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 شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني

 ()شركة مساهمة سعودية

 (قوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعةإيضاحات حول ال

 م1325يونيو  03في  المنتهيةة أشهر ستال لفترة

 

 التنظيم واألنشطة الرئيسية  - 2

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

م(. الشركة مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم 2007يونيو  10هـ )الموافق 1428جمادى الثاني 

 م(. 2007يوليو  8هـ )الموافق 1428جمادى الثاني  21بتاريخ  1010215403

ل التأمين وإعادة التأمين واألنشطة ذات العالقة في المملكة العربية السعودية. وقد تم إدراج أسهم الشركة في تقوم الشركة بأعما

 م.2007يوليو  21سوق األسهم السعودية بتاريخ 

 

القوائم . إن هذه المملكة العربية السعودية -  11417الرياض  -في مركز دارين بشارع األحساء للشركة الرئيسي  المركزيقع  

 (. الفترة) م2015يونيو  10م حتى 2015يناير  1المالية األولية الموجزة تغطي الفترة من 

 

 أسس اإلعــداد - 1

 أسس القياس (1-2

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

 .   العادلة

 

 استمرارية الشركة (1-1

قبل مؤسسة النقد العربي  هامش المالءة المالية للشركة أقل من الحد المنصوص عليه من كان، م2015 يوينو 10كما في 

 .)"المؤسسة"( السعودي

 

مليون  161.4بلغت الخسائر المتراكمة ونتيجة لذلك،  ،مليون لاير سعودي خالل الفترة 6.8ربح قدره الشركة صافي  حققت

( من نظام الشركات السعودي إنه في حالة زيادة الخسائر 148من رأس المال. وتنص المادة ) ٪80.7تمثل التي لاير سعودي، و

 من رأس المال بأن يقوم مجلس اإلدارة بدعوة الجمعية العمومية غير العادية لالنعقاد وذلك للنظر في هذا الحال. ٪75عن 

 .وبتاريخ اعتماد هذه القوائم المالية األولية الموجزة، لم يتم توجيه الدعوة لعقد مثل هذا االجتماع حيث أن الدعوة قيد التنفيذ

  

 4)الموافق  1415ذي القعدة  3مجلس في الأعلن مجلس اإلدارة خطة إعادة الهيكلة للمساهمين التي تمت الموافقة عليها من قبل 

 :مل خطة إعادة الهيكلة التالية(. وتش2014سبتمبر 

 أ( زيادة رأس المال

 ب( إلغاء ترخيص إعادة التأمين

 ج( إعادة الهيكلة اإلدارية بما في ذلك تعيين رئيس تنفيذي وجميع المناصب القيادية الشاغرة في الشركة.

 سائر المتراكمة للشركة.ديون الشركة وتقليل الخ تحصيلل تحصيلد( إعادة الهيكلة المالية بما في ذلك إنشاء قسم 

 

لشركة، وسوف تكون قادرة على مواصلة اأنه سيكون هناك تحسن في نتائج  سالمجليتوقع خطة إعادة الهيكلة،  بناءا على

لشركة من قبول مشتركين جدد في أي من أنشطتها امؤسسة النقد العربي السعودي  منعت وقد .قريبعملياتها في المستقبل ال

سبتمبر  7الموافق )هــ 1415ذو القعدة  12التأمينية، وبالتالي، منع إصدار أو تجديد أي بوليصة تأمين على اإلطالق اعتبارا من 

د العربي مؤسسة النقوجهت وضعها.  صححتر قرار من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي أن الشركة قد و( حتى صدم2014

ذي القعدة  12لشركة لتسوية ودفع جميع المطالبات والتعويضات الناشئة عن وثائق التأمين الصادرة قبل ايضا أالسعودي 

 (.م2014سبتمبر  7الموافق ) هــ1415
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 شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني

 (شركة مساهمة سعودية)

 تتمة - (الموجزة )غير مراجعةقوائم المالية األولية إيضاحات حول ال

 م1325يونيو  03ة أشهر المنتهية في ستلفترة ال

 

 أسس اإلعــداد - 1
 

 )تتمة( استمرارية الشركة (1-1

( بتعليق م2014سبتمبر  7الموافق ) هــ1415ذي القعدة  12في  قراره وعالوة على ذلك، أصدر مجلس هيئة سوق المال
( م2014سبتمبر  7الموافق ) هــ1415ذي القعدة  12)تداول( ابتداء من  أسهم الشركة في السوق المالي السعودي في تداولال

تصحيح موقفها بالشركة  و لتقوم ،ي نوع من وثائق التأمينمن إصدار أو تجديد أ لمنعهاحتى تفصح الشركة عن األثر المالي 
و بناء على ربي السعودي على النحو المطلوب وفقا للقواعد واللوائح ذات الصلة. قرار الوارد من مؤسسة النقد العالفيما يتعلق ب

 وقف تعليق تداول أسهم الشركة.تستمر أو تس تما إذا كان ذلك سوف تقوم هيئة سوق المال في النظر في
 

مؤسسة النقد العربي المحتملة في المستقبل والنقاشات والمفاوضات مع  التجارية واألعمال بناءاً على خطة إعادة الهيكلة
، تعتقد إدارة الشركة أن الشركة قائمة على فرض اإلستمرارية وبالتالي تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة السعودي

  وفقاً لمبدأ االستمرارية.
 

 بيان االلتزام (1-0

 التقارير المالية األولية. - (14األولية الموجزة للشركة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي )تم إعداد القوائم المالية  

حسابات منفصلة لكل من عمليات التأمين وعمليات بالشركة  تحتفظألنظمة التأمين المطبقة في المملكة العربية السعودية،  اً طبق 
المصاريف المتعلقة بكل نشاط في الحسابات المتعلقة بها، ويتم يرادات والمساهمين. يتم تسجيل الموجودات والمطلوبات واإل

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

رأ جنبا إلىى إن القوائم المالية األولية الموجزة ال تشمل المعلومات واإليضاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية، ويجب أن تق
 .م2014ديسمبر  11جنب مع القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 

 
التعىديالت المتكىررة العاديىة( الضىرورية كىي  بما في ذلكتعتقد اإلدارة بأن القوائم المالية األولية الموجزة تعكس كل التعديالت ) 

 لشركة قد ال تكون مؤشراً لنتائج أعمالها السنوية.ل األولية اتعمليالتظهر 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

 

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

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

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

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

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

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

 ، بما في ذلك توقعات األحداث المستقبلية والتي يعتقد أنها معقولة في ظل هذه الظروف. ية وعوامل أخرىالخبرة التاريخ

 .تعديلالخالل الفترة التي تم فيها  التقديرات المحاسبية يتم إثبات التعديالت على 

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

 المهمة إلى القوائم المالية هي كما يلي: 

 احتياطي األقساط غير المكتسبة. •

 تحت التسوية واحتياطيات فنية أخرى.مطالبات  •

 .االنخفاض في القيمة لقاء استردادات الخردةو انخفاض الذمم المدينة •

 انخفاض قيمة اإلستثمارات المتاحة للبيع. •
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 شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني

 ()شركة مساهمة سعودية

 تتمة  -( مراجعةقوائم المالية األولية الموجزة )غير ايضاحات حول ال

 م1325يونيو  03ة أشهر المنتهية في ستلفترة ال

 )المبالغ بالريال السعودي(

 

  السياسات المحاسبية الهامة وإدارة المخاطر - 0

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

بإستثناء اتباع المعايير الجديدة والتعديالت األخرى التالية على  م2014ديسمبر  11المالية المراجعة للشركة للسنة المنتهية في 

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

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

 والتعديالت على المعايير الحالية المعايير الجديدة أ (

 12تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  –مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية  -

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

 المتزامة لبيوت المقاصة كي تكون مؤهل إلجراء المقاصة. ال يوجد لهذه التعديالت أي أثر على الشركة.

 13يالت على معيار المحاسبة الدولي رقم تعد –تجديد المشتقات واالستمرار في محاسبة تغطية المخاطر  -

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

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

 ة. أو السابق

 16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  –اإلفصاحات المتعلقة بالقيمة العادلة لالسترداد للموجودات غير المالية  -

قياس القيمة العادلة وذلك  – 11تستبعد التعديالت النتائج غير المقصودة للمعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم 

اإلنخفاض في قيمة الموجودات. إضافة إلى ذلك،  – 16عيار المحاسبة الدولي رقم بشأن اإلفصاحات المطلوبة بموجب م

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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 التعاونيشركة سند للتأمين وإعادة التأمين 

 ()شركة مساهمة سعودية

 تتمة  -( قوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعةايضاحات حول ال

 م1325يونيو  03ة أشهر المنتهية في ستلفترة ال

 )المبالغ بالريال السعودي(

 

 المعامالت مع الجهات ذات العالقة - 4

تمثل الجهات ذات العالقة كبار المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة بالشركة، وشركات يعتبىر المسىاهمين 

مىارس عليهىا تىأثيراً هامىاً مىن يأو مىدارة بصىورة مشىتركة أو من قبلهمىبالشركة المالكين الرئيسيين فيها أو منشآت أخرى مدارة 

 على سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة الشركة. ةاالتفاق بصوة متبادلتم تقبلهم. 

 

 بالجهات ذات العالقة بالشركة: اً فيما يلي بيان

 

 اسم الجهة ذات العالقة  طبيعة العالقة
     

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

 

من أسهم شركة كونتننتىال السىعودية للتىأمين ٪ 30مساهم يمتلك 

 وأيضاً لوجود إدارة مشتركة

- 

 

 شركة العقاد لالستثمار

   

 الشركة العربية للبالط - إدارة مشتركة وسيطرة

شىىىركة اللىىىوازم والخىىىدمات الطبيىىىة المحىىىدودة )ميىىىدي  - 

 سيرف(

 الشركة األهلية لألنظمة المتقدمة المحدودة )ناسكو( - 

 الشركة المتحدة للسيارات - 

 
 

 المعامالت مع الجهات ذات العالقة ( أ

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

 

 في شهر المنتهيةأة لفترة الست

 م1325يونيو  03

 )غير مراجعة(

 فيالمنتهية  ة أشهرلفترة الست 

 م2014 يونيو10

 مراجعة(غير )

 
األقساط إجمالي 

 المكتتبة

إجمالي المطالبات 

  المدفوعة

إجمالي األقساط 

 المكتتبة

إجمالي المطالبات 

 المدفوعة

 7,418 584,842  202,293 - شركة العقاد لالستثمار

 281,646 163,432  397,938 - الشركة العربية للبالط

شركة اللوازم والخدمات الطبية المحدودة )ميدي 

  165,795 - سيرف(
 

785,909 
 

591,028 

 الشركة األهلية لألنظمة المتقدمة

  3,391,813 235,701 المحدودة )ناسكو( 
 

539,032 
 

6,487,129 

 6,633,392 1,104,386  1,247,304 - الشركة المتحدة للسيارات
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 شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني

 ()شركة مساهمة سعودية

 تتمة  -( المالية األولية الموجزة )غير مراجعةقوائم ايضاحات حول ال

 م1325يونيو  03ة أشهر المنتهية في ستلفترة ال

 )المبالغ بالريال السعودي(
 

 تتمة  –المعامالت مع الجهات ذات العالقة   - 4

 ب(   االرصدة مع الجهات ذات العالقة
 

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

 م1325يونيو  03 

 )غير مراجعة(

 م2014ديسمبر  11 

 )مراجعة(

 األقساط المدينة اسم الجهـــة ذات العالقة

المطالبات تحت 

 األقساط المدينة  التسوية

المطالبات تحت 

 التسوية

 84,537 -   48,763  273,506 شركة العقاد لالستثمار

 390,816 384,451   53,388  375,951 الشركة العربية للبالط

شركة اللوازم والخدمات الطبية المحدودة )ميدي 

  340,684  268,195 سيرف(
 

268,195 
 

766,998 
الشركة األهلية لألنظمة المتقدمة المحدودة 

  5,643,521 - )ناسكو(
 

- 
 

7,680,632 

 

 تعويضات كبار موظفي اإلدارة   (ج

 

كافة أعضىاء مجلىس اإلدارة والمىدراء التنفيىذيين وغيىر التنفيىذيين، واإلدارة العليىا. وفمىا على كبار موظفي اإلدارة للشركة  يشتمل

 يلي ملخص بتعويضات كبار موظفي اإلدارة للفترة:
 

  
 ة أشهر المنتهية  فيستلل

 م1325يونيو  03 

 )غير مراجعة(

 أشهر المنتهية فية ستلل 

 م2014 يونيو 10 

 )غير مراجعة(

 2,210,500  1,129,904  رواتب ومزايا قصيرة األجل أخرى

 203,000  46,494  تعويضات نهاية الخدمة

  1,176,398  2,413,500 
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 شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني

 ()شركة مساهمة سعودية

 تتمة  -( قوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعةالايضاحات حول 

 م1325يونيو  03ة أشهر المنتهية في ستلفترة ال

 )المبالغ بالريال السعودي(

 

 ، صافي األقساط المدينة - 5

 

 
 م1325يونيو  03

 )غر مراجعة(
 

 م2014ديسمبر   11

 )مراجعة(

    

 57,421,270  42,808,126 أقساط مدينة

 (32,415,115)  (28,168,134) المشكوك في تحصيلها الديون: االنخفاض في ناقصاً  

 14,639,992  25,006,155 

 

 

 اإلجمالي 
غير مستحقة السداد 

 وغير منخفضة القيمة

مستحقة السداد وغير 

 منخفضة القيمة

مستحقة السداد 

 ومنخفضة القيمة

 28,168,134 14,639,992 - 42,808,126 )غير مراجعة( م1325يونيو  03
 32,415,115 23,941,269 1,064,886 57,421,270 م )مراجعة(2014ديسمبر  11

 
تقوم الشركة بتصنيف أرصدة الذمم المدينة إلى )مستحقة ومنخفضة القيمة( وذلك على أساس كل حالة على حدة. يتم إثبات االنخفاض في 

ال تقىوم الشىركة بالحصىول علىى ضىمانات لقىاء األقسىاط المدينىة. إن المبىالغ "غيىر الذمم في قائمة الدخل الشامل لعمليات التأمين األولية. 

 .ينأفراد وشركات غير مصنف حملة وثائق تأمين المستحقة السداد وغير منخفضة القيمة" مستحقة من

 

  ذمم معيدي التأمين المدينة - 6

 

 
 م1325يونيو  03

 )غير مراجعة(
 

 م2014ديسمبر   11

     )مراجعة(

 3,776,502  4,523,898 ذمـم معيدي التأمين المدينة

 (529,349)  (358,049) المشكوك في تحصيلها الديونيطرح: االنخفاض في 

 4,165,849  3,247,153 

 

 اإلجمالي 
مستحقة السداد وغير 

 منخفضة القيمة

مستحقة السداد ومنخفضة 

     القيمة
 358,049 4,165,849 4,523,898 م )غير مراجعة(1325  يونيو 03

 529,349 3,247,153 3,776,502 م )مراجعة(2014ديسمبر  11
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 شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني

 ()شركة مساهمة سعودية

 تتمة  -( قوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعةايضاحات حول ال

 م1325يونيو  03ة أشهر المنتهية في ستلفترة ال

 بالريال السعودي( )المبالغ

 

 المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات الفنية األخرى - 7

 
 م1325يونيو  03

 )غير مراجعة(

 الصافي حصة معيدي التأمين اإلجمالي 

 20,755,299 (4,523,645) 25,278,944 احتياطي المطالبات تحت التسوية

 13,603,028 (1,113,069) 14,716,097 احتياطي المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها 

 239,476 - 239,476 العجز في األقساطاحتياطي 

 34,597,803 (5,636,714) 40,234,517 مطالبات تحت التسوية واحتياطيات فنية أخرى

 

 

 م2014ديسمبر  11

 )مراجعة(

 الصافي حصة معيدي التأمين اإلجمالي 

 46,404,927 (14,169,326) 60,574,253 احتياطي المطالبات تحت التسوية

 18,162,791 (6,760,645) 24,923,436 احتياطي المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها 

 8,882,511 - 8,882,511 العجز في األقساطاحتياطي 

 73,450,229 (20,929,971) 94,380,200 مطالبات تحت التسوية واحتياطيات فنية أخرى

 

 االســتثمارات  - 8
 

 استثمارات متاحة للبيع 

 :المالية المتاحة للبيع من اآلتي تتكون االستثمارات في األوراق 

 
 م1325يونيو  03

 )غير مراجعة(
 م2014 ديسمبر 11

 )مراجعة(

 القيمة السوقية القيمة السوقية ةغير محقق مكاسب التكلفة 

 7,042,313 7,058,475 432,477 6,625,998 صناديق استثمارية
 11,537,644 11,626,211 2,176,211 9,450,000 ودائع صناديق الصكوك العالمية 

 17,662,180 16,524,450 207,825 16,316,625 أسهم

 32,392,623 2,816,513 35,209,136 36,242,137 

     
 1,923,078 1,923,078 - 1,923,078 حقوق ملكية

 38,165,215 37,132,214 2,816,513 34,315,701 مجموع االستثمارات المتاحة للبيع 

 

 :ات المتاحة للبيع كاآلتيكانت حركة االستثمار

 
 م1325 يونيو 03

 )غير مراجعة(
 

 م2014يونيو  10
 )غير مراجعة(

 44,060,370  38,165,215 في بداية الفترة

 1,835,488  (1,033,001) التغير في القيمة العادلة

 45,895,858  37,132,214 في نهاية الفترة
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 شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني

 ()شركة مساهمة سعودية

 تتمة  -( قوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعةايضاحات حول ال

 م1325يونيو  03ة أشهر المنتهية في ستلفترة ال

 )المبالغ بالريال السعودي(

 

 المعلومات القطاعية   - 9

 

تماشىىياً مىىع طريقىىة إعىىداد التقىىارير الداخليىىة بالشىىركة، اعتمىىدت اإلدارة قطاعىىات األعمىىال بالنسىىبة لنشىىاطات الشىىركة وموجوداتهىىا  

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

ال تتضمن موجودات القطاعات الممتلكات والمعدات والمدفوعات مقىدماً والموجىودات األخىرى وأقسىاط التىأمين المدينىة وأرصىدة  

، وبالتىىالي تىىم إدراجهىىا ضىىمن الموجىىودات غيىىر و مسىىتحق مىىن عمليىىات المسىىاهمين  إعىىادة التىىأمين المدينىىة والنقديىىة وشىىبه النقديىىة

 الموزعة.

تتضمن مطلوبات القطاعات تعويضات نهاية الخدمة للمىوظفين وأرصىدة معيىدي التىأمين  الدائنىة والمصىاريف المسىتحقة الىدفع ال  

 والمطلوبات األخرى.

ويتم مراقبتهىا علىى  كمطلوبات و موجودات غير موزعه يتم اإلبالغ عن الموجودات والمطلوبات غير الموزعة إلى صانع القرار 

 أساس مركزي.

 جد كافة الموجودات التشغيلية والنشاطات الرئيسية للشركة في المملكة العربية السعودية.تتوا 
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 شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني

 ()شركة مساهمة سعودية

 تتمة  -( قوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعةايضاحات حول ال

 م1325يونيو  03ة أشهر المنتهية في ستلفترة ال

 )المبالغ بالريال السعودي(
 

 

 تتمة  – المعلومات القطاعية   - 9

 

 تتمة - أ (   قائمة نتائج عمليات التأمين

 

 )غير مراجعة( م1325يونيو  03أشهر المنتهية في  فترة الثالثةل 

 المجموع أخرى هندسـي بحــري سـيارات طبي 

 156,717 (22,592) 150,856 - 30,148 (1,695) المكتتبةإجمالي األقساط 

 (929,342) (106,246) (189,107) (265,137) (370,039) 1,187 أقساط اعادة تأمين مسندة 

 (772,625) (128,838) (38,251) (265,137) (339,891) (508) صافي األقساط المكتتبة 

 4,234,295 239,048 36,006 878 3,467,364 490,999 المكتسبة رصافي التغيرات في األقساط غي

 3,461,670 110,212 (2,245) (264,259) 3,127,473 490,491 صافي األقساط المكتسبة 

 599,552 132,501 192,027 95,375 - 179,649 عمولة اعادة تأمين مكتسبة 

 541,965 - - - 541,965 - إيرادات اكتتاب أخرى

 4,603,187 242,712 189,783 (168,883) 3,669,436 670,140 إيرادات االكتتاب 

       المصاريف

 (9,306,988) 1,020 (158,609) (120,750) (8,247,776) (780,876) إجمالي المطالبات المدفوعة 

حصة معيدي التأمين من المطالبات 

 907,951 (36) 153,101 112,297 27,000 615,589 المدفوعة

 (8,399,037) 987 (5,508) (8,453) (8,220,776) (165,287) المطالبات المدفوعةصافي 

المطالبات  صافي التغيرات في احتياطي

 15,931,260 (21,618) 598,222 696,415 15,019,728 (361,487) االحتياطيات الفنية االخرى  و تحت التسوية

 7,532,223 (20,631) 592,714 687,962 6,798,952 (526,774) المتكبدة صافي المطالبات

 (752,514) (90,623) (87,287) (45,208) (453,643) (75,753) تكاليف اكتتاب وثائق التأمين

 (3,096,859) (1,101,422) (981,972) (505,894) (20,909) (486,662) ، صافيمصاريف اكتتاب أخرى

 قيمةمخصص اإلنخفاض في 

 2,305,823 - - - 706,406 1,599,417 والخردةالديون 

 5,988,673 (1,212,677) (476,545) 136,860 7,030,807 510,229 مصاريف االكتتاب 

       

)عجز( االكتتاب قبل المصاريف / فائض 

 10,591,860 (969,966) (286,762) (32,023) 10,700,243 1,180,368 و االيرادات االخرى  اإلدارية

 21,819      إيرادات غير موزعة 

 (4,983,008)      مصاريف غير موزعة  

 5,630,671      عمليات التأمين فائضصافي 
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 شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني

 ()شركة مساهمة سعودية

 تتمة  -( قوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعةايضاحات حول ال

 م1325يونيو  03ة أشهر المنتهية في ستلفترة ال

 )المبالغ بالريال السعودي(
 

 

  تتمة –المعلومات القطاعية    - 9

 

 تتمة - أ (   قائمة نتائج عمليات التأمين

 

 م )غير مراجعة(1325يونيو  03أشهر المنتهية في  فترة الستةل 

 المجموع أخرى هندسـي بحــري سـيارات طبي 

 553,278 (36,155) 333,629 40,837 219,845 (4,878) إجمالي األقساط المكتتبة

 (1,817,277) (177,688) (404,989) (526,726) (711,289) 3,415 أقساط اعادة تأمين مسندة 

 (1,263,999) (213,843) (71,360) (485,889) (491,444) (1,463) صافي األقساط المكتتبة 

 15,399,200 671,874 95,019 69,303 13,599,031 963,973 صافي التغيرات في األقساط غير المكتسبة

 14,135,201 458,030 23,660 (416,586) 13,107,587 962,510 صافي األقساط المكتسبة 

 2,335,776 395,551 454,802 878,474 - 606,948 عمولة اعادة تأمين مكتسبة 

 1,121,079 - - 25 1,121,054 - إيرادات اكتتاب أخرى

 17,592,055 853,581 478,462 461,915 14,228,640 1,569,458 إجمالي إيرادات االكتتاب 

       المصاريف

 (42,283,000) (4,238,236) (3,424,075) (1,496,357) (21,324,638) (11,799,694) إجمالي المطالبات المدفوعة 

 حصة معيدي التأمين من

 12,146,036 184,008 3,311,235 1,205,606 630,375 6,814,812 المطالبات المدفوعة 

 (30,136,963) (4,054,228) (112,840) (290,751) (20,694,263) (4,984,882) صافي المطالبات المدفوعة

صافي التغيرات في احتياطي المطالبات 

 38,852,427 5,836,822 733,321 919,644 19,004,924 12,357,716 و االحتياطيات الفنية االخرى  تحت التسوية

 8,715,463 1,782,594 620,481 628,893 (1,689,339) 7,372,834 المتكبدة صافي المطالبات

 (4,041,018) (392,064) (375,464) (494,503) (2,525,492) (253,495) تكاليف اكتتاب وثائق التأمين

 (3,543,422) (1,101,831) (985,373) (506,098) (463,251) (486,869) ، صافيمصاريف اكتتاب أخرى

الديون  قيمةمخصص اإلنخفاض في 

 2,169,233 - - - 361,512 1,807,721 والخردة

 3,300,256 288,699 (740,356) (371,708) (4,316,570) 8,440,191 مجموع مصاريف االكتتاب 

       

)عجز( االكتتاب قبل المصاريف / فائض 

 20,892,312 1,142,280 (261,894) 90,207 9,912,070 10,009,649 االخرى   و االيرادات اإلدارية

 62,677      إيرادات غير موزعة 

 (10,318,577)      مصاريف غير موزعة  

 10,636,412      عمليات التأمين فائضصافي 
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 شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني

 ()شركة مساهمة سعودية

 تتمة  -( قوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعةحول الايضاحات 

 م1325يونيو  03ة أشهر المنتهية في ستلفترة ال

 )المبالغ بالريال السعودي(
 

 

 تتمة  – معلومات القطاعيةال   - 9

 

 تتمة - أ (   قائمة نتائج عمليات التأمين

 

 مراجعة(م )غير 2014يونيو  10أشهر المنتهية في  فترة الثالثةل 

 المجموع أخرى هندسـي بحــري سـيارات طبي 

 32,407,912 2,773,262 2,400,947 3,957,780 18,124,425 5,151,498 إجمالي األقساط المكتتبة

 (24,428,349)   (2,040,562)   (2,308,523)   (3,007,318)    (737,000)        (16,334,946)     أقساط اعادة تأمين مسندة 

  7,979,563       732,700        92,424          950,462        17,387,425    (11,183,448)  صافي األقساط المكتتبة 

 صافي التغيرات في األقساط غير

  25,748,818       81,934           45,889            329,681         734,144            24,557,170      المكتسبة 

  33,728,381     814,634        138,313        1,280,143     18,121,569     13,373,722    صافي األقساط المكتسبة 

       4,289,955  769,559         986,391          793,573           -                   1,740,432 عمولة اعادة تأمين مكتسبة 

  38,270             7,510             1,010             15,735           13,015             1,000              إيرادات اكتتاب أخرى

 38,056,606    1,591,703     1,125,714     2,089,451     18,134,584     15,115,154    إجمالي إيرادات االكتتاب 

       المصاريف

 (30,138,563)   (817,552)     (2,449,646)   (1,408,279)    (15,191,895)   (10,271,191)     إجمالي المطالبات المدفوعة 

 حصة معيدي التأمين من

  4,837,264         672,093         2,305,152       1,091,881         -                    768,138           المطالبات المدفوعة 

 (25,301,299)  (145,459)     (144,494)      (316,398)     (15,191,895)  (9,503,053)    صافي المطالبات المدفوعة

المطالبات   صافي التغيرات في احتياطي

  563,471            50,008           76,670            51,485          (443,686)         828,994           و االحتياطيات الفنية االخرى  تحت التسوية

 (24,737,828)  (95,451)       (67,824)        (264,913)     (15,635,581)  (8,674,059)    المتكبدة صافي المطالبات

 (5,641,497)     (452,959)      (535,010)      (399,722)       (2,584,341)     (1,669,465)       تكاليف اكتتاب وثائق التأمين

 (1,820,408)     (101,017)      (101,192)      (160,079)       (1,064,807)     (393,313)         ، صافيمصاريف اكتتاب أخرى

الديون  قيمةمخصص اإلنخفاض في 

 (4,716,834)        -                   -                    -                (3,636,151)     (1,080,683)       والخردة

 (36,916,567)  (649,427)     (704,026)      (824,714)     (22,920,880)  (11,817,520)  مجموع مصاريف االكتتاب 

       

المصاريف   فائض االكتتاب قبل/)عجز(

 1,140,039  942,276        421,688        1,264,737    (4,786,296)     3,297,634   االخرى   و االيرادات اإلدارية

  49,500                إيرادات غير موزعة 

 (11,303,235)       مصاريف غير موزعة  

 (10,113,696)        عمليات التأمين عجزصافي 
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 التعاونيشركة سند للتأمين وإعادة التأمين 

 ()شركة مساهمة سعودية

 تتمة  -( قوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعةايضاحات حول ال

 م1325يونيو  03ة أشهر المنتهية في ستلفترة ال

 )المبالغ بالريال السعودي(
 

 

 تتمة  – المعلومات القطاعية   - 9

 

 تتمة - أ (   قائمة نتائج عمليات التأمين

 

 م )غير مراجعة(2014يونيو  10أشهر المنتهية في  فترة الستةل 

 المجموع أخرى هندسـي بحــري سـيارات طبي 

 109,096,813 8,743,467 8,677,001 13,385,984 55,277,594 23,012,767 إجمالي األقساط المكتتبة

 (44,541,558) (6,622,846) (8,336,157) (10,993,309) (1,474,000) (17,115,246) أقساط اعادة تأمين مسندة 

  64,555,255    2,120,621    340,844       2,392,675     53,803,594    5,897,521     صافي األقساط المكتتبة 

 صافي التغيرات في األقساط غير

  14,189,377   (461,057)    (718,568)    (182,070)    (13,549,561)  29,100,633 المكتسبة 

  78,744,632    1,659,564   (377,724)     2,210,605     40,254,033     34,998,154   صافي األقساط المكتسبة 

  8,556,667     1,496,317    1,776,472    3,543,446        -                    1,740,432    عمولة اعادة تأمين مكتسبة 

  100,015         19,355         2,730           30,635           41,495           5,800            إيرادات اكتتاب أخرى

  87,401,314    3,175,236    1,401,478    5,784,686     40,295,528    36,744,386   إجمالي إيرادات االكتتاب 

       المصاريف

 (66,352,444) (1,671,666) (8,846,899) (3,261,685)    (34,768,665) (17,803,529) إجمالي المطالبات المدفوعة 

المطالبات   حصة معيدي التأمين من

  13,507,724    1,441,915  8,383,359    2,392,504        -                    1,289,946    المدفوعة

 (52,844,720) (229,751)    (463,540)    (869,181)     (34,768,665) (16,513,583) صافي المطالبات المدفوعة

صافي التغيرات في احتياطي المطالبات 

 (6,789,549)   (67,668)       312,350       7,565            (2,522,905)   (4,518,891)   و  االحتياطيات الفنية االخرى  تحت التسوية

 (59,634,269) (297,419)    (151,190)    (861,616)     (37,291,570) (21,032,474) المتكبدة صافي المطالبات

 (12,302,770) (908,663)    (1,028,605) (1,774,348)   (5,257,581)  (3,333,573)  تكاليف اكتتاب وثائق التأمين

 (4,090,814)   (334,321)    (495,674)    (628,797)     (1,752,640)  (879,382)      ، صافيمصاريف اكتتاب أخرى

الديون  قيمةمخصص اإلنخفاض في 

 (12,098,430)    --                   --                    --               (9,326,549)  (2,771,881)   والخردة

 (88,126,283) (1,540,403) (1,675,469) (3,264,761)  (53,628,340) (28,017,310) مجموع مصاريف االكتتاب 

       

)عجز( االكتتاب قبل المصاريف / فائض 

  (724,969)       1,634,833   (273,991)       2,519,925    (13,332,812)  8,727,076  و االيرادات االخرى  اإلدارية

  129,748             إيرادات غير موزعة 

 (22,642,712)      مصاريف غير موزعة  

 (23,237,933)       عمليات التأمين عجزصافي 
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 شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني

 ()شركة مساهمة سعودية

 تتمة  -( قوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعةيضاحات حول الإ

 م1325يونيو  03ة أشهر المنتهية في ستلفترة ال

 )المبالغ بالريال السعودي(

 

 تتمة –المعلومات القطاعية    - 9

 

 موجودات ومطلوبات عمليات التأمين ب(
 

 
 م1325يونيو  03كما في 

 )غير مراجعة(

 المجموع أخرى هندسـي بحــري سـيارات طبي 

       موجودات عمليات التأمين

 1,686,374 251,282 1,385,996 - - 49,096 حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

 5,636,714 333,291 2,425,674 740,509 1,783,035 354,205 حصة معيدي التأمين من االحتياطيات الفنية

 373,694 73,917 216,068 35,142 39,955 8,611 تكاليف اكتتاب مؤجلة

 7,696,782 658,491 4,027,738 775,651 1,822,990 411,912 موجودات موزعة 

 78,902,021      موزعةموجودات غير 

 86,598,803      مجموع موجودات عمليات التأمين

       

       مطلوبات عمليات التأمين 

 2,466,439 550,024 1,464,902 - 355,167 96,346 احتياطي أقساط غير مكتسبة

 40,234,517 831,190 2,678,725 1,226,455 31,690,305 3,807,842 ات فنية أخرىيمطالبات تحت التسوية واحتياط

 535,596 70,398 383,751 63,034 - 18,412 حصة معيدي التأمين من مصاريف االكتتاب المؤجلة

 43,236,551 1,451,612 4,527,378 1,289,489 32,045,472 3,922,600 مطلوبات  موزعة 

 43,362,252      مطلوبات غير موزعة

 86,598,803      مجموع مطلوبات عمليات التأمين 
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 شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني

 (ة مساهمة سعوديةشرك)

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

 م1325يونيو  03ة أشهر المنتهية في ستلفترة ال

 )المبالغ بالريال السعودي(

 

 تتمة –المعلومات القطاعية    - 9
 

 تتمة  –موجودات ومطلوبات عمليات التأمين  ب(
 
 

 

 م2014ديسمبر  11كما في 

 )مراجعة(

 المجموع أخرى هندسـي بحــري سـيارات طبي 

       موجودات عمليات التأمين

 6,938,696 1,602,027 2,808,595 168,553 -- 2,359,521 حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

 20,929,971 2,050,481 6,476,219 2,229,362 2,005,790 8,168,119 حصة معيدي التأمين االحتياطيات الفنية 

 4,368,623 471,406 577,493 523,520 2,533,834 262,370 تكاليف اكتتاب مؤجلة

 32,237,290 4,123,914 9,862,307 2,921,435 4,539,624 10,790,010 موجودات موزعة 

 140,475,653      موجودات غير موزعة

 172,712,943      مجموع موجودات عمليات التأمين

       مطلوبات عمليات التأمين 

 23,117,961 2,572,643 2,982,520 237,856 13,954,198 3,370,744 احتياطي أقساط غير مكتسبة

 94,380,200 8,385,201 7,462,591 3,634,952 50,917,984 23,979,472 فنية أخرىات يمطالبات تحت التسوية واحتياط

 2,787,227 473,586 759,360 928,057 -- 626,224 عمولة غير مكتسبة

 120,285,388 11,431,430 11,204,471 4,800,865 64,872,182 27,976,440 مطلوبات  موزعة 

 52,427,555      مطلوبات غير موزعة

 172,712,943      مجموع مطلوبات عمليات التأمين 
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 شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني

 ()شركة مساهمة سعودية

 تتمة  -( قوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعةايضاحات حول ال

 م1325يونيو  03ة أشهر المنتهية في ستلفترة ال

 )المبالغ بالريال السعودي(

 

 العادلة لألدوات المالية ةالقيم    - 23

 

 .عادلة بتاريخ كل قائمة مركز ماليتقوم الشركة بقياس األدوات المالية والموجودات غير المالية بالقيمة ال 

عند بيع أصل ما أو دفعة عند تحويل مطلوبات ما بموجب معادلىة نظاميىة تمىت بىين  استالمهالقيمة العادلة هي السعر الذي سيتم  

أن معاملىة بيىع الموجىودات أو تحويىل المطلوبىات  بافتراضيحدد قياس القيمة العادلة  .في السوق بتاريخ القياس عاملةمتأطراف 

 قد تمت إما:

 

 السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات أوفي  -

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

 

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

تقىىاس القيمىىة العادلىىة للموجىىودات أو المطلوبىىات بىىإفتراض أن المتعىىاملين فىىي السىىوق سيسىىتفيدون عنىىد تسىىعير الموجىىودات أو  

 .المطلوبات وأنهم يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية

 

العادلة للموجودات غير المتداولة بعين االعتبار مقدرة المتعاملين في السوق على تحقيىق منىافع اقتصىادية عىن يأخذ قياس القيمة  

عاملة في أسىواق أخىرى يمكنهىا اسىتخدام علىى نحىو تطريق االستخدام األمثل ولألصل وبأقصى قدر يمكن أو بيعه إلى اطراف م

 أمثل وبأقصى حد ممكن. 

 

م المالئمة وفقاً للظروف وتتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة اسىتخدام المىدخالت تستخدم الشركة طرق التقوي 

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

 

فىي القىوائم الماليىة ضىمن التسلسىل تم تصىنيف كافىة الموجىودات والمطلوبىات التىي تىم قياسىها بالقيمىة العادلىة أو االفصىاح عنهىا  

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

 

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

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

 .قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة

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

 .غير قابلة للمالحظة

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

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

 في نهاية كل فترة مالية.

 

بتحديد فئة الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصىائص ومخىاطر  الشركةولغرض االفصاح عن القيمة العادلة، تقوم 

 الموجودات والمطلوبات ومستويات قياس القيمة العادلة المذكورة أعاله.

 

ر متكىرر مثىل الموجىودات المعىدة تقوم إدارة الشركة بتحديد السياسات واإلجراءات لقياس القيمة العادلىة علىى نحىو متكىرر وغيى

للتوزيع في العمليات المتوقفة. يقوم خبراء تقويم خارجيين بتقويم الموجودات الهامة مثل العقارات والموجىودات الماليىة المتاحىة 

 للبيع والمطلوبات الهامة مثل العوض المحتمل.
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 شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني

 ()شركة مساهمة سعودية

 تتمة  -( )غير مراجعةايضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م1325يونيو  03ة أشهر المنتهية في ستلفترة ال

 )المبالغ بالريال السعودي(

 

 تتمة - العادلة لألدوات المالية ةالقيم    - 23

 

حسب مسىتوى التسلسىل الهرمىي للقيمةالعادلىة التىي يىتم يحلل الجدول أدناه األدوات المالية التي تم قياسها في نهاية الفترة المالية 

 تصنيفها في قياس القيمة العادلة:

 ) غير مراجعة( م1325يونيو  03 

 المجموع 0المستوى  1المستوى  2المستوى  

     

 16,524,450 - - 16,524,450 أســـــهم

 18,684,686 - 18,684,686 - أخرى متداولة استثمارات

 1,923,078 1,923,078 - - غير متداولةحقوق ملكية 

 16,524,450 18,684,686 1,923,078 37,132,214 

 
 ) مراجعة( م2014 ديسمبر 11 

 المجموع 1المستوى  2المستوى  1المستوى  

     

 17,662,180 - - 17,662,180 أســـــهم

 18,579,957 - 18,579,957 - أخرى متداولة استثمارات

 1,923,078 1,923,078 - - أسهم غير متداولة

 17,622,180 18,579,957 1,923,078 38,165,215 

 
 التعهدات وااللتزامات المحتملة     -22

 

 الدعاوى القضائية أ (

في حىين انىه مىن غيىر العملىي توقىع  ،تعمل الشركة في قطاع التأمين وهناك قضايا قضائية مقامة خالل دورة أعمالها العادية 

تعتقد ادارة الشىركة بأنىه لىيس لهىذه الىدعاوي )بمىا  ،او تحديد النتائج النهائية لكل القضايا القائمة أو التي تشتمل على تهديدات

 في ذلك الدعاوي القضائية( أي أثر جوهري على نتائج الشركة أو مركزها المالي.

 

 التعهدات الرأسمالية ب (

 سنة مع السيد/ حمدي ثعلي مسيمر العتيبي،                                       15م لفترة مدتها 2014مارس  20دخلت الشركة في عقد تأجيري في  

 والذي ينص على أن دفعات االيجار يتم دفعها عند بداية كل سنة، على أن تكون دفعة االيجار للسنة االولى بمبلغ 

 مليون لاير سعودي. 43.7% كل خمس سنوات. و قد بلغت قيمة العقد 10ي، و تزيد بنسبة مليون لاير سعود 1

 

 اعتماد القوائم المالية األولية الموجزة -21

 .ـه1416 شوال 12م الموافق 2015 يوليو 28تم اعتماد القوائم المالية األولية الموجزة من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ  

 

 

 

 


