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 شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني

 (شركة مساهمة سعودية)

 (غير مراجعة)قوائم المالية األولية الموجزة إيضاحات حول ال

  م5132 مارس 13شهر المنتهية في الثالثة أ لفترة

 

 التنظيم واألنشطة الرئيسية  - 3

 15شركة مساهمة سعودية3 تأسست بموجب القرار الوزاري المؤرخ في  3(الشركة)شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني  

الشركة مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري (. م4112يونيو  11)الموافق هـ ،124جمادى الثاني 

تقوم الشركة بأعمال التأمين وإعادة (. م4112يوليو  ،)الموافق هـ ،124جمادى الثاني  41بتاريخ  ،111141521رقم 

 41وقد تم إدراج أسهم الشركة في سوق األسهم السعودية بتاريخ . التأمين واألنشطة ذات العالقة في المملكة العربية السعودية

 .م4112يوليو 

 

إن هذه القوائم . المملكة العربية السعودية -  11212الرياض  -في مركز دارين بشارع األحساء للشركة الرئيسي  المركزيقع  

 (. الفترة) م4115 مارس 11حتى  م4115يناير  1المالية األولية الموجزة تغطي الفترة من 

 

 أسس اإلعــداد-  5

 أسس القياس (5-3

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

 .   العادلة

 

 استمرارية الشركة (5-5 

قبل مؤسسة النقد العربي  هامش المالءة المالية للشركة أقل من الحد المنصوص عليه من كان3 م4115 مارس 11كما في 

 ."(ساما)" السعودي

 

مليون لاير  131055بلغت الخسائر المتراكمة و 3مليون لاير سعودي خالل الفترة ،203ربح قدره الشركة صافي  حققت 

من نظام الشركات السعودي إنه في حالة زيادة الخسائر ( ،12)وتنص المادة . س المالأمن ر ٪،102،تمثل التي سعودي3 و

. الحالادية لالنعقاد وذلك للنظر في هذا س المال بأن يقوم مجلس اإلدارة بدعوة الجمعية العمومية غير العأمن ر ٪25 عن

 .حيث أن الدعوة قيد التنفيذ تماعوبتاريخ اعتماد هذه القوائم المالية األولية الموجزة3 لم يتم توجيه الدعوة لعقد مثل هذا االج

 

 2الموافق ) 1215ذي القعدة  ،مجلس في الأعلن مجلس اإلدارة خطة إعادة الهيكلة للمساهمين التي تمت الموافقة عليها من قبل 

 :وتشمل خطة إعادة الهيكلة التالية(. 4112سبتمبر 

 زيادة رأس المال( أ

 إلغاء ترخيص إعادة التأمين( ب

 .كلة اإلدارية بما في ذلك تعيين رئيس تنفيذي وجميع المناصب القيادية الشاغرة في الشركةإعادة الهي( ج

 .ديون الشركة وتقليل الخسائر المتراكمة للشركة تحصيلل تحصيلإعادة الهيكلة المالية بما في ذلك إنشاء قسم ( د

 

لشركة3 وسوف تكون قادرة على مواصلة انتائج أنه سيكون هناك تحسن في  سالمجليتوقع خطة إعادة الهيكلة3  بناءا على

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

 2)ق الموافهــ 1215ذو القعدة  14إصدار أو تجديد أي بوليصة تأمين على اإلطالق اعتبارا من  التأمينية3 وبالتالي3 منع

النقد مؤسسة وجهت . وضعها صححتالعربي السعودي أن الشركة قد  النقدر قرار من قبل مؤسسة وحتى صد( م4112سبتمبر 

ذي  14صادرة قبل جميع المطالبات والتعويضات الناشئة عن وثائق التأمين ال لشركة لتسوية ودفعايضا أالعربي السعودي 

 .(م4112سبتمبر  2)الموافق  هــ1215القعدة 
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 شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني

 (شركة مساهمة سعودية)

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

  م5132 مارس 13شهر المنتهية في الثالثة أ لفترة

 
 (تتمة) استمرارية الشركة (5-5

 
بتعليق ( م4112سبتمبر  2)الموافق  هــ1215ذي القعدة  14في  قراره وعالوة على ذلك3 أصدر مجلس هيئة سوق المال

( م4112سبتمبر  2)الموافق  هــ1215ذي القعدة  14ابتداء من ( تداول) أسهم الشركة في السوق المالي السعودي في تداولال
تصحيح موقفها بالشركة  و لتقوم 3ي نوع من وثائق التأمينمن إصدار أو تجديد أ هاعلمن حتى تفصح الشركة عن األثر المالي

على  و بناء. قرار الوارد من مؤسسة النقد العربي السعودي على النحو المطلوب وفقا للقواعد واللوائح ذات الصلةالفيما يتعلق ب
 .وقف تعليق تداول أسهم الشركةتستمر 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 إعادة الهيكلةبناءاً على خطة 

3 تعتقد إدارة الشركة أن الشركة قائمة على فرض اإلستمرارية وبالتالي تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة السعودي
  .وفقاً لمبدأ االستمرارية

 
 زامبيان االلت (5-1
 .التقارير المالية األولية - (12)تم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة للشركة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي  
حسابات منفصلة لكلل ملن عمليلات التلأمين وعمليلات بالشركة  تحتفظألنظمة التأمين المطبقة في المملكة العربية السعودية3  اً طبق 

يلرادات والمصلاريف المتعلقلة بكلل نشلاط فلي الحسلابات المتعلقلة بهلا3 ويلتم وجودات والمطلوبات واإليتم تسجيل الم. المساهمين
 .إدارة الشركة ومجلس اإلدارة قبل تحديد واعتماد أسس توزيع المصاريف المشتركة لكل نشاط من

 
ئم المالية السنوية3 ويجب أن تقرأ جنبا إللى إن القوائم المالية األولية الموجزة ال تشمل المعلومات واإليضاحات المطلوبة في القوا

 .م4112ديسمبر  11جنب مع القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 
 
الضلرورية كلي  (التعلديالت المتكلررة العاديلة بما في ذلك)تعتقد اإلدارة بأن القوائم المالية األولية الموجزة تعكس كل التعديالت  

 .لشركة قد ال تكون مؤشراً لنتائج أعمالها السنويةل األولية عملياتالإن نتائج . تظهر بعدل نتائج العمليات للفترة المعروضة
 

 العملية الوظيفية وعملة العرض  (5-4
قربت المبالغ إلى أقرب لاير  .القوائم المالية األولية الموجزة بالريال السعودي والذي يعتبر العملة الوظيفية للشركة تظهر 

 .مالم يرد خالف ذلك 3سعودي
 

 استخدام األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية في إعداد القوائم المالية األولية الموجزة (5-2
استخدام االحكام والتقديرات واإلفتراضات  يتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموجزة3 وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية3 

التي تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات المصرح عنها واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة كما في تاريخ 
 . القوائم المالية األولية الموجزة ومبالغ اإليرادات والمصاريف المصرح عنها للفترة المعروضة

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

يتم تقييم التقديرات واالفتراضات باستمرار وباالستناد إلى . الجارية3 فإن النتائج الفعلية يمكن أن تختلف عن تلك التقديرات
 .عات األحداث المستقبلية والتي يعتقد أنها معقولة في ظل هذه الظروف3 بما في ذلك توقية وعوامل أخرىالخبرة التاريخ

  
 .تعديلالخالل الفترة التي تم فيها  يتم إثبات التعديالت على التقديرات المحاسبية 
 
أو المجاالت التي تتطلب استخدام التقديرات واالفتراضات  3 أو التعقيد3التي تتطلب درجة عالية من الحكم مورألن اإبالتحديد3 ف 

 : المهمة إلى القوائم المالية هي كما يلي
 .احتياطي األقساط غير المكتسبة •
 .مطالبات تحت التسوية واحتياطيات فنية أخرى •
 .االنخفاض في القيمة لقاء استردادات الخردةو انخفاض الذمم المدينة •
  .مارات المتاحة للبيعانخفاض قيمة اإلستث •
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 شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني

 (شركة مساهمة سعودية)

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

  م5132 مارس 13شهر المنتهية في الثالثة أ لفترة

 (المبالغ بالريال السعودي)

 

 السياسات المحاسبية الهامة وإدارة المخاطر -  1

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

اتباع المعايير الجديدة والتعديالت األخرى التالية على  بإستثناءم 4112ديسمبر  11المالية المراجعة للشركة للسنة المنتهية في 

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

 :ةمستقبليا أثر مالي هام في الفترات اليتوقع بأن ال يكون له السابقة3 و
 

 لجديدة والتعديالت على المعايير الحاليةالمعايير ا

  14تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  –مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية  -

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

 .ال يوجد لهذه التعديالت أي أثر على الشركة. إلجراء المقاصة ةة لبيوت المقاصة كي تكون مؤهلنالمتزام

 ،1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  –تجديد المشتقات واالستمرار في محاسبة تغطية المخاطر  -

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

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

 . السابقة

 13تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  –اإلفصاحات المتعلقة بالقيمة العادلة لالسترداد للموجودات غير المالية  -

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

إضافة إلى ذلك3 . اإلنخفاض في قيمة الموجودات – 13بشأن اإلفصاحات المطلوبة بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 

لوحدات المدره للنقدية التي تم بشأنها إثبات أو القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو ا عن تتطلب هذه التعديالت االفصاح

 . عكس قيمة خسائر االنخفاض خالل الفترة

 

 مع الجهات ذات العالقةواألرصدة معامالت ال-  4

  مللن عتبللرتمللوظفي اإلدارة بالشللركة3 وشللركات  تمثللل الجهللات ذات العالقللة كبللار المسللاهمين وأعضللاء مجلللس اإلدارة وكبللار

تم تل. ملارس عليهلا تلأثيراً هاملاً ملن قلبلهميأو ملدارة بصلورة مشلتركة أو  ملن قلبلهمأو منشلتت أخلرى ملدارة  المالكين الرئيسليين

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

 

 :بالجهات ذات العالقة بالشركة اً فيما يلي بيان

 

 العالقةاسم الجهة ذات  طبيعة العالقة
    

 شركة كونتننتال السعودية للتأمين ٪ مملوكة من قبل مساهم مؤسس وتحت اإلدارة المشتركة11

  

 

٪ من أسهم شركة كونتننتال السعودية للتأمين وأيضاً 1،مساهم يمتلك 

 لوجود إدارة مشتركة

 شركة العقاد لالستثمار

  

 الشركة العربية للبالط - إدارة مشتركة وسيطرة

 (ميدي سيرف)شركة اللوازم والخدمات الطبية المحدودة  - 

 (ناسكو)الشركة األهلية لألنظمة المتقدمة المحدودة  - 

 الشركة المتحدة للسيارات - 
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 (شركة مساهمة سعودية)
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 (المبالغ بالريال السعودي)
 
 

           
 (تتمة) مع الجهات ذات العالقةواألرصدة معامالت ال-  4

 

 المعامالت مع الجهات ذات العالقة ( أ

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

 
 

 

 في شهر المنتهيةالثالثة ألفترة 

 م5132 مارس 13

 (غير مراجعة)

 فيالمنتهية  شهرثالثة ألفترة ال 

 م4112 مارس 11

 (مراجعةغير )

 
إجمالي األقساط 

 المكتتبة

إجمالي المطالبات 

  المدفوعة

إجمالي األقساط 

 المكتتبة

إجمالي المطالبات 

 المدفوعة

 433521 51433،2  211221 - شركة العقاد لالستثمار

 1513521 11،3322  1121342 - الشركة العربية للبالط

 ميدي)شركة اللوازم والخدمات الطبية المحدودة 

 3321112 - (سيرف

 

4323413 4113114 

 53،2،3222 2243235  111231531 211201 (ناسكو)الشركة األهلية لألنظمة المتقدمة المحدودة 

 132213121 ،12324،  1231110 - الشركة المتحدة للسيارات
 

 االرصدة مع الجهات ذات العالقة(   ب
 

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

 

  م5132 مارس 13 

 (غير مراجعة)

  م4112ديسمبر 11 

 (مراجعة)

 األقساط المدينة اسم الجهـــة ذات العالقة

المطالبات تحت 

 المدينةاألقساط   التسوية

المطالبات تحت 

 التسوية

 441505 - شركة العقاد لالستثمار
 

- ،23512 

 1،13،13 1،23251  241132 1021123 الشركة العربية للبالط

 ،،،2333 43،31،5  4251111 5321312 (ميدي سيرف)شركة اللوازم والخدمات الطبية المحدودة 

 233،13314 -  315211302 - (ناسكو)الشركة األهلية لألنظمة المتقدمة المحدودة 

 231413312 -  511111231 - الشركة المتحدة للسيارات
 

 تعويضات كبار موظفي اإلدارة ( ج

 

ي وفل. كافلة أعضلاء مجللس اإلدارة والملدراء التنفيلذيين وغيلر التنفيلذيين3 واإلدارة العليلاعلى كبار موظفي اإلدارة للشركة  يشتمل

 :ملخص بتعويضات كبار موظفي اإلدارة للفترة يليما

  
شهر المنتهية  ثالثة ألل

 م5132 مارس 13في 

 (غير مراجعة)

شهر المنتهية في لثالثة أل 

 م4112 مارس 11

 (مراجعةغير )

 53111،،  4121111  رواتب ومزايا قصيرة األجل أخرى 

 1،3111  321531  تعويضات نهاية الخدمة 

  4231531  ،423111 
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 1 بالصافياألقساط المدينة-  2

 

  
 م5132 مارس 13

 (ر مراجعةيغ)
 

 م4112ديسمبر   11

 (مراجعة)

    

 5202410421  4012431122 أقساط مدينة 

 (1402150115)  (1314211511) المشكوك في تحصيلها الديوناالنخفاض في : ناقصاً  

 3311131325  4501130155 

 

 

 اإلجمالي 
غير مستحقة السداد 

 وغير منخفضة القيمة

مستحقة السداد وغير 

 منخفضة القيمة

مستحقة السداد 

 ومنخفضة القيمة

 1314211511 3311411311 231155 4012431122 (غير مراجعة) م5132 مارس 13

 1432153115 ،413،21343 3،،131323 5232413421 (مراجعة) م4112ديسمبر  11
 

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

غيلر "إن المبلالغ . ال تقلوم الشلركة بالحصلول عللى ضلمانات لقلاء األقسلاط المدينلة. الذمم في قائمة الدخل الشامل لعمليات التأمين األولية

 .ينير مصنفأفراد وشركات غ حملة وثائق تأمين مستحقة من" المستحقة السداد وغير منخفضة القيمة

 

 1 بالصافييدي التأمين المدينةذمم مع-  3

 

 
 م5132 مارس 13

 (غير مراجعة)
 

 م4112ديسمبر   11

     (مراجعة)

 102230514  013311101 ذمـم معيدي التأمين المدينة 

 (،54،012)  (1021231) المشكوك في تحصيلها الديوناالنخفاض في : يطرح 

 015141531  104220151 

 

 

 اإلجمالي 
مستحقة السداد وغير 

 منخفضة القيمة

مستحقة السداد ومنخفضة 

     القيمة
 1021231 015141531 013311101 (غير مراجعة) م5132  مارس 13

 ،54،312 134223151 132233514 (مراجعة) م4112ديسمبر  11

 

 

  



 

14 

 شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني

 (شركة مساهمة سعودية)

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

 م5132 مارس 13شهر المنتهية في الثالثة أ لفترة

 (المبالغ بالريال السعودي)

 

 المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات الفنية األخرى-  0

 (غير مراجعة) م5132 مارس 13 

 الصافي حصة معيدي التأمين اإلجمالي 

(211121205) 1414311103 احتياطي المطالبات تحت التسوية  5111341214 

(311141233) 5111131352 احتياطي المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها   3111231330 

 511001343 -    511001343 العجز في األقساطاحتياطي 

(314111121) 2311511342 مطالبات تحت التسوية واحتياطيات فنية أخرى  2112511135 
 

 (مراجعة) م4112ديسمبر  11 

 الصافي حصة معيدي التأمين اإلجمالي 

 2332123،42 (12313،3143) 3135223451 احتياطي المطالبات تحت التسوية

 1،313432،1 (332313325) 423،413213 احتياطي المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها 

 43511،،3، - 43511،،3، األقساطالعجز في احتياطي 

 ،213251344 (413،4،3،21) 231،13411، مطالبات تحت التسوية واحتياطيات فنية أخرى

  

 االســتثمارات  - 2
 

 استثمارات متاحة للبيع 

 :تتكون االستثمارات في األوراق المالية المتاحة للبيع من اآلتي 

 

 

  م5132 مارس 13
 (غير مراجعة)

 م4112 ديسمبر 11
 (مراجعة)

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

 201240111 011231100 4521101 3.352.112 صناديق استثمارية

 1105120322 3313501213 513001213 1.421.111 ودائع صناديق الصكوك العالمية 

 12333431،1 3314111114 3001111 3311331352 حقوق ملكية

 1511151351 510211524 1213051110 1334243112 

     غير مدرجة

 ،13،41312  3.151.102 - 3.151.102 حقوق ملكية

 1،31353415 1011121122 510211524 1411321013 مجموع االستثمارات المتاحة للبيع 

   

 :ات المتاحة للبيع كاآلتيكانت حركة االستثمار 

 
 م5132 مارس 13

 (غير مراجعة)
 

 م4112 مارس 11
 (مراجعةغير )

 2231313121  1213321532 في بداية الفترة
 ،،13،1532  (311311511) التغير في القيمة العادلة

 ،53،5،،253  1011121122 في نهاية الفترة
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 شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني

 (شركة مساهمة سعودية)

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

 م5132 مارس 13شهر المنتهية في الثالثة أ لفترة

 (المبالغ بالريال السعودي)

 

 معلومات القطاعيةال   - 1

 

اإلدارة قطاعللات األعمللال بالنسللبة لنشللاطات الشللركة وموجوداتهللا  اعتمللدتتماشللياً مللع طريقللة إعللداد التقللارير الداخليللة بالشللركة3  

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

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

3 وبالتللالي تللم إدراجهللا ضللمن الموجللودات غيللر  مللن عمليللات المسللاهمين و مسللتحق إعللادة التللأمين المدينللة والنقديللة وشللبه النقديللة

 .الموزعة

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

 .وبات األخرىوالمطل

ويتم مراقبتهلا عللى  كمطلوبات و موجودات غير موزعه يتم اإلبالغ عن الموجودات والمطلوبات غير الموزعة إلى صانع القرار 

 .أساس مركزي

 .تتواجد كافة الموجودات التشغيلية والنشاطات الرئيسية للشركة في المملكة العربية السعودية 
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 ن التعاونيشركة سند للتأمين وإعادة التأمي

 (شركة مساهمة سعودية)

 تتمة  -( غير مراجعة)قوائم المالية األولية الموجزة ايضاحات حول ال

 م5132 مارس 13شهر المنتهية في الثالثة أ لفترة

 (المبالغ بالريال السعودي)
 

 

 تتمة  – معلومات القطاعيةال   - 1

 

 قائمة نتائج عمليات التأمين(   أ 

 
 (غير مراجعة) م5132 مارس 13أشهر المنتهية في  فترة الثالثةل 

 المجموع أخرى هندسـي بحــري سـيارات طبي 

 1131233 (311231) 3251001 411210 3211310 (11321) إجمالي األقساط المكتتبة

 (2201112) (031445) (5321225) (5331221) (1431521) 51552 أقساط اعادة تأمين مسندة 

 (4131104) (221112) (111311) (5511025) (3231221) (122) صافي األقساط المكتتبة 

صافي التغيرات في األقساط غير 

 3313341111 4151254 211131 321452 3113131330 4051104 المكتسبة

 3113011251 1401231 521114 (3251150) 111211334 4051131 صافي األقساط المكتسبة 

 310131554 5311123 5351002 0211111 - 4501511 عمولة اعادة تأمين مكتسبة 

 2011332 - - 52 2011111 - إيرادات اكتتاب أخرى

 3511221232 3311201 5221301 3111010 3112211514 2111132 إجمالي إيرادات االكتتاب 

       

       مصاريف

 (1511031135) (415111521) (115321433) (311021310) (3111031235) (3311321232) إجمالي المطالبات المدفوعة 

حصة معيدي التأمين من المطالبات 

 3315121122 3241144 113221314 311111111 3111102 313111551 المدفوعة

 (5310101150) (411221532) (3101115) (5251512) (3514011420) (412311212) صافي المطالبات المدفوعة

المطالبات تحت  صافي التغير في

 5511531330 212221441 3121111 5511551 111221313 3510311511 األخرى الفنية التسوية واالحتياطيات

 313211541 312111552 501030 (211131) (214221513) 012111312 المتكبدة صافي المطالبات

 (115221214) (1131443) (5221300) (4411512) (511031241) (3001045) تكاليف اكتتاب وثائق التأمين

 (4431231) (411) (11413) (514) (4451145) (510) مصاريف اكتتاب أخرى

 الديونقيمة مخصص اإلنخفاض في 

 (3131211) - - - (1441214) 5121114  المشكوك فيها

 (513221430) 312131102 (5311233) (2121232) (3311401103) 011511131 مجموع مصاريف االكتتاب 

       

االكتتاب قبل ( عجز) / فائض

 3111111423 513351542 541232 3551551 (0221305) 212511523 وااليرادات األخرى المصاريف اإلدارية

 411222      إيرادات غير موزعة 

 (211121232)      مصاريف غير موزعة 

 211121043      عمليات التأمين فائضصافي 
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 شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني

 (شركة مساهمة سعودية)

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

 م5132 مارس 13شهر المنتهية في الثالثة أ لفترة

 (المبالغ بالريال السعودي)
 

 

 تتمة  – القطاعيةمعلومات ال   - 1

 

 قائمة نتائج عمليات التأمين(   أ 

 

 (غير مراجعة) م4112 مارس 11أشهر المنتهية في  فترة الثالثةل 

 المجموع أخرى هندسـي بحــري سـيارات طبي 

 3،11،،2333 53،213415 334233152 324،3412، ،123151313 ،123،31343 إجمالي األقساط المكتتبة

 (4131113411) (235،434،5) (331423312) (1،،53،،23) (2123111) (2،13111) أقساط اعادة تأمين مسندة 

 53352533،1 131،23،41 42،3241 132243411 ،133213313 ،1231،13،3 صافي األقساط المكتتبة 

صافي التغيرات في األقساط غير 

 (11355،3224) (1،،5243) (2323252) (5113251) (1234،13215) 235213234 المكتسبة

 ،253113342 ،223،4، (5133112) 113234، 4431143232 4133423211 صافي األقساط المكتسبة 

 234333214 ،243325 2،131،1 4322،3،21 - - عمولة اعادة تأمين مكتسبة 

 313225 113،25 13241 123،11 4،32،1 23،11 إيرادات اكتتاب أخرى

 2،31223213 135،13514 4253232 133،53415 4431313،22 41334،3411 إجمالي إيرادات االكتتاب 

       

       مصاريف

 (1،،1334113) (523112،) (331،23451) (13،513213) (1،35233221) (،23514311) إجمالي المطالبات المدفوعة 

حصة معيدي التأمين من المطالبات 

 33213231، 23،3،44 3312،3412 131113341 - ،5413،1 المدفوعة

 (4235213241) (234،4،) (11،3123) (55432،1) (1،35233221) (231113511) صافي المطالبات المدفوعة

صافي التغير في المطالبات تحت التسوية 

 (231513141) (1123323) 41533،1 (213،41) (،4312،341) (5،،531223) األخرى الفنية واالحتياطيات

 (33221،،123) (،4113،3) (13133،) (5،33211) (،،،4133553) (14315،3215) المتكبدة صافي المطالبات

 (333313421) (2553212) (2،135،5) (131223343) (433213421) (133323115) تكاليف اكتتاب وثائق التأمين

 (434213215) (4113111) (1،232،4) (،23،321) (3،23،11) (،2،3313) 3 صافيمصاريف اكتتاب أخرى

 الديونقيمة مخصص اإلنخفاض في 

 (231،135،3) - - - ،،533،131 (،،133،131) المشكوك فيها

 (51341،3215) (،13،2،،) (213221،) (432213122) (1132123231) (32،2،،1331) مجموع مصاريف االكتتاب 

       

فائض  االكتتاب قبل  / (عجز)

 (،13،35311) 3،43552 (،3،5332) ،،1345531 (35233513،) 5324،3222 وااليرادات األخرى اإلدارية المصاريف

 ،1342،      إيرادات غير موزعة 

 (11311،3225)      مصاريف غير موزعة  

 (1131423413)      عمليات التأمين عجزصافي 
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 شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني

 (مساهمة سعوديةشركة )

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

 م5132 مارس 13شهر المنتهية في الثالثة أ لفترة

 (المبالغ بالريال السعودي)

 

  تتمة –معلومات القطاعية ال   - 1

 

 موجودات ومطلوبات عمليات التأمين (ب
 

 
  م5132 مارس 13كما في 

 (مراجعةغير )

 المجموع أخرى هندسـي بحــري سـيارات طبي 

       موجودات عمليات التأمين

حصة معيدي التأمين من األقساط 

 115211341 0131105 311001150 111121 - 2531325 غير المكتسبة

المطالبات تحت التسوية 

 314111121 1111345 514011323 313111331 312121011 3511220 األخرى الفنية االحتياطياتو

 313111221 3301113 1121114 211121 4211321 241441 تكاليف اكتتاب مؤجلة

 3110231313 313211342 410201315 315511155 511241141 315131420 موجودات موزعة 

 31312321032      موجودات غير موزعة

 33513431203      مجموع موجودات عمليات التأمين

       

       مطلوبات عمليات التأمين 

 215341215 315411231 511151211 411210 112551213 311341415 احتياطي أقساط غير مكتسبة

ات يمطالبات تحت التسوية واحتياط

 2311511342 0221155 111531424 515221104 4312551022 110311110 فنية أخرى

 313131230 5131513 2121233 3221411 - 3121133 عمولة غير مكتسبة

 3315121534 515131133 211251221 514221551 2113421131 411021211 مطلوبات  موزعة 

 4311231320      مطلوبات غير موزعة

 33513431203      مجموع مطلوبات عمليات التأمين 
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 شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني

 (ة مساهمة سعوديةشرك)

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

 م5132 مارس 13شهر المنتهية في الثالثة أ لفترة

 (المبالغ بالريال السعودي)

 

  تتمة –معلومات القطاعية ال   - 1
 

 تتمة  –موجودات ومطلوبات عمليات التأمين  (ب
 
 

 
 م 4112 ديسمبر 11كما في 

 (مراجعة)

 المجموع أخرى هندسـي بحــري سـيارات طبي 

       موجودات عمليات التأمين

حصة معيدي التأمين من األقساط غير 

 المكتسبة
4015،0541 

- 13،0551 40،1،05،5 103140142 30،1،03،3 

المطالبات تحت حصة معيدي التأمين من 

 410،4،0،21 4015102،1 ،30223041 4044،0134 4011502،1 ،013،011، األخرى الفنية التسوية واالحتياطيات

 2013،0341 2210213 52202،1 5410541 405110،12 4340121 تكاليف اكتتاب مؤجلة

 14041204،1 201410،12 0،340112، 40،410215 2051،0342 1102،10111 موجودات موزعة 

 12102250351      موجودات غير موزعة

 12402140،21      التأمينمجموع موجودات عمليات 

       

       مطلوبات عمليات التأمين 

 4101120،31 405240321 40541،،40 4120،53 ،،110،5201 101210222 احتياطي أقساط غير مكتسبة

ات فنية يمطالبات تحت التسوية واحتياط

 201،10411، 01،50411، 2023405،1 103120،54 2،،510،120 410،2،0224 أخرى

 402،20442 22105،3 25،0131 4،0152، -- 3430442 ايرادات عموالت غير مكتسبة

 1104120221 20،110،35 320،2401،4 420،230221 مطلوبات  موزعة 

110211021

1 14104،501،، 

 5402420555      مطلوبات غير موزعة

 12402140،21      مجموع مطلوبات عمليات التأمين 
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 للتأمين وإعادة التأمين التعاونيشركة سند 

 (شركة مساهمة سعودية)

 تتمة  -( غير مراجعة)قوائم المالية األولية الموجزة ايضاحات حول ال

 م5132 مارس 13شهر المنتهية في الثالثة أ لفترة

 (المبالغ بالريال السعودي)

 

 العادلة لألدوات المالية ةالقيم    - 31

 

 .عادلة بتاريخ كل قائمة مركز ماليالمالية مثل المشتقات والموجودات غير المالية بالقيمة ال تقوم الشركة بقياس األدوات 

عند بيع أصل ما أو دفعة عند تحويل مطلوبات ما بموجب معادللة نظاميلة تملت بلين  استالمهالقيمة العادلة هي السعر الذي سيتم  

أن معامللة بيلع الموجلودات أو تحويلل المطلوبلات  بافتراضة العادلة يحدد قياس القيم .في السوق بتاريخ القياس متعاملةأطراف 

 :قد تمت إما

 

 السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات أوفي  -

 .حالة عدم وجود السوق الرئيسي3 في أكثر األسواق فائدة للموجودات والمطلوبات في -

 

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

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

 .المطلوبات وأنهم يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية

 

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

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

 . أمثل وبأقصى حد ممكن

 

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

 .القابلة للمالحظة ذات العالقة3 وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة

 

فصلاح عنهلا فلي القلوائم الماليلة ضلمن التسلسلل تم تصلنيف كافلة الموجلودات والمطلوبلات التلي تلم قياسلها بالقيملة العادللة أو اال 

 :الهرمي للقيمة العادلة3 طبقاً لما هو مبين أدناه3 على أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل

 

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

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

 .قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة

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

 .غير قابلة للمالحظة

بات التي يتم إثباتها في القوائم المالية على نحو متكرر3 تقوم الشركة بالتأكد فيما إذا تمت التحويالت بالنسبة للموجودات والمطلو

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

 .في نهاية كل فترة مالية

 

بتحديد فئة الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصلائص ومخلاطر  الشركةولغرض االفصاح عن القيمة العادلة3 تقوم 

 .الموجودات والمطلوبات ومستويات قياس القيمة العادلة المذكورة أعاله

 

ر متكلرر مثلل الموجلودات المعلدة تقوم إدارة الشركة بتحديد السياسات واإلجراءات لقياس القيمة العادللة عللى نحلو متكلرر وغيل

يقوم خبراء تقويم خارجيين بتقويم الموجودات الهامة مثل العقارات والموجلودات الماليلة المتاحلة . للتوزيع في العمليات المتوقفة

 .للبيع والمطلوبات الهامة مثل العوض المحتمل

  



 

1، 

 شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني

 (شركة مساهمة سعودية)

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

 م5132 مارس 13شهر المنتهية في الثالثة أ لفترة

 (المبالغ بالريال السعودي)

 

 تتمة - العادلة لألدوات المالية ةالقيم    - 31

 

العادللة التلي يلتم  حسب مستوى التسلسل الهرمي للقيملة يحلل الجدول أدناه األدوات المالية التي تم قياسها في نهاية الفترة المالية

 :تصنيفها في قياس القيمة العادلة

 (غير مراجعة)م 5132 ديسمبر 13 

 المجموع 1المستوى  5المستوى  3المستوى  

     استثمارات متداولة

 3314111114 - - 3314111114 حقوق ملكية

 3213021101 - 3213021101 - أخرى متداولة استثمارات

 311511102 311511102 - - أسهم غير متداولة

 3314111114 3213021101 311511102 1011121122 

 

 (مراجعة) م4112 ديسمبر 11 

 المجموع 1المستوى  4المستوى  1المستوى  

     استثمارات متداولة

 12033401،1 - - 12033401،1 حقوق ملكية

 1،052،0،52 - 1،052،0،52 - أخرى متداولة استثمارات

 ،10،41012 ،10،41012 - - غير متداولةحقوق ملكية 

 12034401،1 1،052،0،52 10،41012، 1،01350415 

 

 
 اعتماد القوائم المالية األولية الموجزة- 33

 جملادي اآلخلرة 45الموافلق )م 4115 أبريلل 12تم اعتماد القوائم المالية األولية الموجزة من قبل مجلس إدارة الشلركة بتلاريخ  

 .(ـه1213

 

 

 

 


