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        التعاونية العربيةشركة التأمين 
 (شركة مساهمة سعودية)

 قائمة المركز المالي األولية (ألف لایر سعودي)
  

 31/07/2014 31/08/2014 كما في: 
  

 موجودات عمليات التأمين :    
 59,522 96,159 استثمارات ونقد لدى البنوك    

 368,460 321,416 ذمم مدينة ، صافي  
 441,199 530,185 موجودات أخرى  
 869,181 947,760 مجموع موجودات عمليات التأمين  
  موجودات المساهمين :  

 174,956 171,893 استثمارات ونقد لدى البنوك   
 1,780 2,007 موجودات أخرى  
 176,736 173,900 مجموع موجودات المساهمين  
 1,045,917 1,121,660 مجموع الموجودات  

  مطلوبات عمليات التأمين :  
 91,065 91,432 ذمم معيدي التأمين   

 677,385 754,582 احتياطيات فنية  
 100,731 101,746 مطلوبات أخرى  
 869,181 947,760 مجموع مطلوبات عمليات التأمين  
  مطلوبات وحقوق المساهمين :  

 124,215 119,133 مطلوبات المساهمين   
 52,521 54,767 حقوق المساهمين  
 176,736 173,900 مجموع مطلوبات وحقوق المساهمين  

 1,045,917 1,121,660 مجموع المطلوبات  
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        التعاونية العربيةشركة التأمين 
 سعودية)(شركة مساهمة 

 
 قائمة الدخل األولية (ألف لایر سعودي)

 

 
 
 
 
 

 الفترة المالية:
أشهر المنتهية في ثمانية  

31/08/2014 
أشهر المنتهية في سبعة  

31/07/2014 
 شهر
 2014 أغسطس

 قائمة نتائج عمليات التأمين والفائض:
 20,882 481,426 502,308 إجمالي أقساط التأمين المكتببة   

 36,331 238,229 274,560 أقساط التأمين المكتسبةصافي 
 2,086 22,946 25,032 عمولة إعادة التأمين

 103 1,165 1,268 إيرادات إستثمارات وإيرادات أخرى
 38,520 262,340 300,860 مجموع اإليرادات

 25,516 404,619 430,135 إجمالي المطالبات المدفوعة
 24,440 205,780 230,220 صافي المطالبات المتكبدة

 3,275 22,748 26,023 تكاليف إكتتاب وثائق التأمين
 11,879 52,046 63,925 مصاريف أخرى

 39,594 280,574 320,168 مجموع التكاليف والمصاريف
 (1,074) (18,234) (19,308) صافي الفائض ( الخسارة) بعد حصة المساهمين

   
 

 
  قائمة دخل المساهمين :

 
 

 489 7,843 8,332 إيرادات إستثمارات وأتعاب إدارة
 (1,074) (18,234) (19,308) حصة المساهمين من صافي الفائض (الخسارة)

 (13) (645) (658) مصروفات عمومية وإدارية
 (598) (11,036) (11,634) صافي ربح (خسارة) الفترة

 (0.03) (0.55) (0.58) لفترةل السهم صافي ربح (خسارة)
 

 

 

 


