
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 الجزیرة تكافل تعاونيشركة 

 (شركة مساھمة سعودیة)

 مدققةالغیر  ولیة الموجزةاأل القوائم المالیة

 م۲۰۱٥سبتمبر ۳۰ أشھر المنتھیتین في  التسعةلفترتي الثالثة أشھر و
 
 



  الجزیرة تكافل تعاونيشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 مدققةر الغی ولیة الموجزةالقوائم المالیة األ

 م۲۰۱٥سبتمبر ۳۰ أشھر المنتھیتین في  التسعةلفترتي الثالثة أشھر و
 الصفحة الفھرس

    
 ۱ تقریر فحص مراجعي الحسابات المستقلین 

 ۳ - ۲ ولیةاألقائمة المركز المالي 
 ٤ األولیة المتراكم فائضقائمة عملیات التأمین وال

 ٥ ولیةاألقائمة عملیات المساھمین 
 ٦ األولیة ة الدخل الشاملقائم

 ۷ األولیةقائمة التغیرات في حقوق المساھمین 
 ۸ األولیة تأمینعملیات الالنقدیة لتدفقات القائمة 

 ۹ األولیةقائمة التدفقات النقدیة للمساھمین 
 ۲٤ – ۱۰ ولیة الموجزةاألإیضاحات حول القوائم المالیة 
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 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (غیر مدققة)
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 الرئیسیة واألنشطةالتنظیم  -۱
سعودیة تأسست في المملكة العربیة السعودیة وفقاً مساھمة ، ھي شركة ("الشركة") شركة الجزیرة تكافل تعاوني

م) والمرسوم الملكي ۲۰۱۰أبریل  ۱۲ھـ (الموافق ۱٤۳۱ربیع الثاني  ۲۷بتاریخ  ۱۳۷رقم  اءوزرالمجلس لقرار 
م). حصلت الشركة على السجل التجاري رقم ۲۰۱۰أبریل  ۱۳ھـ (الموافق ۱٤۳۱ربیع الثاني  ۲۸بتاریخ  ۲۳م/رقم 

 التجارة ریقرار وز) وحصلت على م۲۰۱۳یولیو  ۱۰الموافق (ھـ ۱٤۳٤رمضان  ۲بتاریخ  ٤۰۳۰۲٥۱۹۸۰
  .م)۲۰۱۳یولیو  ۳ھـ (الموافق ۱٤۳٤شعبان  ۲٤بتاریخ  والصناعة

 
 :المسجل الرئیسيعنوان الشركة 

 )، طریق المدینة۳المساعدیة بالزا (
 ٦۲۷۷ص.ب. 

 ۲۱٤٤۲جدة 
 المملكة العربیة السعودیة 

 
خدمات ذات الصلة أھداف الشركة ھي المشاركة في توفیر منتجات التأمین وخصوصاً الحمایة واإلدخار التأمیني وال

ً لنظامھا األساسي واألنظمة المعمول بھا في المملكة العربیة السعودیة. خالل ھذه الفترة حصلت الشركة على  وفقا
م) من مؤسسة النقد ۲۰۱۳دیسمبر  ۱۸ھـ (الموافق ۱٤۳٥صفر  ۱٥بتاریخ  ۳٤/۲۰۱۳۱۲ترخیص رقم ت م ن/

 العربي السعودي (ساما) إلجراء أعمال التأمین.
 

بواسطة من المساھمین المؤسسین  سیتم اإلستحواذ علیھا حفظة التأمینیة والموجودات والمطلوبات ذات الصلةالم
ً لإلتفاق الشركة  عند إنتھاء التقییم والحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي. وعالوة على ذلك ووفقا

 ھا منتحویل یتم يتلافات العمومیة واإلداریة كل المصروفإن المبدئي بین الشركة وأحد المساھمین المؤسسین 
 تستخدم % على التوالي.۸۳% و ۱۷ة بالشركة والمساھم المؤسس بنس بین سوف تكون مشتركة التأمینیة المحفظة
ً الشركة  ً وذلك لأثاث وتجھیزات المساھم المؤسس. إضافة حالیا الشركة تدیر المحفظة التأمینیة فإن  یةلإلتفاق وفقا

المساھم  محفظة إیراداتإجمالي % من ۲۰ % إلى۱۰ من صیل رسوم إدارة بمعدلحمؤسس مقابل تللمساھم ال
 م وفقاً لإلتفاقیة.۲۰۱٥مارس  ۳۱إن رسوم اإلدارة التطبق بعد الفترة المنتھیة في  المؤسس.
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 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة عداد وأسس اإل -۲

 أسس اإلعداد -أ 
ً لمعیار المحاسبة الدولي رقم  تم إعداد ھذه القوائم التقاریر المالیة األولیة.  ۳٤المالیة األولیة الموجزة وفقا

مع تلك المستخدمة  تتفقالقوائم المالیة األولیة الموجزة السیاسات المحاسبیة المتبعة من قبل الشركة إلعداد ھذه 
 في إعداد القوائم المالیة السنویة.

 
قتران مع یجب أن تقرأ باإل ۲۰۱٥سبتمبر ۳۰ في أشھر المنتھیة  التسعةلفترة  الموجزةھذه القوائم المالیة األولیة 

في رأي اإلدارة أن القوائم المالیة األولیة . ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱القوائم المالیة المدققة للشركة للفترة المنتھیة في 
الزمة لعرض نتائج عملیات الموجزة تعكس جمیع التعدیالت (بما في ذلك التعدیالت العادیة المتكررة) ال

 األولیة التي تم عرضھا. ةالمساھمین بشكل عادل للفتر
 

 دیسمبر. ۳۱في  للشركةالسنة المالیة  تنتھي

وفقاً لمتطلبات نظام التأمین السعودي، فإن الشركة تحتفظ بحسابات مستقلة لعملیات التأمین وعملیات المس�اھمین. 
رادات والمصروفات العائدة بشكل واض�ح ألي م�ن ھ�ذین النش�اطین ف�ي یتم تسجیل الموجودات والمطلوبات واإلی

الحس��ابات الخاص��ة بك��ل نش��اط. ی��تم تحدی��د أس��س توزی��ع المص��روفات م��ن العملی��ات المش��تركة بواس��طة اإلدارة 
 والموافقة من مجلس اإلدارة.

 
ملیات التأمین یتم توزیعھ فإن الفائض من ع وأنظمة التأمین في المملكة العربیة السعودیة وفقا ألنظمة الشركة

 كالتالي:
 

 %۹۰ المحول لعملیات المساھمین
 %۱۰ التأمینالمحول لعملیات 

  
 ۱۰۰% 

    
 عملیات المساھمین.   حمیلھ علىوفي حالة نشوء عجز عن عملیات التأمین فإن العجز بالكامل یتم ت

 
حیث السیولة. تم عرض ھذه القوائم المالیة  من بشكل عامتعرض الشركة قائمة مركزھا المالي األولیة وترتبھا 

التي تم  ،للشركة وتم تقریب المعلومات المالیة وظیفةاألولیة الموجزة باللایر السعودي والذي یمثل العملة ال
قد ال تكون النتائج األولیة للشركة    ألقرب ألف صحیح ما لم یرد خالف ذلك تحدیداً. ،عرضھا باللایر السعودي

 لنتائج السنویة.مؤشرآ على ا
 

                                                                      تإستخدام الحكم والتقدیرا    
                                                                

ً لمعاییر التقاریر المالیة الدولی ة، إستخدام األحكام والتقدیرات یتطلب إعداد القوائم المالیة من اإلدارة وفقا
واإلفتراضات التي قد تؤثر على المبالغ المبینة للموجودات والمطلوبات واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات 
المحتملة، إن وجدت، والمبالغ المبینة لإلیرادات والمصروفات خالل فترة التقریر. وبالرغم من أن ھذه التقدیرات 

  حداث المتوفرة حالیاً لدى اإلدارة، فإنھ من الممكن أن تختلف النتائج الفعلیة النھائیة عنمبنیة على المعلومات واأل
 ھذه التقدیرات.
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 )تمة(تأسس اإلعداد وملخص السیاسات المحاسبیة الھامة  -۲

 ملخص بأھم السیاسات المحاسبیة -ب
 

داد ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة تتفق مع تلك المتبعة في إع وسیاسات إدارة المخاطر ان السیاسات المحاسبیة
التعدیالت على المعاییر ستثناء تطبیق إم ب۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱ة المنتھیة في للسن المدققة المتبعة في اعداد القوائم المالیة

 والتي لیس لھا تاثیر مالي على القوائم المالیة األولیة الموجزة للشركة.المالیة أدناه 
 

ر الدولیة للتقاریر المالیة وتفسیرات لجنة تفسیرات التقاریر المالیة الدولیة الجدیدة والمعدلة والمطبقة من المعایی
 :قبل الشركة

 
 قامت الشركة بتطبیق التعدیالت ومراجعة المعاییر الحالیة التالیة، والتي صدرت عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة:

 

 البیان المعیار/ التفسیر
ر ھذه التعدیالت إعفاء :توف۱۹تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم  ۹۱معیار المحاسبة الدولي رقم 

من المتطلبات المقترحة في التعدیالت التي  –عند استیفاء شروط معینة  –
الموظفین / أطراف ثالثة  اتم بخصوص مساھم۲۰۱۱جاءت في سنة 

لفترات الخدمة الخاضعة للمعادلة المتعلقة بمنافع البرنامج أو على اساس 
 –حال الوفاء بالشروط الخیار في  حاليالقسط الثابت .یتیح التعدیل ال

 لتقلیص تكلفة الخدمة في الفترة التي یتم فیھا تقدیم الخدمة ذات الصلة .
معیار التقاریر المالیة الدولي 

 ۳رقم 
دمج األعمال : تعدیل  – ۳تعدیالت على معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

تم  لتوضیح تصنیف وقیاس الثمن المحتمل  في عملیة تجمیع أعمال ,كما
ن المعیار ال ینطبق على المحاسبة و تأسیس جمیع اتعدیلھ ایضا لتوضیح ب

انواع الترتیبات المشتركة الواردة في معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
۱۱.  

معیار التقاریر المالیة الدولي 
 ۸رقم 

قطاعات التشغیل :  - ۸یار التقاریر المالیة الدولي رقم تعدیالت على مع
تعدیل یشترط بوضوح اإلفصاح عما تتخذه اإلدارة من تقدیرات عند 

.تطبیق أسس تجمیع قطاعات التشغیل   
 معیار التقاریر المالیة الدولي

 ۱۳رقم 
قیاس القیمة المعادلة  -۱۳ار التقاریر المالیة الدولي رقم تعدیالت على معی

لذمم الدائنة قصیرة األجل التي ال و ا : تعدیل لتوضیح قیاس الذمم المدینة 
یترتب علیھا او منھا فائدة بقیمتھا المفوترة  دون خصم إذا كان تأثیر 

كما تم تعدیلھ ایضا لتوضیح ان استثناء المحفظة  ، الخصم غیر جوھري
من المحتمل أن ینطبق على العقود في مجال معیار المحاسبة الدولي رقم 

بغض النظر عما اذا كانت  ۹دولي رقم ومعیار التقاریر المالیة ال ۳۹
مستوفیة لتعریف االصل المالي أو االلتزام المالي بموجب معیار المحاسبة 

.۳۲الدولي رقم   
 ۱٦معیار المحاسبة الدولي رقم 

 ۳۸و 
الممتلكات واآلالت والمعدات  ۱٦تعدیالت لمعیار المحاسبة الدولي رقم 

غیر الملموسة : توضیح  الموجودات ۳۸ومعیار المحاسبة الدولي رقم 
التعدیالت متطلبات نموذج اعادة التقییم والذي یقر أن إعادة تعدیل 

االستھالك المتراكم (االطفاء) لیس دائما یتناسب مع التغیر في اجمالي 
 القیمة الدفتریة لألصل .

طراف ألن ااإلفصاح م -۲٤تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم  ۲٤معیار المحاسبة الدولي رقم 
ذات العالقة : تم توسیع نطاق تعریف الطرف ذو العالقة لیشمل منشأة 
اإلدارة التي توفر خدمات موظفي اإلدارة الرئیسین إلى المنشأة المعدة 

للتقاریر المالیة  سواء تم تقدیم ھذه الخدمة بصورة مباشرة أو غیر 
  .مباشرة

۱۲ 
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 )تمة(تأسس اإلعداد وملخص السیاسات المحاسبیة الھامة  -۲

 ملخص بأھم السیاسات المحاسبیة (تتمة) -ب
 

 البیان المعیار/ التفسیر
معیار التقاریر المالیة 

۱ الدولي رقم  
تطبیق معاییر  – ۱التعدیالت على معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 

یسمح للمنشأة التي تقوم یوضح التعدیل أنھ التقاریر الدولیة الول مرة : 
 ،ولیس إلزاماً علیھا ،بتطبیق المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة ألول مرة

ب التطبیق بعد معیار مراجع والذي لم یصبح واج أو جدیدتطبیق معیار 
.  ولكنھ مسموح بتطبیقھ مبكراً   

معیار التقاریر المالیة 
۲الدولي رقم   

على أساس  الدفع – ۲التعدیالت على معیار التقاریر المالیة الدولي رقم 
األسھم: یوضح التعدیل تعریف شرط اإلستحقاق من خالل تعریف مستقل 

 لكل من شرط األداء وشرط الخدمة.
الدولي معیار المحاسبة 

٤۰رقم   
 

اإلستثمارات العقاریة: التعدیل  ٤۰تعدیل على معیار المحاسبة الدولي 
یوضح أن على المنشأة تحدید فیما إذا كانت الممتلكات المستحوذ علیھا ھي 

والقیام بإعداد  ٤۰ممتلكات لإلستثمار بموجب معیار المحاسبة الدولي رقم 
لتحدید اذا كان  ۳الدولي رقم  تقییم منفصل بموجب معیار التقاریر المالیة

 اإلستحواذ یشكل تجمیعاً لألعمال. 
 

 التعدیالت والمراجعات المذكورة أعاله لیس لھا أي تأثیر على ھذه القوائم المالیة الموجزة للشركة .
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 أسس اإلعداد وملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) -۲
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وغی�ر س�اریة الص�ادرة  لیة الدولیة الجدی�دة وتع�دیالتھا،التقاریر المالیة الدولیة، تفسیرات لجنة التقاریر الما معاییر
 :المفعول

فیما یلي المعاییر الصادرة والتي لم یسري مفعولھا حتى تاریخ صدور القوائم المالیة األولیة الموجزة للشركة. تبین 
في المستقبل. تعتزم  القائمة التالیة المعاییر والتفاسیر الصادرة والتي تتوقع الشركة بشكل معقول أن یسري مفعولھا

 الشركة تطبیق ھذه المعاییر عندما تصبح ساریة المفعول.
 تاریخ التنفیذ البیان المعیار/ التفسیر
 – ۱تعدیل على المعیار المحاسبي الدولي رقم  ۱معیار المحاسبة الدولي رقم 

 مبادرة اإلفصاح
 

 ۲۰۱۸ینایر  ۱ صنیف والقیاس األدوات المالیة ـ الت ۹معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم 
 .۱۱التقاریر المالیة الدولیة رقم تعدیل على معیار  ۱۱معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم 

على حصص في عملیات  اإلستحواذ إلحتساب
 مشتركة.

 ۲۰۱٦ینایر  ۱

 ۲۰۱٦ینایر  ۱ حسابات مؤجلة نظامیة ۱٤معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم 
 ۲۰۱۷ینایر  ۱ عقود العمالءاإلیراد من  ۱٥ریر المالیة الدولیة رقم معیار التقا

 ۱٦المعیار المحاسبي الدولي رقم تعدیل على  ۳۸و  ۱٦معیار المحاسبة الدولي رقم 
توضیح الطرق المقبولة لالستھالك  - ۳۸ورقم 

 واإلطفاء 

 ۲۰۱٦ینایر  ۱

 – ۲۷رقم  الدولي حاسبيتعدیل على المعیار الم  ۲۷معیار المحاسبة الدولي رقم 
الغیر مالیة القوائم الطریقة حقوق الملكیة في 

 موحدة

 ۲۰۱٦ینایر  ۱

 ۱۰معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم 
 ۱۲ومعیار التقاریر المالیة الدولیة رقم 

 ۲۸ومعیار المحاسبة الدوي رقم 

تعدیالت على معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم 
 ۱۲ر المالیة الدولیة رقم ومعیار التقاری ۱۰

منشات  – ۲۸ومعیار المحاسبة الدولي رقم 
 إستثماریة بإستثناء التوحید.

 ۲۰۱٦ینایر  ۱

 ۱۰معیار التقاریر المالیة الدولیة رقم 
 ۲۸معیار المحاسبة الدولي رقم و

 ۱۰تعدیالت على معیار التقاریر الدولي رقم 
ة بیع أو مساھم ۲۸ومعیار المحاسبة الدولي رقم 

األصول بین المستثمرین وشركاتھا الزمیلة أو 
 المشاریع المشتركة

 ۲۰۱٦ینایر  ۱

و  ۱٦رقم  ةر المحاسبة الدولیاییمععلى التعدیالت   ٤۱و  ۱٦معیار المحاسبة الدولي 
  النباتات الحاملة للثمار -٤۱

 ۲۰۱٦ینایر  ۱

 
 
 
 
 

۱٤ 
 



 شركة الجزیرة تكافل تعاوني 
 ھمة سعودیة)(شركة مسا

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (غیر مدققة)
 م۲۰۱٥سبتمبر ۳۰ في  أشھر المنتھیتین لفترتي الثالثة والتسعة

 

 النقد وما في حكمھ -۳
 م۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱ م۲۰۱٥سبتمبر ۳۰  
 (مدققة) (غیر مدققة) 

 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 
   عملیات التأمین

 ۱۹٬۳۱۸ ۳۱٬۸۳۳ نقد لدى البنك

   عملیات المساھمین

 ٦٬٦٦٦ ۱۰٬۱۳٥ نقد لدى البنك

 
 یتم اإلحتفاظ بالنقد لدى البنوك لدى أحد المساھمین المؤسسین.

 
 حتى تاریخ اإلستحقاق  محتفظ بھااستثمارات  -٤

: ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱لیون لایر سعودي (م ۲۷۱٫٥ البالغة حتى تاریخ اإلستحقاق االمحتفظ بھاإلستثمارات  تتمثل
 .أحد المساھمین المؤسسین (تستحق بعد أكثر من سنة)لدى  محتفظ بھا ودائع مرابحة )ملیون لایر سعودي ۲۷۱٫۲

 
 طیة المطلوبات المرتبطة بالوحداتاستثمارات متاحة للبیع محتفظ بھا لتغ -٥
 
  

القیمة 
 المبدئیة

التغیر في 
 القیمة العادلة

 ۳۰ 
 م۲۰۱٥سبتمبر
 )دققةم(غیر 

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

    عملیات التأمین
 ۲٤٬٤٥۸ (۱٬٤٦٤) ۲٥٬۹۲۲ صندوق الجزیرة المتنوع الجسور

 ٤٬۰۷٥ (۱٥٥) ٤٬۲۳۰ صندوق الجزیرة المتنوع المتوازن
 ٥۱۷ (۸) ٥۲٥ لمتنوع المتحفظصندوق الجزیرة ا

 ۳۰٬٦۷۷ (۱٬٦۲۷) ۲۹٬۰٥۰ 
 
 

 
 

 
 

 القیمة المبدئیة
التغیر في 

 القیمة العادلة

دیسمبر  ۳۱
 م۲۰۱٤
 (مدققة)

ألف لایر  ألف لایر سعودي 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

    عملیات التأمین
)۱۲۹( ۹٬۸۸۱ صندوق الجزیرة المتنوع الجسور  ۹٬۷٥۲ 

)٦( ۱٬۰٦٦ صندوق الجزیرة المتنوع المتوازن  ۱٬۰٦۰ 
 ۱٤۱ ۲ ۱۳۹ صندوق الجزیرة المتنوع المتحفظ

 ۱۱٬۰۸٦ )۱۳۳(  ۱۰٬۹٥۳ 
 
 

۱٥ 
 



 شركة الجزیرة تكافل تعاوني 
 ھمة سعودیة)(شركة مسا

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (غیر مدققة)
 م۲۰۱٥سبتمبر ۳۰ في  أشھر المنتھیتین لفترتي الثالثة والتسعة

 
 (تتمة)  تاستثمارات متاحة للبیع محتفظ بھا لتغطیة المطلوبات المرتبطة بالوحدا -٥

 
 یتم إدارتھا عن طریقباللایر السعودي و سائدة مشتركةستثمار في عملیات التأمین یتألف من وحدات لصنادیق اإل

  ینمؤسسال ینمساھمال أحد
في نھایة فترة تستخدم الشركة طرق التسلسل الھرمي عند احتساب وعرض القیمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبیع 

 :التقریر
إن قیاسات القیمة العادلة ھي تلك المشتقة من األسعار المتداولة (بدون تعدیل) في أسواق نشطة  :األول المستوى

 للموجودات والمطلوبات المماثلة القابلة للمالحظة.
) ۱إن قیاسات القیمة العادلة ھي تلك من مالحظات األسعار المتداولة المدرجة ضمن مستوى ( المستوى الثاني:

حظة بالنسبة للموجودات أو المطلوبات إما مباشرة (أي األسعار) أو غیر مباشرة (أي مشتقة من القابلة للمال
 .األسعار)

 إن قیاسات القیمة العادلة ھي تلك المشتقة من طرق تقییم شمل مدخالت األصل أو االلتزام والتي المستوى الثالث:
 .ت غیر قابلة للمالحظة)ال تستند إلى بیانات السوق المالیة القابلة للمالحظة (مدخال

 
 من التسلسل الھرمي. )۲(ستثمارات الشركة المتاحة للبیع ضمن المستوى إتصنف 

 
 استثمارات بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل -٦

 فیما یلي الحركة في االستثمارات المصنفة بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل:
  ۳۰ 

 م۲۰۱٥سبتمبر
دیسمبر  ۳۱

 م۲۰۱٤
 (مدققة) یر مدققة)(غ 

 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 
   

 - ٤۰٬۷۲۳ / السنة الرصید في بدایة الفترة
 ۳۰۳٬۷٥۰ ۲٬۸٥٦ / السنةخالل الفترة   شراء

 (۲٦۳٬۲٤۳) (۲٬۸٥٦) / السنةاستبعادات خالل الفترة 
 ۲۱٦ ۲۸۳  / السنة التغیرات في القیمة العادلة خالل الفترة

 ٤۰٬۷۲۳ ٤۱٬۰۰٦ / السنة یة الفترةالرصید في نھا
 

دیسمبر  ۳۱( ملیون لایر سعودي ٤۱٬۰۰٦اإلستثمارات بالقیمة العادلة من خالل قائمة الدخل تتضمن إستثمار بمبلغ 
 .أحد المساھمین المؤسسینفي صندوق القوافل تحت إدارة  ملیون لایر سعودي) ٥۰۷٤۰,: ۲۰۱٤

 
 من التسلسل الھرمي. )۲( المستوىضمن قائمة الدخل  لالعادلة من خال الشركة بالقیمة استثمارات تصنف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۱٦ 
 



 شركة الجزیرة تكافل تعاوني 
 ھمة سعودیة)(شركة مسا

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (غیر مدققة)
 م۲۰۱٥سبتمبر ۳۰ في  أشھر المنتھیتین لفترتي الثالثة والتسعة

 
 أنشطة التأمین  حتیاطيإ -۷

 التأمین حسب التقریر الذي تم الحصول علیھ من الخبیر اإلكتواري كما ھو مفصل أدناه: ةنشطتم تكوین إحتیاطي أل
  ۳۰ 

 م۲۰۱٥سبتمبر
 دیسمبر ۳۱ 

 م۲۰۱٤
 قة)(مدق  (غیر مدققة) 

ألف لایر  
 سعودي

ألف لایر  
 سعودي

    
/ السنة الرصید في بدایة الفترة  ۱۱٬۹۹۱  - 

 ۱۰٬۲۱٤  ۲۰٬٥۳٥ اإلشتراكات القابلة لالستثمار 
 ۱٬٤۳۰  (۱٬۲۲۸) اإلحتیاطي النظامي ألنشطة التأمین

 ٤۸۰  ۲۳٦ صافي  -اإلحتیاطي الحسابى
 (۱۳۳)  (۱٬٦۲۷) )٥تاحة للبیع (ایضاح التغییر في القیمة العادلة لالستثمارات الم

 ۱۱٬۹۹۱  ۲۹٬۹۰۷ / السنة الرصید في نھایة الفترة
 

 مطالبات تحت التسویة  -۸
 م (غیر مدققة)۲۰۱٥سبتمبر ۳۰  
  

 اإلجمالي
حصة معیدي 

 الصافي التأمین
ألف لایر  

 سعودي
ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

    
 ۱٥۰ (٥۲۷) ٦۷۷ مطالبات تحت التسویة

 ٤٬۰۱۰ (٤٬٤۹۲) ۸٬٥۰۲ لم یتم اإلبالغ عنھا متكبدة لكن یضاف: إحتیاطي مطالبات
 ٤٬۱٦۰ (٥٬۰۱۹) ۹٬۱۷۹ إجمالي مطالبات تحت التسویة

 
 (مدققة) م۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱ 
  

 اإلجمالي
حصة معیدي 

 الصافي التأمین
ألف لایر  

 سعودي
ألف لایر 
 سعودي

ألف لایر 
 سعودي

    
تسویةمطالبات تحت ال  ٤٥۰ )۳٥۰(  ۱۰۰ 

 ۲٬٤۳۹ (۱٬٦٤۸) ٤٬۰۸۷ لم یتم اإلبالغ عنھامتكبدة ولكن إحتیاطي مطالبات یضاف: 
 ۲٬٥۳۹ (۱٬۹۹۸) ٤٬٥۳۷ إجمالي مطالبات تحت التسویة

 
 
 
 
 
 
 
 

۱۷ 
 



 شركة الجزیرة تكافل تعاوني 
 ھمة سعودیة)(شركة مسا

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (غیر مدققة)
 م۲۰۱٥سبتمبر ۳۰ في  أشھر المنتھیتین لفترتي الثالثة والتسعة

 
 ة مع أطراف ذات عالقةوأرصدمعامالت  -۹

 
التي تمت معامالت الرئیسیة تفاصیل ال فیما یلي ٦و  ٥، ٤، ۳، ۱باإلضافة إلى اإلفصاحات في اإلیضاحات  -أ 

  :أشھر المنتھیة تسعةال فترةذات العالقة خالل  األطرافمع 

 طبیعة المعاملة الطرف ذو العالقة
۳۰ 

 م۲۰۱٥سبتمبر
۳۰ 

 م۲۰۱٤سبتمبر
 (غیر مدققة) (غیر مدققة)  
 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي  

    عملیات المساھمین
الیف المعامالت المدفوعة نیابة عن الشركة وتم تك مساھم 

 ۳٬۰۰۸ - إعادة تحمیلھا على الشركة 
قبل التأسیس المدفوعة نیابة عن  مصروفات ما 

 ٤۱۱ - الشركة وتم إعادة تحمیلھا على الشركة 
 ۲٬۲٥۹ - األرباح الناتجة من ودائع مرابحة (ما قبل التأسیس) 
 ٤٬۷۸۷ ۳,۰۳٦ األرباح الناتجة من ودائع مرابحة 
 ۱۰۲ ۲۸۳ األرباح الناتجة من صنادیق مشتركة  

    عملیات التأمین
 ۲٬۷۹٥ ۱٬٦۳۸ أتعاب إدارة المحفظة  مساھم

موظفي اإلدارة 
 ۲٬۸۹٤ ۲٬۹٤٤ الرواتب والمكافأت والبدالت  العلیا

 
 .ساھم المؤسس)العالقة في المستحق من بنك الجزیرة (الم ویتمثل المبلغ المستحق من الطرف ذ -ب 

 
ألف لایر سعودي) من طرف  ٤۳۸: ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱ألف لایر سعودي ( ۱۷٬۷۰٦إشتراكات مدینة تتضمن  -ج 

 ذو عالقة.
 

 وضریبة الدخلالزكاة  -۱۰
 

 الزكاة في المملكة العربیة السعودیة. وفقاً ألنظمةمن قبل الشركة  وضریبة الدخلالزكاة تم إحتساب 
 

 الزكاة وضریبة الدخل:فیما یلي الحركة على مطلوبات 
  ۳۰ 

 م۲۰۱٥سبتمبر
 دیسمبر ۳۱

 م۲۰۱٤
 (مدققة) (غیر مدققة) 
 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 
   

 - ۱۳ / السنة الرصید في بدایة الفترة
 ٤۰۹ ٥۱٥ / السنةالزكاة للفترة 

 ٤۱ ٥٥  / السنة ضریبة الدخل للفترة
 ٤٥۰ ٥۸۳ / السنة  الزكاة وضریبة الدخل للفترة

)٤۰( / السنة فترةال المدفوعة خالل الزكاة وضریبة الدخل  )٤۳۷(  
 ۱۳ ٥٤۳ / السنة الرصید في نھایة الفترة

 
 ً لألنظمة  إن الفروقات بین النتائج المالیة والزكویة / الضریبیة قد تكون بصفة رئیسیة بسبب تعدیالت معینة وفقا

  المالیة ذات الصلة.
 قف الربطمو              
            

 وقد حصلت الشركة على شھادة زكاة مقیدة.،  ۲۰۱٤الشركة إقرار الزكاة وضریبة الدخل لسنة  قدمت       
۱۸ 

 



 شركة الجزیرة تكافل تعاوني 
 ھمة سعودیة)(شركة مسا

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (غیر مدققة)
 م۲۰۱٥سبتمبر ۳۰ في  أشھر المنتھیتین لفترتي الثالثة والتسعة

 
 ربحیة السھم  -۱۱

 
األسھم  المتوسط المرجح لعدد ،سھم ملیون ۳٥ على للفترة الدخلبقسمة صافي  للفترة لسھما ربحیة احتسابتم 

 .على الشركةاألرباح المخفضة للسھم  تنطبقوال . الفترة خاللوالقائمة  العادیة الصادرة
 

 المعلومات القطاعیة -۱۲
 

ا یلي تحلیال اعتمدت اإلدارة قطاعات األعمال بشأن نشاطات الشركة. فیم ،تماشیا مع طریقة إعداد التقاریر الداخلیة
صافي إیرادات التأمین،  ،بةتالمكت صافي االشتراكات ،صافي اشتراكات التأمین ،بإجمالي اشتراكات التأمین المكتتبة

إجمالي المطالبات المدفوعة، صافي المطالبات المدفوعة، صافي المطالبات المتكبدة، تكالیف اإلستحواذ على وثائق 
أتعاب إدارة المحفظة، إیرادات  ،داریةالمصاریف العمومیة واإل ،ض االكتتابفائتأمین، رسوم اإلشراف والتفتیش، 

اإلشتراكات الغیر استثمارات متاحة للبیع، اشتراكات مدینة،  ،تأمینعملیات ال منالمحول  وصافي الفائضأخرى، 
مم دائنة لمعیدي مكتسبة، مطالبات تحت التسویة، إحتیاطي أنشطة التأمین، اشتراكات مقدمة، ودائع اشتراكات، ذ
 التأمین، إجمالي الموجودات وإجمالي المطلوبات بالقطاع التجاري تم عرضھا كما ھو مفصل أدناه.

 
  قطاعین، كما ھو مفصل أدناه:ضمن أنشطة عملیات التأمین الموجودة في المملكة العربیة السعودیة، تم عرضھا 

 
الموجھة  الحیاة على أساس فردي بما في ذلك المنتجاتمنتجات التأمین على یقدم  يالذ - قطاع األفراد تأمین

 .لإلستثمارات المتصلة بالوحدات
   

 .يجماع ساسالمؤسسات على أ الحیاة إلى أعضاءتأمین برامج یقدم  يالذ - مجموعاتقطاع ال تأمین
 

 الشركة. في القطاعات التشغیلیة ال تشمل عملیات المساھمین
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۱۹ 
 



 شركة الجزیرة تكافل تعاوني 
 ھمة سعودیة)(شركة مسا

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (غیر مدققة)
 م۲۰۱٥سبتمبر ۳۰ في  أشھر المنتھیتین لفترتي الثالثة والتسعة

 
 )تتمة(مات القطاعیة المعلو -۱۲

 
 اإلجمالي  تأمین مجموعات تأمین فردى مدققةغیر  -م ۲۰۱٥سبتمبر ۳۰ أشھر المنتھیة في  ثالثةاللفترة 

 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 
    إیرادات التأمین

 ۳۹٬۱٦٦ ۳۰٬٤۲۹ ۸٬۷۳۷ إجمالي اإلشتراكات المكتتبة 
 (۸٬٤٤۰) - (۸٬٤٤۰) صافي، اإلشتراكات اإلستثماریة

 ۳۰٬۷۲٦ ۳۰٬٤۲۹ ۲۹۷ صافي اشتراكات التأمین 
 (٥٬۲۸٦) (٥٬۱۸٦) (۱۰۰) ندة اإلشتراكات المس

 ۲٥٬٤٤۰ ۲٥٬۲٤۳ ۱۹۷ صافي اشتراكات التأمین المكتتبة
 (۲۰٬٤۷٤) (۲۰٬٤۷٤) - صافي - اإلشتراكات الغیر مكتسبةالتغیر في 

 ۱,۳۰٦ - ۱٬۳۰٦ إحتیاطي أنشطة التأمین
 ٦٬۲۷۲ ٤٬۷٦۹ ۱٬٥۰۳ صافي إیرادات التأمین

    
    مطالبات ومصاریف 

 (۳٬۲۳۳) (۳٬۲۳۳) - إجمالي المطالبات المدفوعة
 ۲٬۷٤۱ ۲٬۷٤۱ - حصة معیدي التأمین من المطالبات المدفوعة

 (٤۹۲) (٤۹۲) - صافي المطالبات المدفوعة
لم یتم اإلبالغ طالبات تحت التسویة تتضمن مطالبات التغیر في الم
 (۱٬۰۳۰) (۱٬۰۳۰) - عنھا، صافي

 (۱٬٥۲۲) (۱٬٥۲۲) - صافي المطالبات المتكبدة
 (۷٤۱) - (۷٤۱) تكالیف اإلستحواذ على وثائق تأمین

 (۱۹٦) (۱٥۲) (٤٤) رسوم اإلشراف والتفتیش
 (۲٬٤٥۹) (۱٬٦۷٤) (۷۸٥) إجمالي المطالبات والمصاریف 

 ۳٬۸۱۳ ۳٬۰۹٥ ۷۱۸ إكتتاب الفترة فائض
 (۱٬۳۷٦)   مصروفات عمومیة وإداریة

 ۱٬۱۰۲   أتعاب إدارة المحفظة
 ٤۸٥   إیرادات أخرى

 ٤٬۰۲٤   الفترة من عملیات التأمین فائض
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

۲۰ 
 



 شركة الجزیرة تكافل تعاوني 
 ھمة سعودیة)(شركة مسا

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (غیر مدققة)
 م۲۰۱٥سبتمبر ۳۰ في  أشھر المنتھیتین لفترتي الثالثة والتسعة

 

 )تتمة(المعلومات القطاعیة  -۱۲
 

عاتتأمین مجمو تأمین فردى غیر مدققة -م ۲۰۱٥سبتمبر ۳۰ أشھر المنتھیة في  تسعةلفترة ال  اإلجمالي  
 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 

    إیرادات التأمین
 ٥۹٬٤٥٥ ۳٤٬۹۲۰ ۲٤٬٥۳٥ إجمالي اإلشتراكات المكتتبة 

 (۲۰٬٥۳٥) - (۲۰٬٥۳٥) ، صافياإلشتراكات اإلستثماریة
 ۳۸٬۹۲۰ ۳٤٬۹۲۰ ٤٬۰۰۰ صافي اشتراكات التأمین 

 (۸٬۹٤۰) (۸,٦۹۳) (۲٤۷) ندة اإلشتراكات المس
 ۲۹٬۹۸۰ ۲٦٬۲۲۷ ۳٬۷٥۳ صافي اشتراكات التأمین المكتتبة

 (۱٤٬۹٤۱) (۱٤٬۹٤۱) - صافي  -التغیر في اإلشتراكات الغیر مكتسبة
 ۹۹۲ - ۹۹۲ إحتیاطي أنشطة التأمین
 ۱٦٬۰۳۱ ۱۱٬۲۸٦ ٤٬۷٤٥ صافي إیرادات التأمین 

    
    مطالبات ومصاریف

 (٦٬۱٦۲) (٦٬۱٦۲) - إجمالي المطالبات المدفوعة
 ٥٬۲۲۰ ٥٬۲۲۰ - حصة معیدي التأمین من المطالبات المدفوعة

 (۹٤۲) (۹٤۲) - صافي المطالبات المدفوعة
تتضمن مطالبات لم یتم اإلبالغ   مطالبات تحت التسویةالتغیر في ال

 (۱٬٦۲۰) (۱٬٦۲۰) - عنھا ، صافي
 (۲٬٥٦۲) (۲٬٥٦۲) - صافي المطالبات المتكبدة

 (۱٬۳۷۷) - (۱٬۳۷۷) اإلستحواذ على وثائق تأمین تكالیف
 (۲۹۷) (۱۷٤) (۱۲۳) رسوم اإلشراف والتفتیش

 (٤٬۲۳٦) (۲٬۷۳٦) (۱٬٥۰۰) أجمالي المطالبات والمصاریف
 ۱۱٬۷۹٥ ۸٬٥٥۰ ۳٬۲٤٥ فائض إكتتاب الفترة

 (٤٬۸۳۸)   مصروفات عمومیة وإداریة
 ۱٬٦۳۸   أتعاب إدارة المحفظة

 ۱٬٤۹٤   إیرادات أخرى
 ۱۰٬۰۸۹   فائض الفترة من عملیات التأمین

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

۲۱ 
 



 شركة الجزیرة تكافل تعاوني 
 ھمة سعودیة)(شركة مسا

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (غیر مدققة)
 م۲۰۱٥سبتمبر ۳۰ في  أشھر المنتھیتین لفترتي الثالثة والتسعة

 

 )تتمة(المعلومات القطاعیة  -۱۲
 

 مدققة)غیر ( - م۲۰۱٥ سبتمبر ۳۰كما في 
 

 اإلجمالي  تأمین مجموعات تأمین فردى 
 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي موجودات عملیات التأمین 

للبیع محتفظ بھا لتغطیة المطلوبات المرتبطة  إستثمارات متاحة
 ۲۹٬۰٥۰ - ۲۹٬۰٥۰ بالوحدات

 ۱۷٬۹٥۲ ۱۷٬۹٥۲ - إشتراكات مدینة 
 ۷۷۸ ۷۷۸ - حصة معیدي التأمین من إشتراكات التأمین الغیر مكتسبة 

تتضمن مطالبات لم  حصة معیدي التأمین من المطالبات تحت التسویة
 ٥٬۰۱۹ ٥٬۰۱۹ - یتم اإلبالغ عنھا 

 ۳٤٬۳٦٦   موجودات غیر موزعة

 ۸۷٬۱٦٥   إجمالي موجودات عملیات التأمین
    عملیات التأمین وفائض مطلوبات

 ۲۹٬۹۰۷ - ۲۹٬۹۰۷ إحتیاطي أنشطة التأمین
 ۲٥٬٤۲٥ ۲٥٬٤۲٥ - اإلشتراكات الغیر مكتسبة

تتضمن مطالبات لم یتم اإلبالغ عنھا مطالبات تحت التسویة  - ۹٬۱۷۹ ۹٬۱۷۹ 
 ٥۱٦ - ٥۱٦ اكات مقدمةإشتر

 ٤۰٦ - ٤۰٦ ودائع إشتراكات
 ۳٬٥۷۲ ۳٬٤۷۲ ۱۰۰ ذمم دائنة لمعیدي التأمین

 ۱٬۱۳٦   من عملیات التأمین فائض 
 ۱۷٬۰۲٤   مطلوبات غیر موزعة

 ۸۷٬۱٦٥   عملیات التأمین وفائض إجمالي مطلوبات 
 
 
 
 
 
 
 
 

۲۲ 
 



 شركة الجزیرة تكافل تعاوني 
 ھمة سعودیة)(شركة مسا

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (غیر مدققة)
 م۲۰۱٥سبتمبر ۳۰ في  أشھر المنتھیتین لفترتي الثالثة والتسعة

 

 )تتمة(المعلومات القطاعیة -۱۲
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلجمالي  تأمین مجموعات تأمین فردى غیر مدققة -م ۲۰۱٤سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في   ثالثةلفترة ال
 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 
    

 ۲۰٬٤۲۲ ۱٥٬٦۳۹ ٤٬۷۸۳ إجمالي اإلشتراكات المكتتبة 
 (۳٬۲٦۱) - (۳٬۲٦۱) اإلشتراكات اإلستثماریة

 ۱۷٬۱٦۱ ۱٥٬٦۳۹ ۱٬٥۲۲ صافي اشتراكات التأمین 
 (۹۰۱) (۸۷۰) (۳۱)  اإلشتراكات المسندة

 ۱٦٬۲٦۰ ۱٤٬۷٦۹ ۱٬٤۹۱ صافي اشتراكات التأمین المكتتبة
 (۱۰٬۳٥٥) (۱۰٬۳٥٥) - صافي - اإلشتراكات الغیر مكتسبة

 (۳۱۸) - (۳۱۸) إحتیاطي أنشطة التأمین
 ٥٬٥۸۷ ٤٬٤۱٤ ۱٬۱۷۳ صافي إیرادات التأمین 

    
 (۱٬٤۰۸) (۱٬٤۰۸) - مطالبات لم یتم اإلبالغ عنھا

 (۲۲۰) - (۲۲۰) الیف اإلستحواذ على وثائق تأمینتك
 (۱۰۲) (۷۸) (۲٤) رسوم اإلشراف والتفتیش

 (۱٬۷۳۰) (۱٬٤۸٦) (۲٤٤) أجمالي المطالبات والمصاریف
    

 ۳٬۸٥۷ ۲٬۹۲۸ ۹۲۹ فائض إكتتاب الفترة
 (۱٬۱۰۸)   مصروفات عمومیة وإداریة

 ٥۳۳   أتعاب إدارة المحفظة
 ۷۱   إیرادات أخرى

 ۳٬۳٥۳   فائض الفترة من عملیات التأمین

۲۳ 
 



 شركة الجزیرة تكافل تعاوني 
 ھمة سعودیة)(شركة مسا

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (غیر مدققة)
 م۲۰۱٥سبتمبر ۳۰ في  أشھر المنتھیتین لفترتي الثالثة والتسعة

 

 المعلومات القطاعیة (تتمة) -۱۲
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلجمالي  تأمین مجموعات تأمین فردى غیر مدققة -م ۲۰۱٤سبتمبر ۳۰المنتھیة في  أشھر  تسعةلفترة ال
 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي 
    

 ۲٥٬۳٤۲ ۱٥٬۷۰۰ ۹٬٦٤۲ إجمالي اإلشتراكات المكتتبة 
 (٦٬۲٦۰) - (٦٬۲٦۰) اإلشتراكات اإلستثماریة

 ۱۹٬۰۸۲ ۱٥٬۷۰۰ ۳٬۳۸۲ صافي اشتراكات التأمین 
 (۹٤۳) (۸۷٦) (٦۷) ندة اإلشتراكات المس

 ۱۸٬۱۳۹ ۱٤٬۸۲٤ ۳٬۳۱٥ صافي اشتراكات التأمین المكتتبة
 (۱۰٬۳۸۱) (۱۰٬۳۸۱) - صافي  - اإلشتراكات الغیر مكتسبة

 (۱٬۲۲۱) - (۱٬۲۲۱) إحتیاطي أنشطة التأمین
 ٦٬٥۳۷ ٤٬٤٤۳ ۲٬۰۹٤ صافي إیرادات التأمین 

    
 (۱٬٤۱۰) (۱٬٤۱۰) - بالغ عنھامطالبات لم یتم اإل

 (٤۸۷) - (٤۸۷) تكالیف اإلستحواذ على وثائق تأمین
 (۱۲۷) (۷۸) (٤۹) رسوم اإلشراف والتفتیش

 (۲٬۰۲٤) (۱٬٤۸۸) (٥۳٦) أجمالي المطالبات والمصاریف
    

 ٤٬٥۱۳ ۲٬۹٥٥ ۱٬٥٥۸ فائض إكتتاب الفترة
 (۳٬۲۹۸)   مصروفات عمومیة وإداریة

 ۲٬۷۹٥   المحفظةأتعاب إدارة 
 ۷۱   إیرادات أخرى

 ٤٬۰۸۱   فائض الفترة من عملیات التأمین

۲٤ 
 



 شركة الجزیرة تكافل تعاوني 
 ھمة سعودیة)(شركة مسا

 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة (غیر مدققة)
 م۲۰۱٥سبتمبر ۳۰ في  أشھر المنتھیتین لفترتي الثالثة والتسعة

 

 المعلومات القطاعیة (تتمة) -۱۲
 

جمالي اإل تأمین مجموعات تأمین فردى م (مدققة)۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱كما في   
 ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي ألف لایر سعودي موجودات عملیات التأمین 

إستثمارات متاحة للبیع محتفظ بھا لتغطیة المطلوبات المرتبطة 
 ۱۰٬۹٥۳ - ۱۰٬۹٥۳ بالوحدات

 ٤٤۲ ٤٤۲ - إشتراكات مدینة 
 ۱٥٦ ۱٥٦ - حصة معیدي التأمین من إشتراكات التأمین الغیر مكتسبة 

 ۱٬۹۹۸ ۱٬٦٤۸ ۳٥۰ معیدي التأمین من المطالبات تحت التسویة حصة
 ۲۱٬٥٤۰   موجودات غیر موزعة

 ۳٥٬۰۸۹   إجمالي موجودات عملیات التأمین

    مطلوبات وفائض عملیات التأمین
 ۱۱٬۹۹۱ - ۱۱٬۹۹۱ إحتیاطي أنشطة التأمین

 ۹٬۸٦۲ ۹٬۸٦۲ - اإلشتراكات الغیر مكتسبة
 ٤٬٥۳۷ ٤٬۰۸۷ ٤٥۰ مطالبات تحت التسویة

 ۲۱۹ - ۲۱۹ إشتراكات مقدمة
 ۱۸٥ - ۱۸٥ ودائع إشتراكات

 ۱٬۷۳٦ ۱٬٦۱٥ ۱۲۱ ذمم دائنة لمعیدي التأمین
 ٦٬٤۳۲   مطلوبات غیر موزعة

 ۱۲۷   الفائض من عملیات التأمین
 ۳٥٬۰۸۹   إجمالي مطلوبات وفائض عملیات التأمین 

 
  األولیة الموجزة لیةالقوائم الما إعتماد-۱۳

 
محرم  ٦ مجلس اإلدارة بتاریخرئیس مجلس اإلدارة بالنیابة عن  من قبل األولیة الموجزة ھذه القوائم المالیة تم إعتماد

 .م۲۰۱٥أكتوبر  ۱۹ الموافقھـ ۱٤۳۷

۲٥ 
 


