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 شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني

 ()شركة مساهمة سعودية

 

 قوائم المالية الإيضاحات حول 

  م4132 ديسمبر 13 في المنتهية للسنة

 

 التنظيم واألنشطة الرئيسية  - 3

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

م(. الشركة مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل 4337يونيو  03)الموافق هـ 5241جمادى الثاني  51في 

م(. تقوم الشركة بأعمال 4337يوليو  1)الموافق هـ 5241جمادى الثاني  40بتاريخ  5353401231التجاري رقم 

هم الشركة في سوق األسهم التأمين وإعادة التأمين واألنشطة ذات العالقة في المملكة العربية السعودية. وقد تم إدراج أس

 م.4337يوليو  45السعودية بتاريخ 

 

 . المملكة العربية السعودية -  55257الرياض  -في مركز دارين بشارع األحساء للشركة الرئيسي  المركزيقع  

 

 أسس اإلعــداد - 4

 أسس القياس 4-3

 .   حيث يتم قياسها بالقيمة العادلة القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء االستثمارات المتاحة للبيع هذه تم إعداد 

 

 استمرارية الشركة 4-4 

قبل مؤسسة النقد  هامش المالءة المالية للشركة أقل من الحد المنصوص عليه من كان، م4352 ديسمبر 05كما في 

 ."(ساما)" العربي السعودي

 

ونتيجة لذلك، بلغت الخسائر المتراكمة  السنةمليون لاير سعودي خالل  04.4تكبدت الشركة صافي خسارة قدرها  

( من نظام الشركات السعودي إنه في 521س المال. وتنص المادة )أمن ر ٪12.5مليون لاير سعودي، وتمثل  5.1.4

ادية لالنعقاد وذلك وم مجلس اإلدارة بدعوة الجمعية العمومية غير العس المال بأن يقأمن ر ٪71 عنحالة زيادة الخسائر 

حيث أن الدعوة قيد  الحال. وبتاريخ اعتماد هذه القوائم المالية ، لم يتم توجيه الدعوة لعقد مثل هذا االجتماعللنظر في هذا 

 . التنفيذ

 

 5201ذي القعدة  1مجلس في العليها من قبل  أعلن مجلس اإلدارة خطة إعادة الهيكلة للمساهمين التي تمت الموافقة

 :التالية األمور (. وتشمل خطة إعادة الهيكلة4352سبتمبر  2)الموافق 

 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.

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

 

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

  .قريبعملياتها في المستقبل ال

 

 طتها التأمينية، وبالتالي، منعلشركة من قبول مشتركين جدد في أي من أنشاالنقد العربي السعودي  مؤسسة منعت وقد

( حتى م4352سبتمبر  7الموافق )هــ 5201ذو القعدة  54إصدار أو تجديد أي بوليصة تأمين على اإلطالق اعتبارا من 

النقد العربي مؤسسة وجهت وضعها.  صححتالعربي السعودي أن الشركة قد  النقدر قرار من قبل مؤسسة وصد

ذي القعدة  54صادرة قبل جميع المطالبات والتعويضات الناشئة عن وثائق التأمين ال لشركة لتسوية ودفعايضا أالسعودي 

 (.م4352سبتمبر  7الموافق ) هــ5201
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 شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

 

 تتمة -إيضاحات حول القوائم المالية 

 م 4132 ديسمبر 13المنتهية في  للسنة

 
 استمرارية الشركة )تتمة( 4-4

 
( بتعليق م4352سبتمبر  7الموافق ) هــ5201ذي القعدة  54في  قراره وعالوة على ذلك، أصدر مجلس هيئة سوق المال

سبتمبر  7الموافق ) هــ5201ذي القعدة  54)تداول( ابتداء من  أسهم الشركة في السوق المالي السعودي في تداولال
الشركة  و لتقوم ،ي نوع من وثائق التأمينمن إصدار أو تجديد أ هاعلمن ، ( حتى تفصح الشركة عن األثر الماليم4352

للقواعد واللوائح  قرار الوارد من مؤسسة النقد العربي السعودي على النحو المطلوب وفقاالتصحيح موقفها فيما يتعلق بب
وقف تعليق تداول أسهم تستمر أو تس تما إذا كان على ذلك سوف تقوم هيئة سوق المال في النظر في و بناءذات الصلة. 

 الشركة.
 

مؤسسة النقد العربي المحتملة في المستقبل والنقاشات والمفاوضات مع  التجارية واألعمال بناءاً على خطة إعادة الهيكلة
قد إدارة الشركة أن الشركة قائمة على فرض اإلستمرارية وبالتالي تم إعداد هذه القوائم المالية وفقاً لمبدأ ، تعتالسعودي

  االستمرارية.
 

 بيان االلتزام 4-1
للمعايير الدولية الخاصة وفقاً  م من قبل االدارة و ذلك4352ديسمبر  05للسنة المنتهية في تم إعداد القوائم المالية  

ة المالية، و ليس طبقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئبالتقارير 
 .السعودية للمحاسبين القانونيين

 
حسةابات منفصةلة لكةل مةن عمليةات التةأمين بالشةركة  تحةتف ألنظمة التأمين المطبقةة فةي المملكةة العربيةة السةعودية،  اً طبق 

يةةرادات والمصةةاريف المتعلقةةة بكةةل نشةةاط فةةي الحسةةابات مين. يةةتم تسةةجيل الموجةةودات والمطلوبةةات واإلوعمليةةات المسةةاه
إدارة  قبةةل المصةةاريف المشةةتركة لكةةل نشةةاط مةةنااليةةرادات األخةةرى و  المتعلقةةة بهةةا، ويةةتم تحديةةد واعتمةةاد أسةةس توزيةةع 

 الشركة ومجلس اإلدارة.
 
 ة الوظيفية وعملة العرض العمل 4-2

 و العملة التي يتم بها عرض القوائم المالية للشركة.ائم المالية بالريال السعودي والذي يعتبر العملة الوظيفية القو تظهر 
 

 استخدام األحكام والتقديرات  4-5
وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية، استخدام االحكام والتقديرات  السنوية للشركةيتطلب إعداد القوائم المالية  

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

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

باستمرار  االحكاموالعمليات الجارية، فإن النتائج الفعلية يمكن أن تختلف عن تلك التقديرات. يتم تقييم التقديرات و
لة في ظل ، بما في ذلك توقعات األحداث المستقبلية والتي يعتقد أنها معقوية وعوامل أخرىوباالستناد إلى الخبرة التاريخ

 هذه الظروف.
  

 تتعلق تفاصيل التقديرات و األحكام األساسية المعدة من قبل االدارة بالتالي:  
  

 .(53-0االنخفاض في قيمة الموجودات المالية و عدم امكانية تحصيلها )ايضاح  •
 .(0-0)ايضاح  مطالبات تحت التسوية واحتياطيات فنية أخرى •
 .(55-0ت )ايضاح القيمة العادلة لالستثمارا •
 (.5-0احتياطي األقساط غير المكتسبة )ايضاح    •
 (.51-0تعويضات نهاية الخدمة )ايضاح    •
 (.52 -0األعمار االنتاجية للممتلكات و المعدات )ايضاح    •
 (.2 -0تكاليف اكتتاب وثائق التأمين المؤجلة )ايضاح    •
  .(51و  4-4مبدأ االستمرارية )ايضاح  •
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 سند للتأمين وإعادة التأمين التعاونيشركة 

 )شركة مساهمة سعودية(

 

 تتمة  -ايضاحات حول القوائم المالية 

 م4132 ديسمبر 13المنتهية في  للسنة

 )المبالغ بالريال السعودي(

 
 والتعديالت على المعايير والتفسيرات ة،المعايير الجديد    6 -4

بإستثناء  الماضيةتتمشى السياسات المحاسبية المتبعة مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم المالية السنوية للشركة للسنة 
التالية. خالل العام الحالي، قامت الشركة بتطبيق عدد من المعايير الدولية  التقارير الجديدة والتعديالت والتفسيرات

التي يسري مفعولها على الفترات السنوية الخاصة بالتقارير المالية و التفسيرات الصادرة عن مجلس المعايير الدولية و
  الية.. ليس لهذه األمور أثر جوهري على القوائم الم4352يناير  5التي تبدأ في أو بعد 

معيار المحاسبة على  تعديالت -و المطلوبات الماليةالمالية مقاصة الموجودات  -(14معيار المحاسبة الدولي رقم )
 (14الدولي رقم )

توضح هذه التعديالت المقصود بـ "يوجد لديها حالياً حق نظامي نظام ملزم للمقاصة" وأسس ومعايير آليات السداد غير 
 كي تكون مؤهل إلجراء المقاصة. ال يوجد لهذه التعديالت أي أثر على الشركة. المتزامة لبيوت المقاصة

 

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

قياس القيمة العادلة وذلك  – 50مالية رقم تستبعد التعديالت النتائج غير المقصودة للمعيار الدولي الخاص بالتقارير ال

اإلنخفاض في قيمة الموجودات. إضافة إلى ذلك،  – .0بشأن اإلفصاحات المطلوبة بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم 

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

 قيمة خسائر االنخفاض خالل الفترة. 

 الرسوم المفروضة –( الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية 43التفسير رقم ) 
يوضح هذا التفسير بأن تقوم المنشآت بإثبات اإللتزامات لقاء الرسوم المفروضة عند حدوث النشاط الذي يتطلب السداد 

ليه األنظمة المعنية. بالنسبة للرسوم المفروضة عند بلوغ الحد األدنى، يوضح التفسير بأنه ال يتوقع إثبات طبقاً لما تنص ع
أية إلتزامات قبل بلوغ الحد األدنى المقرر. يجب تطبيق هذا التفسير بأثر رجعي. ال يوجد لهذا التفسير أثر نظراً لقيام 

(، وكذلك اإللتزامات المحتملة 07معيار المحاسبة الدولي رقم ) الشركة بتطبيق مبادئ اإلثبات المنصوص عليها في
 والموجودات المحتملة بما يتمشى مع متطلبات هذا التفسير في السنوات السابقة.

 4134 – 4131دورة التحسينات السنوية لألعوام من 
، صدر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية سبعة 4354 – 4353خالل دورة التحسينات السنوية لألعوام من 

قياس  –( 50تعديالت على ستة معايير والتي اشتملت على تعديل المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )
( فوراً، وبالتالي على الفترات 50القيمة العادلة. يسري مفعول المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )

، ويوضح بأنه ورد في أسس اإلستنتاجات بأنه يمكن قياس الذمم المدينة 4352يناير  5تبدأ في أو بعد  التي
والدائنة قصيرة األجل غير المرتبطة بعمولة بمبالغ الفواتير عندما يكون أثر الخصم غير جوهري. إن هذا 

 أثر على الشركة. ( ليس له 50التعديل على المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )

 4131 – 4133دورة التحسينات السنوية لألعوام من 

صدر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على  4350حتى  4355خالل دورة التحسينات السنوية لألعوام من 

إتباع المعايير الدولية الخاصة  –( 5أربعة معايير والتي اشتملت على تعديل المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )

( فوراً، وبالتالي على 5بالتقارير المالية ألول مرة. يسري التعديل على المعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية رقم )

. ويوضح بأنه ورد في أسس اإلستنتاجات بأنه يمكن للمنشآة تطبيق 4352يناير  5الفترات التى تبدأ في أو بعد 

الي أو المعيار الجديد الذي ال يعتبر إلزامي. ولكن يسمح بإتباعه مبكراً شريطة أن يتم تطبيق المعيار بصورة المعيارالح

مماثلة طوال الفترات المعروضة في القوائم المالية للمنشأة التى يتم إعدادها طبقاً للمعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية. 

لى الشركة ألن الشركة تقوم حالياً بإعداد قوائمها المالية وفقاً للمعايير الدولية الخاصة ال يوجد لهذا التعديل أثر جوهري ع

 بالتقارير المالية.
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 شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

 

 تتمة  -ايضاحات حول القوائم المالية 

 م4132 ديسمبر 13المنتهية في  للسنة

 السعودي( )المبالغ بالريال

 
 )تتمة( والتعديالت على المعايير والتفسيرات ة،المعايير الجديد    6 -4

 المعايير الصادرة وغير سارية المفعول

سارية المفعول حتى تاريخ إصدار القوائم  باالضافة الى المعايير المذكورة أعاله، إن المعايير و التفسيرات التالية غير

باالضافة الى ذلك أرتأت الشركة عدم  المالية للشركة. تعتزم الشركة إتباع هذه المعايير إذ ينطبق ذلك، عند سريانها.

 االتباع المبكر لهذه المعايير و التعديالت الصادرة عن مجلس المعايير الدولي و الملزمة للتطبيق في المستقبل.

 األدوات المالية –( 9يار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )المع

صدر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية اإلصدار النهائي للمعيار الدولي الخاص بالتقارير ، 4352خالل شهر يوليو 

حاسبة الدولي رقم (: األدوات المالية والذي يعكس كافة مراحل مشروع األدوات المالية، وحل معيار الم1المالية رقم )

(. لقد 1األدوات المالية. اإلثبات والقياس وكافة اإلصدارات السابقة للمعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم ) –( 01)

إستحدث المعيار متطلبات جديدة بشأن التصنيف والقياس، واإلنخفاض في القيمة ومحاسبة تغطية المخاطر. يسري 

، ويسمح باإلتباع 4351يناير  5( على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1قارير المالية رقم )المعيارالدولي الخاص بالت

المبكر له. يجب تطبيقه بأثر رجعي ولكن معلومات المقارنة غير إلزامية. يسمح باإلتباع المبكر لإلصدارات السابقة للمعيار 

 5( إذا كان تاريخ اإلتباع األولي لها قبل 4350و  4353و  4331( )لألعوام 1الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )

( أثر على تصنيف وقياس الموجودات المالية 1. سيكون التباع المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )4351فبراير 

 ، ولن يكون له أثر على تصنيف وقياس المطلوبات المالية للشركة.لشركةالخاصة با

 

 4134 – 4131السنوية لألعوام  دورة التحسينات

، وال يتوقع بأن يكون لها أثر جوهري على الشركة. تشتمل هذه 4352يوليو  5يسري مفعول هذه التحسينات إعتباراً من 

 التحسينات على ما يلي:

 ( القطاعات التشغيلية8المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )

 وتوضح: تم تطبيق هذه التعديالت بأثر رجعي،

بأنه يجب على المنشأة اإلفصاح على األحكام التي قامت بها اإلدارة عند إتباع أسس التجميع المنصوص عليها في الفقرة  -

( مع وصف موجز للقطاعات التشغيلية التي تم تجميعها والخصائص 1( من المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية )54)

 لربح( المستخدمة للتأكد فيما إذا كانت القطاعات "متشابهة".اإلقتصادية )مثل المبيعات وهامش ا

بأنه يجب اإلفصاح عن تسوية موجودات القطاعات إلى إجمالي الموجودات وذلك في حالة اإلبالغ عن التسوية إلى رئيس  -

 العمليات كصانع القرار، تماماً مثل اإلفصاحات المطلوبة بالنسبة لمطلوبات القطاعات.

الموجودات غير  –( 18الممتلكات واآلالت والمعدات، ومعيار المحاسبة الدولي رقم ) –( 36معيار المحاسبة الدولي رقم )

 الملموسة

( يجوز 01(، ومعيار المحاسبة الدولي رقم ).5تم تطبيق التعديل بأثر رجعي، ويوضح بأنه في معيار المحاسبة الدولي رقم )

لى البيانات القابلة للمالحظة وذلك على أساس إجمالي أو على أساس صافي القيمة الدفترية. إعادة تقويم األصل بالرجوع إ

 إضافة إلى ذلك، يمثل اإلستهالك أو اإلطفاء المتراكم الفرق بين اإلجمالي والقيمة الدفترية لألصل.
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 )شركة مساهمة سعودية(

 

 تتمة  -ت حول القوائم المالية ايضاحا

 م4132 ديسمبر 13المنتهية في  للسنة

 )المبالغ بالريال السعودي(

 
 )تتمة( والتعديالت على المعايير والتفسيرات ة،المعايير الجديد    6 -4

 اإلفصاحات المتعلقة بالجهات ذات العالقة –( 42معيار المحاسبة الدولي رقم )

رجعي ويوضح بأن شركة اإلدارة )المنشآت التي تقدم خدمات كبار موظفي اإلدراة( هي عبارة جهة تم تطبيق التعديل بأثر 

ذات عالقة تخضع لإلفصاحات المتعلقة بالجهات ذات العالقة. إضافة إلى ذلك، يتعين على المنشأة التي تستخدم شركة 

 اإلدارة اإلفصاح عن المصاريف المتكبدة بشأن خدمات اإلدارة.

 4131حتى  4133حسينات السنوية لألعوام من دورة الت

. وال يتوقع بأن يكون لها أثر جوهري على الشركة. تشتمل هذه التعديالت 4352يوليو  5تسري هذه التعديالت إعتباراً من 

 على: 

 قياس القيمة العادلة –( 31المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم ) -

وضح بأنه اإلستثناء المتعلق بالمحفظة المنصوص عليه في المعيار الدولي الخاص تم تطبيق التعديل بأثر رجعي، وي

( ال يطبق على الموجودات والمطلوبات المالية فحسب بل على العقود اآلخرى التي تقع ضمن 50بالتقارير المالية رقم )

 (، إذ ينطبق ذلك(.01ي رقم )( )أو معيار المحاسبة الدول1نطاق المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )

 

 الممتلكات اإلستثمارية –( 21معيار المحاسبة الدولي رقم ) -

( بين الممتلكات اإلستثمارية 23يميز وصف الخدمات الثانوية المنصوص عليها في معيار المحاسبة الدولي رقم )

لمعيار بأثر رجعي ويوضح بان يجب والممتلكات المشغولة من قبل المالك )أي الممتلكات واآلالت والمعدات(. يطبق ا

( وليس وصف الخدمات الثانوية، في التأكد فيما إذا كانت 0إستخدام المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )

 المعاملة تعتبر شراء أصل أو عملية تجميع أعمال.

 

(: توضيح الطرق المقبولة في 18)( ومعيار المحاسبة الدولي رقم 36تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ) -

 إحتساب اإلستهالك واإلطفاء

( 01( ومعيار المحاسبة الدولي رقم ).5توضح التعديالت المبادئ المنصوص عليها في معيار المحاسبة الدولي رقم )

ه( بدالً من وذلك بان اإليرادات تعكس شكل المنافع اإلقتصادية الناتجة عن تشغيل عمل ما )الذي يعتبر األصل جزءاً من

المنافع اإلقتصادية المستنفذة عن طريق إستخدام األصل. ونتيجة لذلك، ال يمكن إستخدام الطريقة المبنية على اإليرادات 

في إستهالك الممتلكات واآلالت والمعدات وأنه في حاالت محدودة جداً يمكن فقط إستخدامها في إطفاء الموجودات غير 

. ويسمح باإلتباع المبكر لها. .435يناير  5تقبالً على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد الملموسة. تسري التعديالت مس

ال يتوقع بأن يكون لهذه التعديالت أي أثر على الشركة لعدم قيامها بإتباع الطريقة المبنية على اإليرادات في إحتساب 

 الموجودات غير المتداولة.

 

 بكر ألي معيار أو تفسير أو تعديل أخر. صدر إلتباعه مبكراً ولم يسري مفعوله بعد. لقد إرتأت الشركة عدم اإلتباع الم

 

  السياسات المحاسبية الهامة       -1

 إثبات االيرادات     (1-3

 إثبات دخل األقساط و العموالت            

وثائق التأمين التي تخصها، بحيث  تدرج األقساط و العموالت في قائمة الدخل الشامل لعمليات التأمين على مدى فترات

يتم   إثبات اإليرادات على مدى فترة المخاطر، تمثل األقساط غير المكتسبة جزء من األقساط  المكتتبة المتعلقة بفترة 

التغطية سارية المفعول ، يدرج التغير في مخصص األقساط غير المكتسبة في قائمة الدخل الشامل لعمليات التأمين على 

 ة المخاطر.مدى فتر
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 شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

 

 تتمة  -ايضاحات حول القوائم المالية 

 م4132 ديسمبر 13المنتهية في  للسنة

 )المبالغ بالريال السعودي(

 

 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة       -1
 

 (     إثبات االيرادات )تتمة(1-3

ودخل العموالت المتعلقة باالخطار سارية المفعول لما بعد نهاية الفترة المالية كأقساط غير يتم إظهار األقساط المبقاه 

 مكتسبة، ويتم تأجيلها بإتباع الطرق التالية:

 أخر ثالثة شهور من األقساط لفئة التأمين البحري. -

 عدد األيام الفعلية للقطاعات األعمال األخرى. -

إحتساب محددة سلفاً بالنسبة للتأمين الهندسي وذلك فيما يتعلق بالمخاطر التي تعهدت بها الشركة لمدة تزيد عن سنة عملية  -

وطبقاً لعملية اإلحتساب هذه، يتم إكتساب اإلشتراكات األقل خالل السنة األولى، وتزداد تدريجياً عند نهاية وثيقة فترة 

 وثيقة التأمين.

قساط المكتسبة ودخل األتعاب والعموالت ، مطروحة منها المطالبات المدفوعة ومصاريف تمثل نتائج اإلكتتاب األ

اإلكتتاب اآلخرى، والمطالبات المتوقعة المستحقة الدفع خالل السنة، ناقصاً مبالغ إعادة التأمين وخصص الخسائر 

 المستقبلية المتوقعة عن وثائق التأمين سارية المفعول

 إيرادات اإلستثمار

 إثبات عوائد اإلستثمار وحسابات تقاسم األرباح والخسائر والودائع البنكية بإستخدام طريقة معدل العمولة الفعلية.يتم  -

 يتم إثبات أرباح وخسائر بيع اإلستثمارات بتاريخ البيع. -

 يتم إثبات توزيع األرباح عن اإلقرار بأحقية إستالمها.  -

 عقود التأمين (1-4

لك العقود التي تشتمل على مخاطر تأمين هامة عند نشأة العقد أو تلك التي يكون فيها، عقد تعرف عقود التأمين بأنها ت

في جوهره التجاري على مخاطر تأمين هامة، تعتمد أهمية مخاطر التأمين على كل من نشأة العقود، سيناريو يشتمل 

يف العقد كعقد تأمين، فإنه يبقى كذلك إحتمال وقوع حادث للجهة المؤمنة وحجم األثر المحتمل المتعلق به. وحال تصن

 طول الفترة المتبقية منه حتى لو إنخفضت مخاطر التأمين بشكل كبير خالل الفترة. 

 المطالبات    (1-1

تتكون المطالبات من المبالغ المستحقة الدفع لحاملي وثائق التأمين و األطراف األخرى و مصاريف تسوية الخسائر 

الخردة و االستردادات األخرى، و تحمل على قائمة الدخل الشامل لعمليات التأمين، يشتمل المرتبطة بها بعد خصم 

إجمالي المطالبات تحت التسوية على إجمالي التكلفة المقدرة للمطالبات المتكبدة و غير المسددة بتاريخ إعداد القوائم 

المبلغ عنها و غير المدفوعة بتاريخ إعداد القوائم المالية سواءاً تم التبليغ عنها أم ال،يجنب مخصصات لقاء المطالبات 

المالية على أساس تقدير كل حالة على حده، ال تقوم الشركة بخصم مطلوباتها لقاء المطالبات غير المدفوعة ألنه يتوقع 

 سداد كافة المطالبات خالل سنة من تاريخ إعداد القوائم المالية.
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 التأمين التعاونيشركة سند للتأمين وإعادة 

 )شركة مساهمة سعودية(

 

 تتمة  -ايضاحات حول القوائم المالية 

 م4132 ديسمبر 13 المنتهية في للسنة

 )المبالغ بالريال السعودي(

 

 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -1

 المطالبات )تتمة(    (1-1

 المطالبات تحت التسوية و االحتياطيات الفنية األخرى:

الشركة بصورة عامة بتقدير مطالباتها بناء على خبرتها السابقة، باإلضافة إلى ذلك، يتم تجنيب مخصص بناء على تقوم 

تقديرات اإلدارة و خبرة الشركة السابقة لتكلفة سداد المطالبات المتكبدة و غير المبلغ عنها و مصاريف و احتياطي 

لمالية، يدرج الفرق بين المخصصات بتاريخ قائمة المركز المالي و تسوية الخسائر غير الموزعة بتاريخ إعداد القوائم ا

السداد و المخصصات في الفترة الالحقة في حساب التأمين لتلك الفترة، تقوم الشركة بالحصول على خدمات خبير 

 إكتواري مستقل لتحديد هذه المطالبات.

 ر الجزء المتعلق بمعيدي التأمين بصورة مستقلة.يتم إظهار المطالبات تحت التسوية على أساس إجمالي، و يتم إظها

يعتبر تقدير االلتزامات النهائية الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين من أهم التقديرات المحاسبية التي 

التي يتعين تقوم بها الشركة، هناك العديد من مصادر عدم التأكد التي يجب أخذها بعين االعتبار عند تقدير االلتزامات 

على الشركة دفعها بموجب هذه المطالبات، يعتبر مخصص المطالبات المتكبدة و غير المبلغ عنها تقديراً للمطالبات التي 

 يتوقع اإلبالغ عنها بعد نهاية كل فترة مالية بشأن الحادث المؤمن عليه الذي وقع قبل نعاية الفترة الماضية.

 ن المؤجلةتكاليف اكتتاب وثائق التأمي    (1-2

يتم تأجيل العموالت و التكاليف األخرى المتعلقة مباشرة بشراء و تجديد عقود التأمين، و تطفأ على مدى فترات عقود           

 المتعلقة بها كأقساط عند إكتسابها، يسجل اإلطفاء في قائمة الدخل الشامل لعمليات التأمين.  التأمين   

في األعمار اإلنتاجية أو الطريقة المتوقعة الستنفاد المنافع االقتصادية المستقبلية التي تتضمنها  يتم إحتساب التغيرات          

 فترة اإلطفاء، و يتم إعتبار ذلك كتغير في التقديرات المحاسبية.ذلك بتعديل   األصل و 

ل قوائم مالية مرة واحدة أو أكثر و ذلك عند يتم إجراء مراجعة للتأكد من وقوع إنخفاض في القيمة و ذلك بتاريخ إعداد ك           

وجود دليل على وقوع هذا اإلنخفاض، و في الحاالت التي تقل فيها القيمة القابلة لإلسترداد عن القيمة الدفترية، عندئذ يتم 

مؤجلة بعين إثبات خسارة اإلنخفاض في قائمة الدخل الشامل لعمليات التأمين، كما تؤخذ تكاليف اكتتاب وثائق التأمين ال

 االعتبار عند اختبار مدى كفاية المطلوبات في كل فترة يتم فيها إعداد قوائم مالية.

 إعادة التأمين    (1-5

تقوم الشركة، خالل دورة أعمالها العادية بإسناد مخاطر التأمين المتعلقة بكافة أعمالها و التي يتم بموجبها تفويض الشركة            

التأمين المصدرة. تمثل موجودات إعادة التأمين األرصدة المستحقة من شركة إعادة التأمين، تقدر عن خسائر عقود 

المبالغ القابلة لالسترداد بنفس الطريقة التي يتم بها تقدير مخصص المطالبات تحت التسوية القائمة و طبقاً التفاقية إعادة 

 التأمين.

نخفاض في القيمة و ذلك بتاريخ إعداد كل قوائم مالية مرة واحدة أو أكثر عند وجود يتم إجراء مراجعة للتأكد من وجود إ         

إنخفاض في القيمة خالل الفترة المعروضة، يحدث اإلنخفاض في القيمة عند وجود دليل موضوعي يشير إلى عدم إمكانية 

لغ التي ستستلمها الشركة من معيدي التأمين إسترداد الشركة للمبالغ القائمة بموجب شروط العقد و إمكانية قياس األثر للمبا

 بشكل موثوق به، يتم إثبات خسائر اإلنخفاض في قائمة الدخل الشامل لعمليات التأمين.
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 شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

 

 تتمة  -ايضاحات حول القوائم المالية 

 م4132 ديسمبر 13 المنتهية في للسنة

 )المبالغ بالريال السعودي(

 

 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -1

 إعادة التأمين )تتمة(  (1-5

إن ترتيبات إعادة التأمين ال تعفي الشركة من التزاماتها تجاه حملة عقود التأمين، إن أقساط التأمين و المطالبات المتعلقة          

بعقود إعادة التأمين التي تعهدت بها الشركة يتم إثباتها كإيرادات و مصاريف بنفس الطريقة و كأن عملية إعادة التأمين 

 خذ بعين االعتبار تصنيف عمليات إعادة التأمين.تعتبر نشاطاً مباشراً، بعد األ

تمثل مطلوبات إعادة التأمين أرصدة مستحقة إلى شركات إعادة التأمين، تقدر هذه المبالغ المستحقة بنفس الطريقة المتعلقة         

المسندة و أرصدة إعادة باتفاقيات إعادة التأمين، يتم إظهار األقساط و المطالبات على أساس إجمالي بالنسبة لألقساط 

التأمين التي تعهدت بها الشركة، يتم التوقف عن إثبات موجودات و مطلوبات إعادة التأمين عند إنتهاء سريان الحقوق 

 التعاقدية أو تحويل العقد إلى طرف أخر.

 اختبار كفاية المطلوبات (1-6

للتأكد من مدى كفاية مطلوبات عقود التأمين بإستخدام التقديرات  تقوم الشركة، بتاريخ كل قائمة مركز مالي، بإجراء مراجعة        

المستقبلية المتعلقة بعقود التأمين، و إذا ما تبين من المراجعة بأن القيمة الدفترية لمطلوبات عقود الحالية للتدفقات النقدية 

قات النقدية المستقبلية المتوقعة، فإنه يتم إثبات التأمين ) ناقصاً تكاليف االكتتاب المؤجلة المتعلقة( غير كافية بناء على التدف

كامل النقص في قائمة الدخل الشامل لعمليات التأمين، و يجنب مخصص لقاء المخاطر السارية المفعول، ال تقوم الشركة 

  مركز المالي.بخصم أية مطلوبات لقاء المطالبات غير المسددة ألنه يتوقع سداد كافة المطالبات خالل سنة من تاريخ قائمة ال

    االستثمارات (1-7        

يتم، في األصل، إثبات كافة االستثمارات بالقيمة العادلة شاملة مصاريف الشراء المتعلقة باالستثمارات، تطفأ العالوة أو           

 الخصم على أساس العائد الفعلي و ترحل إلى قائمة الدخل الشامل لعمليات المساهمين.

 و بعد اإلثبات األولي لفئات االستثمار المختلفة، تحدد قيمتها في نهاية الفترة المالية التالية وفقاً لما يلي:        

 االستثمارات المتاحة للبيع        

الحقاً بالقيمة  تقيد االستثمارات المصنفة ك " استثمارات متاحة للبيع " في األصل بالتكلفة شاملة تكاليف المعامالت و تقاس        

 العادلة. االستثمارات المتاحة للبيع هي االستثمارات التي ال يتم اقتناؤها حتى تاريخ االستحقاق أو ألغراض المتاجرة.

بالنسبة لالستثمارات المتاحة للبيع التي ال يتم تغطية مخاطر قيمتها العادلة، تدرج األرباح أو الخسائر الناتجة عن التغيرات          

و عندئذ يتم القيمة العادلة مباشرة ضمن حقوق المساهمين لحين بيعها أو تحصيلها أو استبعادها أو إنخفاض قيمتها،  في

إظهار الربح أو الخسارة المتراكمة المدرجة سابقاً ضمن حقوق المساهمين في قائمة الدخل الشامل لعمليات المساهمين 

داولها في األسواق المالية النظامية، تحدد القيمة العادلة على أساس األسعار للفترة، بالنسبة لألوراق المالية التي يتم ت

المتداولة في السوق عند إنتهاء العمل بتاريخ إعداد القوائم المالية بدون خصم تكاليف المعامالت، تحدد القيمة العادلة 

 عنه. لالستثمارات في الصناديق االستثمارية على أساس صافي قيمة الموجودات المعلن

يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمار في األسهم غير المتداولة على أساس القيمة السوقية الستثمار مماثل أو على أساس          

 التدفقات النقدية المخصومة المتوقعة.
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 تتمة  -ايضاحات حول القوائم المالية 
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -1

 الذمم المدينة (1-8

الذمم المدينة هي موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو ممكن تحديدها. يتم إثبات الذمم المدينة في األصل بالقيمة        

 و تقاس بعد ذلك بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة العمولة الفعلية ناقصاً مخصص اإلنخفاض في القيمة.العادلة   

  تخفيض القيمة الدفترية للموجودات من خالل استخدام حساب المخصص، و يتم إثبات الخسارة في قائمة الدخل الشامل يتم       

لعمليات التأمين، يجنب مخصص لإلنخفاض في قيمة الذمم المدينة عند وجود دليل موضوعي على أن الشركة لن تكون 

قادرة على تحصيل كافة المبالغ المستحقة  وفقاً للشروط األصلية، تصنف الدمم المدينة الناشئة عن خطة الخدمات اإلدارية 

 في قيمة الذمم المدينة.إنخفاض في قيمتها كجزء من مراجعة اإلنخفاض  في هذه الفئة، و تتم مراجعتها للتأكد من وجود

 المخصصات (1-9

يتم إثبات مخصص لقاء االلتزامات المتكبدة عندما يكون لدى الشركة التزام قانوني أو متوقع ناتج عن أحداث سابقة و أنه          

م تقدير المبلغ بشكل موثوق، ال يتم إثبات مخصصات خسائر من المرجح أن يتطلب تدفق للموارد لتسوية االلتزام، و أنه يت

 التشغيل المستقبلية.

 اإلنخفاض في قيمة الموجودات المالية و عدم إمكانية تحصيلها( 31 -1

يتم، بتاريخ قائمة المركز المالي، إجراء تقويم للتأكد من وجود دليل موضوعي على حدوث إنخفاض في قيمة أي فئة أو         

ة من الموجودات المالية، و في حال وجود مثل هذا الدليل، يتم إثبات خسارة اإلنخفاض في قائمة الدخل الشامل مجموع

 لعمليات المساهمين، يحدد اإلنخفاض على النحو التالي:

مة العادلة بالنسبة للموجودات المثبتة بالقيمة العادلة، يمثل اإلنخفاض في القيمة اإلنخفاض الجوهري و المستثمر في القي   -

 دون التكلفة.

بالنسبة للموجودات المالية المثبتة بالتكلفة، يمثل اإلنخفاض في القيمة الفرق بين التكلفة و القيمة الحالية للتدفقات النقدية    -

 المستقبلية المخصومة بمعدل العائد السائد حالياً في السوق لموجودات مالية مشابهة.

إن الدليل الموضوعي على إنخفاض أصل مالي أو مجموعةة مةن الموجةودات الماليةة يشةتمل علةى البيانةات القابلةة للمالحظةة 

 التي استرعت انتباه الشركة بشأن األحداث التالية: 

 الصعوبات المالية الهامة التي يواجهها المصدر أو الجهة المدينة.  -

 في السداد. وجود خرق في العقد مثل التعثر أو التأخر -

 أصبح من المحتمل أن المدين أو المصدر سيواجه اإلفالس أو اعادة هيكلة مالية. -

 عدم وجود سوق مالي نشط لتداول تلك األداة المالية بسبب الصعوبات المالية، أو  -

درة الناتجةة عةن البيانات القابلة للمالحظة التي تشير إلى وجود نقص قابل للقيةاس فةي التةدفقات النقديةة المسةتقبلية المقة -

مجموعة من الموجودات المالية منذ األثبات األولي لتلك الموجودات وذلك بالرغم من عدم إمكانية تحديد ذلةك الةنقص 

 مع الموجودات المالية الفردية للشركة، بما في ذلك: 

 التغيرات العكسية في حاالت السداد من قبل الجهة المصدرة أو المدينين.  -

   المحلية في بلد الجهة المصدرة المرتبطة بحاالت اإلخفاق المتعلقة بتلك الموجودات. الظروف االقتصادية  -
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 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  - 1
 

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية وعدم إمكانية تحصيلها )تتمة(  (1-31

تقوم الشركة بمراجعة الذمم المدينة التي تعتبر هامة بمفردها وكذلك الذمم المدينة المدرجة ضمن مجموعة من الموجودات 

للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها, إن الذمم المدينة التي يتم مراجعتها  المالية التي لها خصائص ائتمان مماثلة وذلك

بصورة فردية للتأكد من وجود إنخفاض في قيمتها والتي يتم بشأنها إثبات أو يستمر في إثبات خسارة اإلنخفاض ال يتم 

النخفاض في القيمة هذه إدراجها عند مراجعها بصورة جماعية للتأكد من وجود إنخفاض في قيمتها, تتطلب مراجعة ا

إجراء التقديرات واألحكام, وإلجراء ذلك، تقوم الشركة بتقويم خصائص مخاطر االئتمان التي تأخذ بعين االعتبار حاالت 

 االخفاق السابقة والتي تعتبر مؤشراً على مقدرة الشركة على سداد كافة المبالغ المستحقة طبقاً للشروط التعاقدية.
 

 القيمة العادلة ( 1-33

تقوم الشركة بقياس األدوات المالية مثل المشتقات والموجودات غير المالية بالقيمة العادلة بتاريخ كل قائمة مركز مالي,  

 .57كما تم اإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية التي تم قياسها بالتكلفة المطفأة  في اإليضاح رقم 

لذي سيتم إستالمه عند بيع أصل ما أو دفعة عند تحويل مطلوبات ما بموجب معادلة نظامية تمت القيمة العادلة هي السعر ا

في السوق بتاريخ القياس, يحدد قياس القيمة العادلة بإفتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل  متعاملةبين أطراف 

 المطلوبات قد تمت إما:

 والسوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات أفي  -

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

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

الموجودات أو المطلوبات وأنهم  للموجودات أو المطلوبات بإفتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير

 .يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية

يأخذ قياس القيمة العادلة للموجودات غير المتداولة بعين االعتبار مقدرة المتعاملين في السوق على تحقيق منافع اقتصادية 

ي أسواق أخرى يمكنها استخدام على عن طريق االستخدام األمثل ولألصل وبأقصى قدر يمكن أو بيعه إلى اطراف معاملة ف

 نحو أمثل وبأقصى حد ممكن. 

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

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

تصنيف كافة الموجودات والمطلوبات التي تم قياسها بالقيمة العادلة أو االفصاح عنها في القوائم المالية ضمن التسلسل  تم

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

  المستوى

 األول
 .ة )بدون تعديل( في سوق نشط لموجودات ومطلوبات مماثلةاألسعار المتداول -

  المستوى

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

 .للمالحظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة

  المستوى

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

 .قابلة للمالحظة
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بالنسةبة للموجةودات والمطلوبةةات التةي يةتم إثباتهةةا فةي القةوائم الماليةةة علةى نحةو متكةةرر، تقةوم الشةركة بالتأكةةد فيمةا إذا تمةةت 

التحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي وذلك بإعادة تقويم التصنيف )على أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة  لقياس 

 .لة ككل( في نهاية كل فترة ماليةالقيمة العاد

وألغةةراض االفصةةاح عةةن القيمةةة العادلةةة، تقةةوم الشةةركة بتحديةةد فئةةات الموجةةودات والمطلوبةةات بحسةةب طبيعةةة وخصةةائص 

 .ومخاطر الموجودات والمطلوبات ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة طبقاً لما هو موضح أعاله

إلجراءات لقياس القيمة العادلة على نحو متكرر ولقياس القيمة العادلة على نحو غيةر تقوم إدارة الشركة بتحديد السياسات وا

يقةوم خبةراء تقةويم خةارجيين بتقةويم الموجةودات الهامةة مثةل  .متكرر مثل الموجودات المعدة للتوزيع فةي العمليةات المتوقفةة

ض المحتمل, يتقرر قيةام خبةراء التقةويم الخةارجيين العقارات والموجودات المالية المتاحة للبيع والمطلوبات الهامة مثل العو

القيام بعملهم سنوياً بعد التباحث مع لجنة التقويم بالشركة. تشتمل أسس ومعةايير االختيةار علةى المعرفةة بالسةوق، والسةمعة، 

   .واالستقاللية وفيما إذا تمت مراعاة المعايير المهنية
 

 المقاصة (1-34

والمطلوبات المالية ويدرج الصةافي فةي قائمةة المركةز المةالي عنةد وجةود حةق نظةامي ملةزم لتسةوية تتم مقاصة الموجودات  

المبالغ التي تم إثباتها أو عندما يكون لدى الشركة نية لتسويتها علي أساس الصةافي، أو بيةع الموجةودات وتسةديد المطلوبةات 

ل الشامل، إال إذا كان مطلوبا أو مسموحا من قبل المعةايير في آن واحد, ال يتم مقاصة اإليرادات والمصاريف في قوائم الدخ

 المحاسبية وتفسيراتها.
 

 التوقف عن إثبات األدوات المالية  (1-31

يتم التوقف عةن إثبةات األدوات الماليةة عنةد عةدم ممارسةة الشةركة السةيطرة علةي الحقةوق التعاقديةة التةي تتكةون منهةا األداة  

 األداة المالية أو انتقال كافة التدفقات النقدية المتعلقة باألداة المالية إلى جهة أخرى مستقلة.المالية، ويكون ذلك عند بيع 
 

 الممتلكات والمعدات(1-32

تقيد الممتلكات والمعةدات فةي األصةل بالتكلفةة ناقصةا االسةتهالك المتةراكم وأي انخفةاض فةي القيمةة, تحمةل مصةاريف الصةيانة  

لة التحسينات التي تزيد بصورة جوهريةة مةن قيمةة أو عمةر األصةل المعنةي, يحمةل االسةتهالك واإلصالح علي الدخل, يتم رسم

على قائمة الدخل الشامل لعمليات التامين، بطريقة القسط الثابت علي مدى األعمةار اإلنتاجيةة المقةدرة للموجةودات, إن األعمةار 

 اإلنتاجية المقدرة للموجودات هي كاآلتي:
 

 السنوات 

 53 األثــــاث

 2 أجهزة الحاسب اآللي والمعدات المكتبية

 2 الســيارات

 0 تحسينات المباني المستأجرة

 2 برامج حاسب آلي -الموجودات غير الملموسة
 

يتم مراجعة القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات للتأكد من انخفاض قيمتها وذلك عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظةروف  

إمكانية استرداد قيمتها الدفترية, وفي حالة وجود مثل هةذا الةدليل وزيةادة القيمةة الدفتريةة عةن القيمةة القابلةة لالسةترداد، إلى عدم 

 .عندئذ تخفض الموجودات إلى القيمة القابلة لالسترداد لها
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 اإليجارات (1-35

 يتم إثبات دفعات اإليجارات التشغيلية كمصروف في قوائم الدخل الشامل بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار. 

 

 المعامالت بالعمالت األجنبية  (1-36

تحول المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي وفقةا ألسةعار الصةرف السةائدة فةي تةاريخ إجةراء المعاملةة  

ويعاد تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية التي تتم بالعمالت األجنبية وفقا ألسعار الصرف السةائدة كمةا فةي تةاريخ قائمةة 

 مركز المالي, ترحل جميع الفروقات إلى قوائم الدخل الشامل.ال

 

 الزكاة وضريبة الدخل  (1-37

تحسب الزكاة علي حصة المساهمين السعوديين في حقوق الملكية أو صافي الدخل المعدل وفقاً لألسس المحددة في األنظمةة  

 األجانب في صافي الدخل المعدل. تحسب ضريبة الدخل على حصة المساهمين ،في المملكة العربية السعودية

 تحسب الزكاة وضريبة الدخل ويجنب لهما مخصص في قائمة الدخل الشامل لعمليات المساهمين. 

تقوم الشركة باستقطاع ضرائب على بعض المعامالت مع الجهات غيةر المقيمةة فةي المملكةة العربيةة السةعودية طبقةاً للنظةام  

 الضريبي السعودي.

 

 اية الخدمة للموظفين مكافآت نه (1-38

يجنب مخصص لمكافأة نهاية الخدمة في القوائم المالية وفقا لمتطلبات نظام العمل السعودي علي أساس الفترة التةي أمضةاها  

 الموظف في خدمة الشركة.

 

 االحتياطي النظامي  (1-39

االحتيةاطي النظةامي حتةى يبلةغ مجمةوع هةذا ٪ من صةافي دخةل السةنة إلةى 43طبقا لعقد التأسيس، يجب علي الشركة أن تحول  

 .فإنه لم يتم إجراء مثل هذا التحويل ،ونظرا للخسائر المتراكمة ،االحتياطي رأس المال

 

 المعلومات القطاعية (1-41

يعتبر القطاع التشغيلي جزء من عناصر الشركة التي تقوم باألعمال والذي ينتج عنه إيةرادات وتتكبةد منةه مصةاريف ويتةوفر 

صانع القرار، عندما يتقرر عمليةة توزيةع المةوارد وتقةويم  –نه معلومات مالية يتم تقويمها بالنظام من قبل رئيس العمليات بشأ

األداء. وألغراض إدارية، تتكون الشركة من وحدات عمل وذلك حسب منتجاتها وخةدماتها، ولةديها خمسةة قطاعةات تشةغيلية 

 يتم رفع التقارير بشأنها وكما يلي: 
 

 نتجات الرعاية الصحية والتي توفر التغطية الطبية لحاملي الوثائق.م -

 تأمين السيارات والتي توفر التغطية مقابل الخسائر والمطالبات المتعلقة بالسيارات ما عدا تأمين النقل. -

، وهيكةل السةفن التأمين البحري، والمتعلق بالشحن البحري ويتضمن منتجات تأمين العبور الداخلي، التغطية المفتوحة -

 البحرية.

التأمين الهندسي، والذي يتكون من جميع مخةاطر البنةاء، وتعطةل اآلالت، وجميةع مخةاطر المقةاولين، ومعةدات وآالت  -

 المقاولين، وخطوط االنتاج االخرى.

من اخةةرى، وتشةةتمل التةةأمين علةةى الممتلكةةات، والتةةأمين علةةى الحةةوادث العامةةة، والتةةأمين ضةةد الكةةوارث، والتةةي تتضةة -

 مجموعة واسعة من المنتجات تتراوح من التأمين ضد الحريق الى التأمين على االمانة وتغطية المسؤولية العامة.

 ال تشتمل القطاعات التشغيلية على عمليات المساهمين.
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 المعلومات القطاعية )تتمة( (1-41

يتم إظهار القطاعات التشغيلية بصورة مماثلة لتلك المتعلقة بإعداد التقارير الداخلية المقدمة لرئيس العمليات، صانع القةرار 

يعتبةةر مسةئوالً عةةن توزيةع المةةوارد وتقيةيم أداء القطاعةةات التشةةغيلية والةذي تحةةدده كةـ "رئةةيس تنفيةذي" يقةةوم باتخةةاذ والةذي 

 القرارات االستراتيجية.

 

 ربح السهم  (1-43

 تقوم الشركة بعرض البيانات المتعلقة بالربح األساسي والمخفض للسهم عن أسهمها العادية, يتم احتساب ربح السةهم األساسةي 

يةتم تحديةد  ،وذلك بقسمة الربح أو الخسارة العائدة للمساهمين على المتوسةط المةرجح لعةدد األسةهم العاديةة القائمةة خةالل السةنة

ربح السهم المخفض وذلك بتعديل صافي الربح أو الخسارة العائدة للمساهمين والمتوسط المةرجح لعةدد األسةهم العاديةة القائمةة 

 المحتملة المخفضة لربح السهم.وذلك بتأثير األسهم المعدله 

 

 النقدية وشبه النقدية  (1-44

وودائع المرابحة وفترة اسةتحقاقها  النقدية من النقد في الحسابات الجاريةألغراض قائمة التدفقات النقدية، تتضمن النقدية وشبه  

 األصلية ثالثة أشهر او اقل من تاريخ االقتناء األصلي لها.

 

 النقدية النقدية و شبه      -2

 

 م4132                               

  
 

 عمليات التأمين 

 

 عمليات المساهمين

 --  34.618  نقد في الصندوق           

 31.347.253  75.142.422  أرصدة لدى البنوك           

  75.116.854  31.347.253 

 

 م4350                               

  
 

 عمليات التأمين 

 

 عمليات المساهمين

 --  21.351  نقد في الصندوق          

 ..5.1.1.1  .21.107.01  أرصدة لدى البنوك           

 03.333.333  03.333.333  ودائع مرابحة           

  71.114.235  05.1.1.1.. 
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 شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني

 مساهمة سعودية()شركة 

 

 تتمة  -ايضاحات حول القوائم المالية 

 م4132 ديسمبر 13 المنتهية في للسنة

 )المبالغ بالريال السعودي(

 

 مع الجهات ذات العالقةواألرصدة معامالت ال - 5

  مةن بةرعتتمةوظفي اإلدارة بالشةركة، وشةركات  تمثل الجهات ذات العالقة كبار المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة وكبةار

تم يةمارس عليها تأثيراً هاماً من قةبلهم. يأو مدارة بصورة مشتركة أو  من قبلهمأو منشآت أخرى مدارة  المالكين الرئيسيين

بالجهةات ذات  اً فيما يلةي بيانة على سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة الشركة. ةة متبادلراالتفاق بصو

 العالقة بالشركة:

 

 اسم الجهة ذات العالقة العالقةطبيعة 
    

 شركة كونتننتال السعودية للتأمين ٪ مملوكة من قبل مساهم مؤسس وتحت اإلدارة المشتركة53

  

 

٪ من أسهم شركة كونتننتال السعودية للتأمين وأيضاً 13مساهم يمتلك 

 لوجود إدارة مشتركة

 شركة العقاد لالستثمار

  

 الشركة العربية للبالط - إدارة مشتركة وسيطرة

 شركة اللوازم والخدمات الطبية المحدودة )ميدي سيرف( - 

 الشركة األهلية لألنظمة المتقدمة المحدودة )ناسكو( - 

 الشركة المتحدة للسيارات - 

  
    

 

 المعامالت مع الجهات ذات العالقة ( أ

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

 
 

 م4350  م4132 

 
إجمالي األقساط 

 المكتتبة

إجمالي المطالبات 

  المدفوعة

إجمالي األقساط 

 المكتتبة

إجمالي المطالبات 

 المدفوعة

 041.501 5.4.475  433.873 592.475 شركة العقاد لالستثمار

 7.7.153 5.224.121  715.716 366.919 الشركة العربية للبالط

 اللوازم والخدمات الطبية المحدودة )ميديشركة 

 3.146.476 918.949 سيرف(

 

0.531..33 4.414.3.1 

 2.101.051 352..40..  33.629.731 3.174.962 الشركة األهلية لألنظمة المتقدمة المحدودة )ناسكو(

 50.121.030 50.247.111  9.144.414 3.178.982 الشركة المتحدة للسيارات
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 شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

 

 تتمة  -ايضاحات حول القوائم المالية 

 م4132 ديسمبر 13 المنتهية في للسنة

 )المبالغ بالريال السعودي(
 

 مع الجهات ذات العالقةواألرصدة المعامالت    - 5
 

 االرصدة مع الجهات ذات العالقةب(   
 

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

  م4350ديسمبر  05   م4132 ديسمبر 13 

 األقساط المدينة اسم الجهـــة ذات العالقة

المطالبات تحت 

 األقساط المدينة  التسوية

المطالبات تحت 

 التسوية

 82.517 - شركة العقاد لالستثمار
 

.2 513.545 

 403.175 5.531.024  191.836 182.253 الشركة العربية للبالط

 151.411 5.315.434  766.998 468.395 شركة اللوازم والخدمات الطبية المحدودة )ميدي سيرف(

 1.711.141 0.110.317  7.681.614 - الشركة األهلية لألنظمة المتقدمة المحدودة )ناسكو(

 107.013.. 5.345.117  2.343.637 - الشركة المتحدة للسيارات
 

 تعويضات كبار موظفي اإلدارة ج( 

 

ي كافة أعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذيين وغير التنفيذيين، واإلدارة العليةا. وفةعلى كبار موظفي اإلدارة للشركة  يشتمل

 ة:سنيلي ملخص بتعويضات كبار موظفي اإلدارة للما

  4132  4350 

 2.4.0.210  4.611.111  قصيرة األجل أخرى رواتب ومزايا 

 511.7.1  323.516  تعويضات نهاية الخدمة 

  4.723.516  2.2.4.4.4 

 

 االســـتثمارات   -6

 االستثمارات في األوراق المالية المتاحة للبيع أ (  

 تتكون االستثمارات في األوراق المالية المتاحة للبيع من اآلتي: 

 م4132ديسمبر  13 

 التكلفة 
االرباح غير  

 المحققة

 
 القيمة السوقية   المحققاإلنخفاض 

        مدرجــة

 7.124.131  --  236.135  6,625,998 صناديق استثمارية

 33.517.622  --  4.187.622  9,450,000 صناديق ودائع صكوك عالمية

 37.664.381  (2.565.882)  3.125.555  20,882,509 أسهم

 36,958,507  1.829.532  (2.565.882)  16.424.317 

    غير مدرجــة

 1,923,078 --  --  1,923,078       )ج( أسهم 

إجمالي االستثمار في أوراق 

 18.365.435 (2.565.882)  1.829.532  38,881,585 مالية متاحة للبيع
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 شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني

 مساهمة سعودية()شركة 

 

 تتمة  -ايضاحات حول القوائم المالية 

 م4132 ديسمبر 13المنتهية في  للسنة

 ي()المبالغ بالريال السعود

 

 )تتمة( االســـتثمارات   -6

 

 م4350ديسمبر  05   

  التكلفة 
االرباح غير 

 المحققة

 
 القيمة السوقية  اإلنخفاض المحقق

        مدرجــة

 111.415..  --  070.410  41.111... استثماريةصناديق 

 55.311.103  --  21.103..5  1.213.333 صناديق ودائع صكوك عالمية

 42.301.375  --  1.4..0.51  43.114.131 أسهم

 0..111.137  1.571.711  --  24.507.414 

    غير مدرجــة

 5.140.371  --  --      5.140.371               )ج( أسهم   

 01.115.111  1.571.711  --  22.3.3.073 
 

 كانت حركة االستثمارات المتاحة للبيع كالتالي:ب(  

 
ديسمبر  13

 م4132
 

 م4350ديسمبر  05

 23.521.171  22.161.171 الرصيد في بداية السنة

 51.171.410  -- إضافات خالل السنة 

 (51.133.233)  -- استبعاد خالل السنة 

 --  (2.565.882) اإلنخفاض في القيمة

 0.101.131  (3.149.473) التغير في القيمة العادلة

 22.3.3.073  18.365.435 الرصيد في نهاية السنة

 االستثمار في شركة نجم لخدمات التأمينج(  

"شركة نجم لخدمات التأمين". ونظراً لعدم توفر القيمة العادلة، فقد تم قيةد االسةتثمار  حصة  في أسهميمثل هذا االستثمار  

  .بالتكلفة بعد تأكد اإلدارة من عدم وجود أي انخفاض في قيمته

 

 فيما يلي تحليل لالستثمارات المتاحة للبيع حسب القطاع والجهات األخرى على النحو التالي: د (

 م4350  م4132 
    

 18,098,221  38.579.956 مؤسسات مالية 

 11,420,321  5.864.213 اتصـــاالت

 12,618,750  33.799.751 أسمنـــت

 1,923,078  3.941.178 خدمـــات

 18.365.435  44,060,370 
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 شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

 

 تتمة  -ايضاحات حول القوائم المالية 

 م4132 ديسمبر 13المنتهية في  للسنة

 ي()المبالغ بالريال السعود

 

 الممتلكات والمعدات، صافي   -7
 م4132 

برامج الحاسب  

 اآللي

أجهزة الحاسب 

 اآللي
 األثاث

تحسينات المباني 

 المستأجرة
 المجموع السيارات

       التكلفــة:

 52.331.101 557,800 .1.3.0.51 05...4.24 21..0.232 2,557,664 بداية السنةالرصيد في 

 5.500.251 -- 10.401. 5.1.377 533..4 411.333 إضافات خالل السنة

 (1.171) -- (4.433) (5.013) (4.241) -- استبعادات خالل السنة

 35.317.176 557.811 5.732.412 4.592.158 1.248.141 4.824.662 الرصيد في نهاية السنة

       االستهالك المتراكم:

 1.127.213 051.571 3,612,729 1,013,859 20.402..4 1,958,489 الرصيد في بداية السنة

 5.111.4.0 11.177 5.335.025 421.417 025.051 411.741 للسنةالمحمل 

 (0.434) -- (70.) (535) (4.241) -- استبعادات 

 33.549.553 237.756 2.631.197 3.464.155 4.984.345 4.452.438 السنةالرصيد في نهاية 

صافي القيمة الدفترية كما في 

 م4132ديسمبر  13
588.226 226.395 3.114.111 3.311.817 321.122 1.617.845 

 
 م4131 

برامج الحاسب  

 اآللي

أجهزة الحاسب 

 اآللي
 األثاث

تحسينات المباني 

 المستأجرة
 المجموع السيارات

       التكلفــة:

 12..53.113 333..01 .03.15..0 4.371.011 4.137.130 .4.357.12 الرصيد في بداية السنة

 0.370.225 405.133 15..5.204 021.425 143.135 101.151 إضافات خالل السنة

 (12.511) (03.333) -- -- (42.511) -- استبعادات خالل السنة

 52.331.123 117.133 1.3.0.517 03...4.24 21..0.232 2...4.117 السنةالرصيد في نهاية 

       االستهالك المتراكم:

 7.130.170 40....4 22.374..4 725.121 4.4.1.140 5.115.137 الرصيد في بداية السنة

 4.317.773 14.110 17..1.1 474.355 017.1.7 14...07 للسنةالمحمل 

 (12.511) (03.333) -- -- (42.511) -- استبعادات 

 1.127.211 .051.57 54.741..0 5.350.111 20.401..4 5.111.211 الرصيد في نهاية السنة

صافي القيمة الدفترية كما في 

 2.2.4.214 42..401 5.213.2.1 5.254.775 7.5.252 111.571 م4350ديسمبر  05
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 التعاونيشركة سند للتأمين وإعادة التأمين 

 )شركة مساهمة سعودية(

 

 تتمة  -ايضاحات حول القوائم المالية 

 م4132 ديسمبر 13المنتهية في  للسنة

 )المبالغ بالريال السعودي(

 

 الزكـاة وضريبة الدخل    -8

 الزكــاة أ (

لاير سعودي( للسنة  ..5.441.7: م4350ديسمبر  05لاير سعودي ) 4.713.431 جنب مخصص للزكاة قدره

 م:4352ديسمبر  05المنتهية في 

 حركة مخصص الزكاة ب(

 م4350  م4132 
    

 9,935,141  31.473.355 الرصيد في بداية السنة

 1,229,766  4.751.418 الزكاة المحملة للسنة

 (893,752)  (3.959.872) المدفوع خالل السنة

 10,271,155  33.163.289 الرصيد في نهاية السنة
 

 ضريبة الدخــل ج (

تكبدت  ،م4352ديسمبر  05بالنسبة للسنة المنتهية في  ،لم يجنب مخصص لضريبة الدخل ألن وعاء الضريبة بالسالب

 الشركة خسائر ضريبية معدلة يمكن ترحيلها ألجل غير مسمى.

 الربوط الزكوية والضريبية د (

م. قامت الشركة بتقديم 4350ديسمبر  05عن جميع السنوات حتى قدمت الشركة االقرارات الزكوية والضريبية 

نتيجة الستبعاد المصلحة بعض االستثمارات للزكاة  عتراض لدى مصلحة الزكاة والدخل على مبلغ الربط االضافي إ

 .ويوعاء الزكالمن 

 

 المطالبات واالحتياطات الفنية    -9

 المطالبات المتكبدة  9-3

 م4132 

 صافي  حصة معيدي التأمين  اإلجمالي 

 (93.862.811)  42.531.136  (336.178.329) مطالبات مدفوعة خالل السنة

 (33.291.621)  (5.155.411)  (6.318.217) التغيرات في احتياطيات المطالبات تحت التسوية

 1.388.513  3.251.382  3.715.137 التغيرات في االحتياطيات الفنية االخرى

 (341.783.469)  41.633.497  (311.369.974) 

 

 م4350 

 صافي  حصة معيدي التأمين  اإلجمالي 

 (111,217,562)  21,582,971  (132,800,533) مطالبات مدفوعة خالل السنة

 1,173,821  (8,675,588)  9,849,409 التغيرات في احتياطيات المطالبات تحت التسوية

 (13,220,699)  (5,317,211)  (7,903,488) االحتياطيات الفنية االخرىالتغيرات في 

 )503.112..54)  7,590,172  (123,264,440) 
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 شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

 

 تتمة  -ايضاحات حول القوائم المالية 

 م4132 ديسمبر 13المنتهية في  للسنة

 بالريال السعودي()المبالغ 

 

 المطالبات واالحتياطات الفنية )تتمة(    -9

 المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات الفنية االخرى 9-4

 م4132ديسمبر  13 

 صافي  حصة معيدي التأمين  اإلجمالي 
      

 26.212.947  (32.369.146)  61.572.451 احتياطي المطالبات تحت التسوية

 38.364.793  (6.761.625)  42.941.216 احتياطي المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها 

 8.884.533  --  8.884.533 احتياطي العجز في األقساط

 92.181.411  (41.949.973)  71.251.449 

 

 

 م4350ديسمبر  05 

 صافي  حصة معيدي التأمين  اإلجمالي 
      

 34,911,287  (19,524,529)  54,435,816 التسوية احتياطي المطالبات تحت

 19,786,795  (4,093,862)  23,880,657 احتياطي المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها 

 10,447,008  --  10,447,008 احتياطيات فنية أخرى 

 88,763,481  (23,618,391)  65,145,090 

 
 االقســـاط   -01

 األقساط المكتسبة 31-3

 م4132 

 صافي  حصة معيدي التأمين  اإلجمالي 
      

 74.883.281  (51.857.468)  341.718.728 اجمالي االقساط المكتتبة

 67.795.779  (7.821.782)  75.616.561 التغيرات في األقساط غير المكتسبة

 399.175.133  (58.698.154)  321.677.459 

 

 م4350 

 صافي  التأمينحصة معيدي   اإلجمالي 
      

 179,252,230  (48,714,121)  227,966,351 اجمالي االقساط المكتتبة

 (29,841,518)  1,217,140  (31,058,658) التغيرات في األقساط غير المكتسبة

 196,907,693  (47,496,981)  149,410,712 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. 

 شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني

 مساهمة سعودية( )شركة

 

 تتمة  -ايضاحات حول القوائم المالية 

 م4132 ديسمبر 13المنتهية في  للسنة

 )المبالغ بالريال السعودي(

 

 االقســـاط )تتمة(   -01

 احتياطيات األقساط غير المكتسبة: 31-4

 م4132 

 صافي  حصة معيدي التأمين  اإلجمالي 
      

 81.975.122  (32.779.281)  98.752.542 الرصيد كما في بداية السنة

 74.883.281  (51.857.468)  341.718.728 اجمالي األقساط المكتتبة خالل السنة

 (321.677.459)  58.698.154  (399.175.133) اقساط مكتسبة

 36.379.465  (6.918.696)  41.337.963 الرصيد كما في نهاية السنة

 

 

 م4350 

 صافي  معيدي التأمينحصة   اإلجمالي 
      

 54,133,526  (13,562,340)  67,695,866 الرصيد كما في بداية السنة

 179,252,230  (48,714,121)  227,966,351 اجمالي األقساط المكتتبة خالل السنة

 (149,410,712)  47,496,981  (196,907,693) اقساط مكتسبة

 83,975,044  (14,779,480)  98,754,524 الرصيد كما في نهاية السنة

 
 

 االقساط المدينة، صافي   -00

 م4350  م4132 
    

 93,122,098  57.243.471 أقسـاط مدينة

 (28,113,360)  (14.235.335) ناقصاً: مخصص االنخفاض في الذمم المشكوك في تحصيلها

 45.116.355  65,008,738 

 

 

 االجمالــي 

غير متأخرة 

السداد وغير 

 منخفضة القيمة

متأخرة السداد وغير 

 منخفضة القيمة

متأخرة السداد ومنخفضة 

 القيمة

     
 14.235.335 41.923.469 3.162.886 57.243.471 م4132ديسمبر  13

 28,113,360 42,010,426 22,998,312 93,122,098 م4350ديسمبر  05
  

يسجل  ،المدينة كـ "متأخرة السداد ومنخفضة القيمة" على أساس كل حالة على حدةتقوم الشركة بتصنيف أرصدة الذمم   

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

مستحقة من  –والمتعلقة باألقساط المدينة  -" تقوم اإلدارة باعتبار المبالغ "غير المتأخرة السداد وغير المنخفضة قيمتها

 .أفراد وشركات غير مصنفة
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 شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

 

 تتمة  -ايضاحات حول القوائم المالية 

 م4132 ديسمبر 13المنتهية في  للسنة

 )المبالغ بالريال السعودي(

 

 

 المؤجلة لوثائق التأمين تكاليف االكتتاب  -01

 م4350  م4132 
    

 7,027,284  9.641.548 الرصيد في بداية السنة

 23,141,633  35.131.876 متكبدة خالل السنة

 (20,548,389)  (41.565.783) مطفأة خالل السنة

 9,620,528  2.168.641 الرصيد في نهاية السنة

 

 المصاريف العمومية واالدارية  -31

 م4350  م4132 عمليات التأمين

 3.1..04.10  47.278.699 تكاليف موظفين

 4,831,927  1.164.217 ايجار مكتب

 2,416,749  4.627.879 أتعاب قانونية ومهنية

 2,097,771  3.985.459 اســتهالك

 001..5.11  3.468.538 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 829,846  474.984 سفر وإقامة

 420,717  461.111 لوازم مكتبية وطباعة وقرطاسية

 254,011  77.737 تسويق ودعاية إعالن وترويج

 10..113  298.731 اخــرى

 17.854.417  46,494,118 

 

 عمليات المساهمين          

 م4350  م4132 

 468,650  427.311 تكاليف موظفين

 220,000  441.111 رسوم نظامية وغيرها

 120,550  83.531 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

  3,250  54.546 سفر وإقامة

 418,500  26.511 مصاريف اللجنة التنفيذية

  214,500  3.511 أتعاب قانونية ومهنية

  1,615  32 اخــرى

 629.351  1,447,065 

 

 الوديعة النظاميـة   -01

٪ من رأسمالها المدفوع 53في المملكة العربية السعودية، يجب على الشركة ايداع وفقا لمتطلبات أنظمة التأمين المتبعة 

مليون لاير سعودي( في بنك تحدده مؤسسة النقد العربي السعودي خالل فترة  43: م4350مليون لاير سعودي ) 43والبالغ 

في بنك محلي وال يمكن سحبها إال بموافقة ال تتعدى ثالثة أشهر من تاريخ اصدار الترخيص, يتم االحتفاظ بالوديعة النظامية 

 .مؤسسة النقد العربي السعودي
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 شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

 

 تتمة  -ايضاحات حول القوائم المالية 

 م4132 ديسمبر 13المنتهية في  للسنة

 )المبالغ بالريال السعودي(

 

 رأس المـــال  -01

 433: م 4350ديسمبر  05م )4352ديسمبر  05مليون  لاير سعودي كما في 433رأس المال المصرح به والمصدر يبلغ 

 43م:4350لاير سعودي للسهم الواحد) 53مليون سهم، بقيمة أسمية قدرها  43يتكون رأس المال من  ،مليون لاير سعودي(

 .(لاير سعودي للسهم الواحد 53مليون سهم، بقيمة أسمية قدرها 

 

 المعلومات القطاعية  -06

تماشياً مع طريقة إعداد التقارير الداخلية بالشركة، إعتمدت اإلدارة قطاعات األعمال بالنسبة لنشاطات الشركة وموجوداتها 

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

موجودات القطاعات الممتلكات والمعدات والمصاريف المدفوعة مقدماً والموجودات األخرى وأقساط التأمين ال تتضمن 

، وبالتالي تم إدراجها ضمن و المستحق من عمليات المساهمين المدينة وأرصدة إعادة التأمين المدينة والنقدية وشبه النقدية

 .الموجودات غير الموزعة

تعويضات نهاية الخدمة للموظفين وأرصدة معيدي التأمين  الدائنة  عمليات المساهمين و تال تتضمن مطلوبات القطاعا

 .والمصاريف المستحقة الدفع والمطلوبات األخرى

يتم اإلبالغ عن الموجودات والمطلوبات غير الموزعة إلى رئيس العمليات، بصفته صانع القرار ويتم مراقبتها على أساس 

 .مركزي

 .فة الموجودات التشغيلية والنشاطات الرئيسية للشركة في المملكة العربية السعوديةتتواجد كا       
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 شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

 

 تتمة  -ايضاحات حول القوائم المالية 

 م4132 ديسمبر 13المنتهية في  للسنة

 السعودي()المبالغ بالريال 

 

 المعلومات القطاعية )تتمة(  -06

 أ (    قائمة نتائج عمليات التأمين

 م4132ديسمبر  13للسنة المنتهية في  

 المجموع أخــرى هندسـي بحــري سـيارات طبي 

 341.718.728 9.895.914 9.843.156 35.646.644 64.793.558 45.611.581 اجمالي االقساط المكتتبة

 (51.857.468) (7.529.161) (9.228.448) (34.786.647) (4.356.511) (38.936.851) اقساط اعادة تأمين مسندة 

 74.883.281 4.126.869 174.848 4.819.995 61.615.158 6.686.711 صافي األقساط المكتتبة 

صافي التغيرات في االقساط غير 

 67.795.779 851.165 384.619 863.361 36.129.547 29.829.338 المكتسبة

 321.677.459 1.411.412 555.217 1.713.355 76.682.585 56.515.828 صافي االقساط المكتسبة

 32.868.231 4.814.899 1.226.123 2.139.633 -- 2.469.564 عمولة اعادة تأمين مكتسبة 

 344.275 44.215 1.211 23.961 28.581 6.311 إيرادات أكتتاب أخرى

 355.668.327 6.155.568 2.115.378 8.164.746 76.711.365 61.833.531 اجمالي إيرادات االكتتاب

       المصاريف

 (336.178.329) (4.511.123) (34.822.829) (5.514.445) (59.746.478) (15.772.756) اجمالي المطالبات المدفوعة 

حصة معيدي التأمين من المطالبات 

 42.531.136 4.125.996 34.454.574 2.132.816 325.111 5.752.934 المدفوعة

 (93.862.811) (252.125) (594.477) (3.437.189) (59.583.478) (11.139.822) صافي المطالبات المدفوعة

صافي التغير في احتياطي 

المطالبات تحت التسوية 

 (8.115.319) (5.122.949) (218.426) (567.169) (6.916.948) 2.684.111 واالحتياطيات الفنية األخرى

 (311.369.974) (5.298.972) (3.111.541) (3.782.758) (66.538.416) (45.117.533) صافي تكلفة المطالبات

 (41.565.783) (3.617.949) (3.853.186) (4.338.254) (9.534.139) (5.276.495) تكاليف أكتتاب وثائق تأمين

 (2.668.559) (125.584) (515.861) (623.336) (4.372.496) (3.113.715) أخرى، صافي مصاريف أكتتاب

مخصصات انخفاض الديون 

للخردة و  المشكوك في تحصيلها

 (35.212.615) -- -- -- (33.743.364) (1.681.221) الديون

مخصص االنخفاض للمدفوعات 

 (1.351.111)      (موزع المقدمة ) غير

 (321.958.937) (7.254.285) (1.187.269) (2.522.146) (89.945.681) (15.298.952) مصاريف االكتتاباجمالي 

فائض )عجز( االكتتاب قبل 

و االيرادات  المصاريف االدارية

 332719.411 (3.196.937) 637.719 1.538.211 (31.394.538) 45.134.556 األخرى

 443.641      إيرادات غير موزعة

 (17.854.417)      مصاريف غير موزعة

 (45.943.152)      صافي خسارة عمليات التأمين
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 شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(

 

 تتمة  -ايضاحات حول القوائم المالية 

 م4132 ديسمبر 13المنتهية في  للسنة

 )المبالغ بالريال السعودي(

 

 المعلومات القطاعية )تتمة(  -06

 

 قائمة نتائج عمليات التأمين   أ ( 

 م4350ديسمبر  05للسنة المنتهية في  

 المجموع أخــرى هندسـي بحــري سـيارات طبي 

 227,966,351 15,804,315 14,912,861 20,528,956 91,183,887 85,536,332 اجمالي االقساط المكتتبة

 (48,714,121) (11,502,701) (12,577,821) (17,302,727) (3,174,689) (4,156,183) اقساط اعادة تأمين مسندة 

 179,252,230 4,301,614 2,335,040 3,226,229 88,009,198 81,380,149 صافي األقساط المكتتبة 

صافي التغيرات في االقساط غير 

 المكتسبة

 

(27,050,787) 

 

(2,564,265) 

 

(152,177) 

 

(2,396) 

 

(71,893) 

 

(29,841,518) 

 149,410,712 4,229,721 2,332,644 3,074,052 85,444,933 54,329,362 صافي االقساط المكتسبة

 11,216,860 3,124,786 3,311,625 4,780,449 -- -- عمولة اعادة تأمين مكتسبة 

 444,134 33,625 5,460 57,020 335,629 12,400 إيرادات أكتتاب أخرى

 161,071,706 7,388,132 5,649,729 7,911,521 85,780,562 54,341,762 إيرادات االكتتاباجمالي 

 (132,800,533) (4,887,403) (2,062,793) (5,663,685) (71,574,850) (48,611,802) اجمالي المطالبات المدفوعة 

حصة معيدي التأمين من المطالبات 

 21,582,971 4,005,762 1,938,711 4,397,601 967,890 10,273,007 المدفوعة

 (111,217,562) (881,641) (124,082) (1,266,084) (70,606,960) (38,338,795) صافي المطالبات المدفوعة

صافي التغير في احتياطي 

المطالبات تحت التسوية 

 (12,046,878) (180,680) 323,046 1,065,158 (13,475,826) 221,424 واالحتياطيات الفنية األخرى

 (123,264,440) (1,062,321) 198,964 (200,926) (84,082,786) (38,117,371) صافي تكلفة المطالبات

 (20,548,389) (1,885,135) (1,978,184) (2,188,153) (10,920,855) (3,576,062) تكاليف أكتتاب وثائق تأمين

 (6,663,609) (509,510) (524,345) (825,952) (1,870,497) (2,933,305) مصاريف أكتتاب أخرى، صافي

ات انخفاض الديون مخصص

للخردة و  تحصيلها المشكوك في

 الديون

 

(1,280,901) 

 

(3,256,379) 

 

-- 

 

-- 

 

-- 

 

(4,537,280) 

 (155,013,718) (3,456,966) (2,303,565) (3,215,031) (100,130,517) (45,907,639) اجمالي مصاريف االكتتاب

)عجز( االكتتاب قبل  فائض

 المصاريف االدارية

 

8,434,123 

 

(14,349,955) 

 

4,696,490 

 

3,346,164 

 

3,931,166 

 

6,057,988 

 317,083      إيرادات غير موزعة

 (46,494,118)      مصاريف غير موزعة

 (40,119,047)      صافي خسارة عمليات التأمين
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 التأمين التعاونيشركة سند للتأمين وإعادة 

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 تتمة  -ايضاحات حول القوائم المالية 

 م4132 ديسمبر 13المنتهية في  للسنة

 )المبالغ بالريال السعودي(
 

 المعلومات القطاعية )تتمة(  -06

 موجودات ومطلوبات عمليات التأمين ب(

 م4132ديسمبر  13كما في   

 المجموع أخــرى هندسـي بحــري سـيارات طبي 

       موجودات عمليات التأمين 

حصة معيدي التأمين من األقساط غير 

 6.918.696 3.614.147 4.818.595 368.551 -- 4.159.543 المكتسبة

حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت 

 41.949.973 4.151.283 6.276.439 4.449.164 4.115.791 8.368.339 التسوية واالحتياطيات الفنية األخرى

 2.168.641 273.216 577.291 541.541 4.511.812 464.171 تكاليف أكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

 14.417.491 2.341.932 9.864.117 4.943.215 2.519.642 31.791.131 موجودات موزعة

 321.275.651      موجودات غير موزعة

 374.734.921      مجموع موجودات عمليات التأمين 

       مطلوبات عمليات التأمين 

 41.337.963 4.574.621 4.984.541 417.856 31.952.398 1.171.722 احتياطي أقساط غير مكتسبة

مطالبات تحت التسوية واحتياطات فنية 

 92.181.411 8.185.413 7.264.593 1.612.954 51.937.982 41.979.274 أخرى

 4.787.447 271.586 759.161 948.157 -- 646.442 عمولة غير مكتسبة

 341.485.188 33.213.211 33.412.273 2.811.865 62.874.384 47.976.221 مطلوبات  موزعة 

 54.247.555      مطلوبات غير موزعة

 374.734.921      مجموع مطلوبات عمليات التأمين 
 

 م  4350ديسمبر  05كما في  

 المجموع أخــرى هندسـي بحــري سـيارات طبي 

       موجودات عمليات  التأمين 

حصة معيدي التأمين من االقساط غير 

 14,779,480 4,567,658 6,608,484 3,603,338 -- -- المكتسبة

حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت 

 23,618,391 7,479,173 10,026,829 3,247,335 1,832,490 1,032,564 التسوية و االحتياطيات الفنية االخرى

 9,620,528 808,308 1,041,553 568,171 3,603,919 3,598,577 تكاليف أكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

 48,018,399 12,855,139 17,676,866 7,418,844 5,436,409 4,631,141 موجودات موزعة 

 182,080,156      موجودات غير موزعة

 230,098,555      مجموع موجودات عمليات التأمين 

       مطلوبات عمليات التأمين 

 98,754,524 6,391,639 6,965,018 4,533,801 30,003,725 50,860,341 احتياطي أقساط غير مكتسبة

مطالبات تحت التسوية واحتياطات فنية 

 88,763,481 8,768,964 10,574,955 4,085,556 43,807,756 21,526,250 أخرى

 4,130,018 1,259,869 1,731,384 1,138,765 -- -- عمولة غير مكتسبة

 191,648,023 16,420,472 19,271,357 9,758,122 73,811,481 72,386,591 مطلوبات  موزعة 

 38,450,532      مطلوبات غير موزعة

 230,098,555      مجموع مطلوبات عمليات التأمين 
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 شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 تتمة  -ايضاحات حول القوائم المالية 

 م4132 ديسمبر 13المنتهية في  للسنة

 )المبالغ بالريال السعودي(
 
 

 القيم العادلة لألدوات المالية   -07

 
المالية حسب مستوى التسلسل الهرمي للقيمةة العادلةة التةي يةتم تصةنيفها فةي يحلل الجدول أدناه قياس األدوات المالية في نهاية الفترة 

 قياس القيمة العادلة:

  م4132ديسمبر  13 

  المجموع 1المستوى  4المستوى  3المستوى  

      استثمارات مدرجة

  37.664.381 -- -- 37.664.381 أسهم

 استثمارات 

  38.579.957 -- 38.579.957 -- مدرجة اخرى

  3.941.178 3.941.178 -- -- غير مدرجة

 37.664.381 38.579.957 3.941.178 18.365.435  

 

  م4350ديسمبر  05 

  المجموع 0المستوى  4المستوى  5المستوى  

      استثمارات مدرجة

  24,039,071 ----       ----       24,039,071 أسهم

 استثمارات 

  18,098,221 ----       18,098,221 ----       مدرجة اخرى

  1,923,078 1,923,078 ----       ----       غير مدرجة

 24,039,071 18,098,221 1,923,078 44,060,370  
 

وخةالل السةنة، ال يوجةد  ،ان القيمة العادلة لألدوات المالية األخرى ال تختلف كثيراً عةن القيمةة الدفتريةة المدرجةة فةي القةوائم الماليةة

كةذلك، ال يوجةد هنةاك تغيةرات فةي األسةهم غيةر المدرجةة المصةنفة ضةمن  ،هناك تحةويالت بةين المسةتويات الهرميةة للقيمةة العادلةة

   .( من المستوى الهرمي للقيمة العادلة0المستوى )

 
 إدارة المخاطر التأمينية والمالية  -08

 حوكمة المخاطر 

الخاصة بالشركة في مجموعة من السياسات واإلجراءات واإلجراءات الرقابية التي تسةتخدم الهيكةل تتمثل حوكمة المخاطر  

تتركةةز فلسةةفة الشةةركة فةةي قبةةول المخةةاطر التةةي تتماشةةى مةةع الخطةةة  ،التنظيمةةي الحةةالي لتحقيةةق األهةةداف اإلسةةتراتيجية

ن، وإعةةادة التةةأمين، وأسةةعار العمةةوالت، الشةةركة معرضةةة لمخةةاطر التةةأمي ،االسةةتراتيجية الموافةةق عليهةةا مةةن قبةةل المجلةةس

 واالئتمان، والسيولة، والعمالت.
 

 هيكل إدارة المخاطر 

 تم إنشاء هيكل تنظيمي محكم داخل الشركة من أجل تحديد، وتقييم، ومراقبة المخاطر ومتابعتها. 
 

 مجلس اإلدارة 

تقةديم التوجيةه واعتمةاد السياسةات واالسةتراتيجيات تتمثل حوكمة المخاطر في الرقابة المركزية لمجلةس اإلدارة عةن طريةق  

 من أجل تحقيق أهداف الشركة المحددة.
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 شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 تتمة  -ايضاحات حول القوائم المالية 

 م4132 ديسمبر 13المنتهية في  للسنة

 )المبالغ بالريال السعودي(
 
 

 )تتمة( إدارة المخاطر التأمينية والمالية   -08

 اإلدارة العليا 

اإلدارة العليا هي المسؤولة عن العمليات اليومية لتحقيق األهداف االستراتيجية ضمن المعايير المحددة سلفا والموافق عليهةا  

 من قبل مجلس اإلدارة.

 تقليل منها في اآلتي:تتلخص المخاطر التي تواجهها الشركة والطرق التي يمكن لإلدارة ال 

 
 مخاطر التأمين ( أ

إن المخاطر بموجب عقد التأمين تمثل المخاطر بوقوع حادث ما مؤمن عليه مع عدم التأكد من حجم وزمن المطالبة الناتجةة  

المدفوعة عن ذلك الحادث, تتمثل المخاطر الرئيسية التي تواجهها الشركة بموجب هذه العقود في المطالبات والمزايا الفعلية 

بالزيادة عن القيمة الدفترية لمطلوبات التأمين, ويخضع ذلك لتكرار وحجم المطالبات والمزايا الفعلية المدفوعة بالزيادة عةن 

 تلك المقدرة أصال والتطورات الالحقة للمطالبات طويلة األجل.

د التةأمين حيةث أن المحةاف  األكثةر تتحسن تغيرات المخاطر وذلك بتنويةع مخةاطر الخسةائر علةى المحةاف  الكبةرى مةن عقةو 

تنوعا ستكون أقةل تةأثيرا بةالتغير فةي أي جةزء مةن المحفظةة وبالنتةائج غيةر المتوقعةة، كةذلك تتحسةن تغيةرات المخةاطر عةن 

 طريق االختيار والتطبيق الحذر الستراتيجية التأمين والتعليمات المتعلقة بها وباستخدام ترتيبات إعادة التأمين.

كبير من عمليات اعادة التأمين المسندة علي أساس نسبي مع االحتفاظ بنسب تختلف بةاختالف فئةات التةأمين, يتم وضع جزء  

تقدر المبالغ القابلة لالسترداد من معيدي التأمين بنفس الطريقة التةي يةتم بهةا تقةدير االفتراضةات المسةتخدمة فةي التحقةق مةن 

 مركز المالي كموجودات عمليات اعادة تأمين.مزايا وثائق التأمين المعنية، وتعرض في قائمة ال

وبالرغم من وجود ترتيبات إعادة تأمين لدى الشركة، فإنها غير معفاة من التزاماتهةا المباشةرة تجةاه حملةة الوثةائق, وبالتةالي  

مةن الوفةاء  فإنها تتعرض لمخاطر االئتمان بشأن عمليات إعادة التأمين المسندة وذلةك بقةدر عةدم تمكةن أي مةن معيةد التةأمين

 بالتزامه بموجب ترتيبات إعادة التأمين.

  

ومن السمات الرئيسية الختبار كفاية المطلوبات هي أن آثار التغييرات في االفتراضات على قياس المطلوبات والموجودات           

متعلقة بها لحين التوقف عن المتعلقة بها ليست متساوية, ال يوجد للتحسينات في التقديرات أي أثر على قيمة المطلوبات ال

 إثبات المطلوبات، بينما يتم فورا إثبات التدهور الحاد في التقديرات لجعل المطلوبات كافية.

 

 مخاطر إعادة التأمين  ب(

لتقليل المخاطر المالية التي قد تنشأ عن مطالبات التأمين الكبيرة، تقوم الشركة خالل دورة أعمالها العادية بإبرام اتفاقيات مع  

اتفاقيةة اختياريةة بموجةب  م4352أطراف أخرى ألغراض إعادة التأمين. كان يتم حماية وثائق التأمين الطبةي المكتتبةة للعةام 

السيارات فكانت محمية باتفاقيات تأمين فائض الخسارة. بالنسبة لوثائق التأمين البحةري، والهندسةي  ، أما وثائق تأمينتناسبية

 واألخرى فيتم إعادة التأمين عليها على أساس الحصة التناسبية والفائض باتفاقيات إعادة تأمين اختيارية.

الشةةركة بتقيةةيم الوضةةع المةةالي لمعيةةدي التةةأمين  ولتقليةةل تعرضةةها لخسةةائر كبيةةرة نتيجةةة إفةةالس شةةركات إعةةادة التةةأمين، تقةةوم 

ومتابعة التركيز على مخاطر االئتمان التي قد تنشأ في مناطق جغرافية مماثلةة والنشةاطات أو الظةروف االقتصةادية لمعيةدي 

 التأمين.
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يتم اختيار معيدي التأمين وفق المعايير والتعليمات التالية المقررة من قبل مجلس إدارة الشركة ولجنةة إعةادة التةأمين. تةتلخص هةذه 

 اآلتي:المعايير في 

الحد األدنى لتصنيف االئتمان المقبول من قبةل وكةاالت التصةنيف العالميةة المعتةرف بهةا مثةل )"سةتاندرد أنةد بةورز"( والةذي  أ (

 يجب أال يقل عن )ب ب ب(.

 سمعة شركات إعادة التأمين المعينة. ب(

 عالقة العمل الحالية والسابقة مع معيدي التأمين. ج (

الشةةركات المحليةةة التةةي ال تحمةةل مثةل هةةذا التصةةنيف االئتمةةاني, والتةةي تقتصةةر علةةى الشةةركات المسةةجلة ويسةتثنى مةةن هةةذه القاعةةدة 

 والمعتمدة من قبل الجهات الحكومية المحلية المسؤولة عن التأمين.

حيثمةا ينطبةق  اضافة إلى ذلك، تقوم الشةركة بةإجراء مراجعةة تفصةيلية للقةوة الماليةة والخبةرات اإلداريةة والفنيةة واألداء التةاريخي,

ذلك، ومطابقة ذلك مع قائمة المتطلبات المحددة سلفا من قبل مجلس اإلدارة ولجنةة إعةادة التةأمين قبةل الموافقةة علةى تبةادل عمليةات 

 إعادة التأمين.

ن جةزء مةن إن اتفاقيات إعادة التأمين المسندة ال تعفةي الشةركة مةن التزاماتهةا تجةاه المةؤمن لهةم, وبالتةالي تبقةى الشةركة مسةئولة عة

 المطالبات تحت التسوية المعاد التأمين عنها بالقدر الذي لم يوف به معيدي التأمين بالتزاماتهم بموجب اتفاقيات إعادة الـتأمين. وكما

(، خفضت الشركة مطالباتهةا المسةتحقة واالحتياطيةات الفنيةة األخةرى بالمبةالغ المتوقةع اسةتردادها 4 -1هو مبين في اإليضاح رقم )

 لاير سعودي(. 51.015..40م: 4350لاير سعودي )43.141.175م بمبلغ4352ديسمبر  05يدي التأمين كما في  من مع

 حجم المطالبات وتكرارها 

يمكن أن يتأثر حجم المطالبات وتكرارها بالعديد من العوامل مثل الكوارث الطبيعيةة والفيضةانات، والكةوارث البيئيةة واالقتصةادية،  

لجوي، وتركيز المخاطر، وأعمال الشغب المدني وما إلى ذلك. تقوم الشركة بإدارة هةذه المخةاطر مةن خةالل واضطرابات الغالف ا

التدابير المبينة أعةاله. لقةد قامةت الشةركة بوضةع حةدود لتعرضةها لمخةاطر الشةغب والكةوارث عةن طريةق اسةتخدام ترتيبةات إعةادة 

 التأمين.
 

 تركز مخاطر التأمين

تركز مخاطر التأمين بشكل أساسي حسب قطاعات االعمال. يوضح الجدول أدنةاه تركةز المطالبةات والتزامةات تقوم الشركة بمراقبة  

 األقساط )بالنسبة المئوية( حسب قطاع العمل بتاريخ قائمة المركز المالي:
 

 م4350 م4132  

 القطاع

المطالبات تحت التسوية 

 واالحتياطيات الفنية األخرى

احتياطي االقساط غير 

 مكتسبةال

المطالبات تحت التسوية 

 واالحتياطيات الفنية األخرى

احتياطي االقساط غير 

 مكتسبةال

 صافي٪ اإلجمالي ٪ صافي٪ اإلجمالي ٪ صافي٪ اإلجمالي ٪ صافي٪ اإلجمالي ٪ 
           

 61 52 32 24 6 35 44 45 طبي 

 36 30 64 49 86 61 67 52 سيارات

 1 5 1 5 - 3 4 2 بحري

 - 7 1 12 3 31 3 8 هندسي

 2 6 2 10 7 33 9 9 اخرى
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تقةةوم الشةةركة بمراقبةةة تركيةةز المخةةاطر مةةن خةةالل تقيةةيم المخةةاطر المتعةةددة المشةةمولة فةةي نفةةس المنطقةةة الجغرافيةةة. بالنسةةبة         

لمخاطر الزالزل والفيضان، تصنف مدينةة كاملةة كموقةع واحةد, وبالنسةبة لمخةاطر الحريةق والممتلكةات، يعتبةر مبنةى معةين 

أن تةةتم بمطالبةةة واحةةدة كمكةةان واحةةد, وبالمثةةل للمخةةاطر البحريةةة، بالنسةةبة للمخةةاطر والمبةةاني المجةةاورة، والتةةي مةةن الممكةةن 

المتعددة المشمولة في رحلة سفينة واحدة، تعتبر كخطر واحد أثناء تقييم تركيز المخاطر. تقوم الشركة بتقييم تركيز التعرض 

هةا وذلةك لتقليةل مةن المخةاطر بحيةث تكةون فةةي لمخةاطر التةامين الفرديةة والتراكميةة وتقةرر سياسةة إعةادة التةامين الخاصةةة ب

 مستويات مقبولة للشركة. 

حيث أن الشركة تمارس نشاطها في المملكة العربية السعودية فقط، فإن جميع مخاطر التأمين تتعلق بوثةائق التةأمين المكتتبةة  

 داخل المملكة العربية السعودية. 
 

 المستقبلية المدفوعةمصادر عدم التأكد من تقدير المطالبات  

تتمثل المصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ إعداد القوائم المالية في تقةويم المطالبةات تحةت التسةوية, سةواءاً تةم  

ير التبليغ عنها أم ال، ويشتمل ذلك تكاليف سداد المطالبات المتوقعة. يتعين على اإلدارة إبداء درجة كبيرة  من األحكام والتقةد

عند تقدير المبالغ المستحقة لحملة وثائق التامين الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجةب عقةود التةأمين. تعتمةد هةذه التقةديرات 

بالضرورة على افتراضات تتعلق بالعديد من العوامل التي تتطلب إبداء درجة كبيرة من التقدير واألحكام وأن النتةائج الفعليةة 

ات اإلدارة الناتجة عن التغيرات المستقبلية في االلتزامات المقررة, تستخدم األحكام النوعية لتقويم يمكن أن تختلف عن تقدير

المدى الذي ال يمكن بموجبه الطةرق السةابقة عليةه فةي المسةتقبل، مثةل حةدث لمةره واحةده وتغيةرات فةي عوامةل السةوق مثةل 

ستخدم التقديرات واألحكام لتقويم المدى الذي يمكةن أن تةؤثر موقف الرأي العام تجاه المطالبات والظروف االقتصادية. كما ت

 فيه العوامل الخارجية مثل األحكام القضائية والتشريعات الحكومية على التقديرات. 

وعلى وجه الخصوص، يجب إجراء التقديرات بشأن التكاليف النهائية المتوقعة للمطالبات المبلةغ عنهةا بتةاريخ إعةداد القةوائم  

 بشأن التكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها بتاريخ إعداد القوائم المالية.المالية و

 

 العملية المستخدمة التخاذ قرار بشأن االفتراضات

المقصود من العملية المستخدمة لتحديد االفتراضات الحتساب احتياطي المطالبات تحت التسوية هةو أن يةؤدي إلةى تقةديرات  

محايدة للنتيجة األكثر احتماال أو المتوقعة. ان طبيعة العمل تجعل من الصعب جدا التنبؤ بشةكل مؤكةد بالنتيجةة المحتملةة ألي 

مطالبة والتكلفة النهائية للمطالبات المبلغ عنها. يتم تقييم كةل مطالبةة مبلةغ عنهةا علةى أسةاس كةل حالةة علةى حةدة مةع مراعةاة 

لمتوفرة من الجهات المعاينة واألدلة التاريخية عن حجم المطالبةات المماثلةة, وتةتم مراجعةة ظروف المطالبات، والمعلومات ا

 تقديرات الحالة بانتظام ويتم تحديثها كلما توافرت معلومات جديدة.

يخضةةع تقةةدير احتيةةاطي المطالبةةات المتكبةةدة وغيةةر المبلةةغ عنهةةا لدرجةةة كبيةةرة مةةن عةةدم التأكةةد أكثةةر مةةن تقةةدير تكلفةةة سةةداد  

مطالبات المبلغ عنها للشركة ألنه في مثل الحالتين ستكون المعلومات المتعلقةة بحةادث المطالبةة متةوفرة. تقةرر فةي األصةل ال

مخصصات المطالبات، ويتم إجراء احتساب مستقل لتقدير حجم استردادات إعادة التأمين. تأخذ عملية التقدير بعةين االعتبةار 

وتفاصةةيل بةةرامج إعةةادة التةةأمين. تةةم تحديةةد التزامةةات االقسةةاط بةةافتراض أن إجمةةالي طريقةةة اإلبةةالغ عةةن المطالبةةات السةةابقة 

مخصصات التزامةات األقسةاط )احتيةاطي األقسةاط غيةر المكتسةبة واحتيةاطي العجةز فةي األقسةاط الناتجةة عةن اختبةار كفايةة 

ع حةدوثها بشةأن وثةائق التةأمين سةارية المطلوبات( سيكون كافياً لخدمة المطالبات المستقبلية المتوقعة والمصاريف التي يتوقة

المفعول بتةاريخ إعةداد القةوائم الماليةة. تحةدد االلتزامةات المسةتقبلية المتوقعةة باسةتخدام التقةديرات واالفتراضةات وذلةك علةى 

 أساس الخبرة خالل الفترة المنتهية للعقود وتوقعات األحداث المستقبلية التي يعتقد بأنها معقولة.
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 تحليل الحساسية

تعتقد الشركة بأن مطلوبات المطالبات بموجب عقود التأمين القائمة في نهاية السنة كانةت كافيةة. إن هةذه المبةالغ غيةر مؤكةده  

أو أن الدفعات المستقبلية يمكةن أن تختلةف عةن مطلوبةات المطالبةات الةواردة فةي القةوائم الماليةة. تتةأثر مطلوبةات المطالبةات 

غيةةر الممكةةن تحديةةد أثةةر التغيةةرات المحةةدده مثةةل التغيةةرات التشةةريعية أو عةةدم التأكةةد مةةن بالعديةةد مةةن االفتراضةةات وأنةةه مةةن 

% في صافي المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات الفنيةة األخةرى سةيؤثر علةى 53التقديرات. إن التغير االفتراضي بواقع 

 صافي النتائج على النحو التالي: 

 صافي النتائج 

 م4350 م4132 بالمائة  31األثر + 

 لاير سعودي لاير سعودي 

 4.321.0.1 3.583.315 طبـــي

 2.517.147 2.893.439 سـيارات

 10.144 321.559 بحــري

 12.150 98.617 هندســي

 541.171 611.274 أخــرى

 7.125.144 ..152.131 

 

   بالمائة  31  -األثر 

 (4.321.0.1) (3.583.315) طبـــي

 (2.517.147) (2.893.439) سـيارات

 (10.144) (321.559) بحــري

 (12.150) (98.617) هندســي

 (541.171) (611.274) أخــرى

 (7.125.144) (..152.131) 
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 تطور المطالبات

تقوم الشركة بالحفاظ على احتياطيات كافية بالنسبة ألعمال التأمين من اجةل حمايتهةا مةن المطالبةات المسةتقبلية. وعنةد نشةوء 

التكلفة الفعلية مؤكدة أكثر، فان المطالبات السلبية تصبح مؤكدة أكثر, يتم استبعاد المطالبةات العكسةية ممةا المطالبات وتصبح 

يؤدي إلى عكس قيد االحتياطيات المجنبة في سنوات الحوادث السابقة. وللحفاظ على احتياطيات كافية، تقوم الشركة بتحويل 

ى احتياطيات سنة الحادث الحالية عندما يكون تطور المطالبات اقةل نضةجا جزء كبير من هذه االحتياطيات التي تم عكسها ال

 وهناك شكوك كبيرة متعلقة بتكلفة المطالبات النهائية.
 

 المجموع م4132 م4131 م4134 م4133 م4131 م4119 م4118 سنة الحادث

تقدير خسارة المطالبات 

       النهائية

 

 

 811.811.727 332.391.165 60,068,116 158,769,666 165,208,719 237,726,795 90,784,794 4,082,592 في نهاية سنة الحادث

 628.762.571 -- 318.445.113 433.301.355 137,708,659 221,855,015 84,757,395 2.232.213 بعد سنة

 531.569.122 -- -- 11.401.525 550.515.527 218,054,031 83,281,810 3,804,215 بعد سنتين

 217.341.861 -- -- -- 77.247..500 451.454.430 84,231,233 -- سنوات 0بعد 

 112.118.219 -- -- -- -- 451.711.151 11.114.143 -- سنوات 2بعد 

للمطالبات التقدير الحالي 
 754.135.794 332.391.165 318.445.113 11.401.525 77.247..500 451.711.151 01..14.441 -- التراكمية

الدفعات التراكمية حتى 

 657.915.594 53.221.171 84.863.799 15.1.0.152 53.211..505 457.147.123 14.441.315 -- تاريخه

المطلوبات المثبتة في 

 92.181.411 64.726.691 45.161.414 0.072.447 124...4.3 147.171 5.111 -- قائمة المركز المالي

 

 مخاطر السوق ج (

المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة اداة مالية ما نتيجة للتقلبات في أسعار العموالت السائدة فةي السةوق أو  وقتمثل مخاطر الس 

أسعار السوق لألوراق المالية أو األدوات المالية، والتغير في اتجاهات السوق، أنشةطة المضةاربة، والعةرض والطلةب علةى 

 الورقة المالية، والسيولة في السوق.

تتعرض الشركة لمخاطر السوق فيما يتعلق باالستثمارات المتاحة للبيع. تتأثر هذه االستثمارات بمختلةف العوامةل التةي تةؤثر  

في تحركات السوق. وكجزء من استراتيجية الشركة  والحد من مخاطر السوق، تحتف  الشةركة بمحفظةة اسةتثمارية متنوعةة 

 الصلة.وتقوم بمتابعة التطورات في االسواق ذات 

باإلضافة إلى ذلك، يتم مراقبة العوامل الرئيسية التي تؤثر على تحركات السوق، بما في ذلك تحليل األداء التشغيلي والمةالي  

 للشركات المستثمر بها.

 تتكون مخاطر السوق من ثالثة أنواع من المخاطر وهي: مخاطر العمالت، مخاطر أسعار العموالت، ومخاطر األسعار. 

 
 مخاطر العمالت  

تمثةةل مخةةاطر العمةةالت المخةةاطر التةةي تنشةةأ عةةن تذبةةذب القيمةةة العادلةةة أو التةةدفقات النقديةةة المسةةتقبلية ألداة ماليةةة مةةا نتيجةةة  

 للتغيرات في أسعار الصرف األجنبي.

  

األجنبي,  وبالتالي لم تعتقد إدارة الشركة بوجود مخاطر متدنية لوقوع خسائر جوهرية نتيجة للتقلبات في أسعار الصرف 

 تقم الشركة بتغطية مخاطر الصرف األجنبي.
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 )شركة مساهمة سعودية(
 

 تتمة  -ايضاحات حول القوائم المالية 

 م4132 ديسمبر 13المنتهية في  للسنة

 )المبالغ بالريال السعودي(
 
 

 )تتمة( والماليةإدارة المخاطر التأمينية    -08

 )تتمة( مخاطر السوق ج (

 

 مخاطر أسعار العموالت 

تستثمر الشركة في أوراق مالية ولديها ودائع خاضعة لمخةاطر أسةعار العمةوالت. تمثةل مخةاطر أسةعار العمةوالت المخةاطر  

 المالية المرتبطة بعمولة ثابتة.الناتجة عن التغيرات في أسعار العموالت مما يؤدي إلى تخفيض العائد الكلي على األوراق 

تقوم الشركة بالحد مةن مخةاطر أسةعار العمةوالت وذلةك بمراقبةة التغيةرات فةي أسةعار العمةوالت المسةجلة بهةا النقديةة وشةبة  

 النقدية واالستثمارات. 

 وبتاريخ إعداد القوائم المالية، كانت أسعار العموالت المرتبطة بعمولة كاآلتي: 

 

 المسجــلةالقيمــة  

 م4350  م4132 

    االدوات المالية بعمولة ثابتة

 15.377.015  43.424.844 موجودات مالية

 

وفي الوقت الحاضر ال يوجد لدى الشةركة أيةة أدوات ماليةة مرتبطةة بعمولةة وفقةاً للمعةدالت السةائدة بةين البنةوك فةي المملكةة  

 أسعار العموالت.العربية السعودية يمكن أن تعرض الشركة لمخاطر 

فيما يلي بيانةاً بالمعلومةات المتعلقةة بمخةاطر أسةعار العمةوالت علةى أسةاس تجديةد األسةعار التعاقديةة أو تةواريخ االسةتحقاق،  

 أيهما يحدث أوالً:

 م4132

 

 مرتبطة بعمولة

 المجموع غير مرتبط بعمولة
 أقل من سنة 

من سنة إلى 

 سنوات 5

 5أكثر من 

 سنوات

   عمليات التأمين -المالية الموجودات 

ارصدة لدى البنوك ونقد في 

 114..71.00 114..71.00 --- --- ---  الصندوق

 511..41.33 511..41.33 --- --- ---  أقساط مدينة، صافي

 0.427.510 0.427.510 --- --- ---  أرصدة معيدي التأمين المدينة

حصة معيدي التأمين من 

 43.141.175 43.141.175 --- --- ---  االحتياطيات الفنية 

 1.1.0.105 1.1.0.105 --- --- ---   موجودات أخرى

  --- --- --- 311.182.164 311.182.164 
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 )شركة مساهمة سعودية(
 

 تتمة  -ايضاحات حول القوائم المالية 

 م4132 ديسمبر 13المنتهية في  للسنة

 )المبالغ بالريال السعودي(
 

 )تتمة( إدارة المخاطر التأمينية والمالية   -08

 )تتمة( مخاطر السوق ج (

 

 )تتمة( مخاطر أسعار العموالت 

 م4132

 

 مرتبطة بعمولة

 المجموع غير مرتبط بعمولة
 أقل من سنة 

من سنة إلى 

 سنوات 5

 5أكثر من 

 سنوات

   عمليات المساهمين -الموجودات المالية 

 50.547.215 50.547.215 --- --- ---  أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق

 45.424.144 --- --- --- 45.424.144  وديعة نظامية

 01.5.1.451 01.5.1.451 --- --- ---  استثمارات متاحة للبيع

 52.154 52.154 --- --- ---   موجودات أخرى

  43.424.844 --- --- 53.117.278 74.551.111 

 

 م4350

 

 مرتبطة بعمولة

 المجموع غير مرتبط بعمولة
 أقل من سنة 

من سنة إلى 

 سنوات 1

 1أكثر من 

 سنوات

   عمليات التأمين -الموجودات المالية 

 71.114.235 21.114.235 --- --- 03.333.333  ارصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق

 1.331.701. 1.331.701. --- --- ---  صافيأقساط مدينة، 

 5.411.312 5.411.312 --- --- ---  أرصدة معيدي التأمين المدينة. صافي

حصة معيدي التأمين من االحتياطيات 

 51.015..40 51.015..40 --- --- ---  الفنية 

 55.115.331 55.115.331 --- --- ---   موجودات أخرى

  03.333.333 --- --- 513.211.110 513.211.110 

 
 م4350

 

 مرتبطة بعمولة

 المجموع غير مرتبط بعمولة
 أقل من سنة 

من سنة إلى 

 سنوات 1

 1أكثر من 

 سنوات

   عمليات المساهمين -الموجودات المالية 

 ..05.1.1.1 ..5.1.1.1 --- --- 03.333.333  أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق

 45.377.015 --- --- --- 45.377.015  وديعة نظامية

 22.3.3.073 22.3.3.073 --- --- ---  استثمارات متاحة للبيع

 133.333 133.333 --- --- ---  قرض مدين 

 0...5.221 0...5.221 --- --- ---   موجودات أخرى

  15.377.015 --- --- 27.177.111 11..11.013 
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 )شركة مساهمة سعودية(
 

 تتمة  -ايضاحات حول القوائم المالية 

 م4132 ديسمبر 13المنتهية في  للسنة

 )المبالغ بالريال السعودي(
 

 )تتمة( إدارة المخاطر التأمينية والمالية   -08

 )تتمة( مخاطر السوق ج (

 

 مخاطر األسعار األخرى

التقلبات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية والناتجة عن التغيرات تمثل مخاطر األسعار األخرى  

في أسعار السوق )ماعدا المخاطر الناتجة عن مخاطر أسعار او مخاطر العمةالت(,   سةواء كانةت هةذه التغيةرات ناتجةة عةن 

 تؤثر على جميع االدوات المالية المشابهة والمتداولة بالسوق. عوامل محدده تتعلق باألداه أو الجهة المصدرة لها أو عوامل

مليةةون لاير سةةعودي محفوفةةة بمخةةاطر أسةةعار السةةوق ونتيجةةة لعةةدم التأكةةد مةةن القيمةةة  01.4إن اسةةتثمارات الشةةركة البالغةةة  

المستقبلية لالستثمارات. تحد الشركة من مخاطر أسعار السوق عن طريق تنويع محفظتها االستثمارية وعن طريةق المراقبةة 

 النشطة لتطورات السوق.

 

بالقيمة العادلة طبقاً لمةا نةص عليةه معيةار المحاسةبة  –فيما عدا االستثمارات غير المدرجة  –ولو تم قياس كافة االستثمارات  

 : 01الدولي رقم 

% فةي أسةةعار السةةوق لالسةتثمارات علةةى األربةةاح 53األدوات الماليةة: اإلثبةةات والقيةاس, فةةإن أثةةر التغيةر االفتراضةةي بواقةةع 

 يكون كاآلتي:وحقوق المساهمين س
 

 التغير في السعر القيمة العادلة 
األثر على األرباح 

 والخسائر

األثر على حقوق 

 المساهمين

 4.891.911 557.869 1.642.432 ٪ 53زيادة بواقع  م4132ديسمبر  13

 (4.891.911) (557.869) (1.642.432) ٪ 53انخفاض بواقع  
     
 2.331.711 -- 2.450.741 ٪ 53زيادة بواقع  م4350ديسمبر  05

 (2.331.711) -- (2.450.741) ٪ 53انخفاض بواقع  
 

، وبالتالي فإن تحليل الحساسية ال يعبر 4352ديسمبر  05تم عرض تحليل الحساسية على أساس موقف المحفظة كما في  

 تها.اموجودبالضرورة عن أثر التغيرات المستقبلية في قيمة االستثمارات المملوكة للشركة على 

 

 مخاطر االئتماند(      

 وتمثل عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي الى تكبد الطرف االخرى لخسارة مالية. 
 

 تتم كافة عمليات االكتتاب الخاصة بالشركة في المملكة العربية السعودية. 

الشركة, عدا تلك المتعلقة باتفاقيات اعادة التأمين المبينة فةي البنةد )ب( بالنسبة لكافة فئات الموجودات المالية المقتناة من قبل  

 اعاله، تمثل مخاطر االئتمان القصوى للشركة القيمة الدفترية المفصح عنها في القوائم المالية بتاريخ قائمة المركز المالي.

 ائتمان لكل عميل, ومراقبة الذمم المدينة القائمة.تقوم الشركة بالحد من مخاطر االئتمان المتعلقة بالعمالء وذلك بوضع حدود  

 يوضح الجدول أدناه الحد األقصى لمخاطر االئتمان المتعلقة ببنود قائمة المركز المالي: 
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 )شركة مساهمة سعودية(
 

 تتمة  -ايضاحات حول القوائم المالية 

 م4132 ديسمبر 13المنتهية في  للسنة

 )المبالغ بالريال السعودي(
 

 

 )تتمة( إدارة المخاطر التأمينية والمالية   -08

 )تتمة( مخاطر االئتماند(     
 

 م1023  م1101 

    عمليات التأمين -الموجودات 

 78,582,401  75.116.854 ارصدة لدى البنوك

 65,008,738  45.116.355 صافي –أقساط مدينة 

 1,295,054  1.427.351 صافي-معيدي التأمين المدينة،أرصدة 

 23,618,391  41.949.973 حصة معيدي التأمين من االحتياطيات الفنية األخرى

 11,991,009  5.561.913 موجودات أخرى

 311.182.164  180,495,593 
  

    عمليات المساهمين -الموجودات 

 31,568,966  31.347.253 ارصدة لدى البنوك

 21,077,351  43.424.844 وديعة نظامية

 18,098,221  18.365.435 استثمارات 

 500,000  -- قرض مدين

 1,448,663  32.834 موجودات أخرى

 74.551.111  72,693,201 
 

 

 وكاآلتي:يمكن تقييم جودة االئتمان لألرصدة البنكية والودائع الخاصة بالشركة بإتباع درجات تصنيف خارجية 
 

 م4350  م4132 درجة التصنيف

 110,151,367  88.262.111 أأ -

 45,377,015  43.424.844 + أ

 319.717.345  505,441,751 

 

 يمكن تقييم جودة االئتمان الستثمارات الشركة بإتباع درجات تصنيف خارجية وكاآلتي:

 

 م4350  م4132 درجة التصنيف

 6,999,291  7.124.131 أأ +

 11,098,930  33.517.622 أ أو أ فأكثر

 38.579.957  18,098,221 
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 شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 تتمة  -ايضاحات حول القوائم المالية 

 م4132 ديسمبر 13المنتهية في  للسنة

 )المبالغ بالريال السعودي(
 
 

 )تتمة( المخاطر التأمينية والماليةإدارة   -08

 )تتمة( مخاطر االئتماند(     
 

 تركز مخاطر االئتمان

يتواجد تركز مخاطر االئتمان عندما تؤثر التغيرات في العوامل االقتصادية والصناعية على مجموعة من األطراف األخةرى  

المشابهة والتي تعتبر مخاطر االئتمان التي تتعرض لها هامة بالنسبة إلجمالي خاطر االئتمان التةي تتعةرض لهةا الشةركة. تةتم 

األدوات الماليةةة وتبةةرم الشةةركة معةةامالت مةةع العديةةد مةةن العديةةد مةةن األطةةراف  اسةةتثمارات الشةةركة فةةي محفظةةة متنوعةةة مةةن

 األخرى ذات المالءة االئتمانية المتنوعة وبالتالي فإنها تقلل من التركزات الهامة في مخاطر االئتمان. 
 

 فيما يلي تفاصيل تركز مخاطر االئتمان لألدوات المالية للشركة حسب التوزيع الصناعي: 
 

 م4350  م4132 

  ٪   ٪ 

 14 505.441.751  52 319.717.345 بنوك

 57 ....20.155  43 24.757.181 مؤسسات مالية

 55 41.151.1.2  9 37.468.135 خدمات و مقاوالت

 43 .04.12..21  36 14.913.824 أخرى

 414.612.164 311  410.511.712 533 
 

 

 مخاطر السيولة هـ( 

الصعوبات التي قد تواجهها الشركة في توفير األموال الالزمة للوفاء بالتعهدات المتعلقة بأدواتها الماليةة. تمثل مخاطر السيولة  

يوجد لدى الشركة نظام ادارة نقد مالئم، حيث يتم مراقبة تحصيالت ومدفوعات النقةد اليوميةة ويةتم تسةويتها بنهايةة اليةوم. عنةد 

اختيةار الشةةركات ذات التةداول النشةط. تقةوم الشةركة بةإدارة هةذه المخةاطر عةةن االسةتثمار، يكةون هنةاك اهتمةام و تركيةز علةى 

طريةةق الحفةةاظ علةةى تةةواريخ اسةةتحقاق الموجةةودات والمطلوبةةات الماليةةة واسةةتثمار جةةزء كبيةةر مةةن موجةةودات الشةةركة فةةي 

 موجودات عالية السيولة.

ستحقاق المالئمة وذلك على أساس الفترة المتبقية يحلل الجدول التالي موجودات ومطلوبات الشركة المالية احسب تواريخ اال

بتاريخ قائمة المركز المالي حتى تاريخ االستحقاق التعاقدي. إن تواريخ االستحقاق المتوقعة تقارب تواريخ االستحقاق المتعاقد 

 عليها. إن المبالغ الظاهرة في الجدول تمثل التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة.
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 )شركة مساهمة سعودية(
 

 تتمة  -ايضاحات حول القوائم المالية 

 م4132 ديسمبر 13المنتهية في  للسنة

 )المبالغ بالريال السعودي(
 
 

 )تتمة( إدارة المخاطر التأمينية والمالية  -08

 )تتمة( مخاطر السيولةهـ(  

 م4132 

 

 اقل من سنة

من سنة إلى 

 سنوات 5

بدون تاريخ 

 المجموع استحقاق محدد

     عمليات التأمين –الموجودات المالية 

 75.116.854 ---     ---     75.116.854 ارصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق

 45.116.355 ---     ---     45.116.355 اقساط مدينة، صافي

 1.427.351 ---     ---     1.427.351 المدينةأرصدة معيدي التأمين 

 41.949.973 ---     ---     41.949.973 حصة معيدي التأمين من االحتياطيات الفنية 

 5.561.913 ---     ---     5.561.913 موجودات اخرى

 311.182.164     ---     --- 311.182.164 
  

 

 اقل من سنة

من سنة إلى 

 سنوات 5

تاريخ بدون 

 المجموع استحقاق محدد

     عمليات المساهمين –الموجودات المالية 

 31.347.253 ---     ---     31.347.253 ارصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق

 43.424.844 43.424.844 ---     --- وديعة نظامية

 18.365.435 ---     ---     18.365.435 استثمارات متاحة للبيع

 32.834 ---     ---     32.834 موجودات اخرى

 53.117.278     --- 43.424.844 74.551.111 
  
 م2013 

 

 اقل من سنة

من سنة إلى 

 سنوات 1

بدون تاريخ 

 المجموع استحقاق محدد

     عمليات التأمين –الموجودات المالية 

 78,582,401 ---     ---     78,582,401 ارصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق

 65,008,738 ---     ---     65,008,738 اقساط مدينة، صافي

 1,295,054 ---     ---     1,295,054 أرصدة معيدي التأمين المدينة

 23,618,391 ---     ---     23,618,391 حصة معيدي التأمين من االحتياطيات الفنية 

 11,991,009 ---     ---     11,991,009 موجودات اخرى

 180,495,593     ---     --- 180,495,593 
 
 

 اقل من سنة

 1من سنة إلى 

 سنوات

بدون تاريخ 

 المجموع استحقاق محدد

     عمليات المساهمين –الموجودات المالية 

 31,568,966 ---     ---     31,568,966 ارصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق

 21,077,351 21,077,351 ---     -- وديعة نظامية

 44,060,370 ---     ---     44,060,370 استثمارات متاحة للبيع

 500,000 500,000 ---     ---     قرض مدين

 1,448,663 ---     ---     1,448,663 موجودات اخرى

 77,077,999     --- 21,577,351 98,655,350 
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 شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 تتمة  -ايضاحات حول القوائم المالية 

 م4132 ديسمبر 13المنتهية في  للسنة

 )المبالغ بالريال السعودي(
 

 )تتمة( إدارة المخاطر التأمينية والمالية  -08

 )تتمة(مخاطر السيولة هـ(  

 م4132 

 اقل من سنة عمليات التأمين –المطلوبات المالية 

من سنة إلى 

 سنوات 1

بدون تاريخ 

 المجموع استحقاق محدد

 415.411.. -- -- 415.411.. أرصدة معيدي التأمين الدائنة

 .14..24.41 -- -- .14..24.41 مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات اخرى

 12.013.433 -- -- 12.013.433 واحتياطيات فنية اخرىمطالبات تحت التسوية 

 0.171.275 0.171.275 -- -- تعويضات نهاية الخدمة

 324.948.482 -- 1.879.273 326.817.755 

     

     عمليات المساهمين –المطلوبات المالية 

 414.141 -- -- 414.141 مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات اخرى

 414.141 -- -- 414.141 

 م2013 

 اقل من سنة عمليات التأمين –المطلوبات المالية 

من سنة إلى 

 سنوات 1

بدون تاريخ 

 المجموع استحقاق محدد

 0.3.1.473 -- -- 0.3.1.473 أرصدة معيدي التأمين الدائنة

 .05.152.43 -- -- .05.152.43 مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات اخرى

 11.7.0.215 -- -- 11.7.0.215 واحتياطيات فنية اخرىمطالبات تحت التسوية 

 .0.175.31 .0.175.31 -- -- تعويضات نهاية الخدمة

 540..24.117 -- 0.175.31. 547.452.350 

     

     عمليات المساهمين –المطلوبات المالية 

 325.313 -- -- 325.313 ومطلوبات اخرىالدفع مصاريف مستحقة 

 325.313 -- -- 325.313 
 
 

 المخاطر التشغيلية -و

تمثل المخاطر التشغيلية مخاطر الخسارة المباشرة أو غير المباشرة الناجمة عن مجموعة متنوعة من العوامل المرتبطة  

و  بالعمليات والتكنولوجيا والبنية التحتية المساندة لعمليات الشركة سواء داخل الشركة أو خارجيا عند مقدمي الخدمات للشركة،

كذلك من عوامل خارجية أخرى عدا مخاطر االئتمان، و السوق والسيولة مثل تلك التي تنشأ قيمة المتطلبات القانونية 

 والتنظيمية والمعايير المقبولة عموما من سلوك إدارة االستثمار. تنشأ المخاطر التشغيلية من جميع أنشطة الشركة.

وذلك لتحقيق التوازن بين الحد من الخسائر المالية واألضرار التي قد تلحق تهدف الشركة إلى إدارة المخاطر التشغيلية  

 بسمعتها مع تحقيق أهدافها االستثمارية من تحقيق عوائد للمستثمرين.
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 شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 تتمة  -ايضاحات حول القوائم المالية 

 م4132 ديسمبر 13المنتهية في  للسنة

 )المبالغ بالريال السعودي(
 

 )تتمة( إدارة المخاطر التأمينية والمالية  -08

 المخاطر التشغيلية    -و

تقع المسؤولية األساسية لتطوير وتنفيذ الرقابة على المخاطر التشغيلية على عاتق مجلس اإلدارة, تشتمل هذه المسؤولية  

 على الرقابة في المجاالت التالية:

 الفصل المالئم للمهام ما بين مختلف الوظائف واألدوار والمسؤوليات. -

 المتطلبات الالزمة للتسوية ومراقبة المعامالت. -

 االلتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى. -

 توثيق واإلجراءات الرقابية. -

جراءات الرقابية لمواجهة المخاطر التي تم متطلبات التقييم الدوري للمخاطر التشغيلية التي تواجهها، ومدى كفاية اإل -

 تحديدها.

 المعايير األخالقية وتلك المتعلقة بالعمل. -

 التقليل من المخاطر، بما في ذلك التأمين عندما يكون ذلك فعاال. -

إدارة تقوم اإلدارة العليا بالتأكد بأنه لدى موظفي الشركة ما يكفي من التدريب والخبرة، وتشجع التواصل الفعال بشأن  

 المخاطر التشغيلية.

 

 خطر األطر التنظيمية    -ز

تخضع عمليات الشركة لمتطلبات األنظمة المحلية في البلد الذي تأسست فيه. إن هذه األنظمة ال تتطلب فقط الحصول على 

واإلفالس من قبل الموافقات ومراقبة النشاطات فحسب، بل وتفرض بعض القيود مثل كفاية رأس المال لتقليل مخاطر العجز 

  شركات التأمين ولتمكينها من سداد التزاماتها غير المتوقعة عند نشأتها.
 

 ادارة رأس المال  -09

تهدف األهداف الموضوعة مةن قبةل الشةركة إلةى الحفةاظ علةى تةوازن نسةب رأس المةال وذلةك لةدعم أهةداف الشةركة وزيةادة  

الفائدة للمساهمين. تقوم الشركة بةإدارة متطلبةات رأس المةال وذلةك بتقةدير الةنقص بةين مسةتويات رأس المةال المصةرح عنهةا 

يات رأس المةال الحاليةة وذلةك علةى ضةوء التغيةرات فةي ظةروف السةوق والمطلوبة بانتظام. يتم إجراء التعديالت على مسةتو

وخصائص مخاطر نشةاط الشةركة. وللحفةاظ علةى أو تعةديل هيكةل رأس المةال وااللتةزام بالمتطلبةات النظاميةة، تقةوم الشةركة 

 بإصدار أسهم أو اتخاذ إجراءات مالئمة أخرى. 

شركة االحتفاظ بهامش مالءة يعادل رأسمالها بعد نهاية السنة الثالثة من وطبقاً للمتطلبات النظامية ذات العالقة، يجب على ال 

، كان هامش المالءة دون النسب المحدده من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. إن 4352ديسمبر  05العمل. وكما في 

 . اإلدارة ومجلس اإلدارة حالياً بصدد اتخاذ إجراءات ضرورة لضمان االلتزام بمتطلبات الهامش

 
( بتعليق م4352سبتمبر  7الموافق ) هــ5201ذي القعدة  54في  قرارهوعالوة على ذلك، أصدر مجلس هيئة سوق المال 

سبتمبر  7الموافق ) هــ5201ذي القعدة  54أسهم الشركة في السوق المالي السعودي )تداول( ابتداء من  في تداولال
الشركة  و لتقوم ،من إصدار أو تجديد أي نوع من وثائق التأمين لمنعها ، ( حتى تفصح الشركة عن األثر الماليم4352

قرار الوارد من مؤسسة النقد العربي السعودي على النحو المطلوب وفقا للقواعد واللوائح ذات التصحيح موقفها فيما يتعلق بب
 وقف تعليق تداول أسهم الشركة.تأو ستمر تس تما إذا كان و بناء على ذلك سوف تقوم هيئة سوق المال في النظر فيالصلة. 
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 شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 تتمة  -ايضاحات حول القوائم المالية 

 م4132 ديسمبر 13المنتهية في  للسنة

 )المبالغ بالريال السعودي(
 
 

 التعهدات وااللتزامات المحتملة  -41

 

 الدعاوى القضائية أ (

في حين انةه مةن غيةر العملةي  ،تعمل الشركة في قطاع التأمين وهناك قضايا قضائية مقامة خالل دورة أعمالها العادية 

تعتقةد ادارة الشةركة بأنةه لةيس لهةذه  ،توقع او تحديد النتائج النهائية لكةل القضةايا القائمةة أو التةي تشةتمل علةى تهديةدات

 ي أثر جوهري على نتائج الشركة أو مركزها المالي.الدعاوي )بما في ذلك الدعاوي القضائية( أ

 

 التعهدات الرأسمالية ب (

                                       ثعلي مسيمر العتيبي، سنة مع السيد/ حمدي 51م لفترة مدتها 4352مارس  43دخلت الشركة في عقد تأجيري في  

 ية كل سنة، على أن تكون دفعة االيجار للسنة االولى بمبلغ ر يتم دفعها عند بداالذي ينص على أن دفعات االيجاو

 مليون لاير سعودي. 21.7% كل خمس سنوات. و قد بلغت قيمة العقد 53مليون لاير سعودي، و تزيد بنسبة  0

 

 اعادة التصنيف -43

 الحالية.لقد تمت اعادة تصنيف بعض ارقام المقارنة للسنة الماضية كي تتماشى مع عرض الحسابات للسنة  

 

 اعتماد القوائم المالية -44

  هـ..520ربيع الثاني  03هـ الموافق 4351فبراير  51اعتمدت القوائم المالية من مجلس االدارة بتاريخ  
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