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 العقيلة للتأمين التكافلي شركة

 شركة مساهمة مغفلة عامة

 المرحلية المختصرة إيضاحات متممة للمعلومات المالية

 )غير مدققة( 2022 حزيران 30المالية المنتهية في  الفترةعن 

 نبذة عن الشركة -1

 

كانون  28/ م.و.( بتاريخ  86كافلي شركة مساهمة مغفلة عامة بموجب قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم  )تأسست شركة العقيلة للتأمين الت

وتعليماته التنفيذية واألنظمة  2005لعام  43وألحكام المرسوم التشريعي  2004لعام  68وفقاً ألحكام المرسوم التشريعي رقم  2006األول 

م. سجلت الشركة في السجل التجاري 1949لعام  149سورية ووفقاً ألحكام قانون التجارة رقم التي تضعها هيئة اإلشراف على التأمين في 

كشركة مساهمة مغفلة عامة. تم ترخيص الشركة من قبل هيئة اإلشراف  2008كانون الثاني  21بتاريخ  15185لمحافظة دمشق تحت الرقم 

 .2008 آذار 27بتاريخ  151/100على التأمين في سورية بالقرار رقم 

  .غاية الشركة مزاولة أعمال التأمين التكافلي اإلسالمي في كافة فروع التأمين بما ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية

 يعفور -المركز الرئيسي: دمشق

 

 أسس اإلعداد: -2

 بيان التوافق: -أ

ً للمعيار الدولي رقم ) - ( "إعداد 34تم إعداد المعلومات المالية المرحلية المختصرة للشركة وفقا

 المعلومات المالية المرحلية".

 سنة حالية أب 9تمت الموافقة إلصدار المعلومات المالية المرحلية المختصرة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  -

 أسس القياس: -ب

ً تم إعداد المعلومات المالي ية من خالل المال الموجوداتلمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء  ة المرحلية المختصرة للشركة وفقا

 .بيان الدخل الشامل اآلخر والتي تظهر بالقيمة العادلة

 العملة الوظيفية وعملة عرض المعلومات المالية المرحلية المختصرة: -ت

 تم إعداد وعرض المعلومات المالية المرحلية المختصرة بالليرة السورية وهي العملة الوظيفية للشركة

 

 ية الجديدة والمعدلةتطبيق معايير التقارير المالية الدول  -3

 

 معاييــر محاسبية جديدة ومعدلة سارية المفعول للسنة الحالية

في إعداد البيانات المالية للشركة، والتي أصبحت سارية المفعول  تـم تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة التالية

، والتي لم تؤثر بشكل جوهري على المبالغ واإلفصاحات الواردة في 2022 كانون الثاني 1ت المالية التي تبدأ في أو بعد للفترا

 تقبليـة.البيانات المالية للسنة والسنوات السابقة، علماً بأنه قد يكون لها تأثير على المعالجــة المحاسبيـــة للمعامــالت والترتيبات المس

 :وغير سارية المفعول بعد معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة الصادرة

 لم تقم الشركة بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الواردة أدناه الصادرة والجاهزة للتطبيق المبكر لكن غير

 سارية المفعول بعد.

 

 سارية المفعول للفترات المالية التي تبدأ في أو بعد معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة

( "عقودالتأمين"، صدر 17المعيارالدولي إلعداد التقارير المالية رقم )

ويحل محل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  2007في عام 

يساعد هذا المعيار الجديد  .2004( الصادر عن المجلس في عام 4)

م المعالجة المستثمرين وغيرهم من مستخدمي البيانات المالية على فه

المحاسبية لعقود التأمين، والمخاطر التي تتعرض لها شركات التأمين 

 وأثرها على ربحية هذه الشركات ومركزها المالي.

يهدف إصدار المعيار إلى توفير أساس موحد للمحاسبة عن جميع أنواع 

على كل من عقود التأمين بما في ذلك عقود إعادة التأمين بما يعود بالنفع 

مين، ويعززمن قابلية التقارير المالية للمقارنة أمرين وشركات التالمستث

حول العالم وفقاً للمعيار الجديد ستتم  فيما بين الشركات واألسواق المالية

المحاسبة عن التزامات التأمين باستخدام القيم الجارية بدالً من التكلفة 

ا سيوفر تحديث هذه القيم بانتظام مم التاريخية، كما يشترط أن يتم

 معلومات أكثر فائدة لمستخدمي البيانات المالية

يسمح بالتطبيق المبكر بشرط أن تكون الشركة مطبقة للمعيار الدولي رقم 

( "اإليرادات من العقود 15والمعيار الدولي رقم ) "( "األدوات المالية9)

 مع الزبائن"

2023كانون الثاني  1  
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 )غير مدققة(  2022 حزيران 30كما في 

 أقل من سنة  سنة أكثر من  المجموع

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية

 الموجودات      

 النقد و ما في حكمه  509,760,524   -   509,760,524 

 ودائع لدى المصارف  7,528,849,817   -   7,528,849,817 

 اآلخراستثمارات مالية من خالل بيان الدخل الشامل   8,558,963,451   -   8,558,963,451 

 عمالء، مدينون، وسطاء ووكالء تأمين  2,005,678,368   -   2,005,678,368 

 حسابات مدينة من شركات التأمين وإعادة التأمين 1,726,804,623  -  1,726,804,623

 حصة معيدي التأمين من اإلحتياطيات الفنية والحسابية 244,818,200   -   244,818,200 

 أطراف ذات عالقة -ذمم مدينة  4,070,818,114   -   4,070,818,114 

 أرباح مرابحة مستحقة غير مقبوضة وموجودات أخرى 746,934,949  -  746,934,949

 وديعة مجمدة لصالح هيئة اإلشراف على التأمين -  25,000,000  25,000,000

25,417,628,046  25,000,000  25,392,628,046  

 المطلوبات     

 حسابات دائنة لشركات التأمين وإعادة التأمين 471,812,714  -  471,812,714

 أطراف ذات عالقة -ذمم دائنة   212,852,788   -   212,852,788 

 اإلحتياطيات الفنية والحسابية   4,498,520,575   -   4,498,520,575 

 ذمم دائنة ودائنون مختلفون  2,044,006,791   -   2,044,006,791 

 موؤنة ضريبة الدخل 15,708,853  -  15,708,853  

7,242,901,721  -  7,242,901,721  

 فجوة السيولة 18,149,726,325  25,000,000  18,174,726,325

 

 )مدققة( 2021كانون األول  31كما في 

 أقل من سنة  أكثر من سنة  المجموع

 ليرة سورية  ليرة سورية  ليرة سورية

 جودات المو     

 النقد و ما في حكمه 2,715,963,637  -  2,715,963,637

 ودائع لدى المصارف 6,065,024,621  -  6,065,024,621

 استثمارات مالية من خالل بيان الدخل الشامل اآلخر 7,913,406,819  -  7,913,406,819

 عمالء، مدينون، وسطاء ووكالء تأمين 607,215,398  -  607,215,398

 حسابات مدينة من شركات التأمين وإعادة التأمين 1,700,009,639  -  1,700,009,639

 حصة معيدي التأمين من اإلحتياطيات الفنية والحسابية 302,271,142  -  302,271,142

 أطراف ذات عالقة -ذمم مدينة  2,000,326,255  -  2,000,326,255

 ة مستحقة غير مقبوضة وموجودات أخرىأرباح مرابح 403,271,223  -  403,271,223

 استثمارات عقارية -  597,187,435  597,187,435

 ستهالك المتراكم(ت الثابتة المادية )بعد تنزيل االالموجودا -  1,554,814,583  1,554,814,583

4,248,527  4,248,527  - 
ستهالك ثابتة غير المادية )بعد تنزيل االالموجودات ال

 المتراكم(

 وديعة مجمدة لصالح هيئة اإلشراف على التأمين -  25,000,000  25,000,000

23,888,739,279  2,181,250,545  21,707,488,734  

     
 

 المطلوبات     

 حسابات دائنة لشركات التأمين وإعادة التأمين 508,847,552  -  508,847,552

 راف ذات عالقةأط -ذمم دائنة  215,641,871  -  215,641,871

 حتياطيات الفنية والحسابية اال 2,078,950,896  -  2,078,950,896

 ذمم دائنة ودائنون مختلفون 556,527,449  -  556,527,449

 موؤنة ضريبة الدخل -  -  -

3,359,967,768  -  3,359,967,768  

 فجوة السيولة 18,347,520,966  2,181,250,545  20,528,771,511








