقعة.

إطار عمل إدارة الموجودات والمطلوبات26.3

تنتج المخاطر المالیة عن المراكز المكشوفة في أسعار الفائدة والعمالت األجنبیة واألسھم وجمیعھا تتعرض لتغیرات عامة وخاصة في 
بإدارة ھذه المراكز لتحقیق عوائد استثماریة طویلة األجل تزید عن التزاماتھا بموجب عقود التأمین بالرجوع إلى نوع السوق. تقوم الشركة 

المزایا المستحقة الدفع إلى حملة وثائق التأمین.
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إدارة المخاطر (تتمة)26.

مخاطر التأمین26.4
أو توقیتھا الذي یتعارض مع التي تواجھھا الشركة في المطالبات الفعلیة والمزایا المدفوعةتتمثل المخاطر الرئیسیة الناتجة عن عقود التأمین 

نا التوقعات. یؤثر على ذلك تكرار المطالبات، خطورة المطالبات، المزایا الفعلیة المدفوعة والتطور الالحق للمطالبات طویلة األجل. ومن ھ
االحتیاطات الكافیة لتغطیة ھذه المطلوبات.فإن الھدف الرئیسي للشركة ھو التأكد من وجود 

یتم الحد من التعرض للمخاطر عن طریق تشكیل محفظة ضخمة لعقود التأمین (والمناطق الجغرافیة). یتم تحسین مستویات المخاطر عن 
ین.إتفاقیات إعادة التأمطریق انتقاء دقیق وتنفیذ ارشادات استراتیجیة التأمین، كما ھو الحال عند إستخدام

تكرار المطالبات وكمیاتھا
یمكن أن یتأثر تكرار المطالبات وكمیاتھا بعوامل متعددة. تؤمن الشركة على الحریق والحوادث ومخاطر الغرق.  ینظر الى ھذه العقود على 
أنھا عقود تأمین قصیرة األجل حیث یتم االطالع على المطالبات وتسویتھا خالل سنة من حدوث الحالة التي تم التأمین علیھا والذي یساعد 

حد من مخاطر التأمین. على ال

الحرائق والحوادثالممتلكات و
العمل.عن توقف الئق وران المخاطر الرئیسیة تتمثل في الحبالنسبة لعقود تأمین الممتلكات، فإ

إن تكلفة إعادة بناء الممتلكات والحصول على متلكات والمحتویات المؤمن علیھا.یتم اكتتاب ھذه العقود بالرجوع إلى قیمة استبدال الم
.ھي العوامل األساسیة التي تؤثر على مستوى المطالباتالمتوقفةمحتویات بدیلة والوقت المستغرق إلعادة بدء العملیات 

السیارات
االلتزامات التي تنشأ ألطراف ثالثة أوعن األضرار التي تتعرض لھا مركباتھم، السیارات مصمم لیعوض حاملي الوثائقإن التأمین على 

السرقة التي تحصل لمركباتھم إذا تضمنت أوناتجة عن حوادث الطرق. ویمكن لحاملي عقود التأمین أن یحصلوا على تعویض عن الحریق 
شروط الوثیقة ذلك.

ح ھذه إصالأواستبدال اإلصابات الجسدیة أوأوبالنسبة لعقود التأمین على السیارات فإن األخطار الرئیسیة ھي المطالبات المتعلقة بالوفاة
شركات.أوالمركبات. وبشكل عام فإن جمیع عقود التأمین على المركبات تعود ألفراد 

اإلصالحأواإلصابات الجسدیة وتكلفة االستبدال أوتعد مبالغ التعویضات التي یحكم بھا من قبل المحاكم عن الحوادث التي ینجم عنھا الوفاة 
یؤثر في حجم المطالبات مھماً .بالنسبة للمركبات عامالً

األعمال الھندسیة
األضرار ألعمال المشروع المؤمن علیھ والتزامات الطرف أوبالنسبة لعقود التأمین الھندسیة، تمثل العناصر الرئیسیة للمخاطر الخسائر 

أوخسائر التوقف عن العمل نتیجة لذلك. إن نسبة الخسائر والمؤمن علیھاالثالث الناتجة عنھا وكذلك الخسائر واألضرار لآلالت والمعدات 
األضرار ھو العامل الرئیسي الذي یؤثر على مستوى المطالبات. 

الحوادث المتنوعة
ل والسفر بالنسبة ألصناف التأمین ضد الحوادث المتنوعة فھي فقدان النقود وسوء ائتمان الموظفین والحوادث الشخصیة وتعویضات العما

وااللتزام للطرف الثالث.

ل العناصر الرئیسیة التي تؤثر على مستوى المطالبات.ثالضرر ومبلغ التعویضات التي یحكم بھا من قبل المحاكم تمأوإن درجة الخسارة 

األخطار البحریة
جزئیة أویَصمم التأمین البحري لتعویض حاملي وثائق التأمین عن الخسائر واألضرار للسفن البحریة والحوادث التي تؤدي إلى خسائر كلیة 

استراتیجیة االكتتاب للفرع البحري تضمن توزیع الوثائق بصورة جیدة من حیث السفن وخطوط الشحن المغطاة.للبضائع.

.تھا مقابل المطالبات لجمیع أنواع التأمین المذكورة أعالهالتزامإكافیة للوفاء بإعادة تأمین ترتیباتلدى الشركة 

التركیز الجغرافي على األخطار
إن مخاطر التأمین لدى الشركة تتعلق بوثائق التأمین المصدرة في الجمھوریة العربیة السوریة.
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إدارة المخاطر (تتمة). 26
ة)متت(التأمینمخاطر 26.4

مخاطر إعادة التأمین
بالدخول في اتفاقیات مع –ضمن النشاط العادي ألعمالھا -لتقلیل التعرض لمخاطر مالیة ناتجة من مطالبات تأمینیة كبیرة، تقوم الشركة 

لسیطرة على التعرض لخسائر شركات أخرى بغرض إعادة التأمین.  تقدم اتفاقیات إعادة التأمین ھذه تنوع أوسع في األعمال وتسمح لإلدارة با
إضافیة للتوسع.مجاالتن المخاطر الكبیرة وتوفر عمحتملة ناتجة 

معیدي ولكي تقلل الشركة الحد األدنى من مخاطر تعرضھا لخسائر كبیرة عند تعسر معیدي التأمین مالیاً، تقوم الشركة بتقییم األحوال المالیة ل
لمعیدي التأمین.متشابھة أو متماثلةمناطق جغرافیة وأنشطة وخصائص اقتصادیة التي قد تنشأ منالتأمین وتراقب تركزات مخاطر االئتمان 

تجاه حاملي الوثائق، ونتیجة لذلك تظل الشركة ملتزمة أمام حاملي وثائقھا بالجزء من اإن اتفاقیات إعادة التأمین ال تعفي الشركة من التزاماتھا 
ینھا في حال عدم التزام معید التأمین بالتزاماتھ بموجب اتفاقیات إعادة التأمین.المطالبات تحت التسویة المعاد تأم

.: 95%)2014كانون األول31(من الخطر اإلئتماني للشركة93% ھان أكبر خمسة معیدي تأمین یغطون ما نسبت

المخاطر المالیة26.5

األدوات المالیة
ونتیجة لذلك فإنھا تتعرض للمخاطر والمدینین والدائنین. وما في حكمھتستخدم الشركة ضمن نشاطھا العادي أدوات مالیة أولیة مثل النقد 

مشتقات األدوات المالیة إلدارة ھذه المخاطر التي تتعرض لھا.  ً من أھم المخاطر الناتجة عن المشار إلیھا أدناه. ال تستخدم الشركة حالیا
. یقوم مجلس اإلدارة جنبیةمخاطر العملة األومخاطر السیولة،، مخاطر سعر السوقمخاطراالئتماندوات المالیة للشركة مخاطر سعر الفائدة،اال

دارة كل من ھذه المخاطر وفیما یلي ملخص عنھا:بمراجعة السیاسات والموافقة علیھا إل

مخاطر سعر الفائدة
تغیرات أوإن خطر سعر الفائدة ھو احتمال أن تتعرض األدوات المالیة لمخاطر التغیرات في القیمة نتیجة التغیرات في معدالت سعر الفائدة 

سعر الفائدة عن بالحد من مخاطرالشركةومقتوما في حكمھ.وتتعرض الشركة لخطر سعر الفائدة فیما یتعلق بالنقد في الربحیة المستقبلیة.
طریق مراقبة التغیرات في سعر الفائدة على العمالت التي تتركز فیھا النقدیة.

یوضح الجدول التالي استحقاقات الموجودات المالیة ومتوسط أسعار الفائدة على ھذه الموجودات.

سعر الفائدةبنود ال تستحق5الى 1من 
ليالفعالمجموععلیھا فائدةسنواتأقل من سنة

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة2015كانون األول 31كما في 

%226,774,956392,774,9567-166,000,000ما في حكمھنقد و
%12- 1,960,000,00010-1,410,000,000550,000,000جلودائع أل

ذمم مدینة ناشئة من عقود التأمین وعقود إعادة
133,570,122133,570,122--التأمین

107,710,163107,710,163-مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
%25,000,00011-25,000,000-ودیعة مجمدة

462,500462,500--استثمار متوفر للبیع

1,576,000,000575,000,000468,517,7412,619,517,741

سعر الفائدةبنود ال تستحق5الى 1من 
الفعليالمجموععلیھا فائدةسنواتأقل من سنة

لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة2014كانون األول 31كما في 

7%190,966,923330,966,923-140,000,000ما في حكمھنقد و
11%1,910,000,000-1,710,000,000200,000,000جلودائع أل

ذمم مدینة ناشئة من عقود التأمین وعقود إعادة
84,784,02484,784,024--التأمین

45,239,55145,239,551--مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
11%25,000,000-25,000,000-ودیعة مجمدة

462,500462,500--استثمار متوفر للبیع

1,850,000,000225,000,000321,452,9982,396,452,988

تواریخ االستحقاق.أوال یوجد ھناك اختالف ھام بین إعادة التسعیر التعاقدي 
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إدارة المخاطر (تتمة).26

المخاطر المالیة (تتمة)26.5

مخاطر اإلئتمان
وجعل الطرف اآلخر یتعرض لخسارة مالیة. بالنسبة لكل أنواع في الوفاء بإلتزاماتھمالیة أحد طرفي أداةاخفاق في مخاطر االئتمان تتمثل

المركز بیانالموجودات المالیة التي تحتفظ بھا الشركة، فإن التعرض لمخاطر االئتمان للشركة ھو القیمة المدرجة كما تم االفصاح عنھا في 
المالي. 

جراءات التالیة بعین االعتبار للحد من تعرض الشركة لمخاطر االئتمان:تم األخذ بالسیاسات واإل

ائتمانیة معترف بھا. تعتبر من سیاسة الشركة أن یخضع كل عمالء مؤھالتتدخل الشركة بعقود التأمین وإعادة التأمین مع جھات تتمتع ب·
ى أن الذمم المدینة من عقود التأمین وإعادة التأمین تتم مراقبتھا لى اجراءات التحقق االئتمانیة. باإلضافة إلإالشركة على أساس ائتماني 

بشكل مستمر من أجل التقلیل من تعرض الشركة لمخاطر دیون متعثرة. 

الوكالء والوسطاء من خالل وضع سقوف ائتمان للوكالء والوسطاء ومراقبة الذمم المتعلفة بتحاول الشركة الحد من مخاطر االئتمان ·
.القائمةالمدینة 

یتم االحتفاظ باألرصدة المصرفیة الخاصة بالشركة مع مجموعة من المصارف المحلیة وفقا للسیاسات التي یرسمھا مجلس االدارة.·

ال یوجد ھناك تركز ھام لمخاطر االئتمان في الشركة.·

تصنیف الموجودات المالیة للشركة كما یلي:یوضح الجدول التالي معلومات فیما یتعلق بالتعرض لمخاطر االئتمان في الشركة عن طریق 

غیر متجاوز تاریخ اإلستحقاق وغیر منخفض القیمة

غیر استثمارياستثماري2015كانون األول 31
تحقاق اریخ اإلس اوز ت متج

المجموع(*)منخفض القیمةأو
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

392,774,956-166,000,000226,774,956ما في حكمھنقد و
1,960,000,000--1,960,000,000جلودائع أل

85,765,17647,804,946133,570,122-ذمم مدینة ناشئة من عقود التأمین وعقود إعادة التأمین
107,710,163-107,710,163-مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

83,796,594-83,796,594-األقساط غیر المكتسبةحصة معیدي التأمین من 
137,490,460-137,490,460-احتیاطي تعویضات تحت التسویةحصة معیدي التأمین من 

25,000,000--25,000,000ودیعة مجمدة
462,500--462,500استثمار متوفر للبیع

2,151,462,500641,537,34947,804,9462,840,804,795

غیر متجاوز تاریخ اإلستحقاق وغیر منخفض القیمة

غیر استثمارياستثماري2014كانون األول 31
متجاوز تاریخ اإلستحقاق أو

المجموع(*)منخفض القیمة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

330,966,923-140,000,000190,966,923ما في حكمھنقد و
1,910,000,000--1,910,000,000جلودائع أل

56,545,21428,238,81084,784,024-ذمم مدینة ناشئة من عقود التأمین وعقود إعادة التأمین
45,239,551-45,239,551-مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
95,617,894-95,617,894-المكتسبةحصة معیدي التأمین من األقساط غیر 

177,740,568-177,740,568-احتیاطي تعویضات تحت التسویةحصة معیدي التأمین من 
25,000,000--25,000,000ودیعة مجمدة

462,500--462,500استثمار متوفر للبیع

2,075,462,500566,110,15028,238,8102,669,811,460
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إدارة المخاطر (تتمة).26

المخاطر المالیة (تتمة)26.5

تتمة)(مخاطر اإلئتمان

ألعمار الذمم المدینة الناتجة عن عقود التأمین وإعادة التأمین والتي تجاوزت تاریخ (*) استحقاقھا.یعرض الجدول التالي تحلیالً

متجاوز تاریخ اإلستحقاق وغیر منخفض في القیمة

ى  ل ال 30یص
یوم

ن  ى 31م 60ال
یوم

ن  ى 61م 90ال
یوم

ن ر م 90أكث
المجموعیوم

اریخ  اوز ت متج
تحقاق  اإلس
ي  نخفض ف وم

المجموعالقیمة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

201518,349,7604,181,4411,039,6123,334,27026,905,08320,899,86347,804,946كانون االول31

1,442,9587,613,57720,625,23328,238,810-6,170,619-2014كانون االول 31

90ومنخفضة في القیمة" عندما تتأخر الدفعات المترتبة على ھذه الذمم ألكثر من یتم تصنیف الذمم المدینة على أنھا "متجاوزة لتاریخ اإلستحقاق
ویتم تسجیل اإلنخفاض في قیمة ھذه الذمم في  .الشاملالدخلبیانیوماَ

علیھ بشكل كاف ویتأخر تسدید الدفعات المترتبة على ھذه الذمم ألكثر من  فإنھ یتم 90عندما یكون الخطر االئتماني لھذه الذمم مؤمناً یوماً
.الشاملالدخلبیانتصنیف ھذه الذمم على أنھا "متجاوزة لتاریخ اإلستحقاق وغیر منخفضة في القیمة" وال یسجل أي إنخفاض في القیمة في 
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إدارة المخاطر (تتمة). 26

المخاطر المالیة (تتمة)26.5

مخاطر السیولة
.استحقاقھاعند عقود التأمین والمطلوبات المالیة بموجبالمتفق علیھا زمة للوفاء بوعودھا التتمثل مخاطر السیولة في الصعوبات التي قد تواجھھا الشركة في توفیر األموال ال

ھا.ئلتزامات عند نشوللوفاء باالالالزمةاألموال النقدیة بالتأكد من توفردارة اإلوتقومساس شھري أتم مراقبة متطلبات السیولة على ت
أیة مطلوبات تستحق علیھا فائدة:ةحسب االلتزامات التعاقدیة غیر المخصومة المتبقیة. كما أنھ ال یترتب على الشركتواریخ استحقاق موجودات الشركة ومطلوباتھایوضح الجدول التالي

2014كانون األول 201531كانون األول 31
المجموعبدون استحقاقأكثر من سنةأقل من سنةالمجموعبدون استحقاقأكثر من سنةأقل من سنة
لیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریةلیرة سوریة

الموجودات
21,571,65421,571,654--20,311,88320,311,883--ممتلكات ومعدات

10,265,28610,265,286--9,621,6599,621,659--موجودات غیر ملموسة
462,500462,500         --462,500462,500--استثمار متوفر للبیع

95,617,894--83,796,59495,617,894--83,796,594أقساط غیر المكتسبةحتیاطي التأمین من امعیديةحص
177,740,568-9,114,253       137,490,460168,626,315-131,411,8356,078,625احتیاطي تعویضات تحت التسویةالتأمین من معیديةحص

ً 72,984,376-1,314,123        131,543,89171,670,253- 128,569,5392,974,352مدینون آخرون ومصاریف مدفوعة مقدما
84,784,024--133,570,12284,784,024--133,570,122ذمم مدینة ناشئة من عقود التأمین وعقود إعادة التأمین

45,239,551--107,710,16345,239,551- - 107,710,163مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
25,000,00025,000,000--25,000,00025,000,000--ودیعة مجمدة

1,910,000,000-1,960,000,0001,710,000,000200,000,000-1,410,000,000550,000,000جلودائع أل
330,966,923- -392,774,956330,966,923--392,774,956ما في حكمھنقد و

2,387,833,209559,052,97755,396,0423,002,282,2282,506,904,960210,428,37657,299,4402,774,632,776إجمالي الموجودات

المطلوبات
281,287,212--337,194,142281,287,212--337,194,142احتیاطي أقساط غیر مكتسبة

1,000,879,871-943,975,494844,348,611156,531,260-838,554,331105,421,163احتیاطي تعویضات تحت التسویة
43,893,080--36,271,26643,893,080--36,271,266مطلوبات لشركات التأمین وإعادة التأمین

173,354,027--139,566,172173,354,027--139,566,172مبالغ محتفظ بھا حسب إتفاقیات إعادة التأمین
113,083,356--109,473,566113,083,356--109,473,566دائنون آخرون ومبالغ مستحقة الدفع

528,001--528,001528,001--528,001عالقةالطراف ذات ألمبالغ مستحقة ل
18,442,354      - -38,827,16018,442,354-                     -                       38,827,160ضریبة الدخل مستحقة الدفع

مجموع المطلوبات
1,500,414,638105,421,163 -1,605,835,8011,474,936,641156,531,260 -1,631,467,901



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

2015كانون األول 31

38

إدارة المخاطر (تتمة).26
المخاطر المالیة (تتمة)26.5

مخاطر العملة األجنبیة
تعتقد الت أسعار صرف العمالت األجنبیة. مخاطر تذبذب قیمة األدوات المالیة بسبب التغیرات في معدفي مخاطر العملة األجنبیة تتمثل

إدارة الشركة بوجود مخاطر متدنیة لوقوع خسائر جوھریة نتیجة للتقلبات في أسعار الصرف األجنبي.
یبین الجدول التالي توزع موجودات ومطلوبات الشركة بالعملة األصلیة مقومة باللیرة السوریة:

لیرة سوریة2015كانون األول 31
ركيیأمدوالر 

مقوم باللیرة السوریة
عمالت أخرى

المجموعمقومة باللیرة السوریة
الموجودات

20,311,883--20,311,883ممتلكات ومعدات
9,621,659--9,621,659موجودات غیر ملموسة

462,500--462,500استثمارمتوفر للبیع
83,796,594--83,796,594أقساط غیر مكتسبةاحتیاطيمعیدي التأمین منةحص
137,490,460--137,490,460احتیاطي تعویضات تحت التسویةمعیدي التأمین من ةحص

ً 131,543,891--131,543,891مدینون آخرون ومصاریف مدفوعة مقدما
133,570,122-131,502,3582,067,764ذمم مدینة ناشئة من عقود التأمین وعقود إعادة التأمین

99,699,567107,710,163-8,010,596مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
25,000,000--25,000,000ودیعة مجمدة

1,960,000,000--1,960,000,000جلودائع أل
210,820,42711,083,588170,870,941392,774,956ما في حكمھنقد و

2,718,560,36813,151,352270,570,5083,002,282,228الموجوداتمجموع 

المطلوبات
337,194,142--337,194,142احتیاطي أقساط غیر مكتسبة

943,975,494--943,975,494احتیاطي تعویضات تحت التسویة
2,009,69736,271,266(4,046,869)38,308,438مطلوبات شركات التأمین وإعادة التأمین

139,566,172--139,566,172مبالغ محتفظ بھا حسب اتفاقیات إعادة التأمین
109,473,566--109,473,566دائنون آخرون ومبالغ مستحقة الدفع
528,001--528,001مبالغ مستحقة لألطراف ذات العالقة

38,827,160--38,827,160مستحقة الدفعالضریبة الدخل 

2,009,6971,605,835,801)4,046,869(1,607,872,973مجموع المطلوبات

لیرة سوریة2014كانون األول 31
دوالر أمیركي

مقوم باللیرة السوریة
عمالت أخرى

المجموعمقومة باللیرة السوریة
الموجودات

21,571,654--21,571,654ممتلكات ومعدات
10,265,286--10,265,286موجودات غیر ملموسة

462,500--462,500استثمارمتوفر للبیع
95,617,894--95,617,894أقساط غیر مكتسبةاحتیاطيمعیدي التأمین منةحص
177,740,568--177,740,568احتیاطي تعویضات تحت التسویةمعیدي التأمین من ةحص

72,984,376--72,984,376ومصاریف مدفوعة مقدماًمدینون آخرون 
84,784,024(2,009,697)75,401,9803,894,270ذمم مدینة ناشئة من عقود التأمین وعقود إعادة التأمین

38,123,25145,239,551-7,116,300مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
25,000,000--25,000,000ودیعة مجمدة

1,910,000,000--1,910,000,000جلودائع أل
189,212,7536,200,940135,553,230330,966,923مافي حكمھنقد و

2,592,870,78210,095,210171,666,7842,774,632,776مجموع الموجودات

المطلوبات
281,287,212--281,287,212احتیاطي أقساط غیر مكتسبة

1,000,879,871--1,000,879,871احتیاطي تعویضات تحت التسویة
2,645,12243,893,080(91,761)41,339,719مطلوبات شركات التأمین إعادة التأمین

173,354,027--173,354,027مبالغ محتفظ بھا حسب اتفاقیات إعادة التأمین
113,083,356--113,083,356دائنون آخرون ومبالغ مستحقة الدفع
528,001--528,001مبالغ مستحقة لألطراف ذات العالقة

18,442,354--18,442,354ضریبة الدخل مستحقة الدفع

2,645,1221,631,467,901(91,761)1,628,914,540مجموع المطلوبات
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إدارة المخاطر (تتمة).26

المخاطر التشغیلیة26.6

األحداث الخارجیة. عندما تتعطل أوالغش أوبسبب الخطأ البشري أوإن مخاطر التشغیل ھي مخاطر الخسارة الناتجة من تعطل األنظمة 
تؤدي إلى أوتشریعیة أوویكون لذلك آثار قانونیة بسمعة الشركةاألنظمة عن العمل یمكن للمخاطر التشغیلیة أن تؤدي إلى أضرار خاصة 

یة. ال یمكن للشركة أن تتوقع تجنب جمیع المخاطر التشغیلیة ولكن من خالل إطار الرقابة العامة ومن خالل المتابعة الخسارة المال
واالستجابة للمخاطر المحتملة، تستطیع الشركة أن تدیر ھذه المخاطر. تتضمن أدوات الرقابة فصل الواجبات بصورة فعالة ووضع 

عملیات التقییم.ووالتسویة وتدریب العاملینإجراءات للدخول على األنظمة والتفویض

إدارة راس المال26.7

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

تعدیالت إجراء الالواردة على أساس منتظم. یتم والمطلوبةتدیر الشركة متطلباتھا الرأسمالیة من خالل تقییم العجز في المستویات الرأسمالیة 
من أجل الحفاظ على والشركة. طةنشضوء التغیرات في ظروف السوق وأوجھ المخاطر ألى المستویات الرأسمالیة الحالیة في علالالزمة 

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

یجب أال تتدنى نسبة المالءة المالیة للشركة عن 2008األولكانون11في الصادر210/100قرارھیئة اإلشراف على التأمین رقم حسب
150 .%

نسبة كفایة رأس المال:یوضح الجدول التالي كیفیة احتساب

20152014كفایة رأس المال 
لیرة سوریةلیرة سوریة

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

104,000,95981,723,619حتیاطي قانونيا
104,000,95981,723,619إختیارياحتیاطي

منھا األرباح 338,444,509129,717,637الموزعةأرباح مدورة مخصوماً
1,396,446,4271,143,164,875مجوع رأس المال المتوفر

رأس المال المطلوب
147,173,702141,430,491رأس المال المطلوب مقابل مخاطر الموجودات

203,042,633191,468,654االكتتابیةرأس المال المطلوب مقابل اإللتزامات
13,303,71118,029,435المال المطلوب مقابل مخاطر معیدي التأمینرأس 

1,653,9571,368,868رأس المال المطلوب مقابل مخاطر تأمین الحیاة
365,174,003352,297,448مجموع رأس المال المطلوب 

%382324%نسبة ھامش المالءة  (%)

مخاطر األعمال26.8      

ة،الشركة أو تؤثر على قد تنشأ مخاطر األعمال من عدة عوامل  أمین بصفة عام اقطاع الت یة األومنھ ار الناتجة عن الظروف السیاس خط
تقوم ادارة الشركة بتقییم تلك المخاطر . أعمال الشركةواالقتصادیة المحیطة والتي تحمل في طیاتھا العدید من المؤشرات السلبیة على نتائج 

مستمر واتخاذ االجراءات المناسبة للتقلیل بقدر االمكان من اثرھا على نتائج االعمال والمركز المالي للشركة.بشكل 
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االلتزامات المحتملةالتعھدات و.27
الدعاوى القضائیة-

إن عمل الشركة في مجال التأمین یجعلھا طرف مدعى علیھ في دعاوى قضائیة وذلك ضمن دورة أعمالھا العادیة. في حین أنھ من غیر 
معرفة المحصلة النھائیة لكافة الدعاوى القضائیة، تعتقد اإلدارة بأنھ لن یكون لھذه الدعاوى أي أثر جوھري على نتائج أوالعملي التنبؤ 

زھا المالي.مركأوالشركة 

االلتزامات بموجب عقود اإلیجار التشغیلیةواطات الرأسمالیةتباالر-

المركز المالي.بیانال یوجد لدى الشركة ارتباطات رأسمالیة بتاریخ 
إن االلتزامات الناشئة عن عقود اإلیجار التشغیلیة ھي كما یلي: 

20152014
لیرة سوریةلیرة سوریة

اإلیجار التشغیلیة:رتباطات عقود ا
15,837,20318,784,600تستحق خالل سنة

17,691,26143,265,777تستحق من سنة إلى خمس سنوات

33,528,46462,050,377

القیمة العادلة لألدوات المالیة.28

سداد أوتتكون األدوات المالیة من الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة. إن القیمة العادلة ھي القیمة التي یتم بموجبھا تبادل موجودات ما 
لمبدأ  ً مطلوبات ما بین أطراف راغبة في ذلك وبشروط تعامل عادل. یفترض تعریف القیمة العادلة بأن المنشأة قادرة على العمل وفقا

القیام بأیة تعامالت بشروط أوإجراء تخفیض حاد في مستوى عملیاتھا أوحاجة لتصفیتھا، أوستمراریة المحاسبي، مع عدم وجود نیة اال
إعادة التأمین أومعینة لھا تأثیر عكسي. تتكون الموجودات المالیة الخاصة بالشركة من النقدیة وشبھ النقدیة والذمم الناشئة عن عقود التأمین 

إجمالي المطالبات تحت التسویة.و، بینما تتكون المطلوبات المالیة من الدائنینمم المدینة األخرىالذو

عن قیمتھا الدفتریة بتاریخ وإن القیمة العادلة للموجودات المالیة المركز المالي.بیانالمطلوبات المالیة ال تختلف جوھریاً

األرباح الموزعة.29

لیرة سوریة موزعة على 70,125,000، قررت الھیئة العامة للمساھمین توزیع جزء من األرباح المحتجزة بقیمة 2015أیار4بتاریخ 
لیرة سوریة خالل 114,240,000بینما بلغت األرباح الموزعة .لیرة سوریة8.25سھم حیث كان نصیب السھم الواحد 8,500,000

سوریة.لیرة13.44حیث كان نصیب السھم الواحد 2014عام 

استثمار األموال.30

یمثل بند ودائع ألجل ودائع آجلة ذات فترة استحقاق أصلیة تزید عن ثالثة أشھر وتسجل ایرادات فوائدھا ضمن بیان الدخل الشامل.

.2014و2015ي% خالل عام11بلغ متوسط أسعار الفائدة على الودائع ألجل 

مصاریف العموالت.31

جات الشركة خالل الشھر /ص على أن یكون الحد األقصى لتعویض أو مكافأة مندوب المبیعات أو المسوق لمنت846رقم نص قرار الھیئة 
دوبما ال یزید عن ثالثة أو أربعة أمثال الراتأو السنة  اك من ا ھن دد، بینم ررة من ناب األساسي المح دود المق ذه الح اتھم ھ ت تعویض تخط

الھیئة.
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أحداث الحقة.32

على ،لیرة سوریة157,760,000مبلغ ب2015توزیع أرباح عن عام باقتراحمجلس إدارة الشركةقام2016كانون الثاني 31تاریخب
.اجتماع الھیئة العامة العادیة للمساھمینبتوزیع األرباح خاللأن یتم اإلقرار 

أرقام المقارنة.33

دة  ض أرص ب بع دة 2014تم إعادة تبوی تعكس األرص ة ل رة الحالی دة الفت ب أرص ع تبوی ة لتتناسب م ن األطراف ذات العالق تحقة م المس
لبالصافي بعد التقاص باإلضافة إلعادة تبویب الى مدینون تعویضات تحت التسویةمن احتیاطيحجوزات القضائیةلالمبالغ المدفوعة مقدماً

التبویب ھذه على حقوق الملكیة أو ربح الفترة السابقة.ات. ولم تؤثر عملیمدفوعة مقدماًأخرون ومصاریف 

یلخص الجدول التالي المبالغ التي تم إعادة تبویبھا:

المبلغالتبویب كما فيالتبویب كما في
لیرة سوریة2014كانون األول 201531األول كانون31

(7,497,462)مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقةعالقةمبالغ مستحقة من أطراف ذات 
45,620,713ذمم مدینة ناشئة من عقود التأمین وعقود إعادة التأمینمبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

ً 11,702,969احتیاطي تعویضات تحت التسویةمدینون آخرون ومصاریف مدفوعة مقدما




