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  العقيلة للتأمين التكافلي شركة 
   )شركة مساهمة مغفلة ( 

  الجمهورية العربية السورية –دمشق 

  المرحلية المختصرة المالية المعلومات
  ٢٠١١/  ٩/  ٣٠ أشهر المنتهية في تسعةاللفترة  

   الحسابات المستقل مدققوتقرير 
  حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية المختصرة
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  ) شركة مساهمة مغفلة ( 
  الجمهورية العربية السورية  –دمشق 

  
  

  المرحلية المختصرة المالية المعلومات
  ٢٠١١/  ٩/  ٣٠ة أشهر المنتهية في تسعاللفترة  

  وتقرير مدقق الحسابات المستقل 
  حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية المختصرة

  
  

  ات ـرس المحتويـفه
  

  البيـــــان  رقم الصفحة
    ةاملختصر املرحلية  املالية املعلوماتحول مراجعة  احلسابات املستقل مدققتقرير   -  ٢-١
  املختصر املرحلي بيان املركز املايل  -  ٤-٣
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 شركة العقيلة للتأمين التكافلي
 ( مغفلةشركة مساهمة ) 
 العربية السوريةالجمهورية  -دمشق 

 
  المختصرةالمالية المرالية للمعلوما  متممة الياااا  اإل

 1322/  9/  03ي فأشهر المنتهية  تسعةالعن فترة 
 

  عن الشركة نبذة -2
 

فلة تأسست مبوجب قرار رئاسة رللس الوزراء ىي شركة مسامهة مغ شركة العقيلة للتأمني التكافلي 2-2
 والصادر بتاريخ( و.م/1)وادلعدل بالقرار رقم  ، 1003/  21/  15بتاريخ ( و.م/  53)رقم 
وادلرسوم  1001 لعام( 35) ادلرسوم التشريعي رقم وذلك بناء على أحكام 21/2/1004

 . راف على التأمني ولألنظمة اليت تضعها ىيئة اإلش 1002لعام (  14) التشريعي رقم 
 

 بتاريخ (  22252) سجلت الشركة يف السجل التجاري مبحافظة دمشق حتت رقم  2-1
ىيئة اإلشراف على  منوحصلت الشركة على الًتخيص مبزاولة أعمال التأمني  1005/  2/  12

وتزاول الشركة نشاطها  1005/  4/  14بتاريخ (  م إ/200/  222) التأمني مبوجب قرار رقم 
  . ومن خالل فروعها يف حلب ، محاةبادلركز الرئيسي مبدينة دمشق 

 

فةةةةق اعنةةةةواهل ادلةةةةرخص ذلةةةةا مبمارسةةةةتها و / اإلسةةةةالمي / التةةةةأمني التكةةةةافلي  غايةةةةة الشةةةةركة شلارسةةةةة نشةةةةا  2-4
 . اإلسالمية بأساليب ووسائل ال تتعارض مع أحكام الشريعة 

 

  بيان التوافق -1
 التقةةةةةارير "  41وفقةةةةةاً للمعيةةةةةار ا اسةةةةة  الةةةةةدو  رقةةةةةم ادلختصةةةةةرة رحليةةةةةة ادلاليةةةةةة ادل ه ادلعلومةةةةةاتىةةةةة إعةةةةةداد مت 

 . زللياً  ةويف ضوء أحكام القوانني واعنظمة الناف "  ادلالية ادلرحلية
 

ادلطلوبةة للييانةةات واإلفصةةاحات ال حتتةةوي علةى  يةةع ادلعلومةات ادلختصةرة ادلاليةة ادلرحليةةة ادلعلومةةات  ىة ه إن
جنةب إىل و جيب قراءهتا جنيةاً عدت وفقاً للمعايري الدولية إلعداد التقارير ادلالية ألة اليت الكام السنوية ادلالية

أشةهر ادلنتهيةة يف التسةعة أن نتةائ  فةًتة  كمةا . 42/21/1020مع الييانات ادلالية للشركة للسنة ادلنتهيةة يف 
يف الةةةةةةةيت سةةةةةةةتنتهي للنتةةةةةةةائ  الةةةةةةةيت نكةةةةةةةن توقعهةةةةةةةا للسةةةةةةةنة ادلاليةةةةةةةة  ليسةةةةةةةت بالضةةةةةةةرورة م شةةةةةةةر 40/6/1022
42/21/1022 . 

مت إعةداد وعةرض  كمةا . 24/20/1022تةاريخ دارة باإلمبعرفة  ادلختصرةادلرحلية  ادلالية ادلعلوماتمت اعتماد 
 .وىي العملة الوظيفة للشركةباللرية السورية  ادلرحلية ادلختصرة ادلالية ادلعلومات

 



          
   

 (شركة مساهمة مغفلة )  شركة العقيلة للتأمين التكافلي
 الجمهورية العربية السورية –دمشق 

  لية ادلختصرةة اإليضاحات ادلتممة للمعلومات ادلالية ادلرحتابع 
 40/6/1022عن فًتة التسعة أشهر ادلنتهية يف 
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 أهم السياسا  المحاسبية -0

مةةع تلةةك ادلختصةةرة ادلاليةةة ادلرحليةةة ادلعلومةةات ىةة ه ا اسةةيية ادلتيعةةة يف إعةةداد  السياسةةاتتتوافةةق التقةةديرات و 
الةةةةةةةةيت مت علةةةةةةةةى أساسةةةةةةةةها إعةةةةةةةةداد الييانةةةةةةةةات ادلاليةةةةةةةةة السةةةةةةةةنوية للسةةةةةةةةنة ادلنتهيةةةةةةةةة يف التقةةةةةةةةديرات والسياسةةةةةةةةات 

42/21/1020. 
 

 اعدوات ادلالية وإدارة ادلخاطر ادلتعلقة هبا
يةة للشةركة شلاةلةة للسياسةات واعىةداف ادلعروضةة يف الييانةات ادلاليةة  إن سياسات وأىداف إدارة ادلخةاطر ادلال

 . 42/21/1020لسنة ادلالية ادلنتهية يف كما يف ا
 

 التقديرا  واألاكام المحاسبية الهامة -4
ادلاليةةةةة يتطلةةةةب مةةةةن اإلدارة وضةةةةع أحكةةةةام وتقةةةةديرات وافًتاضةةةةات ذات أةةةةةر يف تطييةةةةق ادلعلومةةةةات  إعةةةةدادإن 

ادلاليةةة وكةة لك علةةى قةةيم اإليةةرادات ادلعلومةةات اع ةةول وااللتزامةةات ادلاليةةة يف تةةاريخ  السياسةةات وكةة ا أر ةةدة
وادلصروفات  وتستند تلك التقديرات واالفًتاضات على اخلربة السابقة للشركة وعوامل أخرى عديدة تعتربىةا 

 اع ةول  أن قةيمالشركة معقولة يف ظل الظروف السائدة واليت تشةكل نتائجهةا اعسةاس عنةد اختةاذ القةرار بشة
وختضةع التقةةديرات ومةةا يتعلةق هبةةا مةةن . وااللتزامةات ، لةة لك قةةد ختتلةا النتةةائ  الفعليةةة عةن ىةة ه التقةةديرات 

افًتاضات للمراجعة بصةورة مسةتمرة ، كمةا يةتم إةيةات التغةريات يف التقةديرات ا اسةيية يف الفةًتة الةيت حةدث 
 .فيها التغيري وأية فًتات مستقيلية 

، كانت التقديرات واعحكام ا اسيية اذلامة والتقديرات  ادلختصرةادلالية ادلرحلية  ادلعلوماته عند إعداد ى 
ادلستقيلية لألمور غري ادل كدة ادلطيقة يف إعداد السياسات ا اسيية للشركة شلاةلة للتقديرات واعحكام 

 .42/21/1020نة ادلنتهية يف ا اسيية اذلامة اليت أتيعت يف إعداد الييانات ادلالية كما يف وللس
 

 القياس المرالي -5
وفقًا لطييعة نشا  الشركة يتم حتقيق اإليرادات وتكيد ادلصروفات بطريقة ال تتأةر بصورة ىامة بأي شكل 

 .من أشكال ادلومسية 
 

ت مت إعداد ى ه ادلعلومات ادلالية ادلرحلية ادلختصرة على أساس ميدأ االستحقاق ال ي يتطلب قيد اإليرادا
إال أن النتائ  ادلرحلية قد ال . وادلصروفات كمكتسية أو متكيدة وليس كمستلمة أو مدفوعة طوال العام 

دتثل احلصة ادلناسية من اعرباح السنوية للتغري يف ادلسامهات وإيرادات االستثمار وعدم التأكد من حدوث 
 . ادلطاليات 

 



          
   

 (شركة مساهمة مغفلة )  شركة العقيلة للتأمين التكافلي
 الجمهورية العربية السورية –دمشق 

  لية ادلختصرةة اإليضاحات ادلتممة للمعلومات ادلالية ادلرحتابع 
 40/6/1022عن فًتة التسعة أشهر ادلنتهية يف 
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 نقد ومعادال  النقد  -6

 03/9/1322 
 غير مدققـة

02/21/1323 
 مدققـة

 ليـرة سوريــة ليـرة سوريــة 
  641 164  110 402 نقدية بالصندوق

               -   164 425 عهد نقدية
   *المساهمين _ نقد لدى البنوك 

  202 513 140 2 553 150 عملة زللية  - حسابات جارية وتوفري
          -  020 000 000 عملة زللية -ودائع استثمارية قصرية اعجل 

       150 553 202  140 513 202  
   *ااملي الوثائق _ نقد لدى البنوك 

 42 445 431 12 441 306 عملة زللية  -حسابات جارية وتوفري 
10 225 566 عملة أجنيية  - حسابات جارية وتوفري  200 144 1 

  20 000 000   - عملة زللية  -ودائع استثمارية قصرية اعجل 
 205 562 12  531 022 20  
 504 162 215  312 521 221  

 

 

 . كافة احلسابات اجلارية والتوفري والودائع االستثمارية تستحق خالل ةالةة أشهر *

 ألجل استثمارية ودائع -7
 

 03/9/1322 
 غير مدققـة

02/21/1323 
 مدققـة

 ليـرة سوريــة ليـرة سوريــة 
   :ن المساهمي_ ودائع لدى البنوك 
362 100 000 أكثر من ةالةة أشهر وأقل من سنة -ودائع عملة زللية   000 100 012 2 

  51 211 200  53 243 224 أكثر من ةالةة أشهر وأقل من سنة - أجنييةودائع عملة 
 224 643 444  200 112 214 2 

   :ااملي وثائق _ ودائع لدى البنوك 
 121 000 000 223 666 610 ة أشهر وأقل من سنةأكثر من ةالة -ودائع عملة زللية 
  3 412 612  6 254 232 أكثر من ةالةة أشهر وأقل من سنة -ودائع عملة أجنيية 

 202 254 213 
   

612 124 251  
 121 226 401 2

  
012 515 212 2

   



          
   

 (شركة مساهمة مغفلة )  شركة العقيلة للتأمين التكافلي
 الجمهورية العربية السورية –دمشق 

  لية ادلختصرةة اإليضاحات ادلتممة للمعلومات ادلالية ادلرحتابع 
 40/6/1022عن فًتة التسعة أشهر ادلنتهية يف 
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 استثمارا  عقارية -8

قامةةةةةةت الشةةةةةةركة بتةةةةةةاريخ ) .ق يتمثةةةةةةل الر ةةةةةةيد يف قيمةةةةةةة أرض يف منطقةةةةةةة معضةةةةةةمية الشةةةةةةام يف ريةةةةةةا دمشةةةةةة
يف منطقةة ادلعضةمية يف ريةا (  4032،  4031،  4034،  4031)بشراء العقارات رقةم 15/6/1020

( اليةائع)ودتةت عمليةة الشةراء ىة ه مةن قيةل أحةد اعطةراف ذوي العالقةة . ، وذلك لينةاء مقةر للشةركة  دمشق
ومةةن مت مت حتويةةل الغةةرض مةةن ىةة ه اعرض   .مليةةون لةةرية سةةورية ، وقةةد مت سةةداد ادليلةة  نقةةداً /  220/ ومبيلةة  

 .  لتكون استثمارات عقارية بدالً من مقر للشركة وذلك نتيجة لشراء الشركة مقر ذلا يف مشروهل اليوابة الثامنة
مليةون لةرية سةورية كمةا يف تةاريخ ادلعلومةات ادلاليةة /  230/ وتيل  القيمةة العادلةة ذلة ه االسةتثمارات العقاريةة 

 .ختصرة ادلرحلية ادل
 

 للبيع متااةأصول مالية  -9

 
03/9/1322 

 غير مدققـة
02/21/1323 

 مدققــة
 ليـرة سوريــة ليـرة سوريــة 

362 252 135 العام/ ر يد بداية الفًتة   353 152 232 
51 651 141 العام/ إضافات خالل الفًتة   206 604 423 

 (251 504 414)    - العام/ استيعادات خالل الفًتة 
 401 232 445  135 252 362 

    16 162 225 (222 222 032) التغري غري ا قق يف القيمة العادلة
  412 043 253 314 020 344 العام/ القيمة العادلة يف هناية الفًتة 

   : موزعة على الشكل التا 
   شركا  مدرجة في بورصة األوراق المالية

  214 534 154 203 224 010 بنوك
  41 410 014  32 453 052 شركات  ناعية

 202 604 242 220 254 125  
   شركا  غير مدرجة في بورصة األوراق المالية

  22 554 324 20 323 311 بنوك
 420 000 000 420 000 000 (2( )انًتادوس ) شركات سياحية 
 12 022 126 41 360 560 (1)شركات  ناعية 

  66 660 000  22 005 000 (4)شركات اتصاالت 
 241 214 122 043 564 203  

  412 043 253 314 020 344 العام/  القيمة العادلة يف هناية الفًتة
 



          
   

 (شركة مساهمة مغفلة )  شركة العقيلة للتأمين التكافلي
 الجمهورية العربية السورية –دمشق 

  لية ادلختصرةة اإليضاحات ادلتممة للمعلومات ادلالية ادلرحتابع 
 40/6/1022عن فًتة التسعة أشهر ادلنتهية يف 
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قيمةة أسةهم لصةا   مليةون/  400/ ، مت ختصيص ماقيمتةو  لرية سورية مليون /420/ميل  يف  الر يديتمثل  ( 2) 
 . قمليون لصا  محلة الوةائ /20/ادلسامهني وميل  

  بقيمة الشركة اعىلية للزيوت قيل منمت توزيعها بتسجيل أرباح نقدية خالل الفًتة امت الشركة ق  (1)

 .لرية سورية/ 4 243 410/
/ 3 420 000/  بقيمةة شةركة سةرييتل قيةل مةنمت توزيعهةا بتسجيل أربةاح نقديةة خالل الفًتة امت الشركة ق ( 4)

 .لرية سورية
 /  304 420 626/بلغت القيمة العادلة لأل ول ادلالية ادلتاحة للييع ما قيمتو  24/20/1022بتاريخ    (1)

 .لرية سورية 
 

 مدينة أخرىوأرصدة مدينون  -23
 03/9/1322 

 غير مدققـة
02/21/1323 

 مدققـة
 ليـرة سوريــة ليـرة سوريــة 

 21 524 153 3 301 414  مصاريا مدفوعة مقدماً 
 14 143 213 23 153 424 أرباح ودائع مستحقة

 4 616 102 4 616 102 مديرية ادلالية -الدو  االسالمية بنك سوري
 15 215 062 14 515 251 عموالت مدفوعة مقدماً 

2 341 440 شركات وساطة مالية  - 
  3 334 552  3 120 416 مدينة أخرى أر دة

 230 461 25 656 025 44 
 (   1 400 423) (  2 225 160) ة ادلدينة اعخرىاالخنفاض يف قيمة ادلدينني واعر د: خيصم 

 040 341 24  344 425 41  
 

 األطراف ذوي العالقة المعامال  مع -22
 

تعترب اعطراف على أهنا ذات عالقة إذا كان عحد اعطراف ادلقدرة على السيطرة على الطرف اآلخر أو شلارسة 
الية وتتمثل اعطراف ذوي العالقة يف ادلسامهني الرئيسيني وأعضاء تأةري ىام عليو عند اختاذ القرارات التشغيلية وادل

تقوم الشركة . رللس اإلدارة وادلديرين التنفي يني والشركات الشقيقة اليت نلكون سيطرة أو تأةري جوىري عليها 
مع القواعد  بإ دار وةائق تأمني بكافة أنواعها لألطراف ذوي العالقة ، وى ه الوةائق يتم إ دارىا مبا يتماشى

وتتم ى ه ادلعامالت طيقًا لشرو  ال . واععراف ادلهنية اخلا ة بالنشا  التأميين وادلطيقة على باقي العمالء 
 .ختتلا عن مثيلتها من ادلعامالت مع الغري، باإلضافة إىل بعض ادلعامالت اعخرى

 

 :اعطراف ذوي العالقة إىل / من مستحق 22-2
 : 40/6/1022ادلنتهية يف أشهر التسعة  وطييعتها وحجمها خالل فًتةاجلارية ت فيما يلي بيان بادلعامالو 



 
           

  
 (شركة مساهمة مغفلة )  شركة العقيلة للتأمين التكافلي
 الجمهورية العربية السورية –دمشق 

  لية ادلرحلية ادلختصرةة اإليضاحات ادلتممة للمعلومات ادلاتابع 
40/6/1022عن فًتة التسعة أشهر ادلنتهية يف   

 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

.  د أي من القسطني حىت تاريخ اعتماد ادلعلومات ادلالية ادلرحلية ادلختصرة، ومل يتم تسدي 22/3/1022،  22/4/1022بتاريخ على قسطني السداد  ميل  يستحق يفللمديونية يتمثل الر يد *

  

طبيعة 
 التعامل

 03/9/1322الرصيد في  الفترةخالل  الحركة 2/2/1322الرصيد في 

 (غير مدققة) (غير مدققة)      

 
 

 طبيعة العالقة
 مدين
 ليرة سورية

 دائن
 ليرة سورية

 مدين
 ليرة سورية

 دائن
 وريةليرة س

 مدين
 ليرة سورية

 دائن
 ليرة سورية

2 231 635 - 061 320  شركة تابعة لكيار ادلسامهني شركة راماك لألسواق احلرة  436 411 2 164 140 - 
640 414 - - جتاري شركة تابعة لكيار ادلسامهني رلموعة راماك لالستثمار ا دودة ادلس ولية  220 126 244 422 - 

1 222 011 - - جتاري شركة تابعة لكيار ادلسامهني م.احلرة م  شركة سوريا لالسواق  304 141 2 122 045 4 - 
5 012 024 - - جتاري شركة تابعة لكيار ادلسامهني جوليا دومنا/ شركة خلدون سللوف وشريكتو   531 651 4 262 043 1 - 

10 055 114 - 116 554 6 جتاري شركة تابعة لكيار ادلسامهني شركة السويدي للكابالت  604 444 24 452 264 23 - 
52 214 - 624 141 جتاري شركة تابعة لكيار ادلسامهني شركة سويدي الكًتيك  043 421 - - 

231 612 - - جتاري شركة تابعة لكيار ادلسامهني شركة سويدي لليالستيك  612 231 - - 
 - 40 000 - 40 000 - - جتاري شركة تابعة لكيار ادلسامهني شركة سويدي لالمسنت

 - 23 464 420 1 404 201 21 421 424 - 062 651 4 جتاري شركة تابعة لكيار ادلسامهني  شركة سرييتل موبايل تليكوم ادلسامهة ادلغفلة
 - 1 451 554 554 516 425 - 416 34 جتاري شركة تابعة لكيار ادلسامهني شركة سورية القابضة

 - 20 226 402 432 422 150 - - جتاري امادلدير الع فراس العظم/ السيد
 - 234 446 210 611 - - 412 405 جتاري شركة تابعة لكيار ادلسامهني  ندوق ادلشرق اإلستثماري

Yoshi Group 225 620 225 620 - - جتاري شركة تابعة لكيار ادلسامهني - - 
 - - 224 445 224 445 - - جتاري عضو رللس ادارة مازن مرتضى/ السيد 

 - 531 214 4 560 234 134        - 441 401     جتاري شركة تابعة لكيار ادلسامهني شركة الدرويب و شريكو
   14 011  -  14 011   - -                -    جتاري شركة تابعة لكيار ادلسامهني ايهاب سللوفم سسة 

   14 011  12 630 010 14 124 313  16 441 504     - 542 113 26      إ ا  تعامالت التأمني 
* ىالة قوطرش/ ة السيد    -  10 000 000 22 000 000  - -      000 000 42    أخرى عضو رللس ادارة 

  14 011  32 630 010 11 124 313  16 414 504              - 542 113 21      إ ا  التعامالت مع اعطراف ذوي العالقة
سائر االخنفاض يف القيمةخ: خيصم    -  -  -  -  (105 532 14 ) -   

      21 113 542 -              -              -              341 061 45  011 14  



            
 

 (شركة مساهمة مغفلة )  شركة العقيلة للتأمين التكافلي
 الجمهورية العربية السورية –دمشق 

  ة اإليضاحات ادلتممة للمعلومات ادلالية ادلرحلية ادلختصرةتابع 
 40/6/1022 عن فًتة التسعة أشهر ادلنتهية يف
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 :42/21/1020فيما يلي بيان بادلعامالت وطييعتها وحجمها خالل السنة ادلالية ادلنتهية يف و 
 
 

 02/21/1323الرصيد في  العامخالل  الحركة 2/2/1323الرصيد في    

 طبيعة العالقة 

 طبيعة
 التعامل

 مدين
 رة سوريـةليـ

 دائن
 ليـرة سوريـة

 مدين
 ليـرة سوريـة

 دائن
 ليـرة سوريـة

 (مدققة)
 مدين

 ليـرة سوريـة

 (مدققة)
 دائن

  ليـرة سوريـة
 - 320 061 2 164 223 2 635 312 12 462-  جتاري شركة تابعة لكيار ادلسامهني شركة راماك لألسواق احلرة
 - 6 554 116 14 066 544 41 566 645 - 54 201 جتاري دلسامهنيشركة تابعة لكيار ا شركة السويدي للكابالت
 - 141 624 220 544 414 421 - 41 جتاري شركة تابعة لكيار ادلسامهني شركة سويدي الكًتيك

-  40 500 40 500- -  جتاري شركة تابعة لكيار ادلسامهني لالمسنتشركة سويدي 
 

 - 4 651 062 25 455 100 26 123 112 - 4 423 020 جتاري شركة تابعة لكيار ادلسامهني غفلةشركة سرييتل موبايل تيليكوم ادلسامهة ادل
 - 34 416 454 232 520 220 --  جتاري شركة تابعة لكيار ادلسامهني شركة سورية القابضة

-  - 120 124  120 124- -  جتاري مساىم زلمد مسلم الدرويب/ السيد 
-  - 142 563 142 563- -  جتاري العام ادلدير فراس العظم/ السيد 

-  405 412 1 543 462 2 212 221- -  جتاري شركة تابعة لكيار ادلسامهني  ندوق ادلشرق اإلستثماري

Yoshi Group 225 620 225 620 --  جتاري شركة تابعة لكيار ادلسامهني - - 
-  -  224 134 224 134- -  جتاري عضو رللس ادارة مازن مرتضى/ السيد

 - - 64 220 64 220 --  جتاري شركة تابعة لكيار ادلسامهني جلنة االشراف على مقام السيدة زينب  
 - 401 441 261 421 164 213 --  جتاري شركة تابعة لكيار ادلسامهني شركة الدرويب و شريكو

            -           -   32 000  32 000           -          -  جتاري عضو رللس ادارة ايهاب سللوف/ السيد 
                   -  26 113 542  20 122 665  31 132 011  12 462  4 146 253  إ ا  تعامالت التأمني

            -  42 000 000          -   42 000 000           -           - أخرى عضو رللس ادارة ىالة قوطرش/ السيدة 
       -  21 113 542  20 122 665  64 132 011  12 462  4 146 253  ا  التعامالت مع اعطراف ذوي العالقةإ 



           
 

 (شركة مساهمة مغفلة )  شركة العقيلة للتأمين التكافلي
 الجمهورية العربية السورية –دمشق 

  ة اإليضاحات ادلتممة للمعلومات ادلالية ادلرحلية ادلختصرةتابع 
 40/6/1022عن فًتة التسعة أشهر ادلنتهية يف 
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  تعويضات اإلدارة التنفي ية 22-1
التعويضات ادلستحقة لإلدارة التنفي ية تتمثل يف الرواتب وادلنافع واحلوافز ادلستحقة خالل الفًتة 

/ 6 403 614/ميل   40/6/1022أشهر ادلنتهية يف التسعة لفًتة  للمدراء وقد بلغت ادلرتيات
 40/6/1020أشهر ادلنتهية يف التسعة لفًتة لرية سورية / 20 342 124/مقابل ميل  لرية سورية 

 .مت إدراجها ضمن ادلصروفات اإلدارية ، وال توجد منافع وحوافز مدفوعة خالل ى ه الفًتة .  
/ 1 342 424/ما قيمتو  1020ة ععضاء رللس اإلدارة عن عام بلغت التعويضات ادلدفوعكما 

   .لرية سورية
 

 اصة معيدي التأمين من االاتياطيا  الفنية -21

 

 03/9/1322 

 
 األقساط إاتياطي

 غير المكتسبة
 ااتياطي التعوياا 

 تحت التسوية

التعوياا  
لحوادث مفترضة لم 

 يبلغ عنها
03/9/1322 
 (ةـر مدققـغي)

02/21/1323 
 (مدققــة)

 ليـرة سوريـة ليـرة سوريـة ليـرة سوريـة ليـرة سوريـة ليـرة سوريـة البيـــان
 41 202 411 26 506 244 4 631 343 41 223 222 12 155 453 احلريق

 1 122 641 4 622 403 2 001 463 2 132 000 2 312 620 احلوادث العامة
 526 555  304 445 15 426 44 446 144 300 احلوادث الشخصية

 210 512 403 204 214 044 2 626 024 1 543 200 65 442 211 اذلندسي
 24 444 542 14 411 243 1 115 462 5 422 440 21 231 022 النقل

 46 442 413 542 46 442 154 200-  سيارات أضرار ذاتية
 15 626 056 44 406 644 - 44 406 644-  سيارات مس ولية مدنية

 21 242 603 10 631 221 4 325 166 2 121 446 22 562 143 الصحي
 2 046 462 2 125 311 - 21 114 2 101 102 حياة
  464 161  110 612   200 142    -  410 221 سفر

 311 214 220  262 042 60  251 114 22 502 145 122  411 442 145 
 

 أخرىأصول   -20

 03/9/1322 
 غير مدققـة

02/21/1323 
 قـةمدق

 ليـرة سوريــة ليـرة سوريــة 
 6 025 461 2 214 100 تكلفة االشًتاك يف جتمعات التأمني اإللزامي

 )661 160 4  ( (  1 325 111) العام/ إطفاء الفًتة 
 223 606 1  100 214 2  



          
   

 (شركة مساهمة مغفلة )  شركة العقيلة للتأمين التكافلي
 الجمهورية العربية السورية –دمشق 

  لية ادلختصرةة اإليضاحات ادلتممة للمعلومات ادلالية ادلرحتابع 
 40/6/1022عن فًتة التسعة أشهر ادلنتهية يف 

 
 
 

 
 
10 

 
 

 قانونيةوديعة  -24
 

زلةةتفهب هبةةا  مليةةون لةةرية سةةورية  / 12/ اإلسةةالمي بقيمةةة  الةةدو  سةةوريةيتمثةةل ىةة ا الينةةد يف وديعةةة لةةدى بنةةك 
 علةةةى أنةةةةواهل التةةةةأمني الةةةة ي تزاولةةةو الشةةةةركة ، وذلةةةةك مبوجةةةب ادلرسةةةةوم التشةةةةريعي رقةةةةمطويةةةةل اعجةةةةل كضةةةمان 

إال سةةورية وال نكةةن اسةةتخدام ىةة ه الوديعةةة علةةى التةةأمني يف اإلشةةراف وقةةرارات ىيئةةة  1002لعةةام (  14) 
 . بإذن مسيق من اذليئة

 

  صول غير ملموسةأ -25
 

 03/9/1322  02/21/1323 
 مدققة غير مدققة 
 ليرة سورية ليرة سورية 

 1 360 354  4 020 124 العام / أول الفًتة برنام  احلاسب اآل 
   -  - العام / إضافات خالل الفًتة 
 1 360 354  4 020 124 العام / التكلفة يف هناية الفًتة 

 ( 2 350 140)  (   2 130 421) العام / إطفاء الفًتة 
  4 020 124   2 416 532 العام / آخر الفًتة برنام  احلاسب اآل 

 
 



         
 

 (شركة مساهمة مغفلة  ) شركة العقيلة للتأمين التكافلي
 الجمهورية العربية السورية –دمشق 

  ة اإليضاحات ادلتممة للمعلومات ادلالية ادلرحلية ادلختصرةتابع 
 40/6/1022يف  عن فًتة التسعة أشهر ادلنتهية
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  ومعدا ممتلكا   -26

 أجهزة كمبيوتر وملحقاتها أثاث ومفروشا  السيارا  
 تجهيزا  ومعدا 

 مكتبية  وكهربائية 
 ديكورا  مقامة 
 على مباني الغير

 مشروعا  قيد
 االجمالي *التنفيذ  

 ليـرة سوريــة ليـرة سوريــة ليـرة سوريــة ليـرة سوريــة ليـرة سوريــة ليـرة سوريــة ليـرة سوريــة التكلفة
 201 624 515 34 242 510 20 623 222 4 544 515 20 264 440 3 022 642 5 441 000 2/2/1020التكلفة يف 

-  - 1 645 520 ( 120 000)-  (   1 355 520) - إعادة تصنيا أر دة أول ادلدة
 413 513 311 442 243 060 4 224 621 611 210 4 424 312 2 601 442 2 222 400 العامافات إض

 (   442 153 000) ( 442 453 000) - - -  (     200 000) - العاماالستيعادات خالل 
         - (     416 400)  -   412 000   -  15  400              - ا ول للممتلكات وادلعدات

  225 141 160  33 641 320  24 116 144  1 562 455  24 622 422  2 230 230  6 556 400 (مدققة )  42/21/1020التكلفة يف 
        

 225 141 160 33 641 320 24 116 144 1 562 455 24 622 422 2 230 230 6 556 400 2/2/1022التكلفة يف 
506 200 - إضافات الفًتة  240 433 1  200 110  640 263  241 250 111 141 441 115 

 - - - - - - - االستيعادات خالل الفًتة
   - (     5 032 000)  1 112 022   -   -  4 546 652   - ا ول للممتلكات وادلعدات

  434 013 611 402 122 411  11 134 131  2 422 155  25 424 152  6 506 112 6 556 400 ( غري مدققة )  40/6/1022التكلفة يف 
        مجمع االهالك

 23 112 431-  3 223 422 642 653 1 564 404 4 053 114 1 441 554 2/2/1020الر يد يف 
 -   - 2 422 022 ( 64 543)-    ( 2 324 122)       - إعادة تصنيا أر دة أول ادلدة

 20 223 635 - 4 544 642 2 042 224 1 504 324 654 204 2 451 463 العامإىالك 
 ( 41 612)  -  -            -  - ( 41 612) -  االستيعادات
  13 352 452  -  21 212 412  2 606 134  2 363 611  1 446 440  1 224 354 (مدققة )  42/21/1020الر يد يف 
  13 352 452    -  21 212 412 2 606 134  2 363 611 1 446 440 1 224 354 2/2/1022الر يد يف 
2 316 234 2 154 122 إىالك الفًتة  624 214 4  216 634  215 612 4  - 341 212 22  
  -  -   -  -  -  -  - االستيعادات
  44 522 024  - 156 034 23  1 541 123  5 511 552  1 006 444 245 012 3 ( غري مدققة )  40/6/1022الر يد يف 

        صافي القيمة الدفترية
  62 256 202  33 641 320  2 404 243  1 651 212  5 121 142  1 450 460  2 441 024 ( مدققة )  02/21/1323
  416 142 534  402 122 411  3 104 644  1 146 041  6 161 301  2 466 621  4 515 231 (غير مدققة )  03/9/1322

 



   

 (شركة مساهمة مغفلة )  شركة العقيلة للتأمين التكافلي
 الجمهورية العربية السورية –دمشق 

  ة اإليضاحات ادلتممة للمعلومات ادلالية ادلرحلية ادلختصرةتابع 
 40/6/1022عن فًتة التسعة أشهر ادلنتهية يف 
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 :لييتكون ر يد مشروعات قيد التنفي  شلا ي* 

 أخرى دائنون وأرصدة دائنة -27

 03/9/1322 
 غير مدققـة   

02/21/1323 
 مدققـة 

 ليـرة سوريــة ليـرة سوريــة 
 24 152 501 25 025 245 عمالء دفعات مقدمة

 21 125 211 1 204 014 مديرية مالية دمشق وإدارة زللية
 341 112 2 224 164 اعيةم سسة التأمينات االجتم

 1 123 251 2 014 425 مصروفات مستحقة
-  13 044 620 دائنو توزيعات أرباح

 20 210 240 21 111 235 دائنون سلتلفون
  6 464 131  24 643 464 أخرى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

414 644 200 466 403 23
   

 مخصص ضريبة الدخل -28

 03/9/1322 
 غير مدققـة

02/21/1323 
 ـةمدقق

 ليـرة سوريــة ليـرة سوريــة 
 3 240 325 12 044 204 العام/ الر يد يف بداية الفًتة 
 12 044 204 1 012 510 ( 14إيضاح ) العام / ادلكون خالل الفًتة 
 (   3 240 325) ( 12 044 204) العام/ ادلدفوهل خالل الفًتة 
  12 044 204  1 012 510 العام/ الر يد يف هناية الفًتة 

 03/9/1322 02/21/1323 
 مدققة غير مدققة    
 ليـرة سوريــة ليـرة سوريــة   

 4 500 460-  محاة -مقر الشركة 
 34 242 510 32 302 552 حلب -مقر الشركة 

-  211 510 دمشق -مكتب حي اعمني 
-  10 133 100 عقار الالذقية –مكتب 

         - 212 145 526 دمشق -مقر الشركة يف يعفور 
 411 122 402 320 641 33  



   

 (شركة مساهمة مغفلة )  شركة العقيلة للتأمين التكافلي
 الجمهورية العربية السورية –دمشق 

  ة اإليضاحات ادلتممة للمعلومات ادلالية ادلرحلية ادلختصرةتابع 
 40/6/1022عن فًتة التسعة أشهر ادلنتهية يف 

 14 

 

 مخصصا  أخرى -29

تتمثل ادلخصصات اعخرى يف سلصص مكافآة ادلوظفني بناءً  على احلسية التقديرية ادلعدة من قيل اإلدارة 
 :العام  /الفًتة  وفيما يلي احلركة على ادلخصص خالل

 

 03/9/1322 
 غير مدققـة

02/21/1323 
 مدققـة

 ليـرة سوريــة ليـرة سوريــة 
-   3 514 436 العام/ فًتة الر يد يف بداية ال

 4 154 321-  العام/ ادلخصص ادلكون خالل الفًتة 
 (       146 512) (  3 160 232) العام/ ادلخصص ادلستخدم خالل الفًتة 

  3 514 436  424 101 العام/ الر يد يف هناية الفًتة 

 
 صندوق ااملي الوثائقالعجز في  -13

 03/9/1322 
 غير مدققـة

02/21/1323 
 مدققـة 

 ليـرة سوريــة  ليـرة سوريــة 
 (  26 510 304)  (44 653 212) العام/ الر يد يف أول الفًتة 

   12 541 053  (20 242 621) العام/ لفائض يف  ندوق حاملي الوةائق للفًتة ا( العجز ) 
 ( 44 653 212 ) (15 225 144) العام/ الر يد يف هناية الفًتة 

 

هنايةة الفةًتة ني بتمويل عجز  ندوق محلة الوةائق طيقاً لسياسة الشركة عن طريق قرض حسةن يف قام ادلسامه
 . حتتفهب الشركة مبخصص كامل دلقابلة تلك القروض، و 40/6/1022ادلنتهية يف 

 
 رأس المال -12

سهم نقدي قيمة مليون /  1/  لرية سورية موزهل على مليار(  1)  40/6/1022 ييل  رأس مال الشركة يف
وىو نفس رأس ادلال كما يف  لرية سورية مرخص ومدفوهل بالكامل/  200 /السهم االمسية 

42/21/1020 . 

 



   

           
 (شركة مساهمة مغفلة )  شركة العقيلة للتأمين التكافلي
 ةالجمهورية العربية السوري –دمشق 

  ة اإليضاحات ادلتممة للمعلومات ادلالية ادلرحلية ادلختصرةتابع 
 40/6/1022عن فًتة التسعة أشهر ادلنتهية يف 
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 صروفا  إدارية م -11

 

 

كافةة ادلصةروفات بلرية سورية ادلتمثةل / 202 246 434/مبيل  وفقاً للسياسات ا اسيية  مت حتميل محلة الوةائق(  2)
 2/2/1022مةةن  وذلةةك عةةن الفةةًتة اإلداريةةةمةةن ادلصةةروفات اإلداريةةة الناجتةةة عةةن عمليةةة إدارة ا ةةافهب التأمينيةةة 

 12/2/1006العاشةر بتةاريخ  اإلدارةوذلك وفقاً لقةرار رللةس اإلدارة يف اجتمةاهل رللةس  40/6/1022وحىت 
 . ( 23) ىيئة الرقابة الشرعية للشركة يف اجتماعها رقم  وموافقة

 

 أشهر المنتهية تسعةالفترة  
 03/9/1322في 

 غير مدققـة

 أشهر المنتهية تسعةالفترة 
 03/9/1323في 

 غير مدققة غير مدققة  غير مدققـة
 ريــةليـرة سو  ليـرة سوريــة 

 22 142 221 30 131 541 رواتب وأجور ومايف حكمها
 1 641 213  4 013 502 مصروفات بدالت ترخيص وتسجيل

 2 120 000 163 210 مصروفات الدعم التقين
 5 116 213 3 411 524 دعاية وإعالن

 4 244 022 22 212 341 إىالك شلتلكات ومعدات
 5 401 022 22 055 162 مصروف إجيارات

 1 141 215 4 301 000 قانونية واستشاراتمهنية و  أتعاب
 2 640 130 2 115 004 قرطاسية ومطيوعات 

 4 625 325 4 441 166 كهرباء وماء وبريد وىاتا 
 221 236 112 120 مصروفات بنكية 
 2 411 224 2 156 141  يانة وأ الح

 2 246 160 445 210 سفر واجتماعات
 2 130 424 2 130 421 ةإطفاء أ ول غري ملموس

 1 061 413 463 646 مصاريا ورسوم مالية
 2 223 521 661 446 نظافة وضيافة

  - 12 431 010 االخنفاض يف القيمة 
  2 426 501  1 122 251 أخرى

 201 021 444 244 154 604 اال ا  
  ( 61 242 402 )  ( 202 246 434)  (2)نصيب محلة الوةائق :  خيصم 
    6 554 035  14 405 210 ة ادلسامهني من ادلصروفات اإلدارية حص



   

           
 (شركة مساهمة مغفلة )  شركة العقيلة للتأمين التكافلي
 ةالجمهورية العربية السوري –دمشق 

  ة اإليضاحات ادلتممة للمعلومات ادلالية ادلرحلية ادلختصرةتابع 
 40/6/1022عن فًتة التسعة أشهر ادلنتهية يف 
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  ضريبة الدخل -10

 
 أشهر المنتهيةة تسعالفترة  

 03/9/1322في 
 

 غير مدققـة

 تهيةأشهر المنة تسعالفترة 
 03/9/1323في 

 غير مدققـة غير مدققـة  
 ليـرة سوريــة ليـرة سوريــة 

 202 252 201 2 513 324  ايف ربح الفًتة 
    :يااف إليه 

-  12 431 010 سلصص االخنفاض يف القيمة
  1 614 312 20 242 621 سلصص مقابل قرض لصندوق حاملي الوةائق

  2 054 426-   سلصصات أخرى
 206 100 205 12 430 312  ا  اإل

    :يخصم منه 
 (      1 201 010) (   1 201 010) عن الفًتة%( 10)إطفاء مصروفات التأسيس 

  - ( 20 153 410) أرباح نقدية
  201 365 135  13 641 132  ايف الربح الضري  

  22 401 440  1 012 510 %22ضريية الدخل 
 
 الفترةبح ر  السهم من صافي نصيب -14

 
 أشهر المنتهيةالتسعة فترة  

 03/9/1322في 
  غير مدققـة
 غير مدققـة

 أشهر المنتهية التسعةفترة 
 03/9/1323في 

 غير مدققـة
 ليـرة سوريــة ليـرة سوريــة 

 الدخل يقسم على عدد اعسهم  لييانالفًتة طيقاً  ربح ايف 
  52 150 441  2 450 524 مليون سهم/  1/ 

  12444  0412 (لرية سورية ) الفًتة  ربحلسهم من  ايف نصيب ا
 

  
 



   

           
 (شركة مساهمة مغفلة )  شركة العقيلة للتأمين التكافلي
 الجمهورية العربية السورية –دمشق 

  ة اإليضاحات ادلتممة للمعلومات ادلالية ادلرحلية ادلختصرةتابع 
 40/6/1022عن فًتة التسعة أشهر ادلنتهية يف 
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  القطاعالمعلوما  اسب  -15

 40/6/1022يف  ادلنتهية أشهرالتسعة  عن فًتةمحلة الوةائق  –قطاهل اععمال  12-2
 

     
 سيارا   سيارا  

 االجمالي  سفر    اياة       صحي مسؤولية مدنية أضرار ذاتية نقل هندسي اوادث شخصية  الحوادث العامة اريق     
   ليـرة سوريـة    ليـرة سوريـة    ليـرة سوريـة    ليـرة سوريـة          ليـرة سوريـة    ليـرة سوريـة    ليـرة سوريـة    ليـرة سوريـة    ليـرة سوريـة    ليـرة سوريـة    ليـرة سوريـة  

 126 645 361 2 240 046 2 625 022 11 254 432 105 234 431 223 223 216 21 151 631 1 502 461 404 224 4 344 334 12 222 520  إيرادات أقسا  التأمني 
 4 142 312 - - - - - 114 361 166 223 - - 1 401 442  إعادة تأمني واردة زللياً  

أقسا  أعادة التأمني: خيصم     (412 412 11) (241 342 2) (231 344) (415 534 1  ) (464 124 15) -  -  (424 560 24) (344 012 2) (136 646     ) (112 446 224 ) 
 416 342 041  140 440 1 623 445  20 361 315 105 234 431 223 223 216 1 161 532  111 000  40 422  1 003 216  2 561 110    ايف اإلقسا  ا تفهب هبا 

40/6/1022يف  إ ا  احتياطي اعقسا  غري ادلكتسية     (141 353 24) (032 142 2) (102 152) (246 011 1  ) (232 115 24) (653 541 26) (612 113 54) (026 420 21) (544 516 2) (046 240 2  ) (221 426 262 ) 
 12 466 035 646 136 312 003 5 441 142 - - 21 201 115 2 612 446 124 132 335 321 23 615 363  40/6/1022ري ادلكتسية يف غ احتياطي اعقسا حصة معيد التأمني من :خيصم  
40/6/1022ادلفرج عنو كما يف  كتسيةادلغري  إ ا  احتياطي اعقسا  : يضاف   464 214 24 341 131 2 502 411 543 606 14 154 564 20 525 451 244 054 344 62 241 536 6 - 116 225 2 444 102 421 
40/6/1022ادلفرج عنو كما يف كتسية ادلغري  من احتياطي اعقسا  ادلعيدحصة      (012 112 23) (166 412   ) (546 265) (131 043 11) (402 204 20) -  -  (422 534 4 ) -  (432 601 ) (353 123 41  ) 

  52 452 004  14 061 (2 101 542) (     124 442)  5 103 245  44 206 541 ( 444 442)  2 443 412  224 451 (     32 043)  235 663  40/6/1022كتسية يف ادلغري  اعقسا  ايف احتياطي  
  16 644 621   -  -   -  -  33 422  22 226 201  2 101 163  112 303   220 054 21 241 220  عموالت إعادة التأمني ادلقيوضة 

إيرادا  التأمين إجمالي    613 144 21 243 122 1 446 106  540 110 4  141 410 26  423 061 260 200 444 123 544 145 20  204 422 4  531 124  656 416 132  
 125 642 644 4 133 446 061 12 104 143 45 660 221 206 305 343 1 114 532 1 410 220 346  242 366 12 545 260  التعويضات ادلتكيدة 

ادلتكيدة من التعويضاتين حصة ادلعيد    (212 462 11) (142 211   ) -   (225 1    ) (160 624 ) -  -  (501 450 22 ) (111 444   ) -  (315 306 26  ) 
  226 413 152  4 133  102 340  2 513 141 45 660 221 206 305 343  2 420 242   231  220 346  14 135  4 014 012    ايف ادلطاليات ادلدفوعة 

2/2/1022حتت التسوية  التعويضات  ياطياحت    000 311 16 500 21 450 46 000 20 113 111 2 424 132 41 200 444 210 632 444 3 000 000 2 - 515 414 122 
40/6/1022حتت التسوية  التعويضات احتياطي     020 412 42 112 142 3 262 13 000 020 4 413 644 5 050 142 11 164 116 121 212 441 4 020 200  -411 245 423 

خالل الفًتة حتت التسوية  التعويضات احتياطي   (660 410 21) 112 125 3 122 3 000 000 4 600 221 4 414 002 20 264 543 242 243 461 2 (620 566   )  -563 461 211 

2/2/1022 حتت التسوية  حصة ادلعيد من احتياطي التعويضات    144  355 14 232 44 501 42 200 13 542 411 2  -056 626 15 641 610 1 000 200  -465 213 54 
40/6/1022 حصة ادلعيد من احتياطي التعويضات حتت التسوية    222 223 41 000 132 2 446 44 200 543 1 440 422 5 200 154 644 406 44 446 121 2 114 21  -262 042 60 

من احتياطي التعويضات حتت التسوية  إ ا  حصة معيدي التأمني: خيصم   (613 242 24) 546 262 2 244 12  000 460 1  522 655 3  200 154  551 460 1  512 142  (444 152   )  -  464 211 3  
(ما بعده)  ايف احتياطي تعويضات حتت التسوية   (031 256 2  ) 253 013 2 (231 42  ) 000 120  012 213  514 424 6  442 152 214 442 611  (244 121   ) -  066 120 245 

 



     

        
 (شركة مساهمة مغفلة )  شركة العقيلة للتأمين التكافلي
 الجمهورية العربية السورية –دمشق 

  ة اإليضاحات ادلتممة للمعلومات ادلالية ادلرحلية ادلختصرةتابع 
 40/6/1022يف  عن فًتة التسعة أشهر ادلنتهية
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 40/6/1022محلة الوةائق عن فًتة التسعة أشهر ادلنتهية يف  –تابع قطاهل اععمال 
 

 
     

 سيارا  سيارا 
    

الياالجم  سفر     اياة       صحي مسؤولية مدنية أضرار ذاتية نقل هندسي   اوادث شخصية  الحوادث العامة اريق      

 ليـرة سوريـة    ليـرة سوريـة ليـرة سوريـة ليـرة سوريـة ليـرة سوريـة ليـرة سوريـة ليـرة سوريـة ليـرة سوريـة   ليـرة سوريـة    ليـرة سوريـة ليـرة سوريـة  
            

(ما قيلو)  ايف احتياطي تعويضات حتت التسوية   (031 256 2 ) 253 013 2  (231 42  ) 000 201 012 213  514 424 6  424 152 214 442 611  (244 121 ) -   066 120 245 

 44 462 130 54 424-  4 252 062 26 452 116 2 311 666 4 635 116 120 000 21 434 641 434 4 423 124 إ ا  االحتياطي احلوادث احلا لة والغري ميل  عنها

الغري ميل   عنهاحصة ادلعيد من احتياطي احلوادث احلا لة و    (242 241 4 ) (443 445 ) (154 14  ) (200 125  ) (441 342 4 ) -  -(210 404 1 )  -(112 40 ) (464 114 20  ) 

حترير احتياطي التعويضات حلوادث مفًتضة مل ييل  عنها: خيصم   (122 122 4 ) (122 141 ) (320 246) (204 142  ) (653 134 4 ) (412 146 5 ) - (140 520 2 ) - (315 51 ) (131 404 24 ) 
حلوادث مفًتضة ومل ييل  عنها التعويضات حصة ادلعيد من ا رر من احتياطي    342 012 4  225 120  -  303 122  662 040 4  -  -  142 522   -    363 32  224 322 4  

عنها  ايف احتياطي التعويضات حلوادث مفًتضة مل ييل     (165 42  ) 561 216  (441 241) 304 4   210 200   (413 521 1  ) 116 452 26 (035 232  ) -   (311 2 ) 423 542 23    

 (  12 541 064) (  31 310) ( 443 311) ( 2 242 134) (20 221 446) (25 266 125) ( 2 502 061) ( 425 254) (  24 303) ( 144 304) ( 1 524 152)   عموالت مدفوعة 

وأخرى   (  21 214 325)  - ( 610 545) ( 3 005 213) ( 1 345 141) ( 1 140 214) ( 11 641)  -  - ( 6 402) (  142 461)  مصروفات كشا وخرباء 

 (  21 224 103)  -  -  - (20 132 220) ( 2 231 420) ( 2 123 051) ( 210 161) (  26 430) ( 202 101) ( 2 123 435)  مصروفات اتفاقية جتاوز اخلسارة 

احلوادث رسوم ىيئة اإلشراف على التأمني و ندوق متضرري    (164 132  ) (033 11 ) (112 1    ) (341 40 ) (143 424   ) (064 366  ) (361 425 4 ) (200 214     ) (415 42 ) (010 4 ) (416 514 1    ) 

من عمليات التأمني( العجز) ايف الفائض   414 511 2   103  602    116 454  465 424 3 621 246 20  442 156 22  256 254 4  (444 663 4 ) 430 103 1   251 253  026 164 44  
 (202 246  443) (131 245) ( 2 444 234) (20 625 213) (40 063 451) (44 046 543) (20 211 106) (2 235 211) (610 150) (2 660 444) (20 501 546) حاملي الوةائق  -ادلصروفات اإلدارية : خيصم 

النات  من عمليات التأمنيالنشا  ( خسارة) ايف ربح     (223 630 1 ) (242 056 2) (542 221) 321 212 2  (162 431 ) 242 116 25  (262 224 13) (626 621 21) (504 433 4 ) (504 42 ) (415 051 15   ) 
 



   

 (شركة مساهمة مغفلة )  شركة العقيلة للتأمين التكافلي
 الجمهورية العربية السورية –دمشق 

 تابع ة اإليضاحات ادلتممة للمعلومات ادلالية ادلرحلية ادلختصرة 
 40/6/1022عن فًتة التسعة أشهر ادلنتهية يف 
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 40/6/1020يف  ادلنتهيةالتسعة أشهر فًتة  عنق محلة الوةائ –قطاهل اععمال 
 

 نقل هندسي اوادث شخصية الحوادث العامة اريق
 سيارا  
 أضرار ذاتية

 سيارا  
 اياة صحي مسؤولية مدنية

 
 المجموع سفر

 ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة  سوريـة  ليـرة ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة  ليـرة سوريـة  
 246 523 424 2 215 312 4 461 616 11 341 641 104 314 403 122 602 462 14 244 213 1 104 205 2 531 001 4 323 351 12 524 413 إيرادات أقسا  التأمني
 1 320 641- - - - - -  2 266 262- -  2 022 444 إعادة تأمني واردة زللياً 

 ( 202 322 144) ( 511 304) (2 200 000) ( 6 643 501)  --     (   10 124 110) ( 2 155 051) ( 2 164 264) (  2 545 114) ( 10 222 045) أقسا  أعادة التأمني: خيصم 
  150 523 021  403 045  1 161 616  21 443 240  104 314 403  122 602 462  4 226 613  425 312  431 502  2 525 144  1 421 102  ايف اإلقسا  ا تفهب هبا 

 411 656 310 151 232 1 042 440 6 536 241 62 344 054 255 265 265 20 564 154 1 411 352 411 502 2 131 341 24 214 464  غري ادلكتسيةاحتياطي اعخطار 
 ( 41 254 424) ( 102 324)  (    326 666) ( 4 534 422)- -  ( 20 204 402) ( 1 262 144) ( 265 546) ( 442 165) ( 23 111 042) ادلكتسية غرياعقسا  حصة معيد التأمني من احتياطي : خيصم 
 ( 226 024 322)-  (    121 111) ( 4 501 350) ( 20 145 124) ( 10 521 124) ( 4 352 251) ( 2 202 220) ( 421 235) ( 124 151) ( 24 514 366) 40/6/1006عن دلكتسية  غريأقسا  حترير احتياطي : خيصم 

  12 011 354   -  64 235  1 553 151-   -      3 615 442  2 140 214  242 322  111 501  24 210 605 40/6/1006غري ادلكتسية اعقسا  حترير حصة ادلعيد من احتياطي 
  263 140 646  43 205  2 132 224  2 054 326  12 261 533  214 454 612  44 216  121 152 ( 40 262)  241 565  111 642 ادلكتسيةغري اعقسا   ايف احتياطي 

  14 222 426-     -  13 641  -  233 222 24 614 551  2 414 201  211 026  226 011  20 311 252 العموالت ادلقيوضة 
 224 264 124-  2 006 342 24 441 020 21 244 523 31 422 244 24 322 465-  142 020 21 562 1 023 141 التعويضات ادلتكيدة

 ( 12 435 124)   -   - ( 4 410 101)-    ( 1 200 000 ) (   21 360 261)-    ( 115 562)-     ( 4 455 431) حصة ادلعيدين من التعويضات ادلتكيدة
  54 112 000   -  2 006 342  6 664 303  21 244 523  31 322 244  612 103-     13 222  21 562  335 040 وعة  ايف ادلطاليات ادلدف

 34 454 162-  140 000 1 256 622 26 123 131 4 016 240 25 022 123- -  52 160 22 656 000 2/2/1020احتياطي حتت التسوية 
 244 015 403-  200 000 4 125 200 53 532 014 24 141 102 2 122 024 20 000 25 212-  22 324 100 40/6/1020احتياطي حتت التسوية 

 36 310 522-  140 000 1 315 216 34 105 246 20 111 542 ( 21 430 266) 20 000 25 212 ( 52 160) ( 442 500)  احتياطي التعويضات  حتت التسوية خالل الفًتة
 45 632 266  -  222 000 2 166 113 1 515 120  1 200 000 23 420 142-  -  44 232 22 465 442 2/2/1020طي التعويضات حتت التسوية حصة ادلعيد من احتيا

 12 025 466-  222 000 1 451 611 23 041 446 204 420 1 554 113 13 200 14 410-  22 003 311 40/6/1020حصة ادلعيد من احتياطي التعويضات حتت التسوية
 ( 1 064 100)   -   - ( 4 054 223) ( 24 114 616)  2 263 120  22 533 652  ( 13 200) ( 14 410)  44 232  461 056 حصة معيد التأمني من احتياطي التعويضات حتت التسوية: خيصم 

  34 214 322   -  140 000  2 211 344  21 231 320  21 046 052 ( 564 121)  4 200  20 502 ( 5 216)  123 156 (ما بعده )  ايف احتياطي تعويضات حتت التسوية 

 



     

        
 (شركة مساهمة مغفلة )  شركة العقيلة للتأمين التكافلي
 الجمهورية العربية السورية –دمشق 

  ة اإليضاحات ادلتممة للمعلومات ادلالية ادلرحلية ادلختصرةتابع 
 40/6/1022يف  عن فًتة التسعة أشهر ادلنتهية

 
 
16 

 
 40/6/1020يف  ادلنتهيةالتسعة أشهر فًتة  عنمحلة الوةائق  –قطاهل اععمال تابع 

 نقل هندسي الحوادث الشخصية الحوادث العامة اريق 
 سيارا 
 أضرار ذاتية

 سيارا 
 اياة صحي مسؤولية مدنية

 
 المجموع سفر

 ليـرة سوريـة ليـرة سوريـة ليـرة سوريـة ليـرة سوريـة ليـرة سوريـة ليـرة سوريـة ليـرة سوريـة ليـرة سوريـة ليـرة سوريـة ليـرة سوريـة ليـرة سوريـة 
  34 214 322-     140 000  2 211 344  21 231 320  12 046 052 ( 564 121 )  4 200  20 502 ( 5 216)  123 156   ( قيلوما )  ايف احتياطي تعويضات حتت التسوية 

 41 646 311 51 315-  2 520 140 22 141 250 5 146 412 4 134 653 142 204 246 320 141 122 4 122 122  احتياطي التعويضات حلوادث مفًتضة مل ييل  عنها 
حصة ادلعيد من احتياطي التعويضات حلوادث مفًتضة : خيصم

 (  4 002 144)  ( 32 363)-  ( 102 262) - -  ( 4 040 662 ) ( 122 303)  ( 221 160) ( 244 535)  ( 4 012 342) نهامل ييل  ع
 حترير احتياطي التعويضات حلوادث مفًتضة : خيصم 

 ( 11 412 602)- -  ( 424 445) (   5 411 315) ( 4 634 102)  ( 1 402 342 ) ( 104 154)  ( 244 241) ( 45 110) ( 1 262 611) ومل ييل  عنها
حصة ادلعيد من ا رر من احتياطي التعويضات حلوادث 

  1 652 013-   -     412 244-   -     2 653 116  140 413-     211 120  1 151 415 مفًتضة ومل ييل  عنها
  5 112 223  11 621-     2 144 041  3 214 241  141 211 ( 51 142 )  14 410 ( 203 241)   100 424 ( 244 343)  ايف احتياطي التعويضات حلوادث مفًتضة مل ييل  عنها

  10 051 111  221 161  164 230  2 215 505  20 553 202  24 614 062  2 635 414  331 344  23 015  136 264  1 424 404 عموالت مدفوعة 
  20 522 114-     520 000   2 351 105  1 310 446  2 120 200-  -  -  -    142 650 رىوأخ مصروفات كشا وخرباء

  2 211 536  3 441  10 424  215 045  4 116 353  2 222 105  132 146  41 510  22 241  12 610  124 124 رسوم ىيئة اإلشراف على التأمني و ندوق متضرري احلوادث
  20 516 441-   -   -     2 035 152  1 241 212  2 311 162  225 443  40 131  244 660  2 245 016 اوز اخلسارةمصروفات اتفاقية جت

  52 061 436  41 421 ( 2 122 410) ( 20 042 011)  34 444 662  3 046 346  6 113 314  153 224  522 214  2 236 642  3 630 414 من عمليات التأمني(  العجز) ايف الفائض 
  61 242 402  254 126  220 463  1 002 161  44 025 221  10 561 224  4 044 141  354 015  401 136  264 320  3 455 205 (حاملي الوةائق ) ادلصروفات اإلدارية : خيصم 

 ( 24 045 643) ( 242 602) ( 2 631 223) ( 21 043 445)  41 342 114 ( 41 521 625)  1 244 242 ( 263 622)  215 545  243 412  242 546 النشا  التأميين( خسارة) ايف ربح 

 
 
 
 



   

 (شركة مساهمة مغفلة )  شركة العقيلة للتأمين التكافلي
 الجمهورية العربية السورية –دمشق 

 تابع ة اإليضاحات ادلتممة للمعلومات ادلالية ادلرحلية ادلختصرة 
 40/6/1022عن فًتة التسعة أشهر ادلنتهية يف 

 40 

 
 ادلسامهني –حسب قطاهل اععمال  12-1

 االستثمارا  االستثمارا  

 

 المنتهيةأشهر التسعة فترة 
 03/9/1322في 

 غير مدققـة

 المنتهيةأشهر التسعة فترة 
 03/9/1323في 

 غير مدققـة
 ليـرة سوريــة سوريــة ليـرة 

 11 406 242  40 121 223 أرباح حساب التوفري واالستثمار  والودائع 
 22 614 524  20 153 410 أرباح اعسهم 

 44 431 112  4 233 356 ايرادات ومصروفات أخرى
  (     6 554 035)  (  14 405 210) مصروفات إدارية من نصيب ادلسامهني 

 (     1 614 312)  (  20 242 621) صص مقابل قرض لصندوق حاملي الوةائقيف سل( الزيادة)
  202 252 201  2 513 324  ايف ربح الفًتة قيل الضريية

 
 توزيعا  أرباح   -16

  مليةةون لةةرية سةةورية بواقةةع /  200/ توزيةةع أربةةاح مبقةةدار  15/1/1022أقةةرت اذليئةةة العامةةة العاديةةة للشةةركة بتةةاريخ 
 .ية للسهم الواحد لرية سور /  12/ 

ما من قيمة االرباح ادلرحلة % (  1)  1020كما بلغت التعويضات ادلدفوعة ععضاء رللس اإلدارة عن عام 
    .15/1/1022، وذلك مبوجب قرار اذليئة اذلامة العادية للشركة بتاريخ  لرية سورية /1 342 424/قيمتو

 
 هيئة الرقابة الشرعية -17

 

عموميةة العاديةة للشةركة وتنحصةر شةرعية مكونةة مةن ةالةةة أعضةاء تعيةنهم اجلمعيةة الختضةع الشةركة إلشةراف ىيئةة 
 .عحكام الشريعة اإلسالمية  وليتها يف رقابة اجلوانب الشرعية لنشا  الشركة طيقاً مس  

 
 أرقام المقارنة -18

إلعادة التيويب  ليس .لتتفق مع طريقة العرض ادلتيعة يف الفًتة احلالية أرقام ادلقارنة  مت إعادة تيويب بعض
 . ادل كورة أةر على  ايف الربح أو اخلسارة لفًتة ادلقارنة أو حقوق ادللكية

 
       


