




















 

١٠  

  شركة سند للتأمين التعاوني
  )(شركة مساھمة سعودية

  )قوائم المالية ا$ولية الموجزة (غير مراجعةإيضاحات حول ال
  م٢٠١٥ سبتمبر ٣٠في  المنتھيةأشھر  التسعة لفترةلفترة الث*ثة أشھر و 

  
 طة الرئيسية التنظيم وا$نش - ١

جمادى الثاني  ١٥شركة مساھمة سعودية، تأسست بموجب القرار الوزاري المؤرخ في  ،شركة سند للتأمين التعاوني (الشركة)  
م). الشركة مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم ٢٠٠٧ سبتمبر ٣٠ھـ (الموافق ١٤٢٨

م). تقوم الشركة بأعمال التأمين وإعادة التأمين ٢٠٠٧يوليو  ٨ھـ (الموافق ١٤٢٨جمادى الثاني  ٢٣بتاريخ  ١٠١٠٢٣٥٤٠٩
يوليو  ٢١وا.نشطة ذات العdقة في المملكة العربية السعودية. وقد تم إدراج أسھم الشركة في سوق ا.سھم السعودية بتاريخ 

لق بنشاط إعادة التأمين وحصلت على السجل قامت الشركة بالغاء ترخيصھا المتع ٢٠١٥خdل الربع الثالث في عام م.٢٠٠٧
  التجاري المعدل، وبناء عليه تم تغير إسم الشركة ليصبح شركة سند للتأمين التعاوني ( الشركة ).

  
. إن ھذه القوائم المملكة العربية السعودية -  ١١٤١٧الرياض  -في مركز دارين بشارع ا.حساء للشركة الرئيسي  المركزيقع   

  ). الفترة( م٢٠١٥ سبتمبر ٣٠م حتى ٢٠١٥يناير  ١لية الموجزة تغطي الفترة من المالية ا.و
  
 أسس اMعــداد  - ٢

  أسس القياس  )١-٢
حيث يتم قياسھا بالقيمة  تم إعداد القوائم المالية ا.ولية الموجزة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء ا'ستثمارات المتاحة للبيع  

  .   العادلة
  
  ستمرارية الشركةا  )٢-٢

قبل مؤسسة النقد العربي  ھامش المdءة المالية للشركة أقل من الحد المنصوص عليه من كان، م٢٠١٥ سبتمبركما في 
  .("المؤسسة") السعودي

  
 ١٦٨٫٦٦لایر سعودي خdل الفترة ونتيجة لذلك، بلغت الخسائر المتراكمة  ألف ٤٢٨تكبدت الشركة صافي خسارة قدرھا   

) من نظام الشركات السعودي إنه في ١٤٨تنص المادة (المال.  سأ% تقريباً من ر٨٤٫٣٣تمثل التي  سعودي، ومليون لایر
نعقاد وذلك س المال بأن يقوم مجلس ا�دارة بدعوة الجمعية العمومية غير العادية لdأ% من ر٧٥ عنحالة زيادة الخسائر 

وة لعقد مثل ھذا ا'جتماع و ان المالية ا.ولية الموجزة، لم يتم توجيه الدعتاريخ اعتماد ھذه القوائم الحال. حتى  للنظر في ھذا
  مجلس ا'دارة في صدد دعوة الجمعية العمومية غير العادية. 

  
ذو القعدة  ٠٩عdن عن خطة �عادة الھيكلة للشركة والتي تم الموافقه عليھا من قبل ا�دارة بتاريخ ا�قام مجلس ا'دارة ب

  م وخطة إعادة الھيكلة تشتمل على ا'تي :٢٠١٤تمبر سب ٤فق المواھـ  ١٤٣٥
 زيادة رأس المال.  ) أ

 إلغاء رخصه اعادة ا'صدار.  ) ب
 التنفيذية للشركة. فة الوظائف القياديةوكا ھيكلة إدارية وتشتمل تعين الرئيس التنفيذيج)  

 .)الخسائر المتراكمة للشركة من (لتحصيل ديون الشركة والتقليلالتحصيل  منشاء قسإالماليه وتشمل إعادة ھيكلة   ) د
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 

١١  

  
  

  شركة سند للتأمين التعاوني
  )(شركة مساھمة سعودية

  تتمة )قوائم المالية ا$ولية الموجزة (غير مراجعةإيضاحات حول ال
  م٢٠١٥ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  التسعة لفترةلفترة الث*ثة أشھر و 

  
  

  تتمة - استمرارية الشركة
  

 تكون وأن الشركة سوف ا,دارة يتوقع بأن يؤدي ذلك إلى تحسين النتائج الصافية للشركة، فإن مجلس الھيكلة، إعادة ةخط وبمقتض
  .المنظور المستقبل في عملياتھا التشغيلية ا,ستمرار في مواصلة على قادرة

 
 حظر الشركة فقد تم وبالتالي التأمينية، طتھاأنش من أي في جدد مشتركين قبول أي من الشركة السعودي العربي النقد مؤسسة قيدت وقد
 وحتى) ٢٠١٤ سبتمبر ٧( ھـ الموافق١٤٣٥ذو القعدة  ١٢تاريخ  من اعتبارا وذلك أيا كان. تأمين بوليصة أي تجديد أو إصدار من

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

 ).٢٠١٤ سبتمبر ٧( الموافق
 

 بتعليق) ٢٠١٤ بتمبرس ٧( الموافق ١٤٣٥ القعدة ذي ١٢ بتاريخ قرارھا المالية السعودية  السوق ھيئة  أصدرت ذلك، على وعFوة
وبناء ). ٢٠١٤ سبتمبر ٧( الموافق ١٤٣٥ القعدة ذي ١٢ من ابتداء) تداول( السعودية المالية سوق اGوراق في الشركة أسھم تداول

 للقواعد وكما ھو مطلوب وفقا السعودي العربي النقد مؤسسة فيما يتعلق بالقرار الوارد من أوضاعھا تصحيح الشركة على عليه فإن
 أسھم تداول استمرار أو عدم استمرار تعليق في تنظر المالية السعودية  سوف السوق ھيئة فأن وبناء على ذلك . الصلة ذات لوائحوال

 .الشركة
 

 رأس بخصوص زيادة السعودي العربي النقد مؤسسة من مشروطة موافقة على الشركة حصلت ٢٠١٥الربع الثالث من عام  خFل
الواردة في  المتطلبات تلبية على قادرة ستكون أنھا إدارة الشركة ترى). ٢٠١٥ سبتمبر ١( الموافق دةالقع ذي ١٦ بتاريخ  المال

 و المستقبلية العمل وآفاق الشركة، ھيكلة إعادة خطة على وبناء. ٢٠١٥ ديسمبر ٣١ أي المحددة، المھلة ضمن المشروطة الموافقة
 تم إعداد وبالتالي صحيح  فرض ا,ستمرارية أن فإن ا,دارة تعتقد السعودي، عربيال النقد مؤسسة المتنوعة مع والمفاوضات المناقشات

  .ا,ستمرارية مبدأ أساس على المالية القوائم
  
  بيان اSلتزام  )٣-٢

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

حسابات منفصلة لك�ل م�ن عملي�ات الت�أمين وعملي�ات بالشركة  تحتفظ.نظمة التأمين المطبقة في المملكة العربية السعودية،  اً طبق  
ي�رادات والمص�اريف المتعلق�ة بك�ل نش�اط ف�ي الحس�ابات المتعلق�ة بھ�ا، وي�تم المساھمين. يتم تسجيل الموجودات والمطلوبات وا�

  إدارة الشركة ومجلس ا�دارة. قبل لمشتركة لكل نشاط منتحديد واعتماد أسس توزيع المصاريف ا

  

، ويجب أن تقرأ جنبا إلى لوبة في القوائم المالية السنويةإن القوائم المالية ا.ولية الموجزة ' تشمل المعلومات وا�يضاحات المط  
  م .٢٠١٤ديسمبر  ٣١جنب مع القوائم المالية للشركة للسنة المنتھية في 

  
) الض�رورية ك�ي التع�ديdت المتك�ررة العادي�ة بما في ذلكلية الموجزة تعكس كل التعديdت (رة بأن القوائم المالية ا.وتعتقد ا�دا  

  .ھا السنويةلشركة قد ' تكون مؤشراً لنتائج أعمالا.وليةل عملياتال. إن نتائج نتائج العمليات للفترة المعروضة تظھر بعدل
  
  عرض العملية الوظيفية وعملة ال  )٤-٢

تظھرالقوائم المالية ا.ولية الموجزة بالريال السعودي والذي يعتبر العملة الوظيفية للشركة.قربت المبالغ إلى أقرب لایر   
  مالم يرد خdف ذلك. ،سعودي

  
  



 

١٢  

  
  شركة سند للتأمين التعاوني

  )شركة مساھمة سعودية(
  تمةت -  )قوائم المالية ا$ولية الموجزة (غير مراجعةإيضاحات حول ال

  م٢٠١٥ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  التسعة لفترةلفترة الث*ثة أشھر و 
  

  استخدام ا$حكام والتقديرات واSفتراضات المحاسبية في إعداد القوائم المالية ا$ولية الموجزة  )٥-٢
خدام ا'حكام والتقديرات وا�فتراضات يتطلب إعداد القوائم المالية ا.ولية الموجزة، وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية، است  

التي تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات المصرح عنھا وا�فصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة كما في تاريخ 
  القوائم المالية ا.ولية الموجزة ومبالغ ا�يرادات والمصاريف المصرح عنھا للفترة المعروضة. 

'حكام والتقديرات وا�فتراضات وفقاً .فضل المعلومات المتوفرة لcدارة عن ا.حداث والعمليات وبالرغم من إعداد ھذه ا  
الجارية، فإن النتائج الفعلية يمكن أن تختلف عن تلك التقديرات. يتم تقييم التقديرات وا'فتراضات باستمرار وبا'ستناد إلى 

  .حداث المستقبلية والتي يعتقد أنھا معقولة في ظل ھذه الظروف. ، بما في ذلك توقعات اية وعوامل أخرىالخبرة التاريخ
  .تعديلالخdل الفترة التي تم فيھا  يتم إثبات التعديdت على التقديرات المحاسبية  
ات ، أو التعقيد، أو المجا'ت التي تتطلب استخدام التقديرات وا'فتراضالتي تتطلب درجة عالية من الحكم مور.ن اإبالتحديد، ف  

  المھمة إلى القوائم المالية ھي كما يلي: 
  احتياطي ا.قساط غير المكتسبة.  •
  مطالبات تحت التسوية واحتياطيات فنية أخرى.  •
  .ا'نخفاض في قيمة استردادات الخردةو انخفاض الذمم المدينة  •
  انخفاض قيمة ا�ستثمارات المتاحة للبيع.  •

  
 المخاطر  السياسات المحاسبية الھامة وإدارة  - ٣

عداد القوائم المالية ا.ولية الموجزة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم إتتماشى السياسات المحاسبية وإدارة المخاطر المتبعة في   
بإستثناء اتباع المعايير الجديدة والتعديdت ا.خرى التالية على  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١المالية المراجعة للشركة للسنة المنتھية في 

عايير الحالية المذكورة أدناه والتي لم يكن لھا أثر ھام على ھذه القوائم المالية ا.ولية الموجزة للشركة للفترة الحالية أو الم
  السابقة، و' يتوقع بأن ' يكون لھا أثر مالي ھام في الفترات السابقة:

  
  والتعديdت على المعايير الحالية المعايير الجديدة  أ )
  ٣٢تعديdت على معيار المحاسبة الدولي رقم  –والمطلوبات المالية  مقاصة الموجودات -

توضح ھذه التعديdت المقصور بـ "يوجد لديھا حالياً حق نظامي نظام ملزم للمقاصة" وأسس ومعايير آليات السداد غير 
  .الشركةالمتزامة لبيوت المقاصة كي تكون مؤھل �جراء المقاصة. ' يوجد لھذه التعديdت أي أثر على 

  ٣٩تعديdت على معيار المحاسبة الدولي رقم  –تجديد المشتقات وا'ستمرار في محاسبة تغطية المخاطر  -

تنص ھذه التعديdت على ا'ستمرار في محاسبة تغطية المخاطر وذلك عند تجديد المشتقات المخصصة كأداة تغطية 
لى الشركة لعدم إبرامھا أية مشتقات خdل الفترة الحالية مخاطر تفي بشروط معينة. ' يوجد لھذه التعديdت أي أثرث ع

  . أو السابقة

  ٣٦تعديdت على معيار المحاسبة الدولي رقم  –ا�فصاحات المتعلقة بالقيمة العادلة لdسترداد للموجودات غير المالية  -

قياس القيمة العادلة وذلك  – ١٣م تستبعد التعديdت النتائج غير المقصودة للمعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رق
ا�نخفاض في قيمة الموجودات. إضافة إلى ذلك،  – ٣٦بشأن ا�فصاحات المطلوبة بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 

تتطلب ھذه التعديdت ا'فصاح القيمة القابلة لdسترداد ل�صل أو الوحدات المدره للنقدية التي تم بشأنھا إثبات أو عكس 
  .ائر ا'نخفاض خdل الفترةقيمة خس

  

  

  

  
  



 

١٣  

  
  شركة سند للتأمين التعاوني
  )(شركة مساھمة سعودية

  تتمة  - ) قوائم المالية ا$ولية الموجزة (غير مراجعةايضاحات حول ال
  م٢٠١٥ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  التسعة لفترةلفترة الث*ثة أشھر و 

  (المبالغ بالريال السعودي)
  

   غير سارية المفعولالمعايير الصادرة و
 
إضافة على المعايير أعdه، نوضح أدناه بياناً بالمعايير والتفسيرات الصادرة والتي لم يسري مفعولھا بعد حتى تاريخ   

إصدار القوائم الماليه للشركة. تعتزم الشركة إتباع ھذه المعايير ( في حالة إنطباقھا على الشركة ) عند سريان 
م تطبيق المبكر للتعديdت على المعايير الدوليه الخاصة بالتقارير الماليه التي تم نشرھا مفعولھا. قررت الشركة عد

  ويتعين على الشركة ا'لتزام بھا في تواريخ مستقبلية . 
  
  

يعكس المرحلة ا.ولى .عمال مجلس معايير التقارير المالية الدولية من خdل  ٩معيار التقارير المالية الدولية رقم  -
 وينطبق على �٣٩تباع الخاضع للنسخة الصادرة مؤخراً لcفصاح عند استبدال معيار المحاسبة الدولي رقم تاريخ ا

. ھذا المعيار ٣٩التصنيف والقياس للموجودات والمطلوبات المالية كما ھي معروف في معيار المحاسبة الدولي رقم 
 ٩كن التعديdت على معيار التقارير المالية الدولية رقم م ول٢٠١٣يناير  ١يسري مبدئياً للفترات التي تبدأ في أو بعد 

م وتحويل ٢٠١١الصادر في ديسمبر  ٩من تاريخ إفصاحات التحول لمعيار التقارير المالية الدولية رقم  اعتباراملزم 
  م.٢٠١٥يناير  ١تاريخ ا�لزام إلى 

  
(محاسبة  ٩معيار التقارير المالية الدولية رقم م أصدر مجلس التقارير المالية الدولية ٢٠١٣نوفمبر  ١٩إ' أنه في   

ليشمل نماذج  ٩) يعدل معيار التقارير المالية الدولية رقم ٩التحوط والتعديdت على معيار التقارير المالية الدولية رقم 
تقارير المالية تحوط محاسبة عامة جديدة. قرر مجلس التقارير المالية الدولية في اجتماعه في فبراير مؤقتاً أن معيار ال

  م.٢٠١٨ديسمبر  ٣١الدولية قد يكون ملزماً سارياً لمدة سنتين تنتھي في أو بعد 
  

      في أو بعدوتنطبق على الفترة السنوية التي تبدأ  ٢٠١٤-٢٠١٢التحسينات السنوية لمعايير التقارير الماليه الدولية  -
 .م٢٠١٦يناير  ١
  

  .م٢٠١٦يناير  ١ة التي تبدأ أو بعد ) وينطبق على الفترات السنوي١م (التعديdت على معيار المحاسبه الدولي رق -
  

  

  
  



 

١٤  

  شركة سند للتأمين التعاوني
  )(شركة مساھمة سعودية

  تتمة  - ) قوائم المالية ا$ولية الموجزة (غير مراجعةايضاحات حول ال
  م٢٠١٥ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  التسعة لفترةلفترة الث*ثة أشھر و 

  غ بالريال السعودي)(المبال
  
  معام*ت مع الجھات ذات الع*قةال  - ٤

تمثل الجھات ذات العdقة كبار المساھمين وأعضاء مجلس ا�دارة وكبار موظفي ا�دارة بالشركة، وشركات يعتب�ر المس�اھمين 
س عليھ�ا ت�أثيراً ھام�اً م�ن م�اريأو م�دارة بص�ورة مش�تركة أو من قبلھم�بالشركة المالكين الرئيسيين فيھا أو منشآت أخرى مدارة 

بالجھ�ات  اً فيم�ا يل�ي بيان� ه المع�امdت م�ن قب�ل إدارة الش�ركةعلى سياسات التس�عير وش�روط ھ�ذ ةا'تفاق بصوة متبادلتم تقبلھم. 
  ذات العdقة بالشركة:

  
        اسم الجھة ذات العdقة  طبيعة العdقة

% مملوك���ة م���ن قب���ل مس���اھم مؤس���س وتح���ت ا�دارة ١٠
 المشتركة

 شركة كونتننتال السعودية للتأمين 

  
٪ م��ن أس��ھم ش��ركة كونتننت��ال الس��عودية ٩٠مس��اھم يمتل��ك 

 للتأمين وأيضاً لوجود إدارة مشتركة

   
 شركة العقاد لdستثمار

   
 الشركة العربية للبdط - إدارة مشتركة وسيطرة

ش���ركة الل���وازم والخ���دمات الطبي���ة المح���دودة (مي���دي  - 
 سيرف)

 ا.ھلية ل�نظمة المتقدمة المحدودة (ناسكو)الشركة  - 
 الشركة المتحدة للسيارات - 
  

 
  المعام*ت مع الجھات ذات الع*قة  ) أ

  فيما يلي تفاصيل المعامdت الھامة مع الجھات ذات العdقة خdل الفترة:
  

 اسم الجھـــة ذات العdقة

  في المنتھية التسعة أشھرلفترة 
  م٢٠١٥ سبتمبر ٣٠

 )(غير مراجعة

  فيالمنتھية  التسعة أشھرلفترة  
  م٢٠١٤ سبتمبر ٣٠
 مراجعة)غير (

 
إجمالي ا$قساط 

 المكتتبة
إجمالي المطالبات 

  المدفوعة
إجمالي ا.قساط 

 المكتتبة
إجمالي المطالبات 

 المدفوعة

 ١٦٥،٠٠٢ ٥٩٤,٢٧٥  ٨٩,٧٧٤ - شركة العقاد لdستثمار

 ٥٠٧،٧٨٦ ١٦٢,٨٣٦  ٣٩٧،٩٣٨ - الشركة العربية للبdط
  شركة اللوازم والخدمات الطبية

  ١٦٥,٨٨٤ - المحدودة (ميدي سيرف) 

 
٩٠٧،٠٣٣ 

 
١،٠٧٧،١٥٣ 

  الشركة ا.ھلية ل�نظمة المتقدمة

   ٣،٣٩١،٨١٣  ٢٣٥،٧٠١ المحدودة (ناسكو) 

 
٧٥٥،٧٧٧ 

 
٩،١١٧،٩٢٥ 

 ٨،٤٧٢،٤١٨ ١،١٠٤,٦٨٦   ١,٣٤٣,٥٠٦ - الشركة المتحدة للسيارات
  

  
   



 

١٥  

  شركة سند للتأمين التعاوني
  )(شركة مساھمة سعودية

  تتمة  - ) قوائم المالية ا$ولية الموجزة (غير مراجعةايضاحات حول ال
  م٢٠١٥ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  التسعة لفترةلفترة الث*ثة أشھر و 

  (المبالغ بالريال السعودي)
  

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

  اSرصدة مع الجھات ذات الع*قة  ب) 
  

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

  م٢٠١٥ سبتمبر ٣٠ 
 (غير مراجعة)

  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١ 
 (مراجعة)

 ا.قساط المدينة  المطالبات تحت التسوية ا$قساط المدينة اسم الجھـــة ذات العdقة
  المطالبات 

 تسويةتحت ال

 ٨٤،٥٣٧ -   ٣٠،٩١٥ - شركة العقاد لdستثمار
 ٣٩٠،٨١٦ ٣٨٤،٤٥١   ٥٣،٣٨٨  ٣٧٥،٩٥١ الشركة العربية للبdط

شركة اللوازم والخدمات الطبية 
  ٣٣٨،٨٥٨  ٢٦٩,٠٢١ المحدودة (ميدي سيرف)

 
٢٦٨،١٩٥ 

 
٧٦٦،٩٩٨ 

الشركة ا.ھلية ل�نظمة 
  ٤،٦٤٨،٠٨٨ - المتقدمة المحدودة (ناسكو)

 
- 

 
٧،٦٨٠،٦٣٢ 

 ٤،١٢١،٦١٧ -  ٤٨٤،٧٨٨ ٧,٧٠٠   شركة السيارات المتحدة
 ) تعويضات كبار موظفي اMدارة ج

  
كافة أعض�اء مجل�س ا�دارة والم�دراء التنفي�ذيين وغي�ر التنفي�ذيين، وا�دارة العلي�ا. وفم�ا على كبار موظفي ا�دارة للشركة  يشتمل

  فترة:يلي ملخص بتعويضات كبار موظفي ا�دارة لل
 

  
أشھر المنتھية  في  للتسعة
  م٢٠١٥ سبتمبر ٣٠

 (غير مراجعة)

أشھر المنتھية في  للتسعة 
  م٢٠١٤ سبتمبر ٣٠

 (غير مراجعة)
 

  كبار موظفي اMداة 
    ٢،٥٨٦،٠٠٠          ٢،٠٢٤،٠٠٠           رواتب ومزايا قصيرة ا.جل أخرى

    ١٠٥٫٥٧١          ٨٢،٠٣٦            تعويضات نھاية الخدمة 
   اللجنة التنفيذيةاء مجلس اMدارة و أعض

               ٤٦٫٥٠٠               ١،٠٣٢،١٧٥            حضور  تبد'ومكافأت 
    
                  

٢،٧٣٨،٠٧١    ٣،١٣٨،٢١١          
  

   



 

١٦  

  شركة سند للتأمين التعاوني
  )(شركة مساھمة سعودية

  تتمة  - ) لية الموجزة (غير مراجعةقوائم المالية ا$وايضاحات حول ال
  م٢٠١٥ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  التسعة لفترةلفترة الث*ثة أشھر و 

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

  م٢٠١٥ سبتمبر ٣٠ 
 (غر مراجعة)

 
  م٢٠١٤ديسمبر   ٣١

 (مراجعة)
    

  أقساط مدينة
٤١،٧٦٧،٣٤٣  

 
٥٧،٤٢١،٢٧٠ 

 (٣٢،٤١٥،١١٥)  (٢٨,٨٩٢,٩٣٩) المشكوك في تحصيلھا الديون: ا'نخفاض في ناقصاً  
 ٢٥،٠٠٦،١٥٥  ١٢،٨٧٤،٤٠٤ 
  
  

 اMجمالي 
غير مستحقة السداد وغير 

 منخفضة القيمة
مستحقة السداد وغير 

 منخفضة القيمة
مستحقة السداد 
 ومنخفضة القيمة

 م٢٠١٥ سبتمبر ٣٠
 ٢٨,٨٩٢,٩٣٩ ١٢,٨٧٤،٤٠٤ - ٤١،٧٦٧،٣٤٣ (غير مراجعة)

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

تق�وم الش�ركة بتص��نيف أرص�دة ال�ذمم المدين��ة إل�ى (مس�تحقة ومنخفض��ة القيم�ة) وذل��ك عل�ى أس�اس ك��ل حال�ة عل�ى ح��دة. ي�تم إثب��ات 
.ولية. ' تقوم الشركة بالحصول على ضمانات لقاء ا.قساط المدينة. ا'نخفاض في الذمم في قائمة الدخل الشامل لعمليات التأمين ا

  .ينأفراد وشركات غير مصنف حملة وثائق تأمين إن المبالغ "غير المستحقة السداد وغير منخفضة القيمة" مستحقة من
  
   صافي –ذمم معيدي التأمين   - ٦
  

 
  م٢٠١٥ سبتمبر ٣٠

 (غير مراجعة)
 

  م٢٠١٤ديسمبر   ٣١
     (مراجعة)

 ذمـم معيدي التأمين 
٤،١٦٩،٤٥٥  

 
٣،٧٧٦،٥٠٢ 

 (٥٢٩،٣٤٩)  (٥٦٣،٠١٤) المشكوك في تحصيلھا الديون: ا'نخفاض في طرحي
 ٣،٢٤٧،١٥٣  ٣،٦٠٦،٤٤١ 

 

 اMجمالي 
مستحقة السداد وغير 

 منخفضة القيمة
مستحقة السداد ومنخفضة 

     القيمة
 ٥٦٣،٠١٤ ٣،٦٠٦،٤٤١ ٤،١٦٩،٤٥٥ م (غير مراجعة)٢٠١٥ سبتمبر ٣٠
 ٥٢٩،٣٤٩ ٣،٢٤٧،١٥٣ ٣،٧٧٦،٥٠٢ م (مراجعة)٢٠١٤ديسمبر  ٣١

  
  

   



 

١٧  

  شركة سند للتأمين التعاوني
  )(شركة مساھمة سعودية

  تتمة  - ) قوائم المالية ا$ولية الموجزة (غير مراجعةايضاحات حول ال
  م٢٠١٥ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  التسعة لفترةلفترة الث*ثة أشھر و 

  (المبالغ بالريال السعودي)
  
  لمطالبات تحت التسوية واSحتياطيات الفنية ا$خرىحصة معيدي التأمين من   - ٧

 
  م٢٠١٥ سبتمبر ٣٠

 (غير مراجعة)
 الصافي حصة معيدي التأمين اMجمالي 

 ١٨،٦٢٤،٤٥٩ (٣،٧٥١،٣٩٥) ٢٢،٣٧٥،٨٥٤ احتياطي المطالبات تحت التسوية

 ١٠،٩٩٢،٥٨٥ (٢،٤٣١،٩٠٠) ١٣،٤٢٤،٤٨٥ بدة وغير المبلغ عنھا احتياطي المطالبات المتك

 ٢٩،٦١٧،٠٤٤ (٦،١٨٣،٢٩٥) ٣٥،٨٠٠،٣٣٩ مطالبات تحت التسوية واحتياطيات فنية أخرى
  

 
  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١

 (مراجعة)
 الصافي حصة معيدي التأمين ا�جمالي 

 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 العجز في ا.قساطاحتياطي 

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

 
  ســتثمارات إ - ٨

  
  استثمارات متاحة للبيع  
  :المالية المتاحة للبيع من ا�تي تكون ا'ستثمارات في ا.وراقت  

 
  م٢٠١٥ سبتمبر ٣٠

 (غير مراجعة)
  م٢٠١٤ ديسمبر ٣١

 (مراجعة)

 القيمة السوقية القيمة السوقية ةغير محقق مكاسب التكلفة أسعار مدرجة/معلنة
 ٧،٠٤٢،٣١٣ ٧،٠٦٨,٣٢٣ ٤٤٢,٣٢٥ ٦،٦٢٥،٩٩٨ صناديق استثمارية

 ١١،٥٣٧،٦٤٤ ١١،٦٧٥،٠٠٠ ٢,٢٢٥،٠٠٠ ٩،٤٥٠،٠٠٠ ق الصكوك العالمية ودائع صنادي
 ١٧،٦٦٢،١٨٠ ١٣،١٣٩،٢٢٤ (٣،١٧٧،٤٠١) ١٦،٣١٦،٦٢٥ أسھم

 ٣٦،٢٤٢،١٣٧ ٣١،٨٨٢،٥٤٧ (٥١٠،٠٧٦) ٣٢،٣٩٢،٦٢٣ 
     غير مدرجة
 ١،٩٢٣،٠٧٨ ١،٩٢٣،٠٧٨ - ١،٩٢٣،٠٧٨ حقوق ملكية

 ٣٨،١٦٥،٢١٥ ٣٣،٨٠٥،٦٢٥ (٥١٠،٠٧٦) ٣٤،٣١٥,٧٠١ مجموع اSستثمارات المتاحة للبيع 
  

  :ات المتاحة للبيع كا�تيكانت حركة ا'ستثمار

  م٢٠١٥ سبتمبر ٣٠ 
  م٢٠١٤ سبتمبر ٣٠  (غير مراجعة)

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

 ٢،٨٥٤،٢٨٣  (٤،٣٥٩،٥٩٠) التغير في القيمة العادلة

 ٤٦،٩١٤،٦٥٣  ٣٣،٨٠٥,٦٢٥ في نھاية الفترة
  
  
  
  



 

١٨  

  
  شركة سند للتأمين التعاوني
  )(شركة مساھمة سعودية

  تتمة  - ) قوائم المالية ا$ولية الموجزة (غير مراجعةايضاحات حول ال
  م٢٠١٥ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  التسعة لفترةلفترة الث*ثة أشھر و 

  (المبالغ بالريال السعودي)
  
  معلومات القطاعيةال   - ٩
  

ا�دارة قطاع��ات ا.عم��ال بالنس��بة لنش��اطات الش��ركة وموجوداتھ��ا  اعتم��دتماش��ياً م��ع طريق��ة إع��داد التق��ارير الداخلي��ة بالش��ركة، ت  
  ومطلوباتھا وكما ھو مذكور أدناه. ' تتضمن نتائج القطاعات المصاريف العمومية وا�دارية وا�يرادات ا.خرى.

معدات والمدفوعات مق�دماً والموج�ودات ا.خ�رى وأقس�اط الت�أمين المدين�ة وأرص�دة ' تتضمن موجودات القطاعات الممتلكات وال  
  ، وبالتالي تم إدراجھا ضمن الموجودات غير الموزعة.و المستحق من عمليات التامين إعادة التأمين المدينة والنقدية وشبه النقدية

معي�دي الت�أمين  الدائن�ة والمص�اريف المس�تحقة ال�دفع ' تتضمن مطلوبات القطاعات تعويضات نھاية الخدمة للم�وظفين وأرص�دة   
  والمطلوبات ا.خرى.

  يتم ا�بdغ عن الموجودات والمطلوبات غير الموزعة إلى صانع القرار ويتم مراقبتھا على أساس مركزي.  

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



 

١٩  

  سند للتأمين التعاونيشركة 
  )(شركة مساھمة سعودية

  تتمة  - ) قوائم المالية ا$ولية الموجزة (غير مراجعةايضاحات حول ال
  م٢٠١٥ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  التسعة لفترةلفترة الث*ثة أشھر و 

  (المبالغ بالريال السعودي)
  
  

  تتمة  – معلومات القطاعيةال   - ٩
  
  ليات التأمين)   قائمة نتائج عمأ 
  

 (غير مراجعة) م٢٠١٥ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  الث*ثةفترة ل 

 المجموع أخرى ھندسـي بحــري سـيارات طبي 

 (٣٠،١٣٨) -                           ١٢١،٩٨١ - ١،٠٠٧ (١٥٣،١٢٦) إجمالي ا.قساط المكتتبة

  أقساط اعادة تأمين مسندة 
  

(٣٢٨،٢٥٧) (٢،٢٣٠) (١١٩،١٠٩) (٥،٨٧٢) (٣٠٨,٢٣٤) ١٠٧،١٨٨ 

 (٣٥٨،٣٩٥) (٢،٢٣٠) ٢،٨٧٢ (٥،٨٧٢) (٣٠٧،٢٢٧) (٤٥،٩٣٨) صافي ا$قساط المكتتبة 

  صافي التغيرات في ا.قساط غير
 المكتسبة 

٥١٢،٣٤٠ ٨٥،١١٥ ٢٤،٨٠٩ - ٣٥٥،١٦٧ ٤٧،٢٤٩ 

 ١٥٣،٩٤٥ ٨٢،٨٨٥ ٢٧،٦٨١ (٥،٨٧٢) ٤٧،٩٤٠ ١،٣١١ صافي ا$قساط المكتسبة 

 ٢١١،١٣٦ ٣٤،٢٧٣ ١٢٢،٥٣٦ ٦٣،٠٣٤ - (٨،٧٠٧) ة اعادة تأمين مكتسبة عمول

 ٣٦٦،٤٢٧ - - - ٣٦٦،٤٢٧ - إيرادات اكتتاب أخرى

 ٧٣١،٥٠٨ ١١٧،١٥٨ ١٥٠،٢١٧ ٥٧،١٦٢ ٤١٤،٣٦٧ (٧،٣٩٦) إيرادات اSكتتاب 

              المصاريف
 (٢،٣٨٠،٤٥٤) - - - (٢،٢٣٣،١٣٩) (١٤٧،٣١٥) إجمالي المطالبات المدفوعة 

  حصة معيدي التأمين من
 المطالبات المدفوعة 

١٠٢،٧٠٨ - - - - ١٠٢،٧٠٨ 

 (٢،٢٧٧،٧٤٦) - - - (٢،٢٣٣،١٣٩) (٤٤،٦٠٧) صافي المطالبات المدفوعة

  صافي التغيرات في احتياطي
  و المطالبات تحت التسوية 
 ٤،٩٨٠،٧٥٨ (٧،٠٧٧) (٨٥،٨٨٠) ٣٢٣,٣٧٥ ٤،٢٥٨،١٥١ ٤٩٢،١٨٩ ا'حتياطيات الفنية ا'خرى  

 ٢،٧٠٣،٠١٢ (٧،٠٧٧) (٨٥،٨٨٠) ٣٢٣،٣٧٥ ٢,٠٢٥,٠١٢ ٤٤٧،٥٨٢ المتكبدة صافي المطالبات

 (٧٩،٣١١) (٥،٠١٠) (٧٠،٧٩٢) (٣٥،١٤٣) ٢٤،٩٣٢ ٦،٧٠٢ تكاليف اكتتاب وثائق التأمين

 (٤،٥١٨،٣٤٩) (١،٧٥٠،٧٥٩) (١،٣٧٢،٦٩٠) (١،٣٧٦،٦٢٨) (١٧،٤٥٣) (٨١٩) ، صافيمصاريف اكتتاب أخرى

  قيمةا�نخفاض في  مخصص
 (٩٤٩،٤١٦) - - - (٣٩١،١٢٨) (٥٥٨،٢٨٨) والخردةالديون 

 (٢،٨٤٤،٠٦٤) (١،٧٦٢،٨٤٦) (١،٥٢٩،٣٦٢) (١،٠٨٨،٣٩٦) ١،٦٤١،٣٦٣ (١٠٤،٨٢٣) مصاريف اSكتتاب 

           
(عجز) اSكتتاب قبل / فائض 

و اSيرادات  المصاريف اMدارية
 (٢،١١٢،٥٥٦) (١،٦٤٥،٦٨٨) (١،٣٧٩،١٤٥) (١،٠٣١،٢٣٤) ٢،٠٥٥،٧٣٠ (١١٢،٢١٩) اSخرى 

 ٥،٥٩٨      إيرادات غير موزعة 

 (٤،٩٣٦،٦٤٣)      مصاريف غير موزعة  

 (٧،٠٤٣،٦٠١)      عمليات التأمين عجزصافي 

  
  
  



 

٢٠  

  
  شركة سند للتأمين التعاوني
  )(شركة مساھمة سعودية

  تتمة  - ) ةقوائم المالية ا$ولية الموجزة (غير مراجعايضاحات حول ال
   م٢٠١٥ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  التسعة لفترةلفترة الث*ثة أشھر و 

  (المبالغ بالريال السعودي)
  
  

  تتمة  – معلومات القطاعيةال   - ٩
  
  )   قائمة نتائج عمليات التأمينأ 
  

 (غير مراجعة) م٢٠١٥ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  تسعةفترة الل 

 المجموع أخرى ھندسـي بحــري سـيارات طبي 

 ٥٢٣,١٤٠ (٣٦،١٥٦) ٤٥٥،٦١١ ٤٠،٨٣٧ ٢٢٠،٨٥٢ (١٥٨،٠٠٤) إجمالي ا.قساط المكتتبة

 (٢،١٤٥،٥٣٤) (١٧٩،٩١٨) (٥٢٤،٠٩٨) (٥٣٢،٥٩٨) (١،٠١٩،٥٢٣) ١١٠،٦٠٣ أقساط اعادة تأمين مسندة 

 (١,٦٢٢،٣٩٤) (٢١٦،٠٧٤) (٦٨،٤٨٧) (٤٩١،٧٦١) (٧٩٨،٦٧١) (٤٧،٤٠١) صافي ا$قساط المكتتبة 

  صافي التغيرات في ا.قساط غير
 المكتسبة 

١٥،٩١١،٥٤٠ ٧٥٦،٩٨٩ ١١٩،٨٢٨ ٦٩،٣٠٣ ١٣،٩٥٤،١٩٨ ١،٠١١،٢٢٢ 

 ١٤,٢٨٩,١٤٦ ٥٤٠،٩١٥ ٥١،٣٤١ (٤٢٢,٤٥٨) ١٣,١٥٥,٥٢٧ ٩٦٣،٨٢١ صافي ا$قساط المكتسبة 

 ٢،٥٤٦،٩١١ ٤٢٩،٨٢٤ ٥٧٧،٣٣٨ ٩٤١,٥٠٨ - ٥٩٨،٢٤١ عمولة اعادة تأمين مكتسبة 

 ١,٤٨٧،٥٠٦ - - ٢٥ ١،٤٨٧،٤٨١ - إيرادات اكتتاب أخرى

 ١٨،٣٢٣،٥٦٣ ٩٧٠،٧٣٩ ٦٢٨،٦٧٩ ٥١٩،٠٧٥ ١٤,٦٤٣,٠٠٨ ١،٥٦٢,٠٦٢ إجمالي إيرادات اSكتتاب 

              المصاريف
 (٤٤،٦٦٣،٤٥٤) (٤،٢٣٨،٢٣٦) (٣،٤٢٤،٠٧٥) (١،٤٩٦،٣٥٧) (٢٣،٥٥٧،٧٧٧) (١١,٩٤٧,٠٠٩) إجمالي المطالبات المدفوعة 

  معيدي التأمين منحصة 
 ١٢,٢٤٨،٧٤٤ ١٨٤،٠٠٨ ٣،٣١١،٢٣٥ ١،٢٠٥،٦٠٦ ٦٣٠،٣٧٥ ٦,٩١٧،٥٢٠ المطالبات المدفوعة 

 (٣٢,٤١٤,٧١٠) (٤،٠٥٤،٢٢٨) (١١٢،٨٤٠) (٢٩٠،٧٥١) (٢٢،٩٢٧،٤٠٢) (٥،٠٢٩،٤٨٩) صافي المطالبات المدفوعة

  صافي التغيرات في احتياطي
  و المطالبات تحت التسوية 
 نية ا'خرى ا'حتياطيات الف 

٤٣،٨٣٣،١٨٥ ٥،٨٢٩,٧٤٥ ٦٤٧،٤٤١ ١،٢٤٣،٠١٩ ٢٣،٢٦٣،٠٧٥ ١٢،٨٤٩،٩٠٥ 

 ١١،٤١٨،٤٧٥ ١،٧٧٥،٥١٧ ٥٣٤،٦٠١ ٩٥٢،٢٦٨ ٣٣٥،٦٧٣ ٧،٨٢٠،٤١٦ المتكبدة صافي المطالبات

 (٤،١٢٠،٣٢٩)    (٣٩٧،٠٧٤)     (٤٤٦،٢٥٦)      (٥٢٩،٦٤٦) (٢،٥٠٠،٥٦٠)     (٢٤٦،٧٩٣)          تكاليف اكتتاب وثائق التأمين

 (٨،٠٦١،٧٧١)    (٢،٨٥٢،٥٩٠)  (٢،٣٥٨،٠٦٣)   (١،٨٨٢،٧٢٦) (٤٨٠،٧٠٤)        (٤٨٧،٦٨٨) ، صافيمصاريف اكتتاب أخرى

  قيمةمخصص ا�نخفاض في 
 ١،٢١٩،٨١٨       -    -                   -                 (٢٩،٦١٥)  ١،٢٤٩،٤٣٣         والخردةالديون 

 ٤٥٦،١٩٣ (١،٤٧٤،١٤٧)  (٢،٢٦٩،٧١٨)   (١،٤٦٠،١٠٤)  (٢،٦٧٥،٢٠٦)     ٨،٣٣٥،٣٦٨ مصاريف اSكتتاب مجموع 

        
  (عجز) اSكتتاب قبل/ فائض 

  و اSيرادات المصاريف اMدارية 
 اSخرى  

١٨،٧٧٩،٧٥٦ (٥٠٣،٤٠٨)     (١،٦٤١،٠٣٩)   (٩٤١،٠٢٩)     ١١،٩٦٧،٨٠٢ ٩،٨٩٧،٤٣٠ 

  ٦٨،٢٧٥                عة إيرادات غير موز

 (١٥،٢٥٥،٢٢٠)       مصاريف غير موزعة  

 ٣،٥٩٢،٨١١      عمليات التأمين عجزصافي 

  
  

   



 

٢١  

  شركة سند للتأمين التعاوني
  )(شركة مساھمة سعودية

  تتمة  - ) قوائم المالية ا$ولية الموجزة (غير مراجعةايضاحات حول ال
  م٢٠١٥ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  التسعة لفترةلفترة الث*ثة أشھر و 

  (المبالغ بالريال السعودي)
  
  

  تتمة  – معلومات القطاعيةال   - ٩
  

  أ )   قائمة نتائج عمليات التأمين
  

 م (غير مراجعة)٢٠١٤ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  فترة الثdثةل 

 المجموع أخرى ھندسـي بحــري سـيارات طبي 

 ١٢،٤٣٣،٤٣٦ ١،٠٩٦،٣٣١ ٧٦٠،٧٤٩ ٢،٠٠٢،٧٨٢ ٦،١٠٣،٨٨٤ ٢،٤٦٩،٦٩٠ إجمالي ا.قساط المكتتبة

 (٥،٣٢٠،٤٨٥) (٨٢٦،٨٤٦) (٧٣٥،٥٥٨) (١،٥٥٥،٤١٥) (٤٩٣،٢٠٧) (١،٧٠٩،٤٥٩) أقساط اعادة تأمين مسندة 

 ٧،١١٢،٩٥١ ٢٦٩،٤٨٥ ٢٥،١٩١ ٤٤٧،٣٦٧ ٥،٦١٠،٦٧٧ ٧٦٠،٢٣١ صافي ا$قساط المكتتبة 

  صافي التغيرات في ا.قساط غير
 المكتسبة 

٢٨،٠٠٣،٩٢٥ ٥٣٣،٣٠٣ ١١٧،٤١٢ ٤٩٤،٨٠٢ ١٣،٢٨٩،١٩٤ ١٣،٥٦٩،٢١٤ 

 ٣٥،١١٦،٨٧٦ ٨٠٢،٧٨٨ ١٤٢،٦٠٣ ٩٤٢،١٦٩ ١٨،٨٩٩،٨٧١ ١٤،٣٢٩،٤٤٥ صافي ا$قساط المكتسبة 

 ٢،٧٧٨،٣٦٧ ٧١٢،٠٣٨ ٩٣٠،٨٤٦ ٥٤٨،٢١٦ - ٥٨٧،٢٦٧ عمولة اعادة تأمين مكتسبة 

 ٢١،١٤٠ ٣،٠٩٥ ٦٦٠ ١٠،٤٧٠ ٦،٦١٥ ٣٠٠ إيرادات اكتتاب أخرى

 ٣٧،٩١٦،٣٨٣ ١،٥١٧،٩٢١ ١،٠٧٤،١٠٩ ١،٥٠٠،٨٥٥ ١٨،٩٠٦،٤٨٦ ١٤،٩١٧،٠١٢ إجمالي إيرادات اSكتتاب 

              المصاريف

 (٢٥،٣٠٩،٤١١) (٦٢٦،٧١٥) (٢،٠٣٥،٥٣٧) (١،٠٩٩،٨٨٩) (١١،٧٢٦،٥٨٩) (٩،٨٢٠،٦٨١) إجمالي المطالبات المدفوعة 

  حصة معيدي التأمين من
 المدفوعة المطالبات 

٥،٧٦٥،٦١٥ ٤٩٨،١٤٢ ١،٩٦٧،٥١١ ٩٢٩،٢٣٤ ١٤٥،٠٠٠ ٢،٢٢٥،٧٢٨ 

 (١٩،٥٤٣،٧٩٦) (١٢٨،٥٧٣) (٦٨،٠٢٦) (١٧٠،٦٥٥) (١١،٥٨١،٥٨٩) (٧،٥٩٤،٩٥٣) صافي المطالبات المدفوعة

  صافي التغيرات في احتياطي
  و المطالبات تحت التسوية 
 (٦٠٤،٥٤٩) (٣،٠٦٥،٢٨٢) ٣،١٦٧ ٨٦،١٠٨ (١،١٦٣،٧٦٢) ٣،٥٣٥،٢٢٠ ا'حتياطيات الفنية ا'خرى   

 (٢٠،١٤٨،٣٤٥) (٣،١٩٣،٨٥٥) (٦٤،٨٥٩) (٨٤،٥٤٧) (١٢،٧٤٥،٣٥١) (٤،٠٥٩،٧٣٣) المتكبدة صافي المطالبات

 (٥،٢١٥،٥٩٦) (٤٤٤،٧٥٢) (٥٤٩،٨٨٤) (٢٤٦،٥٤٦) (٢،٦٣٤،٥٠١) (١،٣٣٩،٩١٣) تكاليف اكتتاب وثائق التأمين

 (٤٥٢،٧٩٢) (٨،٣٦٣) (٦،٢٧١) (١١،٠٤٩) (٣١٨،٧٢٩) (١٠٨,٣٨٠) ، صافيمصاريف اكتتاب أخرى

  قيمةمخصص ا�نخفاض في 
 (٥،٨٨٤،١٨٩) -- -- -- (٦،٦٥٠،٨١٢) ٧٦٦،٦٢٣ والخردةالديون 

 (٣١،٧٠٠،٩٢٢) (٣،٦٤٦،٩٧٠) (٦٢١،٠١٤) (٣٤٢،١٤٢) (٢٢،٣٤٩،٣٩٣) (٤،٧٤١،٤٠٣) مجموع مصاريف اSكتتاب 

              
  اSكتتاب قبل /(عجز) فائض

  و اSيرادات المصاريف اMدارية 
 ٦،٢١٥،٤٦١ (٢،١٢٩،٠٤٩) ٤٥٣،٠٩٥ ١،١٥٨،٧١٣ (٣،٤٤٢،٩٠٧) ١٠،١٧٥،٦٠٩ اSخرى  

 ٥٧،٥٠٠      إيرادات غير موزعة 

 (٨،٦٧٤،٤٢٩)      مصاريف غير موزعة  

 (٢،٤٠١،٤٦٨)      عمليات التأمين عجزصافي 

  
  

   



 

٢٢  

  شركة سند للتأمين التعاوني
  )مة سعودية(شركة مساھ

  تتمة  - ) قوائم المالية ا$ولية الموجزة (غير مراجعةايضاحات حول ال
  م٢٠١٥ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  التسعة لفترةلفترة الث*ثة أشھر و 

  (المبالغ بالريال السعودي)
  
  

  تتمة  – معلومات القطاعيةال   - ٩
  

  أ )   قائمة نتائج عمليات التأمين
  

 م (غير مراجعة)٢٠١٤ سبتمبر ٣٠المنتھية في  رالتسعة أشھفترة ل 

 المجموع أخرى ھندسـي بحــري سـيارات طبي 

 ١٢١،٥٣٠،٢٤٩ ٩،٨٣٩،٧٩٨ ٩،٤٣٧،٧٥٠ ١٥،٣٨٨،٧٦٦ ٦١،٣٨١،٤٧٨ ٢٥،٤٨٢،٤٥٧ إجمالي ا.قساط المكتتبة

 (٤٩،٨٦٢،٠٤٤) (٧،٤٤٩,٦٩٣) (٩،٠٧١،٧١٥) (١٢،٥٤٨،٧٢٤) (١،٩٦٧،٢٠٧) (١٨،٨٢٤،٧٠٥) أقساط اعادة تأمين مسندة 

 ٧١،٦٦٨،٢٠٥  ٢،٣٩٠،١٠٥    ٣٦٦،٠٣٥       ٢،٨٤٠،٠٤٢     ٥٩،٤١٤،٢٧١    ٦،٦٥٧،٧٥٢ صافي ا$قساط المكتتبة 

  صافي التغيرات في ا.قساط غير
 المكتسبة 

٤٢،١٩٣،٣٠٣ ٧٢،٢٤٦    (٦٠١،١٥٦)    ٣١٢،٧٣٢    (٢٦٠،٣٦٧)  ٤٢،٦٦٩،٨٤٨ 

 ١١٣،٨٦١،٥٠٨ ٢،٤٦٢،٣٥١  (٢٣٥،١٢١)     ٣،١٥٢،٧٧٤    ٥٩،١٥٣،٩٠٤    ٤٩,٣٢٧،٦٠٠   صافي ا$قساط المكتسبة 

 ١١،٣٣٥،٠٣٤  ٢،٢٠٨،٣٥٦    ٢،٧٠٧،٣١٨   ٤،٠٩١،٦٦٢       -                    ٢،٣٢٧،٦٩٨    عمولة اعادة تأمين مكتسبة 

 ١٢١،١٥٥ ٢٢،٤٥٠         ٣،٣٩٠           ٤١،١٠٥           ٤٨،١١٠           ٦،١٠٠            إيرادات اكتتاب أخرى

 ١٢٥،٣١٧،٦٩٧  ٤،٦٩٣،١٥٧    ٢،٤٧٥،٥٨٧    ٧،٢٨٥،٥٤١    ٥٩،٢٠٢،٠١٤    ٥١،٦٦١،٣٩٨   إجمالي إيرادات اSكتتاب 

              المصاريف

 (٩١،٦٦١،٨٥٥) (٢،٢٩٨،٣٨١) (١٠،٨٨٢،٤٣٦) (٤،٣٦١،٥٧٤)    (٤٦،٤٩٥،٢٥٤) (٢٧٫٦٢٤,٢١٠) إجمالي المطالبات المدفوعة 

  حصة معيدي التأمين من
  ١٩،٢٧٣،٣٣٨    ١،٩٤٠،٠٥٦  ١٠،٣٥٠،٨٧٠   ٣،٣٢١،٧٣٨       ١٤٥،٠٠٠                ٣،٥١٥،٦٧٤    المطالبات المدفوعة 

 (٧٢،٣٨٨،٥١٧) (٣٥٨،٣٢٥)    (٥٣١،٥٦٦)    (١،٠٣٩،٨٣٦)    (٤٦،٣٥٠،٢٥٤) (٢٤،١٠٨،٥٣٦) صافي المطالبات المدفوعة

  في التغيرات في احتياطيصا
  و المطالبات تحت التسوية 
 (٧،٣٩٤،٠٩٨) (٣،١٣٢،٩٥٠) ٣١٥،٥١٧ ٩٣،٦٧٣ (٣،٦٨٦،٦٦٧) (٩٨٣،٦٧١) ا'حتياطيات الفنية ا'خرى   

 (٧٩،٧٨٢،٦١٥) (٣،٤٩١،٢٧٥) (٢١٦،٠٤٩)    (٩٤٦،١٦٣)     (٥٠،٠٣٦،٩٢١) (٢٥،٠٩٢،٢٠٧) المتكبدة صافي المطالبات

 (١٧،٥١٨،٣٦٦) (١،٣٥٣،٤١٦) (١،٥٧٨،٤٨٩) (٢،٠٢٠،٨٩٤)   (٧،٨٩٢،٠٨١)  (٤،٦٧٣،٤٨٦)  وثائق التأمينتكاليف اكتتاب 

 (٤،٥٤٣،٦٠٧)   (٣٤٢،٦٨٥)    (٥٠١،٩٤٥)    (٦٣٩،٨٤٥)     (٢،٠٧١،٣٦٩)  (٩٨٧،٧٦٣)      ، صافيمصاريف اكتتاب أخرى

  قيمةمخصص ا�نخفاض في 
 (١٧،٩٨٢،٦١٩)   --                  --                   --               (١٥,٩٧٧،٣٦١)  (٢،٠٠٥،٢٥٨)   والخردةالديون 

 (١١٩،٨٢٧،٢٠٧) (٥،١٨٧،٣٧٦) (٢،٢٩٦،٤٨٣) (٣،٦٠٦،٩٠٢)  (٧٥،٩٧٧،٧٣٢) (٣٢،٧٥٨،٧١٤) مجموع مصاريف اSكتتاب 

              
  (عجز) اSكتتاب قبل/ فائض 

  و اSيرادات المصاريف اMدارية 
 S٥،٤٩٠،٤٩٠      (٤٩٤،٢١٩)   ١٧٩،١٠٤       ٣،٦٧٨،٦٣٩    (١٦،٧٧٥،٧١٨) ١٨،٩٠٢،٦٨٤  خرى ا  

  ١٨٧،٢٤٨           إيرادات غير موزعة 

 (٣١،٣١٧،١٤٠)      مصاريف غير موزعة  

 (٢٥،٦٣٩،٤٠٢)       عمليات التأمين عجزصافي 

  



 

٢٣  

  شركة سند للتأمين التعاوني
  )(شركة مساھمة سعودية

  تتمة  - ) قوائم المالية ا$ولية الموجزة (غير مراجعةيضاحات حول الإ
  م٢٠١٥ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  التسعة لفترةلفترة الث*ثة أشھر و 

  (المبالغ بالريال السعودي)
  
  تتمة –معلومات القطاعية ال   - ٩
  
  موجودات ومطلوبات عمليات التأمين  ب)
 

  م٢٠١٥ سبتمبر ٣٠كما في  
 مراجعة) (غير

 المجموع أخرى ھندسـي بحــري سـيارات طبي 

       موجودات عمليات التأمين

حصة معيدي التأمين من ا.قساط غير 

 المكتسبة
-  -  -  ١،١٨١،٨٥١  ١٣٤،٤١٥  ١،٠٤٧،٤٣٦  

حصة معيدي التأمين من ا'حتياطيات 

 الفنية
٦،١٨٣,٢٩٥ ٣٣٨،٤٤٥ ٢،٥٠٠،٣٤٧ ٣٣٨،١٧٩ ١،٥٣٥،٦٢٥ ١،٤٧٠،٦٩٩ 

  ٢١٢،١٢٨         ٤٧،٦٧٣         ١٦٢،٣٧٣            -             ٢،٠٨٢             -               تكاليف اكتتاب مؤجلة

 ٧،٥٧٧،٢٧٤ ٥٢٠،٥٣٣ ٣،٧١٠،١٥٦ ٣٣٨،١٧٩ ١،٥٣٧،٧٠٧ ١،٤٧٠،٦٩٩ موجودات موزعة 

 ٧٠،٤٣٤،٤١٥      موجودات غير موزعة

 ٧٨،٠١١،٦٨٩      لتأمينمجموع موجودات عمليات ا

        

       مطلوبات عمليات التأمين 

         -              -                   -               احتياطي أقساط غير مكتسبة
١،٤٥٢،٥٤٠     ٣٤٨،٠٤٤       ١،١٠٤،٤٩٦  

ات يمطالبات تحت التسوية واحتياط

 فنية أخرى

 
٤،٤٣٢،١٤٧ 

 
٢٧،١٨٤،٧٤٤ 

 
٥٠٠،٧٥١ 

 
٢،٨٣٩،٢٧٩ 

 
٨٤٣،٤١٨ 

 
٣٥،٨٠٠،٣٣٩ 

حصة معيدي التأمين من مصاريف 

 ا'كتتاب المؤجلة
              -                   -              -            ٣٢٦،٥٤٢        ٣٦،١٢٥         ٢٩٠،٤١٧  

 ٣٧،٥٧٩،٤٢١ ١،٢٢٧،٥٨٧ ٤،٢٣٤،١٩٢ ٥٠٠،٧٥١ ٢٧،١٨٤،٧٤٤ ٤،٤٣٢،١٤٧ مطلوبات  موزعة 

 ٤٠،٤٣٢،٢٦٨      مطلوبات غير موزعة

 ٧٨،٠١١،٦٨٩      مجموع مطلوبات عمليات التأمين 
  



 

٢٤  

  شركة سند للتأمين التعاوني
  )ة مساھمة سعوديةشرك(

  تتمة  - ايضاحات حول القوائم المالية ا$ولية الموجزة ( غير مراجعة ) 
   م٢٠١٥ سبتمبر ٣٠في  أشھر المنتھية التسعة لفترةلفترة الث*ثة أشھر و 

  (المبالغ بالريال السعودي)
  
  تتمة –معلومات القطاعية ال   - ٩
  

 تتمة  –موجودات ومطلوبات عمليات التأمين   ب)
  
 

 
  م٢٠١٤ديسمبر  ٣١كما في 

 (مراجعة)
 المجموع أخرى ھندسـي بحــري سـيارات طبي 

       موجودات عمليات التأمين

ساط حصة معيدي التأمين من ا.ق
 ٦،٩٣٨،٦٩٦ ١،٦٠٢،٠٢٧ ٢،٨٠٨،٥٩٥ ١٦٨،٥٥٣ -- ٢،٣٥٩،٥٢١ غير المكتسبة

حصة معيدي التأمين ا'حتياطيات 
 ٢٠،٩٢٩،٩٧١ ٢،٠٥٠،٤٨١ ٦،٤٧٦،٢١٩ ٢،٢٢٩،٣٦٢ ٢،٠٠٥،٧٩٠ ٨،١٦٨،١١٩ 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
ات يمطالبات تحت التسوية واحتياط

 ٩٤،٣٨٠،٢٠٠ ٨،٣٨٥،٢٠١ ٧،٤٦٢،٥٩١ ٣،٦٣٤،٩٥٢ ٥٠،٩١٧،٩٨٤ ٢٣،٩٧٩،٤٧٢ فنية أخرى

 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 



 

٢٥  

  شركة سند للتأمين التعاوني
  )(شركة مساھمة سعودية

  تتمة  - ) قوائم المالية ا$ولية الموجزة (غير مراجعةايضاحات حول ال
  م٢٠١٥ مبرسبت ٣٠أشھر المنتھية في  التسعة لفترةلفترة الث*ثة أشھر و 

  (المبالغ بالريال السعودي)
  

  العادلة لtدوات المالية ةالقيم     - ١٠
  

  .عادلة بتاريخ كل قائمة مركز ماليتقوم الشركة بقياس ا.دوات المالية والموجودات غير المالية بالقيمة ال  
لوبات ما بموجب معادل�ة نظامي�ة تم�ت ب�ين عند بيع أصل ما أو دفعة عند تحويل مط استdمهالقيمة العادلة ھي السعر الذي سيتم   

أن معامل�ة بي�ع الموج�ودات أو تحوي�ل المطلوب�ات  بافتراضيحدد قياس القيمة العادلة  .في السوق بتاريخ القياس متعاملةأطراف 
  قد تمت إما:

  
 السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات أوفي  -
 ائدة للموجودات والمطلوبات.حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر ا.سواق ف في -
 

  إن السوق الرئيسي أو السوق ا.كثر فائدة يجب أن يكون قابلة للوصول إليھا من قبل الشركة.   
تق��اس القيم��ة العادل��ة للموج��ودات أو المطلوب��ات ب��إفتراض أن المتع��املين ف��ي الس��وق سيس��تفيدون عن��د تس��عير الموج��ودات أو   

  .مصالحھم ا'قتصادية المطلوبات وأنھم يسعون لتحقيق أفضل
  

يأخذ قياس القيمة العادلة للموجودات غير المتداولة بعين ا'عتبار مقدرة المتعاملين في السوق على تحقي�ق من�افع اقتص�ادية ع�ن   
عاملة في أس�واق أخ�رى يمكنھ�ا اس�تخدام عل�ى نح�و تطريق ا'ستخدام ا.مثل ول�صل وبأقصى قدر يمكن أو بيعه إلى اطراف م

  قصى حد ممكن. أمثل وبأ
  

تستخدم الشركة طرق التقويم المdئمة وفقاً للظروف وتتوفر بشأنھا بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة اس�تخدام الم�دخdت   
  القابلة للمdحظة ذات العdقة، وتقليل استخدام المدخdت غير القابلة للمdحظة.

  
قياس�ھا بالقيم�ة العادل�ة أو ا'فص�اح عنھ�ا ف�ي الق�وائم المالي�ة ض�من التسلس�ل  تم تص�نيف كاف�ة الموج�ودات والمطلوب�ات الت�ي ت�م  

  لقياس القيمة العادلة ككل:الھرمي للقيمة العادلة، طبقاً لما ھو مبين أدناه، على أساس مدخdت المستوى ا.دنى الھامة 
  

 .بات مماثلةا.سعار المتداولة (بدون تعديل) في سوق نشط لموجودات ومطلو - المستوى ا.ول �

 - المستوى الثاني �
لھا  –الھامة لقياس القيمة العادلة  –طرق تقويم تعتبر مدخdت المستوى ا.دنى 

 .قابلة للمdحظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة

 - المستوى الثالث �
لھا  –الھامة لقياس القيمة العادلة  –طرق تقويم تعتبر مدخdت المستوى ا.دنى 

 .ةغير قابلة للمdحظ

بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إثباتھا في القوائم المالية على نحو متكرر، تقوم الشركة بالتأكد فيما إذا تمت التحويdت 
بين مستويات التسلسل الھرمي وذلك بإعادة تقويم التصنيف (على أساس مدخdت الحد ا.دنى الھامة  لقياس القيمة العادلة ككل) 

  ترة مالية.في نھاية كل ف
  

بتحديد فئة الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخص�ائص ومخ�اطر  الشركةولغرض ا'فصاح عن القيمة العادلة، تقوم 
  الموجودات والمطلوبات ومستويات قياس القيمة العادلة المذكورة أعdه.

  
ح�و متك�رر وغي�ر متك�رر مث�ل الموج�ودات المع�دة تقوم إدارة الشركة بتحديد السياسات وا�جراءات لقياس القيمة العادل�ة عل�ى ن

للتوزيع في العمليات المتوقفة. يقوم خبراء تقويم خارجيين بتقويم الموجودات الھامة مثل العقارات والموج�ودات المالي�ة المتاح�ة 
  للبيع والمطلوبات الھامة مثل العوض المحتمل.

   



 

٢٦  

  شركة سند للتأمين التعاوني
  )(شركة مساھمة سعودية

  تتمة  - ) (غير مراجعةحات حول القوائم المالية ا$ولية الموجزة ايضا
   م٢٠١٥ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  التسعة لفترةلفترة الث*ثة أشھر و 

  (المبالغ بالريال السعودي)
  

  تتمة - العادلة لtدوات المالية ةالقيم     - ١٠
  

ھاية الفترة المالية حسب مس�توى التسلس�ل الھرم�ي للقيمةالعادل�ة الت�ي ي�تم يحلل الجدول أدناه ا.دوات المالية التي تم قياسھا في ن
  تصنيفھا في قياس القيمة العادلة:

  م٢٠١٥ سبتمبر ٣٠ 

 المجموع ٣المستوى  ٢المستوى  ١المستوى  

     استثمارات متداولة

 ١٣،١٣٩،٢٢٤ -- -- ١٣،١٣٩،٢٢٤ أســـــھم

 ١٨،٧٤٣,٣٢٣ -- ١٨،٧٤٣,٣٢٣ -- أخرى متداولة استثمارات

 ١،٩٢٣،٠٧٨ ١،٩٢٣،٠٧٨ -- -- غير متداولة أسھم

 ٣٣،٨٠٥,٦٢٥ ١،٩٢٣،٠٧٨ ١٨،٧٤٣,٣٢٣ ١٣،١٣٩،٢٢٤ 

  
  م٢٠١٤ ديسمبر ٣١ 
 المجموع ٣المستوى  ٢المستوى  ١المستوى  
     استثمارات متداولة

 ١٧،٦٦٢،١٨٠ - - ١٧،٦٦٢،١٨٠ أســـــھم

 ١٨،٥٧٩،٩٥٧ - ١٨،٥٧٩,٩٥٧ - أخرى متداولة استثمارات

 ١،٩٢٣،٠٧٨ ١،٩٢٣،٠٧٨ - - أسھم غير متداولة

 ٣٨،١٦٥،٢١٥ ١،٩٢٣،٠٧٨ ١٨،٥٧٩،٩٥٧ ١٧،٦٢٢،١٨٠ 

  
  المطلوبات واSلتزامات المحتملة  - ١١

  
  أ ) اSجراءات وا$نظمة القانونية      

عملي�ا التنب�ؤ أو  م�ن الممك�ن ادية. وفي حين أن�ه ل�يسالتأمين وتخضع �جراءات قانونية في سياق ا.عمال ا'عتي قطاع تعمل الشركة في 
عتق�د أن مث�ل ھ�ذه ا�ج�راءات (بم�ا ف�ي ذل�ك ال�دعاوى) ت، ا�دارة ' ال�دعوى وتحديد النتائج النھائية لجميع ا�جراءات القانونية العالقة أو 

  سيكون له تأثير جوھري على نتائجھا ومركزھا المالي
  

  ب)التزامات رأسمالية      

ع�ات اتفاقي�ة دفعام�ا. وق�د نص�ت  ١٥لم�دة  ٢٠١٤م�ارس  ٢٠العتيب�ي ف�ي حمدي ثغلي مس�اير السادة كة قد دخلت في عقد إيجار مع الشر
ملي�ون  ٤٩٫٧٪ ك�ل خم�س س�نوات. بل�غ ا'تف�اق ١٠، وارتف�اع ىل�ول�للدفعة امdيين لایر  ٣تدفع في بداية كل سنة ابتداء من  أنا�يجار 

  لایر سعودي.
  

  قوائم المالية ا$ولية الموجزةاعتماد ال ١٢

  .ـھ١٤٣٧ محرم ٠٥م الموافق ٢٠١٥ أكتوبر ١٨تم اعتماد القوائم المالية ا.ولية الموجزة من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ   

  

  
 


