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١٠  

  شركة سند للتأمين التعاوني
  )شركة مساھمة سعودية(

  )غير مراجعة(إيضاحات حول القوائم المالية ا�ولية الموجزة 
  م٢٠١٥ ديسمبر ٣١المنتھية في  اً عشرة شھر ثنيالث.ثة أشھر و لفترة ا* لفترة

  
 التنظيم وا�نشطة الرئيسية  - ١

جمادى الثاني  ١٥شركة مساھمة سعودية، تأسست بموجب القرار الوزاري المؤرخ في  ،)الشركة(شركة سند للتأمين التعاوني   
الشركة مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم ). م٢٠٠٧سبتمبر  ٣٠الموافق (ھـ ١٤٢٨

تقوم الشركة بأعمال التأمين وإعادة التأمين ). م٢٠٠٧يوليو  ٨الموافق (ھـ ١٤٢٨جمادى الثاني  ٢٣بتاريخ  ١٠١٠٢٣٥٤٠٩
يوليو  ٢١وقد تم إدراج أسھم الشركة في سوق اFسھم السعودية بتاريخ . واFنشطة ذات العBقة في المملكة العربية السعودية

 السجل على وحصلت التأمين إعادة بنشاط المتعلق ترخيصھا بالغاء الشركة قامت ٢٠١٥ عام في الثالث الربع خBل.م٢٠٠٧
  ). الشركة(  التعاوني للتأمين سند شركة ليصبح الشركة إسم تغير تم عليه وبناء المعدل، التجاري

  
إن ھذه القوائم . المملكة العربية السعودية -  ١١٤١٧الرياض  -في مركز دارين بشارع اFحساء  للشركةالرئيسي  المركزيقع   

  ). الفترة(م ٢٠١٥ ديسمبر ٣١م حتى ٢٠١٥يناير  ١المالية اFولية الموجزة تغطي الفترة من 
  
 أسس ا*عــداد  - ٢

  أسس القياس  )١-٢
يمة تم إعداد القوائم المالية اFولية الموجزة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء ا_ستثمارات المتاحة للبيع حيث يتم قياسھا بالق  

  .   العادلة
  
  الشركة استمرارية  )٢-٢

مؤسسة النقد العربي ، كان ھامش المBءة المالية للشركة أقل من الحد المنصوص عليه من قبل م٢٠١٥ رديسمب ٣١ كما في
  ").المؤسسة("السعودي 

  
مليون لایر  ١٦٧٫٩٨لایر سعودي خBل الفترة ونتيجة لذلك، بلغت الخسائر المتراكمة  مليون٠٫٢٥قدرھا  حققة الشركة أرباح   

الخسائر  من نظام الشركات السعودي إنه في حالة زيادة) ١٤٨(المادة  تنص. المال رأس من تقريباً  %٨٤ تمثل التيسعودي، و
. الحال ھذا في للنظر وذلك لBنعقاد العادية غير العمومية الجمعية بدعوة اlدارة مجلس يقوم بأن المال أسمن ر% ٧٥ عن

 لعقد مثل ھذا ا_جتماع و ان مجلس ا_دارة في صدد الدعوة توجيه يتم لم الموجزة، اFولية المالية القوائم ھذه اعتماد تاريخحتى 
  . دعوة الجمعية العمومية غير العادية

  
ذو القعدة  ٠٩عن خطة lعادة الھيكلة للشركة والتي تم الموافقه عليھا من قبل اlدارة بتاريخ  باlعBن ا_دارة مجلس قام

  : ا_تي على تشتمل الھيكلة إعادة وخطةم ٢٠١٤ سبتمبر ٤ الموافقھـ  ١٤٣٥
 .المال رأس زيادة  ) أ

 .صدارا_ اعادة رخصه إلغاء  ) ب
 .التنفيذية للشركة القيادية الوظائف فةوكا التنفيذي الرئيس تعين وتشتمل إدارية ھيكلة)  ج
 ).من الخسائر المتراكمة للشركة والتقليل الشركة ديونلتحصيل (التحصيل  قسم إنشاءوتشمل  الماليهھيكلة  إعادة  ) د

  
 تكون سوف الشركة وأن للشركة، الصافية النتائج تحسين إلى ذلك يؤدي بأن يتوقع ا�دارة مجلس فإن الھيكلة، إعادة خطة وبمقتض

  .المنظور المستقبل في التشغيلية عملياتھا مواصلة في ا�ستمرار على قادرة
 

 الشركة حظر تم فقد وبالتالي التأمينية، أنشطتھا من أي في جدد مشتركين أي قبول من الشركة السعودي العربي النقد مؤسسة قيدت وقد
 وحتى) ٢٠١٤ سبتمبر ٧( الموافقھـ ١٤٣٥ القعدة ذو ١٢ تاريخ من اعتبارا وذلك. كان أيا تأمين بوليصة أي تجديد أو إصدار من

 السعودي العربي النقد مؤسسةكما قامت . وضعھا بتصحيح قامت الشركة أن يفيد السعودي العربي النقد مؤسسة قبل من قرار صدور
  ١٤٣٥ القعدة ذي ١٢ قبل الصادرة التأمين وثائق عن الناشئة والتعويضات المطالبات جميع  ودفع لتسوية للشركة توجيھاتھا بإصدار
 ).٢٠١٤ سبتمبر ٧( الموافق

  
  
  



 

١١  

  
  
  
  

  شركة سند للتأمين التعاوني
  )شركة مساھمة سعودية(

  تتمة) غير مراجعة(إيضاحات حول القوائم المالية ا�ولية الموجزة 
  م٢٠١٥ ديسمبر ٣١المنتھية في  اً عشرة شھر ثنيا*الث.ثة أشھر و لفترة  لفترة

  
  تتمة - الشركة استمرارية

 
 بتعليق) ٢٠١٤ سبتمبر ٧( الموافق ١٤٣٥ القعدة ذي ١٢ بتاريخ قرارھاالسعودية   المالية السوق ھيئة  أصدرت ذلك، على وعEوة
 وبناء). ٢٠١٤ سبتمبر ٧( الموافق ١٤٣٥ القعدة ذي ١٢ من ابتداء) تداول( السعودية المالية اFوراق سوق في الشركة أسھم تداول
 للقواعد وفقا مطلوب ھو وكما السعودي العربي النقد مؤسسة من الوارد بالقرار يتعلق فيما أوضاعھا تصحيح الشركة على فإن عليه

 أسھم تداول تعليق استمرار عدم أو استمرار في تنظر سوف  السعودية المالية السوق ھيئة فأنعلى ذلك   وبناء. الصلة ذات واللوائح
 .الشركة

 
حصلت الشركة على موافقة مشروطة من مؤسسة النقد العربي السعودي بخصوص زيادة رأس  ٢٠١٥خEل الربع الثالث من عام 

الواردة في ترى إدارة الشركة أنھا ستكون قادرة على تلبية المتطلبات ). ٢٠١٥سبتمبر  ١(ذي القعدة الموافق  ١٦المال بتاريخ  
بالوفاء بجميع المتطلبات  و من وجھة نظرھا وقد قامت الشركة ٢٠١٥ديسمبر  ٣١الموافقة المشروطة ضمن المھلة المحددة، أي 

الواردة في الموافقة المشروطة وضمن المھلة المحددة وتم اOعEن عن ذلك على الموقع اOلكتروني الخاص بالسوق المالية السعودية 
وبناء . والشركة في انتظار الرد النھائي من مؤسسة النقد العربي السعودي بخصوص اخر التطورات ٢٠١٦يناير  ٣خ بتاري) تداول(

على خطة إعادة ھيكلة الشركة، وآفاق العمل المستقبلية و المناقشات والمفاوضات المتنوعة مع مؤسسة النقد العربي السعودي، فإن 
  .يح وبالتالي تم إعداد القوائم المالية على أساس مبدأ ا�ستمراريةا�دارة تعتقد أن فرض ا�ستمرارية  صح

  
  
  بيان اAلتزام  )٣-٢

  .التقارير المالية اFولية -) ٣٤(تم إعداد القوائم المالية اFولية الموجزة للشركة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي   

حسابات منفصلة لكsل مsن عمليsات التsأمين وعمليsات بالشركة  حتفظتFنظمة التأمين المطبقة في المملكة العربية السعودية،  اً طبق  
يsرادات والمصsاريف المتعلقsة بكsل نشsاط فsي الحسsابات المتعلقsة بھsا، ويsتم يتم تسجيل الموجودات والمطلوبات واl. المساھمين

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

  

إن القوائم المالية اFولية الموجزة _ تشمل المعلومات واlيضاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية، ويجب أن تقرأ جنبا إلى   
  .م ٢٠١٤ديسمبر  ٣١جنب مع القوائم المالية للشركة للسنة المنتھية في 

  
الضsرورية كsي ) التعsديBت المتكsررة العاديsة ذلك في بما(التعديBت تعتقد اlدارة بأن القوائم المالية اFولية الموجزة تعكس كل   

  .عمليات اFوليةللشركة قد _ تكون مؤشراً لنتائج أعمالھا السنويةالإن نتائج . تظھر بعدل نتائج العمليات للفترة المعروضة
  
  العملية الوظيفية وعملة العرض   )٤-٢

قربت المبالغ إلى أقرب لایر .ال السعودي والذي يعتبر العملة الوظيفية للشركةتظھرالقوائم المالية اFولية الموجزة بالري  
  .مالم يرد خBف ذلك ،سعودي

  
   



 

١٢  

  
  

  شركة سند للتأمين التعاوني
  )شركة مساھمة سعودية(

  تتمة - ) غير مراجعة(إيضاحات حول القوائم المالية ا�ولية الموجزة 
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١عشرة شھراً المنتھية في  الث.ثة أشھر و لفترة ا*ثني لفترة

  
  استخدام ا�حكام والتقديرات واAفتراضات المحاسبية في إعداد القوائم المالية ا�ولية الموجزة  )٥-٢

اضات يتطلب إعداد القوائم المالية اFولية الموجزة، وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية، استخدام ا_حكام والتقديرات واlفتر  
التي تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات المصرح عنھا واlفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة كما في تاريخ 

  . القوائم المالية اFولية الموجزة ومبالغ اlيرادات والمصاريف المصرح عنھا للفترة المعروضة
وفقاً Fفضل المعلومات المتوفرة ل}دارة عن اFحداث والعمليات  وبالرغم من إعداد ھذه ا_حكام والتقديرات واlفتراضات  

يتم تقييم التقديرات وا_فتراضات باستمرار وبا_ستناد إلى . الجارية، فإن النتائج الفعلية يمكن أن تختلف عن تلك التقديرات
  . أنھا معقولة في ظل ھذه الظروف الخبرة التاريخية وعوامل أخرى، بما في ذلك توقعات اFحداث المستقبلية والتي يعتقد

  .تعديلاليتم إثبات التعديBت على التقديرات المحاسبية خBل الفترة التي تم فيھا   
مور التي تتطلب درجة عالية من الحكم، أو التعقيد، أو المجا_ت التي تتطلب استخدام التقديرات وا_فتراضات 2ن اإبالتحديد، ف  

  : ھي كما يلي المھمة إلى القوائم المالية

  .احتياطي اFقساط غير المكتسبة  •
  .مطالبات تحت التسوية واحتياطيات فنية أخرى  •
  .انخفاض الذمم المدينة وا_نخفاض في قيمة استردادات الخردة  •
  .انخفاض قيمة اlستثمارات المتاحة للبيع  •

  
 السياسات المحاسبية الھامة وإدارة المخاطر   - ٣

عداد القوائم المالية اFولية الموجزة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم إمحاسبية وإدارة المخاطر المتبعة في تتماشى السياسات ال  
م بإستثناء اتباع المعايير الجديدة والتعديBت اFخرى التالية على ٢٠١٤ديسمبر  ٣١المالية المراجعة للشركة للسنة المنتھية في 

والتي لم يكن لھا أثر ھام على ھذه القوائم المالية اFولية الموجزة للشركة للفترة الحالية أو المعايير الحالية المذكورة أدناه 
  :السابقة، و_ يتوقع بأن _ يكون لھا أثر مالي ھام في الفترات السابقة

  
  المعايير الجديدة والتعديBت على المعايير الحالية  )أ 

  ٣٢تعديBت على معيار المحاسبة الدولي رقم  –الموجودات والمطلوبات المالية  مقاصة -

 غير السداد آليات ومعايير وأسس" للمقاصة ملزم نظام نظامي حق حالياً  لديھايوجد " بـ المقصور التعديBت ھذه توضح
  .الشركة على أثر يأ التعديBت لھذه يوجد =. المقاصة lجراء مؤھل تكون كي المقاصة لبيوت المتزامة

  ٣٩تعديBت على معيار المحاسبة الدولي رقم  –المشتقات وا_ستمرار في محاسبة تغطية المخاطر  تجديد -

 تغطية كأداة المخصصة المشتقات تجديد عند وذلك المخاطر تغطية محاسبة في ا_ستمرار على التعديBت ھذه تنص
 الحالية الفترة خBل مشتقات أية إبرامھا لعدم الشركة على أثرث أي التعديBت لھذه يوجد =. معينة بشروط تفي مخاطر

  . السابقة أو

  ٣٦تعديBت على معيار المحاسبة الدولي رقم  –المتعلقة بالقيمة العادلة لBسترداد للموجودات غير المالية  اlفصاحات -

قياس القيمة العادلة وذلك  – ١٣المالية رقم التعديBت النتائج غير المقصودة للمعيار الدولي الخاص بالتقارير  تستبعد
إضافة إلى ذلك، . اlنخفاض في قيمة الموجودات – ٣٦بشأن اlفصاحات المطلوبة بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 

كس تتطلب ھذه التعديBت ا_فصاح القيمة القابلة لBسترداد ل~صل أو الوحدات المدره للنقدية التي تم بشأنھا إثبات أو ع
  .قيمة خسائر ا_نخفاض خBل الفترة

  

  

  

  



 

١٣  

  
  

  شركة سند للتأمين التعاوني
  )شركة مساھمة سعودية(

  تتمة  - ) غير مراجعة(ايضاحات حول القوائم المالية ا�ولية الموجزة 
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١لفترة ا*ثني عشرة شھراً المنتھية في و أشھر الث.ثة لفترة

  )المبالغ بالريال السعودي(
  

  المعايير الصادرة وغير سارية المفعول  ) ب

على المعايير أع(ه، نوضح أدناه بياناً بالمعايير والتفسيرات الصادرة والتي لم يسري مفعولھا بعد حتى تاريخ  إضافة  
عند سريان ) في حالة إنطباقھا على الشركة ( تعتزم الشركة إتباع ھذه المعايير . إصدار القوائم الماليه للشركة

قررت الشركة عدم تطبيق المبكر للتعدي(ت على المعايير الدوليه الخاصة بالتقارير الماليه التي تم نشرھا . ھامفعول
  . ويتعين على الشركة ا@لتزام بھا في تواريخ مستقبلية 

  
يعكس المرحلة اGولى Gعمال مجلس معايير التقارير المالية الدولية من خ(ل  ٩معيار التقارير المالية الدولية رقم  -

وينطبق على  ٣٩تاريخ اMتباع الخاضع للنسخة الصادرة مؤخراً لJفصاح عند استبدال معيار المحاسبة الدولي رقم 
ھذا المعيار . ٣٩كما ھي معروف في معيار المحاسبة الدولي رقم  التصنيف والقياس للموجودات والمطلوبات المالية

 ٩م ولكن التعدي(ت على معيار التقارير المالية الدولية رقم ٢٠١٣يناير  ١يسري مبدئياً للفترات التي تبدأ في أو بعد 
م وتحويل ٢٠١١يسمبر الصادر في د ٩من تاريخ إفصاحات التحول لمعيار التقارير المالية الدولية رقم  اعتباراملزم 

  .م٢٠١٥يناير  ١تاريخ اMلزام إلى 
  

محاسبة ( ٩م أصدر مجلس التقارير المالية الدولية معيار التقارير المالية الدولية رقم ٢٠١٣نوفمبر  ١٩إ@ أنه في   
ليشمل نماذج  ٩رقم  يعدل معيار التقارير المالية الدولية) ٩التحوط والتعدي(ت على معيار التقارير المالية الدولية رقم 

قرر مجلس التقارير المالية الدولية في اجتماعه في فبراير مؤقتاً أن معيار التقارير المالية . تحوط محاسبة عامة جديدة
  .م٢٠١٨ديسمبر  ٣١الدولية قد يكون ملزماً سارياً لمدة سنتين تنتھي في أو بعد 

  
      بعد أو فيوتنطبق على الفترة السنوية التي تبدأ  ٢٠١٤-٢٠١٢السنوية لمعايير التقارير الماليه الدولية  التحسينات -

 .م٢٠١٦يناير  ١
  

  .م٢٠١٦ يناير ١ بعد أو تبدأ التي السنوية الفترات على وينطبق) ١( رقم الدولي المحاسبه معيار على التعدي(ت -
  

  



 

١٤  

  شركة سند للتأمين التعاوني
  )مساھمة سعودية شركة(

  تتمة  - ) غير مراجعة(ايضاحات حول القوائم المالية ا�ولية الموجزة 
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١الث.ثة أشھر و لفترة ا*ثني عشرة شھراً المنتھية في  لفترة

  )المبالغ بالريال السعودي(
  
  معام.ت مع الجھات ذات الع.قةال  - ٤

تمثل الجھات ذات العBقة كبار المساھمين وأعضاء مجلس اlدارة وكبار موظفي اlدارة بالشركة، وشركات يعتبsر المسsاھمين 
مsارس عليھsا تsأثيراً ھامsاً مsن يبالشركة المالكين الرئيسيين فيھا أو منشآت أخرى مدارة من قبلھمsأو مsدارة بصsورة مشsتركة أو 

بالجھsات  اً على سياسات التسsعير وشsروط ھsذه المعsامBت مsن قبsل إدارة الشsركة فيمsا يلsي بيانs متبادلة بصوة ا_تفاقتم ت. قبلھم
  :ذات العBقة بالشركة

  
  

        اسم الجھة ذات العBقة  طبيعة العBقة

مملوكsssة مsssن قبsssل مسsssاھم مؤسsssس وتحsssت اlدارة % ١٠
 المشتركة

 شركة كونتننتال السعودية للتأمين 

  
٪ مssن أسssھم شssركة كونتننتssال السssعودية ٩٠مسssاھم يمتلssك 

 للتأمين وأيضاً لوجود إدارة مشتركة

   
 شركة العقاد لBستثمار

   
 الشركة العربية للبBط - إدارة مشتركة وسيطرة

ميsssدي (شsssركة اللsssوازم والخsssدمات الطبيsssة المحsssدودة  - 
 )سيرف

 )ناسكو(الشركة اFھلية ل~نظمة المتقدمة المحدودة  - 
 الشركة المتحدة للسيارات - 
  
  

 
  المعام.ت مع الجھات ذات الع.قة  ) أ

  :فيما يلي تفاصيل المعامBت الھامة مع الجھات ذات العBقة خBل الفترة
  

 اسم الجھـــة ذات الع�قة

  المنتھية في شھراً عشرة  ا
ثني لفترة
  م٢٠١٥ر ديسمب ٣١
 )غير مراجعة(

  المنتھية في شھراً عشرة  ا�ثني لفترة 
  م٢٠١٤ديسمبر ٣١

 )مراجعة(

 
إجمالي ا'قساط 

 المكتتبة
إجمالي المطالبات 

  المدفوعة
إجمالي ا,قساط 

 المكتتبة
إجمالي المطالبات 

 المدفوعة

 ٢١١٫٨٧١ ٥٩٤٫٢٧٥  ٨٩٫٩٧٤ - شركة العقاد ل�ستثمار

   ٧٣٥٫٧٣٦ ١٦٦٫٩٣٩  ٤٠٢٫٨٦٢ - الشركة العربية للب�ط
  والخدمات الطبيةشركة اللوازم 

  ١٦٥٫٨٨٤ - )ميدي سيرف(المحدودة  

  
٩٠٨٫٩٢٩ 

  
١٫٣٢٦٫٢٧٦ 

  الشركة ا,ھلية ل@نظمة المتقدمة

  ٣٫٣٩١٫٨٠٥ ٢٣٥٫٧٠١ )ناسكو(المحدودة  

  
١٫٠٧٢٫٩٦٤ 

  
١١٫٦٤٩٫٧١٠ 

 ٩٫٠٢٢٫٢٠٢ ١٫٠٧٨٫٩٨٤  ١٫٧٥٣٫١١٠ - الشركة المتحدة للسيارات
  

  
   



 

١٥  

  شركة سند للتأمين التعاوني
  )مساھمة سعودية شركة(

  تتمة  - ) غير مراجعة(ايضاحات حول القوائم المالية ا�ولية الموجزة 
  م ٢٠١٥ديسمبر  ٣١الث.ثة أشھر و لفترة ا*ثني عشرة شھراً المنتھية في  لفترة

  )المبالغ بالريال السعودي(
  

  تتمة  –معام.ت مع الجھات ذات الع.قة ال  - ٤   

  الع.قةاAرصدة مع الجھات ذات )   ب
  

  : فيما يلي تفاصيل المبالغ الھامة المستحقة من وإلى الجھات ذات العBقة

  م٢٠١٥ر ديسمب ٣١ 
 )غير مراجعة(

  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١ 
 )مراجعة(

 ا,قساط المدينة  المطالبات تحت التسوية ا'قساط المدينة اسم الجھـــة ذات الع�قة
  المطالبات 
 تحت التسوية

 ٨٤٫٥٣٧ -  ٣٠٫٩١٥ - ل�ستثمارشركة العقاد 
 ٣٩٠٫٨١٦ ٣٨٤٫٤٥١  ٢٣٫٤٥٥ ٣٧٥٫٩٥١ الشركة العربية للب�ط

شركة اللوازم والخدمات الطبية 
 ٧٦٦٫٩٩٨ ٢٦٨٫١٩٥  ٣٣٠٫٢٣٢ ٢٦٩٫٠٢١ )ميدي سيرف(المحدودة 

الشركة ا,ھلية ل@نظمة 
  ٤٫٠٨٨٫١٤٠ - )ناسكو(المتقدمة المحدودة 

 
- 

٧٫٦٨٠٫٦٣٢ 

 ٤٫١٢١٫٦١٧ -  ٣٢٥٫٢٢٦ -  المتحدة السيارات شركة
 تعويضات كبار موظفي ا*دارة ) ج

  
وفمsا . كافة أعضsاء مجلsس اlدارة والمsدراء التنفيsذيين وغيsر التنفيsذيين، واlدارة العليsا علىكبار موظفي اlدارة للشركة  يشتمل

  :يلي ملخص بتعويضات كبار موظفي اlدارة للفترة
 

  
عشرة شھر  ل�ثني

ديسمبر ٣١المنتھية  في
 )غير مراجعة(م ٢٠١٥

 اً عشرة شھر ل�ثني 
 رديسمب٣١المنتھية في

 )مراجعة(م ٢٠١٤
       موظفي ا*داة  كبار

  ٢٫٦٠٠٫٠٠٠   ٣٫٨٥٣٫٨٤٢  رواتب ومزايا قصيرة ا,جل أخرى

  ١٤١٫٥٠٦   ١١٦٫٨٩٠  تعويضات نھاية الخدمة

   ٢٫٧٤١٫٥٠٦   ٣٫٩٧٠٫٧٣٢  
 

   



 

١٦  

  سند للتأمين التعاونيشركة 
  )شركة مساھمة سعودية(

  تتمة  - ) غير مراجعة(ايضاحات حول القوائم المالية ا�ولية الموجزة 
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١الث.ثة أشھر و لفترة ا*ثني عشرة شھراً المنتھية في  لفترة

  )المبالغ بالريال السعودي(
  
  صافي - مدينة تأمين أقساط  - ٥
  

 
  م٢٠١٥ر ديسمب ٣١

 )غر مراجعة(
 

  م٢٠١٤ديسمبر   ٣١
 )مراجعة(

    

 ٥٧٫٤٢١٫٢٧٠  ٣٨٫٥٦٤٫٩٧٢  أقساط مدينة

 )٣٢٫٤١٥٫١١٥(  )٢٨٫٠٣٦٫٥٩٤( المشكوك في تحصيلھا الديونا_نخفاض في : ناقصاً  

 ٢٥٫٠٠٦٫١٥٥  ١٠٫٥٢٨٫٣٧٨ 

  
  

 ا
جمالي 
غير مستحقة السداد وغير 

 منخفضة القيمة
مستحقة السداد وغير 

 القيمةمنخفضة 
مستحقة السداد 
 ومنخفضة القيمة

م ٢٠١٥ر ديسمب ٣١
 ٢٨٫٠٣٦٫٥٩٤ ١٠٫٥٢٨٫٣٧٨ - ٣٨٫٥٦٤٫٩٧٢ )غير مراجعة(

م ٢٠١٤ديسمبر  ٣١
 ٣٢٫٤١٥٫١١٥ ٢٣٫٩٤١٫٢٦٩ ١٫٠٦٤٫٨٨٦ ٥٧٫٤٢١٫٢٧٠ )مراجعة(

  
يsتم إثبssات . حالsة علsى حssدةوذلssك علsى أسsاس كssل ) مسsتحقة ومنخفضssة القيمsة(تقsوم الشsركة بتصssنيف أرصsدة الsذمم المدينssة إلsى 

. _ تقوم الشركة بالحصول على ضمانات لقاء اFقساط المدينة. ا_نخفاض في الذمم في قائمة الدخل الشامل لعمليات التأمين اFولية
  .ينمستحقة من حملة وثائق تأمين أفراد وشركات غير مصنف" غير المستحقة السداد وغير منخفضة القيمة"إن المبالغ 

  
   صافي –م معيدي التأمين ذم  - ٦
  

 
 م٢٠١٥ديسمبر  ٣١

 )غر مراجعة(
 

 م٢٠١٤ديسمبر  ٣١
     )مراجعة(

 ٣٫٧٧٦٫٥٠٢  ٣٫٦٤٦٫٢١٠ ذمـم معيدي التأمين 

 )٥٢٩٫٣٤٩(  )٩٠٫٥٦٣( المشكوك في تحصيلھا الديوناVنخفاض في : يطرح

 ٣٫٢٤٧٫١٥٣  ٣٫٥٥٥٫٦٤٧ 

 

 ا
جمالي 
مستحقة السداد وغير 

 القيمةمنخفضة 
مستحقة السداد ومنخفضة 

     القيمة
 ٩٠٫٥٦٣ ٣٫٥٥٥٫٦٤٧ ٣٫٦٤٦٫٢١٠ )غير مراجعة(م ٢٠١٥ ديسمبر ٣١
 ٥٢٩٫٣٤٩ ٣٫٢٤٧٫١٥٣ ٣٫٧٧٦٫٥٠٢ )مراجعة(م ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

  
  

   



 

١٧  

  شركة سند للتأمين التعاوني
  )شركة مساھمة سعودية(

  تتمة  - ) غير مراجعة(ايضاحات حول القوائم المالية ا�ولية الموجزة 
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١الث.ثة أشھر و لفترة ا*ثني عشرة شھراً المنتھية في  لفترة

  )المبالغ بالريال السعودي(
  
  معيدي التأمين من لمطالبات تحت التسوية واAحتياطيات الفنية ا�خرى حصة  - ٧

 
  م٢٠١٥ر ديسمب ٣١
 )غير مراجعة(

 الصافي حصة معيدي التأمين ا*جمالي 

 ١١٫٣٢٦٫١٧٩ ) ٢٫٣٧٨٫٠٤٢( ١٣٫٧٠٤٫٢٢١ احتياطي المطالبات تحت التسوية

 ٧٫٩٨١٫٤٩٨ )٢٫٤٥٥٫٧٥٩( ١٠٫٤٣٧٫٢٥٧ احتياطي المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنھا 

 ١٩٫٣٠٧٫٦٧٧ )٤٫٨٣٣٫٨٠١( ٢٤٫١٤١٫٤٧٨ مطالبات تحت التسوية واحتياطيات فنية أخرى

  

 
  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١

 )مراجعة(
 الصافي حصة معيدي التأمين اlجمالي 

 ٤٦٫٤٠٤٫٩٢٧ (١٤٫١٦٩٫٣٢٦) ٦٠٫٥٧٤٫٢٥٣ احتياطي المطالبات تحت التسوية
 ١٨٫١٦٢٫٧٩١ (٦٫٧٦٠٫٦٤٥) ٢٤٫٩٢٣٫٤٣٦ احتياطي المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنھا 

٨٫٨٨٢٫٥١١ - ٨٫٨٨٢٫٥١١ اFقساط في العجزاحتياطي 

 ٧٣٫٤٥٠٫٢٢٩ (٢٠٫٩٢٩٫٩٧١) ٩٤٫٣٨٠٫٢٠٠ مطالبات تحت التسوية واحتياطيات فنية أخرى

 
  ســتثمارات إ - ٨

  

  استثمارات متاحة للبيع  
  :تتكون ا_ستثمارات في اFوراق المالية المتاحة للبيع من ا�تي  

 
  م٢٠١٥ ديسمبر ٣١
 )غير مراجعة(

  م٢٠١٤ ديسمبر ٣١
 )مراجعة(

 القيمة السوقية القيمة السوقية ةغير محقق مكاسب التكلفة معلنة/أسعار مدرجة
 ٧٫٠٤٢٫٣١٣ ٧٫٠٨٥٫٤٧٥ ٤٥٩٫٤٧٧ ٦٫٦٢٥٫٩٩٨ صناديق استثمارية

 ١١٫٥٣٧٫٦٤٤ ١١٫٦٤٧٫٥٠٢ ٢٫١٩٧٫٥٠٢ ٩٫٤٥٠٫٠٠٠ ودائع صناديق الصكوك العالمية 
 ١٧٫٦٦٢٫١٨٠ ١١٫٩١٦٫٢١٨ )٤٫٤٠٠٫٣٨٢( ١٦٫٣١٦٫٦٠٠ أسھم

 ٣٦٫٢٤٢٫١٣٧ ٣٠٫٦٤٩٫١٩٥ )١٫٧٤٣٫٤٠٣( ٣٢٫٣٩٢٫٥٩٨ 

     غير مدرجة
 ١٫٩٢٣٫٠٧٨ ١٫٩٢٣٫٠٧٨ --  ١٫٩٢٣٫٠٧٨ ملكية حقوق

 ٣٨٫١٦٥٫٢١٥ ٣٢٫٥٧٢٫٢٧٣ )١٫٧٤٣٫٤٠٣( ٣٤٫٣١٥٫٦٧٦ مجموع ا=ستثمارات المتاحة للبيع 

  
  :كانت حركة ا_ستثمارات المتاحة للبيع كا�تي

  م٢٠١٥ ديسمبر ٣١ 
  م٢٠١٤ ديسمبر ٣١  )مراجعةغير (

 )مراجعة(
 ٤٤٫٠٦٠٫٣٧٠  ٣٨٫١٦٥٫٢١٥ في بداية الفترة

 )٤٫٥٦٥٫٨٨٤(  --  ا_نخفاض في ا_ستثمار

 )١٫٣٢٩٫٢٧١(  )٥٫٥٩٢٫٩٤٢( التغير في القيمة العادلة

 ٣٨٫١٦٥٫٢١٥  ٣٢٫٥٧٢٫٢٧٣ في نھاية الفترة
  
  
  



 

١٨  

  
  شركة سند للتأمين التعاوني

  )شركة مساھمة سعودية(
  تتمة  - ) غير مراجعة(ايضاحات حول القوائم المالية ا�ولية الموجزة 

  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١الث.ثة أشھر و لفترة ا*ثني عشرة شھراً المنتھية في  لفترة
  )المبالغ بالريال السعودي(
  

  معلومات القطاعيةال   - ٩
تماشssياً مssع طريقssة إعssداد التقssارير الداخليssة بالشssركة، اعتمssدت اlدارة قطاعssات اFعمssال بالنسssبة لنشssاطات الشssركة وموجوداتھssا   

  ._ تتضمن نتائج القطاعات المصاريف العمومية واlدارية واlيرادات اFخرى. ومطلوباتھا وكما ھو مذكور أدناه
معدات والمدفوعات مقدماً والموجsودات اFخsرى وأقسsاط التsأمين المدينsة وأرصsدة _ تتضمن موجودات القطاعات الممتلكات وال

  .إعادة التأمين المدينة والنقدية وشبه النقدية و المستحق من عمليات التامين، وبالتالي تم إدراجھا ضمن الموجودات غير الموزعة
عيsدي التsأمين  الدائنsة والمصsاريف المسsتحقة الsدفع _ تتضمن مطلوبات القطاعات تعويضات نھاية الخدمة للمsوظفين وأرصsدة م

  .والمطلوبات اFخرى
  .يتم اlبBغ عن الموجودات والمطلوبات غير الموزعة إلى صانع القرار ويتم مراقبتھا على أساس مركزي

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

  ئمة نتائج عمليات التأمينقا)   أ 
 )غير مراجعة(م ٢٠١٥ ديسمبر ٣١أشھر المنتھية في  الث�ثة فترةل 

 المجموع أخرى ھندسـي بحــري سـيارات طبي 

 )٣٩٠٫٢٥٧( - ٤٥٫٠٠٠ - )٣٨٥( )٤٣٤٫٨٧٢( إجمالي اقساط المكتتبة

  أقساط اعادة تأمين مسندة 
  

٥٣٩٫٥٧٢( )١١٨٫١٣٢( )٦٤٫٥٧٥( )١٤١٫٥٦٩( )٣٥٤٫٢٩٨( ١٣٩٫٠٠٢( 

 )٩٢٩٫٨٢٩( )١١٨٫١٣٢( )١٩٫٥٧٥( )١٤١٫٥٦٩( )٣٥٤٫٦٨٣( )٢٩٥٫٨٧٠( صافي ا4قساط المكتتبة 

  صافي التغيرات في اقساط غير
 المكتسبة 

- - - ٦٩٫٣٨١ ٥١٫٥٣٠ ١٧٫٨٥١ 

 )٨٦٠٫٤٤٨( )٦٦٫٦٠٢( )١٫٧٢٤( )١٤١٫٥٦٩( )٣٥٤٫٦٨٣( )٢٩٥٫٨٧٠( صافي ا4قساط المكتسبة 

 )٧٨٢٫٧٣٩( ٩٫٢٦٢ ٩٤٫٤٣٣ - - )٨٨٦٫٤٣٤( عمولة اعادة تأمين مكتسبة 

 ٢٫٠٢٧٫٢٩٤ )٧٩٦٫٠٠٠( ٧٣٫٥٥٢ ٢٫٢٦٩٫٠٢٦ ٦٢٫٨٢٩ ٤١٧٫٨٨٧ أخرى اكتتاب إيرادات

 ٣٨٤٫١٠٧ )٨٥٣٫٣٤٠( ١٦٦٫٢٦١ ٢٫١٢٧٫٤٥٧ )٢٩١٫٨٥٤( )٧٦٤٫٤١٧( إيرادات ا8كتتاب 

              المصاريف

 )٥٫٠٢١٫٧٦٣( )٨٩٫٧٢٨( )٦٩( )٢٧٫٧٠٨( )٤٫٨٧٩٫٠٣٦( )٢٥٫٢٢٢( إجمالي المطالبات المدفوعة 

  حصة معيدي التأمين من
 المطالبات المدفوعة 

١٩٦٫٣٦٧ ٨٦٫٥٨٨ ٢٤٫٣٦٧ ٥٠٫٩٨٣ ٢٩٫٨٥٠ ٤٫٥٧٩ 

 )٤٫٨٢٥٫٣٩٦( )٣٫١٤٠( ٢٤٫٢٩٨ ٢٣٫٢٧٥ )٤٫٨٤٩٫١٨٦( )٢٠٫٦٤٣( صافي المطالبات المدفوعة

صافي التغيرات في احتياطي المطالبات 
 ١٠٫٣٠٩٫٣٦٨ ٣٥٠٫٦٦٥- ٤٦٫١٤٧ )٢٩٫٥٣٩( ٧٫٣٩٠٫٧٦٤ ٢٫٥٥١٫٣٣١  ا�خرى الفنية وا�حتياطياتتحت التسوية 

 ٥٫٤٨٣٫٩٧٢ ٣٤٧٫٥٢٥ ٧٠٫٤٤٥ )٦٫٢٦٤( ٢٫٥٤١٫٥٧٨ ٢٫٥٣٠٫٦٨٨ صافي المطالبات المتكبدة

 )٤٤٫٥٦٢( )١١٫٩١٥( )٥٤٫٨٣٣( - )٢٫٠٨٢( ٢٤٫٢٦٨ تكاليف اكتتاب وثائق التأمين

 )٢٫٥١٢٫٨٣٧( )٩١٥٫٤٦٦( )٨٧٥٫١٤٦( )٧١٩٫٥٦٥( )٢٫٦٥٦( )٤( صافي ،مصاريف اكتتاب أخرى

  قيمةمخصص ا8نخفاض في 
 ٤٫٢٣٥٫٥٩٥ - - - ٣٫٤٢٦٫٥٨٥ ٨٠٩٫٠١٠ والخردةالديون 

 ٧٫١٦٢٫١٦٨ )٥٧٩٫٨٥٦( )٨٥٩٫٥٣٤( )٧٢٥٫٨٢٩( ٥٫٩٦٣٫٤٢٥ ٣٫٣٦٣٫٩٦٢ مصاريف ا8كتتاب 

ا�كتتاب قبل المصاريف ) عجز/ (فائض 
  ٧٫٥٤٦٫٢٧٥ )١٫٤٣٣٫١٩٦( )٦٩٣٫٢٧٣( ١٫٤٠١٫٦٢٨  ٥٫٦٧١٫٥٧١  ٢٫٥٩٩٫٥٤٥  ا�دارية و ا�يرادات ا�خرى 

 ٥٫٧٠٠      إيرادات غير موزعة 

 )٤٫٣٠٢٫٣٧٤(      مصاريف غير موزعة  

 ٣،٢٤٩،٦٠١      عمليات التأمين عجزصافي 



 

١٩  

  التعاونيشركة سند للتأمين 
  )شركة مساھمة سعودية(

  تتمة  - ) غير مراجعة(ايضاحات حول القوائم المالية ا�ولية الموجزة 
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١الث.ثة أشھر و لفترة ا*ثني عشرة شھراً المنتھية في  لفترة

  )المبالغ بالريال السعودي(
  

  تتمة   – معلومات القطاعيةال   - ٩
  
  التأمينقائمة نتائج عمليات )   أ 
  

 )غير مراجعة(م ٢٠١٥ ديسمببر ٣١المنتھية في  اً عشرة شھر اAثني فترةل 

 المجموع أخرى ھندسـي بحــري سـيارات طبي 

 ١٣٢٫٨٨٣ )٣٦٫١٥٥( ٥٠٠٫٦١١ ٤٠٫٨٣٧ ٢٢٠٫٤٦٧ )٥٩٢٫٨٧٧( إجمالي اقساط المكتتبة

 )٢٫٦٨٥٫١٠٧( )٢٩٨٫٠٥١( )٥٨٨٫٦٧٣( )٦٧٤٫١٦٧( )١٫٣٧٣٫٨٢١( ٢٤٩٫٦٠٥ أقساط اعادة تأمين مسندة 

 )٢٫٥٥٢٫٢٢٤( )٣٣٤٫٢٠٦( )٨٨٫٠٦٢( )٦٣٣٫٣٣٠( )١٫١٥٣٫٣٥٤( )٣٤٣٫٢٧٢( صافي ا4قساط المكتتبة 

  صافي التغيرات في اقساط غير
 المكتسبة 

١٥٫٩٨٠٫٩٢١ ٨٠٨٫٥١٩ ١٣٧٫٦٧٩ ٦٩٫٣٠٣ ١٣٫٩٥٤٫١٩٨ ١٫٠١١٫٢٢٢ 

 ١٣٫٤٢٨٫٦٩٧ ٤٧٤٫٣١٣ ٤٩٫٦١٧ )٥٦٤٫٠٢٧( ١٢٫٨٠٠٫٨٤٤ ٦٦٧٫٩٥٠ صافي ا4قساط المكتسبة 

 ١٫٧٦٤٫١٧٣ ٤٣٩٫٠٨٧ ٦٧١٫٧٧١ ٩٤١٫٥٠٨ - )٢٨٨٫١٩٣( عمولة اعادة تأمين مكتسبة 

 ٣٫٥١٤٫٨٠٠ )٧٩٦٫٠٠٠( ٧٣٫٥٥٢ ٢٫٢٦٩٫٠٥١ ١٫٥٥٠٫٣١٠ ٤١٧٫٨٨٧ أخرى اكتتاب إيرادات

 ١٨٫٧٠٧٫٦٧٠ ١١٧٫٤٠٠ ٧٩٤٫٩٤٠ ٢٫٦٤٦٫٥٣٢ ١٤٫٣٥١٫١٥٤ ٧٩٧٫٦٤٤ إجمالي إيرادات ا8كتتاب 

              المصاريف

 )٤٩٫٦٨٥٫٢١٨( )٤٫٣٢٧٫٩٦٥( )٣٫٤٢٤٫١٤٤( )١٫٥٢٤٫٠٦٥( )٢٨٫٤٣٦٫٨١٣( )١١٫٩٧٢٫٢٣١( إجمالي المطالبات المدفوعة 

  حصة معيدي التأمين من
 المطالبات المدفوعة 

١٢٫٤٤٥٫١١١ ٢٧٠٫٥٩٦ ٣٫٣٣٥٫٦٠٢ ١٫٢٥٦٫٥٨٩ ٦٦٠٫٢٢٥ ٦٫٩٢٢٫٠٩٩ 

 )٣٧٫٢٤٠٫١٠٧( )٤٫٠٥٧٫٣٦٩( )٨٨٫٥٤٢( )٢٦٧٫٤٧٦( )٢٧٫٧٧٦٫٥٨٨( )٥٫٠٥٠٫١٣٢( صافي المطالبات المدفوعة

  صافي التغيرات في احتياطي
  المطالبات تحت التسوية و 
 ا<حتياطيات الفنية ا<خرى  

٥٤٫١٤٢٫٥٥٢ ٦٫١٨٠٫٤٠٩ ٦٩٣٫٥٨٨ ١٫٢١٣٫٤٨٠ ٣٠٫٦٥٣٫٨٣٩ ١٥٫٤٠١٫٢٣٦ 

 ١٦٫٩٠٢٫٤٤٥ ٢٫١٢٣٫٠٤٠ ٦٠٥٫٠٤٦ ٩٤٦٫٠٠٤ ٢٫٨٧٧٫٢٥١ ١٠٫٣٥١٫١٠٤ صافي المطالبات المتكبدة

 )٤٫١٦٤٫٨٩١( )٤٠٨٫٩٨٩( )٥٠١٫٠٨٩( )٥٢٩٫٦٤٦( )٢٫٥٠٢٫٦٤٣( )٢٢٢٫٥٢٤( تكاليف اكتتاب وثائق التأمين

 )   ١٠٫٥٧٤٫٦٠٨( )٣٫٧٦٨٫٠٥٨( )٣٫٢٣٣٫٢٠٩( )٢٫٦٠٢٫٢٩٠( )٤٨٣٫٣٦٠( )٤٨٧٫٦٩١( صافي ،مصاريف اكتتاب أخرى

  قيمةمخصص ا8نخفاض في 
 والخردةالديون 

٥٫٤٥٥٫٤١٣  -     -                    -                 ٣٫٣٩٦٫٩٧٠ ٢٫٠٥٨٫٤٤٣ 

 ٧٫٦١٨٫٣٥٩     )٢٫٠٥٤٫٠٠٧( )٣٫١٢٩٫٢٥٢( )٢٫١٨٥٫٩٣٢( ٣٫٢٨٨٫٢١٨ ١١٫٦٩٩٫٣٣٢ مجموع مصاريف ا8كتتاب 

              

  ا8كتتاب قبل) عجز/ (فائض 
  المصاريف اAدارية و ا8يرادات 
 ا8خرى  

٢٦٫٣٢٦٫٠٢٩    )١٫٩٣٦٫٦٠٧( )٢٫٣٣٤٫٣١٢( ٤٦٠٫٦٠٠ ١٧٫٦٣٩٫٣٧٢ ١٢٫٤٩٦٫٩٧٦ 

 ٧٣٫٩٧٥      إيرادات غير موزعة 

 )١٩٫٥٥٧٫٥٩٣(      مصاريف غير موزعة  

 ٦٫٨٤٢٫٤١١      عمليات التأمين عجزصافي 

  
   



 

٢٠  

  شركة سند للتأمين التعاوني
  )شركة مساھمة سعودية(

  تتمة  - ) غير مراجعة(ايضاحات حول القوائم المالية ا�ولية الموجزة 
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١الث.ثة أشھر و لفترة ا*ثني عشرة شھراً المنتھية في  لفترة

  )المبالغ بالريال السعودي(
  

  تتمة   – معلومات القطاعيةال   - ٩
  

 )مراجعةغير (م ٢٠١٤ر ديسمب ٣١أشھر المنتھية في  الث?ثة فترةل 

 المجموع أخرى ھندسـي بحــري سـيارات طبي 

 ٢٫٢٠٨٫٤٩٩ ٥٦٫١٣٤ ٣٨٣٫٣٠٦ ٢٣٧٫٨٥٦ ١٫٤١٠٫٠٨٠ ١٢١٫١٢٣ إجمالي اقساط المكتتبة

 )٩٩٥٫٢٢٥( )٩٩٫٣٧١( )٣٧٦٫٥١٤( )٢٣٧٫٩٠٤( )١٨٩٫٢٩٢( )٩٢٫١٤٤( أقساط اعادة تأمين مسندة 

 ١٫٢١٣٫٢٧٤ )٤٣٫٢٣٧( ٦٫٧٩٢ )٤٨( ١٫٢٢٠٫٧٨٨ ٢٨٫٩٧٩ صافي ا4قساط المكتتبة 

  صافي التغيرات في اقساط غير
 المكتسبة 

٢٥٫٦٠٢٫٤٧٦ ٧٨١٫١١٩ ٧٨٣٫٧٦٥ ٥٤٨٫٤٢٨ ١٦٫٣٠٩٫٨٩٤ ٧٫١٧٩٫٢٧٠ 

 ٢٦٫٨١٥٫٧٥٠ ٧٣٧٫٨٨٢ ٧٩٠٫٥٥٧ ٥٤٨٫٣٨٠ ١٧٫٥٣٠٫٦٨٢ ٧٫٢٠٨٫٢٤٩ صافي ا4قساط المكتسبة 

 ٣٫٥٣٣٫٣٧٨ ٦٢٤٫٥٤٣ ٧٣٩٫٠٢٣ ٢٢٧٫٩٤٩ - ١٫٩٤١٫٨٦٣ عمولة اعادة تأمين مكتسبة 

 ١٫٣٢٠ )١٥( ١٠ ٨٥٥ ٤٧٠ - أخرى اكتتاب إيرادات

 ٣٠٫٣٥٠٫٤٤٨ ١٫٣٦٢٫٤١٠ ١٫٥٢٩٫٥٩٠ ٧٧٧٫١٨٤ ١٧٫٥٣١٫١٥٢ ٩٫١٥٠٫١١٢ إجمالي إيرادات ا8كتتاب 

              المصاريف

 )٢٤٫٧١٦٫٢٩٤( )٢٠١٫٦٦٠( )١٫٩٦٢٫٤١٣( )١٫١٧٠٫٦٥١( )١٣٫٢٣١٫٠٢٤( )٨٫١٥٠٫٥٤٦( إجمالي المطالبات المدفوعة 

  حصة معيدي التأمين من
 المطالبات المدفوعة 

٥٫٢٣٩٫٩٧٨ ١٠٥٫٩٣٨ ١٫٩٠١٫٧٠٣ ٩٩٣٫٠٩٨ - ٢٫٢٣٩٫٢٣٩ 

 )١٩٫٤٧٦٫٣١٦( )٩٥٫٧٢٢( )٦٠٫٧١٠( )١٧٧٫٥٥٣( )١٣٫٢٣١٫٠٢٤( )٥٫٩١١٫٣٠٧( صافي المطالبات المدفوعة

  صافي التغيرات في احتياطي
  المطالبات تحت التسوية و 
 )٩١١٫٠٤١( )١٫٩١١٫٩٧٩( )٧٥٣٫٧٦٣( )٦٦١٫٠٤٢( )٣٫٢٥٠٫٢٦١( ٥٫٦٦٦٫٠٠٤ الفنية ا<خرى  ا<حتياطيات  

 )٢٠٫٣٨٧٫٣٥٧( )٢٫٠٠٧٫٧٠١( )٨١٤٫٤٧٣( )٨٣٨٫٥٩٥( )١٦٫٤٨١٫٢٨٥( )٢٤٥٫٣٠٣( صافي المطالبات المتكبدة

 )٣٫٠٤٧٫٤١٥( )٢٥٤٫٥١٣( )٢٧٢٫٥٩٧( )٩٧٫٥٥٨( )١٫٦١٩٫٩٣٨( )٨٠٢٫٨٠٩( تكاليف اكتتاب وثائق التأمين

 )١٢٤٫٩٥٣( )٢٫٨٩٦( )٣٫٩١٥( )١٫٢٧١( )١٠٢٫٩٢٨( )١٣٫٩٤٣( صافي ،مصاريف اكتتاب أخرى

  قيمةمخصص ا8نخفاض في 
 ٢٫٥٧٨٫٠١٤ -- -- -- ٤٫٢٥٦٫١٩٩ )١٫٦٧٨٫١٨٥( والخردةالديون 

 )٢٠٫٩٨١٫٧١١( )٢٫٢٦٥٫١١٠( )١٫٠٩٠٫٩٨٥( )٩٣٧٫٤٢٤( )١٣٫٩٤٧٫٩٥٢( )٢٫٧٤٠٫٢٤٠( مجموع مصاريف ا8كتتاب 

              

  ا8كتتاب قبل /)عجز(فائض 
  المصاريف اAدارية و ا8يرادات 
 ٩٫٣٦٨٫٧٣٧ )٩٠٢٫٧٠٠( ٤٣٨٫٦٠٥ )١٦٠٫٢٤٠( ٣٫٥٨٣٫٢٠٠ ٦٫٤٠٩٫٨٧٢ ا8خرى  

 ٣٤٫٣٧٥      إيرادات غير موزعة 

 )٦٫٥٣٥٫٠٦٥(      مصاريف غير موزعة  

 ٢٫٨٦٨٫٠٤٧      عمليات التأمين عجزصافي 

 
   



 

٢١  

  شركة سند للتأمين التعاوني
  )شركة مساھمة سعودية(

  تتمة  - ) غير مراجعة(ايضاحات حول القوائم المالية ا�ولية الموجزة 
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١الث.ثة أشھر و لفترة ا*ثني عشرة شھراً المنتھية في  لفترة

  )المبالغ بالريال السعودي(
  

  تتمة   – معلومات القطاعيةال   - ٩
  
  قائمة نتائج عمليات التأمين)   أ 
  

 )غير مراجعة(م ٢٠١٤ر ديسمب ٣١المنتھية في  شھرعشرة  ا8ثني فترةل 

 المجموع أخرى ھندسـي بحــري سـيارات طبي 

 ١٢٣٫٧٣٨٫٧٤٨ ٩٫٨٩٥٫٩٣٢ ٩٫٨٢١٫٠٥٦ ١٥٫٦٢٦٫٦٢٢ ٦٢٫٧٩١٫٥٥٨ ٢٥٫٦٠٣٫٥٨٠ إجمالي اقساط المكتتبة

 )٥٠٫٨٥٧٫٢٦٨( )٧٫٥٤٩٫٠٦٣( )٩٫٤٤٨٫٢٢٨( )١٢٫٧٨٦٫٦٢٧( )٢٫١٥٦٫٥٠٠( )١٨٫٩١٦٫٨٥٠( أقساط اعادة تأمين مسندة 

 ٧٢٫٨٨١٫٤٨٠ ٢٫٣٤٦٫٨٦٩ ٣٧٢٫٨٢٨ ٢٫٨٣٩٫٩٩٥ ٦٠٫٦٣٥٫٠٥٨ ٦٫٦٨٦٫٧٣٠ صافي ا4قساط المكتتبة 

  صافي التغيرات في اقساط غير
 المكتسبة 

٦٧٫٧٩٥٫٧٧٩ ٨٥٣٫٣٦٥ ١٨٢٫٦٠٩ ٨٦١٫١٦٠ ١٦٫٠٤٩٫٥٢٧ ٤٩٫٨٤٩٫١١٨ 

 ١٤٠٫٦٧٧٫٢٥٩ ٣٫٢٠٠٫٢٣٤ ٥٥٥٫٤٣٧ ٣٫٧٠١٫١٥٥ ٧٦٫٦٨٤٫٥٨٥ ٥٦٫٥٣٥٫٨٤٨ صافي ا4قساط المكتسبة 

 ١٤٫٨٦٨٫٤١٣ ٢٫٨٣٢٫٨٩٩ ٣٫٤٤٦٫٣٤١ ٤٫٣١٩٫٦١١    -                   ٤٫٢٦٩٫٥٦٢ عمولة اعادة تأمين مكتسبة 

 ١٢٢٫٤٧٥ ٢٢٫٤٣٥ ٣٫٤٠٠ ٤١٫٩٦٠ ٤٨٫٥٨٠ ٦٫١٠٠ أخرى اكتتاب إيرادات

 ١٥٥٫٦٦٨٫١٤٧ ٦٫٠٥٥٫٥٦٨ ٤٫٠٠٥٫١٧٨ ٨٫٠٦٢٫٧٢٦ ٧٦٫٧٣٣٫١٦٥ ٦٠٫٨١١٫٥١٠ إجمالي إيرادات ا8كتتاب 

              المصاريف

 )١١٦٫٣٧٨٫١٤٩( )٢٫٥٠٠٫٠٤١( )١٢٫٨٤٤٫٨٤٩( )٥٫٥٣٢٫٢٢٥( )٥٩٫٧٢٦٫٢٧٨( )٣٥٫٧٧٤٫٧٥٦( إجمالي المطالبات المدفوعة 

  حصة معيدي التأمين من
 ٢٤٫٥١٣٫٣١٦ ٢٫٠٤٥٫٩٩٦ ١٢٫٢٥٢٫٥٧٢ ٤٫٣١٤٫٨٣٦ ١٤٥٫٠٠٠ ٥٫٧٥٤٫٩١٢ المطالبات المدفوعة 

 )٩١٫٨٦٤٫٨٣٣( )٤٥٤٫٠٤٥( )٥٩٢٫٢٧٧( )١٫٢١٧٫٣٨٩( )٥٩٫٥٨١٫٢٧٨( )٣٠٫٠١٩٫٨٤٤( صافي المطالبات المدفوعة

  صافي التغيرات في احتياطي
  المطالبات تحت التسوية و 
 )٨٫٣٠٥٫١٣٩( )٥٫٠٤٤٫٩٢٩( )٤٣٨٫٢٤٦( )٥٦٧٫٣٦٩( )٦٫٩٣٦٫٩٢٨( ٤٫٦٨٢٫٣٣٣ ا<حتياطيات الفنية ا<خرى   

 )١٠٠٫١٦٩٫٩٧٢( )٥٫٤٩٨٫٩٧٤( )١٫٠٣٠٫٥٢٣( )١٫٧٨٤٫٧٥٨( )٦٦٫٥١٨٫٢٠٦( )٢٥٫٣٣٧٫٥١١( صافي المطالبات المتكبدة

 )٢٠٫٥٦٥٫٧٨١( )١٫٦٠٧٫٩٢٩( )١٫٨٥١٫٠٨٦( )٢٫١١٨٫٤٥٢( )٩٫٥١٢٫٠١٩( )٥٫٤٧٦٫٢٩٥( تكاليف اكتتاب وثائق التأمين

 )٤٫٦٦٨٫٥٥٩( )٣٤٥٫٥٨٢( )٥٠٥٫٨٦٠( )٦٤١٫١١٦( )٢٫١٧٤٫٢٩٦( )     ١٫٠٠١٫٧٠٥( صافي ،اكتتاب أخرىمصاريف 

  قيمةمخصص ا8نخفاض في 
 )١٥٫٤٠٤٫٦٠٥(    --                   --                    --               )١١٫٧٢١٫١٦٢( )٣٫٦٨٣٫٤٤٣( والخردةالديون 

ا<نخفاض في الديون المشكوك في 
غير (تحصيلھا و المديونو 

 )٣٫١٥٠٫٠٠٠(    --                   --                    --                 )موزعة

 )١٤٣٫٩٥٨٫٩١٧( )٧٫٤٥٢٫٤٨٥( )٣٫٣٨٧٫٤٦٩( )٤٫٥٤٤٫٣٢٦( )٨٩٫٩٢٥٫٦٨٣( )٣٥٫٤٩٨٫٩٥٤( مجموع مصاريف ا8كتتاب 

              

  ا8كتتاب قبل) عجز(/ فائض 
  المصاريف اAدارية و ا8يرادات 
 ١١٫٧٠٩٫٢٣٠ )١٫٣٩٦٫٩١٧( ٦١٧٫٧٠٩ ٣٫٥١٨٫٤٠٠ )١٣٫١٩٢٫٥١٨( ٢٥٫٣١٢٫٥٥٦ ا8خرى  

 ٢٢١٫٦٢٣      إيرادات غير موزعة 

 )٣٧٫٨٥٢٫٢٠٧(      مصاريف غير موزعة  

 )٢٥٫٩٢١٫٣٥٤(      عمليات التأمين عجزصافي 

  
   



 

٢٢  

  
  للتأمين التعاونيشركة سند 

  )شركة مساھمة سعودية(
  تتمة  - ) غير مراجعة(ايضاحات حول القوائم المالية ا�ولية الموجزة 

  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١الث.ثة أشھر و لفترة ا*ثني عشرة شھراً المنتھية في  لفترة
  )المبالغ بالريال السعودي(
  
  

  تتمة   – معلومات القطاعيةال   - ٩
  ومطلوبات عمليات التأمينموجودات   )ب
 

 
  م٢٠١٥ سبتمبر ٣٠كما في 
 )غير مراجعة(

 المجموع أخرى ھندسـي بحــري سـيارات طبي 

       موجودات عمليات التأمين

  839,809 97,682  742,127  -  -  - حصة معيدي التأمين من اقساط غير المكتسبة

 4,833,801 309,874 2,596,767       293,420 919,354 714,386 حصة معيدي التأمين من ا<حتياطيات الفنية

  150,047         35,757         114,290            -             --             -               تكاليف اكتتاب مؤجلة

 5,823,657 443,313 3,453,184 293,420 919,354 714,386 موجودات موزعة 

  66,181,387        غير موزعةموجودات 

  72,005,044        مجموع موجودات عمليات التأمين

        مطلوبات عمليات التأمين 

  1,041,117     259,780      781,337         -              -                   -               احتياطي أقساط غير مكتسبة

 24,141,478 464,185 2,889,551 485,530 19,177,709 1,124,503 ات فنية أخرىيواحتياطمطالبات تحت التسوية 

  235,625        26,863         208,762            -              -                   -               المؤجلة ا<كتتاب مصاريف من التأمين معيدي حصة

 25,418,220 750,828 3,879,649 485,530 19,177,709 1,124,503 مطلوبات  موزعة 

  46,586,824        مطلوبات غير موزعة

  72,005,044        مجموع مطلوبات عمليات التأمين 

  
 

 
  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١كما في 

 )مراجعة(

 المجموع أخرى ھندسـي بحــري سـيارات طبي 

       موجودات عمليات التأمين

 ٦٫٩٣٨٫٦٩٦ ١٫٦٠٢٫٠٢٧ ٢٫٨٠٨٫٥٩٥ ١٦٨٫٥٥٣ -- ٢٫٣٥٩٫٥٢١ التأمين من اقساط غير المكتسبةحصة معيدي 

 ٢٠٫٩٢٩٫٩٧١ ٢٫٠٥٠٫٤٨١ ٦٫٤٧٦٫٢١٩ ٢٫٢٢٩٫٣٦٢ ٢٫٠٠٥٫٧٩٠ ٨٫١٦٨٫١١٩ حصة معيدي التأمين ا<حتياطيات الفنية 

 ٤٫٣٦٨٫٦٢٣ ٤٧١٫٤٠٦ ٥٧٧٫٤٩٣ ٥٢٣٫٥٢٠ ٢٫٥٣٣٫٨٣٤ ٢٦٢٫٣٧٠ تكاليف اكتتاب مؤجلة

 ٣٢٫٢٣٧٫٢٩٠ ٤٫١٢٣٫٩١٤ ٩٫٨٦٢٫٣٠٧ ٢٫٩٢١٫٤٣٥ ٤٫٥٣٩٫٦٢٤ ١٠٫٧٩٠٫٠١٠ موجودات موزعة 

 ١٤٠٫٤٧٥٫٦٥٣      موجودات غير موزعة

 ١٧٢٫٧١٢٫٩٤٣      مجموع موجودات عمليات التأمين

       مطلوبات عمليات التأمين 

 ٢٣٫١١٧٫٩٦١ ٢٫٥٧٢٫٦٤٣ ٢٫٩٨٢٫٥٢٠ ٢٣٧٫٨٥٦ ١٣٫٩٥٤٫١٩٨ ٣٫٣٧٠٫٧٤٤ احتياطي أقساط غير مكتسبة

 ٩٤٫٣٨٠٫٢٠٠ ٨٫٣٨٥٫٢٠١ ٧٫٤٦٢٫٥٩١ ٣٫٦٣٤٫٩٥٢ ٥٠٫٩١٧٫٩٨٤ ٢٣٫٩٧٩٫٤٧٢ ات فنية أخرىيمطالبات تحت التسوية واحتياط

 ٢٫٧٨٧٫٢٢٧ ٤٧٣٫٥٨٦ ٧٥٩٫٣٦٠ ٩٢٨٫٠٥٧ -- ٦٢٦٫٢٢٤ عمولة غير مكتسبة

 ١٢٠٫٢٨٥٫٣٨٨ ١١٫٤٣١٫٤٣٠ ١١٫٢٠٤٫٤٧١ ٤٫٨٠٠٫٨٦٥ ٦٤٫٨٧٢٫١٨٢ ٢٧٫٩٧٦٫٤٤٠ مطلوبات  موزعة 

 ٥٢٫٤٢٧٫٥٥٥      مطلوبات غير موزعة

 ١٧٢٫٧١٢٫٩٤٣      مجموع مطلوبات عمليات التأمين 



 

٢٣  

  شركة سند للتأمين التعاوني
  )شركة مساھمة سعودية(

  تتمة  - ) غير مراجعة(ايضاحات حول القوائم المالية ا�ولية الموجزة 
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١عشرة شھراً المنتھية في  الث.ثة أشھر و لفترة ا*ثني لفترة

  )المبالغ بالريال السعودي(
  

  العادلة ل^دوات المالية ةالقيم     - ١٠
  

  .تقوم الشركة بقياس اFدوات المالية والموجودات غير المالية بالقيمة العادلة بتاريخ كل قائمة مركز مالي  
عند بيع أصل ما أو دفعة عند تحويل مطلوبات ما بموجب معادلsة نظاميsة تمsت بsين  استBمهالقيمة العادلة ھي السعر الذي سيتم   

أن معاملsة بيsع الموجsودات أو تحويsل المطلوبsات  بافتراضيحدد قياس القيمة العادلة . في السوق بتاريخ القياس متعاملةأطراف 
  :قد تمت إما

  
 السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات أوفي  -
 .جود السوق الرئيسي، في أكثر اFسواق فائدة للموجودات والمطلوباتحالة عدم و في -
 

  . إن السوق الرئيسي أو السوق اFكثر فائدة يجب أن يكون قابلة للوصول إليھا من قبل الشركة  
أو تقssاس القيمssة العادلssة للموجssودات أو المطلوبssات بssإفتراض أن المتعssاملين فssي السssوق سيسssتفيدون عنssد تسssعير الموجssودات   

  .المطلوبات وأنھم يسعون لتحقيق أفضل مصالحھم ا_قتصادية
  

يأخذ قياس القيمة العادلة للموجودات غير المتداولة بعين ا_عتبار مقدرة المتعاملين في السوق على تحقيsق منsافع اقتصsادية عsن   
أخsرى يمكنھsا اسsتخدام علsى نحsو عاملة في أسsواق تطريق ا_ستخدام اFمثل ول~صل وبأقصى قدر يمكن أو بيعه إلى اطراف م

  . أمثل وبأقصى حد ممكن
  

تستخدم الشركة طرق التقويم المBئمة وفقاً للظروف وتتوفر بشأنھا بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة اسsتخدام المsدخBت   
  .القابلة للمBحظة ذات العBقة، وتقليل استخدام المدخBت غير القابلة للمBحظة

  
يف كافsة الموجsودات والمطلوبsات التsي تsم قياسsھا بالقيمsة العادلsة أو ا_فصsاح عنھsا فsي القsوائم الماليsة ضsمن التسلسsل تم تصsن  

  :الھرمي للقيمة العادلة، طبقاً لما ھو مبين أدناه، على أساس مدخBت المستوى اFدنى الھامة لقياس القيمة العادلة ككل
  

 .في سوق نشط لموجودات ومطلوبات مماثلة) بدون تعديل(اFسعار المتداولة  - المستوى اFول �

 - المستوى الثاني �
لھا  –الھامة لقياس القيمة العادلة  –طرق تقويم تعتبر مدخBت المستوى اFدنى 

 .قابلة للمBحظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة

 - المستوى الثالث �
لھا  –الھامة لقياس القيمة العادلة  –طرق تقويم تعتبر مدخBت المستوى اFدنى 

 .غير قابلة للمBحظة

 التحويBت تمت إذا فيما بالتأكد الشركة تقوم متكرر، نحو على المالية القوائم في إثباتھا يتم التي والمطلوبات للموجودات بالنسبة
) ككل العادلة القيمة لقياس  الھامة دنىاF الحد مدخBت أساسعلى ( التصنيف تقويم بإعادة وذلك الھرمي التسلسل مستويات بين
  .مالية فترة كل نھاية في

  
بتحديد فئة الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصsائص ومخsاطر  الشركةولغرض ا_فصاح عن القيمة العادلة، تقوم 

  .الموجودات والمطلوبات ومستويات قياس القيمة العادلة المذكورة أعBه
  

 المعsدة الموجsودات مثsل متكsرر وغيsر متكsرر نحsو علsى العادلsة القيمة لقياس واlجراءات السياسات بتحديد الشركة إدارة تقوم
 المتاحsة الماليsة والموجsودات العقارات مثل الھامة الموجودات بتقويم خارجيين تقويم خبراء يقوم. المتوقفة العمليات في للتوزيع

  .المحتمل العوض مثل الھامة والمطلوبات للبيع
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 شركة سند للتأمين التعاوني

 ()شركة مساهمة سعودية

 تتمة  -( )غير مراجعةايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م5132ديسمبر  13المنتهية في  اإلثني عشرة شهرا  لفترة لفترة الثالثة أشهر و 

 )المبالغ بالريال السعودي(

 

 تتمة - العادلة لألدوات المالية ةالقيم    - 31

 

التةي يةتم  العادلةة يحلل الجدول أدناه األدوات المالية التي تم قياسها في نهاية الفترة المالية حسب مستوى التسلسل الهرمي للقيمةة

 تصنيفها في قياس القيمة العادلة:

 م5132ر ديسمب 13 

 المجموع 1المستوى  5المستوى  3المستوى  

     استثمارات متداولة

 339,319531 -- -- 339,319531 أســـــهم

 3191159,11 -- 3191159,11 -- استثمارات متداولة أخرى

 39,519111 39,519111 -- -- غير متداولة أسهم

 339,319531 3191159,11 39,519111 1592159511 

 
 م4032 ديسمبر 13 

 المجموع 1المستوى  4المستوى  3المستوى  

     استثمارات متداولة

 3862246370 - - 3862246370 أســـــهم

 37688,6,88 - 37688,6,88 - استثمارات متداولة أخرى

 36,416087 36,416087 - - أسهم غير متداولة

 3862246370 37688,6,88 36,416087 1763286438 

 

لاير سةعود   تةم قيةدبا تالتةلفةة فةي  41,3,,087م: 4032ديسةمبر  13لاير سةعود    41,3,,087تثمارات غير المدرجة البالغة اإلس

 ضل عدم وجود سوق نشط أو طرق قياس أخرى موثوق فيها لقياس القيمة العادلة.

لقياسةات القيمةة العادلةة وجيوجةد  4المسةتوى و 3م لةي  بنةات تحويةل تةيم المسةتوى 4038ديسةمبر  13خالل الثالثةة أهةهر المنتهيةة فةي 

 لقياسات القيمة العادلة. 1تحويل في أو الى المستوى 

 المطلوبات وااللتزامات المحتملة  -33

 

 أ ( االجراءات واألنظمة القانونية      

عمليةا التنبةأ أو  مةم الممةةم أنة  لةي التأميم وتخضع إلجراءات قانونية في سياق األعمال اجعتيادية. وفي حيم  قطاع تعمل الشركة في 

عتقةد أ  مثةل بةاه اإلجةراءات  تمةا فةي دلةو الةدعاوى  ت6 اإلدارة ج الةدعوى وتحديد النتائج النهائية لجميع اإلجراءات القانونية العالقة أو 

 سيةو  ل  تأثير جوبر  على نتائجها ومركزبا المالي

 

 رأسمالية(التزامات ب      

عةات دف اتفاقيةةعامةا. وقةد نصةت  38لمةدة  4032مةارس  40العتيبةي فةي حمد  ثغلي مسةاير  السادةعقد إيجار مع الشركة قد دخلت في 

مليةو   2,98٪ كةل خمة  سةنوات. تلةت اجتفةاق 630 وارتفةاع ىلألولةا للدفعةمالييم لاير  1تدفع في تداية كل سنة اتتداء مم  أ اإليجار 

 لاير سعود .
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 جمةادى الثةاني 02الموافة  م 4032 ينةاير 38تم اعتماد القةوائم الماليةة األوليةة المةوجزة مةم قبةل مجلة  إدارة الشةركة تتةاري   
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