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 )شركة مساهمة سعودية(

 حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( إيضاحات

 6132 مارس 13الثالثة أشهر المنتهية في  لفترة

 )المبالغ بالريال السعودي(

 

 التنظيم واألنشطة الرئيسية  - 3

جمادى الثاني  15شركة مساهمة سعودية، تأسست بموجب القرار الوزاري المؤرخ في  ،شركة سند للتأمين التعاوني )الشركة( 

م(. الشركة مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 1000سبتمبر  30هـ )الموافق 1310

ل التأمين وإعادة التأمين م(. تقوم الشركة بأعما1000يوليو  0هـ )الموافق 1310جمادى الثاني  13بتاريخ  1010135302

يوليو  11واألنشطة ذات العالقة في المملكة العربية السعودية. وقد تم إدراج أسهم الشركة في سوق األسهم السعودية بتاريخ 

 السجل على وحصلت التأمين إعادة بنشاط المتعلق ترخيصها لغاءإب الشركة قامت 1015 عام في الثالث الربع خاللم.1000

 (.الشركة) التعاوني للتأمين سند شركة ليصبح الشركة إسم ريتغي تم عليه وبناء معدل،ال التجاري

 

المملكة العربية السعودية. إن هذه القوائم  -  11310الرياض  - اإلحساءفي مركز دارين بشارع  للشركةالرئيسي  المركزيقع  

 م )الفترة(. 1016 مارس 31م حتى 1016يناير  1المالية األولية الموجزة تغطي الفترة من 

 

 أسس اإلعــداد - 6

 أسس القياس (6-3(

ث يتم قياسها بالقيمة تم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء االستثمارات المتاحة للبيع حي 

 العادلة.

  

 الشركة استمرارية (6-6(

المالءة المالية للشركة أقل من الحد المنصوص عليه من قبل مؤسسة النقد العربي ، كان هامش م1016 مارس 31 كما في

 السعودي )"المؤسسة"(.

 

( من نظام 130المادة ) تنصالمال.  رأس من تقريباً  %03 تمثل التيمليون لاير سعودي، و 160562بلغت الخسائر المتراكمة  

 غير العمومية الجمعية بدعوة اإلدارة مجلس يقوم بأن المال أس% من ر05 عنالشركات السعودي إنه في حالة زيادة الخسائر 

لعقد مثل  الدعوة توجيه يتم لم الموجزة، األولية المالية القوائم هذه اعتماد تاريخالحال. حتى  هذا في للنظر وذلك لالنعقاد العادية

 في صدد دعوة الجمعية العمومية غير العادية.  اإلدارةمجلس  أنهذا االجتماع و 

 

ذو القعدة  02عليها من قبل اإلدارة بتاريخ  الموافقةعن خطة إلعادة الهيكلة للشركة والتي تم  باإلعالن اإلدارة مجلس قام

 : اآلتي على تشتمل الهيكلة إعادة وخطةم 1013 سبتمبر 3 الموافقهـ  1335

 .المال رأس زيادة ( أ

 .اإلصدار إعادة رخصه إلغاء ( ب

 التنفيذية للشركة. القيادية الوظائف فةوكا التنفيذي الرئيس تعين وتشتمل إدارية هيكلة(  ج

 من الخسائر المتراكمة للشركة(. والتقليل الشركة ديونالتحصيل )لتحصيل  قسم إنشاءوتشمل  الماليةهيكلة  إعادة ( د

 

 سوف الشركة ،وأن للشركة الصافية النتائج تحسين إلى ذلك يؤدي نبأ يتوقع اإلدارة مجلس ،فإن الهيكلة إعادة خطة وبمقتض
 .المنظور المستقبل في التشغيليةا عملياته مواصلة في االستمرار على قادرة تكون

 

 تم فقد ،وبالتالي التأمينية أنشطتها من أي في جدد مشتركين أي قبول من الشركة السعودي العربي النقد مؤسسة قيدت وقد
 7) الموافقهـ 2341 القعدة ذو 21 تاريخ من اعتبارا وذلك. كان أيا تأمين بوليصة أي تجديد أو إصدار من الشركة حظر

. كما قامت وضعها بتصحيح قامت الشركة أن يفيد السعودي العربي النقد مؤسسة قبل من قرار صدور وحتى( 1123 سبتمبر
 وثائق عن الناشئة والتعويضات المطالبات جميع ودفع لتسوية للشركة توجيهاتها بإصدار السعودي العربي النقد مؤسسة
 (.1123 سبتمبر 7) الموافق  2341 القعدة ذي 21 قبل الصادرة التأمين
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 تتمة-الشركة استمرارية
 

( 1123 سبتمبر 7) الموافق 2341 القعدة ذي 21 بتاريخ قرارهاالسعودية   المالية السوق هيئة أصدرتفقد  ذلك، على وعالوة
 سبتمبر 7) الموافق 2341 القعدة ذي 21 من ابتداء( تداول) السعودية المالية األوراق سوق في الشركة أسهم تداول بتعليق
 وكما السعودي العربي النقد مؤسسة من الوارد بالقرار يتعلق ما في أوضاعها تصحيح الشركة على فإن عليه وبناء(. 1123

 أو استمرار في تنظر سوف السعودية المالية السوق هيئة فأنعلى ذلك   وبناء. الصلة ذات واللوائح للقواعد وفقا مطلوب هو
 .الشركة أسهم تداول تعليق استمرار عدم

 

حصلت الشركة على موافقة مشروطة من مؤسسة النقد العربي السعودي بخصوص زيادة  1121خالل الربع الثالث من عام 
بية المتطلبات (. ترى إدارة الشركة أنها ستكون قادرة على تل1121سبتمبر  2ذي القعدة الموافق ) 21رأس المال بتاريخ  

بالوفاء بجميع  من وجهة نظرها وقد قامت الشركة 1121ديسمبر  42الواردة في الموافقة المشروطة ضمن المهلة المحددة، أي 
عن ذلك على الموقع االلكتروني الخاص بالسوق  اإلعالنالمتطلبات الواردة في الموافقة المشروطة وضمن المهلة المحددة وتم 

. استلمت الشركة الموافقة النهائية من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي لزيادة 1121يناير  4بتاريخ تداول( المالية السعودية )
 اإلعالن( وتم 1121يناير للعام  11)الموافق  2347للعام  اآلخرربيع  21مليون لاير سعودي بتاريخ  111رأسمالها بمبلغ 

قامت الشركة  1121فبراير  27بتاريخ )تداول( بنفس التاريخ. قامت الشركة  السعودي عن ذلك على موقع السوق المالي
هيئة  إلىمن مؤسسة النقد العربي السعودي من اجل تقديم ملف زيادة رأس المال  إضافيةمهلة بإرسال خطاب يفيد بطلب 

لموافقة من مؤسسة النقد العربي تم استالم ا 1121مارس  27بتاريخ . تعيين مستشار مالي جديد وذلك بسبب  السوق المالية 
 1121مارس  21بدال من  تاريخ النسليم السابق والذي كان بتاريخ  1121يونيو  21ديد المهلة حتى تاريخ السعودي بتم

 وتعتبر هذه المهلة هي األخير للشركة.
 

 بيان االلتزام (6-1(

 التقارير المالية األولية. -( 33المحاسبة الدولي )تم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة للشركة وفقاً لمعيار 

حسرابات منفصرلة لكرل مرن عمليرات الترأمين وعمليرات بالشرركة  تحتفظألنظمة التأمين المطبقة في المملكة العربية السعودية،  اً طبق

ت المتعلقرة بهرا، ويرتم يررادات والمصراريف المتعلقرة بكرل نشراط فري الحسراباالمساهمين. يتم تسرجيل الموجرودات والمطلوبرات واإل

 تحديد واعتماد أسس توزيع المصاريف المشتركة لكل نشاط من قبل إدارة الشركة ومجلس اإلدارة.

 

إن القوائم المالية األولية الموجزة ال تشمل المعلومات واإليضاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية، ويجب أن تقررأ جنبرا إلرى 

 .1015ديسمبر  31شركة للسنة المنتهية في جنب مع القوائم المالية لل

 

التعرديالت المتكرررة العاديرة( الضررورية كري  ذلرك فري بمراتعتقد اإلدارة بأن القوائم المالية األولية الموجزة تعكس كل التعديالت )

 ائج أعمالها السنوية.للشركة قد ال تكون مؤشراً لنت عمليات األوليةالتظهر بعدل نتائج العمليات للفترة المعروضة. إن نتائج 

 

 العملية الوظيفية وعملة العرض (6-9(

قربت المبالغ إلى أقرب لاير  القوائم المالية األولية الموجزة بالريال السعودي والذي يعتبر العملة الوظيفية للشركة. تظهر

  لم يرد خالف ذلك. ما ،سعودي
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 استخدام األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية في إعداد القوائم المالية األولية الموجزة (6-5(

 

التي  واالفتراضاتوالتقديرات  األحكاميتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموجزة، وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية، استخدام 

تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات المصرح عنها واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة كما في تاريخ القوائم 

 الموجزة ومبالغ اإليرادات والمصاريف المصرح عنها للفترة المعروضة. المالية األولية 

وفقاً ألفضل المعلومات المتوفرة لإلدارة عن األحداث والعمليات  واالفتراضاتوالتقديرات  األحكاموبالرغم من إعداد هذه 

الجارية، فإن النتائج الفعلية يمكن أن تختلف عن تلك التقديرات. يتم تقييم التقديرات واالفتراضات باستمرار وباالستناد إلى الخبرة 

 أنها معقولة في ظل هذه الظروف.  التاريخية وعوامل أخرى، بما في ذلك توقعات األحداث المستقبلية والتي يعتقد

 

 تعديل.اليتم إثبات التعديالت على التقديرات المحاسبية خالل الفترة التي تم فيها  

مور التي تتطلب درجة عالية من الحكم، أو التعقيد، أو المجاالت التي تتطلب استخدام التقديرات واالفتراضات ألن اإبالتحديد، ف 

 ة هي كما يلي:إلى القوائم الماليالمهمة 

 احتياطي األقساط غير المكتسبة. •

 مطالبات تحت التسوية واحتياطيات فنية أخرى. •

 انخفاض الذمم المدينة واالنخفاض في قيمة استردادات الخردة. •

 المتاحة للبيع. االستثماراتانخفاض قيمة  •
 

 السياسات المحاسبية الهامة وإدارة المخاطر - 1

 

عداد القوائم المالية األولية الموجزة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم إتتماشى السياسات المحاسبية وإدارة المخاطر المتبعة في  

المعايير الجديدة والتعديالت األخرى التالية على  إتباع باستثناء 1015ديسمبر  31المالية المراجعة للشركة للسنة المنتهية في 

ة المذكورة أدناه والتي لم يكن لها أثر هام على هذه القوائم المالية األولية الموجزة للشركة للفترة الحالية أو المعايير الحالي

 السابقة، وال يتوقع بأن ال يكون لها أثر مالي هام في الفترات السابقة:
 

 المعايير الجديدة الصادرة والمعدلة والمطبقة 
 

 1013-1011ير الدولية التحسينات السنوية على معايير التقار
 

التي تنطبق على الفترات السنوية التي تبدأ في  1013 -1011دورة التحسينات السنوية لمعايير التقارير المالية الدولية لألعوام 

 م.1016 يناير 1أو بعد 

 

 (1اإلفصاح األولي )التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 
 

البيانات المالية لمعالجة ينظرر معوقرات معردي ممارسرة أحكامهرا فري تقرديم التقرارير  عرض 1يعدل معيار المحاسبة الدولي رقم 

 .1016يناير  1المالية. وهو فعال للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة وإدارة المخاطر - 1

 

 معايير صادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد
 

الصادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد حتى باإلضافة إلى المعايير المذكورة أعاله، نورد أدناه المعايير التالية والتفسيرات 

تاريخ اصدار القوائم المالية للشركة. تنوي الشركة اعتماد هذه المعايير )إذا كانت تنطبق على أنشطتها( عندما تصبح سارية 

ولية والتي نشرت المفعول. إضافة لذلك، قررت الشركة عدم التطبيق المبكر للتعديالت والتنقيحات لمعايير التقارير المالية الد

 وتعتبر الزامية للشركة اعتباراً من تواريخ مستقبلية.
 

 

 األدوات المالية 2معيار التقارير المالية الدولية رقم 
 

)الصادر( المرحلة األولى من عمل مجلس معايير المحاسبة الدولية على الرغم من  2يظهر معيار التقارير المالية الدولية رقم 

الصادرة مؤخراً وينطبق على تصنيف  32يخضع لمسودة مشروع استبدال معيار لمحاسبة الدولي رقم ان تاريخ االعتماد 

. كان المعيار في البداية ساري 32وقياس الموجودات والمطلوبات المالية كما هو محدد في معيار المحاسبة الدولي رقم 

 2أن التعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم ، إال 1013يناير  1المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

، قد انتقلت إلى 1011وافصاحات االنتقال الصادرة في ديسمبر  2وتاريخ السريان االلزامي لمعيار التقارير المالية الدولية رقم 

 .1015يناير  1التاريخ االلزامي الفعلي في 

 

األدوات  2معايير المحاسبة الدولية معيار التقارير المالية الدولية رقم ، أصدر مجلس 1013نوفمبر  12ومع ذلك، بتاريخ 

( بحيث يتم التعديل على معيار التقارير المالية 2المالية )محاسبة التحوط والتعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم 

المحاسبة الدولية مبدئياً في اجتماعه المنعقد في شهر  الدولية ليشمل النموذج الجديد العام لمحاسبة التحوط. وقرر مجلس معايير

سيكون ساري المفعول بشكل الزامي للسنوات التي ستنتهي في أو بعد  2أن معيار التقارير المالية الدولية رقم  1013فبراير 

 .1010ديسمبر  31

 

 (0اإلفصاح األولي )التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

مجلس معايير المحاسبة  من االفصاح بيان التدفقات النقدية كجزء من مبادرة أوسع  0المحاسبة الدولي رقم وقد تم تعديل معيار 

 .1010يناير عام  1الدولية لتحسين العرض واإلفصاح في البيانات المالية. وهو فعال للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 

 ان اليكون لها تاثير جوهري على القوائم المالية: المعايير الجديدة او المعدلة التالية والمتوقع

 

 اإليرادات من العقود مع العمالء – 15المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم 
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 و األرصدة معامالت مع الجهات ذات العالقةال - 9

تمثل الجهات ذات العالقة كبار المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة بالشركة، وشركات يعتبرر المسراهمين 

مرارس عليهرا ترأثيراً هامراً مرن يأو مردارة بصرورة مشرتركة أو  و منشآت أخرى مدارة من قبلهمبالشركة المالكين الرئيسيين فيها أ

بالجهرات  اً على سياسات التسعير وشروط هرذه المعرامالت مرن قبرل إدارة الشرركة فيمرا يلري بيانر متبادلة ةربصو االتفاققبلهم. تم 

 ذات العالقة بالشركة:

 

 

 اسم الجهة ذات العالقة  طبيعة العالقة
     

 شركة كونتننتال السعودية للتأمين  % مملوكة من قبل مساهم مؤسس وتحت اإلدارة المشتركة10

 

٪ مرن أسرهم شرركة كونتننترال السرعودية للترأمين 20مساهم يمتلك 

 وأيضاً لوجود إدارة مشتركة

  

 شركة العقاد لالستثمار

   

 الشركة العربية للبالط - إدارة مشتركة وسيطرة

شررركة اللرروازم والخرردمات الطبيررة المحرردودة )ميرردي  - 

 سيرف(

 الشركة األهلية لألنظمة المتقدمة المحدودة )ناسكو( - 

 الشركة المتحدة للسيارات - 

 

 
 

 المعامالت مع الجهات ذات العالقة ( أ

 

 فيما يلي تفاصيل المعامالت الهامة مع الجهات ذات العالقة خالل الفترة:
 

 العالقةاسم الجهـــة ذات 

 المنتهية في الثالثة أشهر لفترة

 6132 مارس 13

 )غير مراجعة(

 المنتهية في الثالثة أشهر لفترة 

 1015مارس 31

 مراجعة(غير )

 
إجمالي األقساط 

 المكتتبة

إجمالي المطالبات 

  المدفوعة

إجمالي األقساط 

 المكتتبة

إجمالي المطالبات 

 المدفوعة

 025000 --  237922 -- شركة العقاد لالستثمار

 3205135 --  -- -- الشركة العربية للبالط

 شركة اللوازم والخدمات الطبية

 1655305 --  -- -- المحدودة )ميدي سيرف( 

 الشركة األهلية لألنظمة المتقدمة

 353065162 535002  -- -- المحدودة )ناسكو( 

 2565220 --  37611 -- الشركة المتحدة للسيارات
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 شركة سند للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

 تتمة  -حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(  إيضاحات

  6132 مارس 13الثالثة أشهر المنتهية في  لفترة

 )المبالغ بالريال السعودي(
 

 تتمة  –معامالت مع الجهات ذات العالقة ال - 9

 مع الجهات ذات العالقة األرصدةب(
 

 فيما يلي تفاصيل المبالغ الهامة المستحقة من وإلى الجهات ذات العالقة: 

 6132 مارس 13 

 )غير مراجعة(

 1015ديسمبر  31 

 )مراجعة(

 األقساط المدينة اسم الجهـــة ذات العالقة

المطالبات تحت 

 األقساط المدينة  التسوية

 المطالبات 

 تحت التسوية

 305215 --  117.35 -- العقاد لالستثمارشركة 

 135355 3055251  3.7651 1397222 الشركة العربية للبالط
شركة اللوازم والخدمات الطبية 

 3305131 1625011  1117616 62.7163 المحدودة )ميدي سيرف(
الشركة األهلية لألنظمة المتقدمة 

 350005130 --  1712.7212 -- المحدودة )ناسكو(

 3155116 --  67932. -- المتحدة السيارات شركة
 

 ( تعويضات كبار موظفي اإلدارة ج

 

كافة أعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيين وغيرر التنفيرذيين، واإلدارة العليرا. وفمرا  علىكبار موظفي اإلدارة للشركة  يشتمل

 يلي ملخص بتعويضات كبار موظفي اإلدارة للفترة:
 

  
 في المنتهية أشهرللثالثة 

  6132 مارس 13

 )غير مراجعة(

 المنتهية في للثالثة أشهر 

 1015 مارس 31

 مراجعة(غير ) 

     ة رموظفي اإلدا كبار

 3305000  371317252  رواتب ومزايا قصيرة األجل أخرى

 105112  3927932  تعويضات نهاية الخدمة

  3732171.9  3565112 
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 التعاونيشركة سند للتأمين 

 )شركة مساهمة سعودية(

 تتمة  -حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(  إيضاحات

 6132 مارس 13الثالثة أشهر المنتهية في  لفترة

 )المبالغ بالريال السعودي(

 

 صافي - مدينة تأمين أقساط - 5

 

 
 6132 مارس 13

 ر مراجعة(ي)غ
 

 1015ديسمبر  31

 )مراجعة(

    

 3055635201  6..1.76937 أقساط مدينة

 (1050365523)  (.6.79327.1) المشكوك في تحصيلها الديونناقصاً: االنخفاض في  

 .72617625  1055105300 

 

 اإلجمالي 
غير مستحقة السداد 

 وغير منخفضة القيمة

مستحقة السداد وغير 

 منخفضة القيمة

مستحقة السداد 

 ومنخفضة القيمة

 6132 مارس 13

 .6.79327.1 72617625. -- 6..1.76937 )غير مراجعة( 

 1015ديسمبر  31

 1050365523 1055105300 -- 3055635201 )مراجعة(
 

تقوم الشركة بتصنيف أرصدة الذمم المدينرة إلرى )مسرتحقة ومنخفضرة القيمرة( وذلرك علرى أسراس كرل حالرة علرى حردة. يرتم إثبرات 

الردخل الشرامل لعمليرات الترأمين األوليرة. ال تقروم الشرركة بالحصرول علرى ضرمانات لقراء األقسراط االنخفاض في الذمم فري قائمرة 

 .ينالمدينة. إن المبالغ "غير المستحقة السداد وغير منخفضة القيمة" مستحقة من حملة وثائق تأمين أفراد وشركات غير مصنف

 

 صافي –ذمم معيدي التأمين  - 2

 

 
 6132 مارس 13

 )غر مراجعة(
 

 1015ديسمبر  31

     )مراجعة(

 356365110  7923...37 ذمـم معيدي التأمين 

 (205563)  -- المشكوك في تحصيلها الديونيطرح: االنخفاض في 

 37...7923  355555630 

 

 اإلجمالي 
مستحقة السداد وغير 

 منخفضة القيمة

مستحقة السداد ومنخفضة 

     القيمة
 -- 7923...37 7923...37 )غير مراجعة( 6132 مارس 13
 205563 355555630 356365110 )مراجعة( 1015ديسمبر  31
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 شركة سند للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

 تتمة  -حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(  إيضاحات

 6132 مارس 13الثالثة أشهر المنتهية في  لفترة

 )المبالغ بالريال السعودي(

 

 لمطالبات تحت التسوية واالحتياطيات الفنية األخرىا - .
 

 
 6132 مارس 13

 )غير مراجعة(

 الصافي حصة معيدي التأمين اإلجمالي 

 .317126755 ( .6769.762) 3672337269 احتياطي المطالبات تحت التسوية

 7.2379.2. (.679557.5) .31791.765 احتياطي المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها 

 3271997155 (97.157162) 61719.7123 مطالبات تحت التسوية واحتياطيات فنية أخرى

 

 

 1015ديسمبر  31

 )مراجعة(

 الصافي حصة معيدي التأمين اإلجمالي 

 1153165102 ( 153005031) 1350035111 احتياطي المطالبات تحت التسوية

 052015320 (153555052) 1053305150 احتياطي المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها 

 1253005600 (350335001) 1351315300 مطالبات تحت التسوية واحتياطيات فنية أخرى

 

  استثمارات - 2
 

 استثمارات متاحة للبيع 

 تتكون االستثمارات في األوراق المالية المتاحة للبيع من اآلتي: 

 
 6132 مارس 13

 )غير مراجعة(
 1015 ديسمبر 31

 )مراجعة(

 القيمة السوقية القيمة السوقية ةغير محقق مكاسب التكلفة أسعار مدرجة/معلنة

 712579.5. 73317315. .92.731 2..272657 صناديق استثمارية

 33729.7516 .337.397.2 .676297.2 79517111. ودائع صناديق الصكوك العالمية 

 337.327632 3671957522 (37152..17) 3271327262 أسهم

 1671.67269 (3763.7316) 1373.179.6 11729.73.5 

     غير مدرجة

 152135000 37.6171.2 -- 37.6171.2 ملكية حقوق

 1675.676.1 1171.275.1 (3763.7316) 1971357.16 مجموع االستثمارات المتاحة للبيع 

 

 االستثمارات المتاحة للبيع كاآلتي:كانت حركة 

 
 6132 مارس 13

 )غير مراجعة(
 

 1015 ديسمبر 31
 (مراجعة)

 3051655116  1675.676.9 في بداية الفترة

 (555215231)  56976.2 التغير في القيمة العادلة

 3155015103  1171.275.1 في نهاية الفترة
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 شركة سند للتأمين التعاوني

 سعودية()شركة مساهمة 

 تتمة  -ايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( 

 6132 مارس 13الثالثة أشهر المنتهية في  لفترة

 )المبالغ بالريال السعودي(
 

 معلومات القطاعيةال - .
 

لنشاطات الشركة وموجوداتها تماشياً مع طريقة إعداد التقارير الداخلية بالشركة، اعتمدت اإلدارة قطاعات األعمال بالنسبة 

 ومطلوباتها وكما هو مذكور أدناه. ال تتضمن نتائج القطاعات المصاريف العمومية واإلدارية واإليرادات األخرى.

ال تتضمن موجودات القطاعات الممتلكات والمعدات والمدفوعات مقدماً والموجودات األخرى وأقساط التأمين المدينة وأرصدة 

 مدينة والنقدية وشبه النقدية و المستحق من عمليات التامين، وبالتالي تم إدراجها ضمن الموجودات غير الموزعة.إعادة التأمين ال

ال تتضمن مطلوبات القطاعات تعويضات نهاية الخدمة للموظفين وأرصدة معيدي التأمين  الدائنة والمصاريف المستحقة الدفع 

 والمطلوبات األخرى.

 ات والمطلوبات غير الموزعة إلى صانع القرار ويتم مراقبتها على أساس مركزي.يتم اإلبالغ عن الموجود

 تتواجد كافة الموجودات التشغيلية والنشاطات الرئيسية للشركة في المملكة العربية السعودية.
 

 أ (   قائمة نتائج عمليات التأمين

 )غير مراجعة( 6132 مارس 13أشهر المنتهية في  الثالثة فترةل 

 المجموع أخرى هندسـي بحــري سـيارات طبي 

 3.7615 -- 967111 -- -- (5..697) إجمالي األقساط المكتتبة

 (52.76.2) (517.26) (2172.1) (.393752) (1127619) --  مسندةتأمين  إعادةأقساط 

 (55171.1) (517.26) (6372.1) (.393752) (1127619) (5..697) صافي األقساط المكتتبة 

 التغيرات في األقساط غير صافي

 9.7926 197.11 367.26 -- -- -- المكتسبة 

 (51675.3) (3.7126) (27.33) (.393752) (1127619) (5..697) صافي األقساط المكتسبة 

 .217.2 27232 7351.. -- -- -- تأمين مكتسبة  إعادةعمولة 

 1721671.1 .31756 7962. -- 7335..676 371357111 أخرى اكتتاب إيرادات

 176317.53 (.37.1) 72.1.. (.393752) 37.227223 376.17512 إيرادات االكتتاب 

       المصاريف

 (27911..37) (9673.3) (7125..) (37551) (372957169) (27161) إجمالي المطالبات المدفوعة 

 حصة معيدي التأمين من

 3327222 .63752 27133. 37112 -- -- المطالبات المدفوعة 

 (7599..372) (617219) (17159) (596) (372957169) (27161) صافي المطالبات المدفوعة

صافي التغيرات في احتياطي 

المطالبات تحت التسوية 

 217266. 67511 67223 -- 527633. -- األخرى الفنية واالحتياطيات

 (317.66.) (3271.9) (3.1) (596) (2227231) (27161) صافي المطالبات المتكبدة

 (9.7519) (27692) (.917.1) -- -- ..679 تكاليف اكتتاب وثائق التأمين

 (275.3.) -- -- (117192) (.9.793) (617262) ،صافيمصاريف اكتتاب أخرى

 قيمةفي  االنخفاضمخصص 

 7255... -- -- -- 7922..9 .161712 والخردةالديون 

 (6297326) (627161) (917.31) (117222) (9527.99) 6.17.11 مصاريف االكتتاب 

فائض / )عجز( االكتتاب قبل 

 اإليراداتالمصاريف اإلدارية و 

 .67.9.752 (.62715) 117.21 (.3.6795) .37516731 375297612  األخرى

 651      إيرادات غير موزعة 

 (972667913)      مصاريف غير موزعة  

 (372.67526)      عمليات التأمين عجزصافي 
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 شركة سند للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

 تتمة  -حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(  إيضاحات

 6132 مارس 13الثالثة أشهر المنتهية في  لفترة

 )المبالغ بالريال السعودي(
 

 

 تتمة   – معلومات القطاعيةال- .

 

 )غير مراجعة( 1015 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثة فترةل 

 المجموع أخرى هندسـي بحــري سـيارات طبي 

 3265561 (135563) 1015003 305030 1025620 (35103) إجمالي األقساط المكتتبة

 (0005235) (015331) (1155001) (1615502) (3315150) 15110 تأمين مسندة  إعادةأقساط 

 (3215303) (055005) (335102) (1105051) (1515553) (255) صافي األقساط المكتتبة 

 صافي التغيرات في األقساط غير

 1151635203 3315013 525013 605315 1051315660 3015203 المكتسبة 

 1056035512 3305012 155203 (1515310) 252005113 3015012 صافي األقساط المكتسبة 

 150365113 1635051 1615005 0035022 -- 3105122 تأمين مكتسبة  إعادةعمولة 

 5025115 -- -- 15 5025020 -- أخرى اكتتاب إيرادات

 1152005060 6105000 1005602 6305020 1055525103 0225310 إجمالي إيرادات االكتتاب 

       المصاريف

 (3152065011) (351325152) (351655366) (153055600) (1350065061) (1150105010) إجمالي المطالبات المدفوعة 

 حصة معيدي التأمين من

 1151305005 1035033 351505133 150235302 6035305 651225113 المطالبات المدفوعة 

 (1150305210) (350555115) (1005331) (1015120) (1153035300) (350125525) صافي المطالبات المدفوعة

 صافي التغيرات في احتياطي

 المطالبات تحت التسوية و 

 1152115160 550505330 1355022 1135112 352055126 1150125103  األخرىاالحتياطيات الفنية   

 151035130 150035115 105060 (525062) (053005121) 050225600 صافي المطالبات المتكبدة

 (351005503) (3015331) (1005100) (3325125) (150015032) (1005031) تكاليف اكتتاب وثائق التأمين

 (3365563) (302) (35301) (103) (3315331) (100) ،صافيمصاريف اكتتاب أخرى

 قيمةفي  االنخفاضمخصص 

 (1365520) -- -- -- (3335023) 1005303 والخردةالديون 

 (156005310) 155015305 (1635011) (5005560) (1153305306) 052125263 مجموع مصاريف االكتتاب 

       

 االكتتاب قبل /فائض )عجز(

 اإليراداتالمصاريف اإلدارية و  

 1053005351 151115135 135060 1115112 (0005101) 050125101  األخرى 

 305050      إيرادات غير موزعة 

 (553355560)      مصاريف غير موزعة  

 550055031      عمليات التأمين عجزصافي 
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 شركة سند للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

 تتمة  -حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(  إيضاحات

 6132 مارس 13الثالثة أشهر المنتهية في  لفترة

 )المبالغ بالريال السعودي(

 

  تتمة – معلومات القطاعيةال   - .

 موجودات ومطلوبات عمليات التأمين ب(
 

 
 6132 مارس 13كما في 

 )غير مراجعة(

 المجموع أخرى هندسـي بحــري سـيارات طبي 

       موجودات عمليات التأمين

 5.57196 672.2. 5167999  -  -  - حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

 97.157162 .622711 .6792.755 6.17961 3.7159. 397122. حصة معيدي التأمين من االحتياطيات الفنية

 3197129 6.7533 27251. -- -- -- تكاليف اكتتاب مؤجلة

 571297.16 1227.32 171227252 6.17961 3.7159. 397122. موجودات موزعة 

 52761572.6      موجودات غير موزعة

 2175.17219      مجموع موجودات عمليات التأمين

       مطلوبات عمليات التأمين 

 6.7322. 61176.2 56272.6 -- -- -- احتياطي أقساط غير مكتسبة

 61719.7123 9917122 7926...67 9257511 32763.79.2 373697511 ات فنية أخرىيمطالبات تحت التسوية واحتياط

 3237269 .61719 ..39375 -- -- -- المؤجلة االكتتاب مصاريف من التأمين معيدي حصة

 617.1.72.1 2217913 1799.7.33 9257511 32763.79.2 373697511 مطلوبات  موزعة 

 1.72517.13      مطلوبات غير موزعة

 2175.17219      مجموع مطلوبات عمليات التأمين 

 
 

 
 1015ديسمبر  31كما في 

 )مراجعة(

 المجموع أخرى هندسـي بحــري سـيارات طبي 

       عمليات التأمين موجودات

 0325002 205601 0315110 -- -- -- حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

 350335001 3025003 155265060 1235310 2125353 0135306 حصة معيدي التأمين االحتياطيات الفنية 

 1505030 355050 1135120 -- -- -- تكاليف اكتتاب مؤجلة

 550135650 3335313 353535103 1235310 2125353 0135306 موجودات موزعة 

 6651015300      موجودات غير موزعة

 0150055033      مجموع موجودات عمليات التأمين

       مطلوبات عمليات التأمين 

 150315110 1525000 0015330 -- -- -- احتياطي أقساط غير مكتسبة

 1351315300 3635105 150025551 3055530 1251005002 151135503 ات فنية أخرىيمطالبات تحت التسوية واحتياط

 1355615 165063 1005061 -- -- -- عمولة غير مكتسبة

 1553105110 0505010 350025650 3055530 1251005002 151135503 مطلوبات  موزعة 

 3655065013      مطلوبات غير موزعة

 0150055033      مجموع مطلوبات عمليات التأمين 
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 شركة سند للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

 تتمة  -حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(  إيضاحات

 6132 مارس 13الثالثة أشهر المنتهية في  لفترة

 )المبالغ بالريال السعودي(

 

 العادلة لألدوات المالية ةالقيم    - 31

 

 تقوم الشركة بقياس األدوات المالية والموجودات غير المالية بالقيمة العادلة بتاريخ كل قائمة مركز مالي. 

عند بيع أصل ما أو دفعة عند تحويل مطلوبات ما بموجب معادلرة نظاميرة تمرت برين  استالمهالقيمة العادلة هي السعر الذي سيتم  

أن معاملرة بيرع الموجرودات أو تحويرل المطلوبرات  بافتراضفي السوق بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة  متعاملةأطراف 

 قد تمت إما:

 

 السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات أوفي  -

 حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات والمطلوبات. في -

 

 سوق األكثر فائدة يجب أن يكون قابلة للوصول إليها من قبل الشركة. إن السوق الرئيسي أو ال 

أن المتعرراملين فرري السرروق سيسررتفيدون عنررد تسررعير الموجررودات أو  بررافتراضتقرراس القيمررة العادلررة للموجررودات أو المطلوبررات  

 المطلوبات وأنهم يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية.

 

يأخذ قياس القيمة العادلة للموجودات غير المتداولة بعين االعتبار مقدرة المتعاملين في السوق على تحقيرق منرافع اقتصرادية عرن  

عاملة في أسرواق أخررى يمكنهرا اسرتخدام علرى نحرو تم أطرافطريق االستخدام األمثل ولألصل وبأقصى قدر يمكن أو بيعه إلى 

 أمثل وبأقصى حد ممكن. 

 

الشركة طرق التقويم المالئمة وفقاً للظروف وتتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة اسرتخدام المردخالت تستخدم  

 القابلة للمالحظة ذات العالقة، وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.

 

عنهرا فري القروائم الماليرة ضرمن التسلسرل  اإلفصراحأو  تم تصرنيف كافرة الموجرودات والمطلوبرات التري ترم قياسرها بالقيمرة العادلرة 

 الهرمي للقيمة العادلة، طبقاً لما هو مبين أدناه، على أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:

 

 األسعار المتداولة )بدون تعديل( في سوق نشط لموجودات ومطلوبات مماثلة - المستوى األول. 

  الثانيالمستوى - 
لها  –الهامة لقياس القيمة العادلة  –طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى 

 .قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة

 المستوى الثالث - 
لها  –الهامة لقياس القيمة العادلة  –طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى 

 .غير قابلة للمالحظة

 التحويالت تمت إذا فيما بالتأكد الشركة ،تقوم متكرر نحو على المالية القوائم في إثباتها يتم التي والمطلوبات للموجودات بالنسبة

( ككرل العادلرة القيمة لقياس الهامة األدنى الحد مدخالت أساس)على  التصنيف تقويم بإعادة وذلك الهرمي التسلسل مستويات بين

 .مالية فترة كل نهاية في

 

بتحديد فئة الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصرائص ومخراطر  الشركةعن القيمة العادلة، تقوم  اإلفصاحولغرض 

 الموجودات والمطلوبات ومستويات قياس القيمة العادلة المذكورة أعاله.

 

 المعردة الموجرودات مثرل متكررر وغيرر متكررر نحرو علرى العادلرة القيمة لقياس واإلجراءات السياسات بتحديد الشركة إدارة تقوم

 المتاحرة الماليرة والموجرودات العقارات مثل الهامة الموجودات بتقويم خارجيين تقويم خبراء يقوم. المتوقفة العمليات في للتوزيع

 .المحتمل العوض مثل الهامة والمطلوبات للبيع
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 شركة سند للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

 تتمة  -م المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( حول القوائ إيضاحات

 6132 مارس 13الثالثة أشهر المنتهية في  لفترة

 )المبالغ بالريال السعودي(

 

 تتمة -العادلة لألدوات المالية  ةالقيم    - 31
 

العادلرة التري يرتم  الهرمي للقيمرةيحلل الجدول أدناه األدوات المالية التي تم قياسها في نهاية الفترة المالية حسب مستوى التسلسل 

 تصنيفها في قياس القيمة العادلة:

 )غير مراجعة( 6132 مارس 13 

 المجموع 1المستوى  6المستوى  3المستوى  

     استثمارات متداولة

 3671957522 -- -- 3671957522 أســـــهم

 32726.7.69 -- 32726.7.69 -- استثمارات متداولة أخرى

 37.6171.2 37.6171.2 -- -- غير متداولة أسهم

 3671957522 32726.7.69 37.6171.2 1171.275.1 

 

 )مراجعة( 1015 ديسمبر 31 

 المجموع 3المستوى  1المستوى  1المستوى  

     استثمارات متداولة

 1152165110 -- -- 1152165110 أســـــهم

 1050315200 -- 1050315200 -- استثمارات متداولة أخرى

 152135000 152135000 -- -- أسهم غير متداولة

 1152165110 1050315200 152135000 3155015103 

 

لقياسرات القيمرة العادلرة، وال  1والمسرتوى  1ليس هناك تحويرل برين المسرتوى  1016 مارس 31خالل الثالثة أشهر المنتهية في 

 لقياسات القيمة العادلة. 3يوجد تحويل في أو إلى المستوى 
 

 المطلوبات وااللتزامات المحتملة  -33
 

 القانونية واألنظمةاإلجراءات 

التأمين وتخضع إلجراءات قانونية في سرياق األعمرال االعتياديرة. وفري حرين أنره لريس مرن الممكرن عمليرا   قطاعتعمل الشركة في 

عتقرد أن مثرل هرذه اإلجرراءات )بمرا فري تاإلدارة ال و ،الردعوىالتنبؤ أو تحديد النتائج النهائية لجميع اإلجراءات القانونية العالقرة أو 

 .نتائجها ومركزها الماليذلك الدعاوى( سيكون له تأثير جوهري على 

 

 أرقام المقارنة   -36

تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة  لتتماشى مع عرض الفترة الحالية. مع ذلك كان تأثير إعادة التصنيف غير 

 .األولية الموجزة جوهري على العرض الشامل للقوائم المالية

 
 

 اعتماد القوائم المالية األولية الموجزة  -31

 هـ1330رجب  10الموافق  م1016أبريل  10تم اعتماد القوائم المالية األولية الموجزة من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ 


