
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شركة سند للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

 المراجعة األولية الموجزة غيرالقوائم المالية 

 م1326 يونيو 03في  ةأشهر المنتهي والستة الثالثة تيلفتر
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 شركة سند للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(

 م1326 يونيو 03في  ةأشهر المنتهي والستة الثالثة تيلفتر

 

 التنظيم واألنشطة الرئيسية  - 2

جمادى الثاني  01شركة مساهمة سعودية، تأسست بموجب القرار الوزاري المؤرخ في  ،للتأمين التعاوني )الشركة(شركة سند  

م(. الشركة مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 4112سبتمبر  01هـ )الموافق 0241

م(. تقوم الشركة بأعمال التأمين وإعادة التأمين 4112 يوليو 1هـ )الموافق 0241جمادى الثاني  40بتاريخ  0101401211

يوليو  40واألنشطة ذات العالقة في المملكة العربية السعودية. وقد تم إدراج أسهم الشركة في سوق األسهم السعودية بتاريخ 

 السجل على وحصلت إعادةالتأمين بنشاط المتعلق ترخيصها بالغاء الشركة قامت 4101 عام في الثالث الربع خاللم.4112

 (. الشركة)  التعاوني للتأمين سند شركة ليصبح الشركة تغيرإسم تم المعدل،وبناءعليه التجاري

 

المملكة العربية السعودية. إن هذه القوائم  -  00202الرياض  -في مركز دارين بشارع األحساء  للشركةالرئيسي  المركزيقع  

 م )الفترة(. 4101 ديسمبر 00م حتى 4101يناير  0 المالية األولية الموجزة تغطي الفترة من

 

 أسس اإلعــداد - 1

 أسس القياس (1-2

يمة تم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء االستثمارات المتاحة للبيع حيث يتم قياسها بالق 

 العادلة.   

 

 الشركة استمرارية (1-1

، كان هامش المالءة المالية للشركة أقل من الحد المنصوص عليه من قبل مؤسسة النقد العربي م4106 يونيو01 كما في

 السعودي )"المؤسسة"(.

 

( من نظام 021المادة ) تنصالمال.  رأس من تقريباً  %10 تمثل التيمليون لاير سعودي، و066.0بلغت الخسائر المتراكمة  

 غير العمومية الجمعية بدعوة اإلدارة مجلس يقوم بأن المال أس% من ر21 عنزيادة الخسائر الشركات السعودي إنه في حالة 

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

 هذا االجتماع و ان مجلس االدارة في صدد دعوة الجمعية العمومية غير العادية. 

 

 0201ذو القعدة  11عن خطة إلعادة الهيكلة للشركة والتي تم الموافقه عليها من قبل اإلدارة بتاريخ  باإلعالن االدارة مجلس قام

 : االتي على تشتمل الهيكلة إعادة وخطةم 4102 سبتمبر 2 الموافقهـ 

 .المال رأس زيادة ( أ

 .االصدار اعادة 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  الماليههيكلة  إعادة ( د

 

 تكون سوف الشركة وأن للشركة، الصافية النتائج تحسين إلى ذلك يؤدي بأن يتوقع اإلدارة مجلس فإن الهيكلة، إعادة خطة يوبمقتض
 .المنظور المستقبل في التشغيلية عملياتها مواصلة في اإلستمرار على قادرة

 

 الشركة حظر تم فقد وبالتالي التأمينية، أنشطتها من أي في جدد مشتركين أي قبول من الشركة السعودي العربي النقد مؤسسة قيدت وقد
 وحتى( 4102 سبتمبر 2) الموافقهـ 0201 ذوالقعدة 04 تاريخ من اعتبارا وذلك. كان أيا تأمين بوليصة أي تجديد أو إصدار من

 السعودي العربي النقد مؤسسة. كما قامت وضعها بتصحيح قامت الشركة أن يفيد السعودي العربي النقد مؤسسة قبل من قرار صدور
  0201 القعدة ذي 04 قبل الصادرة التأمين وثائق عن الناشئة والتعويضات المطالبات جميع ودفع لتسوية للشركة توجيهاتها بإصدار
 (.4102 سبتمبر 2) الموافق
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 شركة سند للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

 الموجزة )غير مراجعة( تتمةإيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 م1326 يونيو 03في  ةأشهر المنتهي والستة الثالثة تيلفتر

 

 تتمة-استمراريةالشركة
 

 بتعليق( 4102 سبتمبر 2) الموافق 0201 القعدة ذي 04 بتاريخ قرارهاالسعودية   المالية السوق هيئة أصدرت ذلك، على وعالوة
 وبناء(. 4102 سبتمبر 2) الموافق 0201 القعدة ذي 04 من ابتداء( تداول) السعودية المالية األوراق سوق في الشركة أسهم تداول
 للقواعد وفقا مطلوب هو وكما السعودي العربي النقد مؤسسة من الوارد بالقرار يتعلق فيما أوضاعها تصحيح الشركة على فإن عليه

 أسهم تداول تعليق استمرار عدم أو استمرار في تنظر سوف السعودية المالية السوق هيئة فأن على ذلك وبناء. الصلة ذات واللوائح
 .الشركة

 

حصلت الشركة على موافقة مشروطة من مؤسسة النقد العربي السعودي بخصوص زيادة رأس  4101خالل الربع الثالث من عام 
ا ستكون قادرة على تلبية المتطلبات الواردة في (. ترى إدارة الشركة أنه4101سبتمبر  0ذي القعدة الموافق ) 06المال بتاريخ  

بالوفاء بجميع المتطلبات الواردة  من وجهة نظرها وقد قامت الشركة 4101ديسمبر  00الموافقة المشروطة ضمن المهلة المحددة، أي 
ق المالية السعودية )تداول( في الموافقة المشروطة وضمن المهلة المحددة وتم االعالن عن ذلك على الموقع االلكتروني الخاص بالسو

مليون لاير  411. استلمت الشركة الموافقة النهائية من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي لزيادة رأسمالها بمبلغ 4106يناير  0بتاريخ 
الية السعودية ( وتم االعالن عن ذلك على موقع السوق الم4106يناير للعام  41)الموافق  0202ربيع االخر للعام  01سعودي بتاريخ 

قامت الشركة بالغاء االتفاقية مع المستشار المالي المسؤول عن ملف زيادة رأس المال وطلبت مهلة اضافية من )تداول( بنفس التاريخ. 
مؤسسة النقد العربي السعودي من اجل تعيين مستشار مالي جديد وتقديم ملف زيادة رأس المال الى هيئة السوق المالية السعودية وتم 

قامت الشركة بتعيين بيت التمويل . 4106يونيو للعام  01استالم الموافقة من مؤسسة النقد العربي السعودي بتمديد المهلة حتى تاريخ 
. كما وقامت الشركة بطلب موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي 4106ابريل  01السعودي الكويتي كمستشار مالي جديد لها بتاريخ 

مليون سهم ليتم اجراؤها بالتزامن مع زيادة راس المال المقترحة والموافق عليها وحصلت  01الها بواقع من اجل تخفيض راس م
يونيو  01. تم تقديم ملفات التخفيض والزيادة لهيئة السوق المالية السعودية بتاريخ 4106يونيو  4الشركة على الموافقة بتاريخ 

ق العمل المستقبلية و المناقشات والمفاوضات المتنوعة مع مؤسسة النقد العربي وبناء على خطة إعادة هيكلة الشركة، وآفا.4106
 السعودي، فإن اإلدارة تعتقد أن فرض اإلستمرارية  صحيح وبالتالي تم إعداد القوائم المالية على أساس مبدأ اإلستمرارية.

 
 

 بيان االلتزام (1-0

 التقارير المالية األولية. -( 02وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي )تم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة للشركة  

حسابات منفصلة لكلل ملن عمليلات التلأمين وعمليلات بالشركة  تحتفظألنظمة التأمين المطبقة في المملكة العربية السعودية،  اً طبق 

نشلاط فلي الحسلابات المتعلقلة بهلا، ويلتم يلرادات والمصلاريف المتعلقلة بكلل المساهمين. يتم تسجيل الموجودات والمطلوبات 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 تقرأ جنبا إلى  

 م .4101ديسمبر  00قوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في جنب مع ال

 

التعلديالت المتكلررة العاديلة( الضلرورية كلي  ذللك بملافيتعتقد اإلدارة بأن القوائم المالية األولية الموجزة تعكس كل التعديالت ) 

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

 

 العملية الوظيفية وعملة العرض  (1-4

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

 مالم يرد خالف ذلك. ،سعودي
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 شركة سند للتأمين التعاوني

 ة سعودية()شركة مساهم

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

 م1326 يونيو 03في  ةأشهر المنتهي والستة الثالثة تيلفتر

 

 استخدام األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية في إعداد القوائم المالية األولية الموجزة (1-5

يتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموجزة، وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية، استخدام االحكام والتقديرات واإلفتراضات  

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

 الموجزة ومبالغ اإليرادات والمصاريف المصرح عنها للفترة المعروضة. القوائم المالية األولية 

وبالرغم من إعداد هذه االحكام والتقديرات واإلفتراضات وفقاً ألفضل المعلومات المتوفرة لإلدارة عن األحداث والعمليات  

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

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

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

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

 المهمة إلى القوائم المالية هي كما يلي: 

 احتياطي األقساط غير المكتسبة. •

 مطالبات تحت التسوية واحتياطيات فنية أخرى. •

 ت الخردة.انخفاض الذمم المدينة واالنخفاض في قيمة استردادا •

 انخفاض قيمة اإلستثمارات المتاحة للبيع. •
 

 السياسات المحاسبية الهامة وإدارة المخاطر  - 0

 

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

م بإستثناء اتباع المعايير الجديدة والتعديالت األخرى التالية على 4102ديسمبر  00المنتهية في المالية المراجعة للشركة للسنة 

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

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

 المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير الحالية أ (

 04تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  –الموجودات والمطلوبات المالية  مقاصة -

 غير السداد آليات ومعايير وأسس" للمقاصة ملزم نظام نظامي حق حالياً  لديها"يوجد  المقصوربـ التعديالت هذه توضح

 .الشركة أثرعلى أي التعديالت لهذه يوجد ال. إلجراءالمقاصة مؤهل تكون كي المقاصة لبيوت المتزامة

 01تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  –المشتقات واالستمرار في محاسبة تغطية المخاطر  تجديد -

 تغطية كأداة المخصصة المشتقات تجديد عند وذلك المخاطر تغطية محاسبة في االستمرار على التعديالت هذه تنص

 الحالية الفترة خالل مشتقات أية إبرامها لعدم الشركة على أثر أي التعديالت لهذه يوجد ال. معينة بشروط تفي مخاطر

 . أوالسابقة

 06تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  –المتعلقة بالقيمة العادلة لالسترداد للموجودات غير المالية  اإلفصاحات -

قياس القيمة العادلة وذلك  – 00التعديالت النتائج غير المقصودة للمعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم  تستبعد

اإلنخفاض في قيمة الموجودات. إضافة إلى ذلك،  – 06الدولي رقم  بشأن اإلفصاحات المطلوبة بموجب معيار المحاسبة

تتطلب هذه التعديالت االفصاح القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدات المدره للنقدية التي تم بشأنها إثبات أو عكس 

 .قيمة خسائر االنخفاض خالل الفترة
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 شركة سند للتأمين التعاوني

 سعودية()شركة مساهمة 

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

 م1326 يونيو 03في  ةأشهر المنتهي والستة الثالثة تيلفتر

 )المبالغ بالريال السعودي( 

 

 المعايير الصادرة وغير سارية المفعول ( ب

على المعايير أعاله، نوضح أدناه بياناً بالمعايير والتفسيرات الصادرة والتي لم يسري مفعولها بعد حتى تاريخ  إضافة 

إصدار القوائم الماليه للشركة. تعتزم الشركة إتباع هذه المعايير ) في حالة إنطباقها على الشركة ( عند سريان 

على المعايير الدوليه الخاصة بالتقارير الماليه التي تم نشرها مفعولها. قررت الشركة عدم تطبيق المبكر للتعديالت 

 ويتعين على الشركة االلتزام بها في تواريخ مستقبلية . 

 

يعكس المرحلة األولى ألعمال مجلس معايير التقارير المالية الدولية من خالل  1معيار التقارير المالية الدولية رقم  -

وينطبق على  01رة مؤخراً لإلفصاح عند استبدال معيار المحاسبة الدولي رقم تاريخ اإلتباع الخاضع للنسخة الصاد

. هذا المعيار 01التصنيف والقياس للموجودات والمطلوبات المالية كما هي معروف في معيار المحاسبة الدولي رقم 

 1قارير المالية الدولية رقم م ولكن التعديالت على معيار الت4100يناير  0يسري مبدئياً للفترات التي تبدأ في أو بعد 

م وتحويل 4100الصادر في ديسمبر  1من تاريخ إفصاحات التحول لمعيار التقارير المالية الدولية رقم  اعتباراملزم 

 م.4101يناير  0تاريخ اإللزام إلى 

 

)محاسبة  1ولية رقم م أصدر مجلس التقارير المالية الدولية معيار التقارير المالية الد4100نوفمبر  01إال أنه في  

ليشمل نماذج  1( يعدل معيار التقارير المالية الدولية رقم 1التحوط والتعديالت على معيار التقارير المالية الدولية رقم 

تحوط محاسبة عامة جديدة. قرر مجلس التقارير المالية الدولية في اجتماعه في فبراير مؤقتاً أن معيار التقارير المالية 

 م.4101ديسمبر  00يكون ملزماً سارياً لمدة سنتين تنتهي في أو بعد الدولية قد 

 

      بعد أو فيوتنطبق على الفترة السنوية التي تبدأ  4102-4104السنوية لمعايير التقارير الماليه الدولية  التحسينات -

 .م4106يناير  0

 

 م.4106 يناير 0 بعد أوفي  تبدأ التي لسنويةا الفترات على وينطبق( 0) رقم الدولي المحاسبه معيار على التعديالت -
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 شركة سند للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

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

 م1326 يونيو 03في  ةأشهر المنتهي والستة الثالثة تيلفتر

 )المبالغ بالريال السعودي( 

 

 الجهات ذات العالقةمعامالت مع ال - 4

تمثل الجهات ذات العالقة كبار المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة بالشركة، وشركات يعتبلر المسلاهمين 

ملارس عليهلا تلأثيراً هاملاً ملن يبالشركة المالكين الرئيسيين فيها أو منشآت أخرى مدارة من قبلهملأو ملدارة بصلورة مشلتركة أو 

بالجهلات  اً على سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت ملن قبلل إدارة الشلركة فيملا يللي بيانل متبادلة ةربصو التفاقاتم تقبلهم. 

 ذات العالقة بالشركة:

 

 

 اسم الجهة ذات العالقة  طبيعة العالقة
     

% مملوكلللة ملللن قبلللل مسلللاهم مؤسلللس وتحلللت اإلدارة 01

 المشتركة

 شركة كونتننتال السعودية للتأمين 

 

٪ مللن أسللهم شللركة كونتننتللال السللعودية 11مسللاهم يمتلللك 

 للتأمين وأيضاً لوجود إدارة مشتركة

  

 شركة العقاد لالستثمار

   

 الشركة العربية للبالط - إدارة مشتركة وسيطرة

شلللركة الللللوازم والخلللدمات الطبيلللة المحلللدودة )ميلللدي  - 

 سيرف(

 )ناسكو(الشركة األهلية لألنظمة المتقدمة المحدودة  - 

 الشركة المتحدة للسيارات - 

 

 
 

 المعامالت مع الجهات ذات العالقة ( أ

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

 اسم الجهـــة ذات العالقة

 المنتهية في أشهر لستةا لفترة

 م1326 يونيو 03

 )غير مراجعة(

 المنتهية في أشهر الستةلفترة 

 م4101يونيو 01

 مراجعة(غير )

 
إجمالي األقساط 

 المكتتبة

إجمالي المطالبات 

  المدفوعة

إجمالي األقساط 

 المكتتبة

إجمالي المطالبات 

 المدفوعة

 414.410 -  624466 - شركة العقاد لالستثمار

 012.101 -  - - الشركة العربية للبالط

 شركة اللوازم والخدمات الطبية

  - - المحدودة )ميدي سيرف( 

 

- 

 

061.211 

 الشركة األهلية لألنظمة المتقدمة

  - - المحدودة )ناسكو( 

 

401.210 

 

0.010.100 

 0.422.012 -  24133 - الشركة المتحدة للسيارات
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 شركة سند للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

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

 م1326 يونيو 03في  ةأشهر المنتهي والستة الثالثة تيلفتر

 )المبالغ بالريال السعودي( 
 

 تتمة  –معامالت مع الجهات ذات العالقة ال - 4   

 االرصدة مع الجهات ذات العالقةب(   
 

 هامة المستحقة من وإلى الجهات ذات العالقة: فيما يلي تفاصيل المبالغ ال

 م1326 يونيو03 

 )غير مراجعة(

 م4101ديسمبر  00 

 )مراجعة(

 األقساط المدينة  المطالبات تحت التسوية األقساط المدينة اسم الجهـــة ذات العالقة

 المطالبات 

 تحت التسوية

 01.101 -  164563 - شركة العقاد لالستثمار
 40.211 021.110  - 0244666 العربية للبالطالشركة 

شركة اللوازم والخدمات الطبية 

 001.404 461.140  0034101 1624312 المحدودة )ميدي سيرف(
الشركة األهلية لألنظمة 

 2.111.021 -  043674606 - المتقدمة المحدودة )ناسكو(
 041.446 -  214426 - المتحدة السيارات شركة

 ( تعويضات كبار موظفي اإلدارة ج

 

كافة أعضلاء مجللس اإلدارة والملدراء التنفيلذيين وغيلر التنفيلذيين، واإلدارة العليلا. وفملا  علىكبار موظفي اإلدارة للشركة  يشتمل

 يلي ملخص بتعويضات كبار موظفي اإلدارة للفترة:
 

  
المنتهية   أشهر للستة

م )غير 1326 يونيو 03في

 مراجعة(

المنتهية  أشهر للستة 

م 4101 يونيو01في

 مراجعة(غير )

     ة رموظفي اإلدا كبار

 0.041.112  143224656  رواتب ومزايا قصيرة األجل أخرى

 26.212  2324221  تعويضات نهاية الخدمة

  142204653  0.026.011 
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 شركة سند للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

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

 م1326 يونيو 03في  ةأشهر المنتهي والستة الثالثة تيلفتر

 )المبالغ بالريال السعودي( 

 

 صافي - مدينة تأمين أقساط - 5

 

 
 م1326 يونيو03

 ر مراجعة(ي)غ
 

 م4101ديسمبر   00

 )مراجعة(

    

 01.162.124  0640254534 أقساط مدينة

 (41.106.112)  (1646104723) المشكوك في تحصيلها الديونناقصاً: االنخفاض في  

 244224724  01.141.021 

 

 

 اإلجمالي 
غير مستحقة السداد وغير 

 منخفضة القيمة

مستحقة السداد وغير 

 منخفضة القيمة

مستحقة السداد 

 ومنخفضة القيمة

م )غير 1326 يونيو03

 1646104723 244224724 - 0640254534 مراجعة(
م 4101ديسمبر  00

 41.106.112 01.141.021 - 01.162.124 )مراجعة(
 

تقلوم الشلركة بتصللنيف أرصلدة اللذمم المدينللة إللى )مسلتحقة ومنخفضللة القيملة( وذلللك عللى أسلاس كللل حاللة عللى حللدة. يلتم إثبللات 

لعمليات التأمين األولية. ال تقوم الشركة بالحصول على ضمانات لقاء األقساط المدينة. االنخفاض في الذمم في قائمة الدخل الشامل 

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

 

 صافي –ذمم معيدي التأمين  - 6

 

 
 م1326 يونيو 03

 ر مراجعة(ي)غ
 

 م4101ديسمبر  00

     )مراجعة(

 0.626.401  -- ذمـم معيدي التأمين 

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

 --  0.111.622 

 

 اإلجمالي 
مستحقة السداد وغير 

 منخفضة القيمة

مستحقة السداد ومنخفضة 

     القيمة
 -- -- -- م )غير مراجعة(1326 يونيو03
 11.160 0.111.622 0.626.401 م )مراجعة(4101ديسمبر  00
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 شركة سند للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

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

 م1326 يونيو 03في  ةأشهر المنتهي والستة الثالثة تيلفتر

 )المبالغ بالريال السعودي( 

 

 معيدي التأمين من لمطالبات تحت التسوية واالحتياطيات الفنية األخرى حصة - 7

 
 م1326 يونيو 03

 )غير مراجعة(

 الصافي حصة معيدي التأمين اإلجمالي 

 246054012 ( 144274732) 2143504303 احتياطي المطالبات تحت التسوية

 141454212 (244514716) 046274642 احتياطي المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها 

 2246634453 (046734412) 2547534672 مطالبات تحت التسوية واحتياطيات فنية أخرى

 

 

 م4101ديسمبر  00

 )مراجعة(

 الصافي حصة معيدي التأمين اإلجمالي 

 00.046.021 ( 4.021.124) 00.212.440 احتياطي المطالبات تحت التسوية

 2.110.211 (4.211.211) 01.202.412 احتياطي المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها 

 01.012.622 (2.100.110) 42.020.221 مطالبات تحت التسوية واحتياطيات فنية أخرى

 

 ســتثمارات إ - 6
 

 استثمارات متاحة للبيع 

 اآلتي:تتكون االستثمارات في األوراق المالية المتاحة للبيع من  

 
 م1326 يونيو 03

 )غير مراجعة(
 م4101 ديسمبر 00

 )مراجعة(

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

 743654475 7.149.371 523.373 6.625.998 صناديق استثمارية

 2246474531 11.787.884 2.337.884 9.450.000 ودائع صناديق الصكوك العالمية 

 2242264126 11.514.917 (4.801.708) 16.316.600 أسهم

 32.392.598 (1.940.451) 30.452.172 0346424225 

     غير مدرجة

 0.140.121 242104376 -- 242104376 ملكية حقوق

 0145714170 0140754115 (242434452) 0440254676 مجموع االستثمارات المتاحة للبيع 

 

 االستثمارات المتاحة للبيع كاآلتي: كانت حركة

 
 م1326 يونيو03

  )غير مراجعة(
 م4101 ديسمبر00

 (مراجعة)

 01.061.401  0145714170 في بداية الفترة

 (1.114.124)  (2274310) التغير في القيمة العادلة

 04.124.420  0140754113 في نهاية الفترة
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 شركة سند للتأمين التعاوني

 مساهمة سعودية()شركة 

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

 م1326 يونيو 03في  ةأشهر المنتهي والستة الثالثة تيلفتر

 )المبالغ بالريال السعودي( 
 

 معلومات القطاعيةال   - 2

قطاعللات األعمللال بالنسللبة لنشللاطات الشللركة وموجوداتهللا تماشللياً مللع طريقللة إعللداد التقللارير الداخليللة بالشللركة، اعتمللدت اإلدارة  

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

وأرصلدة ال تتضمن موجودات القطاعات الممتلكات والمعدات والمدفوعات مقدماً والموجلودات األخلرى وأقسلاط التلأمين المدينلة 

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

ال تتضمن مطلوبات القطاعات تعويضات نهاية الخدمة للملوظفين وأرصلدة معيلدي التلأمين  الدائنلة والمصلاريف المسلتحقة اللدفع 

 والمطلوبات األخرى.

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

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

 أ (   قائمة نتائج عمليات التأمين
 م )غير مراجعة(1326 يونيو 03أشهر المنتهية في  الثالثة فترةل 

 المجموع أخرى هندسـي بحــري سـيارات طبي 

 (214225) - - - - (214225) إجمالي األقساط المكتتبة

 أقساط اعادة تأمين مسندة 

 
- (0364104) (2424562) (104722) (504760) (5174065) 

 (5024563) (504760) (104722) (2424562) (0364104) (214225) صافي األقساط المكتتبة 

 صافي التغيرات في األقساط غير

 المكتسبة 
- - - 224246 164032 024447 

 (5334200) (154461) (214650) (2424562) (0364104) (214225) صافي األقساط المكتسبة 

 (4164417) 54026 504271 - - (4644227) عمولة اعادة تأمين مكتسبة 

 4254462 704706 2224323 2464626 604752 - أخرى اكتتاب إيرادات

 (5224372) 504571 2524632 54017 (1144475) (4274221) إيرادات االكتتاب 

       المصاريف

 (4654572) (2224253) 224617 - (0664146) - إجمالي المطالبات المدفوعة 

 حصة معيدي التأمين من

 المطالبات المدفوعة 
- - - (224075) 604060 724266 

 (4204560) (174767) 451 - (0664146) - صافي المطالبات المدفوعة

صافي التغيرات في احتياطي المطالبات 

 644604635 (2734403) 2664111 54203 643264562 0664324 االخرى الفنية واالحتياطياتتحت التسوية 

 643534311 (2264127) 2664674 54203 547234042 0664324 صافي المطالبات المتكبدة

 (054002) (64462) (124466) - - 623 تكاليف اكتتاب وثائق التأمين

 (2424562) - (607) 034046 (704262) (274232) ،صافيمصاريف اكتتاب أخرى

 قيمةمخصص اإلنخفاض في 

 2424365 - - - 7004224 1254672 والخردةالديون 

 646114267 (1344626) 2064062 054476 640624574 4654466 مصاريف االكتتاب 

فائض / )عجز( االكتتاب قبل المصاريف 

 640224236 (2524216) 1674276 434630 642454322 (224646) اإلدارية و االيرادات االخرى 

 -      إيرادات غير موزعة 

 (543464667)      مصاريف غير موزعة  

 241614442      عمليات التأمين عجزصافي 
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 شركة سند للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

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

 م1326 يونيو 03في  ةأشهر المنتهي والستة الثالثة تيلفتر

 ()المبالغ بالريال السعودي 

 

 

 تتمة   – معلومات القطاعيةال   - 2

 

 

 

 م )غير مراجعة(1326 يونيو03أشهر المنتهية في  الستة فترةل 

 المجموع أخرى هندسـي بحــري سـيارات طبي 

 54323 - 414333 - - (064223) إجمالي األقساط المكتتبة

 أقساط اعادة تأمين مسندة 

 
- (6264466) (1604206) (674421) (2374565) (243244660) 

 (243624650) (2374565) (454421) (1604206) (6264466) (064223) صافي األقساط المكتتبة 

 صافي التغيرات في األقساط غير

 المكتسبة 
- - - 104216 604332 664212 

 (243314714) (444564) (124564) (1604206) (6264466) (064223) صافي األقساط المكتسبة 

 (0414456) 214204 2034015 - - (4644227) عمولة اعادة تأمين مكتسبة 

 443474654 644160 2134526 2464626 140634674 240254030 أخرى اكتتاب إيرادات

 147314671 524600 1124172 (2064141) 247644436 7204026 إيرادات االكتتاب 

       المصاريف

 (144614332) (2504012) (674506) (24553) (141024171) (64013) إجمالي المطالبات المدفوعة 

 حصة معيدي التأمين من

 المطالبات المدفوعة 
- - 24336 644206 2344203 2234674 

 (141224217) (464022) (14631) (541) (141024171) (64013) صافي المطالبات المدفوعة

صافي التغيرات في احتياطي المطالبات 

 744174117 (2674233) 2624230 54203 743544633 0664324 االخرى الفنية واالحتياطياتتحت التسوية 

 542064233 (1264122) 2664532 44566 446104516 0574774 صافي المطالبات المتكبدة

 (644640) (244717) (704135) - - 04362 تكاليف اكتتاب وثائق التأمين

 (1434251) - (607) - (2124063) (2274205) ،صافيمصاريف اكتتاب أخرى

 قيمةمخصص اإلنخفاض في 

 247464213 - - - 241234661 5064106 والخردةالديون 

 645564315 (1024326) 214452 44566 542214603 7724266 مصاريف االكتتاب 

فائض / )عجز( االكتتاب قبل المصاريف 

 241634627 (2724265) 0124706 (2024654) 746774106 245714561 اإلدارية و االيرادات االخرى 

 153      إيرادات غير موزعة 

 (246724366)      مصاريف غير موزعة  

 (4234212)      عمليات التأمين عجزصافي 
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 شركة سند للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

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

 م1326 يونيو 03في  ةأشهر المنتهي والستة الثالثة تيلفتر

 )المبالغ بالريال السعودي( 
 

 تتمة   – معلومات القطاعيةال   - 2

 

 م )غير مراجعة(4101 يونيو01أشهر المنتهية في  الثالثة فترةل 

 المجموع أخرى هندسـي بحــري سـيارات طبي 

 016.202 (44.114) 011.116 - 01.021 (0.611) إجمالي األقساط المكتتبة

 (141.024) (016.426) (011.012) (461.002) (021.101) 0.012 أقساط اعادة تأمين مسندة 

 (224.641) (041.101) (01.410) (461.002) (001.110) (111) صافي األقساط المكتتبة 

 صافي التغيرات في األقساط غير

 المكتسبة 
211.111 0.262.062 121 06.116 401.121 2.402.411 

 0.260.621 001.401 (4.421) (462.411) 0.042.220 211.210 صافي األقساط المكتسبة 

 111.114 004.111 014.142 11.026 - 021.621 عمولة اعادة تأمين مكتسبة 

 120.161 - - - 120.161 - أخرى اكتتاب إيرادات

 2.610.012 424.201 011.214 (061.110) 0.661.201 621.021 إجمالي إيرادات االكتتاب 

       المصاريف

 (1.016.111) 0.140 (011.611) (041.211) (1.422.226) (211.126) إجمالي المطالبات المدفوعة 

 حصة معيدي التأمين من

 المطالبات المدفوعة 
601.111 42.111 004.412 010.010 (06) 112.110 

 (1.011.102) 112 (1.111) (1.210) (1.441.226) (061.412) صافي المطالبات المدفوعة

 صافي التغيرات في احتياطي

 المطالبات تحت التسوية و 

 01.100.461 (40.601) 111.444 616.201 01.101.241 (060.212) االحتياطيات الفنية االخرى   

 2.104.440 (41.600) 114.202 612.164 6.211.114 (146.222) صافي المطالبات المتكبدة

 (214.102) (11.642) (12.412) (21.411) (210.624) (21.210) اكتتاب وثائق التأمينتكاليف 

 (0.116.111) (0.010.244) (110.124) (111.112) (41.111) (216.664) ،صافيمصاريف اكتتاب أخرى

 قيمةمخصص اإلنخفاض في 

 4.011.140 -- -- -- 216.216 0.111.202 والخردةالديون 

 1.111.620 (0.404.622) (226.121) 006.161 2.101.112 101.441 مجموع مصاريف االكتتاب 

       

 االكتتاب قبل /فائض )عجز(

 المصاريف اإلدارية و االيرادات 

 01.110.161 (161.162) (416.260) (04.140) 01.211.421 0.011.061 االخرى  

 40.101      إيرادات غير موزعة 

 (2.110.111)      مصاريف غير موزعة  

 1.601.620      عمليات التأمين عجزصافي 
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 شركة سند للتأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

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

 م1326 يونيو 03في  ةأشهر المنتهي والستة الثالثة تيلفتر

 بالريال السعودي()المبالغ  
 

 تتمة   – معلومات القطاعيةال   - 2

 

 م )غير مراجعة(4101 يونيو01أشهر المنتهية في  الستةفترةل 

 المجموع أخرى هندسـي بحــري سـيارات طبي 

 110.421 (06.011) 000.641 21.102 401.121 (2.121) إجمالي األقساط المكتتبة

 (0.102.422) (022.611) (212.111) (146.246) (200.411) 0.201 أقساط اعادة تأمين مسندة 

 (0.460.111) (400.120) (20.061) (211.111) (210.222) (0.260) صافي األقساط المكتتبة 

 صافي التغيرات في األقساط غير

 المكتسبة 
160.120 00.111.100 61.010 11.101 620.122 01.011.411 

 02.001.410 211.100 40.661 (206.116) 00.012.112 164.101 صافي األقساط المكتسبة 

 4.001.226 011.114 212.114 121.222 - 616.121 عمولة اعادة تأمين مكتسبة 

 0.040.121 - - 41 0.040.112 - أخرى اكتتاب إيرادات

 02.114.111 110.110 221.260 260.100 02.441.620 0.161.211 إجمالي إيرادات االكتتاب 

       المصاريف

 (24.410.111) (2.401.406) (0.242.121) (0.216.012) (40.042.601) (00.211.612) إجمالي المطالبات المدفوعة 

 حصة معيدي التأمين من

 المطالبات المدفوعة 
6.102.104 601.021 0.411.616 0.000.401 012.111 04.026.106 

 (01.006.160) (2.112.441) (004.121) (411.210) (41.612.460) (2.112.114) صافي المطالبات المدفوعة

 صافي التغيرات في احتياطي

 المطالبات تحت التسوية و 

 01.114.242 1.106.144 200.040 101.622 01.112.142 04.012.206 االحتياطيات الفنية االخرى   

 1.201.260 0.214.112 641.210 641.110 (0.611.001) 2.024.102 صافي المطالبات المتكبدة

 (2.120.101) (014.162) (021.262) (212.110) (4.141.214) (410.211) تكاليف اكتتاب وثائق التأمين

 (0.120.244) (0.010.100) (111.020) (116.111) (260.410) (216.161) ،صافيمصاريف اكتتاب أخرى

 قيمةمخصص اإلنخفاض في 

 4.061.400 -- -- -- 060.104 0.112.240 والخردةالديون 

 0.011.416 411.611 (221.016) (020.211) (2.006.121) 1.221.010 مجموع مصاريف االكتتاب 

       

 االكتتاب قبل /فائض )عجز(

 المصاريف اإلدارية و االيرادات 

 41.114.004 0.024.414 (460.111) 11.411 1.104.120 01.111.621 االخرى  

 64.622      إيرادات غير موزعة 

 (01.001.122)      مصاريف غير موزعة  

 01.606.204      عمليات التأمين عجزصافي 
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 )شركة مساهمة سعودية(
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 تتمة   – معلومات القطاعيةال   - 2

 موجودات ومطلوبات عمليات التأمين ب(
 

 
 م1326 يونيو03كما في 

 )غير مراجعة(

 المجموع أخرى هندسـي بحــري سـيارات طبي 

       موجودات عمليات التأمين

 367,594 53,560 314,034 - - - من األقساط غير المكتسبة حصة معيدي التأمين

 3,870,429 868,699 2,194,343 292,490 28,580 486,317 حصة معيدي التأمين من االحتياطيات الفنية

 68,415 21,030 47,385 - - - تكاليف اكتتاب مؤجلة

 4,306,438 943,289 2,555,762 292,490 28,580 486,317 موجودات موزعة 

 48,745,809      موجودات غير موزعة

 53,052,247      مجموع موجودات عمليات التأمين

       مطلوبات عمليات التأمين 

 481,973 152,658 329,315 - - - احتياطي أقساط غير مكتسبة

 15,750,879 1,190,910 2,318,024 479,470 11,232,135 530,340 ات فنية أخرىيمطالبات تحت التسوية واحتياط

 103,135 14,731 88,404 - - - المؤجلة االكتتاب مصاريف من التأمين معيدي حصة

 16,335,987 1,358,299 2,735,743 479,470 11,232,135 530,340 مطلوبات  موزعة 

 36,716,260      مطلوبات غير موزعة

 53,052,247      مجموع مطلوبات عمليات التأمين 
 
 

 
 م4101ديسمبر  00كما في 

 )مراجعة(

 المجموع أخرى هندسـي بحــري سـيارات طبي 

       موجودات عمليات التأمين

 101.111 12.614 224.042 -- -- -- حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

 2.100.110 011.122 4.116.262 410.241 101.012 202.016 حصة معيدي التأمين االحتياطيات الفنية 

 011.122 01.212 002.411 -- -- -- تكاليف اكتتاب مؤجلة

 1.140.612 220.000 0.210.012 410.241 101.012 202.016 موجودات موزعة 

 66.010.012      موجودات غير موزعة

 24.111.122      مجموع موجودات عمليات التأمين

       مطلوبات عمليات التأمين 

 0.120.002 411.211 210.002 -- -- -- احتياطي أقساط غير مكتسبة

 42.020.221 262.011 4.111.110 211.101 01.022.211 0.042.110 ات فنية أخرىيمطالبات تحت التسوية واحتياط

 401.641 46.160 411.264 -- -- -- عمولة غير مكتسبة

 41.201.441 211.141 0.121.611 211.101 01.022.211 0.042.110 مطلوبات  موزعة 

 26.116.142      مطلوبات غير موزعة

 24.111.122      مجموع مطلوبات عمليات التأمين 
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 )شركة مساهمة سعودية(

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

 

 العادلة لألدوات المالية ةالقيم    - 23

 

 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 معادللة نظاميلة تملت بلين  استالمهالقيمة العادلة هي السعر الذي سيتم  

أن معامللة بيلع الموجلودات أو تحويلل المطلوبلات  بافتراضفي السوق بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة  متعاملةأطراف 

 قد تمت إما:

 

 السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات أوفي  -

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

 

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

أو تقللاس القيمللة العادلللة للموجللودات أو المطلوبللات بللإفتراض أن المتعللاملين فللي السللوق سيسللتفيدون عنللد تسللعير الموجللودات  

 المطلوبات وأنهم يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية.

 

يأخذ قياس القيمة العادلة للموجودات غير المتداولة بعين االعتبار مقدرة المتعاملين في السوق على تحقيلق منلافع اقتصلادية علن  

أخلرى يمكنهلا اسلتخدام عللى نحلو عاملة في أسلواق تطريق االستخدام األمثل ولألصل وبأقصى قدر يمكن أو بيعه إلى اطراف م

 أمثل وبأقصى حد ممكن. 

 

تستخدم الشركة طرق التقويم المالئمة وفقاً للظروف وتتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة اسلتخدام الملدخالت  

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

 

يف كافلة الموجلودات والمطلوبلات التلي تلم قياسلها بالقيملة العادللة أو االفصلاح عنهلا فلي القلوائم الماليلة ضلمن التسلسلل تم تصلن 

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

 

 بدون تعديل( في سوق نشط لموجودات ومطلوبات مماثلةاألسعار المتداولة  - المستوى األول(. 

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

 .قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة

 المستوى الثالث - 
لها  –القيمة العادلة الهامة لقياس  –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

( ككلل العادللة 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 وخصلائص ومخلاطر  الشركةولغرض االفصاح عن القيمة العادلة، تقوم 

 الموجودات والمطلوبات ومستويات قياس القيمة العادلة المذكورة أعاله.

 

 المعدة الموجودات مثل متكرر وغير متكرر نحو على العادلة القيمة لقياس واإلجراءات السياسات بتحديد الشركة إدارة تقوم

 المتاحة المالية والموجودات العقارات مثل الهامة الموجودات بتقويم خارجيين تقويم خبراء يقوم. المتوقفة العمليات في للتوزيع

 .المحتمل العوض مثل الهامة والمطلوبات للبيع
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 )شركة مساهمة سعودية(

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

 م1326 يونيو 03في  ةأشهر المنتهي والستة الثالثة تيلفتر

 )المبالغ بالريال السعودي( 

 

 تتمة -العادلة لألدوات المالية  ةالقيم    - 23

 

األدوات المالية التي تم قياسها في نهاية الفترة المالية حسب مسلتوى التسلسلل الهرملي للقيمةالعادللة التلي يلتم يحلل الجدول أدناه 

 تصنيفها في قياس القيمة العادلة:

 )غير مراجعة( م1326 يونيو 03 

 المجموع 0المستوى  1المستوى  2المستوى  

     استثمارات متداولة

 2245244621 -- -- 2245244621 أســـــهم

 2642074153 -- 2642074153 -- استثمارات متداولة أخرى

 242104376 242104376 -- -- غير متداولة أسهم

 2245244621 2642074153 242104376 0140754113 

 

 ) مراجعة( م4101 ديسمبر 00 

 المجموع 0المستوى  4المستوى  0المستوى  

     استثمارات متداولة

 00.106.401 -- -- 00.106.401 أســـــهم

 01.204.122 -- 01.204.122 -- استثمارات متداولة أخرى

 0.140.121 0.140.121 -- -- أسهم غير متداولة

 00.106.401 01.204.122 0.140.121 04.124.420 

 

لاير 0.140.121م: 4102ديسلللمبر  00لاير سلللعودي ) 0.140.121االسلللتثمارات غيلللر المدرجلللة البالغلللة 

سعودي( تم قيدها بالتكلفلة فلي ظلل علدم وجلود سلوق نشلط أو طلرق قيلاس أخلرى موثلوق فيهلا لقيلاس القيملة 

 .العادلة

لقياسلات  4والمسلتوى  0م ليس هناك تحويل بين المسلتوى 4101ديسمبر  00خالل الثالثة أشهر المنتهية في  

 مة العادلة.لقياسات القي 0القيمة العادلة، وال يوجد تحويل في أو إلى المستوى 

 
 المطلوبات وااللتزامات المحتملة  -22

 

 القانونية واألنظمة االجراءات

التأمين وتخضع إلجراءات قانونية في سياق األعمال االعتيادية. وفي حين أنله لليس ملن الممكلن عمليلا التنبلؤ أو   قطاعتعمل الشركة في 

عتقلد أن مثلل هلذه اإلجلراءات )بملا فلي ذللك اللدعاوى( ت، اإلدارة ال اللدعوووتحديد النتائج النهائيلة لجميلع اإلجلراءات القانونيلة العالقلة أو 

 .نتائجها ومركزها الماليسيكون له تأثير جوهري على 
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