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 للتأمني الكويتية السورية الشركة
 شركة مسامهة مغفلة عامة

 املوجزة املرحلية املالية املعلوماتإيضاحات حول 
 )غري مدققة( 0302 حزيران 03أشهر املنتهية يف  ستةلفرتة ال

   
 
 

  الشركة وغايتها وسيس -2

، وفقاا للمرسو  .033ش اط  ./ .و. بتاريخ 20عامة، وسست بقرار رائسة جملس الوزراء رقم  مغفلة شركة مسامهةللتأمني  الكويتيةالشركة السورية 
 وتعديالته. 2949لعا   249قانون التجارة رقم و  ،0334لعا   8.واملرسو  التشريعي رقم  0335لعا   40التشريعي رقم 

 . .033 آب 08اريخ بت 24735سجلت الشركة يف السجل التجاري حملافظة دمشق حتت الرقم 

 ..033 تشرين األول 23العادر بتاريخ  233/  44ل  التأمني السورية ابلقرار رقم حازت الشركة عل  الرتخيص مبزاولة املهنة من هيئة اإلشراف ع
 وقد سجلت الشركة يف السجل اخلا  لشركات التأمني لدى هيئة اإلشراف عل  التأمني.

 الال قية-محص-لبحيف كل من احملافظات )ع و د نشاط الشركة ليشمل فر وميت امل اشرة يف كافة فروع التأمني، غاية الشركة مزاولة أعمال التأمني
 وطرطوس(.

 .0320أاير  08مت إدراج أسهم الشركة يف سو  دمشق لألورا  املالية بتاريخ 

 من أسهم الشركة. %.0839الكويت -متتلك شركة اخلليج للتأمني ش. .ك.

 للتأمني. الكويتيةالسورية بناء الشركة  –تنظيم مشال العسكري –املزةالعنوان 
 
 تط يق معايري التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة -0

 احملاس ية السياسات أهم

 السياسات مع متماثلة 0302حزيران 03يف  املنتهية الستة أشهر فرتةل املوجزة املرحلية املالية املعلومات اعداد يف املت عة احملاس ية السياسات إن

 املعدلة الدولية املالية التقارير معايري مت إت اع  لك، . ومع0303 األول كانون 02 يف املنتهية للسنة املالية القوائم إعداد يف إت اعها مت اليت احملاس ية

 املوجزة املرحلية املالية املعلومات اعداد يف ،0302الثاين  كانون أول بعد أو ت دأ يف اليت املالية للفرتات املفعول سارية أص حت واليت التالية

 قد السابقة، علماا أبنه والسنوات للفرتة املوجزة املرحلية املالية املعلومات يف الواردة واالفعاحات امل الغ عل  بشكل جوهري تلثر ي واليت ،شركةلل

 .املستق لية والرتتي ات للمعامالت احملاس ية املعاجلة عل  وثري هلا يكون

 الثانية املرحلة تعديالت – الفائدة لسعر املعيارية اإلصالحات

 املالية التقارير عل  تلثر قد الفائدة واليت لسعر املعيارية اإلصالحات من الثانية املرحلة بتط يق شركةالت قام ،0302الثاين  كانون أول عت اراا منا

 معيار است دال عن الناشئة التحوط عالقات أو النقدية التعاقدية التدفقات عل  التغريات آاثر  لك يف مبا ،الفائدة سعر معيار إلصالح نتيجة

 ، ورقم4، رقم 7، رقم9 رقم املالية للتقارير الدولية املعايري يف الواردة بعض املتطل ات من إعفاء التعديالت توفر .بديل مرجعي بسعر الفائدة سعر
 اإلنار والتزامات املالية واملطلوابت للموجودات التعاقدية النقدية التدفقات حتديد أساس يف ابلتغريات املتعلقة 09رقم  الدويل احملاس ة ومعيار .2

 .وحماس ة التحوط
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 يتطل ه والذي املطلوابت املالية أو للموجودات التعاقدية النقدية التدفقات حتديد أساس يف ابلتغري ابالعرتاف املنشأة تقو  أن التعديالت تتطلب

 استثناءات يوفر فإنه ، لك إىل ابإلضافة .املالية املطلوابت أو للموجودات الفعلي الفائدة معدل حتديث طريق عن الفائدة معدل معيار إصالح

 .التحوط حماس ة ملتطل ات حمددة

 املتعلقة املشتقة غري واملطلوابت املالية واملوجودات العادلة القيمة وحتوطات النقدية للتدفقات ابلتعرض يتعلق فيما أولية دراسة  جراء شركةال تقام

 .شركةال نتائج عل  الفائدة سعر جوهري إلصالح أثر يوجد ال أنه وت ني 0302عا   بعد تستحق واليت ال نوك بني القياسية ابلفائدة
 
 السياسات احملاس ية -0

 إعداد املعلومات املالية املرحلية املوجزة والسياسات احملاس ية

"التقارير املالية املرحلية". إن  04وفقاا للمعيار احملاسيب الدويل رقم  0302 حزيران 03 يف كما  لية املوجزة املرفقةإعداد املعلومات املالية املرح مت
ل ياانت املالية ا السياسات احملاس ية املت عة وطر  االحتساب املستخدمة يف إعداد املعلومات املالية املرحلية املوجزة تتفق مع تلك املستخدمة يف إعداد

 .0303كانون األول   02 املدققة للسنة املنتهية يف

ادلة من خالل الدخل ددة عل  أساس القيمة العاحمل اليةامل وجوداتابستثناء امل كلفة التارخييةتإعداد املعلومات املالية املرحلية املوجزة عل  أساس ال مت
هر املعلومات املالية . تظبقيمتها العادلة، واليت تظهر من خالل األرابح أو اخلسائرحملددة عل  أساس القيمة العادلة وجودات املالية ااملو  الشامل اآلخر

 .املرحلية املوجزة ابللرية السورية )ل.س.(، العملة التشغيلية للشركة وعملة االقتعاد

لمعايري الدولية للتقارير املالية،  املعدة وفقاا لو  املالية السنوية  ياانتات واإليضاحات املطلوبة للإن املعلومات املالية املرحلية املوجزة ال تتضمن كافة املعلوم
 ال متثل ابلضرورة ملشراا عل  النتائج املتوقعة للسنة املنتهية  0302 حزيران 03أشهر املنتهية يف  ستةلفرتة الكما أن نتائج أعمال الشركة 

 .0302كانون األول   02 يف

وجب ترتيب تقرييب ت عاا مب املعلومات املالية املرحلية املوجزةل منها ومت ت وي ها يف مت تعنيف اصساابت يف املوجودات واملطلوابت حسب ط يعة ك
 لسيولتها النس ية من األعل  سيولة إىل األقل سيولة.

 إن أهم السياسات احملاس ية ملخعة أدانا:

 :التأمني عقود -أ

 من و لك( له امللمن) اينالث الفريق تعيب قد حمددة خماطر بتغطية( التأمني شركة) األول الفريق مبوج ه يتعهد عقد عن كناية هو التأمني عقد إن
 التأمني عقود ل ع األقساط تعترب. له امللمن عل  سل اا  ويلثر يعيب قد الذي( عليه امللمن اصدث) حمدد مستق لي حدث عن التعويض خالل
 .ال والص إصدار عند إيرادات
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 احتساب يتمو  التأمني ل ع اإلشراف هيئة لدى مق ول اكتواري خ ري رأي عل  بناءا  اصياة عل  ابلتأمني املتعلق اصسايب االحتياطي احتساب يتم
 الشامل الدخلو  بيان الدخل يف كإيرادات واملسجلة املستحقة غري األقساط قيمة ملقابلة التأمني عل  اإلشراف هيئة لتعليمات وفقاا  الفين االحتياطي

 :هبا املكتتب األقساط حجم من التالية للنسب وفقاا  حيتسب وهو. املرحلي املوجز اآلخر
    %  

  05 ال حري النقل ومني  
  233 سفرال ومني  
  43 التأمني فروع ابقيو  العامة التأمينات  
  43 للسيارات إلزامي ومني  
  43 العحي التأمني  
  233   طويلة آلجال ومينات  
  3. الشخعيةاصوادث   

 :التأمني عقود التزامات -ب

 املرحلي املوجز املايل الوضع يانب بتاريخ التسوية حتت والزالت للشركة بلغت مطال ات من ةانجت التسوية حتت املطال ات جتاا التأمني عقود التزامات
 :يلي كما التأمني عل  شرافاإل هيئة لتعليمات وفقاا  احتساهبا ويتم. عنها ي لغ وي حدثت مطال ات إىل ابإلضافة

  ابملئة من اخلسارة املقدرة  233 مطال ات عن حوادث حتت التسوية -
 :(IBNRمطال ات حدثت وي ي لغ عنها ) -

ابملئة من قيمة  735ابملئة من قيمة مطال ات حتت التســــــوية أو 25 أكربأيهما  ميع فروع التأمني عدا التأمني العحي واإللزامي
 .تتب هبا لكل فرع من فروع التأمنياألقساط املك

وبناءا عل  تعميم هيئة اإلشراف  0325ابتداءا من ال ياانت املالية اخلتامية لعا   اإللزاميالتأمني 
، يتم 0325تشـــــــــــــــرين الثــاين  05/  امللرخ بتــاريخ 2399عل  التــأمني رقم 

التغري يف احتيـاطي قيـد التســـــــــــــــوية ابملئـة من قيمـة 25أيهمـا أكثر احتســـــــــــــــاب 
إمايل احتياطي قيد التســــوية حمتجز آلخر املدة مطروحاا منه إمايل احتياطي )

 هبا تبابملئة من قيمة األقساط املكت 735أو قيد التسوية املفرج عنه أول املدة( 
 .العائدة لنفس السنة

 سنوات ثالثة ملدة حتجازاا فيتم للسيارات اإللزامي التأمني فرع عدا واحدة سنة ملدة التأمني فروع جلميع عنها ي لغ وي حدثت مطال ات احتجاز يتم
 .0328 متوز 2ابتداءا من 

 :التأمني إعادة عمليات -ج

 التأمني ةإعاد شركات وحعة التأمني إعادة شركات من املق وضة والعمولة األقساط من التأمني إعادة شركات حعة احتساب الشركة اعتمدت لقد
 .الشركات هذا حساابت يف وسجلت معها معقودة اتفاقيات أساس عل  عنها ي لغ وي تدثح اليت املطال اتو  التسوية وحتت املدفوعة املطال ات من
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 اصسايب:و  حعة معيدي التأمني من اإلحتياطي الفين -د

 لإلحتياطي العائدة لفعليةا امل الغ وإمايل هلم املقدمة الفعلية اإلسنادات أساس عل  اصسايبو  الفين اإلحتياطي من التأمني معيدي حعة احتساب يتم
 . اصسايبو  الفين

 :يلي كما اهبااحتس ويتم املرحلي املوجز املايل الوضع بيان يف مدينة كذمم اصسايبو  الفين اإلحتياطي من التأمني معيدي حعة إظهار يتم

   ابملئة من اخلسارة املقدرة  233 مطال ات عن حوادث حتت التسوية -
 (IBNR) عنها ي لغ وي مطال ات حدثت -

مطــال ــات حتــت حعـــــــــــــــة معيــدي التــأمني من  ابملئــة من قيمــة25أيهمــا أكثر  ميع فروع التأمني عدا التأمني العحي واإللزامي
لكل فرع  أقســاط إعادة التأمني العائدة لنفس الســنة ابملئة من 735التســوية أو 

 من فروع التأمني.
وبناءا عل  تعميم هيئة اإلشراف  0325ابتداءا من ال ياانت املالية اخلتامية لعا   اإللزاميالتأمني 

، يتم 0325تشـــــــــــــــرين الثــاين  05/  امللرخ بتــاريخ 2399عل  التــأمني رقم 
التغري يف احتياطي قيمة حعـــــــة املعيد من ابملئة من 25أيهما أكثر احتســـــــاب 

ر املدة مطروحاا منه قيد التســــــــــــوية )إمايل احتياطي قيد التســــــــــــوية حمتجز آلخ
أقســــــاط  ابملئة من 735أو إمايل احتياطي قيد التســـــوية املفرج عنه أول املدة( 

 إعادة التأمني العائدة لنفس السنة.

 فيتمللسيارات  لزاميإلا التأمني فرع عدا واحدة سنة ملدة التأمني فروع جلميع عنها ي لغ وي حدثت مطال ات حعة معيدي التأمني من احتجاز يتم
 .0328 متوز 2 ابتداءا من سنوات ثالثة ملدة احتجازا

 :املدفوعة املطال ات -هـ

ستحقة عنها. سرتدادات املة والتعويضات املتوج ة صاملي عقود التأمني بعد تنـزيل االفرت متثل التعويضات املسددة خالل التظهر املطال ات املدفوعة اليت 
 املستحقة عن املطال ات املدفوعة عند حتعيلها.سرتدادات تقو  الشركة بقيد اال

 :الفوائد إيرادات -و

 لدى الودائع ل ع املكتس ة الفوائد وتتضمن املرحلي املوجز اآلخر الشامل الدخلو  بيان الدخل يف ستحقا اال أساس عل  الفوائد إيرادات تقيد
 .املط قة الفائدة ونس ة امل لغ أساس عل  حتتسب واليت املعارف

 :املوجودات واملطلوابت املالية -ز

 ة لألدوات املالية.عندما تع ح الشركة طرفاا يف الشروط التعاقدي املرحلي املوجزة املطلوابت املالية يف بيان الوضع املايلو  االعرتاف ابملوجودات يتم
توقعة. تظهر الذمم ملوانت مناس ة للقيم غري القابلة للتحعيل املوسطاء التأمني بقيمتها االمسية بعد تنـزيل و  الوكالءو  الذمم املدينة و مم العمالء تظهر

 الدائنة و مم شركات إعادة التأمني بقيمتها االمسية.

 :النقد يوازي وما النقد  -ح

 أقل(.أو  ة أشهرأشهر )ثالث ةثالثالتتعدى  اليت الجل األهذا ال ند النقد واصساابت اجلارية والودائع ألجل  ات االستحقاقات قعرية  يتضمن
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 :األجن ية العمالت حتويل -ط

يتم ريخ العملية. ىل اللرية السورية ابستعمال أسعار العرف السائدة يف اتإة ابلعمالت غري اللرية السورية يتم حتويلها فرت اجلارية خالل ال عملياتلاإن 
 حلية املوجزة.املعلومات املالية املر إعادة حتويل أرصدة املوجودات واملطلوابت املالية بتلك العمالت عل  أساس أسعار العرف السائدة يف اتريخ 

 فيتم حتويلها عل  أساس سعر العرف التارخيي. سامهنياملوجودات واملطلوابت غري املالية وحقو  امل أرصدةأما 

 .املرحلي املوجز خروالدخل الشامل اآل بيان الدخلالعرف الناجتة من جراء هذا العمليات يف  أسعارر فروقات خسائأو  يتم قيد أرابح

 أسعار صرف العمالت األجن ية كما يلي: بلغت
 كانون   02كما يف      حزيران 03 كما يف   
  0303األول    0302   
 ل.س.   ل.س.   
  .2305   03520  دوالر أمريكي

  95.23500   03.03994   يورو
 
 لعد  اليقني يف التقدير: األساسية واملعادر اهلامة اس يةاحمل التقديرات -4

 غري للموجودات واملطلوابت الدفرتية ابلقيمة متعلقة وافرتاضـــات تقديرات تســـتعمل أن الشـــركة إدارة عل  احملاســـ ية، الســـياســـات تط يق ســـيا  يف

 ختتلف وقد .صـــــلة  ات أخرى تعترب عوامل وعل  اخلربة عامل عل  ابه املتعلقة واالفرتاضـــــات التقديرات هذا تعتمد أخرى. معـــــادر من املتوفرة

 .واالفرتاضات التقديرات هذا عن الفعلية النتائج
 التقديرات فيها تراجع اليت الفرتة يف احملاســــ ية التقديرات مراجعة عن الناجتة ابلفروقات يعرتفو  دوري بشــــكل واالفرتاضــــات التقديرات مراجعة تتم

 وفرتات اصالية الفرتة عل  املراجعة تلثر كانت إ ا وفرتات الحقة املراجعة فرتة يفأو  الفرتة، هذا عل  حعـــرايا  تلثر املراجعة هذا كانت إ ا و لك

 .الحقة

 املعادر األساسية لعد  اليقني يف التقدير:

، اليت حتمل ملرحلي املوجزا الوضع املايلبيان سـاسـية لعد  اليقني يف التقدير بتاريخ األغريها من املعـادر و  فرتاضـات األسـاسـية حول املسـتق ل،ن االإ
 املطلوابت خالل السنة املالية التالية، هي مدرجة أدانا.و  خماطر هامة ابلتس ب بتعديل جوهري للقيم الدفرتية للموجودات

 خنفاض قيمة  مم التأمني املدينة:ا -أ

فاض عد  حتعــيل تلك الذمم بشــكل كامل. إن حتديد وجود اخنللتحعــيل من  مم التأمني املدينة عند وجود إمكانية يتم تقدير القيمة القابلة 
كذلك يتم و  تأمني،لشــــــــركات الو  الســــــــيولة املالية صاملي بوالص التأمنيو  يف قيمة  مم التأمني املدينة، يتطلب من اإلدارة تقييم مســــــــتوى املالءة

دارة القانونية للشركة. يتم رأي اإلو  الدراسات التفعيلية اليت متت خالل الفرتةو  بناءا عل  املعلومات التارخيية للشركةمراجعة نسب التحعيالت 
. يتم ملرحلي املوجزا والدخل الشــــــــامل اآلخر بيان الدخليف أو إيرادات القيمة الدفرتية كمعــــــــاريف و  ث ات الفر  بني امل الغ املتوقع حتعــــــــيلهاإ

 املرحلي املوجز والدخل الشـــامل اآلخر بيان الدخلامل الغ املتوقعة يف و  ني امل الغ اليت يتم حتعـــيلها فعلياا خالل الفرتات املســـتق ليةإث ات الفر  ب
 يف الفرتة اليت يتم هبا التحعيل.
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 تقييم اإللتزامات الناجتة عن املطال ات املوقوفة لعقود التأمني: -ب

 عن املطال ات املوقوفة لعقود التأمني عل  أنه أكثر التوقعات اصســــــابية للشــــــركة. حيث هنالك عوامل غري ملكدةلتزامات الناجتة يعترب تقدير اال
زامات الناشــــئة لكل من لتابل هذا املطال ات. يتم تقدير االمق لتزا  الذي ســــتقو  الشــــركة بتســــديدا الحقاا نب أخذها ابالعت ار عند تقدير اال

اليت ي يتم ســــــدادها و  نهان االلتزا  للمطال ات امل لغ عإ. املرحلي املوجز الوضــــــع املايلبيان  طال ات امل لغ عنها بتاريخالقيمة املتوقعة لتكاليف امل
يتم إعادة تقييم  ملرحلي املوجزا ىل املعلومات املتعلقة بكل مطال ة عل  حدة أُبلغت للفرع. كما يف اتريخ بيان الوضــــع املايلإ يتم تقديرا اســـتناداا 

 يتم تعديل املخعص بناءا عل   لك.و  طال ات لكفايتهاامل

 :املادية الثابتة املوجوداتاستهالكات  -ج

ي نتاجالثابتة املادية وطريقة االســـــــــــــــتهالك املط قة وقيمة النفاية يف هناية العمر اإل ية املقدرة للموجوداتنتاجتقو  الشـــــــــــــــركـة مبراجعـة األعمار اإل
 يف هناية كل دورة مالية. للموجودات

 :حتعيلهايف الديون املشكوك  ملونة -د

ة للقيم  تقو  الشـــركة بتقييم الوضـــع االئتماين للذمم املدينة و مم العمالء والوكالء ووســـطاء التأمني يف هناية كل دورة مالية وتشـــكل ملونة مناســـ
 املتوقعة غري القابلة للتحعيل.

 امللوانت الالزمة:تدين قيمة املوجودات وتكوين  -هـ

عتقاد اإلدارة، ال توجد . ابموجوداتيف ظل الظروف الراهنة اليت متر هبا اجلمهورية العربية الســـــورية، قامت اإلدارة بتقدير القيمة االســــــرتدادية لل
 ملشرات لتكوين ملوانت تدين إضافية.

 :م دأ االستمرارية -و

 ة الدويل طل ات معيار احملاســـ تاالســـتمرار يف العمل عل  أســـاس م دأ االســـتمرارية و لك حســـب مقامت اإلدارة بتقييم مدى قدرة الشـــركة عل  
 متر هبا دارة أنه وابلرغم من حالة عد  االســـــتقرار اليتات املالية والتشـــــغيلية. تعتقد اإلدارة بتقييمها عل  جمموعة من امللشــــر . اعتمدت اإل2رقم 

نظور. بناءا عليه ملاجلمهورية العربية السورية وحالة عد  اليقني املستق لية، فإن الشركة متتلك املوارد الكافية لالستمرار ابلعمل يف املدى املستق لي ا
 أ االستمرارية.عل  أساس م د املرحلية املوجزة املعلومات املاليةفقد مت إعداد 
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 يوازي النقدما و  النقد -5

ف  ات عار حمفوظة لدى م أقلأو  ودائع استحقاقها األصلي خالل فرتة ثالثة أشهرو  من النقد يف العندو  وحساابت جاريةهذا ال ند يتألف 
 :مالءة مالية ويقسم كما يلي

  (ة)غري مدقق 0302 حزيران 03 كما يف  
 اجملموع   عمالت أجن ية مبا      
   ل.س.   يعادل ل.س.   ل.س.  

  030243403   23003  030203293 النقد يف العندو 
 النقد لدى املعارف:

  73.8034833.77  735.93.7.3970  22038303734 حساابت جارية 
 استحقاقها األصلي ودائع ألجل 
  2344832.53994  23020308.3955  00538793309 أقلأو  خالل فرتة ثالثة أشهر  

  9320038.23392  8378239.53258  05338953900 إمايل النقد وما يوازي النقد
 

  )مدققة( 0303كانون األول   02كما يف   
 اجملموع   عمالت أجن ية مبا      
   ل.س.   يعادل ل.س.   ل.س.   

   9903779   23003   9923549 النقد يف العندو 
 النقد لدى املعارف:

  434483.073720  035.8353937.5  88332273948 حساابت جارية 
 ودائع ألجل استحقاقها األصلي 
  4803.533408  53775..0093  04039843.50 خالل فرتة ثالثة أشهر أو أقل  

  4390030733903  03838327.3773  2320533943253 إمايل النقد وما يوازي النقد

املرحلي  اآلخر الدخل الشاملالدخل و   ات فرتات إيداع أصلية أقل من ثالثة أشهر وتسجل إيرادات فوائدها ضمن بيانميثل بند ودائع ألجل ودائع 
 حزيران 03 املنتهية يف أشهر ستةالابلعمالت األجن ية خالل فرتة  %2379ابللرية السورية و %7323. بلغ متوسط أسعار الفائدة عل  الودائع املوجز

 (.)مدققة( 0303كانون األول   02خالل السنة املنتهية يف  ابلعمالت األجن ية %2380و ابللرية السورية %7320 )غري مدققة( )مقابل 0302
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 ألجل لدى معارف حمليةودائع  -.

 اآلخر ل الشاملالدخو  الدخلبيان يرادات فوائدها ضمن إتسجل و  ميثل هذا ال ند ودائع آجلة  ات فرتات استحقا  أصلية تزيد عن ثالثة أشهر
 .املرحلي املوجز

  )غري مدققة( 0302 حزيران 03 كما يف  
 اجملموع   عمالت أجن ية مبا      
   ل.س.   يعادل ل.س.   ل.س.   

  5329.34.53079  .532043502342  2390039.0. ودائع تستحق خالل سنة

 .2390039.0  532043502342.  5329.34.53079  
 

  )مدققة( 0303كانون األول   02كما يف   
 اجملموع   عمالت أجن ية مبا      
   ل.س.   يعادل ل.س.   ل.س.   

  0309230823355  ..030.2374039  093.073389 ودائع تستحق خالل سنة

 093.073389  030.2374039..  0309230823355  

 املنتهية يف أشــــــــــهر ســــــــــتةالخالل فرتة ابلعمالت األجن ية  %2305ابللرية الســــــــــورية و %8338بلغ متوســــــــــط أســــــــــعار الفائدة عل  الودائع اآلجلة 
 0303األول  كانون  02 ابلعمالت األجن ية خالل السنة املنتهية يف %2354ابللرية السورية و %7388)مقابل )غري مدققة(  0302 حزيران 03 

 )مدققة((.
 
 من خالل الدخل الشامل اآلخر موجودات مالية حمددة عل  أساس القيمة العادلة -7

 حسب سعر إغال  سو  دمشق لألورا  ددة عل  أساس القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخراحملالية املوجودات لقد مت تسجيل معظم امل
رة دعد  القو  أورا  مالية فعالةسو  يف حني بعض استثمارات الشركة األخرى مت تسجيلها بسعر التكلفة لعد  وجود  0302 حزيران 03 املالية يف

 عل  تقدير التدفقات النقدية لتحديد القيمة العادلة.
  كانون األول  02كما يف      حزيران 03 كما يف   
   )مدققة( 0303      )غري مدققة( 0302   
  ل.س.     ل.س.   

   830300.3.58    2327.30503004  بداية الفرتة / السنةكما يف   الرصيد
 موجودات مالية حمددة عل  أساس القيمة العادلة شراء
   04030003790    030,325,008  من خالل الدخل الشامل اآلخر  

 بيع موجودات مالية حمددة عل  أساس القيمة العادلة 
 (  242308.3324) (  704,.40,78) من خالل الدخل الشامل اآلخر 

   07033783797    05.30.534.7  التغري يف القيمة العادلة 

   2327.30503004    23590384.3035  لفرتة / السنةاهناية كما يف الرصيد  
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 عمالء مدينون -8

 يتكون هذا ال ند مما يلي:
  كانون األول  02كما يف       حزيران 03 كما يف   
   )مدققة( 0303     )غري مدققة( 0302   
  ل.س.     ل.س.   

   3244..20.32    028,949,207  عمالء مدينون 
 (  0034.93422) (  00,4.9,422) ملونة ديون مشكوك يف حتعيلها 

   295,479,70.    2203.9.3700  

 تتلخص حركة ملونة ديون مشكوك يف حتعيلها كما يلي: 
 للسنة املنتهية يف     أشهر ستةاللفرتة    
 األول كانون  02     حزيران 03املنتهية يف    
   )مدققة( 0303     )غري مدققة( 0302   
  ل.س.     ل.س.   

   0034.93422    0034.93422  السنةالفرتة / الرصيد كما يف بداية  

  0034.93422    0034.93422  الفرتة / السنة هنايةالرصيد كما يف  
 
  ات عالقة التعامالت مع أطراف -9

 ك ار املسامهني والشركات  ات امللكية والسيطرة املشرتكة.   ،أعضاء جملس اإلدارةمن املدراء، اإلدارة العليا،   ات العالقةتتألف األطراف 
 : ات العالقةفيما يلي األرصدة املدينة والدائنة مع األطراف 

 بيان الوضع املايل املرحلي املوجز: -أ
  كانون األول  02كما يف       حزيران 03 كما يف   
   )مدققة( 0303      )غري مدققة( 0302   
  ل.س.     ل.س.   

 أطراف  ات عالقة – مم دائنة  
 (  08532733504) (  789,235,900) عمليات إعادة ومني  –شركة اخلليج للتأمني  

  (789,235,900  ) (08532733504  ) 
 فيما يلي ملخص التعامل مع أطراف  ات عالقة:

 والدخل الشامل اآلخر املرحلي املوجز: بيان الدخل -ب 
  )غري مدققة( حزيران 03أشهر املنتهية يف  ستةلفرتة ال      

   2030     0303  
  ل.س.     ل.س.    
    230553523     4583535  أقساط التأمني  
  0238293.92     300033.7.  رواتب وأتعاب اإلدارة 

 عالقة هي غري منتجة أو خاضعة لفوائد.إن رصيد الذمم الدائنة ألطراف  ات 
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 فوائد مستحقة وأرصدة مدينة أخرى -32
 يتكون هذا ال ند مما يلي:

  كانون األول  02كما يف       حزيران 03 كما يف   
   )مدققة( 0303      )غري مدققة( 0302   
  ل.س.     ل.س.   

   28383.3742    07,374,990  فوائد مستحقة 
    43.073042   58,395,098  مدفوعة مس قاا نفقات  
   234803493    03.,234,.  دفعات مقدمة للموظفني 
   0435343.92    07,353,3.0  *مدينة أخرىأرصدة  
  .923820348    000,027,843  شركة إدارة النفقات الط ية 
    5403308     540,308  سلف ضري ة ريع رؤوس األموال املتداولة 
   0.0,285,940    242377.3.77   

)غري  0302 حزيران 03 لرية سورية كمايف 28323.3448يتضمن بند أرصدة مدينة أخرى رصيد مدين لشركة الوساطة املالية مب لغ وقدرا  *
 )مدققة((. 0303كانون األول   02لرية سورية كما يف  2835353749مقابل )مدققة( 

 
 االحتياطيات الفنية واصسابيةحعة معيدي التأمني من  -22

 مما يلي:هذا ال ند يتكون 

  )غري مدققة( 0302 حزيران 03 كما يف  
 حعة معيدي التأمني من   حعة معيدي التأمني من   حعة معيدي التأمني  
  اجملموع   وي ي لغ عنهامطال ات حدثت    مطال ات قيد التسوية   غري مكتس ةمن أقساط   

  ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.  فرع التأمني:
  083,.9,54  -   -   083,.9,54 اصياة )احتياطي حسايب(

  257,525,408  977,437,.2  220,277,802  07,0.3,033 اصريق
  883.0335.3  8,200,382  54,250,870  0.30403.37 ال حري بضائع

  30,578.,28.  87,090.,83  507,925,085  -  ال حري أجسا  سفن
  2330003239  230903490  2,530,994  7340.3.00 شامل السيارات
  7530883747  938033072  .5,4.8,47.  -  إلزامي السيارات

  0,708,492  588,739  -   0,209,780 اهلندسي
  BBB  -  4,9.2,80.  744,074  5,73.,233التغطيات املعرفية 

  003,730   50,025  -   078,487 خيانة األمانة
  02,320,828  0,552,395  27,337,033  234553400 نقل األموال 

  78,840.,09  -   78,840.,09  -  العحي
  09.,422  244,8.9  -   7.3,..0 السفر

 75382732.0  800,8.7,42.  2023382373.  2330337..3084   
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  )مدققة( 0303كانون األول   02كما يف   
     التأمني منحعة معيدي         
 مطال ات حدثت    حعة معيدي التأمني من   حعة معيدي التأمني  
  اجملموع   وي ي لغ عنها   مطال ات قيد التسوية   من أقساط غري مكتس ة  
  ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.  

 فرع التأمني:

  830273503  -   -   830273503 اصياة )احتياطي حسايب(
  20335703593  25348.3853  23030433779  22384539.2 اصريق

  49340.3954  430573034  0933483.88  2.330339.0 ال حري بضائع
  03930323093  4330403.47  0.839573.40  -  ال حري أجسا  سفن

  3.8737.3.  4553070  03.4030.4  035893204 شامل السيارات
  7033903340  -   7033903340  -  إلزامي السيارات

  983053.  2233053  -   5883333 اهلندسي
   53530.   233040  -    5532.3 السرقة

  BBB 23.0.3424  530323882  7833080  73.383577التغطيات املعرفية 
  .009329   523977  -   0773029 ةخيانة األمان
  2038493290  23.393395  2337073033  5203798 نقل األموال 

  0038983599  -   0038983599  -  العحي
  2300338.8   9.3248  -   232043703 السفر

 4038.73888  50.38223097  .0303232.8  .0039833050  
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 املوجودات الثابتة املادية )بعد تنـزيل االستهالك املرتاكم(  -02

 تتلخص حركة املوجودات الثابتة املادية كما يلي:
     مشاريع               حتسينات   حتسينات    
  اجملموع   امل اين   قيد التنفيذ   األراضي   السيارات   معدات املكتب   أاثث ومفروشات   م اين مملوكة   م اين مستأجرة   
  ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س    ل.س    ل.س   ل.س   ل.س   ل.س   

 الكلفة التارخيية:
 230573.903090  59237303.73  03939993944  20333333333  203.3.3005  22438523775  0335043747  27030.83478  53.083554 0303كانون الثاين   2الرصيد كما يف 

  2732823053  -   933253.53  -   -   843933.  -   734833833  -  إضافات
  -   03.37003495 (.02839.5359)  -   -   233.3.3.52  235003453  2303333  -  حتويالت

 الرصيد كما يف
 2307438743740  798340732.5   493998  20333333333  203.3.3005  .20.3240300  0033583297  27939523078  53.083554 )مدققة( 0303كانون األول   02  

  0983333  -   -   -   -   0983333  -   -   -  إضافات
 ( 453333)  -   -   -   -  ( 453333)  -   -   -  االست عادات

 الرصيد كما يف 
 2307530073740  798340732.5   493998  20333333333  203.3.3005  .20.349.300  0033583297  27939523078  53.083554 )غري مدققة( 0302 حزيران 03  

 املرتاكم: االستهالك
 ( 04532303032) ( 4437.83702)  -   -  ( 2235303075) ( 7038403258) ( 2833853524) ( 9030.43379) ( 53.083554) 0303كانون الثاين   2يف كما الرصيد  

 ( .403222337) ( 2038.73.92)  -   -  ( 9.3.33.) ( 23390034.3) ( 232303350) ( 2735003070)  -  إضافات، أع اء السنة 
 الرصيد كما يف

 ( 08830203077) ( 573.0.3420)  -   -  ( 2032993875) ( 8037.43.28) ( 29328735.7) ( 239378.3052) ( 53.083554) )مدققة( 0303كانون األول   02  
 ( 00,050,545) ( 7,984,070)  -   -  ( 048,033) ( 5,595,720) ( .9.,.40) ( 8,997,5.4)  -  إضافات، أع اء الفرتة 

   73533  -   -   -   -    73533  -   -   -  االست عادات
 يف كما الرصيد  

 ( 022,558,400) ( 84.,03.,5.)  -   -  ( 20,548,275) ( 89,050,802) ( 24,0.0.,29) ( 228,780,925) ( 53.083554) )غري مدققة( 0302 حزيران 03  
 العافية: القيمة الدفرتية

 يف  كما  الرصيد
  9,002..,9.0  482,.700,83   493998  20333333333  58,353  07,240,495  0,440,904  2,2.7,0.0.  -  )غري مدققة( 0302 حزيران 03  

 الرصيد كما يف
  ..230..98.3  74337933750   493998  20333333333   43.3053  4030783738  038733.03  7332.43907  -  )مدققة( 0303كانون األول   02  
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 املوجودات غري امللموسة )بعد تنزيل اإلطفاء املرتاكم( -02

 :مما يليهذا ال ند يتكون 
  جتمعات التأمني     
  اجملموع   املوحدلزامي اإل   برامج املعلوماتية  
  ل.س.   ل.س.   ل.س.  

 :التكلفة التارخيية

  083.503402  2039883808  43580..253 0303كانون الثاين   2يف كما الرصيد  

   043533.  -    043533. اإلضافات

  0930773902  2039883808  2.30893380  )مدققة(0303األول كانون   02الرصيد كما يف 

  0930773902  2039883808  2.30893380 (ة)غري مدقق 0302 حزيران 03 يفكما الرصيد  

 :املرتاكم اإلطفاء

 ( 0735403080) ( 2039883808) ( 2435543444) 0303كانون الثاين   2يف كما الرصيد  
 (  40739.0)   -   (  40739.0) اإلضافات، أع اء السنة

 ( 0739723045) ( 2039883808) ( 2439803437) )مدققة(0303كانون األول   02الرصيد كما يف 
 (  293,453)   -   (  293,453) ، أع اء الفرتةضافاتاإل

 ( 95.,08,2.2) ( 2039883808) ( 25,270,857) )غري مدققة( 0302 حزيران 03 يفكما الرصيد  
 :صايف القيمة الدفرتية

  .00,.2,22  -   .00,.2,22 )غري مدققة( 0302 حزيران 03 يفكما الرصيد  

  .2303.3.7  -   .2303.3.7 )مدققة( 0303كانون األول   02الرصيد كما يف 
 
 الدائنة عادة التأمنيإو  التأمني حساابت شركات -42

 حساابت شركات اصسابية ابإلضافة إىلو  ميثل هذا ال ند أرصدة جممدة عل  شركات إعادة التأمني ملقابلة حعة معيدي التأمني من اإلحتياطيات الفنية
 اليت تتلخص مبا يلي:و  إعادة التأمني اجلارية

 مستحقات شركات إعادة التأمني.  -

 حساابت جممدة ملعيدي التأمني عن االحتياطي التقين )سنة واحدة(.  -

 أشهر(. 0حساابت جممدة ملعيدي التأمني عن مطال ات حتت التسوية )  -

 أشهر(. 0ي ي لغ عنها )و  تدة ملعيدي التأمني عن مطال ات حدثحساابت جمم -

من رصيد  %4العا  اصايل  ت لغ نس ة الفائدة املتفق عليها يفو  التفاقيات املعقودة معهاتقو  الشركة بدفع فائدة مدينة لشركات إعادة التأمني تتحدد يف ا
 .املرحلي املوجز والدخل الشامل اآلخر بيان الدخلتسجل يف و  هذا اصساابت تدفع للشركات عند حترير رصيدها
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 يتكون هذا ال ند مما يلي:
  كانون األول  02كما يف       حزيران 03 كما يف   
   )مدققة( 0303     )غري مدققة( 0302   
  ل.س.     ل.س.   

   030493894    7,539,0.4  شركات إعادة ومني حملية
   7.38543570.    .2,0.4,830,54  شركات إعادة ومني خارجية

  2,070,020,823    .83323434.7   

 
 االحتياطيات الفنية واصسابية -52

 مما يلي:هذا ال ند يتكون 
  )غري مدققة( 0302 حزيران 03 كما يف  

 مطال ات حدثت         
  اجملموع   وي ي لغ عنها   مطال ات قيد التسوية   إيرادات غري مكتس ة  

  ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.  فرع التأمني:
  099,303,.2  -   -   099,303,.2 اصياة
  .42,.042,55  05,780,288  272,872,478  40,930,753 اصريق

  7..,2.5,073  2.4,.04,.2  238,037,7.3  740,.43,82 ال حري بضائع
  08,042,877.  .0.,82,957  084,042,.54  -  ال حري أجسا  سفن

  332,083,.24  25,348,837  90,2.8.,53  83,0.3,035 شامل السيارات
  34,040,980.  03.,27,7.4  504,402,247  .50,348,02 إلزامي السيارات

  5,3.0,983  .799,57  -   4,0.4,434 اهلندسي
  BBB  -  7,.00,333  2,240,033  8,7.5,033التغطيات املعرفية 

  2,430..  234,400  -   973,.55 خيانة األمانة
  88,850.  ..238,7  -   .583,38 املسلولية املدنية
  08,200,848  4,590,333  03,333.,03  0,923,848 نقل األموال 

  0,900,084  98.,.00  890,233  .90,58.,0 اصوادث الشخعية
  95.,493,.52  -   57,350.,223  40.,435,800 العحي
  57,.0.8  0042,97  -   33.,444 السفر

 .53,.22,272  2,5.2,477,94.  2.4,207,259  0,07.,02.,07.  
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  )مدققة( 0303كانون األول   02كما يف   
 مطال ات حدثت         
  اجملموع   وي ي لغ عنها   مطال ات قيد التسوية   إيرادات غري مكتس ة  

  ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.  فرع التأمني:
  2035423038  -   -   2035423038 اصياة
  29339053524  0237943284  24530753339  00385.3002 اصريق

  9438943200  837243.38  5833973085  0833803209 ال حري بضائع
  02432733908  4339783828  07032903203  -  ال حري أجسا  سفن

  222350.30.5  838433995  58390939.8  4037553030 شامل السيارات
  58330533034  2432733324  5083.4.30.0  0735003908 إلزامي السيارات

  2309.3533  0033533  -   2327.3333 اهلندسي
  2083903   .02390  -   22.3994 السرقة

  BBB 030503807  73.003333  232403033  2033283207التغطيات املعرفية 
  583092.  2303957  -   5543404 خيانة األمانة

   42.3.28   53780.  -   0533805 املسلولية املدنية
  0237943598  037393333  2833.33333  233053598 نقل األموال 

  030.233.9  2.03029  8903233  230353753 اصوادث الشخعية
  0923.043448  -   .2283499330  07032053420 العحي
  0335.34.0  2.530.0  -   238923033 السفر

 42935.83308  2302930003883  993392357.  2370738803494  
 

 دائنون آخرون وم الغ مستحقة الدفع  -2.

 يتكون هذا ال ند مما يلي:
  كانون األول  02كما يف       حزيران 03 كما يف   
   )مدققة( 0303     )غري مدققة( 0302   
  ل.س.     ل.س.   

   05535403855    552,835,834  دائنون خمتلفون
   23320339.0    28,599,405  شركات إدارة النفقات الط ية

    2003333     04,333  فوائد مستحقة الدفع
   0535003.74    74,308,444  معاريف مستحقة الدفع

   43257..203    4,257..,20  ضرائب تكميلية وغرامات مستحقة الدفع

  .57,242,843    43039943.48   
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 ضري ة الدخل -72

لشركات التأمني اليت تطرح أكثر والذي حدد ضري ة األرابح  0335لعا   40حتتسب الشركة ملونة ضري ة الدخل وفقاا ألحكا  املرسو  التشريعي رقم 
  .دون أية إضافات ابملئة من صايف األرابح اخلاضعة للضري ة25مبعدل من أسهمها عل  االكتتاب العا   %53من 

عاد امل الغ غري اخلاضعة بس ب است  املرحلي املوجز اآلخر الدخل الشاملو  بيان الدخلللضري ة عن األرابح العافية الواردة يف  ةختتلف األرابح اخلاضع
  ، وهي كالتايل:للضري ة وإضافة امل الغ غري اجلائز تنـزيلها من الوعاء الضرييب

  )غري مدققة( حزيران 03أشهر املنتهية يف  ستةلفرتة ال    
    0302     0303  
  ل.س.     ل.س.    

  4348935573.29    38.033453744.  الفرتة ق ل الضري ةأرابح 
 يضاف:

   5375.3270    7,780,292  استهالك امل اين* 
 ينـزل:
 (  4344732323990) (  798,.755,87,.) أرابح غري حمققة انجتة عن تغريات أسعار العرف 
   -   (  20,070,852) ماليةإيرادات انمة عن توزيعات أرابح استثمارات  
 أرابح انجتة عن بيع موجودات مالية حمددة عل  أساس 
 (  083.073093) (  29738093030) القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  
    935743439  (  9532493927) اخلاضعة للضري ة األرابح/ )اخلسائر(  

   2340.32.2  (  2430703488) %25ملونة ضري ة الدخل بنس ة 
    .2403.2    -   من الضري ة( %23املسامهة الوطنية إلعادة اإلعمار )بنس ة 

    235793777  (  2430703488) ضري ة الدخلمعروف / )إيراد( 

 مت ختفيض م لغ استهالك امل اين ابلقيمة التأجريية. *

 يلي: كما  املوجودات الضري ية امللجلةتتلخص حركة 
  كانون األول  02كما يف       حزيران 03 كما يف   
   )مدققة( 0303     )غري مدققة( 0302   
  ل.س.     ل.س.   

  .493000344    50300037.9  السنة  الفرتة / الرصيد كما يف بداية
    039333000    2430703488  ري ة الدخلضإيراد 

   50300037.9    7349.3057.  الفرتة / السنةالرصيد كما يف هناية 
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 قروض وتسهيالت معرفية -82
 لرية سورية ملدة ثالث سنوات ابتداءا من اتريخ 03333333333ميثل بند قروض وتسهيالت معرفية قرض ممنوح من معرف حملي بقيمة 

نيسان  .2القرض. يتم تسديد القرض مبوجب دفعات شهرية اثبتة تستحق آخر دفعة بتاريخ عل  م لغ  %24ومبعدل فائدة سنوية  0328نيسان  .2
0302. 

قا  املعـــرف بتأجيل كافة األقســـاط املســـتحقة ملدة  0303آ ار  .0/  ن بتاريخ 05رقم  والتســـليفبناءا عل  أحكا  القرار العـــادر عن جملس النقد 
 .0302متوز  .2فقط، وعليه أص حت آخر دفعة تستحق بتاريخ ثالثة أشهر من استحقاقها األصلي وملرة واحدة 

 
 ملحقاهتاجور و أرواتب و  -29

 يتكون هذا ال ند مما يلي:
  )غري مدققة( حزيران 03أشهر املنتهية يف  ستةلفرتة ال    
    0302   0303  
  ل.س.   ل.س.    
  55393038.8    0,552,094.  رواتب وأجور
  034793333    48,333.,0  تعويض متثيل 

  .5398.3.4    204,075,.  التأمينات االجتماعية
  093.253092    52,040,9.7  مكافآت املوظفني

   200,.7.,.0.    23039843935  
 
 إدارية وعموميةمعاريف  -30

 يتكون هذا ال ند مما يلي:
  )غري مدققة( حزيران 03أشهر املنتهية يف  ستةلفرتة ال    
    0302   0303  
  ل.س.   ل.س.    

   9803033    0,435,833  قرطاسية ومواد ط اعة
  934003458    205,..28,5  كهرابء وماء وتدفئة

  7354033.2    03,038,225  صيانة
  534333333    0,733,333  أتعاب مهنية

   553833    -   تدريب
  530503723    24,224,833  محالت إعالمية

  0350330.0    0,2.8..,0  بر  وهاتفو بريد 
  230.23703    0,324,933  نقل وانتقال

  530093805    0,779,449  معاريف الط ابة
   3300..9    ..2,445,9  ومني

  73.073499    888,527,.  رسو  حكومية وغراماتو ضرائب 
  030043237    02,372.,9  معاريف أخرى

   85,53.,902    48383538..   
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 ة عن توزيعات أرابح استثمارات ماليةإيرادات انم -20

 يتكون هذا ال ند مما يلي:
  )غري مدققة( حزيران 03أشهر املنتهية يف  ستةلفرتة ال    
    3020   0303  
  ل.س.   ل.س.    

  -     2030703852  الشركة األهلية لعناعة الزيوت الن اتية

   2030703852     -  
 
 السهم األساسية واملخففة  رحبية -00

 يتكون هذا ال ند مما يلي:
  )غري مدققة( حزيران 03أشهر املنتهية يف  ستةلفرتة ال    
    3020   0303  
  ل.س.   ل.س.    

  4348739773840    387730283000.  الفرتة أرابحصايف 
  233.053333    233.053333  املتوسط املرجح لعدد األسهم

  400343     47308.   رحبية السهم األساسية واملخففة
 
 خرىأومعاريف فنية  التأمنيشراف عل  سو  هيئة اإلر  -00

 يتكون هذا ال ند مما يلي:
  )غري مدققة( حزيران 03أشهر املنتهية يف  ستةلفرتة ال    
    3020   0303  
  ل.س.   ل.س.   

  030403307  5,799,505 رسو  هيئة اإلشراف عل  التأمني
  2430093203  00,984,954 رسو  إدارية ملزودي اخلدمات الط ية
  033053899  9,257,300 رسو  إدارية جملمع التأمني اإللزامي

   0993802   923,8.9 رسو  صندو  متضرري حوادث السري
   2703033   2.2,033 معاريف اخل ري االكتواري

  533873.07  255,.8,85 رسو  فنية أخرى

  48,8.9,80.  0532773804  
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 التحليل القطاعي -40
 

 )غري مدققة( هي كالتايل: 0302 حزيران 03أشهر املنتهية يف  ستةلفرتة الإن التحليل القطاعي 
  العحي   ومني املرك ات   ال حري   

  السرقة   اصريق   اخلارجي   الداخلي   سيارات شامل   سيارات إلزامي   أجسا  السفن   نقل بضائع   اصياة    
  ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.    
  -   73.,7,237.  027,708,383  0.2,089,277  209,5.3,995  92,750,024  -   47,094,205  8..,8,350  إمايل األقساط املكتتب هبا

  -  ( 55.,..0) ( 4,880,040) ( 7,058,740) ( 20,850,830) (  233,.0)  -  ( 282,805) ( 029,.3.)   إلغاءات األقساط
  -   -   -  (  257,2.3)  -   -   -   -   -    اصسومات املمنوحة

  -   874,.7,20  -   -   -   -   -   802,.02,80  -    أقساط اإلعادة الواردة
  -  ( 53,599,509)  -   -   -   -   -  ( 09,905,295) ( 829,.2,73) املكتتب هبا )نسيب(حعة معيدي التأمني من األقساط 

  -   -   -   -  ( 53.,.20,89)  -   -  ( 24,720,007) ( 530,238) حعة معيدي التأمني من األقساط املكتتب هبا )اختياري(
  -  ( 7,3.0,999) ( 70.,29.,00) ( 55,833,334)  -   -   -  ( 4,932,039)  -  معيدي التأمني من األقساط املكتتب هبا )فائض(حعة 
  -  ( 0,508..,57) ( 70.,29.,00) ( 55,833,334) ( 53.,.20,89)  -   -  ( 59,548,742) ( 0,039,907) حعة معيدي التأمني من األقساط املكتتب هباإمايل 

  -   025,052,.2  279,005,3.5  098,270,073  222,823,540  92,707,224  -   29,093,093  5,007,400  هبا يف الفرتة اصاليةصايف األقساط املكتتب 
   .090,48  43,830.,59  3..,050,059  009,450,8.9  239,088,055  8,804,829.  -   220,008,524  04,790,982 02/20األقساط املكتتب هبا عن العا  الفائت 

   .090,48  00,8.2,827  244,092,335  93,800,588  85.,04,444  03,442,090  -   74.,08,333  5,204..,04 األقساط املكتتب هبا عن الربع املقابل من العا  الفائت
  -   875,.239,75  402,800,090  590,7.3,725  53,7.0.,033  203,203,543  -   972,..2.0,0  .27,575,03  شهر( 20)أقساط سنة فائتة 

 ( 2703247) ( 0032703250) ( 7730823850) ( 7033503524) ( 832303407)  239903572  -  ( 35243548..) ( 0.37043407) 02/20إمايل حعة املعيدين عن العا  الفائت 
 ( .273,73) ( 04,427.,24) ( 07,030,0.5) ( 27,559,300) ( 0,533,324) ( 787,.5.)  -  ( .0.,437,.2) ( 00,032,997) تالفائعن الربع املقابل من العا  إمايل حعة املعيدين 

 إمايل حعة املعيدين من األقساط عن
 (  2,442) ( 022,070,.7) ( 99,0.3.,80) ( 223,094,495) ( 29,533,370)  49,058.,0  -  ( 50.,55.,239) ( 00,057.,.)  شهر( 20سنة فائتة ) 

  -  ( 40,930,753) ( 2.837093057) ( .0073234308) ( 83,0.3,035) ( .50,348,02)  -  ( 740,.43,82) ( 099,303,.2)  الفرتةإمايل األقساط غري املكتس ة يف هناية 
  -   07,0.3,033  -   -   00.,.7,40  -   -   37.,040,.0  083,.9,54 الفرتة التأمني من أقساط غري مكتس ة يف هناية يحعة معيد

   22.3994  00385.3002  242304038.4  20237823548  4037553030  0735003908  -   0833803209  2035423038  ةالفرت  بدايةإمايل األقساط غري املكتس ة يف 
 (  5532.3) ( 22384539.2)  -   -  ( 035893204)  -   -  ( 2.330339.0) ( 830273503) بداية الفرتة التأمني من أقساط غري مكتس ة يف  يحعة معيد

   994,.22 ( 409,.03,34) ( 0730853490) ( 23530003708) ( 535,330,.0) ( 04,524,088)  -  ( 24.,20,704) ( 0,757,720)  إمايل التغيري يف احتياطي أقساط غري مكتس ة
   2,804. ( 4,500,293) ( 0730853490) ( 23530003708) ( 7,534..,02) ( 04,524,088)  -  ( 0,422,9.9) ( 2,408,9.0)  مكتس ة صايف التغيري يف احتياطي أقساط غري

   2,804.  22,780,2.2  25238493570  29038533500  83,240,309  .7,020,80.  -   978,402,.2  0,838,4.3   صايف أقساط التأمني
  -   074,908,.2  -   -    .27,00  -   -   497,855,.2  -    العموالت املق وضة

  -   0433.0  -   -   -   -   -   5,880,552  -    عمولة أرابح االتفاقيات
  -   -   -   -   -   030373303  -   -  ( 987,.40)    إيرادات أخرى
   23804.  08,390,250  25238493570  29038533500  83,2.3,075  .73,529,85  -   09,058,807  0,072,470   صايف اإليرادات
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 )غري مدققة( هي كالتايل: 0302 حزيران 03أشهر املنتهية يف  ستةلفرتة الإن التحليل القطاعي 
  اجملموع   نقل األموال   املسلولية املدنية   اصوادث الشخعية   خيانة األمانة   السفر   اهلندسي   التغطيات املعرفية   
  ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   

 954,944,959  93.,.5,70  972,903  43.,0,383  0.4,8.3  2,000,933  2,323..,23  -  إمايل األقساط املكتتب هبا
 ( 90.,07,002) (  03033)  -   -   -  ( 35.,040)  -   -  إلغاءات األقساط

 ( 257,2.3)  -   -   -   -   -   -   -  املمنوحةاصسومات 
  0839.03735  -   -   -   -   -   -   -  أقساط اإلعادة الواردة

 ( 20.,230,743) ( 0,8.7,295)  -   -  ( 200,403) ( 49,983.) ( 7,849,455)  -  حعة معيدي التأمني من األقساط املكتتب هبا )نسيب(
 ( 09,222,995)  -   -   -   -   -   -   -  األقساط املكتتب هبا )اختياري(حعة معيدي التأمني من 

 ( 230,984,475) ( 553,880)  -   -  (  05,444)  -  ( 2,304,2.5)  -  حعة معيدي التأمني من األقساط املكتتب هبا )فائض(
 ( 005,807,380) ( 0,428,377)  -   -  ( 257,874) ( 49,983.) ( 03.,8,870)  -  حعة معيدي التأمني من األقساط املكتتب هباإمايل 

  703,590,709  020,.0,02  972,903  43.,0,383  .98,.23  443,025  2,787,093  -  صايف األقساط املكتتب هبا يف الفرتة اصالية
  2,388,073,0.8  035.03995  8773388  0327.3053  2308.3385  030303495  039433333  8320033.8 02/20األقساط املكتتب هبا عن العا  الفائت 

  534,.093,53  2,302,0.5  098,834  7.7,583  058,503   7,495.  0,943,333  8,200,3.8 األقساط املكتتب هبا عن الربع املقابل من العا  الفائت
  .4,453,80..,2  7,077,203  2,453,024  4,489,023  2,090,405  095,.0,00  2,323..,23  -  شهر( 20أقساط سنة فائتة )

 ( 090,853,504) ( 2,809,204) (  20,934) (  04,558) ( 2,325,737) ( 2,082,977) ( 2,849,829) ( 537843908) 02/20إمايل حعة املعيدين عن العا  الفائت 
 ( 239,390,500) ( 00,353.) (  34.,8) (  03.,.2) ( 2.3,323) (  077) ( 2,829,735) ( 5,300,002) تالفائعن الربع املقابل من العا  إمايل حعة املعيدين 

 ( 403,594,375) ( 05,252.,4) (  5,033) (  27,908) ( 2,320,572) ( 2,902,583) ( 8,930,704) ( 37.,752) شهر( 20إمايل حعة املعيدين من األقساط عن سنة فائتة )
 ( 22,272.,53.) ( 0,923,848) ( .583,38) ( .90,58.,0) ( 973,.55) ( 33.,444) ( 4,0.4,434)  -  املكتس ة يف هناية الفرتةإمايل األقساط غري 

  75,827,2.0  2,455,400  -   -   078,487  7.3,..0  0,209,780  -  حعة معيدي التأمني من أقساط غري مكتس ة يف هناية الفرتة
  42935.83308  233053598  0533805  230353753  5543404  238923033  2327.3333  0,050,807 املكتس ة يف بداية الفرتةإمايل األقساط غري 

 ( 4038.73888) ( 5203798)  -   -  ( 0773029) ( 232043703) ( 5883333) ( 424,.0.,2) حعة معيدي التأمني من أقساط غري مكتس ة يف بداية الفرتة
 ( 002,340,200) ( 2,885,053) ( 009,052) ( .2,087,80) (  .0,50)  33.,.2,44 ( 0,388,434)  0,050,807 التغيري يف احتياطي أقساط غري مكتس ةإمايل 

 ( 298,390,859) ( 05.,940) ( 009,052) ( .2,087,80) (  .82,0)  43.,578 ( 00.,.50)  420,.0.,2 صايف التغيري يف احتياطي أقساط غري مكتس ة
  500,498,873  88.,2,070  79.,740  90,834.,2  8235,72  2,328,955  2,053,7.8  420,.0.,2 صايف أقساط التأمني
  587,089,.0  2,330,523  -   -    052,.4  -   0,747,039  -  العموالت املق وضة

  787,2.3,.  .873,54  -   -   -   -   -   -  عمولة أرابح االتفاقيات
  0,873,340  -   -   -   -   -   -   -  إيرادات أخرى
  578,740,0.0  0,047,744  79.,740  90,834.,2  .9250,3  2,328,955  0,998,377  420,.0.,2 صايف اإليرادات
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 :/ اتبع)غري مدققة( هي كالتايل 0302 حزيران 03أشهر املنتهية يف  ستةلفرتة الإن التحليل القطاعي إليرادات ونتائج فروع التأمني 
  العحي   ومني املرك ات   ال حري   

  السرقة   اصريق   اخلارجي   الداخلي   سيارات شامل   سيارات إلزامي   أجسا  السفن   نقل بضائع   اصياة    
  ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.    

  -  ( 2,380,753) ( 4,008,387.) ( 022,505,590) ( 005,.07,55) ( 078,270,.2)  -  ( 24,333)  -    املطال ات املدفوعةإمايل 
  -   030,500  -   -   0,990,205  504,349  -    73333  -  حعة معيدي التأمني من إمايل املطال ات املدفوعة )نسيب(

  -   -   29,973,995  720,.00,24  -   -   -   -   -  (فائض اخلسارةاملطال ات املدفوعة )حعة معيدي التأمني من إمايل 
  -   030,500  29,973,995  720,.00,24  0,990,205  504,349  -    73333  -  إمايل حعة معيدي التأمني من إمايل املطال ات املدفوعة

  -  ( 882,028) ( 44,0.7,390) ( 278,088,882) ( 04,5.0,233) ( 25,744,204)  -  (  73333)  -    صايف املطال ات املدفوعة
  -  ( 272,872,478) ( 08,755,082) ( 82,932,772) ( 90,2.8.,53) ( 504,402,247) ( 084,042,.54) ( 238,037,7.3)  -   فرتةمطال ات قيد التسوية يف هناية ال

  -   220,277,802  22,258,509  28,503,030  2,530,994  .5,4.8,47.  507,925,085  54,250,870  -  الفرتةحعة معيدي التأمني من املطال ات قيد التسوية يف هناية 
  -   245,075,339  08.,49,528  8,983,098.  58,909,9.8  0.0,.4.,508  070,290,203  58,397,085  -   الفرتةمطال ات قيد التسوية يف بداية 

  -  ( 230,043,779) ( 20,747,709) ( 29,253,8.3) ( 40,0.4.,0) ( 70,390,340) ( 40.,0.8,957) ( 88.,09,348)  -  املطال ات قيد التسوية يف بداية الفرتة حعة معيدي التأمني من
  -  ( 4.9,.59,.0)  03,7.0,057 ( 20,902,070)  8,047,833  4,025,225 ( 070,290,202) ( 53,023,075)  -  إمايل التغري يف احتياطي املطال ات قيد التسوية

  -  ( 59,407.,.2)  28,274,257 ( 20,552,903)  238,403,. ( 0,439,450) ( 4,004,479) ( 05,235,292)  -   التغري يف احتياطي املطال ات قيد التسوية صايف
  -  ( 05,780,288)  -   -  ( 25,348,837) ( 03.,27,7.4) ( .0.,82,957) ( 2.4,.04,.2)  -  الفرتةاحتياطي حوادث مفرتضة وي ي لغ عنها يف هناية 

 مفرتضة حعة املعيدين من احتياطي حوادث
  -   977,437,.2  -   -   2,090,490  9,803,072  87,090.,83  8,200,382  -   الفرتةوي ي لغ عنها يف هناية   

   .02,90  02,794,284  -   -   8,843,995  24,273,324  43,978,828  38.,8,724  -  الفرتةاحتياطي حوادث مفرتضة ي ي لغ عنها يف بداية 
 حعة املعيدين من احتياطي حوادث مفرتضة 

 (  23,040) ( 853,.25,48)  -   -  (  455,070)  -  ( 47.,43,040) ( 4,057,034)  -   الفرتةوي ي لغ عنها يف بداية  
   .02,90 ( 0,988,334)  -   -  ( 037,820,.) ( .3.,0,594) ( 43,978,828) ( .7,502,55)  -   امايل التغري يف حوادث مفرتضة وي ي لغ عنها
   22,590 ( 0,497,447)  -   -  ( 530733590)  5..,005,. ( 05,270.) ( 90,7.5,77)  -   صايف التغري يف حوادث مفرتضة وي ي لغ عنها 

  -  ( 20,903,303) ( 02,303,003) ( 54,973,557) ( 00,9.3,742)  -   -  ( 20,724,895) ( 848,737)  العموالت املدفوعة ملندويب امل يعات
  -  ( 802,220)  -   -   -   -   -  ( 2,889,070)  -   إعادة التأمنيعموالت مدفوعة لشركات 

  -   -   -   -   -  ( 4,5.7,448)  -   -   -  عمولة االحتاد السوري لشركات التأمني إلدارته جتمع اإللزامي
 (  980) ( 0,937,550) ( 572,974,.)  0,589,932 (  089,507) ( 37.,2,227)  -  ( 728,302) ( 047,053)   معاريف ومينية أخرى

  -   -  ( 9,327,770) ( 24,9.7,280)  -   -   -   -   -  املدفوعة لشركات إدارة النفقات الط يةاألتعاب اإلدارية 
  -  ( 440,8.7) ( 2,077,208) ( 0,204,782) (  754,040) ( 553,0.0)  -  ( 04.,470) (  85.,44)   بدالت اهليئة

  -   -   -   -   -  ( 923,8.9)  -   -   -  حعة صندو  تعويض متضرري حوادث السري جمهولة الس ب
  -   -   -   -   -  ( 4,589,585)  -   -   -   حعة صندو  الرعاية االجتماعية

   23.,23 ( 44.,07,203) ( 74,393,309) ( 0.3,420,403) ( 4737093780) ( 0,780..,04) ( 52.,4,8.9) ( 70,79.,045) ( 2,243,740)   صايف املعاريف

   70,444 ( 9,308,490)  7737593540 ( 735.03898.)  00,403,590  370,.45,85 ( 52.,4,8.9) ( 024,9.5,.)  0,003,702  )خسائر( فروع التأمنيصايف أرابح / 
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  )غري مدققة( هي كالتايل/ اتبع: 0302 حزيران 03أشهر املنتهية يف  ستةلفرتة الإن التحليل القطاعي إليرادات ونتائج فروع التأمني 
  اجملموع   نقل األموال   املسلولية املدنية   اصوادث الشخعية   خيانة األمانة   السفر   اهلندسي   التغطيات املعرفية   
  ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   

 ( 003,993,908)  -   -  ( 285,233)  -   -   -   -  إمايل املطال ات املدفوعة
  .73,.0,70  -   -   -   -   -   -   -  معيدي التأمني من إمايل املطال ات املدفوعة )نسيب(حعة 

  50,227,737  -   -   -   -   -   -   -  (فائض اخلسارةحعة معيدي التأمني من إمايل املطال ات املدفوعة )
  854,420,.5  -   -   -   -   -   -   -  إمايل حعة معيدي التأمني من إمايل املطال ات املدفوعة

 ( 525,.0.4,20)  -   -  ( 285,233)  -   -   -   -  صايف املطال ات املدفوعة
 ( .2,5.2,477,94) ( 03,333.,03)  -  ( 8903233)  -   -   -  ( 73.003333) الفرتةمطال ات قيد التسوية يف هناية 

  .800,8.7,42  27,337,033  -   -   -   -   -   .4,9.2,80 الفرتةحعة معيدي التأمني من املطال ات قيد التسوية يف هناية 
  2302930003883  2833.33333  -    8903233  -   -   -   73.003333 الفرتةمطال ات قيد التسوية يف بداية 

 ( 822,097,.50) ( 23,707,033)  -   -   -   -   -  ( 530323882) الفرتةحعة معيدي التأمني من املطال ات قيد التسوية يف بداية 
 ( ..040,054,3) ( 20,5.3,333)  -   -   -   -   -   -  إمايل التغري يف احتياطي املطال ات قيد التسوية

 ( 45,297,947) ( 083,333,.)  -   -   -   -   -  ( 0433355) قيد التسويةصايف التغري يف احتياطي املطال ات 
 ( 2.4,207,259) ( 4,590,333) ( ..238,7) ( 98.,.00) ( 234,400) ( 042,970) ( .799,57) ( 232403033) الفرتةاحتياطي حوادث مفرتضة وي ي لغ عنها يف هناية 

  .202,382,73  0,552,395  -   -    50,025   244,8.9   588,739   744,074 الفرتةوي ي لغ عنها يف هناية  مفرتضة حعة املعيدين من احتياطي حوادث
  .993392357  037393333   53780.   2.03029   2303957   2.530.0   0033533  232403033 الفرتةاحتياطي حوادث مفرتضة ي ي لغ عنها يف بداية 

 ( 0303232.8.) ( 39,395.,2)  -   -  (  52,977) (  248,.9) ( 223,053) ( 783,080) الفرتةحعة املعيدين من احتياطي حوادث مفرتضة وي ي لغ عنها يف بداية 
 ( 5,305,580.) ( 2,884,333) (  40,980) ( 270,479) (  475) (  723,.7) ( .579,37)  -  امايل التغري يف حوادث مفرتضة وي ي لغ عنها
 ( 7,055,345) ( 940,333) (  40,980) ( 270,479) (  007) (  07,989) ( 27.,233) (  338,.0) صايف التغري يف حوادث مفرتضة وي ي لغ عنها

 ( 209,772,289) ( .2,070,77) (  70,057) ( 595,000) (  45,348) ( 294,024) ( 2,343,920) (  5,038) العموالت املدفوعة ملندويب امل يعات
 ( 0,723,084)  -   -   -   -   -   -   -  عموالت مدفوعة لشركات إلعادة التأمني

 ( 4,5.7,448)  -   -   -   -   -   -   -  التأمني إلدارته جتمع اإللزاميلشركات عمولة االحتاد السوري 
 ( 8,8.3,095) ( 035,004) (  72,907)  -  (  903) ( .000,00) (  23,474) (  073,.8) معاريف ومينية أخرى

 ( 00,984,954)  -   -   -   -   -   -   -  األتعاب اإلدارية املدفوعة لشركات إدارة النفقات الط ية
 ( 5,799,505) (  .04,43) (  5,800) (  28,484) (  2,593) (  .54,.) (  ..0,9.)  -  بدالت اهليئة

 (  923,8.9)  -   -   -   -   -   -   -  متضرري حوادث السري جمهولة الس بحعة صندو  تعويض 
 ( 4,589,585)  -   -   -   -   -   -   -  حعة صندو  الرعاية االجتماعية

 ( .537,780,75) ( .8,804,42) ( 290,239) ( .970,09) (  47,795) ( 452,385) ( 2,025,973) ( 0.7,742) صايف املعاريف

  .3.,73,959 ( 70.,.5,58)   549,573   703,438   4234,07   5.7,873  0,780,237  70.,2,058 أرابح / )خسائر( فروع التأمني يفصا
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 )غري مدققة( هي كالتايل: 0303حزيران 03لفرتة الستة أشهر املنتهية يف إن التحليل القطاعي 
  العحي   ومني املرك ات   ال حري   

  السرقة   اصريق   اخلارجي   الداخلي   سيارات شامل   سيارات إلزامي   أجسا  السفن   نقل بضائع   اصياة    
  ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.    

  .090348  2430203.57  24430923335  9030343293  0839883503  03345335.7  -   2232953855  0437393409  إمايل األقساط املكتتب هبا
  -  ( 593004)  -  ( 030833.30) ( 435403845) (  93274)  -  ( 003045) ( 443025)   إلغاءات األقساط

  -   -  ( 2243333) (  573033)  -   -   -   -   -    اصسومات املمنوحة
  -   937373094  -   -   -   -   -   2.380732.4  -    أقساط اإلعادة الواردة

 ( 2073933) ( 2238203944)  -   -   -   -   -  ( 20305.3853) ( .035903.3) حعة معيدي التأمني من األقساط املكتتب هبا )نسيب(
  -   -   -   -  ( 238303933)  -   -   -  ( 2937383092) حعة معيدي التأمني من األقساط املكتتب هبا )اختياري(

 (  .00383) ( 038233470) ( 07303030.5) ( 2735593300) ( 973224.) ( 5.3787.)  -  ( 033533787)  -  التأمني من األقساط املكتتب هبا )فائض(حعة معيدي 
 ( .273373) ( 243.043427) ( 3030.50730) ( 2735593300) ( 035333324) ( 5.3787.)  -  ( 2.34373.07) ( 0030323997) إمايل حعة معيدي التأمني من األقساط املكتتب هبا

  2023783  930073433  22733743743  70303730.5  0239443.72  .0937843.3  -   2235903307  030.03207  هبا يف الفرتة اصاليةصايف األقساط املكتتب 
   03375.  0.30303239  27530083.25  20239753525  735293723.  335033995.  -   4733373987  932293892 02/20األقساط املكتتب هبا عن العا  الفائت 

   03375.  .223.25337  8030053735  5830373027  0339253047  4.30743.30  -   0230873407  03.933920 األقساط املكتتب هبا عن الربع املقابل من العا  الفائت
   .090348  0835483853  00730793925  .2.43404358  7233493348  4435973785  -   5037023004  0333943230  شهر( 20)أقساط سنة فائتة 

 (  .09302) ( 2939303998) ( ..45323038) ( 0437523430) ( 2320.3274) ( 232023242)  -  ( 0033083973) ( 43.9.3548) 02/20إمايل حعة املعيدين عن العا  الفائت 
 (  023308) ( 53.793.09)  -   -   -   -   -  ( 203.833028) ( 033993944) تالفائعن الربع املقابل من العا  إمايل حعة املعيدين 

 إمايل حعة املعيدين من األقساط عن
 ( 2783984) ( .083848377) ( 70303.3202) ( .503023340) ( 03.0.3288) ( 237773908)  -  ( 3089..0437) ( 0438983.32)  شهر( 20سنة فائتة ) 

 ( 22.3994) ( 2534293543) ( ..94399735) ( 5379.3724.) ( 0834293.29) ( 2738093224)  -  ( 2034033039) ( 0..837.53)  الفرتةإمايل األقساط غري املكتس ة يف هناية 
   5532.3  73.503000  -   -   70232.3  -   -   30403709.  325333.2. الفرتة التأمني من أقساط غري مكتس ة يف هناية يحعة معيد

   043803  2335033844  235303032.8  7932853039  0733373884  0430203097  -   2237523997  3.733.74.  الفرتة بدايةإمايل األقساط غري املكتس ة يف 
 (  203425) ( 532983523)  -   -   -   -   -  ( 34043583.) ( 434203032) بداية الفرتة التأمني من أقساط غري مكتس ة يف  يحعة معيد
 (  9032.4) ( .438983.9)  2330353.30  2030883595 ( 234223705)  30703080.  -  ( 23.783020) ( 033943988) يري يف احتياطي أقساط غري مكتس ةإمايل التغ
 (  493429) ( 034443974)  2330353.30  2030883595 ( 933575.)  30703080.  -  ( 237593250) ( 0583008) يري يف احتياطي أقساط غري مكتس ةصايف التغ

   7030.2  .3790340.  20730833040  8.359539.3  .023054339  0.32573889  -   938003884  033343899   صايف أقساط التأمني
   493003  034493202  -   -   .045327  -   -   439303339  434383805   العموالت املق وضة

  -   -   -   -   -    53  -   0933049 ( 243.39)    إيرادات أخرى
  2023582  2330423557  20730833040  8.359539.3  0234993070  0.32573909  -   25330.3240  30993225.   صايف اإليرادات

 
  



 

 - 34 - 

 )غري مدققة( هي كالتايل: 0303حزيران 03املنتهية يف لفرتة الستة أشهر إن التحليل القطاعي 
  اجملموع   نقل األموال   املسلولية املدنية   اصوادث الشخعية   خيانة األمانة   السفر   اهلندسي   التغطيات املعرفية   
  ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   

  07235773028  2330230.5  4353729   7.73583  0583503  2893285  039433333  835493003 إمايل األقساط املكتتب هبا
 ( 73.353070)  -  (  3925.)  -   -  ( 2023.93)  -  ( 4273050) إلغاءات األقساط

 (  2723033)  -   -   -   -   -   -   -  اصسومات املمنوحة
  0.35043558  -   -   -   -   -   -   -  أقساط اإلعادة الواردة

 ( 0433783.35) ( 5233.00)  -   -  ( 20930.2) (  077) ( 234733333) ( 3304..433) حعة معيدي التأمني من األقساط املكتتب هبا )نسيب(
 ( 0235223092)  -   -   -   -   -   -   -  حعة معيدي التأمني من األقساط املكتتب هبا )اختياري(

 ( 5035303.43) ( 2023428) (  83.35) (  2.3.03) (  033753)  -  (  0493735) ( 9.73087) التأمني من األقساط املكتتب هبا )فائض(حعة معيدي 
 ( .2393390350) ( 003352.) (  83.35) (  2.3.03) ( 2.33322) (  077) ( 238293735) ( 533003002) إمايل حعة معيدي التأمني من األقساط املكتتب هبا

  082304237.8  0893024  0933299   75339.3   983539   73228.  232033095  033983747 صايف األقساط املكتتب هبا يف الفرتة اصالية
  50530233757  037473553  483305.  033303225  23.833093  230303805   79537.5  830753083 02/20األقساط املكتتب هبا عن العا  الفائت 

  05734723092  5873575  0553539   4023073  4.53083   0473503   79537.5  -  األقساط املكتتب هبا عن الربع املقابل من العا  الفائت
  833743.73..  032823043  923003.  030093405  234703503   9003793  039433333  2.34373048 شهر( 20أقساط سنة فائتة )

 ( 24833903447) ( .23743327) (  233839) (  003422) ( 233.43000) (  7273027) (  5343330) ( 530423290) 02/20إمايل حعة املعيدين عن العا  الفائت 
 ( 003.003485) ( 0903788)  -   -  ( 0003.42) ( 0373004) (  0973880)  -  تالفائعن الربع املقابل من العا  إمايل حعة املعيدين 

 إمايل حعة املعيدين من األقساط عن
 ( 00435.03498) ( 033783409) (  293424) (  533302) ( 9923590) (  52330.3) ( 239053805) ( 2330743524) شهر( 20سنة فائتة ) 

 ( 3550..05.33) ( .23070349) ( 07.3500) ( 234303.55) ( 5893420)  -  ( 2327.3333) ( 35.03909.) إمايل األقساط غري املكتس ة يف هناية الفرتة
  0537003355  053505.  -   -   0943738  -    5883333  030823473 حعة معيدي التأمني من أقساط غري مكتس ة يف هناية الفرتة

  072387.3343  233993303  0593024  2303238.9  .70322.   4083033   .028303  030233220 إمايل األقساط غري املكتس ة يف بداية الفرتة
 ( 2933403740) ( 5493539)  -   -  ( 00.33.3) (  0953257) (  2593250) ( 23.553357) حعة معيدي التأمني من أقساط غري مكتس ة يف بداية الفرتة

  2538393488 ( .270347) (  273028) ( .032378)   803734   4083033 (  8573.94) ( 030503807) إمايل التغيري يف احتياطي أقساط غري مكتس ة
  0034873832 (  8734.3) (  273028) ( .032378)   423050   2403240 (  4083847) ( 23.0.3424) صايف التغيري يف احتياطي أقساط غري مكتس ة

  030370935.9  0323754  0703882   5493274  20938.2   02330.2   923448.  234703000 صايف أقساط التأمني
  .2532.0328  2803428  -   -    .4.320  -   4093203  234523242 العموالت املق وضة

   0753.93  -   -   -   -   -   -   -  إيرادات أخرى
  02932.83445  4843270  0703882  4 549327  2853997   02330.2  232033578  039003474 صايف اإليرادات
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 :/ اتبع)غري مدققة( هي كالتايل 0303حزيران 03لفرتة الستة أشهر املنتهية يف إن التحليل القطاعي إليرادات ونتائج فروع التأمني 
  العحي   ومني املرك ات   ال حري   

  السرقة   اصريق   اخلارجي   الداخلي   سيارات شامل   سيارات إلزامي   أجسا  السفن   نقل بضائع   اصياة    
  ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.    
  -  ( 437903053) ( 9030373009) ( 5.30793980)   0243408 ( 033.2.3.20)  -  (  03533)  -    إمايل املطال ات املدفوعة

  -   0309.3.05  -   -  ( 09534.9)  238933484  -    23753  -  )نسيب(حعة معيدي التأمني من إمايل املطال ات املدفوعة 
  -   -   04300.3380  037.03057  -   -   -   -   -  حعة معيدي التأمني من إمايل املطال ات املدفوعة )اختياري(

  -   0309.3.05  04300.3380  037.03057 ( 09534.9)  238933484  -    23753  -  إمايل حعة معيدي التأمني من إمايل املطال ات املدفوعة
  -  ( 0309.3.05) ( 739723057.) ( .50352.370) (  823302) ( 08370.3209)  -  (  23753)  -    صايف املطال ات املدفوعة

  -  ( 24439203050) ( 3..2.3.783) ( 2033403253) ( 52332734.8) ( 2234573032.) ( 07032903203) ( 38.3..5430)  -   مطال ات قيد التسوية يف هناية الفرتة
  -   23730803.38  35233202.  2034523847  030053.40  .903732379  0.839573.40  .073209300  -  حعة معيدي التأمني من املطال ات قيد التسوية يف هناية الفرتة

  -   24735243955  2430393.05  2.37823224  .54388.307  0438073077.  9438043037  00327.3975  -   مطال ات قيد التسوية يف بداية الفرتة
  -  ( 23933873959) ( 2030003294) ( 30933098.) ( 030033240) ( 9.35.03903) ( 9030.43077) ( 2233843085)  -  حعة معيدي التأمني من املطال ات قيد التسوية يف بداية الفرتة

  -   03.303.30 ( 030.93305)  0370739.4  038.83838  .203073327 ( 27830573920) ( 0033893885)  -  ايل التغري يف احتياطي املطال ات قيد التسويةإم
  -   7973050 ( 932823388)  2338993420  038.43038  935393350 ( 037.43547) ( 2.33443944)  -  التغري يف احتياطي املطال ات قيد التسوية صايف

 (  .02390) ( 0237083003)  -    -  ( 73.503.03) ( 27370237.3) ( 4339783828) ( 832433309)  -  احتياطي حوادث مفرتضة وي ي لغ عنها يف هناية الفرتة
 حعة املعيدين من احتياطي حوادث مفرتضة

   233040  2.33903092  -   -    4803847  -   4330403.47  433.93099  -   وي ي لغ عنها يف هناية الفرتة 
   .43.5  0032083723  2432453000  2733353022  830003942  0332983270  2430053200  035053599  -  احتياطي حوادث مفرتضة ي ي لغ عنها يف بداية الفرتة

 حعة املعيدين من احتياطي حوادث مفرتضة

 (  03008) ( 2.30.03907) ( 832.43004) ( 0330.3809) ( 4843500)  -  ( 2433343.42) ( 239073075)  -   وي ي لغ عنها يف بداية الفرتة  
 (  273083)  0933093  2432453000  2733353022  5833002  0347.3420 ( .0.37503.8) ( 43.243403)  -  امايل التغري يف حوادث مفرتضة وي ي لغ عنها يف بداية الفرتة
 (  930.5)  2283854  539833988  2039.83070  5793.45  0347.3420 ( 4243.83) ( .03470343)  -  صايف التغري يف حوادث مفرتضة وي ي لغ عنها يف بداية الفرتة

 (  83953.) ( 030033827) ( 0039043823) ( 2..2335053) ( 437583440)  -   -  ( 037993.20) ( 530253523)  العموالت املدفوعة ملندويب امل يعات
  -  ( .23074309)  -   -   -   -   -  ( 239293775)  -   عموالت مدفوعة لشركات إعادة التأمني

  -   -   -   -   -  ( 235273953)  -   -   -  عمولة االحتاد السوري لشركات التأمني إلدارته جتمع اإللزامي
 (  002) ( 230783977)  -   -  ( 2983700) ( 037853749) (  203720) ( 0903809) ( 0043358)   معاريف ومينية أخرى

  -   -  ( 39.93003.) ( 730.93933)  -   -   -   -   -  األتعاب اإلدارية املدفوعة لشركات إدارة النفقات الط ية
 (  23755) ( 2403272) (  .304..8) (  5443942) ( 9..03.3) ( 2803.48)  -  ( 2.83334) ( 2473993)   بدالت اهليئة

  -   -   -   -   -  ( 0993802)  -   -   -  حعة صندو  تعويض متضرري حوادث السري جمهولة الس ب
  -   -   -   -   -  ( 235273949)  -   -   -   حعة صندو  الرعاية االجتماعية

 (  833292) ( 35973783.) ( 23039423740) ( 4539893440) ( 8333922) ( 0033443792) ( 032923943) ( 003.993003) ( 535873558)   صايف املعاريف
   423093  03.403777  0430083599  433.3.3527  033.9830.2  2032203248 ( 032923943) ( 83.703288)  8223557  صايف أرابح / )خسائر( فروع التأمني
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  )غري مدققة( هي كالتايل/ اتبع: 0303حزيران 03لفرتة الستة أشهر املنتهية يف إن التحليل القطاعي إليرادات ونتائج فروع التأمني 
  اجملموع   نقل األموال   املسلولية املدنية   اصوادث الشخعية   خيانة األمانة   السفر   اهلندسي   التغطيات املعرفية   
  ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   

 ( 28035933747)  -   -  (  43533)  -   -   -   -  إمايل املطال ات املدفوعة
  038903093  -   -   -   -   -   -   -  حعة معيدي التأمني من إمايل املطال ات املدفوعة )نسيب(

  0739993009  -   -   -   -   -   -   -  املدفوعة )اختياري(حعة معيدي التأمني من إمايل املطال ات 
  0238903709  -   -   -   -   -   -   -  إمايل حعة معيدي التأمني من إمايل املطال ات املدفوعة

 ( 2523.983328)  -   -  (  43533)  -   -   -   -  صايف املطال ات املدفوعة
 ( .232923259328) ( 2833.33333)  -  ( 9393075)  -   -   -  ( 73.003333) الفرتةمطال ات قيد التسوية يف هناية 

  50532883274  2337073033  -   -   -   -   -   530323882 حعة معيدي التأمني من املطال ات قيد التسوية يف هناية الفرتة
  99037343.09  938.33333  -    8903233  -   -   -   73.003333 مطال ات قيد التسوية يف بداية الفرتة

 ( 04530043209) ( 3.073033.)  -   -   -   -   -  ( 43554..53) حعة معيدي التأمني من املطال ات قيد التسوية يف بداية الفرتة
 ( 72973454354) ( 830333333)  -  (  273075)  -   -   -   -  إمايل التغري يف احتياطي املطال ات قيد التسوية
 ( 735333530) ( 432333333)  -  (  273075)  -   -   -  ( 4.03.70) صايف التغري يف احتياطي املطال ات قيد التسوية

 ( 23338033.43) ( 037393333) (  523853) (  2753457) ( 2233525) (  93084.) ( 0033533) ( 230033552) احتياطي حوادث مفرتضة وي ي لغ عنها يف هناية الفرتة
 حعة املعيدين من احتياطي حوادث مفرتضة

  035903783.  23.393394  -   -    553057   083073   2233053   7833080 وي ي لغ عنها يف هناية الفرتة  
  23035.03872  234793333   483.30   2533004  20.3300   933087   593.80  232403033 احتياطي حوادث مفرتضة ي ي لغ عنها يف بداية الفرتة

 ( 4539743088) ( 9943395)  -   -  (  03322.) (  503792) (  093842) ( 8493.80) حعة املعيدين من احتياطي حوادث مفرتضة وي ي لغ عنها يف بداية الفرتة
  237403002 ( 230033333) (  03048) (  053000)   253537   023330 ( 2.33828) (  873052) امايل التغري يف حوادث مفرتضة وي ي لغ عنها يف بداية الفرتة
  2930.33.00  ( 253332.) (  03048) (  053000)   73750   53480 (  833439) ( 25.3.50) صايف التغري يف حوادث مفرتضة وي ي لغ عنها يف بداية الفرتة

 ( 5334823938) ( 00432.0) (  573377) ( 2893440) (  073042) (  93284) ( 4423333)   -  العموالت املدفوعة ملندويب امل يعات
 ( 530893007)  -   -   -   -   -   -  ( .03395305) عموالت مدفوعة لشركات إلعادة التأمني

 ( 235273953)  -   -   -   -   -   -   -  عمولة االحتاد السوري لشركات التأمني إلدارته جتمع اإللزامي
 ( 533883707) ( 2003793)  -   -  (  23.58)  -  (  03805) (  5732.5) ينية أخرىمعاريف وم

 ( 2430093203)  -   -   -   -   -   -   -  األتعاب اإلدارية املدفوعة لشركات إدارة النفقات الط ية
 ( 030403307) (  3207.) (  03090) (  43.35) (  23552) (  435) (  273.43) (  483790) بدالت اهليئة

 ( 0993802)  -   -   -   -   -   -   -  حعة صندو  تعويض متضرري حوادث السري جمهولة الس ب
 ( 235273949)  -   -   -   -   -   -   -  حعة صندو  الرعاية االجتماعية

 ( .0033725375) ( 933835337) (  03728.) ( 0423345) (  003.97) (  43237) ( 5423884) ( 038033508) صايف املعاريف
  9834503.89 ( 435943938)  02332.0   0383209  2503033   03.3254   5783.94   .230390 صايف أرابح / )خسائر( فروع التأمني
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  عل  النحو التايل: مدقق( )غري حزيران 03 حىتلزامي قساط التأمني اإلأتتوزع 
  0302   0303  
  ل.س.   ل.س.  

  0939803308  92338.38.9 داخليلزامي اإل
  4583055   433045. بطاقة برتقالية

 9237073224  0334423090  
 
 املسامهني حقو  يف التغريات بيان -50

 يتكون هذا ال ند مما يلي:
 الفرتة  أرابح     مكاسب غري               
 ناجتة عنالققة احملغري      انجتة مرتاكمة حمققة               
  تغريات أسعار العرف     تغريات أسعار العرف عن     احملققة رتاكمةاملرابح األ     احملققةالفرتة  أرابح     
   ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.     

   -     2372230303097    73.803000.    -   0303كانون الثاين   2الرصيد كما يف 
   4344732323990   -     -     4338753849  )غري مدققة( 0303حزيران 03 يف املنتهيةستة أشهر أرابح ال

   4344732323990   2372230303097    73.803000.    4338753849  )غري مدققة( 0303حزيران 03الرصيد كما يف 
  -     -   ( 2037.03985)   -   ختعيص احتياطي قانوين

 ( 4,447,232,990)   4344433003037    24235033270  ( 43,875,849) )مدققة( 0303كانون األول   02ختعيص أرابح السنة املنتهية يف 
   -     325530053734.    29534533403    -   )مدققة( 0303كانون األول   02الرصيد كما يف 

  798,.755,87,.    -     -     20234423404  )غري مدققة( 0302 حزيران 03يف  املنتهيةستة أشهر أرابح ال
   798,.755,87,.    325530053734.    29534533403    20234423404  )غري مدققة( 0302 حزيران 03الرصيد كما يف 
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 كفاية رأس املال -.0

  0338كانون األول   22 لك متاشياا مع تعليمات هيئة اإلشراف عل  التأمني العادرة يف و  ت ع الشركة سياسة إلدارة رأس املالت
من  %253تتدىن نس ة املالءة )كفاية رأس املال( لدى الشركة عن  ( حول حتديد كفاية األموال اخلاصة. يشرتط هذا القرار أالا 023/233)قرار رقم 

 رأس املال املتوفر.
 يتم احتساب نس ة املالءة كما يلي:

  كانون األول  02كما يف       حزيران 03 كما يف   
   )مدققة( 0303     )غري مدققة( 2003   
  ل.س.     ل.س.   

   233.035333333    233.035333333  رأس املال املكتتب به
   22438243978    22438243978  احتياطي قانوين

 ددة احملالية املموجودات للالتغري املرتاكم يف القيمة العادلة 
   8435203505.    94338783330  عل  أساس القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

   29534533403    295,453,403  األرابح املرتاكمة احملققة
   325530053734.    255,005,734,.  مكاسب غري حمققة مرتاكمة انجتة عن تغريات أسعار العرف

  -     20234423404  احملققةأرابح الفرتة 
  -     798,.755,87,.  الناجتة عن تغريات أسعار العرفالفرتة غري احملققة  أرابح

   8302035303.07    .25304.3287300  إمايل رأس املال املتوفر
   78339.33253    2323934043578  إمايل رأس املال املطلوب 

  %23350     %23080   س املال )%(أنس ة كفاية ر 
 
 املخاطر وإدارةلقيمة العادلة ا  -70

 :لة للموجودات واملطلوابت املاليةالقيمة العاد -أ

 .ملرحلي املوجزا بيان الوضع املايلال يوجد فـر  جوهري بني القيمة الدفرتيـة والقيمة العادلة للموجودات واملطلوابت املالية املوقوفة بتاريخ 

 :إدارة خماطر التأمني -ب

 خماطر التأمني 

بعة  املطلوابت التأمينية. ميكن إلدارة خماطر التأمـني مـن خالل متاقيمة أو  إن خماطر التأمني هي املخاطر اليت يولدها عد  التأكد من حدوث، توقيت
 اجلديد، متابعة صحة التسعري ومتابعة املطال ات الفعلية مقابل املطال ات املتوقعة. نتاجتكوين اإلو  كمية

ة عقد التأمني، ملكدة نظراا إىل ط يعت ع  لك من مطال ات  ات قيم غري ما يو  يعترب اخلطر مبوجب أي عقد ومني احتمال حتقق حدث ملمن عليه
 ابلتايل ال ميكن توقعه.و  يكون حتقق هذا اخلطر مفاجئاا 
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مـة املذكورة حتت بند تسديدات املنافع القيو  إن اخلطر األساسي الذي تواجهه شركات التأمني مبوجب عقودها التأمينية هو أن تفو  املطال ات الفعلية
عليه  ري قابلة للتأمني، بناءا غأو  االكتتاب أبخطار سيئةو  حتمال تسعري غري مالئم لألخطار ووضع األقساط غري املناس ةاملطلوابت التأمينية إضافة إىل ا

التقديرات ع من سنة إىل أخرى عن املنافو  م الغ املطال اتو  هتا تتعدى امل الغ اليت كانت مقدرة وختتلف األرقا  الفعليةاملنافع وحدا و  فإن تواتر املطال ات
 املتوقعة.

د طـورت الشركة اسرتاتيجية أي من تكويناهتا وق  أضف إىل  لك أنه كلما تنوعت احملفظة التأمينية، كلما كانت أقل عرضة للتأثر ابلتغريات اليت تطرأ عل
بغية ختفيض نس ة التغري يف  خطارضمن كل فئة من تلك الفئـات لتوسيـع قاعـدة األو  االكتتاب بعقود التأمني لتنويع األخطار التأمينية اليت تق ل هبا

 النتيجة املتوقعة.

تضـع الشركة و  معاجلة اصوادث معـاجلة فعـالةو  معاهدات إعادة ومني  ات فئة ممتازةو  الشركة أخطارها من خالل اسرتاتيجية اكتتاب سليمةتدير 
 األسس االكتتابية اليت توفر املعايري املالئمة الختيار األخطار.

 ،%3377عل  فروع التأمني ابلشكل التايل: فرع اصياة  0302 حزيران 03أشهر املنتهية يف  ستةلفرتة الوقد توزعت احملفظة التأمينية 
 ،%00330العحي اخلارجي  ،%0.3.4 الداخلي ، العحي%20332، سيارات شامل %9349إلزامي ، سيارات %8327بضائع  ال حري /
 ، خيانة %3322لسفر ا، %3، التغطيات املعرفية %3السرقة ، %3300، اصوادث الشخعية %2323اهلندسي ، %73.5اصريق 
 .%3359، نقل األموال %3323، املسلولية املدنية %3330األمانة 

 ،%300.عل  فروع التأمني ابلشكل التايل: فرع اصياة  0303حزيران 03لفرتة الستة أشهر املنتهية يف وقد توزعت احملفظة التأمينية 
 ،%0.398 اخلارجي العحي ،%.0030 الداخلي ، العحي%8380، سيارات شامل %7383، سيارات إلزامي %7327ال حري / بضائع 

 ، %3330لسفر ا، %0338، التغطيات املعرفية %3337السرقة ، %3303، اصوادث الشخعية %3375، اهلندسي %322.اصريق  
 .%.330، نقل األموال %3323، املسلولية املدنية %3337خيانة األمانة 

 خماطر إعادة التأمني
ه يف ابقي  لك كما هو معمول بو  قامت الشركة  برا  عقود إعادة ومني مع شركات أخرى، لتقليص املخاطر املالية النامة عن املطال ات الك رية،

 شركات التأمني.

يف وط يعة االشركة بتقييم الوضع املايل لشركة إعادة التأمني املتعاقدة معها ويتمحور اهتمامها حول األخطار االئتمانية النامة عن التوزع اجلغر  تقو 
 األنشطة والفعاليات لشركات إعادة التأمني.

 طار،عار منافسة ومتكنها من االحتفاظ ابصد األمثل من األخيف معاهدات إعادة ومني اليت توفر هلا القدرة عل  مواجهة األخطار أبس الشركة دخلت
 اجلاهزة. وجوداتمع األخذ بعني االعت ار املوارد املالية كرأس املال واالحتياطيات وحجم حمفظة األورا  املالية وامل

 ركة.هو االحتفاظ بنس ة سيولة عالية للش يتناسب مع القواعد العملية ومقياس املقارنة العا ، واألكثر أمهية، اإن حجم املخاطر احملتفظ هب

 وفاءىت يف حال عد  حإن عقود إعادة التأمني ال حتل الشركة من التزاماهتا جتاا امللمن هلم. وت ق  الشركة ملتزمة جتاا امللمن هلم ابصعة املعاد ومينها 
 التأمني ابلتزاماهتا. إعادة شركة

 

 السو  خماطر  -ـج

د  أسعار صرف العمالت مبا فيها املخاطر النامة عن عأو  الفوائدأو  اإليرادات النامة عن املوجوداتأو  ،التغريات يف قيمةهذا املخاطر من تنشأ 
املطلوابت.و  التطابق بني املوجودات
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 خماطر السيولة -د
فإن الشركة لغاية، اخماطر السيولة تتمثل ابلتأكد من توفر سيولة كافية لإليفاء اباللتزامات املرتت ة عل  الشركة عند استحقا  أية دفعة. هلذا  إدارةإن 

  لك بشكل دوري.و  املطلوابت عل  حد سواءو  تقو  بقياس التدفق النقدي املتوقع ابلنس ة للموجودات
 دات واملطلوابت وفقاا للفرتة املتوقعة السرتدادها أو تسويتها.اجلدول التايل حتليل املوجو  ي ني

  )غري مدققة( 0302 حزيران 03 كما يف   
  اجملموع   أكثر من سنة   لغاية سنة   
 ل.س.   ل.س.   ل.س.   

 املوجودات 
  9320038.23392  -   9320038.23392  النقد وما يوازي النقد 

  5329.34.53079  -   5329.34.53079  ودائع ألجل لدى معارف حملية
 موجودات مالية حمددة عل  أساس 

   23590384.3035  -   23590384.3035 القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
  259,990,9.4  -   259,990,9.4  موجودات حمتفظ هبا بغرض ال يع

  .295,479,70  -   .295,479,70  عمالء مدينون
  2,709,940,784  -   2,709,940,784 شركات التأمني وإعادة التأمني املدينةحساابت 

  0.3,0.7,930  -   0.3,0.7,930  أرصدة مدينة أخرى
  3084..2330337  -   3084..2330337  حعة معيدي التأمني من االحتياطيات الفنية واصسابية

  0533333333  0533333333  -  وديعة جممدة لعاحل هيئة اإلشراف عل  التأمني

  .2930203700300  0533333333  .2930883700300  جمموع املوجودات 
 املطلوابت 

  2,070,020,823  -   2,070,020,823 حساابت شركات التأمني وإعادة التأمني الدائنة
  .580,3.9,09  -   .580,3.9,09   مم دائنة ودائنون خمتلفون

  789,235,900  -   789,235,900   ات عالقة أطراف-دائنة مم 
  .07,.02,.0,07  -   .07,.02,.0,07  االحتياطيات الفنية واصسابية

  857,994,.  -   857,994,.  معرفيةقروض وتسهيالت 

  5,307,5.0,099  -   5,307,5.0,099  جمموع املطلوابت 

  24308.32593907  0533333333  2430.232593907  فجوة السيولة
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  ) مدققة( 0303كانون األول   02كما يف    
  اجملموع   أكثر من سنة   لغاية سنة   
 ل.س.   ل.س.   ل.س.   

 املوجودات 
  4390030733903  -   4390030733903  النقد وما يوازي النقد 

  0309230823355  -   0309230823355  ودائع ألجل لدى معارف حملية
 موجودات مالية حمددة عل  أساس 

  2327.30503004  -   2327.30503004 القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 

  259399039.4  -   259399039.4  موجودات حمتفظ هبا بغرض ال يع
  2203.9.3700  -   2203.9.3700  عمالء مدينون

  85235973873  -   85235973873 حساابت شركات التأمني وإعادة التأمني املدينة
  22.30273277  -   22.30273277  أرصدة مدينة أخرى

  0039833050.  -   0039833050.  حعة معيدي التأمني من االحتياطيات الفنية واصسابية
  0533333333  0533333333  -  وديعة جممدة لعاحل هيئة اإلشراف عل  التأمني

  .2330993489303  0533333333  .2330743489303  جمموع املوجودات 
 املطلوابت 

  83323434.7.  -   83323434.7. حساابت شركات التأمني وإعادة التأمني الدائنة
  07830073974  -   07830073974   مم دائنة ودائنون خمتلفون

  08532733504  -   08532733504   ات عالقة أطراف-دائنة مم 
  2370738803494  -   2370738803494  الفنية واصسابيةاالحتياطيات 

  4.34803847  -   4.34803847  معرفيةقروض وتسهيالت 

  .030073973303  -   .030073973303  جمموع املطلوابت 

  7327235293333  0533333333  7324.35293333  فجوة السيولة

  خماطر التسليف -ه

 تت ع م ادئ جتاا الشركة. إن متابعة خماطر التسليف هي من مسلولية الشركة اليت مإمكانية املدينني من الوفاء ابلتزاماهتتتمثل خماطر التسليف بعد  
خاصة و  تلك املخاطرالتنويع يف خماطر التسليف يف كافة أقسا  الشركة املعرضة لو  توجيهية صارمة وخذ بعني االعت ار معدل التعنيف األدىن للمقرتضني

 االستثمارات وإعادة التأمني.قسمي 
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 معدل الفائدة خماطر -و

ابت اخلاضعة اليت هلا وثري م اشر عل  املوجودات املنتجة للفوائد واملطلو و  من التغريات اليت حتدث يف معدالت الفوائد السوقية املخاطرتنشأ هذا 
 .قيمة الفوائدو  للفوائد

 خماطر العمليات -ز

 شخا  فشل اإلجراءات التط يقية الداخلية واألأو  التأثريات السل ية عل  العمل الناجتة عن عد  صحةأو  اخلسارةإن خماطر العمليات هي خماطر 
عن أحداث خارجية. تتم إدارة خماطر العمليات من خالل هيكلية تتطلب حتديد املخاطر وطر  تقييمها حبسب وثريها أو  الداخلية للشركة واألنظمة

 طيط السنوية.سرتاتيجية حتدد وتتابع من خالل عملية التخطر  تقييم  اتية ملتابعة فعالية هذا اإلجراءات. إن املخاطر اال من خاللو  ونس ة حدوثها
 العمالت األجن ية خماطر -ح

 .لعرفااخلسائر يف حال حدوث تغري معقول يف أسعار  الشركة  عداد حتليل اصساسية ملراق ة أثر التغريات عل  صايف األرابح أو تقو 

 هذا املخاطر من احتمال أن التقل ات يف أسعار صرف العمالت قد تلثر عل  قيمة املوجودات واملطلوابت املالية. تنشأ

 املالية كما يلي: موجودات واملطلوابتالدفرتية لل القيمة تتلخص
  املطلوابت   املوجودات   
  كانون األول  02كما يف     حزيران 03 كما يف   كانون األول  02كما يف     حزيران 03 كما يف   
  )مدققة( 0303   )غري مدققة( 2030   )مدققة( 0303   )غري مدققة( 2003   
 ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   

  88.35403082  050,894,708  3055307.3503.  950,.80,04.,9 دوالر أمريكي 
  0305.3233   40,008  235.037343700  0,344,049,704 يورو 
  -   -   038333208  -  جنيه اسرتليين 
  0930943008  72,833.,79  -   -  دينار كوييت 

مقابل اللرية السورية. حتليل اصساسية  %23بنس ة  التايل حتليل حساسية الشركة لتغريات أسعار صرف العمالت األجن ية املذكورة أعالا اجلدول يظهر
 يتضمن فقط األرصدة  ات العفة النقدية ابلعمالت األجن ية:

  واخلسائر عل  األرابحاألثر    
  كانون األول  02كما يف       حزيران 03 كما يف   
  )مدققة( 0303     )غري مدققة( 3020   
  ل.س.     ل.س.   

   54.38703024    900,345,000  دوالر أمريكي
   25.330438.0    42.,034,403  يورو

    0833320    -   جنيه اسرتليين
 (  039093400) (   7,9.7,283) دينار كوييت
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 بيان التدفقات النقدية -80

 تتوزع فروقات أسعار العرف اليت مت است عادها من بيان التدفقات النقدية كما يلي:
  )غري مدققة( حزيران 03أشهر املنتهية يف  ستةلفرتة ال   
   0302     0303  
  ل.س.     ل.س.   

   330043780..    88434543.04  حساابت شركات التأمني وإعادة التأمني املدينة
   0330338833083    035033.7539.7  ودائع ألجل لدى معارف حملية

  -      032083.24  عمالء مدينون
 (  0.9353.3599) (  0973.053200 )  ات عالقة أطراف- مم دائنة 

 (  00.34043750) (  4.432483393 ) حساابت شركات التأمني وإعادة التأمني الدائنة 
 (   032573330) (  28233783587 ) دائنون آخرون وم الغ مستحقة للدفع

 
 أحداث الحقة -90

كأسهم لزايدة رأس   0303عادقة عل  توزيع أرابح عن عا  متت امل 0302حزيران  03خالل اجتماع اهليئة العامة غري العادية للشركة املنعقدة بتاريخ 
 من رأس املال اصايل. %273.5يعادل لرية سورية أي ما  28735333333املال بقيمة 

، وعل  موافقة هيئة األورا  0302آب  .2/  اتريخ 803التأمني مبوجب الكتاب رقم  حعلت الشركة عل  موافقة هيئة اإلشراف عل الحقاا، 
 .0302آب  00إ. . اتريخ -/  2202واألسوا  املالية السورية مبوجب قرار جملس املفوضني رقم 

اصة واصفظ الشركة العادر عن مركز املقمت نشر إعالن إىل مسامهي الشركة، وستوزع األسهم كأسهم جمانية عل  املسامهني املسجلني يف سجل مسامهي 
 كلا حبسب نس ة مسامهته يف رأس املال.  0302أيلول  .املركزي كما هم يف هناية يو  االثنني الواقع يف 

 
 املالية املعلوماتاملوافقة عل   -03

 .0302أيلول  29 املالية املرحلية املوجزة يف املعلوماتوافق رئيس جملس اإلدارة عل  إصدار 


