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 للتأمني الكويتية السورية الشركة
 شركة مسامهة مغفلة عامة

 املوجزة املرحلية املالية املعلوماتت حول إيضاحا
 )غري مدققة( 0303 أيلول 03أشهر املنتهية يف  تسعةلفرتة ال

   
 
 

  الشركة وغايتها  سيس -1

سوا ، وفقا  للمر 0336شراط  6/ا.و. بتاريخ 10عامة،  سست بقرار رائسة جملس الوزراء رق   شركة مسامهة مغفلةللتأمني  الكويتيةالشركة السورية 
 وتعديالته. 1949لعاا  149قانون التجارة رق  و  ،0334لعاا  68واملرسوا التشريعي رق   0335لعاا  40التشريعي رق  

 . 0336 آب 08بتاريخ  14735سجلت الشركة يف السجل التجاري حملافظة دمشق حتت الرق  
 .0336 تشرين األول 13الاادر بتاريخ  133/  44لسورية تللقرار رق  ل  التأمني احازت الشركة عل  الرتخيص مبزاولة املهنة من  يئة اإلشراف ع

 وقد سجلت الشركة يف السجل اخلاا لشركات التأمني لدى  يئة اإلشراف عل  التأمني.
الالذقية  -محص -يف كل من احملافظات )حلبع و د نشاط الشركة ليشمل فر وميتغاية الشركة مزاولة أعمال التأمني املراشرة يف كافة فروع التأمني، 

 وطرطوس(.
 .0310أاير  08مت إدراح أسه  الشركة يف سو  دمشق لألورا  املالية بتاريخ 

 من أسه  الشركة. %08396الكويت -نكتلك شركة اخلليج للتأمني ش.ا.ك.
 للتأمني. الكويتيةالسورية بناء الشركة  –تنظي  مشال العسكري –املزةالعنوان 

 
 املالية الدولية اجلديدة واملعدلة تطريق معايري التقارير - 0

( وجلنة إعداد IASBقامت الشركة بتطريق  يع املعايري والتفسريات املعدلة واجلديدة الاادرة عن جملس معايري احملاسرة الدولية ) ،يف الفرتة ادالية
 .0303كانون الثاين   1حملاسرية اليت تردأ من للفرتات ا شركة( التابعة للمجلس واليت ختص وتسري عل  نشاطات الIFRICالتقارير املالية )

 ي يطرأ أي تعديل عل  املعلومات املالية املرحلية املوجزة جراء تطريق  ذمل املعايري وتفسرياهتا.
 
 السياسات احملاسرية -0

 إعداد املعلومات املالية املرحلية املوجزة والسياسات احملاسرية

"التقارير املالية املرحلية". إن السياسات  04وفقا  للمعيار احملاسيب الدويل رق   0303 أيلول 03 يف كما  ملوجزة املرفقةلية اإعداد املعلومات املالية املرح مت
ملالية املدققة ا احملاسرية املترعة وطر  االحتساب املستخدمة يف إعداد املعلومات املالية املرحلية املوجزة تتفق مع تلك املستخدمة يف إعداد الرياانت

 .0319كانون األول   01 للسنة املنتهية يف
ادلة من خالل الدخل ددة عل  أساس القيمة العاحمل اليةامل وجوداتتلستثناء امل كلفة التارخييةتإعداد املعلومات املالية املرحلية املوجزة عل  أساس ال مت

هر املعلومات املالية . تظ، واليت تظهر بقيمتها العادلةألرتلح أو اخلسائرمن خالل احملددة عل  أساس القيمة العادلة وجودات املالية ااملو  الشامل اآلخر
 .املرحلية املوجزة تلللرية السورية )ل.س.(، العملة التشغيلية للشركة وعملة االقتااد

لمعايري الدولية للتقارير املعدة وفقا  لو  ةاملالية السنوي رياانتات واإليضاحات املطلوبة للإن املعلومات املالية املرحلية املوجزة ال تتضمن كافة املعلوم
 ال نكثل تللضرورة مةشرا  عل  النتائج املتوقعة للسنة املنتهية  0303 أيلول 03أشهر املنتهية يف  تسعةلفرتة الاملالية، كما أن نتائج أعمال الشركة 

 .0303كانون األول   01 يف
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وجب ترتيب تقرييب ترعا  مب املعلومات املالية املرحلية املوجزةعة كل منها ومت ترويرها يف مت تانيف ادساتلت يف املوجودات واملطلوتلت حسب طري
 لسيولتها النسرية من األعل  سيولة إىل األقل سيولة.

 إن أ   السياسات احملاسرية ملخاة أدانمل:

 :التأمني عقود -أ

 من وذلك( له املةمن) اينالث الفريق تايب قد حمددة خماطر بتغطية( لتأمنيا شركة) األول الفريق مبوجره يتعهد عقد عن كناية  و التأمني عقد إن
 التأمني عقود ل ع األقساط تعترب. له املةمن عل  سلرا   ويةثر يايب قد الذي( عليه املةمن اددث) حمدد مستقرلي حدث عن التعويض خالل
 .الروالص إصدار عند إيرادات

 احتساب يت و  التأمني ل ع اإلشراف  يئة لدى مقرول اكتواري خرري رأي عل  بناء   ادياة عل  تللتأمني املتعلق ادسايب االحتياطي احتساب يت 
 الشامل الدخلو  بيان الدخل يف كهيرادات واملسجلة املستحقة غري األقساط قيمة ملقابلة التأمني عل  اإلشراف  يئة لتعليمات وفقا   الفين االحتياطي

 :هبا املكتتب األقساط حج  من التالية للنسب وفقا   حيتسب و و. املرحلي املوجز اآلخر
 كانون األول  01كما يف    أيلول 03كما يف    
   0303   0319  
   %   % 
 05   05  الرحري النقل  مني 
 133   133  سفرال  مني 
 43   43  التأمني فروع تلقيو  العامة التأمينات 
 43   43  للسيارات إلزامي  مني 
 63   43  الاحي لتأمنيا 
 133   133   طويلة آلجال  مينات 
 63   63  ادوادث الشخاية 

 :التأمني عقود التزامات -ب

 املرحلي املوجز املايل الوضع يانب بتاريخ التسوية حتت والزالت للشركة بلغت مطالرات من ةانجت التسوية حتت املطالرات جتامل التأمني عقود التزامات
 :يلي كما التأمني عل  شرافاإل  يئة لتعليمات وفقا   احتساهبا ويت . عنها يرلغ وي حدثت مطالرات إىل تلإلضافة

  تلملئة من اخلسارة املقدرة  133 مطالرات عن حوادث حتت التسوية -
 :(IBNRمطالرات حدثت وي يرلغ عنها ) -

تلملئة من قيمة  735ئة من قيمة مطالرات حتت التســــــوية أو تلمل15 أكربأيهما   يع فروع التأمني عدا التأمني الاحي واإللزامي
 .تتب هبا لكل فرع من فروع التأمنياألقساط املك

وبناء  عل  تعمي   يئة اإلشراف  0315ابتداء  من الرياانت املالية اخلتامية لعاا  اإللزاميالتأمني 
، يت  0315تشـــــــــــــــرين الثــاين  05/ا املةرخ بتــاريخ 1399عل  التــأمني رق  

التغري يف احتيـاطي قيـد التســـــــــــــــوية تلملئـة من قيمـة 15أيهمـا أكثر حتســـــــــــــــاب ا
)إ ايل احتياطي قيد التســــوية حمتجز آلخر املدة مطروحا  منه إ ايل احتياطي 

 هبا تبتلملئة من قيمة األقساط املكت 735أو قيد التسوية املفرح عنه أول املدة( 
 .العائدة لنفس السنة
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 سنوات ثالثة ملدة حتجازملا فيت  للسيارات اإللزامي التأمني فرع عدا واحدة سنة ملدة التأمني فروع جلميع عنها يرلغ وي حدثت مطالرات احتجاز يت 
 .0317 تشرين األول 1ابتداء  من 

 :التأمني إعادة عمليات  -ح

 التأمني ةإعاد شركات وحاة التأمني إعادة شركات من املقروضة والعمولة األقساط من التأمني إعادة شركات حاة احتساب الشركة اعتمدت لقد
 .الشركات  ذمل حساتلت يف وسجلت معها معقودة اتفاقيات أساس عل  عنها يرلغ وي تدثح اليت املطالراتو  التسوية وحتت املدفوعة املطالرات من

 ادسايب:و  حاة معيدي التأمني من اإلحتياطي الفين -د

 لإلحتياطي العائدة لفعليةا املرالغ وإ ايل هل  املقدمة الفعلية اإلسنادات أساس عل  ادسايبو  الفين ياطياإلحت من التأمني معيدي حاة احتساب يت 
 . ادسايبو  الفين

 :يلي كما اهبااحتس ويت  املرحلي املوجز املايل الوضع بيان يف مدينة كذم  ادسايبو  الفين اإلحتياطي من التأمني معيدي حاة إظهار يت 

   تلملئة من اخلسارة املقدرة  133 حوادث حتت التسوية مطالرات عن -
 (IBNR) عنها يرلغ وي مطالرات حدثت -

مطــالرــات حتــت حاـــــــــــــــة معيــدي التــأمني من  تلملئــة من قيمــة15أيهمــا أكثر   يع فروع التأمني عدا التأمني الاحي واإللزامي
لكل فرع  نةأقســاط إعادة التأمني العائدة لنفس الســ تلملئة من 735التســوية أو 

 من فروع التأمني.
وبناء  عل  تعمي   يئة اإلشراف  0315ابتداء  من الرياانت املالية اخلتامية لعاا  اإللزاميالتأمني 

، يت  0315تشـــــــــــــــرين الثــاين  05/ا املةرخ بتــاريخ 1399عل  التــأمني رق  
التغري يف احتياطي قيمة حاـــــــة املعيد من تلملئة من 15أيهما أكثر احتســـــــاب 

التســــــــــــوية )إ ايل احتياطي قيد التســــــــــــوية حمتجز آلخر املدة مطروحا  منه قيد 
أقســــــــاط  تلملئة من735أو إ ايل احتياطي قيد التســــــــوية املفرح عنه أول املدة( 

 إعادة التأمني العائدة لنفس السنة.

 فيت للسيارات  لزاميإلا التأمني فرع عدا واحدة سنة ملدة التأمني فروع جلميع عنها يرلغ وي حدثت مطالرات حاة معيدي التأمني من احتجاز يت 
 .0317 تشرين األول 1ابتداء  من  سنوات ثالثة ملدة احتجازمل

 :املدفوعة املطالرات - ـ

تحقة سسرتدادات املتظهر املطالرات املدفوعة اليت نكثل التعويضات املسددة خالل السنة والتعويضات املتوجرة داملي عقود التأمني بعد تنـزيل اال
 سرتدادات املستحقة عن املطالرات املدفوعة عند حتايلها.عنها. تقوا الشركة بقيد اال

 :الفوائد إيرادات -و

 لدى الودائع ل ع املكتسرة الفوائد وتتضمن املرحلي املوجز اآلخر الشامل الدخلو  بيان الدخل يف ستحقا اال أساس عل  الفوائد إيرادات تقيد
 .املطرقة الفائدة ونسرة املرلغ أساس عل  حتتسب واليت املاارف
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 :املوجودات واملطلوتلت املالية -ز

 ة لألدوات املالية.عندما تارح الشركة طرفا  يف الشروط التعاقدي املرحلي املوجزة املطلوتلت املالية يف بيان الوضع املايلو  االعرتاف تلملوجودات يت 
ر الذم  طاء التأمني بقيمتها االمسية بعد تنـزيل مةوانت مناسرة للقي  غري القابلة للتحايل املتوقعة. تظهوسو  الوكالءو  الذم  املدينة وذم  العمالء تظهر

 الدائنة وذم  شركات إعادة التأمني بقيمتها االمسية.

 :النقد يوازي وما النقد  -ح

 أقل(.أو  ة أشهرأشهر )ثالث ةثالثالتتعدى  اليت الجل األ ذا الرند النقد وادساتلت اجلارية والودائع ألجل ذات االستحقاقات قارية  يتضمن

 :األجنرية العمالت حتويل  - ط

يت  خ العملية. ىل اللرية السورية تلستعمال أسعار الارف السائدة يف اتريإاجلارية خالل السنة تللعمالت غري اللرية السورية يت  حتويلها  عملياتلاإن 
 حلية املوجزة.املعلومات املالية املر تلت املالية بتلك العمالت عل  أساس أسعار الارف السائدة يف اتريخ إعادة حتويل أرصدة املوجودات واملطلو 

 فيت  حتويلها عل  أساس سعر الارف التارخيي. سامهنياملوجودات واملطلوتلت غري املالية وحقو  امل أرصدةأما 
 .املرحلي املوجز خروالدخل الشامل اآل بيان الدخلالعمليات يف خسائر فروقات الارف الناجتة من جراء  ذمل أو  يت  قيد أرتلح

 أسعار صرف العمالت األجنرية كما يلي: بلغت
 كانون   01كما يف      أيلول 03 كما يف   
  9103األول    0303   
 ل.س.   ل.س.   
  406   13056  دوالر أمريكي

  488360   1470366   يورو
 
 لعدا اليقني يف التقدير: األساسية واملاادر مةاهلا اسريةاحمل التقديرات -4

 غري للموجودات واملطلوتلت الدفرتية تللقيمة متعلقة وافرتاضـــات تقديرات تســـتعمل أن الشـــركة إدارة عل  احملاســـرية، الســـياســـات تطريق ســـيا  يف

 ختتلف وقد .صـــــلة ذات أخرى تعترب عوامل وعل  ةاخلرب  عامل عل  ابه املتعلقة واالفرتاضـــــات التقديرات  ذمل تعتمد أخرى. ماـــــادر من املتوفرة

 .واالفرتاضات التقديرات  ذمل عن الفعلية النتائج
 التقديرات تراجع فيها اليت الفرتة يف احملاســــرية التقديرات مراجعة عن الناجتة تللفروقات يعرتفو  دوري بشــــكل واالفرتاضــــات التقديرات مراجعة تت 

 وفرتات ادالية الفرتة عل  املراجعة تةثر كانت إذا وفرتات الحقة املراجعة فرتة يفأو  الفرتة،  ذمل عل  اـــراي  ح تةثر املراجعة  ذمل كانت إذا وذلك

 .الحقة

 املاادر األساسية لعدا اليقني يف التقدير:

، اليت حتمل ملرحلي املوجزا املايل الوضعبيان سـاسـية لعدا اليقني يف التقدير بتاريخ غري ا من املاـادر األو  فرتاضـات األسـاسـية حول املسـتقرل،ن االإ
 املطلوتلت خالل السنة املالية التالية،  ي مدرجة أدانمل.و  خماطر  امة تللتسرب بتعديل جو ري للقي  الدفرتية للموجودات
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 خنفاض قيمة ذم  التأمني املدينة:ا -أ

فاض عدا حتاــيل تلك الذم  بشــكل كامل. إن حتديد وجود اخن يت  تقدير القيمة القابلة للتحاــيل من ذم  التأمني املدينة عند وجود إمكانية
كذلك يت  و  تأمني،لشــــــــركات الو  الســــــــيولة املالية داملي بوالص التأمنيو  يف قيمة ذم  التأمني املدينة، يتطلب من اإلدارة تقيي  مســــــــتوى املالءة

دارة القانونية للشركة. يت  رأي اإلو  ايلية اليت نكت خالل الفرتةالدراسات التفو  مراجعة نسب التحايالت بناء  عل  املعلومات التارخيية للشركة
. يت  ملرحلي املوجزا والدخل الشــــــــامل اآلخر بيان الدخليف أو إيرادات القيمة الدفرتية كماــــــــاريف و  ثرات الفر  بني املرالغ املتوقع حتاــــــــيلهاإ

 املرحلي املوجز والدخل الشـــامل اآلخر بيان الدخلاملرالغ املتوقعة يف و  ســـتقرليةإثرات الفر  بني املرالغ اليت يت  حتاـــيلها فعليا  خالل الفرتات امل
 يف الفرتة اليت يت  هبا التحايل.

 تقيي  اإللتزامات الناجتة عن املطالرات املوقوفة لعقود التأمني: -ب

ك عوامل غري مةكدة قعات ادســــــابية للشــــــركة. حي   ناللتزامات الناجتة عن املطالرات املوقوفة لعقود التأمني عل  أنه أكثر التو يعترب تقدير اال
زامات الناشــــئة لكل من لتابل  ذمل املطالرات. يت  تقدير االمق لتزاا الذي ســــتقوا الشــــركة بتســــديدمل الحقا   ب أخذ ا تلالعترار عند تقدير اال

اليت ي يت  ســــــداد ا و  نهان االلتزاا للمطالرات املرلغ عإ. املوجزاملرحلي  الوضــــــع املايلبيان  القيمة املتوقعة لتكاليف املطالرات املرلغ عنها بتاريخ
يت  إعادة تقيي   ملرحلي املوجزا ىل املعلومات املتعلقة بكل مطالرة عل  حدة أُبلغت للفرع. كما يف اتريخ بيان الوضــــع املايلإ يت  تقديرمل اســـتنادا  
 يت  تعديل املخاص بناء  عل  ذلك.و  املطالرات لكفايتها

 :املادية الثابتة املوجوداتستهالكات ا -ح

ي نتاجالثابتة املادية وطريقة االســـــــــــــــتهالك املطرقة وقيمة النفاية يف  ااية العمر اإل ية املقدرة للموجوداتنتاجتقوا الشـــــــــــــــركـة مبراجعـة األعمار اإل
 يف  ااية كل دورة مالية. للموجودات

 :حتايلهايف الديون املشكوك  مةونة -د

يي  الوضـــع االئتماين للذم  املدينة وذم  العمالء والوكالء ووســـطاء التأمني يف  ااية كل دورة مالية وتشـــكل مةونة مناســـرة للقي  تقوا الشـــركة بتق
 املتوقعة غري القابلة للتحايل.

 تدين قيمة املوجودات وتكوين املةوانت الالزمة: - ـ

عتقاد اإلدارة، ال توجد . تلموجوداتة، قامت اإلدارة بتقدير القيمة االســــــرتدادية لليف ظل الظروف الرا نة اليت نكر هبا اجلمهورية العربية الســـــوري
 مةشرات لتكوين مةوانت تدين إضافية.

 :مردأ االستمرارية -و

  ة الدويلطلرات معيار احملاســـرتقامت اإلدارة بتقيي  مدى قدرة الشـــركة عل  االســـتمرار يف العمل عل  أســـاس مردأ االســـتمرارية وذلك حســـب م
 نكر هبا دارة أنه وتللرغ  من حالة عدا االســـــتقرار اليتات املالية والتشـــــغيلية. تعتقد اإلدارة بتقييمها عل  جمموعة من املةشــــر . اعتمدت اإل1رق  

رلي املنظور. بناء  عليه قاجلمهورية العربية السورية وحالة عدا اليقني املستقرلية، فهن الشركة نكتلك املوارد الكافية لالستمرار تللعمل يف املدى املست
 عل  أساس مردأ االستمرارية. املرحلية املوجزة املعلومات املاليةفقد مت إعداد 
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 يوازي النقدما و  النقد -5

ف ذات اار حمفوظة لدى م أقلأو  ودائع استحقاقها األصلي خالل فرتة ثالثة أشهرو  من النقد يف الاندو  وحساتلت جارية ذا الرند يتألف 
 :الية ويقس  كما يليمالءة م

  (ة)غري مدقق 0303 أيلول 03 كما يف  
 اجملموع   عمالت أجنرية مبا      
   ل.س.   يعادل ل.س.   ل.س.  

   9053438   13003   9043178 النقد يف الاندو 
 النقد لدى املاارف:

  4306930313167  4303937143443  5935863707 حساتلت جارية 
 قها األصلياستحقا ودائع ألجل 
  46539403811  00936653775  63077330600 أقلأو  خالل فرتة ثالثة أشهر  

  8603438063179  4543435493081  08637973941 إ ايل النقد وما يوازي النقد
 

  )مدققة( 9031كانون األول   01كما يف   
 اجملموع   عمالت أجنرية مبا      
   ل.س.   يعادل ل.س.   ل.س.   

   9083566   13003   9073006 نقد يف الاندو ال
 النقد لدى املاارف:

  97835063094  77633883916  03034473078 حساتلت جارية 
 ودائع ألجل استحقاقها األصلي 
  53938403503  08830093003  00136343033 خالل فرتة ثالثة أشهر أو أقل  

  1348930183093  3476300933641  40439883914 إ ايل النقد وما يوازي النقد

املرحلي  اآلخر الدخل الشاملالدخل و  ميثل بند ودائع ألجل ودائع ذات فرتات إيداع أصلية أقل من ثالثة أشهر وتسجل إيرادات فوائد ا ضمن بيان
 أيلول 03 أشهر املنتهية يف تسعةفرتة التللعمالت األجنرية خالل  %1380تلللرية السورية و %7316. بلغ متوسط أسعار الفائدة عل  الودائع املوجز

 (.)مدققة( 0319كانون األول   01خالل السنة املنتهية يف تللعمالت األجنرية  %0394تلللرية السورية و %7311 )غري مدققة( )مقابل 0303
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 ألجل لدى ماارف حمليةودائع  -6

 اآلخر ل الشاملالدخو  بيان الدخليرادات فوائد ا ضمن إتسجل و  ة أشهرميثل  ذا الرند ودائع آجلة ذات فرتات استحقا  أصلية تزيد عن ثالث
 .املرحلي املوجز

  )غري مدققة( 0303 أيلول 03 كما يف  
 اجملموع   عمالت أجنرية مبا      
   ل.س.   يعادل ل.س.   ل.س.   

  9363030363751  3103077311436  0936073389 ودائع تستحق خالل سنة

 0936073389  3163311430770  9363030363751  
 

  )مدققة( 9031كانون األول   01كما يف   
 اجملموع   عمالت أجنرية مبا      
   ل.س.   يعادل ل.س.   ل.س.   

  1318830503630  1311338503630  7735333333 ودائع تستحق خالل سنة

 7735333333  1311338503630  1318830503630  

 أشــــــــــهر املنتهية يف تســــــــــعةخالل فرتة التللعمالت األجنرية  %1354تلللرية الســــــــــورية و %7388ائدة عل  الودائع اآلجلة بلغ متوســـــــــط أســــــــــعار الف
 0319كانون األول   01يف تللعمالت األجنرية خالل الســنة املنتهية  %0330تلللرية الســورية و %7377)مقابل )غري مدققة(  0303 أيلول 03 

 )مدققة((.
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 ة حمددة عل  أساس القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرموجودات مالي -7
 حسب سعر إغال  سو  دمشق لألورا  ددة عل  أساس القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخراحملالية املوجودات لقد مت تسجيل معظ  امل

رة دعدا القو  سو  أورا  مالية فعالةبسعر التكلفة لعدا وجود يف حني بعض استثمارات الشركة األخرى مت تسجيلها  0303 أيلول 03 املالية يف
 عل  تقدير التدفقات النقدية لتحديد القيمة العادلة.

  كانون األول  01كما يف      أيلول 03 كما يف   
   )مدققة( 9103      )غري مدققة( 3030   
  ل.س.     ل.س.   

   85430963780    83030063658  السنةالفرتة / الرصيد بداية 
 شراء موجودات مالية حمددة عل  أساس القيمة العادلة

   11031793793    5937153847  من خالل الدخل الشامل اآلخر  
 بيع موجودات مالية حمددة عل  أساس القيمة العادلة 

 (  7333083665) (  0530163771 ) من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 جودات مالية حمددة ملو التغري يف القيمة العادلة 

 (  13638033488)   00730063484  عل  أساس القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 حمول من املوجودات املالية احملددة عل  أساس القيمة العادلة

  1035093009    -   من خالل األرتلح أو اخلسائر *  

   83030063658    3018013350387  الفرتة / السنةالرصيد  ااية 
   املوجودات املالية احملددة عل  أساس القيمة ، مت إقرار إعادة تانيف كافة 0319آذار  00بتاريخ  1بناء  عل  اجتماع جلنة االستثمار رق

 .موجودات مالية حمددة عل  أساس القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرلتارح العادلة من خالل األرتلح أو اخلسائر 
 
 عمالء مدينون -8

 يتكون  ذا الرند مما يلي:
  كانون األول  01كما يف       أيلول 03 كما يف   
   )مدققة( 9031     )غري مدققة( 0303   
  ل.س.     ل.س.   

   7330453573    16735703449  عمالء مدينون 
 (  0034693411) (  0034693411) مةونة ديون مشكوك يف حتايلها 

   33081443134    4637763159   
 تتلخص حركة مةونة ديون مشكوك يف حتايلها كما يلي:

 للسنة املنتهية يف     أشهر تسعةلفرتة ال   
 األول كانون  01     أيلول 03املنتهية يف    
   )مدققة( 9031     )غري مدققة( 0303   
  ل.س.     ل.س.   

   0034693411    4113003469  السنةالفرتة / الرصيد كما يف بداية  

  0034693411    0034693411  الفرتة / السنة  اايةالرصيد كما يف  
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 ذات عالقة التعامالت مع أطراف -9
 كرار املسامهني والشركات ذات امللكية والسيطرة املشرتكة.   ،أعضاء جملس اإلدارةمن املدراء، اإلدارة العليا،  ذات العالقةتتألف األطراف 

 :ذات العالقةألرصدة املدينة والدائنة مع األطراف فيما يلي ا
 بيان الوضع املايل املرحلي املوجز: -أ

  كانون األول  01كما يف       أيلول 03 كما يف   
   )مدققة( 9031     )غري مدققة( 0303   
  ل.س.     ل.س.   

 أطراف ذات عالقة –ذم  دائنة  
 (  10333313471) (  08339033111) مني عمليات إعادة   –شركة اخلليج للتأمني  
  (08339033111  ) (10333313471  ) 

 إن رصيد الذم  الدائنة ألطراف ذات عالقة  ي غري منتجة أو خاضعة لفوائد و ي تلللرية السورية.
 فيما يلي ملخص التعامل مع أطراف ذات عالقة:

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

   0303     9031  
  ل.س.     ل.س.    
   0003795     130553513  أقساط التأمني  
  0738063133    0030863830  رواتب وأتعاب اإلدارة 
  1434143009    -   مااريف سفر جملس اإلدارة 
   039333333    -   مكافآت أعضاء جملس اإلدارة 

 
 فوائد مستحقة وأرصدة مدينة أخرى -31

 يتكون  ذا الرند مما يلي:
  كانون األول  01كما يف       أيلول 03 كما يف   
   )مدققة( 9031     )غري مدققة( 0303   
  ل.س.     ل.س.   

   1038583563    0535603763  فوائد مستحقة 
   1330383057    0038063446  نفقات مدفوعة مسرقا   
   130983018     633753730  دفعات مقدمة للموظفني 
   0933513388     634033430  أرصدة مدينة أخرى* 
  -     0031853070  شركة إدارة النفقات الطرية 
    5403308     5403308  سلف ضريرة ريع رؤوس األموال املتداولة 
   13436003611    6439593051   

)غري مدققة(  0303 أيلول 03 لرية سورية كمايف 483895بند أرصدة مدينة أخرى رصيد مدين لشركة الوساطة املالية مبرلغ وقدرمل  يتضمن *
 )مدققة((. 0319كانون األول   01لرية سورية كما يف  0139373664مقابل )
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 حاة معيدي التأمني من االحتياطيات الفنية وادسابية -11

 ا يلي:مم ذا الرند يتكون 

  )غري مدققة( 0303 أيلول 03 كما يف  
     حاة معيدي التأمني من        
 ت مطالرات حدث   حاة معيدي التأمني من   حاة معيدي التأمني  
  اجملموع   وي يرلغ عنها   مطالرات قيد التسوية   غري مكتسرةمن أقساط   

  ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.  
 فرع التأمني:

  630083880  -   -   630083880 احتياطي حسايب(ادياة )
  10133433851  1633033850  13638673460  831403507 ادريق

  0931693106  430373513  0833533366  639113553 الرحري بضائع
  03930313093  4330403647  06839573640  -  الرحري أجساا سفن

  530073660  4603047  033813640  136803774 شامل السيارات
  8939063185  -   8939063185  -  إلزامي السيارات

  6983053  1133053  -   5883333 اهلندسي
   653530   133040  -    553163 السرقة

  BBB 035693346  530313881  7833080  835513039التغطيات املارفية 
  0453436   543507  -   0933869 خيانة األمانة

  1038653754  136393395  1337073033  5093059 األموال  نقل
  1939613978  -   1939613978  -  الاحي
  1833360   003180  -   1463883 السفر

 0731463358  50037743157  6036413945  60035603163  
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  )مدققة( 9031كانون األول   01كما يف   
     حاة معيدي التأمني من        
 مطالرات حدثت    حاة معيدي التأمني من   اة معيدي التأمنيح  
  اجملموع   وي يرلغ عنها   مطالرات قيد التسوية   من أقساط غري مكتسرة  
  ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.  

 فرع التأمني:

  434103031  -   -   434103031 ادياة )احتياطي حسايب(
  10336533096  1630603907  13933873959  531983513 ادريق

  1934063043  139073075  1133843085  634043583 الرحري بضائع
  13730683918  1433343641  9030643077  -  الرحري أجساا سفن

  037143665  4843500  030033140  -  شامل السيارات
  9635603903  -   9635603903  -  إلزامي السيارات

  1883994   093841  -   1593150 اهلندسي
   143740   03008  -    103415 السرقة

  BBB 136553357  536643554  8493680  831693094التغطيات املارفية 
  0993371   603311  -   0063363 خيانة األمانة
  831733934  9943395  636073033  5493539 نقل األموال 

  0338103765  1130313170  1936103590  -  الاحي
  0483948   503791  -   0953157 السفر

 1933403740  04530043109  4539743088  41330503059  
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 املوجودات الثابتة املادية )بعد تنـزيل االستهالك املرتاك (  -01

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

 الكلفة التارخيية:
 1310535093799  59137303673  10833533333  10333333333  1036363005  7636103105  1835593747  17030683478  536083554 0319كانون الثاين   1الرصيد كما يف 

  10031503594  -   11031613343  -   -   733073554  139653333  -   -  إضافات، أعراء الفرتة
  -   -  (0130113396)  -   -   0130113396  -   -   -  حتويالت

 الرصيد كما يف
 1305736903090  59137303673  03939993944  10333333333  1036363005  11438513775  0335043747  17030683478  536083554 )مدققة( 0319كانون األول   01  

  1434073053  -   933153653  -   -   6653933  -   437453833  -  إضافات
 الرصيد كما يف 

 0703103374031  59137303673  01933153594  10333333333  1036363005  67531153517  0335043747  17731143078  083554536 )غري مدققة( 0303 أيلول 03  
 املرتاك : االستهالك

 ( 03730833050) ( 0039043648)  -   -  (1334963675) ( 6637553993) (1634073150) ( 7533073000) ( 536083554) 0319كانون الثاين   1يف كما الرصيد  
 ( 0738003349) ( 1138043370)  -   -  ( 133363633) ( 633863168) ( 136583061) ( 1730063847)  -  إضافات، أعراء الفرتة 

 الرصيد كما يف 
 ( 04531303031) ( 4437683701)  -   -  (1135303075) ( 7038403158) (1833853514) ( 9030643379) ( 536083554) )مدققة( 0319كانون األول   01  

 ( 0131683044) ( 838753555)  -   -  ( 5003453) ( 739173057) ( 8363730) ( 1033463083)  -  إضافات، أعراء الفرتة 
 يف كما الرصيد  

 ( 07630733645) ( 4307650364)  -   -  (1033053705) ( 8337593515) (1838903016) (13530133059) ( 536083554) )غري مدققة( 0303 أيلول 03  
 الاافية: القيمة الدفرتية

 يف  كما  الرصيد
  99538533398  50833593094  01933153594   10333333333  5833533  0437583163  136003501  7138303919  -  )غري مدققة( 0303 أيلول 03  

 الرصيد كما يف
 1331035913390  54639043949  03939993944  10333333333   131303953  4033393617  930000340  8331343099  -  )مدققة( 0319كانون األول   01  
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 املوجودات غري امللموسة )بعد تنزيل اإلطفاء املرتاك ( -01

 :مما يلي ذا الرند يتكون 
  جتمعات التأمني     
  اجملموع   املوحدلزامي اإل   برامج املعلوماتية  
  .ل.س   ل.س.   ل.س.  

 :التكلفة التارخيية
  0735503401  1039883808  1435643580 0319كانون الثاين   1يف كما الرصيد  

  131333333    -     131333333  اإلضافات، أعراء السنة

  0836503401  1039883808  1536643580 )مدققة(0319كانون األول   01الرصيد كما يف 
   6043533    -      6043533  اإلضافات، أعراء السنة

  0930773901  1039883808  1630893380 (ة)غري مدقق 0303 أيلول 03 يفكما الرصيد  

 :املرتاك  اإلطفاء
 ( 0731493364) ( 1039883808) ( 1431633006) 0319كانون الثاين   1يف كما الرصيد  

 (  0943018)   -   (  0943018) اإلضافات، أعراء الفرتة

 ( 0735403080) ( 1039883808) ( 1435543444) )مدققة( 0319كانون األول   01يف الرصيد كما 
 (  0003708)   -   (  0003708) ، أعراء الفرتةضافاتاإل

 ( 0738763303) ( 1039883808) ( 1438873180) )غري مدققة( 0303 أيلول 03 يفكما الرصيد  
 :صايف القيمة الدفرتية

  134313931  -   134313931 )غري مدققة( 0303 يلولأ 03 يفكما الرصيد  

  131133109  -   131133109 )مدققة( 9031كانون األول   01الرصيد كما يف 
 
 الدائنة عادة التأمنيإو  التأمني حساتلت شركات -41

 حساتلت شركات ادسابية تلإلضافة إىلو  الفنية ميثل  ذا الرند أرصدة جممدة عل  شركات إعادة التأمني ملقابلة حاة معيدي التأمني من اإلحتياطيات
 اليت تتلخص مبا يلي:و  إعادة التأمني اجلارية

 مستحقات شركات إعادة التأمني.  -

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

 أشهر(. 0حساتلت جممدة ملعيدي التأمني عن مطالرات حتت التسوية )  -

 أشهر(. 0ي يرلغ عنها )و  تدة ملعيدي التأمني عن مطالرات حدثجممحساتلت  -

من رصيد  %4العاا ادايل  ترلغ نسرة الفائدة املتفق عليها يفو  تقوا الشركة بدفع فائدة مدينة لشركات إعادة التأمني تتحدد يف االتفاقيات املعقودة معها
 .املرحلي املوجز والدخل الشامل اآلخر بيان الدخلتسجل يف و   ذمل ادساتلت تدفع للشركات عند حترير رصيد ا
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 يتكون  ذا الرند مما يلي:
  كانون األول  01كما يف       أيلول 03 كما يف   
   )مدققة( 9031     )غري مدققة( 0303   
  ل.س.     ل.س.   

   134653047     031613014  شركات إعادة  مني حملية
   39453701503    13768300660  شركات إعادة  مني خارجية

  60439093653    03731873190   

 
 االحتياطيات الفنية وادسابية -51

 مما يلي: ذا الرند يتكون 
  )غري مدققة( 0303 أيلول 03 كما يف  

 مطالرات حدثت         
  اجملموع   وي يرلغ عنها   مطالرات قيد التسوية   إيرادات غري مكتسرة  

  ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.  :فرع التأمني
  837663569  -   -   837663569 ادياة
  18434373089  0139143304  14633803714  1634393551 ادريق

  7837573809  834153301  5631333143  1430403678 الرحري بضائع
  01431733908  4339783818  07031903103  -  الرحري أجساا سفن

  9734703490  835013305  5638703568  0033673893 شامل السيارات
  60531693676  1630543189  59038013149  0633843008 إلزامي السيارات

  130963533  0033533  -   131763333 اهلندسي
  1083903   013906  -   1163994 السرقة

  BBB 531083391  736003333  131403033  1039303091التغطيات املارفية 
  6933839  1393375  -   5813704 خيانة األمانة

  0503350   553587  -   0963465 املسةولية املدنية
  0138093164  037393333  1833633333  133633164 نقل األموال 

  038073895  0113011  9073333  136893684 ادوادث الشخاية
  07038783180  -   0133933749  04137873404 الاحي
  0313395   563095  -   0443833 السفر

 04936603090  1318037933443  13336193991  1360033703800  
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  )مدققة( 9031كانون األول   01كما يف   
 مطالرات حدثت         
  اجملموع   وي يرلغ عنها   مطالرات قيد التسوية   إيرادات غري مكتسرة  

  ل.س.   ل.س.   س.ل.   ل.س.  فرع التأمني:
  636733674  -   -   636733674 ادياة
  18331643539  0031083713  14735143955  1335033844 ادريق

  0734543571  035053599  0031763975  1137513997 الرحري بضائع
  13933593009  1430053100  9438043037  -  الرحري أجساا سفن

  9331073131  830003941  5438863076  0733373884 شامل السيارات
  66930073947  0331983170  60438073077  0430103097 إلزامي السيارات

  0773988   593680  -   0183036 اهلندسي
   093486   43656  -    043803 السرقة

   BBB 030133110  736003333  131403033  1033753410التغطيات املارفية 
   7983108  1063300  -   6703116 نةخيانة األما

  0373816   483630  -   0593014 املسةولية املدنية
  1034083303  134793333  938633333  133993303 نقل األموال 

  030443030  1533004  8903133  130313869 ادوادث الشخاية
  04636093759  0131533500  0133933749  18430883477 الاحي

  5083587   933087  -   4083033 سفرال
 07138763343  99037343609  13035603871  1306831403553  

 

 دائنون آخرون ومرالغ مستحقة الدفع  -61

 يتكون  ذا الرند مما يلي:
  كانون األول  01كما يف       أيلول 03 كما يف   
   )مدققة( 9031     )غري مدققة( 0303   
  ل.س.     ل.س.   

  03930163690    04030553336  دائنون خمتلفون
  6135673901     033063495  شركات إدارة النفقات الطرية

   5303881     0003333  فوائد مستحقة الدفع
  0733013986    6431553875  مااريف مستحقة الدفع

  1036643157    1036643157  ضرائب تكميلية وغرامات مستحقة الدفع

  35003500400    01339803648  
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 ضريرة الدخل -71

لشركات التأمني اليت تطرح أكثر والذي حدد ضريرة األرتلح  0335لعاا  40حتتسب الشركة مةونة ضريرة الدخل وفقا  ألحكاا املرسوا التشريعي رق  
  .دون أية إضافات تلملئة من صايف األرتلح اخلاضعة للضريرة15مبعدل من أسهمها عل  االكتتاب العاا  %53من 

عاد املرالغ غري اخلاضعة بسرب استر املرحلي املوجز اآلخر الدخل الشاملو  بيان الدخلللضريرة عن األرتلح الاافية الواردة يف  ةختتلف األرتلح اخلاضع
  ، و ي كالتايل:للضريرة وإضافة املرالغ غري اجلائز تنـزيلها من الوعاء الضرييب

  )غري مدققة( أيلول 03 ملنتهية يفا أشهر تسعةاللفرتة     
    0303     9031  
  ل.س.     ل.س.    

 (  10939783740)   4356030183867  الفرتة قرل الضريرة/ )خسائر( أرتلح 
 يضاف:

   836043063     835703905  استهالك املراين* 
  0530633147    -   خسائر غري حمققة انجتة عن تغريات أسعار الارف 
 ـزل:ين
  -   (  4348036053748 ) أرتلح غري حمققة انجتة عن تغريات أسعار الارف 
 (  438473915) (   534603673 ) إيرادات ان ة عن توزيعات أرتلح استثمارات مالية  
 انجتة عن بيع موجودات مالية حمددة عل   أرتلح 
 (  5038743704) (  0363743643 ) أساس القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  
 (  16038363985)    354337838  اخلاضعة للضريرة/ )اخلسائر( األرتلح  

 (  0435713348)    130383110  %15مةونة ضريرة الدخل بنسرة 
   -      1033811  من الضريرة( %13املسامهة الوطنية إلعادة اإلعمار )بنسرة 

   130083900    (0435713348  ) 

 (  0936953818)   -   ت ضريرة دخل لسنوات سابقةتعديال 

 (  5430663866)    130083900  ضريرة الدخل ماروف / )إيراد(

 مت ختفيض مرلغ استهالك املراين تللقيمة التأجريية. *

 يلي: كما  املوجودات الضريرية املةجلةتتلخص حركة 
  كانون األول  01كما يف       أيلول 03 كما يف   
   )مدققة( 9031     )غري مدققة( 3030   
  ل.س.     ل.س.   

 (   937303603)   4930003446  السنة  الفرتة / الرصيد كما يف بداية
   4333083456  (   130083900 ) ريرة الدخلض

   1839983613    -   دفعات ضريرية

   4930003446    4739943500  الفرتة / السنةالرصيد كما يف  ااية 
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 قروض وتسهيالت مارفية -81
 لرية سورية ملدة ثالث سنوات ابتداء  من اتريخ 03333333333ميثل بند قروض وتسهيالت مارفية قرض ممنوح من مارف حملي بقيمة 

نيسان  16عل  مرلغ القرض. يت  تسديد القرض مبوجب دفعات شهرية اثبتة تستحق آخر دفعة بتاريخ  %14ومبعدل فائدة سنوية  0318نيسان  16
0301. 

 
 ملحقاهتاجور و أرواتب و  -19

 يتكون  ذا الرند مما يلي:
  )غري مدققة( أيلول 03 املنتهية يف أشهر  تسعةلفرتة ال    
    0303   9031  
  ل.س.   ل.س.    
   8139003894    8434103870  رواتب وأجور 
   036333333    037073333  تعويض نكثيل

   737373503    931163467  التأمينات االجتماعية
   5030543041    6737803008  مكافآت املوظفني

   08357733165    14535953655  
 
 إدارية وعموميةمااريف  -30

 يتكون  ذا الرند مما يلي:
  )غري مدققة( أيلول 03 املنتهية يف أشهر  تسعةلفرتة ال    
    0303   9031  
  ل.س.   ل.س.    
  135053595    035113733  طراعة  قرطاسية ومواد

   939033044    1036843744  كهرتلء وماء وتدفئة
   634193473    1136303700  صيانة

   1434143009    -   مااريف وتعويضات أعضاء جملس اإلدارة
   533603533    930053333  أتعاب مهنية

    843333     0033833  تدريب
   634873105    931103415  مااريف إعالمية
    9533817    431703460  بريد وبر  و اتف

   631053777    136663973  مااريف سفر وتنقالت
   834763177    738383716  مااريف الطرابة

   136083669    136053605   مني
   937603614    1136363698  ضرائب ورسوا حكومية وغرامات

   036883010    531553508  مااريف أخرى

   7834153090    7435653509   
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  إيرادات ان ة عن توزيعات أرتلح استثمارات مالية -01

  يتكون  ذا الرند مما يلي:
  )غري مدققة( أيلول 03أشهر املنتهية يف  تسعةلفرتة ال  
  0303   0319  
  ل.س.   ل.س.  

   130363105    -   بنك الربكة 
   036413783     534603673  اعة الزيوت النراتيةالشركة األ لية لان

   534603673     438473915   
 

 املخففة و  السه  األساسية رحبية -00

 يتكون  ذا الرند مما يلي:
  )غري مدققة( أيلول 03 املنتهية يف أشهر تسعةالفرتة ل    
    0303   9031  
  ل.س.   ل.س.    

 ( 8537113877)  4356338893944  )خسائر( الفرتةأرتلح / صايف 
  1336053333  1336053333  املتوسط املرجح لعدد األسه 

 ( 8337 )  640930   السه  األساسية واملخففة / )خسارة( رحبية
 
 خرىأومااريف فنية  التأمنيشراف عل  سوا  يئة اإلر  -00

 يتكون  ذا الرند مما يلي:
  )غري مدققة( يلولأ 03 املنتهية يف أشهر تسعةلفرتة ال    
    0303   9031  
  ل.س.   ل.س.   

   5803807   6053076  رسوا صندو  متضرري حوادث السري
  031393001  430143086  رسوا  يئة اإلشراف عل  التأمني

  1534153091  1735403357  رسوا إدارية ملزودي اخلدمات الطرية
  633413901  653363417  رسوا إدارية جملمع التأمني اإللزامي

  4553753   0503953  مااريف اخلرري االكتواري
  534083481  1336033358  رسوا فنية أخرى
   0937803477  0333443611  
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 التحليل القطاعي -40
 

 )غري مدققة(  ي كالتايل: 0303 أيلول 03أشهر املنتهية يف  تسعةلفرتة الإن التحليل القطاعي 
  الاحي   ركرات مني امل   الرحري   

  السرقة   ادريق   اخلارجي   الداخلي   سيارات شامل   سيارات إلزامي   أجساا السفن   نقل بضائع   ادياة    
  ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.    
  0903486  1639443187  07736113605  01738083080  6036853713  6430653374  -   1433673005  0730373954  إ ايل األقساط املكتتب هبا

  -  ( 131963081) ( 636703183) ( 534943945) ( 738693475) (  93174)  -  ( 003045) (  833975)   إلغاءات األقساط
  -   -  (  1143333) (  853073)  -   -   -   -   -    ادسومات املمنوحة
  -   1038833347  -   -   -   -   -   0835933746  -    اردةأقساط اإلعادة الو 

 ( 1073933) ( 1436083084)  -   -   -   -   -  ( 0330333060) ( 030573997) حاة معيدي التأمني من األقساط املكتتب هبا )نسيب(
  -   -   -   -  ( 430393405)  -   -    168 ( 0331933103) حاة معيدي التأمني من األقساط املكتتب هبا )اختياري(
 (  453976) ( 733193756) ( 0634003806) ( 0337413517) (  9363480) ( 131063176)  -  ( 731113371)  -  حاة معيدي التأمني من األقساط املكتتب هبا )فائض(

 ( 1803876) ( 0136583143) ( 0634003806) ( 0337413517) ( 531153918) ( 131063176)  -  ( 0730113066) ( 0035483107) حاة معيدي التأمني من األقساط املكتتب هباإ ايل 
   1383613  739693810  04430913619  19135163553  5337333017  6030193704  -   1530043073  036783850  هبا يف الفرتة اداليةصايف األقساط املكتتب 

   603375  0630303139  17530083615  10139753515  6735193713  6335033995  -   4733373987  931193891 01/10ت األقساط املكتتب هبا عن العاا الفائ
   603375  1439363184  13631183095  8333393140  4031663019  5936763349  -   0036703910  539403185 األقساط املكتتب هبا عن الربع املقابل من العاا الفائت

   0903486  4133003878  04331583775  06430393839  8331693706  6530133846  -   5639733711  0334303685  شهر( 10)أقساط سنة فائتة 
 (  093016) ( 1939303998) ( 4531303866) ( 0437513430) ( 131063174) ( 131013141)  -  ( 0033083973) ( 436963548) 01/10إ ايل حاة املعيدين عن العاا الفائت 

 (  413706) ( 938373836) ( 0931703705) ( 0035003306) (  6833509) ( 9433810)  -  ( 0134043360) ( 038193856) تالفائعن الربع املقابل من العاا إ ايل حاة املعيدين 
 إ ايل حاة املعيدين من األقساط عن

 ( 1813456) ( 0137543000) ( 4030603967) ( 0039633884) ( 535613560) ( 130163535)  -  ( 0631740739) ( 0534043819)  شهر( 10سنة فائتة )  

 ( 1163994) ( 1634393551) ( 10633603513) ( 13537003904) ( 0033673893) ( 0633843008)  -  ( 1430403678) ( 837663569)  الفرتةإ ايل األقساط غري املكتسرة يف  ااية 
   553163  831403507  -   -   136803774  -   -   639113553  630083880 الفرتة التأمني من أقساط غري مكتسرة يف  ااية يعيدحاة م

   043803  1335033844  13530303168  7931853039  0733373884  0430103097  -   1137513997  636733674  ةالفرت  بدايةإ ايل األقساط غري املكتسرة يف 
 (  341510) ( 531983513)  -   -   -   -   -  ( 634043583) ( 434103031) بداية الفرتة التأمني من أقساط غري مكتسرة يف  يحاة معيد

 (  903164) ( 538883737) ( 0338633040) ( 0635083615) ( 533633336) ( 138713941)  -  ( 034933681) ( 033953895)  إ ايل التغيري يف احتياطي أقساط غري مكتسرة
 (  493419) ( 039443683) ( 0338633040) ( 3615350806) ( 030763000) ( 138713941)  -  ( 033303711) ( 0833010)  صايف التغيري يف احتياطي أقساط غري مكتسرة

   593191  533053100  01035013077  16439773905  4730043385  6130473780  -   1030033659  030983509   صايف أقساط التأمني
   493003  430703049  -   -    5633853  -   -   734103365  435383805   العموالت املقروضة

  -   -   -   -   -    53  -   0933049 (  143639)    إيرادات أخرى
   1383411  930983080  01035013077  16439773905  4738843905  6130473800  -   0133003970  738903755   صايف اإليرادات
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 )غري مدققة(  ي كالتايل: 0303 أيلول 03أشهر املنتهية يف  تسعةلفرتة الإن التحليل القطاعي 
  اجملموع   نقل األموال   املسةولية املدنية   ادوادث الشخاية   خيانة األمانة   السفر   اهلندسي   التغطيات املارفية   
  ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   

  69834853570  138003995  5193334  130633503  8063385  4003985  039433333  835493003 إ ايل األقساط املكتتب هبا
 ( 0138903000)  -  (  63915)  -   -  ( 1013693)  -  ( 4173050) إلغاءات األقساط

 ( 1993073)  -   -   -   -   -   -   -  منوحةادسومات امل
  4034733790  -   -   -   -   -   -   -  أقساط اإلعادة الواردة

 ( 4530503976) ( 9163998)  -   -  ( 4183340) ( 1473057) ( 134733333) ( 433663304) حاة معيدي التأمني من األقساط املكتتب هبا )نسيب(
 ( 0430993097)  -   -   -   -   -   -   -  ن األقساط املكتتب هبا )اختياري(حاة معيدي التأمني م

 ( 6638633516) ( 5603550) (  83896) (  003119) ( 0303546)  -  ( 5343851) ( 033643706) حاة معيدي التأمني من األقساط املكتتب هبا )فائض(
 ( 10636103889) ( 134793551) (  83896) (  003119) ( 7013589) ( 1473057) ( 139743851) ( 631033773) حاة معيدي التأمني من األقساط املكتتب هباإ ايل 

  58030513874  0543444  5303190  130083431  1143496  1653308  9653149  033313098 صايف األقساط املكتتب هبا يف الفرتة ادالية
  50530133757  037473553  6483305  033303115  136833093  130303805  7953765  830753083 01/10األقساط املكتتب هبا عن العاا الفائت 

  05135073130  139013105  4183961  4473495  133603343  7653505  7953765  035603103 األقساط املكتتب هبا عن الربع املقابل من العاا الفائت
  93037073787  036533413  7413160  038163143  134543005  7533595  039433333  5300810384 شهر( 10أقساط سنة فائتة )

 ( 14833903447) ( 137433176) (  133839) (  003411) ( 133643000) ( 7173017) ( 5343330) ( 530413190) 01/10إ ايل حاة املعيدين عن العاا الفائت 
 ( 9037983703) ( 130983086) (  63635) (  73355) ( 7143356) ( 4003363) ( 5053308) ( 030943968) تالفائبل من العاا عن الربع املقاإ ايل حاة املعيدين 

 ( 36363619139) ( 139013041) (  103133) (  483475) ( 133713755) ( 4403414) ( 139403806) ( 839763995) شهر( 10إ ايل حاة املعيدين من األقساط عن سنة فائتة )
 ( 04936603090) ( 133633164) ( 0963465) ( 136893684) ( 5813704) ( 0443833) ( 131763333) ( 531083391) إ ايل األقساط غري املكتسرة يف  ااية الفرتة

  0731463358  5093059  -   -   0933869  1463883  5883333  035693346 حاة معيدي التأمني من أقساط غري مكتسرة يف  ااية الفرتة
  07138763343  133993303  0593014  130313869  6703116  4083033  0183036  030133110 إ ايل األقساط غري املكتسرة يف بداية الفرتة

 ( 1933403740) ( 3539549)  -   -  ( 0063363) ( 0953157) ( 1593150) ( 136553357) حاة معيدي التأمني من أقساط غري مكتسرة يف بداية الفرتة
 ( 7737863050)   083856 (  073051) ( 4873815)   933080  1903533 ( 8573694) ( 138073979) إ ايل التغيري يف احتياطي أقساط غري مكتسرة
 ( 6936843306)   373618 (  051307) ( 4873815)   453191   453000 ( 4083847) ( 9103993) صايف التغيري يف احتياطي أقساط غري مكتسرة

  51035673808  0703153  4653940  7533586  1593687  0133061  5063030  133873038 صايف أقساط التأمني
  1931603153  0073463  -   -   1493013  -   4093103  134513141 العموالت املقروضة

   0753693  -   -   -   -   -   -   -  إيرادات أخرى
  50033353678  7333613  0446539  7533586  0383897  0133061  9653400  035083449 يراداتصايف اإل
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 :/ اتبع)غري مدققة(  ي كالتايل 0303 أيلول 03أشهر املنتهية يف  تسعةلفرتة الإن التحليل القطاعي إليرادات ونتائج فروع التأمني 
  الاحي    مني املركرات   الرحري   

  السرقة   ادريق   اخلارجي   الداخلي   سيارات شامل   سيارات إلزامي   أجساا السفن   نقل بضائع   ةاديا    
  ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.    
  -  ( 438313853) ( 10134733676) ( 8034913500) ( 430793905) ( 5435593095)  -  ( 103633)  -    إ ايل املطالرات املدفوعة

  -   034333905  -   -  (  0573547)  039873430  -    63033  -  حاة معيدي التأمني من إ ايل املطالرات املدفوعة )نسيب(
  -   -   0536053678  936533806  -   -   -   -   -  حاة معيدي التأمني من إ ايل املطالرات املدفوعة )اختياري(

  -   034333905  0536053678  936533806 (  0573547)  039873430  -    63033  -  حاة معيدي التأمني من إ ايل املطالرات املدفوعة إ ايل
  -  ( 034333905) ( 9538043998) ( 7038433697) ( 436073480) ( 5335713890)  -  (  63033)  -    صايف املطالرات املدفوعة

  -  ( 14633803714) ( 1430393605) ( 1637813114) ( 5638703568) ( 59038013149) ( 07031903103) ( 5631333143)  -   فرتةسوية يف  ااية المطالرات قيد الت
  -   13638673460  1031533604  638113044  033813640  8939063185  06839573640  0833533366  -  الفرتةحاة معيدي التأمني من املطالرات قيد التسوية يف  ااية 

  -   14735143955  1430393605  1637813114  5438863076  60438073077  9438043037  0031763975  -   الفرتةمطالرات قيد التسوية يف بداية 
  -  ( 13933873959) ( 1030003194) ( 630933098) ( 030033140) ( 9033963560) ( 9030643077) ( 1133843085)  -  املطالرات قيد التسوية يف بداية الفرتة حاة معيدي التأمني من

  -   134013041  -   -  ( 139873090)  0139963008 ( 17830573910) ( 0039003165)  -  إ ايل التغري يف احتياطي املطالرات قيد التسوية
  -  ( 7893056) (  1713563)   5033946 ( 031053790)  0530593490 ( 037643547) ( 1639573484)  -   التغري يف احتياطي املطالرات قيد التسوية صايف

 (  013906) ( 0139143304)  -   -  ( 835013305) ( 1630543189) ( 4339783818) ( 834153301)  -  الفرتةاحتياطي حوادث مفرتضة وي يرلغ عنها يف  ااية 
 مفرتضة حاة املعيدين من احتياطي حوادث

   133040  1633033850  -   -    4603047  -   4330403647  430373513  -   الفرتةوي يرلغ عنها يف  ااية   
   43656  0031083713  1431453000  1733353011  830003941  0331983170  1430053100  035053599  -  الفرتةاحتياطي حوادث مفرتضة ي يرلغ عنها يف بداية 

 ين من احتياطي حوادث مفرتضة حاة املعيد
 (  03008) ( 1630603907) ( 831643004) ( 033063809) (  4843500)  -  ( 1433343641) ( 139073075)  -   الفرتةوي يرلغ عنها يف بداية  

 (  173083)  0143686  1431453000  1733353011 (  0983394)  039403984 ( 0637503686) ( 438893400)  -   ا ايل التغري يف حوادث مفرتضة وي يرلغ عنها
 (  93065) ( 1183089)  539833988  0396830701 (  0033073)  039403984 ( 4143683) ( 036393087)  -   صايف التغري يف حوادث مفرتضة وي يرلغ عنها 

 (  683953) ( 035883387) ( 4539853803) ( 0337703780) ( 733693809)  -   -  ( 035903603) ( 530783953)  العموالت املدفوعة ملندويب املريعات
  -  ( 138943301)  -   -   -   -   -  ( 035433715)  -   إعادة التأمنيعموالت مدفوعة لشركات 

  -   -   -   -   -  ( 030383805)  -   -   -  عمولة االحتاد السوري لشركات التأمني إلدارته جتمع اإللزامي
 (  001) ( 139003711) ( 033863300) ( 136433968) (  0453363) ( 035173095) ( 183140) ( 5703080) ( 0053601)   ااريف  مينية أخرىم

  -   -  ( 834743511) ( 933673546)  -   -   -   -   -  األتعاب اإلدارية املدفوعة لشركات إدارة النفقات الطرية
 (  13755) ( 1773767) ( 135063377) ( 130703615) (  0043898) ( 0863105)  -  ( 0553814) ( 1603060)   بدالت اهليئة

  -   -   -   -   -  ( 6053076)  -   -   -  حاة صندو  تعويض متضرري حوادث السري جمهولة السرب
  -   -   -   -   -  ( 030383805)  -   -   -   حاة صندو  الرعاية االجتماعية

 (  833191) ( 938913156) ( 14833983303) ( 13030373093) ( 1437403401) ( 0030043970) ( 031973073) ( 0735043530) ( 538773900)   ايف املااريفص

   083003 ( 5903774)  6534003057  6037733645  0031413534  0931003861 ( 031973073) ( 635133503)  033143800  صايف أرتلح / )خسائر( فروع التأمني
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  )غري مدققة(  ي كالتايل/ اتبع: 0303 أيلول 03أشهر املنتهية يف  تسعةلفرتة الإن التحليل القطاعي إليرادات ونتائج فروع التأمني 
  جملموعا   نقل األموال   املسةولية املدنية   ادوادث الشخاية   خيانة األمانة   السفر   اهلندسي   التغطيات املارفية   
  ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   

 ( 07838643064)  -  ( 1333333) (  483475)  -   -   -   -  إ ايل املطالرات املدفوعة
  631073383  -   -   -   -   -   -   -  حاة معيدي التأمني من إ ايل املطالرات املدفوعة )نسيب(

  4530863514  -   -   -   -   -   -   -  مني من إ ايل املطالرات املدفوعة )اختياري(حاة معيدي التأ
  5134003594  -   -   -   -   -   -   -  إ ايل حاة معيدي التأمني من إ ايل املطالرات املدفوعة

 ( 00734433773)  -  ( 1333333) (  483475)  -   -   -   -  صايف املطالرات املدفوعة
 ( 1318037933443) ( 1833633333)  -  ( 9073333)  -   -   -  ( 736003333) الفرتةمطالرات قيد التسوية يف  ااية 

  50037743157  1337073033  -   -   -   -   -   530313881 الفرتةحاة معيدي التأمني من املطالرات قيد التسوية يف  ااية 
  99037343609  938633333  -    8903133  -   -   -   736003333 رتةالفمطالرات قيد التسوية يف بداية 

 ( 04530043109) ( 636073033)  -   -   -   -   -  ( 536643554) الفرتةحاة معيدي التأمني من املطالرات قيد التسوية يف بداية 
 ( 18933853831) ( 830333333)  -  (  443933)  -   -   -   -  إ ايل التغري يف احتياطي املطالرات قيد التسوية
 ( 135453770) ( 431333333)  -  (  443933)  -   -   -  ( 4603670) صايف التغري يف احتياطي املطالرات قيد التسوية

 ( 13336193991) ( 037393333) (  553587) ( 0113011) ( 1393375) (  563095) ( 0033533) ( 131403033) الفرتةاحتياطي حوادث مفرتضة وي يرلغ عنها يف  ااية 
  6036413945  136393395  -   -    543507   003180   1133053   7833080 الفرتةوي يرلغ عنها يف  ااية  مفرتضة حاة املعيدين من احتياطي حوادث

  13035603871  134793333   483630   1533004   1063300   933087   593680  131403033 الفرتةاحتياطي حوادث مفرتضة ي يرلغ عنها يف بداية 
 ( 4539743088) ( 9943395)  -   -  (  603311) (  503791) (  093841) ( 8493680) الفرتةحاة املعيدين من احتياطي حوادث مفرتضة وي يرلغ عنها يف بداية 

  139403883 ( 130033333) (  63985) (  633977)   163947   003990 ( 1633818)  -  ا ايل التغري يف حوادث مفرتضة وي يرلغ عنها
  1936133407 ( 6153333) (  63985) (  633977)   83470   103080 (  833439) (  693431) صايف التغري يف حوادث مفرتضة وي يرلغ عنها

 ( 9639093034) ( 4053390) (  783045) ( 0103190) ( 1833880) (  403744) ( 4413333)  -  العموالت املدفوعة ملندويب املريعات
 ( 735093990)  -   -   -   -   -   -  ( 033953056) عموالت مدفوعة لشركات إلعادة التأمني

 ( 030383805)  -   -   -   -   -   -   -  التأمني إلدارته جتمع اإللزاميلشركات عمولة االحتاد السوري 
 ( 1336703608) ( 0033148)  -   -  (  03780)  -  (  03805) (  983408) مااريف  مينية أخرى

 ( 1735403357)  -   -   -   -   -   -   -  األتعاب اإلدارية املدفوعة لشركات إدارة النفقات الطرية
 ( 430143086) (  113334) (  03370) (  73560) (  53317) (  13874) (  173643) (  483790) بدالت اهليئة

 (  6053076)  -   -   -   -   -   -   -  حاة صندو  تعويض متضرري حوادث السري جمهولة السرب
 ( 030383805)  -   -   -   -   -   -   -  حاة صندو  الرعاية االجتماعية

 ( 50340834390) ( 530813045) ( 1883030) ( 4743137) ( 1813039) (  003005) ( 5413884) ( 037743563) صايف املااريف

  17835773069 ( 436833605)   0773609   0763479   1073688   1783306   4003548 ( 0063111) يف أرتلح / )خسائر( فروع التأمنيصا
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 )غري مدققة(  ي كالتايل: 0319 أيلول 03 يف أشهر املنتهية تسعةإن التحليل القطاعي لفرتة ال
  يالاح    مني املركرات   الرحري   

  السرقة   ادريق   اخلارجي   الداخلي   سيارات شامل   سيارات إلزامي   أجساا السفن   نقل بضائع   ادياة    
  ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.    
   603375  930893054  13631183095  8139593081  4837933590  5936903405  -   0130333133  633303009  إ ايل األقساط املكتتب هبا

  -  ( 183585)  -  ( 139533008) ( 536043070) (  173076)  -  ( 7033673) (  633154)   إلغاءات األقساط
  -   -  (  1363083) (  983833)  -   -   -   -   -    ادسومات املمنوحة

  -   536053415  -   -   -   -   -   1031903480  -    أقساط اإلعادة الواردة
 (  013308) ( 730083517)  -   -   -   -   -  ( 1534843471) ( 8603519) حاة معيدي التأمني من األقساط املكتتب هبا )نسيب(

  -   633033  -   -   -   -   -  ( 037673853) ( 139573007) حاة معيدي التأمني من األقساط املكتتب هبا )اختياري(
 (  133698) ( 035093489) ( 0931703705) ( 0035003306) (  6833509) ( 9433810)  -  ( 031713741)  -  حاة معيدي التأمني من األقساط املكتتب هبا )فائض(
 (  413706) ( 938373836) ( 0931703705) ( 3063003500) (  6833509) ( 9433810)  -  ( 0134043360) ( 038193856) إ ايل حاة معيدي التأمني من األقساط املكتتب هبا

   033009  533983078  7638083183  5730783037  4034853693  5300758370  -   1130483853  031003009  هبا يف الفرتة اداليةصايف األقساط املكتتب 
   603183  0837763405  10333303145  15334003800  6538403690  5935673716  -   0330053646  531093630 01/10األقساط املكتتب هبا عن العاا الفائت 

   603183  1739403058  7035103085  13536413004  4334803600  5933393601  -   0336083905  030063808 األقساط املكتتب هبا عن الربع املقابل من العاا الفائت
   603375  0537433061  16036383155  10438313641  6835063079  6330043104  -   3600305940  738053953  شهر( 10)أقساط سنة فائتة 

 (  013393) ( 1430713660)  -   -   -   -   -  ( 1430753655) ( 031983187) 01/10إ ايل حاة املعيدين عن العاا الفائت 
 (  013393) ( 839643574)  -   -   -   -   -  ( 935953039) ( 693066030) تالفائعن الربع املقابل من العاا إ ايل حاة املعيدين 

 إ ايل حاة املعيدين من األقساط عن
 (  413706) ( 1530143895) ( 0931703705) ( 0035003306) (  6833509) ( 9433810)  -  ( 0631343538) ( 036483777)  شهر( 10سنة فائتة )  

 (  043803) ( 1330963145) ( 9735643890) ( 7438833985) ( 0734133510) ( 0433903654)  -  ( 1335893938) ( 736163400)  الفرتةيف  ااية  إ ايل األقساط غري املكتسرة
   103415  533983041  -   -   -   -   -   537143993  430063588 الفرتة التأمني من أقساط غري مكتسرة يف  ااية يحاة معيد
   043870  1135133574  7833313887  9330633033  0630073477  0038073387  -   735813411  530903094  الفرتة بدايةقساط غري املكتسرة يف إ ايل األ

 (  103406) ( 537483664)  -   -   -   -   -  ( 035683914) ( 033653530) بداية الفرتة التأمني من أقساط غري مكتسرة يف  يحاة معيد
   40  130143409 ( 1935603336)  1530793015 ( 133703305) ( 0663567)  -  ( 033383497) ( 030043308)   ايل التغيري يف احتياطي أقساط غري مكتسرةإ

   01  5643336 ( 1935603336)  1530793015 ( 133703305) ( 0663567)  -  ( 8603401) ( 131603940)  صايف التغيري يف احتياطي أقساط غري مكتسرة
   033063  536603084  5730753174  7037573600  4134103655  5834683673  -   1330863409  139633087   صايف أقساط التأمني
   113134  031703743  -   -   -   -   -   631803315  -    العموالت املقروضة

  -   0113650  -   -   -   -   -   030443918  -    عمولة أرتلح االتفاقيات
  -   -   -   -   -   -   -    78  -     إيرادات أخرى
   013464  833473776  5730753174  7037573600  4134103655  5834683673  -   1838143443  139633087   صايف اإليرادات
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 )غري مدققة(  ي كالتايل: 0319أيلول  03إن التحليل القطاعي لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف 
  اجملموع   نقل األموال   املسةولية املدنية   ادوادث الشخاية   خيانة األمانة   السفر   اهلندسي   التغطيات املارفية   
  ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   

  04035943107  139013105  4093551   4473495  133603413  7653505  130783043  035603103 إ ايل األقساط املكتتب هبا
 ( 838853901)  -  (  133593)  -  (  13073)  -  ( 4803575)  -  إلغاءات األقساط

 ( 0053733)  -   -   -   -  (  033503)  -   -  ادسومات املمنوحة
  1738083897  -   -   -   -   -   -   -  أقساط اإلعادة الواردة

 ( 0738143107) ( 9653568)  -   -  ( 5013301) ( 4003363) ( 0973880) ( 137813363) حاة معيدي التأمني من األقساط املكتتب هبا )نسيب(
 ( 436643987)  -   -   -   -   -   -   -  حاة معيدي التأمني من األقساط املكتتب هبا )اختياري(

 ( 6330193636) ( 0003818) (  63536) (  73355) ( 1803305)  -  ( 1073145) ( 6103938) تب هبا )فائض(حاة معيدي التأمني من األقساط املكت
 ( 9037983703) ( 130983086) (  63536) (  73355) ( 7143356) ( 4003363) ( 5053308) ( 030943968) إ ايل حاة معيدي التأمني من األقساط املكتتب هبا

  51036703058  6003749  4103056  4433443  0473984  0003945  0633707  131673150 ب هبا يف الفرتة اداليةصايف األقساط املكتت
  47830553860  130613175  7363097  130583963  6883683  -   -   433983433 01/10األقساط املكتتب هبا عن العاا الفائت 

  00033003806  5503875  0183690  0703043  0483945  -   -   -  العاا الفائتاألقساط املكتتب هبا عن الربع املقابل من 
  73310973537  037083405  8363666  130003015  135313775  7653505  7953765  736633503 شهر( 10أقساط سنة فائتة )

 ( 0439533704) ( 6833588)  -   -  ( 0443041)  -   -  ( 033493033) 01/10إ ايل حاة املعيدين عن العاا الفائت 
 ( 0130613553) ( 0763908)  -   -  ( 1043470)  -   -   -  تالفائعن الربع املقابل من العاا إ ايل حاة املعيدين 

 ( 13630873934) ( 137303306) (  35636) (  73355) ( 9003904) ( 4003363) ( 5053308) ( 434443168) شهر( 10إ ايل حاة املعيدين من األقساط عن سنة فائتة )
 ( 05933963508) ( 133953074) ( 0003667) ( 7993909) ( 6333713) ( 4173995) ( 0183036) ( 033643038) إ ايل األقساط غري املكتسرة يف  ااية الفرتة

  1738363060  5473686  -   -   0333057  0143707  1593150  135003135 حاة معيدي التأمني من أقساط غري مكتسرة يف  ااية الفرتة
  04630003009  5443473  0803559  7553076  0753470  -   -   136093063 إ ايل األقساط غري املكتسرة يف بداية الفرتة

 ( 0360531691) ( 0703004)  -   -  ( 1073708)  -   -  ( 8193681) حاة معيدي التأمني من أقساط غري مكتسرة يف بداية الفرتة
 ( 1037603099) ( 5533934) (  433138) (  443550) ( 0053008) ( 4173995) ( 0183036) ( 134043848) إ ايل التغيري يف احتياطي أقساط غري مكتسرة
 ( 835803036) ( 0753450) (  433138) (  443550) ( 1603619) ( 0303068) ( 1593150) ( 7103404) صايف التغيري يف احتياطي أقساط غري مكتسرة

  04939033467  0573097  0703048  0953887  1853065  1193677  1313584  4543708 صايف أقساط التأمني
  936713565  0453408  -   -   1933107  -   1033439  6073700 العموالت املقروضة

  036083710  -   -   -   -   -    13977  1733166 عمولة أرتلح االتفاقيات
   78  -   -   -   -   -   -   -  إيرادات أخرى
  06030033800  7303705  0703048  0953887  0753530  1193677  0003973  130603616 صايف اإليرادات
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 :/ اتبع ي كالتايل)غري مدققة(  0319أيلول  03إن التحليل القطاعي إليرادات ونتائج فروع التأمني لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف 
  الاحي    مني املركرات   الرحري   

  السرقة   ادريق   اخلارجي   الداخلي   سيارات شامل   سيارات إلزامي   أجساا السفن   نقل بضائع   ادياة    
  ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.    
  -  ( 1037083981) ( 7330773484) ( 9337353010) ( 1730103041) ( 4931003969)  -  ( 0893033) ( 1913333)   إ ايل املطالرات املدفوعة

  -   638083041  -   -    53530  034443431  -    693633  1403053 حاة معيدي التأمني من إ ايل املطالرات املدفوعة )نسيب(
  -   -   0437843491  1638013160  -   -   -   -   -  دفوعة )اختياري(حاة معيدي التأمني من إ ايل املطالرات امل

  -   638083041  0437843491  1638013160   53530  034443431  -    693633  1403053 إ ايل حاة معيدي التأمني من إ ايل املطالرات املدفوعة
  -  ( 639133743) ( 0535903990) ( 7038843149) ( 1730373808) ( 4536783568)  -  ( 0193633) (  473753)   صايف املطالرات املدفوعة

  -  ( 14635303010) ( 1931403034) ( 1936093675) ( 6137503176) ( 68030113445) ( 9438043037) ( 0130643504)  -   مطالرات قيد التسوية يف  ااية الفرتة
  -   11438863364  1338063780  933973168  038013146  13330593414  9030643077  1336083165  -  وية يف  ااية الفرتةحاة معيدي التأمني من املطالرات قيد التس

  -   15733093738  0134483055  1633673698  6136363607  69130073781  9438043037  0039333669   003333  مطالرات قيد التسوية يف بداية الفرتة
  -  ( 10330493158) ( 0438743590) ( 1331403777) ( 038013146) ( 13037103937) ( 9030643077) ( 1134463000) (  153333) ي التأمني من املطالرات قيد التسوية يف بداية الفرتةحاة معيد

  -   1335063095  1030353151 ( 035613977) (  1463549)  739163006  -   136063105   003333 إ ايل التغري يف احتياطي املطالرات قيد التسوية
  -   531703031 ( 137403659) ( 436383586) (  1463549)  534613840  -   8183368   173333  التغري يف احتياطي املطالرات قيد التسوية صايف

 (  43656) ( 0139763964) ( 1030663100) ( 0338063991) ( 930603976) ( 0435903830) ( 1430053100) ( 031893683)  -  احتياطي حوادث مفرتضة وي يرلغ عنها يف  ااية الفرتة
 حاة املعيدين من احتياطي حوادث مفرتضة

   03008  1730003640  638053069  030883710   5703170  -   1433343641  135943004  -   وي يرلغ عنها يف  ااية الفرتة  
   43664  0035573403  1030043953  1030673986  930433994  0137773163  1430053100  034053133  -   يرلغ عنها يف بداية الفرتةاحتياطي حوادث مفرتضة ي

 (  03000) ( 1833083113) ( 004301133) ( 139453814) (  5703170)  -  ( 1433343641) ( 137083185)  - من احتياطي حوادث مفرتضة وي يرلغ عنها يف بداية الفرتةحاة املعيدين 
   8  135833466 (  9413180) ( 735693335) (  013980)  731803057  -   0453403  -   ا ايل التغري يف حوادث مفرتضة وي يرلغ عنها

   4  7753999  501367033 ( 630063136) (  013980)  731803057  -   1113459  -    عنهاصايف التغري يف حوادث مفرتضة وي يرلغ 
 (  153518) ( 130913154) ( 1839943984) ( 739043136) ( 530083377)  -   -  ( 534873097) ( 5703670)  املريعاتالعموالت املدفوعة ملندويب 
  -  ( 8113040)  -   -   -   -   -  ( 135703706)  -   التأمني إعادةعموالت مدفوعة لشركات 

  -   -   -   -   -  ( 033033966)  -   -   -  إلدارته جتمع اإللزامي التأمنيي لشركات عمولة االحتاد السور 
 (  000) ( 138763045) (  063150) (  113080) (  0813503) ( 030953440) ( 613394) ( 0473478) ( 4873918)   مااريف  مينية أخرى

  -   -  ( 836363018) ( 638393170)  -   -   -   -   -  طريةاألتعاب اإلدارية املدفوعة لشركات إدارة النفقات ال
 (  070) ( 893407) (  6333657) (  5163138) (  0583997) ( 0583356)  -  ( 1963307) (  053659)   بدالت اهليئة

  -   -   -   -   -  ( 5803807)  -   -   -  حاة صندو  تعويض متضرري حوادث السري جمهولة السرب
  -   -   -   -   -  ( 503303396)  -   -   -   حاة صندو  الرعاية االجتماعية

 (  163138) ( 531093619) ( 6039333613) ( 9939893511) ( 0031443960) ( 4030103604) ( 613394) ( 639903711) ( 131073999)   صايف املااريف

   153056  039183157 ( 636053406) ( 8983073001)  1830673690  1631563306 ( 613394)  0337091138  8003088  صايف أرتلح / )خسائر( فروع التأمني
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  )غري مدققة(  ي كالتايل/ اتبع: 0319أيلول  03إن التحليل القطاعي إليرادات ونتائج فروع التأمني لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف 
  اجملموع   نقل األموال   املسةولية املدنية   ادوادث الشخاية   خيانة األمانة   السفر   اهلندسي   التغطيات املارفية   
  ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   

 ( 04137753660)  -   -  (  073075)  -   -   -   -  إ ايل املطالرات املدفوعة
  1334933995  -   -   -   -   -   -   -  ة )نسيب(حاة معيدي التأمني من إ ايل املطالرات املدفوع

  5136353654  -   -   -   -   -   -   -  حاة معيدي التأمني من إ ايل املطالرات املدفوعة )اختياري(
  6033963649  -   -   -   -   -   -   -  إ ايل حاة معيدي التأمني من إ ايل املطالرات املدفوعة

 ( 17936793310)  -   -  (  073075)  -   -   -   -  ملدفوعةصايف املطالرات ا
 ( 1336438103654) ( 938633333)  -  (  8903133)  -   -   -  ( 736003333) مطالرات قيد التسوية يف  ااية الفرتة

  05531743873  636073033  -   -   -   -   -   536643554 الفرتة حاة معيدي التأمني من املطالرات قيد التسوية يف  ااية
  1339035013145  938633333  -    8903133  -   -   -   736003333 مطالرات قيد التسوية يف بداية الفرتة

 ( 07839193940) ( 636073033)  -   -   -   -   -  ( 536643554) الفرتة بدايةحاة معيدي التأمني من املطالرات قيد التسوية يف 
  0837173491  -   -   -   -   -   -   -  يف احتياطي املطالرات قيد التسويةإ ايل التغري 

  439703418  -   -   -   -   -   -   -  التغري يف احتياطي املطالرات قيد التسوية صايف
 ( 11330763614) ( 134793333) (  633533) (   1003815) (  1103600) (  013049) (  593680) ( 131403033) احتياطي حوادث مفرتضة وي يرلغ عنها يف  ااية الفرتة

  4534683301   9943395  -   -    563017   163134   093841   8493680 الفرتة  اايةحاة املعيدين من احتياطي حوادث مفرتضة وي يرلغ عنها يف 
  11336943160  134793333   503983   1003815   513651  -   -   131403033 احتياطي حوادث مفرتضة ي يرلغ عنها يف بداية الفرتة

 ( 4030703890) (  9943395)  -   -  (  053806)  -   -  (  8493680) من احتياطي حوادث مفرتضة وي يرلغ عنها يف بداية الفرتةحاة املعيدين 
   0173548  -  (  73503)  -  (  980363) (  013049) (  593680)  -  ا ايل التغري يف حوادث مفرتضة وي يرلغ عنها
  034103687   -  (  73503)  -  (  033491) (  153045) (  093841)  -  صايف التغري يف حوادث مفرتضة وي يرلغ عنها

 ( 4330613436) (  4333470) (  463833) (  13101) (  0053103) (  603964)  -    -  املريعاتالعموالت املدفوعة ملندويب 
 ( 030603081)  -   -   -   -   -   -  (  8793410) التأمني إلعادةعموالت مدفوعة لشركات 

 ( 033033966)  -   -   -   -   -   -   -  عمولة االحتاد السوري لشركات التأمني إلدارته جتمع اإللزامي
 ( 536683501) (  1843440)  -   -  (  887)  -   -  (  853748) أخرىمااريف  مينية 
 ( 1534153091)  -   -   -   -   -   -   -  ملدفوعة لشركات إدارة النفقات الطريةااألتعاب اإلدارية 

 ( 031393001) (  113586) (  03514) (  03685) (  63070) (  43590) (  43775) (  013070) بدالت اهليئة
 (  5803807)  -   -   -   -   -   -   -  متضرري حوادث السري جمهولة السرب تعويضحاة صندو  

 ( 503303396)  -   -   -   -   -   -   -  الرعاية االجتماعية صندو حاة 

 ( 04437073636) (  5963531) (  563804) (  413191) (  0603883) (  803830) (  043616) (  9863500) املااريفصايف 

  1734903017   1363004   0153414   0543696   1103600   063875   1993054   0763380 صايف أرتلح / )خسائر( فروع التأمني
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  عل  النحو التايل: )غري مدقق( أيلول 03 حىتلزامي قساط التأمني اإلأتتوزع 
  0303   9031  
  ل.س.   ل.س.  

  436953133  -  حدوديلزامي اإل
  5036883608  6035073603 داخليلزامي اإل

  130903011   8183073 قاليةبطاقة برت

 6430553933  5936763349  
 
 املسامهني حقو  يف التغريات بيان -50

 يتكون  ذا الرند مما يلي:
 الفرتة  أرتلح)خسائر( /      مكاسب غري               
 ناجتة عنالققة احملغري      انجتة مرتاكمة حمققة               
  تغريات أسعار الارف     تغريات أسعار الارف عن     احملققة رتاكمةاملرتلح األ      الفرتة أرتلح)خسائر( /      
   ل.س.     ل.س.     ل.س.     ل.س.     

   -     1370833003653    11837393810    -   0319كانون الثاين   1الرصيد كما يف 
  -     -   ( 0731873533)   -   0318توزيع أرتلح عن العاا 

  -     -   ( 039333333)   -   مكافآت أعضاء جملس اإلدارة
 ( 0530633147)   -     -   ( 6334513703) )غري مدققة( 0319أيلول  03أرتلح التسعة أشهر املنتهية يف 

 ( 0530633147)   1370833003653    7836003010  ( 6334513703) )غري مدققة( 0319أيلول  03الرصيد كما يف 
   0530633147  ( 1638033050) ( 1339093383)   6334513703  )مدققة( 9031كانون األول   01ختايص أرتلح السنة املنتهية يف 

   -     1371130303097    6736803000    -   )مدققة( 0319كانون األول   01الرصيد كما يف 
   4348036053748   -     -     7830543196  ()غري مدققة 0303 أيلول 03يف  أشهر املنتهيةة تسعأرتلح ال

   4348036053748   1371130303097    6736803000    7830543196  )غري مدققة( 0303 أيلول 03الرصيد كما يف 
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 كفاية رأس املال -60

  0338كانون األول   11رة يف ذلك نكاشيا  مع تعليمات  يئة اإلشراف عل  التأمني الاادو  ترع الشركة سياسة إلدارة رأس املالت
من  %153تتدىن نسرة املالءة )كفاية رأس املال( لدى الشركة عن  ( حول حتديد كفاية األموال اخلاصة. يشرتط  ذا القرار أالا 013/133)قرار رق  

 رأس املال املتوفر.
 يت  احتساب نسرة املالءة كما يلي:

  كانون األول  01كما يف       أيلول 03 كما يف   
   )مدققة( 9031     )غري مدققة( 0303   
  ل.س.     ل.س.   

  1336035333333    1336035333333  رأس املال املكتتب به
  13133513990    13133513990  احتياطي قانوين

 ددة عل  أساساحملالية املموجودات التغري املرتاك  يف القيمة العادلة لل
  41034003708    60936733000  الشامل اآلخر القيمة العادلة من خالل الدخل  

  6736803000    6736803000  األرتلح املرتاكمة احملققة
  1371130303097    1371130303097  مكاسب غري حمققة مرتاكمة انجتة عن تغريات أسعار الارف

  -     7830543196  / السنة الفرتة ربح
  -     4348036053748  ة عن تغريات أسعار الارفغري احملققة الناجت/ السنة الفرتة  ربح

  0305438703061    8314039983789  إ ايل رأس املال املتوفر
  57534813849    75931403058  إ ايل رأس املال املطلوب 

  %580397     %1370366   س املال )%(أنسرة كفاية ر 

 
 املخاطر وإدارةلقيمة العادلة ا  -70

 عادلة للموجودات واملطلوتلت املالية :القيمة ال -أ

 .ملرحلي املوجزا بيان الوضع املايلال يوجد فـر  جو ري بني القيمة الدفرتيـة والقيمة العادلة للموجودات واملطلوتلت املالية املوقوفة بتاريخ 

 :إدارة خماطر التأمني  -ب

 خماطر التأمني 

عة  قيمة املطلوتلت التأمينية. ميكن إلدارة خماطر التأمـني مـن خالل متابأو  التأكد من حدوث، توقيتإن خماطر التأمني  ي املخاطر اليت يولد ا عدا 
 اجلديد، متابعة صحة التسعري ومتابعة املطالرات الفعلية مقابل املطالرات املتوقعة. نتاحتكوين اإلو  كمية

ني، رع ذلك من مطالرات ذات قي  غري مةكدة نظرا  إىل طريعة عقد التأمتما يو  يعترب اخلطر مبوجب أي عقد  مني احتمال حتقق حدث مةمن عليه
 تللتايل ال ميكن توقعه.و  يكون حتقق  ذا اخلطر مفاجئا  
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مـة املذكورة حتت بند تسديدات املنافع القيو  إن اخلطر األساسي الذي تواجهه شركات التأمني مبوجب عقود ا التأمينية  و أن تفو  املطالرات الفعلية
عليه  ري قابلة للتأمني، بناء  غأو  االكتتاب أبخطار سيئةو  ملطلوتلت التأمينية إضافة إىل احتمال تسعري غري مالئ  لألخطار ووضع األقساط غري املناسرةا

التقديرات من سنة إىل أخرى عن  عاملنافو  مرالغ املطالراتو  هتا تتعدى املرالغ اليت كانت مقدرة وختتلف األرقاا الفعليةاملنافع وحدا و  فهن تواتر املطالرات
 املتوقعة.

د طـورت الشركة اسرتاتيجية أي من تكويناهتا وق  أضف إىل ذلك أنه كلما تنوعت احملفظة التأمينية، كلما كانت أقل عرضة للتأثر تللتغريات اليت تطرأ عل
فيض نسرة التغري يف تلك الفئـات لتوسيـع قاعـدة األخطار بغية خت ضمن كل فئة منو  االكتتاب بعقود التأمني لتنويع األخطار التأمينية اليت تقرل هبا

 النتيجة املتوقعة.

تضـع الشركة و  معاجلة ادوادث معـاجلة فعـالةو  معا دات إعادة  مني ذات فئة ممتازةو  تدير الشركة أخطار ا من خالل اسرتاتيجية اكتتاب سليمة
 الختيار األخطار. األسس االكتتابية اليت توفر املعايري املالئمة

 ،%0379عل  فروع التأمني تللشكل التايل: فرع ادياة  0303 أيلول 03أشهر املنتهية يف  تسعةلفرتة الوقد توزعت احملفظة التأمينية 
ادريق  ،%07368الاحي اخلارجي  ،%09350 الداخلي ، الاحي%7376، سيارات شامل %8395إلزامي ، سيارات %5390بضائع  الرحري /
 ، %3334لسفر ا، %1310، التغطيات املارفية %3334السرقة ، %3318، ادوادث الشخاية %3341اهلندسي ، 4310%

 .%3306، نقل األموال %3337، املسةولية املدنية %3310خيانة األمانة 

 ،%1369التايل: فرع ادياة عل  فروع التأمني تللشكل  0319أيلول  03وقد توزعت احملفظة التأمينية لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف 
، %03319، الاحي اخلارجي %00376، الاحي الداخلي %10308، سيارات شامل %16398، سيارات إلزامي %9309الرحري / بضائع 

 ، %3300لسفر ا، %1331، التغطيات املارفية %3330السرقة ، %3310، ادوادث الشخاية %3300، اهلندسي %4304ادريق 
 .%3355، نقل األموال %3310، املسةولية املدنية %330خيانة األمانة 

 خماطر إعادة التأمني
ه يف تلقي ذلك كما  و معمول بو  قامت الشركة  براا عقود إعادة  مني مع شركات أخرى، لتقليص املخاطر املالية النا ة عن املطالرات الكررية،

 شركات التأمني.

ة دة التأمني املتعاقدة معها ويتمحور ا تمامها حول األخطار االئتمانية النا ة عن التوزع اجلغرايف وطريعالشركة بتقيي  الوضع املايل لشركة إعا تقوا
 األنشطة والفعاليات لشركات إعادة التأمني.

 ألمثل من األخطار،ايف معا دات إعادة  مني اليت توفر هلا القدرة عل  مواجهة األخطار أبسعار منافسة ونككنها من االحتفاظ تلدد  الشركة دخلت
 اجلا زة. وجوداتمع األخذ بعني االعترار املوارد املالية كرأس املال واالحتياطيات وحج  حمفظة األورا  املالية وامل

 .يتناسب مع القواعد العملية ومقياس املقارنة العاا، واألكثر أمهية،  و االحتفاظ بنسرة سيولة عالية للشركة اإن حج  املخاطر احملتفظ هب

 وفاءىت يف حال عدا حإن عقود إعادة التأمني ال حتل الشركة من التزاماهتا جتامل املةمن هل . وترق  الشركة ملتزمة جتامل املةمن هل  تلداة املعاد  مينها 
 التأمني تللتزاماهتا. إعادة شركة

 

 السو  خماطر  -ـج

دا أسعار صرف العمالت مبا فيها املخاطر النا ة عن عأو  الفوائدأو  عن املوجوداتاإليرادات النا ة أو  ، ذمل املخاطر من التغريات يف قيمةتنشأ 
 املطلوتلت.و  التطابق بني املوجودات
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 خماطر السيولة -د

فهن الشركة غاية، لاخماطر السيولة تتمثل تللتأكد من توفر سيولة كافية لإليفاء تلاللتزامات املرتترة عل  الشركة عند استحقا  أية دفعة. هلذمل  إدارةإن 
 ذلك بشكل دوري.و  املطلوتلت عل  حد سواءو  تقوا بقياس التدفق النقدي املتوقع تللنسرة للموجودات

 اجلدول التايل حتليل املوجودات واملطلوتلت وفقا  للفرتة املتوقعة السرتداد ا أو تسويتها. يرني
  )غري مدققة( 0303 أيلول 03 كما يف   
  اجملموع   ن سنةأكثر م   لغاية سنة   
 ل.س.   ل.س.   ل.س.   

 املوجودات 
  4380631793086  -   4380631793086  النقد وما يوازي النقد 

  0303637513693  -   0303637513693  ودائع ألجل لدى ماارف حملية
 موجودات مالية حمددة عل  أساس القيمة العادلة

  1335038703018  -   1335038703018 من خالل الدخل الشامل اآلخر 
  15939903964  -   15939903964  موجودات حمتفظ هبا بغرض الريع

  14431343308  -   14431343308  عمالء مدينون
  98335613771  -   98335613771 حساتلت شركات التأمني وإعادة التأمني املدينة

  0936353675  -   0936353675  أرصدة مدينة أخرى
  60035603163  -   60035603163  تأمني من االحتياطيات الفنية وادسابيةحاة معيدي ال

  0533333333  0533333333  -  وديعة جممدة لااحل  يئة اإلشراف عل  التأمني

  13316936093930  0533333333  13314436093930  جمموع املوجودات 
 املطلوتلت 

  60439093653  -   60439093653 حساتلت شركات التأمني وإعادة التأمني الدائنة
  08339033111  -   08339033111  ذات عالقة أطراف-ذم  دائنة 

  05833553658  -   05833553658 دائنون آخرون ومرالغ مستحقة الدفع 
  1360033703800  -   1360033703800  االحتياطيات الفنية وادسابية
  5340934546  -   6534093454  قروض وتسهيالت مارفية

  0337034173696  -   0337034173696  جمموع املطلوتلت 

  7339730103036  0533333333  7337030103036  فجوة السيولة



 

 - 40 - 

  ) مدققة( 9031كانون األول   01كما يف    
  اجملموع   أكثر من سنة   لغاية سنة   
 ل.س.   ل.س.   ل.س.   

 املوجودات 
  1348930183093  -   1348930183093  النقد وما يوازي النقد 

  1318830503630  -   1318830503630  ودائع ألجل لدى ماارف حملية
 موجودات مالية حمددة عل  أساس 

  83030063658  -   83030063658 القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 

  15939903964  -   15939903964  موجودات حمتفظ هبا بغرض الريع
  4637763159  -   4637763159  عمالء مدينون

  03939593004  -   03939593004 حساتلت شركات التأمني وإعادة التأمني املدينة
  0933513388  -   0933513388  أرصدة مدينة أخرى

  41330503059  -   41330503059  حاة معيدي التأمني من االحتياطيات الفنية وادسابية
  0533333333  0533333333  -  ة لااحل  يئة اإلشراف عل  التأمنيوديعة جممد

  4347339093054  0533333333  4344539093054  جمموع املوجودات 
 املطلوتلت 

  03731873190  -   03731873190 حساتلت شركات التأمني وإعادة التأمني الدائنة
  08034483781  -   08034483781  ذم  دائنة ودائنون خمتلفون

  10333313471  -   10333313471  أطراف ذات عالقة -ذم  دائنة
  1306831403553  -   1306831403553  االحتياطيات الفنية وادسابية
  9836803970  0935383497  5931753475  قروض وتسهيالت مارفية

  0317734643966  0935383497  0310739563469  جمموع املطلوتلت 

  0309034743088 ( 1435383497)  0303739803885  ولةفجوة السي

  خماطر التسليف - ـ 

 تترع مرادئ جتامل الشركة. إن متابعة خماطر التسليف  ي من مسةولية الشركة اليت  تتمثل خماطر التسليف بعدا إمكانية املدينني من الوفاء تللتزاماهت
خاصة و  تلك املخاطرالتنويع يف خماطر التسليف يف كافة أقساا الشركة املعرضة لو  دىن للمقرتضنيتوجيهية صارمة  خذ بعني االعترار معدل التانيف األ

 قسمي االستثمارات وإعادة التأمني.
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 معدل الفائدة خماطر -و

وائد واملطلوتلت اخلاضعة فاليت هلا  ثري مراشر عل  املوجودات املنتجة للو  من التغريات اليت حتدث يف معدالت الفوائد السوقية املخاطرتنشأ  ذمل 
 .قيمة الفوائدو  للفوائد

 خماطر العمليات -ز

 شخاا فشل اإلجراءات التطريقية الداخلية واألأو  التأثريات السلرية عل  العمل الناجتة عن عدا صحةأو  إن خماطر العمليات  ي خماطر اخلسارة
ر العمليات من خالل  يكلية تتطلب حتديد املخاطر وطر  تقييمها حبسب  ثري ا عن أحداث خارجية. تت  إدارة خماطأو  الداخلية للشركة واألنظمة

 طيط السنوية.سرتاتيجية حتدد وتتابع من خالل عملية التخمن خالل طر  تقيي  ذاتية ملتابعة فعالية  ذمل اإلجراءات. إن املخاطر االو  ونسرة حدوثها
 العمالت األجنرية خماطر -ح

 .اخلسائر يف حال حدوث تغري معقول يف أسعار الارف ل ادساسية ملراقرة أثر التغريات عل  صايف األرتلح أوالشركة  عداد حتلي تقوا

  ذمل املخاطر من احتمال أن التقلرات يف أسعار صرف العمالت قد تةثر عل  قيمة املوجودات واملطلوتلت املالية. تنشأ

 كما يلي:  املالية موجودات واملطلوتلتالدفرتية لل القيمة تتلخص
  املطلوتلت   املوجودات   
  كانون األول  01كما يف     أيلول 03 كما يف   كانون األول  01كما يف     أيلول 03 كما يف   
  )مدققة( 9031   )غري مدققة( 0303   )مدققة( 9031   )غري مدققة( 0303   
 ل.س.   ل.س.   ل.س.   ل.س.   
  01934063390  84639503089  0319933143345  6306637103050 دوالر أمريكي 
  133693760  030063096  49036053796  1348536893893 يورو 
  -   -    9433475  036503100 جنيه اسرتليين 
  1037043861  0931043380  -   -  دينار كوييت 
  -   -    13003  -  دينار أردين 

مقابل اللرية السورية. حتليل ادساسية  %13بنسرة  غريات أسعار صرف العمالت األجنرية املذكورة أعالملالتايل حتليل حساسية الشركة لت اجلدول يظهر
 يتضمن فقط األرصدة ذات الافة النقدية تللعمالت األجنرية:

  واخلسائر األثر عل  األرتلح   
  كانون األول  01كما يف       أيلول 03 كما يف   
  )مدققة( 9031      )غري مدققة( 0303   
  ل.س.     ل.س.   

   19739573795    55139763336  دوالر أمريكي
   4931563630    14830463059  يورو

    943348     0653010  جنيه اسرتليين
 (  130703486) (   039103438 ) دينار كوييت
   100    -   دينار أردين
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 بيان التدفقات النقدية -80

 الارف اليت مت استرعاد ا من بيان التدفقات النقدية كما يلي:تتوزع فروقات أسعار 
  )غري مدققة( أيلول 03 املنتهية يف أشهر  تسعةاللفرتة    
   0303     9031  
  ل.س.     ل.س.   

 (   037413444)   65530313945  حساتلت شركات التأمني وإعادة التأمني املدينة

 (   034413566)   0338538733014  ودائع ألجل لدى ماارف حملية
  -   (   031573330 ) دائنون آخرون ومرالغ مستحقة الدفع

 (   93044) (  06936713330 ) ذات عالقة أطراف-ذم  دائنة 

    53008  (  05337853105 ) حساتلت شركات التأمني وإعادة التأمني الدائنة 
    033    -   فوائد مستحقة وأرصدة مدينة أخرى

  135633895و ي الزايدة مبرلغ  0319 أيلول 03أشهر املنتهية يف  تسعةاستثناء األنشطة غري النقدية من بيان التدفقات النقدية لفرتة المت 
 .لرية سورية يف بند مكافآت أعضاء جملس اإلدارة مقابل نفس الزايدة يف بند دائنون آخرون ومرالغ مستحقة الدفع

  0438583168و ي الزايدة مبرلغ  0319 أيلول 03أشهر املنتهية يف  تسعةدية من بيان التدفقات النقدية لفرتة المت استثناء األنشطة غري النق 
 لرية سورية يف بند أرتلح موزعة عل  املسامهني مقابل نفس الزايدة يف بند دائنون آخرون ومرالغ مستحقة الدفع.

 و ي النقص يف بند موجودات مالية  0319أيلول  03قدية لفرتة التسعة أشهر املنتهية يف مت استثناء األنشطة غري النقدية من بيان التدفقات الن
لرية سورية مقابل نفس الزايدة يف بند موجودات مالية  1035093009حمددة عل  رأمسال القيمة العادلة من خالل األرتلح أو اخلسائر مبرلغ 

 اآلخر. حمددة عل  أساس القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
 

 املالية املعلوماتاملوافقة عل   -90

 .0303تشرين الثاين  00 املالية املرحلية املوجزة يف املعلوماتوافق رئيس جملس اإلدارة عل  إصدار 
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