
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

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

  يةالقوائم المال
  

  2009 ون األولكان 31
 





 )م.م.ش(سورية  -شركة المشرق العربي للتأمين 
 قائمة الدخل الشامل

  2009كانون األول  31 المنتهية في سنةلل
  

  .وتقرأ معها تشكِّل جزءاً من هذه القوائم المالية 28إلى  1اإليضاحات المرفقة من إن 
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    2009  2008  
 ليرة سورية ليرة سورية  إيضاح  
      

      التأمين إيرادات
  468,732,635 626,707,516          أقساط مكتتبة

 )111,725,298( (145,146,053)         حصة معيدي التأمين
    ______________ ______________ 

  357,007,337 481,561,463          صافي األقساط المكتتبة
 )108,054,363( (56,459,066)           الحركة في األقساط غير المكتسبة

   ______________ ______________ 
  248,952,974 425,102,397        3  صافي األقساط المكتسبة

 40,707,789 52,140,093            عموالت إعادة التأمين إيرادات
    ______________ ______________ 

   289,660,763 477,242,490          التأمين إيراداتإجمالي 
    ______________ ______________ 
        

        التأمين مصاريف
 )123,408,854( (315,355,991)       4  التعويضات المتكبدة
  24,143,827 106,544,551        4  من التعويضات المتكبدة حصة معيدي التأمين

    ______________ ______________ 
  )99,265,027( (208,811,440)         صافي التعويضات المتكبدة

       
 )47,740,522( (39,532,497)           مصاريف العموالت

 )125,858,517( (199,568,709)       5  المصاريف العمومية واإلدارية
   ______________ ______________ 

  )272,864,066( (447,912,646)         التأمين مصاريف إجمالي
    ______________ ______________ 
      

  16,796,697 29,329,844            صافي إيرادات التأمين
    ______________ ______________ 
      

  72,931,711 92,369,782            إيرادات الفوائد
 )239,516( 33,647) (    ممتلكات ومعدات بيع حققة منصافي خسائر م

 )3,016,048( (205,336)                الخسائر الناتجة عن تغييرات أسعار الصرف
    ______________ ______________ 

   86,472,844 121,460,643          السنة قبل الضريبة ربح
  )13,781,953( (18,429,342)         6  ضريبة الدخل

   ______________ ______________ 
   72,690,891 103,031,301          السنة صافي ربح

    ______________ ______________ 
   72,690,891 103,031,301          سنةلل الدخل الشامل

    ______________ ______________ 
       

 42.76 60.61  21  للسهم من ربح السنة والمخفضة الحصة األساسية
    ______________ ______________ 





 )م.م.ش(سورية  -شركة المشرق العربي للتأمين 
  قائمة التغيرات في حقوق المساهمين

  2009كانون األول  31 المنتهية في سنةلل
  

  .وتقرأ معها تشكِّل جزءاً من هذه القوائم المالية 28إلى  1اإليضاحات المرفقة من  إن
  

 

5 

 

  اإلجمالي  األرباح المدورة  ختيارياحتياطي ا  حتياطي قانونيا  رأس المال المدفوع  
  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  

            
 952,288,183        79,071,371           11,608,406            11,608,406          850,000,000         2009كانون الثاني  1الرصيد في 

 103,031,301        103,031,301          - - -  الدخل الشامل       
 - (12,146,064)  - 12,146,064          -  المحول إلى االحتياطي القانوني       
 - (12,146,064)  12,146,064 - -  ختيارياالالمحول إلى االحتياطي        
   ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 

 1,055,319,484 157,810,544 23,754,470 23,754,470          850,000,000       2009 كانون األول 31الرصيد في 
  ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 
       

  879,597,292  23,675,048  2,961,122  2,961,122  850,000,000  2008كانون الثاني  1الرصيد في 
  72,690,891  72,690,891 - - -  الدخل الشامل       
 - )8,647,284( -  8,647,284 -  إلى االحتياطي القانوني المحول       
 - )8,647,284(  8,647,284 - -  ختيارياالالمحول إلى االحتياطي        
  ____________  ____________ ____________ ____________ ____________ 

  952,288,183  79,071,371  11,608,406  11,608,406  850,000,000  2008 كانون األول 31الرصيد في 
  ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 
       



 )م.م.ش(سورية  -شركة المشرق العربي للتأمين 
  قائمة التدفقات النقدية

  2009كانون األول  31 المنتهية في سنةلل
  

  .وتقرأ معها تشكِّل جزءاً من هذه القوائم المالية 28إلى  1اإليضاحات المرفقة من  إن
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    2009  2008  
  ليرة سورية  ليرة سورية  إيضاح  
        

        األنشطة التشغيلية
  86,472,844 121,460,643    قبل الضريبة سنةربح ال

      :للبنود التالية التعديالت
  4,508,561  7,772,956  8و 7  االستهالكات واإلطفاءات  
  239,516 33,647    ممتلكات ومعداتبيع  ةرخسا  
 )72,931,711( (92,369,782)    إيرادات الفوائد  
  108,054,363 56,459,066    احتياطي أقساط غير مكتسبة الحركة في  
 -  3,043,939  13  بتحصيلهامخصص ديون مشكوك   
    ____________ _____________ 
    96,400,469 126,343,573  

 )33,349,379( )55,226,573(    ذمم مدينة ناشئة من عقود التأمين وعقود إعادة التأمين    
 871,824 (10,789,453)    مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة   
 )17,309,934( )5,304,517(    حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت السداد   
 )48,342,363(  18,698,781   مدينون آخرون ومصاريف مدفوعة مقدما   
  85,327,008  103,846,705    مطالبات تحت السداد   
  6,669,293 )14,152,514(    مطلوبات لشركات إعادة التأمين   
  29,073,820  29,732,634    مبالغ محتفظ بها حسب إتفاقيات إعادة التأمين   
  8,405,042  42,259,772    دائنون آخرون ومبالغ مستحقة الدفع   
 )4,749,096( )12,623,393(  6  ضريبة الدخل المدفوعة   
    ____________ _____________ 

  152,939,788 192,841,911    األنشطة التشغيلية الناتجة منصافي التدفقات النقدية 
    ____________ _____________ 
       

       األنشطة االستثمارية
 )8,745,407( (36,972,122)  8  ممتلكات ومعداتشراء 
 )1,520,263( (13,535,512)  7  موجودات غير ملموسةشراء 

  464,000 73,503    ممتلكات ومعداتبيع  منالنقد المحصل 
 - (928,000)    استثمار متوفر للبيع

  15,285,614 41,545,339    إيرادات الفوائد المقبوضة
 )725,000,000( (233,511,644)    جلودائع أل

    ____________ _____________ 
 )719,516,056( (243,328,436)    االستثمارية األنشطة صافي التدفقات النقدية المستخدمة في

    ____________ _____________ 
      

  )566,576,268( (50,486,525)    النقص في النقد وما في حكمه
       

       
   679,492,124 112,915,856   كانون الثاني  1النقد وما في حكمه كما في 

   ____________ _____________  
   112,915,856 62,429,331 20  كانون األول 31النقد وما في حكمه كما في 

    ____________ _____________  
  



 )م.م.ش(سورية  -شركة المشرق العربي للتأمين 
  المالية إيضاحات حول القوائم

  2009كانون األول  31
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 الشركة معلومات عن .1
  

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

تشرين الثاني  12صدر أمر المباشرة باألعمال في . 1949للعام  149الصادر وفقاً للقانون التجاري رقم  2006أيلول  12بتاريخ 
  .هيئة اإلشراف على التأمينمن قبل  2006

  
  .األساسية ممارسة التأمين وفق األنواع المرخص لها بممارستهاالشركة  ةغاي
  

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

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

علم  ذ، اطلع مجلس اإلدارة على القوائم المالية للشركة وأخ2010كانون الثاني  17بناء على محضر مجلس اإلدارة المنعقد بتاريخ 
  .2009لعام  الشركةبنتائج أعمال 

 
 عداد القوائم المالية وملخص السياسات المحاسبية الهامةإأسس  .2

  
  الماليةعداد القوائم إأسس   2.1

 
  .أعدت القوائم المالية طبقاً لمعايير التقارير المالية الدولية والمتطلبات السارية المفعول في الجمهورية العربية السورية

  
  .تم إعداد القوائم المالية بالليرات السورية والتي تمثل العملة الرئيسية للشركة

  
  .التاريخيةتم إعداد القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة 

  
  التغيرات في السياسات المحاسبية  2.2

 
بإعتماد  الشركةإن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية هي مطابقة لتلك التي تم إستخدامها في السنة السابقة، بإستثناء قيام 

 :2009كانون الثاني  1تطبيقها ملزماً اعتباراً من  المعايير الجديدة التالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والتي يعتبر
  

  )المعدل" (عرض القوائم المالية"- 1معيار المحاسبة الدولي رقم 
ستظهر قائمـة  . يتطلب المعيار المعدل فصل التغيرات في حقوق الملكية بين تلك العائدة للمساهمين والتغيرات غير العائدة للمساهمين

. المعامالت المتعلقة بالمساهمين فقط وسيتم إظهار التغيرات األخرى في حقوق الملكية ببنـد منفصـل   التغيرات في حقوق المساهمين
وقـد   .إضافة إلى ذلك يتطلب المعيار المعدل إعداد قائمة للدخل الشامل وإظهارها إما بشكل منفصل أو بشكل متصل مع قائمة الدخل

  .قامت الشركة بإظهارها على شكل قائمة متصلة
  

  "القطاعات التشغيلية" – 8التقارير المالية الدولي رقم  معيار
ويتطلب من الشركة موازاة تقارير القطاعات مع التقارير " بيانات القطاعات" 14يحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي رقم 

باإلضافة الى ذلك، يتم بيان القطاعات بطريقة . المالية الداخلية لإلدارة، ونتج عن ذلك زيادة في عدد بيانات القطاعات الواجب إظهارها
  .أكثر توافقية مع البيانات الداخلية المستخدمة من قبل المدير التنفيذي الذي يقوم بأخذ القرارات

  
  تحسين اإليضاحات حول األدوات المالية" إيضاحات األدوات المالية" 7تعديالت المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

.لتحسين إيضاحات القيمة العادلة 2009في آذار  7دار التعديالت للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم تم إص  
لمالية التي يتم تسجيلها فيما يخص القيمة العادلة، تتطلب التعديالت إيضاح ثالثة مستويات للقيمة العادلة لكل بند من بنود األدوات ا

إيضاح خاص يبين التحويالت من مستوى إلى آخر وإيضاح تفصيلي فيما يخص المستوى الثالث للقيمة العادلة باإلضافة إلى بالقيمة
. باإلضافة إلى ذلك، تم تعديل إيضاحات السيولة فيما يخص عمليات المشتقات المالية والموجودات المستخدمة في إدارة السيولة. العادلة  
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامةأسس إعداد القوائم المالية وملخص .   2
 

  )تتمة( التغيرات في السياسات المحاسبية .2.2
  

  :2009كانون األول  31كما أن الشركة قد قامت بتطبيق المعايير الجديدة أو المعدلة التالية كما في 
كانون  1نافذ للتطبيق في " المنح وإلغاؤهاالمتعلق بشروط ) معدل(الدفعات القائمة على االسهم " 2معيار التقارير المالية الدولية رقم  -

 .2009الثاني 
 . 2009كانون الثاني  1نافذ للتطبيق في ) معدل" (تكاليف االقتراض" 23معيار المحاسبة الدولي رقم  -
 . 2009كانون الثاني  1نافذ للتطبيق في ) معدل" (العرض -األدوات المالية" 32معيار المحاسبة الدولي رقم  -
) معدل" (العرض المتعلق باألدوات القابلة لإلسترداد والمطلوبات الناتجة عن التصفية -األدوات المالية" 1المحاسبة الدولي رقم معيار  -

  .2009كانون الثاني  1نافذ للتطبيق في 
" دة تقييم المشتقات الضمنيةإعا"فيما يتعلق في ) المعدل( 39ومعيار المحاسبة الدولي رقم ) المعدل( 9لجنة تفسير التقارير المالية رقم  -

 . 2009حزيران  30نافذ للتطبيق للفترات المنتهية في أو بعد 
 . 2008تموز  1نافذ للتطبيق في " برامج الوفاء للزبائن" 13لجنة تفسير التقارير المالية الدولية رقم  -
 . 2008تشرين األول  1نافذة للتطبيق في " التحوط إلستثمار صافي في عمليات أجنبية" 16لجنة تفسير التقارير المالية الدولية رقم  -
 

  .لم ينتج عن تطبيق هذه المعايير والتفسيرات أي أثر جوهري على الوضع المالي أو أداء الشركة
  

 رة أو المعدلة وغير النافذة للتطبيق معايير وتفسيرات التقارير المالية الدولية الصاد 2.3
  
  .2009تموز  1نافذ للتطبيق في " إندماج األعمال" –المعدل  3معيار التقارير المالية الدولي رقم  -
  .2009تموز  1نافذ للتطبيق في ) المعدل" (القوائم المالية الموحدة وغير الموحدة" – 27معيار المحاسبة الدولي رقم  -
 1ؤهلة للتحوط نافذ للتطبيق في مفيما يتعلق بالبنود ال) المعدل" (اإلعتراف والقياس -األدوات المالية" 39الدولي رقم معيار المحاسبة  -

 . 2009تموز 
 . 2009تموز  1نافذ للتطبيق في " تحويل األصول من الزبائن" 18لجنة تفسير التقارير المالية الدولية رقم  -

 
.عند تطبيقها في السنوات المقبلة شركةللمعايير والتفسيرات المذكورة أعاله تأثير جوهري على القوائم المالية للال تتوقع إدارة الشركة أن يكون   

 
 تحسينات التقارير المالية الدولية  2.4

  
ناقضات مجموعة تعديالت على المعايير المحاسبية من أجل إلغاء الت 2009ونيسان  2008أصدرت لجنة معايير المحاسبة الدولية في أيار 

  . شركةإن اعتماد هذه التعديالت أدى إلى تغيير في السياسات المحاسبية دون أي تأثير على الوضع المالي وأداء ال. وتحسين المضمون
 

 المحاسبية  واالفتراضات أهم التقديرات 2.5
  

المالية  إن إعداد القوائم المالية يتطلب من إدارة الشركة القيام بتقديرات واجتهادات تؤثر في قيمة الموجودات والمطلوبات المالية في القوائم
كما أن هذه التقـديرات واالجتهـادات تـؤثر فـي اإليـرادات والمصـاريف       . باإلضافة إلى اإلفصاح عن االلتزامات المحتمل أن تطرأ

  . و االحتياطيات وكذلك في التغيرات في القيمة العادلة التي تظهر ضمن قائمة الدخل الشامل والمخصصات
  

ة من إن الفرضيات الرئيسية المتعلقة بالتقديرات المستقبلية لألحداث غير المؤكدة في تاريخ القوائم المالية والتي قد ينتج عنها مخاطر هام
  .في القوائم المالية خالل الفترة صدة الموجودات والمطلوبات الظاهرةالممكن أن تؤدي إلى تعديالت جوهرية في أر

  
  : والفرضيات فيما يلي أهم هذه التقديرات

  
 مخصص المطالبات تحت السداد

  .التأمينالحكم الجيد من قبل اإلدارة أمر مطلوب عند تقدير المبالغ المستحقة لحاملي العقود الناشئة من المطالبات التي تمت ضمن عقود 
  

لحكم مثل هذه التقديرات ضرورية استنادا إلى االفتراضات الرئيسية حول عديد من العوامل التي تتضمن التفاوت واالحتمالية ودرجات ا
  .قد تختلف من تقديرات اإلدارة التي سينتج عنها تغييرات في االلتزامات المقدرة ةإضافة إلى شكوك ونتائج فعلي
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 )تتمة( القوائم المالية وملخص السياسات المحاسبية الهامةأسس إعداد .   2
  
 )تتمة(المحاسبية  واالفتراضات التقديراتأهم            2.5

  
 )تتمة( مخصص المطالبات تحت السداد

و لتكلفة  الماليقائمة المركز جراء تقديرات تكلفة نهائية للتكلفة المتوقعة للمطالبات المبلغ عنها بتاريخ إ، يجب على وجه الخصوص
  .قائمة المركز الماليتاريخ بعد  إال لكن لم يتم اإلبالغ عنها قائمة المركز المالي تاريخقبل  المطالبات النهائية المتوقعة الحاصلة

  
المتوقعة الحاصلة لكن لم يتم التقنية األساسية المتبناة من قبل اإلدارة عند تقدير التكلفة للمطالبات المبلغ عنها وتكلفة المطالبات النهائية 

المطالبات التي تتطلب قرارات  .اإلبالغ عنها بعد، هو استخدام أسلوب تسويات المطالبات السابقة لتوقع أسلوب تسوية المطالبات المتوقعة
وم اإلدارة بمراجعة تق. عادة ما يقدرون مطالبات العقاراتالمستقلون  الخبراء. التحكيم أو اللجوء للقضاء يتم تقديرها بشكل مستقل

  .مخصصاتها للمطالبات الحاصلة والمطالبات الحاصلة لكن غير المبلغ عنها بشكل دوري
  

  مبدأ االستمرارية
قامت إدارة الشركة بتقدير مدى إمكانية الشركة لالستمرار والعمل على أساس مبدأ االستمرارية وبنتيجة ذلك هي متأكدة أن الشركة تمتلك 

باإلضافة لذلك، إن اإلدارة ليست على علم بأي حاالت عدم تأكد ذات أهمية التي يمكن أن . في العمل في المستقبل المنظور الموارد لالستمرار
 .بناء عليه، فقد تم إعداد القوائم المالية على أساس مبدأ االستمرارية. تولد الشك حول قدرة الشركة على االستمرار على أساس مبدأ االستمرارية

  
  العادلة لألدوات الماليةالقيمة 

عن طريق األسعار المعلنة أو التداول النشط لبعض  قائمة المركز الماليفي حال عدم توفر القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية بتاريخ 
التسعير حيث يتم الحصول على األدوات والمشتقات المالية، يتم تقدير القيمة العادلة عبر طرق تقييم مختلفة والتي تتضمن استخدام نماذج 

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

  االضمحالل في قيمة الموجودات المالية المتوفرة للبيع
قائمة مركز مالي لتقدير ما إذا كان هناك اضمحالل تقوم الشركة بمراجعة األدوات المالية المصنفة كموجودات مالية متوفرة للبيع في تاريخ كل 

  . في القيمة
كما تقوم الشركة بتحميل خسائر اإلضمحالل في قيمة الموجودات المالية المتوفرة للبيع على شكل حقوق ملكية عندما يكون هناك انخفاض 

عند القيام بهذه التقديرات تقوم . يتطلب استخدام التقديرات" رمستم"أو " هام"تحديد ما هو . جوهري أو مستمر في القيمة العادلة ما دون التكلفة
الشركة بمراجعة مجموعة من المعطيات ومن ضمنها تغيرات األسعار للفترات الزمنية التي كانت خاللها أسعار هذه األستثمارات أقل من 

  . التكلفة
  

  ةالموجودات الضريبية المؤجل
المؤجلة عن الخسائر أو المصاريف غير الخاضعة للضريبة والمتوقع االستفادة منها عند تحقق الربح يتم االعتراف بالموجودات الضريبية 

يتطلب االعتراف بالموجودات الضريبية المـؤجلة تقديرات من اإلدارة مبنية على فترة ومبالغ األرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة . الضريبي
 .باإلضافة إلى خطط الضريبة المستقبلية

  .لم تقم الشركة بتسجيل موجودات ضريبية مؤجلة بتاريخ القوائم المالية لعدم إمكانية توقع االستفادة من تلك الموجودات الضريبية
  

  أهم السياسات المحاسبية 2.6
  
 المكتسبة األقساط

أما أقساط التأمين غير المكتسبة فهي تمثل الجزء .  يتم تحويل أقساط التأمين إلى اإليرادات بالنسبة لوثائق التأمين التي تنتهي خالل السنة المالية
   .المتبقي من صافي أقساط التأمين المكتتبة المتعلقة بالفترة غير المنتهية من الغطاء التأميني

 
 التعويضات

المتبقية والمستردات  القيمةالتعويضات تتضمن المبالغ الدائنة لحاملي وثائق التأمين وأطراف أخرى ونفقات تعديالت الخسارة المتعلقة بها، صافي 
تتألف المطالبات من المبالغ الدائنة المقدرة فيما يخص المطالبات المبلغ عنها للشركة وتلك غير المبلغ . األخرى يتم ترحيلها إلى الدخل كما تمت

 . قائمة المركز الماليعنها بتاريخ 
  

إضافة لذلك، فان أي مخصص يكون بناء على قرار اإلدارة والخبرة السابقة . تقوم الشركة بتقدير مطالباتها  بشكل عام بناء على تجربتها السابقة
ين المخصصات أية فروق ب. قائمة المركز الماليللشركة يتم االحتفاظ به لمقابلة تكلفة تسوية هذه المطالبات المتكبدة لكن غير المفصح عنها بتاريخ 

  .وبين التسويات والمخصصات للسنة التالية يكون مشموال في الحساب المؤمن عليه لتلك السنة قائمة المركز الماليبتاريخ 
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  مينأالت وثائقتكاليف إصدار 
  .عند صرفهاالشامل الدخل  قائمةتحمل العموالت والتكاليف األخرى المتعلقة مباشرة بإصدار وثائق التأمين وتجديدها في 

  
  اختبار كفاية التزامات التأمين

ستخدام التوقعات الحاليةَ للتدفقات النقدية إكافية ب، تقوم الشركة بتقييم ما اذا كانت التزامات التأمينِ المعترف بها ماليقائمة مركز في تاريخ كل 
  إذا تبين عن هذا التقييمِ أن المبالغ المحملة على التزامات التأمين غير كافية في ضوء التدفقات النقدية المقدرة، . المستقبلية بموجب عقود التأمين
  .عن اختبار كفاية التزامات التأمينائر الناتجة خسويتم إنشاء مخصص لل الشاملالدخل  قائمةفي  يتم االعتراف بكامل العجز فوراً

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

  .قائمة المركز الماليتاريخ 
  
  مينأعادة التإ

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

  
النسبي وتجاوز الخسائر واالختياري وأنواع أخرى من إعادة التأمين لجميع أنواع وتتضمن عمليات إعادة التأمين عمليات إعادة التأمين 

  .  األعمال
  

ائر ال تعفي عقود إعادة التأمين الشركة من التزاماتها لحاملي الوثائق، حيث أن فشل معيدي التأمين في الوفاء بالتزاماتهم قد يؤدي إلى خس
  .  غير القابلة للتحصيلللشركة وبالتالي يتم تكوين مخصصات للمبالغ 

  
  .تقدر المبالغ الممكن استردادها من معيدي التأمين بطريقة تتناسب مع التزام الشركة لكل مطالبة

  
أو بشكل متكرر على الموجودات الخاصة بإعادة التأمين عندما ينشأ مؤشر  ماليقائمة مركز يتم إجراء مراجعة لالنخفاض الحاصل بتاريخ كل 

يحدث االنخفاض عند ظهور دليل موضوعي منطقي يبين أن . قائمة المركز المالي تاريخمن  هذه الموجودات خالل سنة على االنخفاض على
ة الشركة قد ال تسترد المطالبات تحت السداد وفقا لشروط العقد عند إمكانية قياس األثر على المبالغ التي ستستلمها الشركة من شركة إعاد

  .الشامل جيل خسارة االنخفاض في قائمة الدخليتم تس. التأمين بشكل موثوق
  

  ومصاريف العموالت مينأإعادة التعموالت إيرادات 
  .عند تحقق األقساط المتعلقة بهاومصاريف العموالت  مينأإيرادات عموالت إعادة التتتحقق 

  
  إيرادات الفوائد

   .الفائدة الفعليستخدام طريقة سعر إيتم إثبات إيرادات الفوائد عندما تنشأ الفائدة ب
  

 التقاص
فقط عندما تتوفر الحقوق القانونية  قائمة المركز المالييتم إجراء تقاص بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار المبلغ الصافي في 

 .الملزمة وكذلك عندما يتم تسويتها على أساس التقاص أو يكون تحقق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت
  

  . إال إذا كان ذلك متوجبا أو مسموحا به حسب معيار أو تفسير محاسبي الشاملال يتم إجراء تقاص اإليرادات والمصروفات في قائمة الدخل 
  

  تكاليف االكتتاب المؤجلة
الغير المباشرة خالل الفترة المحاسبية عند إصدار أو إعادة تجديد عقود التأمين بالقدر الذي تكون فيه هذه يتم تأجيل التكاليف المباشرة و

  .التأمين المستقبليةالتكاليف قابلة لالسترداد من أقساط 
  .يتم إثبات كافة تكاليف االكتتاب األخرى كمصروف عند تكبدها

  .بعد اإلثبات األولي، يتم إطفاء تكاليف االكتتاب المؤجلة بطريقة القسط الثابت على مدى فترة تحقق األقساط المستقبلية
ستنفاذ المنافع االقتصادية المستقبلية التي تضمنها ذلك األصل وذلك يتم احتساب التغيرات في العمر اإلنتاجي المقدر أو الطريقة المتوقعة ال

  .ير في التقديرات المحاسبيةرة اإلطفاء، ويتم اعتبار ذلك كتغبتعديل فت
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  )تتمة( االكتتاب المؤجلةتكاليف 
وجود مؤشرات على حدوث هذا  ديتم إجراء مراجعة للتأكد من حدوث انخفاض في القيمة وذلك بتاريخ كل قائمة مركز مالي أو أكثر وذلك عن

وفي الحاالت التي تقل فيها المبالغ القابلة لالسترداد عن القيمة الدفترية، يتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة ضمن قائمة الدخل . االنخفاض
  .كل قائمة مركز ماليار كفاية المطلوبات في تاريخ لة بعين االعتبار عند إجراء إختبكما تؤخذ تكاليف االكتتاب المؤج. الشامل

  
  إعادة التأمينم مدينة ناشئة عن عقود التأمين وذم

إعادة التأمين عند استحقاقها، ويتم إثباتها عند االستحقاق األولي لها، بالقيمة العادلة للمبلغ مدينة الناشئة عن عقود التأمين ويتم إثبات الذمم ال
بالتكلفة المطفأة، بإستخدام  إعادة التأمينمدينة الناشئة عن عقود التأمين والذمم البعد اإلعترف المبدئي، يتم قياس  .المقبوض أو مستحق القبض

يتم مراجعة القيمة الدفترية لهذه الذمم للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها و ذلك عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف . العائد الفعلي
  .ة استرداد قيمتها الدفترية، حيث يتم إدراج خسائر االنخفاض بالقيمة في قائمة الدخل الشاملإلى عدم إمكاني

  
  .يتم إلغاء االعتراف بالذمم المدينة الناشئة من عقود التأمين و إعادة التأمين عند تحقق شروط عدم االعتراف بالموجودات المالية

  
  القيمة العادلة

المالية التي لها  لألدوات نشطة تمثل القيمة العادلة أسواقالمالية في  القوائم إعداد بتاريخ )بيع مطلوبات/ شراء موجودات ( أسعار اإلغالق إن
  .سوقية أسعار

  
  :يتم تقدير قيمتها العادلة بعدة طرق منهاعدم نشاط السوق  أوالمالية  األدواتلبعض أو عدم وجود تداول نشط في حال عدم توفر أسعار معلنة 

  .ا بالقيمة السوقية الحالية ألداة مالية مشابهة لها إلى حد كبيرمقارنته  -
  .أداة مالية مشابهة لهافي وخصم التدفقات النقدية المتوقعة بنسبة مستخدمة  تحليل التدفقات النقدية المستقبلية  -
  .نماذج تسعير الخيارات   -
  

مخاطر أو منافع متوقعه عند  ةالعوامل السوقية وأيباالعتبار الحصول على قيمة عادلة تعكس توقعات السوق وتأخذ إلى تهدف طرق التقييم 
تدني أي كلفة بعد تنزيل تمالية يتعذر قياس قيمتها العادلة بشكل يعتمد عليه يتم إظهارها بال أدواتوفي حال وجود  .األدوات الماليةتقدير قيمة 
 .في قيمتها

  
  األجنبية العمالت

كما تحول الموجودات والمطلوبات . يجري قيد المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء كل معاملة
تدرج جميع الفروقات الناتجة من  .قائمة المركز الماليالمالية المسجلة بالعمالت األجنبية إلى الليرة السورية بأسعار الصرف السائدة في تاريخ 

  .الشامل عمليات التحويل في قائمة الدخل
  

 ييمهاالمالية وإعادة تقاالعتراف باألدوات 
  

 تاريخ االعتراف
  .يتم االعتراف بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ االلتزام بتلك المعامالت  

 
 االعتراف األولي باألدوات المالية

  .المالية عند شرائها وفقاً للغرض منها وطبيعة هذه األدوات و يـتـم تقييمها بالقيمة العادلةيتم تصنيف األدوات 
 

 الموجودات المالية المتوفرة للبيع
موجودات مالية ) أ:(الموجودات المالية المتوفرة للبيع هي تلك الموجودات المالية التي تحدد بتصنيف متوفرة للبيع أو أنها ليست مصنفة كـ

تتضمن الموجودات . قروض وذمم مدينة) ج(استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق، أو ) ب(مة العادلة من خالل قائمة الدخل، بالقي
  .أدوات حقوق الملكية وأدوات دين أخرى: المالية المتوفرة للبيع

  
عادلة كما يتم االعتراف بالربح أو الخسارة غير المحققة بعد االعتراف المبدئي، يتم تقييم الموجودات المالية المتوفرة للبيع حسب القيمة ال

  . "المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع التغيير"مباشرة في حقوق الملكية ضمن بند 
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 )تتمة( للبيعالموجودات المالية المتوفرة 
في حقوق الملكية  عند إلغاء االعتراف بالموجودات المالية المتوفرة للبيع، يتم االعتراف بالربح أو الخسارة المتراكمة المعترف فيها سابقاً

 عنها لتخليفي حال تملكت الشركة ألكثر من استثمار في نفس األسهم يتم ا". ستثمارات ماليةا) خسائر(أرباح "ضمن بند  في قائمة الدخل
  .بناء على مبدأ الوارد أوالً صادر أوالً

  
  .ستالم الدفعاتشركة بإيتم االعتراف بتوزيعات األرباح في قائمة الدخل عندما ينشأ حق لل

  
 تدني قيمة الموجودات المالية المتوفرة للبيع

تدني جوهري أو مستمر في قيمة الموجـودات   تقوم الشركة في تاريخ كل قائمة مركز مالي بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على
و في هذه الحالة يتم إلغاء الخسائر المتراكمة التي تم االعتراف بها مباشرة في حقوق الملكية من حقوق الملكية ويتم . المالية المتوفرة للبيع

  .االعتراف بها في قائمة الدخل
  

  إلغاء االعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية
 
 لماليةاألصول ا

 :عند) أو جزء من األصل(تقوم الشركة بإلغاء االعتراف باألصل المالي 

 انتهاء مدة الحقوق التعاقدية في استالم التدفقات النقدية من األصل المالي ،أو §

لطرف ثالث حال  قيام الشركة بنقل الحقوق التعاقدية باستالم التدفقات النقدية لألصل المالي، أو تحمل مسؤولية دفع التدفقات النقدية §
 استالمها بدون تأخير مادي، و

بنقل أو االحتفاظ بجميع مخاطر وعائدات األصل  لشركةقيام الشركة بنقل جميع مخاطر وعائدات ملكية األصل المالي، أو إذا لم تقم ا §
  .المالي بشكل جوهري ولكن لم يحتفظ بالسيطرة على األصل

مخاطر وعائدات األصل بشكل جوهري ولكنه يحتفظ بالسيطرة على األصل المنقول، فإنه يستمر إذا لم تقم الشركة بنقل أو االحتفاظ بجميع 
هو مدى تعرضه للتغيرات في قيمة  لشركةإن مدى هذه المشاركة المستمرة ل. باالعتراف باألصل المنقول إلى حد مشاركته المستمرة

هو القيمة الدفترية  لشركةلالمنقول، يكون مدى المشاركة المستمرة  عندما تتخذ المشاركة المستمرة شكل ضمان لألصل. األصل المنقول
  .، أيهما أقل")مبلغ الضمان("تسديدها  لشركةالألصل أو أعلى قيمة الذي قد يطلب من 

 
 االلتزامات المالية

لحالي بآخر وبشروط مختلفة، يتم محاسبة هذا عند استبدال االلتزام المالي ا. إلغائه أو انتهاء مدته يتم استبعاد االلتزام المالي عند انقضائه أو
التعديل على أنه انقضاء لاللتزام المالي األصلي واعتراف بالتزام مالي جديد ويتم االعتراف بالفرق كربح أو خسارة في قائمة الدخل 

  .الشامل
  

  رائبالض
 
 الضريبة الحالية  - أ

السلطات الضريبية ) استرداده من(الجارية والماضية بالمبلغ المتوقع دفعه الضريبية الجارية للفترات ) الموجودات(يتم قياس االلتزامات 
  .السارية فعالً بتاريخ قائمة المركز المالي) وقوانين الضريبة(ستخدام معدالت الضريبة إب

  

 مؤجلةالدخل الضريبة   -  ب
تؤخذ الضرائب المؤجلة بالكامل، بإستخدام طريقة المطلوبات، على الفروقات المؤقتة الناتجة ما بين األساس الضريبي للموجودات 

أو (يتم تحديد الضرائب المؤجلة بإستخدام نسب الضريبة . والمطلوبات وقيمتها المدرجة في القوائم المالية بتاريخ قائمة المركز المالي
المعمول بها أو التي هي بحكم المعمول بها كما بتاريخ قائمة المركز المالي والتي من المتوقع أن تكون نافذة عند تحقق ) بيةالقوانين الضري

  . الضرائب المؤجلة المدينة أو عند إستحقاق الضرائب المؤجلة الدائنة
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 )تتمة(أسس إعداد القوائم المالية وملخص السياسات المحاسبية الهامة .     2
  

  )تتمة(أهم السياسات المحاسبية 2.6     
  

  )تتمة( رائبالض
  
 )تتمة(ضريبة الدخل المؤجلة   -  ب

  . تدرج الضرائب الحالية والمؤجلة المتعلقة ببنود مدرجة ضمن حقوق المساهمين في حقوق المساهمين وليس في قائمة الدخل الشامل
  

يتم مراجعة القيمة المدرجة  لموجودات الضرائب المؤجلة بتاريخ كل قائمة مركز مالي وتنزل إلى الحد الذي ال توجد فيه أرباح ضريبية 
يتم إعادة تقييم موجودات الضرائب المؤجلة غير المعترف بها . كافية للسماح بإستعمال كامل أو جزء من موجودات الضرائب المؤجلة

 . مركز مالي ويتم اإلعتراف بها إلى الحد الذي توجد فيه أرباح مستقبلية كافية تسمح بتغطية موجودات الضرائب المؤجلة بتاريخ كل قائمة
  

  النقد وما في حكمه
والودائع قصيرة األجل  مصارفد في الصندوق واألرصدة لدى اللغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية، يتكون النقد والنقد المعادل من النق

  .شهرالثالثة أ ال تتعدى إستحقاقاتها األصلية فترةتي ال
  

  ممتلكات ومعدات
الممتلكات  الكستهاتغيير طريقة  يتم .ك المتراكم وأي انخفاض في القيمةبسعر التكلفة بعد خصم االستهال الممتلكات والمعداتتدرج 

و تعالج هذه التغييرات على أنها تغييرات ا المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة فيه الكستهاالزمني عند تغير نمط  اوعمرهوالمعدات 
  .في التقدير المحاسبي

  
  :ب النسب التاليةاالستهالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية للموجودات وذلك حسيتم احتساب و
  

  ٪15الى  ٪10من   األثاث والمفروشات
  ٪15  كمبيوترجهزة أ
  ٪15  سياراتال

  ٪10  ت أخرىموجودا
 ٪10             بناء مستأجر     تحسينات 

  
أية أرباح أو خسائر .  يتم عدم االعتراف باألصل عند استبعاده أو عندما ال يكون هناك منافع اقتصادية متوقعة من استخدامه أو استبعاده

تسجل هذه األرباح أو الخسائر في . عوائد استبعاد األصل وقيمة األصل المستبعد تنجم عن استبعاد األصل تحتسب على أنها الفرق بين
  .قائمة الدخل ضمن بند إيرادات أو مصاريف أخرى في نفس السنة التي تم استبعاد األصل فيها

  
  الموجودات الغير ملموسة

يتم تقييمها بصافي القيمة الدفترية و التي هي عبارة عن كلفة و فيما بعد تفي حال شرائها فإنه يتم تسجيل الموجودات غير الملموسة بال
يتم تقدير عمر الموجودات غير الملموسة الزمني لفترة .  منها أية مخصصات لإلطفاء و أية مخصصات متعلقة بتدني قيمتها منزالًكلفة تال

في قائمة  اإلطفاءهذا العمر و يقيد  محدد خاللالموجودات غير الملموسة التي لها عمر زمني  إطفاءويتم   .محددةمحددة أو لفترة غير 
أما الموجودات غير الملموسة التي عمرها الزمني غير محدد فيتم مراجعة التدني في قيمتها في تاريخ القوائم المالية ويتم .  الشامل الدخل

طرق اإلطفاء لتلك الموجودات في نهاية كل كذلك تتم مراجعة تقدير العمر الزمني و  .الشامل الدخلتسجيل أي تدني في قيمتها في قائمة 
الك هتيجب تغيير طريقة إطفاء األصل غير الملموس وعمره الزمني عند تغير نمط ا.  أية تعديالت على الفترات الالحقة إجراءسنة ويتم 

تغييرات في التقدير المحاسبي، كما  المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة فيه  كلما كان ذلك ضروريا  و تعالج هذه التغييرات على أنها
 .مع العناصر المشابهة لها من حيث الطبيعة الشاملوتعالج مصاريف إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات العمر المحدد في قائمة الدخل 

  
  :وذلك حسب النسبة التاليةيحتسب اإلطفاء على أساس القسط الثابت 

  
   ٪15  الكمبيوتر مجابر
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 )تتمة(إعداد القوائم المالية وملخص السياسات المحاسبية الهامة أسس .     2
  

  )تتمة(أهم السياسات المحاسبية 2.6     
  

   ةتدني قيم الموجودات غير المالي
وإذا وجد أي مؤشر مـن هـذا   . تقوم الشركة في تاريخ قائمة المركز المالي بتقييم ما إذا كان هناك مؤشر على إمكانية تدني قيمة األصل

في حال تبين أن قيمة األصل المسجلة أكبر من القيمة القابلة لالسـترداد يـتم   . المبلغ القابل لالسترداد لألصل النوع، تقوم الشركة بتقدير
  .االعتراف بتدني قيمة األصل حتى تعادل القيمة القابلة لالسترداد

  
عدا  ،على أن خسارة تدني معترف بها ألصل في السنوات السابقة يتم تقييم ما إذا كانت توجد أية داللة ،في تاريخ كل قائمة مركز مالي

  .بلغ القابل لالسترداد لذلك األصللم تعد توجد أو أنها قد انخفضت، وإذا وجدت هذه الحالة، تقوم الشركة بتقييم الم ،عن الشهرة
 

بها ألصل فقط إذا كان هناك تغير في التقديرات المستخدمة لتحديد مبلغ األصل القابل لالسترداد منذ  لمعترفا يجب عكس خسارة التدني
  .االعتراف بآخر خسارة في تدني القيمة، وإذا كانت الحالة كذلك يجب زيادة المبلغ المرحل لألصل إلى مبلغه القابل لالسترداد

  
   استردادهاانخفاض الموجودات المالية والقيمة غير الممكن 

. حتمال انخفاض دائم لقيمة بعض الموجودات الماليةإيجرى تقييم لتحديد ما إذا كان يوجد دليل فعلي على  ،ماليمركزقائمة في تاريخ كل 
 .الشامل فـي حالة وجود دليل كهذا تقيد أي خسارة في بيان الدخل

  
  :يتم تحديد خسارة االنخفاض كالتالي

  
  .صلبين التكلفة والقيمة العادلة لأل المسجلة بالقيمة العادلة، خسارة االنخفاض هي الفرقبالنسبة للموجودات   )أ

 
، خسارة االنخفاض هي الفرق بين التكلفة والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية مخصومة نسبة للموجودات المسجلة بالتكلفةبال  )ب

  .بمعدل العائد السوقي لموجودات مالية مماثلة
 

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

  . دنى المتوجب حسب قوانين التأمين النافذة في الجمهورية العربية السوريةالحد األ
  

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

  
  التأمينات الطبية ومجموعات التأمين على الحياة

 شركةالمكتسبة بالنسبة للتأمينات الطبية والتأمين على الحياة للالحتياطيات األقساط غير مة في تقييم الخبير الحسابي دإن االفتراضات المستخ
  .تستنند على خبرة الشركة

  
  ذمم دائنة ومستحقات

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

 المخصصات
لتزامات إلن تسديد اإناشئة عن أحداث سابقة و) قانونية أو إنشائية(لتزامات حالية إ شركةالمخصصات عندما يكون على الاف بيتم االعتر

  .محتمل ويمكن قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه
  

  عقود اإليجار
على إن تحديد فيما إذا كان عقد ما هو إيجار أو يتضمن إيجار يتم بناء على جوهر العملية ويتطلب تحديد فيما إذا كان الوفاء بالعقد يعتمد 

  . استخدام أصل أو أصول محددة وإن العقد ينقل الحق في استخدم هذا األصل
 

  الشركة كمستأجر
يتم . ة األصل للشركة تعتبر عقود إيجار تشغيليةيكي المخاطر والعوائد المرتبطة بملجوهر إن عقود اإليجار التي ال تتضمن التحويل وبشكل

يتم اإلعتراف . تسجيل مدفوعات عقود اإليجار التشغيلية كمصاريف في قائمة الدخل الشامل بطريقة القسط الثابت على مدى مدة العقد
  .ي يتم تكبدها فيهابالمدفوعات الطارئة لعقود اإليجار كمصاريف في الفترة الت
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 )تتمة(أسس إعداد القوائم المالية وملخص السياسات المحاسبية الهامة .     2
  

  )تتمة(أهم السياسات المحاسبية 2.6     
  

 تـوزيعات األرباح عن األسهم العادية 
  . األسهم العادية كالتزام ويتم تنزيلها من حقوق المساهمين عند الموافقة عليها من قبل مساهمي الشركة عن يتم االعتراف بتوزيعات األرباح

  .كما يتم اإلفصاح عن توزيعات األرباح الموافق عليها بعد تاريخ قائمة المركز المالي
 

  إعداد تقارير القطاعات
تكون أو الخدمات التي تخضع للمخاطر والعوائد و تعمل على تقديم المنتجاتالعمليات التي ع األعمال مجموعة من الموجودات ويمثل قطا

  . مختلفة عن تلك العائدة لقطاعات األعمال األخرى
  

  تصنيف المنتجات
و ذلك بالموافقة ) حامل الوثيقة(قد قبلت مخاطر التأمين الجوهرية من طرف آخر ) المؤمن(إن عقود التأمين هي العقود حيث تكون الشركة 

بصورة عامة، تقوم . يؤثر سلباً على حامل الوثيقة) الحدث المؤمن عنه(لتعويض لحامل الوثيقة إذا كان حدث مستقبلي غير مؤكد و محدد ل
م الشركة بتحديد فيما إذا كان لديها مخاطر تأمين جوهرية بمقارنة المزايا المدفوعة مع المزايا المتوجبة الدفع إذا كان الحدث المؤمن ل

  .يحدث
  

عندما يتم تصنيف عقد على أنه عقد تأمين فإنه يبقى عقد تأمين لبقية مدة سريانه، حتى لو انخفضت مخاطر التأمين بصورة جوهرية خالل 
  .االلتزامات أو انتهت مدة سريانهارة، إال إذا الغيت جميع الحقوق وهذه الفت

  
 .يا مشاركة غير مشروطةال توجد لدى الشركة أية عقود استثمار أو أية عقود تأمين ذات مزا
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  األقساط المكتسبة .3
  

  2009  2008  
  ليرة سورية  ليرة سورية  
    

  468,732,635 626,707,516  إجمالي األقساط المكتتبة
 )135,054,814( (69,758,561)  الحركة في األقساط غير المكتسبة

  _____________ _____________ 
  333,677,821 556,948,955  إجمالي األقساط المكتسبة

  _____________ _____________ 
     

  111,725,298  145,146,053  مكتتبةالحصة معيدي التأمين من األقساط 
 )27,000,451( (13,299,495)  حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

  _____________ _____________ 
  84,724,847 131,846,558  حصة معيدي التأمين من األقساط المكتسبة

  _____________ _____________ 
  248,952,974 425,102,397  صافي األقساط المكتسبة

  _____________ _____________ 
  
  

 التعويضات المتكبدة    .4
 

  
2009 

  
  حصة معيدي التأمين  إجمالي

  
  الصافي

  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  
        

 112,552,922 (98,956,364) 211,509,286  المدفوعةالتعويضات 
 86,723,052 (5,157,496) 91,880,548  التغيير في احتياطي التعويضات تحت التسوية

 9,535,466 (2,430,691) 11,966,157  التي حصلت ولم يبلغ عنهاالتغيير في احتياطي التعويضات 
  ____________  ____________  ____________  
  315,355,991  (106,544,551) 208,811,440  
  ____________  ____________  ____________  

  
  

2008 
  

  حصة معيدي التأمين  إجمالي
  

  الصافي
  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  
        

  31,247,953 )6,832,976(  38,080,929  المدفوعةالتعويضات 
  52,519,418 )8,668,314(  61,187,732  التسويةالتغيير في احتياطي التعويضات تحت 

  15,497,656 )8,642,537(  24,140,193  التي حصلت ولم يبلغ عنهاالتغيير في احتياطي التعويضات 
  ____________ ____________ ____________ 
  123,408,854  )24,143,827( 99,265,027  
  ____________  ____________  ____________  
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 المصاريف العمومية واإلدارية .5
 

 2009 2008 
  ليرة سورية  ليرة سورية  
      

  75,815,987 120,472,883  رواتب ومزايا و مكافآت الموظفين
  923,519 467,221 مصاريف التدريب

  4,683,090 2,103,707  دعاية وإعالن
  4,706,467 8,107,682  رسوم وأعباء حكومية

  2,812,397 3,760,245  التأمين اإلشراف على رسوم
  3,611,425 10,090,196  تكاليف إدارة التعويضات

  700,223 1,397,588  سفر و تنقالت
  13,886,375 20,137,702  إيجارات
  370,335 662,270  صيانة
  657,622 1,294,955 تأمين

  4,508,561 7,772,956  )8و 7إيضاحين ( االستهالك و اإلطفاء
  1,814,500 3,454,500 استشارية ومهنيةأتعاب 

  3,367,200 2,533,687 قرطاسية ومطبوعات
  2,277,646 1,662,853 معلوماتية مصاريف

  2,018,058 2,530,776  هاتف و فاكس
 318,360 1,270,563  مياه وكهرباء و محروقات

 - 3,043,939  )13إيضاح ( مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
  3,386,752 8,804,986  أخرى

 ____________ ____________ 
 199,568,709 

 
125,858,517  

 ____________ ____________ 
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 ضريبة الدخل .6
  

  :إن العالقة بين الربح المحاسبي و الربح الضريبي مفصلة على الشكل التالي
  
    2009 2008 
  ليرة سورية  ليرة سورية    

     
  86,472,844 121,460,643   الربح قبل الضريبة

     :ينزل
 )1,642,301( (1,642,301)   (*) مصاريف التأسيس إطفاء
     :يضاف

 - 3,043,939   تحصيلهاب مشكوك مخصص الديون
   ___________ ____________ 

  84,830,543  122,862,281   الربح الضريبي
 15% 15%   نسبة الضريبة

   ____________ ____________ 
  12,724,581 18,429,342   للسنة ضريبة الدخل مصروف

  1,057,372 -   ضريبة دخل سنوات سابقة 
   ____________ ____________ 

  13,781,953 18,429,342   ضريبة الدخل مصروف
   ____________ ____________ 
 
 

  .على فترة خمس سنوات إطفاؤهاألغراض الضريبة تعتبر كلفة عملية اإلصدار من ضمن مصاريف التأسيس ويتم   (*)
 
 
 : ن الحركة على مخصص ضريبة الدخل هي كما يليإ
  
  2009 2008 
  ليرة سورية  ليرة سورية  
    

  3,691,724 12,724,581  كانون الثاني 1في المستحقة الدفع ضريبة الدخل 
  13,781,953 18,429,342  ضريبة الدخل مصروف

 )4,749,096( (12,623,393)  ضريبة الدخل المدفوعة
  _____________ ____________ 

  12,724,581 18,530,530 كانون األول  31في مستحقة الدفع الضريبة الدخل 
  _____________ ____________ 

 
  

كما وردت  ةحسب التواريخ المحدده لذلك، وتم تسديد مخصصات الضريب) ضمناً( 2008لى إ 2006عوام أعن  ةتم تقديم البيانات الضريبي
 .ةلدى الدوائر المالي ةمازالت قيد المراجع يوه قوائمفي هذه ال
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 موجودات غير ملموسة .7
  

  اإلجمالي    (*) ت أخرىاموجود    الكمبيوتربرامج   
  ليرة سورية    ليرة سورية    ليرة سورية  
       

       التكلفة
 11,119,204   -   11,119,204  2009كانون الثاني  1في 

 13,535,512  13,535,512  -  اإلضافات
  ____________    ____________   ____________  

 24,654,716  13,535,512  11,119,204  2009كانون األول  31في 
  ____________    ____________   ____________  
            

            اإلطفاء
 1,950,149  -  1,950,149  2009كانون الثاني  1في 

 1,667,880  -  1,667,880  اإلضافات
  ____________    ____________   ____________  

  3,618,029    -    3,618,029  2009 كانون األول 31في 
  ____________    ____________   ____________  

            صافي القيمة الدفترية
 21,036,687  13,535,512  7,501,175  2009 كانون األول 31في   
  ____________    ____________    ____________  
 
  

          

  اإلجمالي    ت أخرىاموجود    الكمبيوتربرامج   
  ليرة سورية    ليرة سورية    ليرة سورية  
       

       التكلفة
  9,598,941   -    9,598,941  2008كانون الثاني  1في 

  1,520,263  -   1,520,263  اإلضافات
  ____________   ____________   ____________ 

  11,119,204  -   11,119,204  2008كانون األول  31في 
  ____________   ____________   ____________ 

          اإلطفاء
  289,575    -    289,575  2008كانون الثاني  1في 

  1,660,574  -   1,660,574  اإلضافات
  ____________  ____________  ____________ 

  1,950,149   -    1,950,149 2008كانون األول  31في 
  ____________   ____________    ____________ 

         صافي القيمة الدفترية
  9,169,055    -    9,169,055 2008كانون األول  31في   
  ____________    ____________    ____________  
  
 

 مساهمة الشركة في مكاتب التأمين اإللزامي الموحد في مديريات النقل و على المراكز الحدودية(*) 
لغرض تنظيم إصدار وثائق التأمين االلزامي للسيارات المسجلة في الجمهورية العربية السورية والسيارات العابرة للمراكز الحدودية قام 

وافقة هيئة اإلشراف على التأمين بإنشاء تجمعات التأمين اإللزامي الموحد الذي يتولى إصدار هذه مالسوري لشركات التأمين باالتحاد 
قام االتحاد بتوزيع مصاريف . شركات التأمين العاملة في الجمهورية العربية السورية علىالوثائق ويقوم بتوزيعها بنسب متفق عليها 

  .ليرة سورية 13,535,512ى الشركات المشاركة حيث بلغ نصيب الشركة مبلغ إنشاء هذه التجمعات عل
  

تدني في البالتالي ال يتم احتساب إطفاء عليها، بل تتم مراجعة وه المساهمة كموجودات غير ملموسة ليس لها عمر زمني محدد ذر هتعتب
  .قيمتها في تاريخ القوائم المالية
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 ممتلكات ومعدات .8
  

  األثاث   
  والمفروشات

  أجهزة 
  الكمبيوتر

  موجودات 
  خرىأ

  
  السيارات

ت بناء اتحسين
  مستأجر

  
  اإلجمالي

  

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

         التكلفة
  21,920,879 - 3,447,091 301,500 9,131,387 9,040,901  2009كانون الثاني  1في   
  36,972,122 29,905,414 - - 1,007,006 6,059,702  اإلضافات  
  (132,372) - - - (68,172) (64,200)  االستبعادات  
  __________ __________ __________ __________ __________ __________   

  58,760,629 29,905,414 3,447,091 301,500 10,070,221 15,036,403  2009كانون األول  31في 
  __________ __________ __________ __________ __________ __________   
                

           االستهالك
  4,001,995  - 496,796  22,219 1,847,425 1,635,555  2009كانون الثاني  1في   
  6,105,076 2,250,465 517,064 30,151  1,451,485 1,855,911  اإلضافات  
  (25,222) -  - -  (14,931) (10,291)  االستبعادات  
  __________ __________ __________ __________ __________ __________   

  10,081,849 2,250,465 1,013,860 52,370  3,283,979  3,481,175  2009كانون األول  31في 
  __________ __________ __________ __________ __________ __________   

               صافي القيمة الدفترية
   48,678,780  27,654,949  2,433,231  249,130  6,786,242  11,555,228  2009كانون األول  31في 
  __________ __________ __________ __________ __________ __________   

  
              
  األثاث   

  والمفروشات
  أجهزة 

  الكمبيوتر
  موجودات 

  خرىأ
  

  السيارات
ت بناء اتحسين

  مستأجر
  

  اإلجمالي
  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية  
              

        التكلفة
  13,951,722 - 900,000 776,250  6,338,618  5,936,854  2008كانون الثاني  1في   
  8,745,407 -  2,547,091 301,500  2,792,769  3,104,047  اإلضافات  
 )776,250( - - )776,250( - -  االستبعادات  
  __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

  21,920,879 -  3,447,091 301,500  9,131,387  9,040,901  2008كانون األول  31في 
  __________ __________ __________ __________ __________ __________ 
        االستهالك        
  1,226,742 -  153,123  32,751  558,981  481,887  2008كانون الثاني  1في   
  2,847,987 -  343,673  62,202  1,288,444  1,153,668  اإلضافات  
 )72,734( - - )72,734( - -  االستبعادات  
  __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

  4,001,995 -  496,796  22,219  1,847,425  1,635,555  2008كانون األول  31في 
  __________ __________ __________ __________ __________ __________ 

        صافي القيمة الدفترية
  17,918,884 -  2,950,295  279,281  7,283,962  7,405,346   2008 كانون األول 31في 
  __________ __________ __________ __________ __________ __________ 
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 استثمار متوفر للبيع .9
  

 2009 2008 
  ليرة سورية  ليرة سورية 

   موجودات مالية غير متوفر لها أسعار سوقية
 - 928,000 (*)أدوات حقوق الملكية 

  _______________ _______________ 
  
  

من رأسمال المعهد حيث تم تقييم االستثمار بالتكلفـه  %  0.002مثل ي ذيربي واليمثل المبلغ استثمار الشركة في معهد التأمين الع  (*)
. أو وجود أية طريقة أخرى مالئمة لتحديد القيمة العادلة ةعلى تقدير التدفقات النقدي ةفعال وعدم القدر ةلعدم وجود سوق أوراق مالي

  .تعتزم الشركة أن تحتفظ بهذا االستثمار على المدى البعيد 
  

 احتياطي أقساط غير مكتسبة .10
    2009  
  حصة معيدي التأمين  إجمالي   
 ليرة سورية ليرة سورية   
     

 41,084,579 195,381,060   كانون الثاني  1في 
 145,146,053 626,707,516   األقساط المكتتبةصافي 
  (131,846,558)  (556,948,955)    )3إيضاح رقم ( األقساط المكتسبة خالل العامإجمالي 

    _____________  _____________ 
 54,384,074 265,139,621    كانون األول 31في 
    _____________  _____________ 

  
  

    2008  
  التأمينحصة معيدي   إجمالي   
 ليرة سورية ليرة سورية   
     

  14,084,128  60,326,246   كانون الثاني  1في 
  111,725,298  468,732,635   صافي األقساط المكتتبة

 )84,724,847( (333,677,821)    )3إيضاح رقم ( األقساط المكتسبة خالل العامإجمالي 
    _____________ _____________ 

  41,084,579  195,381,060    األولكانون  31في 
    _____________  _____________ 
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  مطالبات تحت السداد .11
  2009  
  حصة معيدي التأمين  اإلجمالي  
  ليرة سورية  ليرة سورية  
    

 (12,070,256) 155,130,577 ةقالتعويضات المعل
 (11,073,228) 47,003,063  (*)تعويضات لم يبلغ عنها 

  _____________ _____________ 
  202,133,640 (23,143,484) 
  _____________ _____________ 

  
  2008  
  حصة معيدي التأمين  اإلجمالي  
  ليرة سورية  ليرة سورية  
    

 )9,196,429(  63,250,028 ةقالتعويضات المعل
 )8,642,538(  35,036,907  (*)تعويضات لم يبلغ عنها 

  _____________ _____________ 
  98,286,935  )17,838,967( 
  _____________ _____________ 

  
   من احتياطي المطالبات تحت % 15أو  2009 كانون األول 31األقساط المكتتبة عن السنة المنتهية في  اليجمإمن % 7.5حتجاز إقامت الشركة ب (*)

حتياطي تعويضات لحوادث مفترضة لم يبلغ عنها وفقاً لقرار هيئة االشراف على إأيهما أكبر وذلك ك 2009 كانون األول 31التسوية كما في 
  .إ.مـ/ 107/100/التأمين رقم 

  

 مدينون آخرون ومصاريف مدفوعة مقدما .12
  

 2009 2008 
  ليرة سورية  ليرة سورية 
   

  36,650,707 25,889,348  مصاريف مدفوعة مقدماً
  - 2,697,147  (*) جلةاالكتتاب المؤتكاليف 

 - 647,440  سلف موردين
  66,635,263 117,459,706  إيرادات فوائد مستحقة

  11,125,000 -  سلف مقاولين 
  9,584,711 12,106,880  سلف الموظفين

 464,000 -  سلفة المعهد العربي للتأمين
  2,210,000 -  سلفة االتحاد السوري لشركات التأمين

  3,528,186 3,523,008  أرصدة مدينة أخرى
 _____________ _____________ 
 162,323,529 130,197,867  
 _____________ _____________ 

  :هي كما يلي تكاليف االكتتاب المؤجلة على إن الحركة(*) 
  2009 2008 
  ليرة سورية  ليرة سورية  
    

 - -  كانون الثاني 1في الرصيد 
  - 2,697,147  الزيادة خالل السنة

  ______________ ______________ 
 - 2,697,147  كانون األول 31في الرصيد 

  ______________ ______________ 
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 ذمم مدينة ناشئة من عقود التأمين وعقود إعادة التأمين .13
 

  2009 2008 
  ليرة سورية  ليرة سورية  
    
 42,220,159 72,101,251  حاملي وثائق التأمين المدينة ذمم

  - (3,043,939)  (*) بتحصيلهامخصص ديون مشكوك 
  ______________ ______________ 
  69,057,312 42,220,159 

  - 2,800,694  تأميناالتحاد السوري لشركات ال مبالغ مستحقة من
  4,194,695 26,739,482  ذمم شركات تأمين

 ______________ ______________ 
 98,597,488 46,414,854  
 ______________ ______________ 

  :كما يلي هي بتحصيلهامخصص ديون مشكوك إن الحركة في (*) 
  

  2009 2008 
  ليرة سورية  ليرة سورية  
    

 - -  كانون الثاني 1في الرصيد 
  - 3,043,939  خالل السنة المخصص المكون

  ______________ ______________ 
 - 3,043,939  كانون األول 31في الرصيد 

  ______________ ______________ 
  

  وديعة مجمدة .14
  

ليرة سورية كضمانة لكل نوع تأمين تنوي الشركة  2.000.000تنص هيئة اإلشراف على التأمين أن تودع  شركة التأمين مبلغاً وقدره 
  .ليرة سورية لكافة أنواع التأمين 25.000.000تتجاوز هذه الضمانة مبلغ أن تقوم به، على أال 

 
  

  و حسابات جاريةنقد  .15
 

  2009 2008 
  ليرة سورية  ليرة سورية  
    

  1,597,347 -  نقد في الصندوق
 33,093,825 40,085,331 (*) وحسابات جارية ودائع تحت الطلب

 ______________ ______________ 
 40,085,331 34,691,172 
 ______________ ______________ 

  
  . مقيدة السحب ضماناٌ لمطالبات حاملي وثائق التأمين) صفر :2008(ليرة سورية  382,098يتضمن البند مبلغ (*) 
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 رأس المال المدفوع .16
  

وهو مدفوع  2008و  2009كانون األول  31كما في ليرة سورية  850,000,000يبلغ رأس المال المصرح والمكتتب به للشركة 
  .ليرة سورية 500سهم، القيمة االسمية لكل منها  1,700,000بالكامل مقسم إلى 

  

  االحتياطيات .17
 

  االحتياطي القانوني
يحق للشركة . ٪ من األرباح الصافية قبل الضريبة إلى االحتياطي القانوني10تم تحويل  2008لعام  3بناء على قانون الشركات رقم 

إن اإلحتياطي القانوني غير . ٪ من رأسمال الشركة25التوقف عن مثل هذا التحويل عندما يصبح رصيد االحتياطي القانوني مساوياً لـ
 .لة األسهمللتوزيع على حم قابل

  
  االحتياطي االختياري

ستقوم الشركة بالتوقف عن . ٪ من األرباح الصافية قبل الضريبة إلى االحتياطي االختياري10بناء على قرار مجلس اإلدارة تم تحويل 
توزيع على حملة إن االحتياطي االختياري قابل لل. ٪ من رأسمال الشركة25مثل هذا التحويل عندما يصبح رصيد االحتياطي مساوياً لـ

 .االسهم
  

  احتياطي حسابي .18
  

حتساب احتياطي حسابي يتم تقديره بمعرفة خبير اكتواري وفقاً لألسس الفنية التي يعتمدها إا على  .م /54/100نص قرار الهيئة رقم 
عوضا عن االستعانة بخبير ٪  من أقساط التأمين على الحياة 60حتياطي على أساس حتساب هذا اإلإوقد قامت الشركة ب ،مجلس اإلدارة

ليـرة   854,484: 2008(ليرة سورية  1,522,069مبلغ  حتياطيهذا اإلبلغت قيمة  ،2009كانون األول  31كما في  .اكتواري
  ).سورية
  

 دائنون آخرون ومبالغ مستحقة الدفع .19
  

 
 

2009 2008 
  ليرة سورية  ليرة سورية 
   

  528,001 528,001 )23ايضاح (مبالغ مستحقة للمساهمين 
  10,456,466 13,051,399  ذمم دائنة ودائنون آخرون

  4,050,827 9,035,725  الدفع مصاريف مستحقة
  2,152,664 16,391,047  مبالغ مستحقة للموظفين

  10,195,321 8,709,478  مبالغ مستحقة لحاملي وثائق التأمين
  6,274,077  9,446,833  حكوميةالمستحق إلى البلديات والتأمينات االجتماعية ومؤسسات 

 - 13,423,713 أقساط تأمين مقبوضة مقدماً
(*) مؤجلةال التأمين إيرادات عموالت  2,562,493 - 

 - 2,768,439 أخرى
 ____________ ____________ 

 75,917,128 33,657,356  
 ____________ ____________ 

  
  :هي كما يليإيرادات عموالت التأمين المؤجلة  على إن الحركة(*) 
  2009 2008 
  ليرة سورية  ليرة سورية  
    

 - -  كانون الثاني 1في الرصيد 
  - 2,562,493  الزيادة خالل السنة

  ______________ ______________ 
 - 2,562,493  كانون األول 31في الرصيد 

  ______________ ______________ 
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  في حكمه النقد وما .20
 

  :يتكون النقد وما في حكمه الظاهر في قائمة التدفقات النقدية من المبالغ التالية
  

 2009 2008 
  ليرة سورية  ليرة سورية 
   

  1,597,347 -  نقد في الصندوق
  78,224,684 22,344,000 )ذات استحقاق أصلي أقل من ثالثة أشهر(ودائع ألجل 

  33,093,825 40,085,331 حسابات جارية
 ____________ ____________ 
 62,429,331 112,915,856  
 ____________ ____________ 
   

  
  

  للسهم من ربح السنةو المخفضة الحصة األساسية  .21
  

  :على الشكل التالي سنةعلى المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل ال سنةيتم احتساب ربح السهم الواحد من خالل قسمة صافي ربح لل
  
 2009 2008 
   

 72,690,891 103,031,301  )ليرة سورية(  سنةصافي ربح ال
  ____________ ____________ 

 1,700,000 1,700,000  المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة
 ____________ ____________ 

 42.76 60.61 )سوريةليرة (  الحصة األساسية للسهم من ربح السنة
 ____________ ____________ 

 
ثير على ربـح السـهم عنـد    إن الحصة المخفضة لربح السهم مطابقة للحصة األساسية بسبب عدم إصدار الشركة أية أدوات مالية لها تأ

 .ممارستها
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  بيانات القطاعات .22
  

هذه القطاعات هي ). بحري، سيارات، حريق، مشاريع وحوادث عامة، حياة، صحي(أنشطة الشركة إلى ستة قطاعات تأمين رئيسية تعمل الشركة في قطاع التأمين في الجمهورية العربية السورية، وألغراض اإلدارة تم توزيع 
 كانون األول 31المنتهية في  للسنة كتتابكتتبة وصافي دخل االيوضح الجدول أدناه تحليل إجمالي األقساط المكتتبة وصافي األقساط الم. األساس الذي تبني عليه إدارة الشركة تقاريرها حول معلومات قطاعات األعمال الرئيسية

   :كما يلي 2009
  

 

  
تحققها الشركة في جميع فروع  من حجم األقساط اإلجمالية التي%  45ا على أن يكون الحد األقصى الذي يجوز ألي شركة من شركات التأمين السورية أن تكتتب به في فرع التأمين االلزامي للسيارات  ما يعادل  .م /131/100نص قرار الهيئة رقم  )*(

    .2009كانون األول  31من حجم األقساط اإلجمالية للشركة بتاريخ % 51 ، بينما شكل فرع التأمين االلزامي للسيارات ما يعادل )إلزامي- السيارات(التأمين بما فيها 

  تأمين على غير الحياة قطاعات تأمين  
 الحياة

 
تأمين مشاريع و  تأمين حريق (*) تأمين سيارات تأمين بحري   المجموع

 حوادث عامة
 قطاعات مجموع تأمين صحي

غير الحياة تأمين  
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية  

         إيرادات التأمين
  626,707,516       2,536,782  624,170,734  73,281,866      26,394,507     24,622,046    436,832,201   63,040,114   أقساط مكتتبة

 (145,146,053) (387,223)   (144,758,830) (53,429,298) (20,647,949)   (22,616,075) (7,644,564)     (40,420,944) حصة معيدي التأمين
  ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ _____________ 

  481,561,463       2,149,559  479,411,904  19,852,568      5,746,558        2,005,971         429,187,637     22,619,170    صافي األقساط المكتتبة
 (56,459,066)   (947,155)   (55,511,911) (7,211,443) (629,335)        (270,017)      (47,211,482)    (189,634)      الحركة في األقساط غير المكتسبة

  ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ _____________ 
  425,102,397       1,202,404  423,899,993 12,641,125  5,117,223       1,735,954        381,976,155     22,429,536    صافي األقساط المكتسبة
  52,140,093     (446)          52,140,539 13,417,165  9,514,023        7,850,424       -                       21,358,927   عموالت إعادة التأمين

 ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ _____________ 
التأمين إجمالي إيرادات    43,788,463    381,976,155      9,586,378    14,631,246  26,058,290 476,040,532  1,201,958   477,242,490  

  ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ _____________ 
         مصاريف التأمين

 (315,355,991) (190,259)  (315,165,732) (29,903,854) (7,044,752)     (70,698,408) (207,452,733) (65,985)        التعويضات المتكبدة
من التعويضات  حصة معيدي التأمين

  106,544,551   (546,958) 107,091,509 25,864,343  6,270,794        66,072,365    9,064,824 (180,817)  المتكبدة
  ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ _____________ 

 (208,811,440) (737,217)   (208,074,223) (4,039,511)     (773,958)       (4,626,043)   (198,387,909) (246,802)      صافي التعويضات المتكبدة
 (39,532,497)   (184,765)   (39,347,732) (5,857,270) (3,429,178)    (3,137,378)   (18,419,596)   (8,504,310)   مصاريف العموالت

 (534,696)   (199,034,013) (26,622,421)   (6,289,241)    (5,719,002)     (139,323,696)  (21,079,653)  المصاريف العمومية واإلدارية
   

(199,568,709) 
 ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ _____________ 

التأمين إجمالي مصاريف  (29,830,765) (356,131,201) (13,482,423) (10,492,377)   (36,519,202) (446,455,968) (1,456,678) (447,912,646) 
  ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ _____________ 

  29,329,844       (254,720)   29,584,564 (10,460,912)    4,138,869      (3,896,045)   25,844,954     13,957,698   التأمين) خسائر(صافي إيرادات 
 ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ _____________ 
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  )تتمة(بيانات القطاعات   2.2
  

  :كما يلي 2008 كانون األول 31المنتهية في  سنةللكتتاب دخل اال صافيإجمالي األقساط المكتتبة وصافي األقساط المكتتبة و تحليليوضح الجدول أدناه 
  
  

  
  

تحققها الشركة في جميع فروع  من حجم األقساط اإلجمالية التي ٪45ا على أن يكون الحد األقصى الذي يجوز ألي شركة من شركات التأمين السورية أن تكتتب به في فرع التأمين االلزامي للسيارات  ما يعادل  .م /131/100نص قرار الهيئة رقم (*) 
  .2008كانون األول  31من حجم األقساط اإلجمالية للشركة بتاريخ   ٪59للسيارات ما يعادل  ، بينما شكل فرع التأمين االلزامي)إلزامي-السيارات(التأمين بما فيها 

  

    
 غير الحياة قطاعات تأمين

  
  تأمين على

 الحياة

 
 

تأمين مشاريع و  تأمين حريق (*) تأمين سيارات تأمين بحري   المجموع
 حوادث عامة

قطاعات  مجموع تأمين صحي
غير الحياة تأمين  

 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية  
         إيرادات التأمين
 468,732,635 1,422,474 467,310,161 26,402,804 30,025,327 18,000,925 324,878,564 68,002,541 أقساط مكتتبة
 )111,725,298( )637,296( (111,088,002) )21,122,242( )25,803,162( )16,553,318( )2,500,000( )45,109,280( التأمين حصة معيدي

  ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ _____________ 
 357,007,337 785,178 356,222,159 5,280,562 4,222,165 1,447,607 322,378,564 22,893,261 صافي األقساط المكتتبة

 )108,054,363( )274,282( (107,780,081) )1,992,209( )808,065( )247,075( )99,786,126( )4,946,606( الحركة في األقساط غير المكتسبة
  ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ _____________ 

 248,952,974 510,896 248,442,078 3,288,353 3,414,100 1,200,532 222,592,438 17,946,655 صافي األقساط المكتسبة
 40,707,789 80,141 40,627,648 6,031,385 9,422,096 6,855,978 - 18,318,189 عموالت إعادة التأمين

 ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ _____________ 
 289,660,763 591,037 289,069,726 9,319,738 12,836,196 8,056,510 222,592,438 36,264,844 التأمين إجمالي إيرادات

  ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ _____________ 
         مصاريف التأمين

 )123,408,854( )000720,( (122,688,854) )11,033,183( )3,718,402( )1,729,314( )101,540,750( )4,667,205( التعويضات المتكبدة
من التعويضات  حصة معيدي التأمين

 24,143,827 576,000 23,567,827 8,986,279 4,589,179 2,418,678 3,821,352 3,752,339 المتكبدة
  ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ _____________ 

 )99,265,027( )000144,( (99,121,027) )2,046,904( 870,777 689,364 )97,719,398( )914,866( صافي التعويضات المتكبدة
 )47,740,522( )91,042( (47,649,480) )1,521,157( )3,722,767( )1,809,441( )29,629,887( )10,966,228( مصاريف العموالت

 )125,858,517( )381,946( (125,476,571) )7,089,367( )8,062,044( )4,833,395( )87,232,531( )18,259,234( المصاريف العمومية واإلدارية
 ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ _____________ 

 )272,864,066( )616,988( )(272,247,078 )10,657,428(  )10,914,034( )5,953,472( )214,581,816( )30,140,328( التأمين مصاريف إجمالي
  ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ _____________ 

 16,796,697 )25,951( 16,822,648 )1,337,690( 1,922,162 2,103,038 8,010,622 6,124,516 التأمين) خسائر(صافي إيرادات 
 ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ ______________ _____________ 
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 تعامالت مع أطراف ذات عالقة .23
  

ساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا في الشركة والمؤسسات التابعة الشركات الشقيقة وكبار الم: قة هيإن األطراف ذات العال
 .إن شروط وسياسات هذه التعامالت يوافق عليها من قبل إدارة الشركة ,لهم
  

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

 
 مصاريف اخرى مصاريف العموالت تعويضات متكبدة أقساط 2009

 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 
     

اإلمارات –المشرق العربي للتأمين شركة   
 - 2,691,942 698,837 13,506,612 العربية المتحدة
 594,392 -  1,212,186 17,806,176 مجموعة نحاس

 - - - 11,014,225 مجموعة وهيب مرعي
 ____________ ____________ ____________ ____________ 
 42,327,013 1,911,023  2,691,942 594,392 
 ____________ ____________ ____________ ____________ 

  
 مصاريف اخرى مصاريف العموالت تعويضات متكبدة أقساط 2008

 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 
     

اإلمارات –شركة المشرق العربي للتأمين   
 511,965 3,404,608 1,054,120 17,079,441 العربية المتحدة
 791,920 - 1,967,834 15,636,400 مجموعة نحاس

 - - - 13,665,712 مجموعة وهيب مرعي
 ____________ ____________ ____________ ____________ 
 46,381,553 3,021,954  3,404,608 1,303,885 
 ____________ ____________ ____________ ____________ 

  
  :هي كما يلي قائمة المركز الماليإن األرصدة لألطراف ذات العالقة المدرجة في 

  
 2009 2008 
  ليرة سورية  ليرة سورية 
   

(*) اإلمارات العربية المتحدة –مبالغ مستحقة من شركة المشرق للتأمين  11,261,456 1,459,183  
من مجموعة شركات نحاس مبالغ مستحقة  2,594,613 1,607,433  

 ____________ ____________  
  3,066,616 13,856,069  من أطراف ذات عالقة مستحقةالمبالغ وع الممج

 ____________ ____________ 
    

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

  
 

ذي نص على أال أ ال.م/155/100مخالفة للقرار رقم  اإلمارات العربية المتحدة –للتأمينشركة المشرق يمثل الرصيد المستحق من (*) 
المكتتبة خالل من مجموع األقساط % 10ات العالقة نسبة ذتتجاوز مديونية رئيس أو عضو مجلس إدارة الشركة أو أي من األطراف 

 بتسوية اإلمارات العربية المتحدة –شركة المشرق للتأمينقامت  ،2010كانون الثاني  14بتاريخ . لقاء القيام بأعمال التأمين السنة
  .في مديونيتها التجاوز الحاصل
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 )تتمة( تعامالت مع أطراف ذات عالقة.23

  
  تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسين

    
  

  :كانت كما يلي لسنةان تعويضات موظفي االدارة الرئيسين خالل ا
 

 2009 2008 
  سوريةليرة   ليرة سورية 
   

 20,710,084 31,281,782 رواتب و مزايا قصيرة األمد
 ____________ ____________ 

  
  العموالت المدفوعة  .24

 
ة مندوب المبيعات أو المسوق لمنتجات الشركة خالل الشهر يكون الحد األقصى لتعويض أو مكافأص على أن / 846نص قرار الهيئة رقم 

الذين تخطت تعويضاتهم هذه الحـدود   مندوبينهناك بعض البينما  ,أو أربعة أمثال الراتب األساسي المحدد أو السنة بما ال يزيد عن ثالثة
 .المقررة من الهيئة

  
  إدارة المخاطر .25

  :إن المخاطر التي تواجهها الشركة و الطرق التي تتبعها اإلدارة بخصوص هذه المخاطر ملخصة كما يلي
 

 حوكمة إطار العمل  ) أ(
من إطار عمل إدارة المخاطر واإلدارة المالية الخاصة بالشركة يتمثل بحماية مساهمي الشركة من األحداث التي تعيق  إن الهدف األساسي

تدرك اإلدارة الرئيسية األهمية القصوى لوجود أنظمة . التحقيق المستدام ألهداف األداء المالي ويشمل ذلك اإلخفاق في استغالل الفرص
  .طركافية و فعالة إلدارة المخا

  
إن مهمة إدارة المخاطر لدى الشركة يقوم بها مجلس اإلدارة مع اللجان المرتبطة به و يدعم ذلك هيكل تنظيمي واضح مع وجود تفويض 

  .موثق بالصالحيات و المسؤوليات من مجلس اإلدارة إلى المدير العام و كبار المديرين
  

يقوم مجلس اإلدارة بتحديد مخاطر الشركة . قرارات تجارية وتنظيمية و هيكليةيجتمع مجلس اإلدارة بصورة منتظمة للموافقة على أية 
وتفسيرها ووضع حدود هيكلية لضمان وجود نوعية مالئمة وتصنيف للموجودات وموازنة استراتيجية التأمين و إعادة التأمين لتحقيق 

 .أهداف الشركة وتحديد متطلبات إعداد التقارير
  
 تشريعيإطار العمل القانوني وال  ) ب(

تهتم الجهات الرقابية بصورة رئيسية بحماية حقوق حاملي الوثائق ومراقبتها عن كثب لضمان أن الشركة تقوم بإدارة شؤونهم بصورة 
لتزاماتها غير إوفي نفس الوقت، تهتم الجهات الرقابية أيضاً بضمان أن الشركة تحتفظ بالسيولة المالئمة للوفاء ب. كافية من أجل مصلحتهم

  .ظورة الناتجة من التغيرات االقتصادية أو الكوارث الطبيعيةالمن
  

ت تخضع عمليات الشركة للتشريعات والقوانين المحلية الناظمة في الجمهورية العربية السورية، وهذه القوانين تفرض باإلضافة إلى الموافقا
قصير واإلعسار من طرف شركات التأمين وتمكينها من والرقابة على أعمال الشركة بعض المتطلبات االحترازية للتقليل من مخاطر الت

 .مقابلة أية التزامات غير متوقعة
  
  إطار عمل إدارة الموجودات والمطلوبات   ) ج(

تنتج المخاطر المالية عن المراكز المكشوفة في أسعار الفائدة والعمالت األجنبية واألسهم وجميعها تتعرض لتغيرات عامة وخاصة في 
الشركة بإدارة هذه المراكز لتحقيق عوائد استثمارية طويلة األجل تزيد عن التزاماتها بموجب عقود التأمين بالرجوع إلى نوع تقوم . السوق

  .المزايا المستحقة الدفع إلى حملة وثائق التأمين
  

  :فيما يلي ملخص بالمخاطر التي تواجهها الشركة وطرق التخفيف من هذه المخاطر
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  )تتمة(إدارة المخاطر .25

 
 مخاطر التأمين 25.1

تعتبر المخاطر الرئيسية التي تواجهها الشركة بناء على عقود التأمين المطالبات الفعلية ومدفوعات المزايا أو التوقيت، التي تعارض 
ومن هنا . ة األجليؤثر على ذلك تكرار المطالبات، خطورة المطالبات، المزايا الفعلية المدفوعة والتطور الالحق للمطالبات طويل. التوقعات

  .يعتبر تأكيد الشركة على توفير االحتياطات الكافية لتغطية هذه المطلوبات هدفها الرئيسي
 

يتم تحسين مستويات المخاطر عن ). والمناطق الجغرافية(يتم الحد من التعرض للمخاطر عن طريق تشكيل محفظة ضخمة لعقود التأمين 
  .تفاقيات إعادة التأمينإستخدام إتيجية التأمين، كما هو الحال عند طريق انتقاء دقيق وتنفيذ ارشادات استرا

  
 اتكرار المطالبات وكمياته

ينظر الى هذه العقود .  تؤمن الشركة على الحريق والحوادث ومخاطر الغرق. بعوامل متعددة ايمكن أن يتأثر تكرار المطالبات وكمياته
على أنها عقود تأمين قصيرة األجل كما يتم االطالع على المطالبات وتسويتها خالل سنة من الحالة التي تم التأمين بها والذي يساعد في 

 . مينأالحد من مخاطر الت
 

  وادثالحرائق والحالممتلكات و
  .العملعن توقف الئق وران المخاطر الرئيسية تتمثل في الحبالنسبة لعقود تأمين الممتلكات، فإ

  
إن تكلفة إعادة بناء الممتلكات والحصول على .  يتم اكتتاب هذه العقود بالرجوع إلى قيمة استبدال الممتلكات والمحتويات المؤمن عليها

 .بدء العمليات مما يؤدي إلى توقف العمل هي العوامل األساسية التي تؤثر على مستوى المطالباتمحتويات بديلة والوقت المستغرق إلعادة 
  

  السيارات
عن األضرار التي تتعرض لها مركباتهم، أو االلتزامات التي تنشأ ألطراف ثالثة  وثائقالسيارات مصمم ليعوض حاملي الإن التأمين على 

قود التأمين أن يحصلوا على تعويض عن الحريق أو السرقة التي تحصل لمركباتهم إذا ويمكن لحاملي ع. ناتجة عن حوادث الطرق
  .تضمنت شروط الوثيقة ذلك

  
ح هذه الصإاإلصابات الجسدية أواستبدال أو  بالنسبة لعقود التأمين على السيارات فإن األخطار الرئيسية هي المطالبات المتعلقة بالوفاة أو

  .ميع عقود التأمين على المركبات تعود ألفراد أو شركاتوبشكل عام فإن ج.  المركبات
  

تعد مبالغ التعويضات التي يحكم بها من قبل المحاكم عن الحوادث التي ينجم عنها الوفاة أو اإلصابات الجسدية وتكلفة االستبدال أو 
  .بالنسبة للمركبات عامالً مهماً يؤثر في حجم المطالبات حالصاإل
  

  األعمال الهندسية
بالنسبة لعقود التأمين الهندسية، تمثل العناصر الرئيسية للمخاطر الخسائر أو األضرار ألعمال المشروع المؤمن عليه والتزامات الطرف 

إن نسبة الخسائر أو . الثالث الناتجة عنها وكذلك الخسائر واألضرار لآلالت والمعدات المؤمن عليها و خسائر التوقف عن العمل نتيجة لذلك
  . ار هو العامل الرئيسي الذي يؤثر على مستوى المطالباتاألضر

  
  الحوادث المتنوعة

بالنسبة ألصناف التأمين ضد الحوادث المتنوعة فهي فقدان النقود وسوء ائتمان الموظفين والحوادث الشخصية وتعويضات العمال والسفر 
  .وااللتزام للطرف الثالث

  
  .ل العناصر الرئيسية التي تؤثر على مستوى المطالباتثالتعويضات التي يحكم بها من قبل المحاكم تمإن درجة الخسارة أو الضرر ومبلغ 

 
  األخطار البحرية

يصمم التأمين البحري لتعويض حاملي وثائق التأمين عن الخسائر واألضرار للسفن البحرية والحوادث التي تؤدي إلى خسائر كلية أو 
  .االكتتاب للفرع البحري تضمن توزيع الوثائق بصورة جيدة من حيث السفن وخطوط الشحن المغطاةاستراتيجية  .جزئية للبضائع

  
  .كورة أعالهذتها مقابل المطالبات لجميع أنواع التأمين المالتزامإكافية للوفاء بإعادة تأمين  ترتيباتلدى الشركة 

 
  التركيز الجغرافي على األخطار
  .تتعلق بوثائق التأمين المصدرة في الجمهورية العربية السوريةإن مخاطر التأمين لدى الشركة 
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  )تتمة(إدارة المخاطر .25

 
 )تتمة( مخاطر التأمين25.1         

  
  مخاطر إعادة التأمين

اتفاقيات مع بالدخول في  –ضمن النشاط العادي ألعمالها  -لتقليل التعرض لمخاطر مالية ناتجة من مطالبات تأمينية كبيرة، تقوم الشركة 
تقدم اتفاقيات إعادة التأمين هذه تنوع أوسع في األعمال وتسمح لإلدارة بالسيطرة على التعرض .  شركات أخرى بغرض إعادة التأمين

  .لخسائر محتملة ناتجة من المخاطر الكبيرة وتوفر حدود إضافية للتوسع
  

ند تعسر معيدي التأمين مالياً، تقوم الشركة بتقييم األحوال المالية ولكي تقلل الشركة الحد األدنى من مخاطر تعرضها لخسائر كبيرة ع
  .لمعيدي التأمين وتراقب تركزات مخاطر االئتمان الناتجة من مناطق جغرافية وأنشطة وخصائص اقتصادية مماثلة لمعيدي التأمين

  
ونتيجة لذلك تظل الشركة ملتزمة أمام حاملي وثائقها بالجزء إن اتفاقيات إعادة التأمين ال تعفي الشركة من التزاماتها تجاه حاملي الوثائق، 

  .من المطالبات تحت التسوية المعاد تأمينها في حال عدم التزام معيد التأمين بالتزاماته بموجب اتفاقيات إعادة التأمين
  

 .: 85%)2008كانون األول  31( ٪ من الخطر اإلئتماني للشركة77ان أكبر خمسة معيدي تأمين يغطون ما نسبتة 
  

 المخاطر المالية 25.2
  
  األدوات المالية

ونتيجة لذلك فإنها تتعرض للمخاطر .  تستخدم الشركة ضمن نشاطها العادي أدوات مالية أولية مثل النقد والنقد المعادل والمدينين والدائنين
 من أهم المخاطر الناتجة عن. ال تستخدم الشركة حالياً مشتقات األدوات المالية إلدارة هذه المخاطر التي تتعرض لها. المشار إليها أدناه

يقوم مجلس . مخاطر العملة االجنبية و مخاطر السيولة ،، مخاطر سعر السوقاالئتمانمخاطر االدوات المالية للشركة مخاطر سعر الفائدة،
 :دارة كل من هذه المخاطر وفيما يلي ملخص عنهااإلدارة بمراجعة السياسات والموافقة عليها إل

 
  مخاطر سعر الفائدة

و احتمال أن تتعرض األدوات المالية لمخاطر التغيرات في القيمة نتيجة التغيرات في معدالت سعر الفائدة أإن خطر سعر الفائدة هو 
وتحقق الشركة في معدل سعر الفائدة .  وتتعرض الشركة لخطر سعر الفائدة فيما يتعلق بالنقد والنقد المعادل .تغيرات في الربحية المستقبلية

 .ر الفائدة على العمالت التي تتركز فيها النقديةعن طريق مراقبة التغيرات في سع
  

  .يوضح الجدول التالي استحقاقات الموجودات المالية ومتوسط أسعار الفائدة على هذه الموجودات
 
 سعر الفائدة  بنود ال تستحق 5الى  1من   
 ليالفع المجموع عليها فائدة سنوات أقل من سنة 

  ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية سوريةليرة  2009كانون األول  31كما في 
       

  40,085,331 40,085,331 - - نقد وحسابات جارية
 ٪2.5 -  ٪9.3 1,205,855,644 - 455,000,000 750,855,644  ودائع لدى المصارف

ذمم مدينة ناشئة من عقود التأمين وعقود إعادة 
  98,597,488 98,597,488 - -  التأمين
   13,856,069 13,856,069 - -  مستحقة من أطراف ذات عالقةمبالغ 

 ٪6.75 25,000,000 - - 25,000,000  وديعة مجمدة
   928,000 928,000 - -  استثمار متوفر للبيع

  _______________ ______________ _______________ _____________  
  775,855,644 455,000,000 153,466,888 1,384,322,532  
  _______________ ______________ _______________ _____________  
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  )تتمة(إدارة المخاطر .25

  
 )تتمة(المخاطر المالية  25.2

 
  )تتمة( مخاطر سعر الفائدة

 
 سعر الفائدة  بنود ال تستحق 5الى  1من   
  عليالف المجموع عليها فائدة سنوات أقل من سنة 

  ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 2008كانون األول  31كما في 
       

   34,690,172  34,690,172   -   -  نقد وحسابات جارية
 ٪2.8 -  ٪9.3  1,028,225,684  -   435,000,000   593,225,684  ودائع لدى المصارف

ذمم مدينة ناشئة من عقود التأمين وعقود إعادة 
   46,414,854 46,414,854   -   -   التأمين

    3,066,616  3,066,616  -   -   مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
 ٪7.25  25,000,000  -   -   25,000,000  وديعة مجمدة

    _____________  _____________   _____________  _____________  
  618,225,684   435,000,000  84,171,642  1,137,397,326    
  ______________ _____________ ______________ _____________  

 
  .ال يوجد هناك اختالف هام بين إعادة التسعير التعاقدي أو تواريخ االستحقاق

  
 مخاطر اإلئتمان 

لكل أنواع الموجودات  بالنسبة. تعرض لخسارة ماليةاآلخر ي مالية لاللتزام بتعهد وجعل الطرف أحد طرفي أداةتعتبر مخاطر االئتمان اخفاق 
 . كما تم االفصاح عنها في قائمة المركز الماليمخاطر االئتمان للشركة هو القيمة المدرجة حتفظ بها الشركة، فإن التعرض لالمالية التي ت

 
  :مخاطر االئتمانالعتبار للحد من تعرض الشركة لجراءات التالية بعين اتم األخذ بالسياسات واإل

 
تعتبر من سياسة الشركة أن يخضع كل . ائتمانية معترف بها مؤهالتد التأمين وإعادة التأمين مع جهات تتمتع بتدخل الشركة بعقو •

عادة التأمين تتم إضافة إلى أن الذمم المدينة من عقود التأمين وباإل. اجراءات التحقق االئتمانية عمالء الشركة على أساس ائتماني الى
  . قليل من تعرض الشركة لمخاطر ديون متعثرةمراقبتها بشكل مستمر من أجل الت

  
تحاول الشركة الحد من مخاطر االئتمان مع األخذ بعين االعتبار الوكالء والوسطاء من خالل وضع سقوف ائتمان للوكالء والوسطاء  •

 .ومراقبة الذمم المدينة تحت السداد
 
  .المصارف المحلية وفقا للسياسات التي يرسمها مجلس االدارةالشركة مع مجموعة من ب الخاصة رصدة المصرفيةيتم االحتفاظ باأل •

 
  .ال يوجد هناك تركز هام لمخاطر االئتمان في الشركة •
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  )تتمة(إدارة المخاطر .25

  
 )تتمة(المخاطر المالية  25.2

 
 )تتمة( مخاطر اإلئتمان

  
 :طريق تصنيف الموجودات المالية للشركة كما يلي يوضح الجدول التالي معلومات فيما يتعلق بالتعرض لمخاطر االئتمان في الشركة عن

  
    غير متجاوز تاريخ اإلستحقاق وغير منخفض القيمة  
  

 2009كانون األول  31
  

 استثماري
  

  غير استثماري
متجاوز تاريخ اإلستحقاق 

 منخفض القيمة أو
  

 المجموع
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 
     

 40,085,331 - 40,085,331 - جاريةنقد وحسابات 
 1,205,855,644 - - 1,205,855,644  ودائع لدى المصارف

 98,597,488 17,587,487 81,010,001 - ذمم مدينة ناشئة من عقود التأمين وعقود إعادة التأمين
 13,856,069 - 13,856,069 -  مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

 54,384,074 - 54,384,074 - األقساط غير المكتسبةحصة معيدي التأمين من 
 23,143,484 - 23,143,484 -  حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت السداد

 25,000,000 - 25,000,000 - وديعة مجمدة
 928,000 - - 928,000  استثمار متوفر للبيع

 ______________ ______________ ______________ ______________ 
 1,206,783,644 237,478,959 17,587,487 1,461,850,090 
 ______________ ______________ ______________ ______________ 

  
    غير متجاوز تاريخ اإلستحقاق وغير منخفض القيمة  
  

 2008كانون األول  31
  

 استثماري
  

  غير استثماري
متجاوز تاريخ اإلستحقاق 

 منخفض القيمة أو
  

 المجموع
 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية 
     

 34,690,172 -   34,690,172 -  نقد وحسابات جارية
  1,028,225,684  -   -   1,028,225,684  ودائع لدى المصارف

  46,414,854 26,878,587 19,536,267 -  ذمم مدينة ناشئة من عقود التأمين وعقود إعادة التأمين
  3,066,616  -   3,066,616  -   مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

 41,084,579 -   41,084,579 -  حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة
  17,838,967 -   17,838,967 -   حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت السداد

  25,000,000 -   25,000,000 -  وديعة مجمدة
 ______________ ______________ ______________ ______________ 
 1,028,225,684  141,216,601 26,878,587 1,196,320,872  
 ______________ ______________ ______________ ______________ 

  
  .استحقاقهايعرض الجدول التالي تحليالً ألعمار الذمم المدينة الناتجة عن عقود التأمين وإعادة التأمين والتي تجاوزت تاريخ 

  
   متجاوز تاريخ اإلستحقاق وغير منخفض في القيمة 

   
  

 30يصل الى 
 يوم

  
  
 60الى  31 من
 يوم

  
  

 90الى  61من 
 يوم

  
  

 90أكثر من
 يوم

  
  

 المجموع

تاريخ متجاوز 
اإلستحقاق 

ومنخفض في 
 القيمة

  
  

 المجموع

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

كانون االول  31
2009 1,998,076 - 8,775,897 - 10,773,973 6,813,514 17,587,487 

        
كانون االول  31

2008 5,525,933 12,054,116 9,298,538 - 26,878,587 - 26,878,587 

  
عندما تتأخر الدفعات المترتبة على هذه الذمم ألكثر من " متجاوزة لتاريخ اإلستحقاق ومنخفضة في القيمة"يتم تصنيف الذمم المدينة على أنها 

  .الشامل يوماَ ويتم تسجيل اإلنخفاض في قيمة هذه الذمم في قائمة الدخل 90
يوماً فإنه يتم  90يكون الخطر االئتماني لهذه الذمم مؤمناً عليه بشكل كاف ويتأخر تسديد الدفعات المترتبة على هذه الذمم ألكثر من عندما 

  .الشامل وال يسجل أي إنخفاض في القيمة في قائمة الدخل" متجاوزة لتاريخ اإلستحقاق وغير منخفضة في القيمة"تصنيف هذه الذمم على أنها 
  



 )م.م.ش(سورية  -شركة المشرق العربي للتأمين 
  إيضاحات حول القوائم المالية

  2009كانون األول  31

 
 

 

34 

  
 )تتمة(إدارة المخاطر .25
  

 )تتمة(المخاطر المالية  25.2
  

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

 .هائلتزامات عند نشودارة أن األموال النقدية متوفرة للوفاء باالساس شهري وتؤكد اإلأيتم مراقبة متطلبات السيولة على 
  :أية مطلوبات تستحق عليها فائدة ةكما أنه ال يترتب على الشرك. تواريخ استحقاق موجودات الشركة ومطلوباتها حسب االلتزامات التعاقدية غير المخصومة المتبقية يوضح الجدول التالي

  
2009كانون األول  31  2008كانون األول  31    
 المجموع بدون استحقاق أكثر من سنة أقل من سنة  المجموع بدون استحقاق أكثر من سنة أقل من سنة 

 ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية  ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية ليرة سورية  
          الموجودات
  9,169,055  9,169,055 - -   21,036,687  21,036,687 - -  غير ملموسةموجودات 

 17,918,884  17,918,884 - -   48,678,780  48,678,780 - -  ممتلكات ومعدات
 - - - -   928,000 928,000 - -  استثمار متوفر للبيع

  41,084,579 - -  41,084,579  54,384,074 - -  54,384,074  حصص إعادة التأمين من األقساط غير المكتسبة
  17,838,967 - -  17,838,967   23,143,484 - -  23,143,484 تحت السداد مين من المطالباتأحصص اعادة الت

  130,197,867 10,850  2,217,410  127,969,607   162,323,529  109,982 30,324,698 131,888,849 مدينون آخرون ومصاريف مدفوعة مقدماً
   46,414,854 - -  46,414,854   98,597,488 - -  98,597,488 تأمينالتأمين وعقود إعادة الذمم مدينة ناشئة من عقود 

  3,066,616 - -  3,066,616   13,856,069 - -  13,856,069  مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
  25,000,000  25,000,000 - -   25,000,000  25,000,000 - - وديعة مجمدة

 1,028,224,684  - 435,000,000 593,224,684  1,205,855,644  - 455,000,000 750,855,644  ودائع لدى المصارف
 34,691,172 - -  34,691,172  40,085,331 - - 40,085,331 نقد وحسابات جارية

  _____________ ____________ _____________ _____________  _____________ ____________ ____________ _____________ 
  1,353,606,678  52,098,789  437,217,410  864,290,479   1,693,889,086  95,753,449 485,324,698 1,112,810,939  الموجوداتإجمالي 

  _____________ ____________ _____________ _____________  _____________ ____________ ____________ _____________ 
          

          المطلوبات
          المطلوبات الناشئة عن عقود التأمين

  195,381,060 - -  195,381,060   265,139,621 - -  265,139,621 احتياطي أقساط غير مكتسبة
  98,286,935 - -  98,286,935   202,133,640 - -  202,133,640 مطالبات تحت السداد

  20,373,549 - -  20,373,549   6,221,035 - -  6,221,035 مطلوبات لشركات إعادة التأمين
  40,895,014 - -  40,895,014   70,627,648 - -  70,627,648  مبالغ محتفظ بها حسب إتفاقيات إعادة التأمين

  33,657,356 - -  33,657,356    75,917,128 - -  75,917,128 دائنون آخرون ومبالغ مستحقة الدفع
  12,724,581 - -  12,724,581   18,530,530 - -  18,530,530 الدفعضريبة الدخل مستحقة 

  _____________ ____________ _____________ _____________  _____________ ____________ ____________ _____________ 
  401,318,495 - -  401,318,495   638,569,602 - -  638,569,602 مجموع المطلوبات

  _____________ ____________ _____________ _____________  _____________ ____________ ____________ _____________ 
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  )تتمة(المخاطر إدارة .25
  

 )تتمة(المخاطر المالية  25.2
  

  مخاطر العملة األجنبية
تعتقد إدارة . الت أسعار صرف العمالت األجنبيةتعتبر مخاطر العملة األجنبية مخاطر تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في معد

  .الصرف األجنبيالشركة بوجود مخاطر متدنية لوقوع خسائر جوهرية نتيجة للتقلبات في أسعار 
  :يبين الجدول التالي توزع موجودات ومطلوبات الشركة بالعملة األصلية مقومة بالليرة السورية

  
  

 2009كانون األول  31
  

  ليرة سورية
  ركييدوالر أم

  مقوم بالليرة السورية
  عمالت أخرى

  مقومة بالليرة السورية
  

  المجموع
      الموجودات

 40,085,331  2,970,413 877,672 36,237,246 نقد وحسابات جارية
 1,205,855,644 - 25,000,000 1,180,855,644  ودائع لدى المصارف

 98,597,488 -  13,841 98,583,647 ذمم مدينة ناشئة من عقود التأمين وعقود إعادة التأمين
 13,856,069 11,261,456 - 2,594,613  مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

 54,384,074 - - 54,384,074 معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة ةحص
 23,143,484 - - 23,143,484  معيدي التأمين من المطالبات تحت السداد ةحص

 928,000 - - 928,000  استثمارمتوفر للبيع
  25,000,000 - - 25,000,000 وديعة مجمدة

  48,678,780 - - 48,678,780 ممتلكات ومعدات
  21,036,687 - - 21,036,687  موجودات غير ملموسة

  162,323,529 - - 162,323,529 مدينون آخرون ومصاريف مدفوعة مقدماً
  ______________ ______________ ______________ ______________ 

  1,693,889,086  14,231,869  25,891,513 1,653,765,704  مجموع الموجودات
  ______________ ______________ ______________ ______________ 

      المطلوبات
  265,139,621 - -  265,139,621 احتياطي أقساط غير مكتسبة

  202,133,640 - -  202,133,640 مطالبات تحت السداد
  6,221,035 - - 6,221,035 مطلوبات لشركات إعادة التأمين

  70,627,648 - - 70,627,648  اتفاقيات إعادة التأمين مبالغ محتفظ بها حسب
  75,917,128 - 528,002 75,389,126 دائنون آخرون ومبالغ مستحقة الدفع

  18,530,530 - - 18,530,530 ضريبة الدخل مستحقة الدفع
  ______________ ______________ ______________ ______________ 

  638,,602569  - 528,002 638,041,600  مجموع المطلوبات
  ______________ ______________ ______________ ______________ 
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  ليرة سورية
  ركييدوالر أم

  مقوم بالليرة السورية
  عمالت أخرى

  مقومة بالليرة السورية
  

  المجموع
      الموجودات

 34,691,172  2,112,253  7,690,637 24,888,282 نقد وحسابات جارية
  1,028,224,684    46,350,000  981,874,684  ودائع لدى المصارف

 46,414,854 441,453 3,970,140 42,003,261 ذمم مدينة ناشئة من عقود التأمين وعقود إعادة التأمين
  3,066,616  1,459,183    1,607,433  مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

  41,084,579 - -  41,084,579 معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة ةحص
  17,838,967 - -   17,838,967  معيدي التأمين من المطالبات تحت السداد ةحص

  25,000,000 - -  25,000,000 وديعة مجمدة
 17,918,884 - -  17,918,884 ممتلكات ومعدات

  9,169,055 - -  9,169,055  موجودات غير ملموسة
  130,197,867 -  23,014  130,174,853 مدينون آخرون ومصاريف مدفوعة مقدماً

  ______________ ______________ ______________ ______________ 
  1,353,606,678  4,012,889  58,033,791 1,291,559,998  مجموع الموجودات

  ______________ ______________ ______________ ______________ 
      المطلوبات

  195,381,060 - -  195,381,060 احتياطي أقساط غير مكتسبة
  98,286,935 - -  98,286,935 مطالبات تحت السداد

  20,373,549 - -  20,373,549 مطلوبات لشركات إعادة التأمين
  40,895,014 - - 40,895,014  مبالغ محتفظ بها حسب اتفاقيات إعادة التأمين

  33,657,356 -  528,002  33,129,354 دائنون آخرون ومبالغ مستحقة الدفع
  12,724,581 - -  12,724,581 ضريبة الدخل مستحقة الدفع

  ______________ ______________ ______________ ______________ 
  401,318,495 -  528,002  400,790,493  مجموع المطلوبات

  ______________ ______________ ______________ ______________ 
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  )تتمة(إدارة المخاطر .25

 
  المخاطر التشغيلية 25.3

  
عندما . مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة الناتجة من تعطل األنظمة أو بسبب الخطأ البشري أو الغش أو األحداث الخارجيةإن 

تتعطل األنظمة عن العمل يمكن للمخاطر التشغيلية أن تؤدي إلى أضرار خاصة بالشهرة ويكون لذلك آثار قانونية أو تشريعية أو تؤدي 
مكن للشركة أن تتوقع تجنب جميع المخاطر التشغيلية ولكن من خالل إطار الرقابة العامة ومن خالل المتابعة ال ي. إلى الخسارة المالية

تتضمن أدوات الرقابة فصل الواجبات بصورة فعالة ووضع . واالستجابة للمخاطر المحتملة، تستطيع الشركة أن تدير هذه المخاطر
 .ة وتدريب العاملين و عمليات التقييمإجراءات للدخول على األنظمة والتفويض والتسوي

  
 إدارة راس المال 25.4

  
  .أهداف للحصول على مرتبة ائتمانية قوية ونسب رأسمالية قوية من أجل دعم أهداف عملها وزيادة حقوق المساهمين عتقوم الشركة بوض

  
يتم القيام بتعديالت . المطلوبة و الواردة على أساس منتظمتدير الشركة متطلباتها الرأسمالية من خالل تقييم العجز في المستويات الرأسمالية 

من أجل الحفاظ على البنية . على المستويات الرأسمالية الحالية بضوء التغيرات في ظروف السوق وأوجه المخاطر لنشاطات الشركة
  .ر أسهم جديدة عند الضرورةالرأسمالية أو تعديلها، يمكن للشركة أن تعدل مبلغ توزيعات األرباح على المساهمين أو إصدا

  
  

 االلتزامات المحتملةالتعهدات و .26
  

 الدعاوى القضائية -
في حين أنه من غير . إن عمل الشركة في مجال التأمين يجعلها طرف مدعى عليه في دعاوى قضائية وذلك ضمن دورة أعمالها العادية

تعتقد اإلدارة بأنه لن يكون لهذه الدعاوى أي أثر جوهري على نتائج العملي التنبؤ أو معرفة المحصلة النهائية لكافة الدعاوى القضائية، 
  .الشركة أو مركزها المالي

  
 االربتاطات الرأسمالية و االلتزامات بموجب عقود اإليجار التشغيلية -
  

  .ال يوجد لدى الشركة ارتباطات رأسمالية بتاريخ قائمة المركز المالي
  

 : إن االلتزامات الناشئة عن عقود اإليجار التشغيلية هي كما يلي
  

 2009 2008 
 ليرة سورية ليرة سورية 

    :تشغيليةاليجار اإلعقود ارتباطات 
 238,675 1,665,753 تستحق خالل سنة

 29,472,010 47,264,932 من سنة إلى خمس سنواتتستحق 
 57,649,315 45,049,315  أكثر من خمس سنوات تستحق خالل

  ______________ ______________ 
  93,980,000 87,360,000 
  ______________ ______________ 
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  التأمين االلزامي للسيارات  .27
  

ا على أن يكون الحد األقصى الذي يجوز ألي شركة من شركات التأمين السورية أن تكتتب به في  .م /131/100نص قرار الهيئة رقم 
من حجم األقساط االجمالية التي تحققها الشركة في جميع فـروع التـأمين بمـا فيهـا     % 45فرع التأمين االلزامي للسيارات ما يعادل 

  . 2008كانون األول  31لتأمين االلزامي للسيارات للسنة المنتهية في ، بينما تم تجاوز هذه النسبة في فرع ا)الزامي-السيارات(
 

 2009آذار  25خ يإ بتار.م 248/100لقد تم ايقاف االكتتاب بفرع التأمين اإللزامي للسيارات بقرار هيئة اإلشراف على التأمين رقم 
دون اإلخالل  ،األعمال المتعلقة بإصدار الوثائق أو تجديدهالمدة ثالثة أشهر ويشمل هذا اإليقاف كافة  2009نيسان  1اعتباراُ من تاريخ 

حزيران  7أ بتاريخ .م 248/100تم ايقاف العمل بمضمون القرار رقم . بالتزامات الشركة  تجاه حملة الوثائق السابقة لتاريخ االيقاف 
2009.  

  
ارات هيئة اإلشراف على التأمين من ناحية تجاوز لشركة مخالفة ألنظمة و قرعلى ا، 2009كانون األول  31كما في باإلضافة لذلك 

على أن الحد األعلى المسموح به لهذا النوع من أقساط  إ.م 131/100نسبة أقساط التأمين اإللزامي على السيارات حيث نص القرار رقم 
التابع لالتحاد  التأمين اإللزامي الموحدتجمعات  تم تأسيس 2009مع العلم أنه خالل العام  .من إجمالي األقساط المكتتبة ٪45التأمين هو 

حيث ُأوكلت األخيرة بمهمة توزيع محفظة التأمين اإللزامي على شركات التأمين في الجمهورية العربية  السوري لشركات التأمين
  .7السورية كما هو موضح في اإليضاح رقم 

  
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية .28
  

إن القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها تبادل موجودات ما أو . الموجودات المالية والمطلوبات الماليةتتكون األدوات المالية من 
يفترض تعريف القيمة العادلة بأن المنشأة قادرة على العمل وفقاً . سداد مطلوبات ما بين أطراف راغبة في ذلك وبشروط تعامل عادل

وجود نية أو حاجة لتصفيتها، أو إجراء تخفيض حاد في مستوى عملياتها أو القيام بأية تعامالت  لمبدأ االستمرارية المحاسبي، مع عدم
تتكون الموجودات المالية الخاصة بالشركة من النقدية وشبه النقدية والذمم الناشئة عن عقود التأمين أو . بشروط معينة لها تأثير عكسي

  .تتكون المطلوبات المالية من الدائنين و إجمالي المطالبات تحت التسوية ، بينما المدينة األخرى الذممإعادة التأمين و
  

  .إن القيمة العادلة للموجودات المالية و المطلوبات المالية ال تختلف جوهرياً عن قيمتها الدفترية بتاريخ قائمة المركز المالي
 


