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  شركة العقيلة للتأمني التكافلي
  شركة مسامهة مغفلة عامة

  املرحلي املختصر بيان التدفقات النقدية
  لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف     
  ٣١/٣/٢٠١٨  ٣١/٣/٢٠١٩  إيضـاح  
  (غري مدقق)  (غري مدقق)    
  ليـرة سوريــة  ليـرة سوريــة  رقــم  

          التشغيليةالتدفقات النقدية من األنشطة 
 ٥٠١ ٩٠٧ ١٩    (٤٢٢ ٦٨٥ ٣٤  )    قبل ضريبة الدخل فرتةربح ال

ئق لل  ٣٣٧ ٢٧٩ ٧    ٨٣٨ ٥٦٠ ١٤٢     ٢٢ فرتةصايف فائض حقوق محلة الو
 ٢٠٥ ٥٣٢ ٢    ٢٠٧ ٤١٦ ٦     ١٤ االستهالكات واإلطفاءات

 ٢٨٥ ٨٧١ ٢٩٨    (٢٠١ ٧٥٤ ٢٩٠  )   ٣٣ صايف التغري يف احتياطي أقساط غري مكتسبة
 ٩٢٣ ٥٢٠ ١٠٨    ٢٠٧ ١٢٠ ٤٢     ٣٣ صايف التغري يف احتياطي مطالبات قيد التسوية

 (٧٤٣ ٧٥٤ ٤٥  )  (٠٢٦ ٣٤٢ ٥٦  )   ٣٣ بات حدثت ومل يبلغ عنهاصايف التغري يف احتياطي مطال
 - ٩٧١ ٧٢        من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر خسائر بيع استثمارات مالية 

 (٥٨٧ ٨٩٥   )  ٧٩٦ ٩٠٥ ٤      خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها
 ٧١٤ ٥٠٧ ٩         ٣٦٥ ٣٠٧ ٧           فروقات أسعار صرف أخرى

 ٦٣٥ ٩٦٨ ٣٩٩    (٢٦٥ ٣٩٨ ١٧٨  )    لالتدفقات النقدية قبل التغري يف بنود رأس املال العام
مني  (٣٤٨ ٤١٦ ٢٩٠  )  ٧٨٤ ٧٤٩       التغري يف عمالء مدينون، وسطاء، ووكالء 

ت مدينة من شركات التأمني وإعادة التأمني  (٦١٣ ٧٦١ ٥  )  (٥٥٤ ٤٤٨ ١  )   التغري يف حسا
 (١٦٠ ٥٨٨ ٣  )  (٨١٩ ١٤٥   )    أطراف ذات عالقة -التغري يف ذمم مدينة 

ح مراحبة مستحقة وموجودات أخرى  (١٠٨ ٦٦٩ ٥١  )  ٣٧٠ ٨٦٧ ٩٦      التغري يف أر
ت دائنة لشركات التأمني وإعادة التأمني  ٣١٦ ١٩٨ ٧    (٢٧٦ ٢٠٨ ١٢  )    التغري يف حسا

 (١٢٣ ٨١٩ ٢٦  )  (٦٩٢ ٢٠٥   )    أطراف ذات عالقة -التغري يف ذمم دائنة 
 ٠٥٨ ٠٧٥ ١٣       ٠٨٧ ١٩٦ ٢٦      التغري يف ذمم دائنة ودائنون خمتلفون

   (  ٣٦٥ ٥٩٣ ٦٨)     ٦٥٧ ٩٨٧ ٤١ 
           -                        -               ٢١  فرتةدخل مدفوعة خالل ال ضريبة
 ٦٥٧ ٩٨٧ ٤١     (٣٦٥ ٥٩٣ ٦٨  )    النقد من األنشطة التشغيليةصايف 
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  ضريبة دخل املسامهني:   ٢ - ٢١

  : ليما يضريبة الدخل ك خمصصحركة  تتلخص
  

  

ت املاليــة للشــركة لتابعــة مب ٢٠١٦خــالل عــام  قامت الســلطات الضــريبية ت ٢٠١٢لعــام مراجعــة البيــا ، يف حــني مل تبــدأ بعــد مبراجعــة البيــا
ــركة لألعــــوام  ــة للشــ ــذه . ٢٠١٥، و٢٠١٤، ٢٠١٣املاليــ ــدار هــ ريــــخ إصــ ــة مل ت املعلومــــاتحــــىت  ــريبيةصــــدر املاليــ التكليــــف  الســــلطات الضــ

  .٢٠١٢النهائي عن العام 
  من االلتزامات الضريبية. / لرية سورية ٤ ١٨٠ ٠٠٠قامت الشركة بسداد مبلغ /  ٢٠١٧عام خالل 

  / لرية سورية من االلتزامات الضريبية . ٢٠ ١١٤ ٣٤٠قامت الشركة بسداد مبلغ /  ٢٠١٨خالل عام 
   

  يف  (غري مدققة) لفرتة الثالثة أشهر املنتهية  
  ٣١/٠٣/٨٢٠١  ٣١/٠٣/٢٠١٩  

        ليـرة سوريــة        ليـرة سوريــة  
ح ال  ٥٠١ ٩٠٧ ١٩    (٤٢٠ ٦٨٥ ٣٤  ) كما وردت يف بيان الدخل   فرتةأر
    ينـزل

-           اسرتداد خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها  (       ٧٥٤ ٧٧٢) 
 (١١٢ ٤٩١       ) (٢٠٠ ٥٥٢      ) ريع العقارات

ح أسهم نقدية  (٩٤٠ ٦٠٩ ١٣  ) (٩١٥ ٨٠٠ ٢   )  توزيعات أر
    يضاف

-        ٧٩٦ ٩٠٥ ٤     خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها  
جتة عن تغريات أسعار الصرف  ٣٧٢ ٣       ١ ٣٥٠ ٠٠٠  مكاسب غري حمققة للمسامهني 

 ٦٥٠ ٢٩٤ ١        ٨٢٥ ٣١١ ٥        )١٤اهتالك املباين (اإليضاح 
ح الضريبية  ٧١٧ ٣٣١ ٦        (٩١٦ ٤٧٠ ٢٦  ) األر
       ١٥%                ١٥%          نسبة الضريبة
-          ضريبة الدخل      ٧٥٨ ٩٤٩ 

 ٩٧٦ ٩٤                    -              ) من الضريبة %١٠مسامهة وطنية إلعادة اإلعمار (
 ٧٣٤ ٠٤٤ ١                -              ضريبة دخل املسامهني

  ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
 (مدققة)       (غري مدققة)         
        ليـرة سوريــة        ليـرة سوريــة  

 ٩٥٧ ٩٧٣ ٣٦    ٣٣٣ ٢٢١ ١٨٠     السنة الفرتة/ الرصيد كما يف أول
ئق              -        ٥٤٤ ٥١٧ ٢٤    ضريبة دخل محلة الو
 ٧١٥ ٣٦١ ١٦٣             -            ضريبة دخل املسامهني

-        ٣٣٣ ٢٢١ ١٨٠     * اسرتدادات ضريبية عن أعوام سابقة  
 (٣٣٩ ١١٤ ٢٠     )       -                  املدفوع خالل الفرتة / السنة

اية الفرتة/  السنة  ٣٣٣ ٢٢١ ١٨٠    ٥٤٤ ٥١٧ ٢٤     الرصيد كما يف 
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مــن املرســوم رقــم  /٢١مبــا خيــص املــادة / ٢٨/٠٥/٢٠١٩بناًء علــى رأي املستشــار الضــرييب الصــادر بتــاريخ * 
ح مبيعــات األســهم املســتثمرة يف الشــركات املســامهة مــن ضــريبة  ٢٠١٥لعــام  ١٠ الــيت تــنص علــى اعفــاء أر

  . ٦٠إلغاء خمصص ضريبة الدخل احملتسب، ومت الغاء ضريبة ضريبة القانون الدخل مت خالل الفرتة 
 

ئقالفائض املرتاكم يف حق /(العجز)  -٢٢   وق محلة الو

ئــق مل يــتم توزيعهــا بعــد كمــا يف ميثل  يف حــال وجــود ايــة العــام. الفائض املــرتاكم توزيعــات مســتحقة حلملــة الو
ئــق، يلتــزم املســامهون بتقــدمي قــرض حســن لتغطيــة كامــل العجــز يف صــندوق  عجز مرتاكم يف صــندوق محلــة الو

ئق، كما تقوم الشركة بتشكيل خمصص ديون   .مشكوك يف حتصيلها ملقابلة هذا القرض احلسن محلة الو
  

  

ئق خمصصحركة  تتلخص   : ليما يك  قرض حسن حلملة الو

  

 رأس املال -٢٣
  

مليــون ســهم بقيمــة أمسيــة  ٢٣٫٥وثالمثائــة ومخســون مليــون لــرية ســورية مــن  رأمسال الشركة البــالغ مليــارينيتكون 
لكامل. ١٠٠     لرية سورية للسهم الواحد، مرخص ومدفوع 

  ٢٠١٨ ٢٠١٩ 
        ليـرة سوريــة        ليـرة سوريــة  

ئق  (٨٧٥ ٦٢٦ ٣٧٣   ) (٤٤٧ ١٣١ ٢٥١  )  العجز املرتاكم يف حقوق محلة الو
جتة عن تغريات أسعار الصرف محلة ٩٣٣ ٧٢٠ ٢٨٩    ٩٧٤ ٧٦٢ ٢٨٣    مكاسب غري حمققة مرتاكمة   

 من خالل بياناستثمارات مالية  احتيياطي القيمة العادلة 

 ٨٤٤ ٢٣٥ ٢    ٦٠٨ ٥١٦ ٣٠     محلة - الدخل الشامل اآلخر 
-           إخراج زكاة  (      ٢٣١ ٥٠٥ ١) 

ئق  ٤٤٦ ٧٥٩ ٨٣    ٤٤٦ ٧٥٩ ٨٣     قرض حسن حلملة الو
     ٥٢٣ ٥٨٣         ٥٨١ ٩٠٧ ١٤٦ 

  ٩٢٠١  ٢٠١٨ 

 ليـرة سوريــة ليـرة سوريــة  
-          ٤٤٦ ٧٥٩ ٨٣     السنةالفرتة / الرصيد كما يف بداية   

 ٤٤٦ ٧٥٩ ٨٣             -            اضافات
اية   ٤٤٦ ٧٥٩ ٨٣    ٤٤٦ ٧٥٩ ٨٣     السنةالفرتة / الرصيد كما يف 
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  اسرتداد خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها -٢٧
 

  

 
 مصاريف كشف وخرباء  -٢٨

  

  
تعــديالت علــى أقســاط فــائض اخلســارة  ٣١/٠٣/٢٠١٩مــا يف ك  لفروع التأمني * تضمنت املصاريف األخرى

 /شــامل /، ســيارات  ٥ ٧٣٤ ٢٥٤، حبــري / / ٣ ٥١٣ ٦٥٧ / لفــروع التــأمني كتــايل: حريــق ٢٠١٨للعــام 
، حــــــوادث شخصــــــية / / ٤٨٠ ٣٤٧حــــــوادث عامــــــة / ، /٣ ٠٨٨ ٢٠٥ســــــيارات إلزامــــــي / ،/ ٣٤٣ ١٣٣
  / لرية سورية ٥٢ ٥٠٣

 

 رسوم هيئة اإلشراف على التأمني  -٢٩
 
  

  
   

  لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف  (غري مدققة)  
  ٣١/٠٣/٢٠١٨  ٣١/٠٣/٢٠١٩  

        ليـرة سوريــة        ليـرة سوريــة  
 ٥٨٧ ٨٩٥             -        منيعمالء مدينون، وسطاء، ووكالء 

 ٤٦٩ ٧٩٩             -          ذات عالقة أطراف - ذمم مدينة 
ح مراحبة مستحقة غري مقبوضة وموجودات أخرى  ٠٤٠ ١٦٣ ١           -              أر

             -           ٠٩٦ ٨٥٨ ٢ 

  املنتهية يف  (غري مدققة)لفرتة الثالثة أشهر   
  ٣١/٠٣/٢٠١٨  ٣١/٠٣/٢٠١٩  

        ليـرة سوريــة        ليـرة سوريــة  
 ٠١٧ ٧٨١ ٧٥    ٨٠٢ ٢٥٩ ١٠ األتعاب اإلدارية لشركات إدارة النفقات الطبية

 ٩٧٨ ٤٤٦ ١١    ٣١٦ ٣٤٢ ١٣    *مصاريف أخرى لفروع التأمني
    ٩٩٥ ٢٢٧ ٨٧    ١١٨ ٦٠٢ ٢٣ 

  لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف  (غري مدققة)  
  ٣١/٠٣/٢٠١٨  ٣١/٠٣/٢٠١٩  

        ليـرة سوريــة        ليـرة سوريــة  
 ١٣٣ ٦١٣ ٣    ٣٧٠ ٧٩٧     بدل إشراف هيئة اإلشراف على التأمني

 ٩٣٣ ٨          ٨١٠              صندوق تعويض متضرري حوادث السري جمهولة املسبب
       ٠٦٦ ٦٢٢ ٣    ١٨٠ ٧٩٨ 
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ا يف فرع التأمني اإللزامي كما يلي ت األقساط املكتتب    : تتوزع مكو

  

  االلتزامات الطارئة -٣٤
ــا وفــق التطبيقــات املوضــوعة مــن قبــل كمــا  هــو متعــارف عليــه يف اجلمهوريــة العربيــة الســورية فــإن الشــركة تقــوم بعمليا

ــريبية  ــورية. بـــرأي اإلدارة فـــإن أيـــة دراســـة ضـ الســـلطات املاليـــة والتنظيميـــة ومـــن قبـــل هيئـــة اإلشـــراف علـــى التـــأمني السـ
 الحقة لن تؤدي إىل أعباء ضريبية إضافية.

 

  ة وإدارة املخاطرالقيمة العادل -٣٥
ت املالي ١-. ٣٥   ةالقيمة العادلة للموجودات واملطلو

ت املاليــة  بتــاريخ بيــان  املوقوفــةال يوجد فـرق جوهري بني القيمة الدفرتيـة والقيمة العادلة للموجودات واملطلــو
لقيمة العادلة من خالل  ستثناء املوجودات املالية احملددة    .حقوق املسامهني الوضع املايل، 

ت املاليـــة يف امل املاليـــة،  علومـــاتيتضــمن اجلـــدول التـــايل القيمـــة الدفرتيـــة والقيمـــة العادلــة للموجـــودات واملطلـــو
ت املاليــة وغــري  إضافة إىل طرق قياس القيمــة العادلــة حبســب تراتبيــة اخليــارات. مت اســتثناء املوجــودات واملطلــو

  :ن قيمتها الدفرتية موازية لقيمتها العادلةأدارة سجلة على أساس القيمة العادلة نظراً العتبار اإلامل
  

 (غري مدققة) ٣١/٠٣/٢٠١٩      
 الفرق القيمة العادلة صايف    
دة/(اخنفاض) اجملموع وى الثالثتاملس املستوى الثاين املستوى األول االمسيةالقيمة  إيضاح    ز

لقيمة العادلة                 املوجودات املالية املقيمة 
استثمارات مالية  من خالل بيان الدخل 

-         ٦٦٧ ٢٩٣ ٧٧٣    ٩٧٦ ٧٢٤ ٧٥٢ ٢   ١٦٧ ٧١٦ ٨١٣ ١ ٧      الشامل اآلخر    ٤٧٦ ٣٠٢ ٧١٢ ١   ٦٤٣ ٠١٨ ٥٢٦ ٣ 
 

 (مدققة) ٣١/١٢/٢٠١٨      
 الفرق القيمة العادلة صايف    
دة/(اخنفاض) اجملموع وى الثالثتاملس املستوى الثاين املستوى األول االمسيةالقيمة  إيضاح    ز

لقيمة العادلة                 املوجودات املالية املقيمة 
استثمارات مالية  من خالل بيان الدخل 

 ٠١١ ٤١٤ ٦٦٨ ١   ٦٣٦ ٦٦٦ ٩٤٢ ٢      -  ٩٦٠ ٨٣٣ ٨٦٤    ٦٧٦ ٨٣٢ ٠٧٧ ٢   ٦٢٥ ٢٥٢ ٢٧٤ ١   ٧      الشامل اآلخر
  :علومات غري منظورة هامة وحساسيتها على القيمة العادلة أسس التقييم، م

املاليــة (مســتوى أول  علومــاتيظهر اجلدول التــايل معلومــات حــول كيفيــة تضــمني القيمــة العادلــة لــألدوات املاليــة يف امل
  .) واملعلومات غري املنظورة اهلامة املستخدمة ينومستوى 

 معطيات غري منظورة هامة ييمسس التقأ ريخ التقييم املوجودات املالية
عالقة املعطيات غري  املنظورة مع 

 القيمة العادلة
حساسية املعطيات غري  املنظورة 

 على القيمة العادلة
استثمارات مالية  من خالل 
 بيان الدخل الشامل اآلخر

٣١/٠٣/٢٠١٩ القيمة العادلة استنادا إىل السعر  
 املقدم من مصدر األسهم

 ال ينطبق
  

 ال ينطبق ال ينطبق

  (غري مدققة)  لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف  
  ٣١/٠٣/٢٠١٨  ٣١/٠٣/٢٠١٩  

        ليـرة سوريــة        ليـرة سوريــة  
 ٩٤٢ ٧٧٨    ٦٣٨ ٨٠     إلزامي داخلي
 ١٧٦ ١١٤          -           إلزامي حدودي
 ٨٤٣ ٥٨٩      ٤٩٤ ١٢٥ ١    بطاقة برتقالية

     ٩٦١ ٤٨٢ ١    ١٣٢ ٢٠٦ ١ 
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