
 

   

   

   

  
  

  شركة اكسا للتأمين التعاوني

  )سعوديةمساهمة شركة (

  

  الموجزة  األوليةالقوائم المالية
  ٢٠١٠ يونيو ٣٠ في تين المنتهي والستة أشهرالثالثة أشهر لفترتي

  مراجعي الحسابات فحص تقرير و



 

  شركة اكسا للتأمين التعاوني
  )سعوديةمساهمة شركة (
  

  جزة المو األوليةالقوائم المالية
  ٢٠١٠ يونيو ٣٠ في تين والستة األشهر المنتهي الثالثة أشهرتيلفتر

  
  

  

  صفحة  

  

  ٣ - ٢   الحساباتفحص مراجعيتقرير 

  

  ٥ - ٤   األوليةقائمة المركز المالي

  

  ٦  قائمة عمليات التأمين األولية

  

  ٧  األوليةلمساهمين  لدخل الشاملالقائمة 

  

  ٨  المساهمين األوليةالتغيرات في حقوق قائمة 

  

  ٩  قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين األولية

  

  ١٠   األولية للمساهمينقائمة التدفقات النقدية

  

  ٢٥ - ١١   األولية الموجزة حول القوائم الماليةإيضاحات

  

  







٤ 

  شركة اكسا للتأمين التعاوني
  )سعوديةمساهمة شركة (
  

    األوليةقائمة المركز المالي
  ) ما لم يذكر غير ذلكة السعوديتالرياالبآالف جميع المبالغ (
  

  
     ديسمبر٣١كما في         يونيو٣٠كما في         
           ٢٠٠٩            ٢٠١٠    
    )مراجعة (        )غير مراجعة (     إيضاح    

  
  عمليات التأمينموجودات 

    -       -       وما يماثلهنقد 
    -       ٧٤,١٦٣  ٧  صافيبال - ذمم مدينة

    -       ٦٠  ٧  مطالبات قائمةمن تأمين الحصة معيدي 
    -       ٤,٤١٥  ٧  أقساط غير مكتسبةمن حصة معيدي التأمين 

    -       ٧,٢٣٣    مؤجلة تأمين اكتتاب وثائقتكاليف 
    -       ٧٣٤,١٣     المساهمين من عملياتالمطلوب

  
    -       ٦٠٥,٩٩    عمليات التأمينمجموع موجودات 

  
  المساهمينموجودات 

    ٢٠٤,٣١٩    ١٨٤,٨٢٦  ٥  وما يماثلهنقد 
    -       ٢٠,٠٠٠  ٦  وديعة نظامية

    -       ٦,٨٨٠  ٧   مدينة من طرف ذي عالقةذمة
    ١٨٧    ٥٧    موجودات أخرى

  
    ٢٠٤,٥٠٦    ٧٦٣,٢١١    مجموع موجودات المساهمين

  
    ٢٠٤,٥٠٦    ٣٦٨,٣١١    مجموع الموجودات

  
  . األولية الموجزةزءا ال يتجزأ من القوائم المالية ج٢٥ إلى صفحة ١١من صفحة  المرفقة اإليضاحاتتعتبر 

  
  
  
  
  
  
  

  



٥ 

  شركة اكسا للتأمين التعاوني
  )شركة مساهمة سعودية(
  

  )تابع ( األوليةلماليقائمة المركز ا
  )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
  

  
     ديسمبر٣١كما في        يونيو ٣٠كما في         
             ٢٠٠٩            ٢٠١٠    
    )مراجعة     (      )غير مراجعة   (    إيضاح    

  
  مطلوبات عمليات التأمين

    -         ٦,٦٣٩    ٧  ذمم دائنة إلى معيدي تأمين
    -         ٨٥,٥٨٧      أقساط غير مكتسبة

    -         ٥,٨٨٣      مطالبات قائمة
   اكتتاب تكاليف معيدي تأمين منحصة 

    -         ٤٠٥      مؤجلةتأمين وثائق   
    -         ١,٠٩١      مستحقات ومطلوبات أخرى

  
    -         ٦٠٥,٩٩      مجموع مطلوبات عمليات التأمين 

  
  مطلوبات وحقوق المساهمين 

  مساهمينالمطلوبات 
    ٦,٦٢٥      -          إلى طرف ذي عالقةمطلوب  
    ١,٧٧٢      ١,٥٧٠      زكاة شرعية وضريبة دخل مستحقة  
    ٥٠١      ١,٧٦٣      مستحقة استقطاع ضريبة  
    ١,٠٣٣      ١,٢٨٩      خرى أ ومطلوبات مستحقات  
    -         ٧٣٤,١٣       عمليات التأمينإلىمطلوب   

  
    ١٩,٩٣      ٣٥٦,١٨      مجموع مطلوبات المساهمين

  
   المساهمينحقوق

    ٢٠٠,٠٠٠      ٢٠٠,٠٠٠      رأس المال
    )٥,٤٢٥(    )٥٩٣,٦(     عجز متراكم

  
    ١٩٤,٥٧٥      ٤٠٧,١٩٣      مجموع حقوق المساهمين

  
    ٢٠٤,٥٠٦      ٧٦٣,٢١١      المساهمين مطلوبات وحقوقمجموع 

  
    ٢٠٤,٥٠٦      ٣٦٨,٣١١      مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

  
  . األولية الموجزةزءا ال يتجزأ من القوائم المالية ج٢٥ إلى صفحة ١١ن صفحة م المرفقة اإليضاحاتتعتبر 

  
  



٦ 

  شركة اكسا للتأمين التعاوني
  )شركة مساهمة سعودية(
  

  األوليةعمليات التأمين قائمة 
  )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
  

      
  يونيو ٣لفترة من ل     رأشه الستةلفترة     لفترة الثالثة أشهر         
    ٣١ حتى ٢٠٠٩       ٣٠المنتهية في      ٣٠المنتهية في          
    ٢٠٠٩ديسمبر       ٢٠١٠ يونيو    ٢٠١٠يونيو          
    )مراجعة   (      )غير مراجعة  (     )غير مراجعة  (   إيضاح      

  
  إيرادات
    -         ١٠١,٤٠٢     ٩٠,٨٥٩   ٧  قساط مكتتبةأإجمالي 
    -         )٧,٦٣٠(    )٦,٦٧٧(  ٧   إعادة تأمينمصاريف : يخصم
    -         ٩٣,٧٧٢     ٨٤,١٨٢     بة مكتتاطأقسصافي 

  
    -         )٨١,١٧٢(    )٩٦٧,٧١(    مكتسبةقساط غير تغيرات في أ

    -         ١٢,٦٠٠     ١٢,٢١٥     صافي األقساط المكتسبة
  

    -         ٥٨٦     ٥٥٠   ٧  عموالت إعادة تأمين
  

    -         ١٣,١٨٦     ١٢,٧٦٥     مجموع اإليرادات
  

  اريفتكاليف ومص
    -         ١,٦١٤     ١,٥٩٠     إجمالي مطالبات مدفوعة

    -         )١(    )١(    تأمينالحصة معيدي : يخصم
    -         ١,٦١٣     ١,٥٨٩     صافي مطالبات مدفوعة

  
    -         ٥,٨٢٤     ٥,١٣٣     مطالبات قائمة تغيرات في

  
    -         ٧,٤٣٧     ٦,٧٢٢     متكبدة صافي مطالبات

    -         ٢,٥٤٤     ٢,٤٢٢     تتاب وثائق اكتكاليف 
    -         ٤,٤٩٣     ٤,٣٢٦   ٧  عمومية وإدارية مصاريف

  
    -         ١٤,٤٧٤     ٤٧٠,١٣     والمصاريفتكاليف المجموع 

  
    -         )١,٢٨٨(    )٧٠٥(    تأمينالعجز من عمليات 

    -         ١,٢٨٨     ٧٠٥      المساهمينتحملهعجز 
  
    -         -        -        لفترةاتيجة صافي ن

    
  . األولية الموجزةزءا ال يتجزأ من القوائم المالية ج٢٥ إلى صفحة ١١من صفحة  المرفقة اإليضاحاتتعتبر 

  
  
  



٧ 

  شركة اكسا للتأمين التعاوني
  )شركة مساهمة سعودية(
  

  األولية لمساهمينل الشاملدخل القائمة 
  )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
  

  
  

   يونيو٣للفترة من       أشهرالستةلفترة     لفترة الثالثة أشهر         
    ٣١ حتى ٢٠٠٩       ٣٠المنتهية في      ٣٠المنتهية في          
    ٢٠٠٩ديسمبر       ٢٠١٠ يونيو     ٢٠١٠يونيو          
    )مراجعة   (      )غير مراجعة  (    )غير مراجعة  (   إيضاح      

  
    ٥,٣٣٥      ٣٧٠     ١٦٨      من عموالتدخل

  
    )٩١٢(    )٢٤٥(    ٣٨٤   ٧  مصاريف عمومية وإدارية

    )٥٠١(    )٥(    ٩١      الشركةتحملتها  استقطاعضريبة
    -         )١,٢٨٨(    )٧٠٥(    عمليات التأمين تغطية العجز من

        )٣,٩٢٢      )١,١٦٨(    )٦٢    
  

    )٢,٠٣٧(    -        -        قبل التأسيس  مامصروفات
  

    ١,٨٨٥      )١,١٦٨(    )٦٢(    المساهمين للفترةربح ) خسارة(صافي 
  

    -        -        -        دخل شامل آخر
  
    ١,٨٨٥      )١,١٦٨(    )٦٢(    الشامل للفترةالربح ) الخسارة( 
  

     مليون٢٠       مليون٢٠      مليون٢٠      القائمةاألسهمعدد 
  
  ربحية السهم األساسي ) خسارة(

    ٠,٠٩٤      )٠٥٨,٠(    )٠,٠٠٣(    )بالريال السعودي(والمخفض   
  

  . األولية الموجزةزءا ال يتجزأ من القوائم المالية ج٢٥ إلى صفحة ١١من صفحة  المرفقة إليضاحاتاتعتبر 
  
  
  
  
  
  



٨ 

  شركة اكسا للتأمين التعاوني
  )سعوديةمساهمة شركة (
  

  المساهمين األوليةقائمة التغيرات في حقوق 
  )اريخ التأسيست (٢٠٠٩ يونيو ٣ وللفترة من ٢٠١٠ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في الستة لفترة 
  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١حتى 

  )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
  
  

    المجمـــوع      عجز متراكم           رأس المال    

  

  غير مراجعة

    ١٩٤,٥٧٥      )٥,٤٢٥(    ٢٠٠,٠٠٠  ٢٠١٠ يناير ١الرصيد كما في 

  الستة لفترةللمساهمين  ة الشاملالخسارة إجمالي 

  )١,١٦٨(    )١,١٦٨(    -     ٢٠١٠ يونيو ٣٠ر المنتهية في    أشه

    -         -         -     زكاة شرعية وضريبة دخل

  

    ٤٠٧,١٩٣      )٣١٥,٦(    ٢٠٠,٠٠٠   ٢٠١٠ يونيو ٣٠الرصيد كما في 

  

  مراجعة

    -         -         -     ٢٠٠٩ يونيو ٣الرصيد كما في 

    ٢٠٠,٠٠٠      -         ٢٠٠,٠٠٠   رأس المالإصدار

  للفترةللمساهمين لدخل الشامل إجمالي ا

    ١,٨٨٥      ١,٨٨٥      -     ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١   المنتهية في 

    )١,٧٧٢(    )١,٧٧٢(    -     زكاة شرعية وضريبة دخل

    )٥,٥٣٨(    )٥,٥٣٨(    -     اكتتاب عام تكاليف

  

    ١٩٤,٥٧٥      )٥,٤٢٥(    ٢٠٠,٠٠٠   ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١الرصيد كما في 

  
  . األولية الموجزةزءا ال يتجزأ من القوائم المالية ج٢٥ إلى صفحة ١١صفحة من  المرفقة اإليضاحاتتعتبر 

  
  
  
  
  
  
  

  



٩ 

  شركة اكسا للتأمين التعاوني
  )شركة مساهمة سعودية(
  

  األولية  لعمليات التأمينالتدفقات النقديةقائمة 
  )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
  

    
    يونيو ٣للفترة من       أشهر الستةلفترة       
    ٣١ حتى ٢٠٠٩       ٣٠المنتهية في         
    ٢٠٠٩ديسمبر       ٢٠١٠ يونيو      
    )مراجعة     (      )غير مراجعة   (        

  
  تدفقات نقدية من أنشطة تشغيل

    -       -       صافي نتيجة الفترة
  غيرات في موجودات تعجز تشغيلي قبل 

   -       -       تشغيلية   ومطلوبات 
  :رات في موجودات ومطلوبات تشغيليةتغي  
    -       )٧٤,١٦٣(   بالصافي-ذمم مدينة   
    -       )٦٠(  مطالبات قائمةمن تأمين الحصة معيدي   
    -       )٤,٤١٥(  أقساط غير مكتسبةمن تأمين الحصة معيدي   
    -       )٧,٢٣٣(  مؤجلةوثائق اكتتاب تكاليف   
    -       ٦,٦٣٩    تأمينالذمم دائنة إلى معيدي   
    -       ٨٥,٥٨٧    أقساط غير مكتسبة  
    -       ٥,٨٨٣    مطالبات قائمة  
    -       ٤٠٥    مؤجلةاكتتاب وثائق  تكاليف منتأمين الحصة معيدي   
    -       ١,٠٩١     ومطلوبات أخرىمستحقات  
    -       )٧٣٤,١٣(  عمليات المساهمين منمطلوب   

    -       -       أنشطة تشغيلتدفقات نقدية من صافي 
  

    -       -        في نقد وما يماثلهلتغيراصافي 
  

    -       -       نقد وما يماثله كما في بداية الفترة
  

    -       -       نقد وما يماثله كما في نهاية الفترة 
  

  . األولية الموجزةزءا ال يتجزأ من القوائم المالية ج٢٥ إلى صفحة ١١من صفحة  المرفقة اإليضاحاتتعتبر 
  
  
  
  



١٠ 

   التعاونيشركة اكسا للتأمين
  )شركة مساهمة سعودية(
  

  األولية للمساهمين التدفقات النقديةقائمة 
  )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
  
  

  يونيو ٣للفترة من       أشهر الستةلفترة         
    ٣١ حتى ٢٠٠٩       ٣٠المنتهية في         
    ٢٠٠٩ديسمبر       ٢٠١٠ يونيو        
    )مراجعة     (      )ر مراجعةغي   (    إيضاح    

  
  دفقات نقدية من أنشطة تشغيلت

    ١,٨٨٥      )١,١٦٨(    لمساهمين للفترةاربح ) خسارة(صافي 
  :تعديالت لـ

   -         )٦,٨٨٠(    مطلوب من طرف ذي عالقة  
    )١٨٧(    ١٣٠      موجودات أخرى  
    -         ١,٢٦٢      مستحقة   استقطاعضريبة  
    ١,٥٣٤      ٢٥٦       ومطلوبات أخرىمستحقات  
    -         )٢٠٢(    زكاة وضريبة دخل مدفوعة  
    -         )٢٠,٠٠٠(  ٦  وديعة نظامية  
    -         ٧٣٤,١٣      عمليات التأمين في مطلوب إلىتغير   

    ٣,٢٣٢      )١٢,٨٦٨(    أنشطة تشغيل  منالناتج ) فيالمستخدم (النقدصافي 
  

  أنشطة التمويلتدفقات نقدية من 
    ٢٠٠,٠٠٠      -         رأس مالإصدار   
    ٦,٦٢٥      )٦,٦٢٥(     عالقةطرف ذي مطلوب إلى  
    )٥,٥٣٨(    -         اكتتاب عام تكاليف  

  عن الناتج)  فيالمستخدم( النقدصافي 
    ٢٠١,٠٨٧      )٦,٦٢٥(    تمويل أنشطة  

  
    ٢٠٤,٣١٩      )١٩,٤٩٣(    في نقد وما يماثله التغيرصافي 

  
    -         ٢٠٤,٣١٩      نقد وما يماثله كما في بداية الفترة

  
    ٢٠٤,٣١٩      ٨٢٦,١٨٤    ٥  نقد وما يماثله كما في نهاية الفترة 

  
  تدفقات نقدية عن معلومات إضافية

  تمويل غير نقدينشاط 
  دخل حملت على حقوق ضريبةوزكاة شرعية 

    ١,٧٧٢      -       ٨   المساهمين  
  

  . األولية الموجزةليةزءا ال يتجزأ من القوائم الما ج٢٥ إلى صفحة ١١من صفحة  المرفقة اإليضاحاتتعتبر 
  
  
  



  اكسا للتأمين التعاونيشركة 
  )شركة مساهمة سعودية(
  

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

  ٢٠١٠ يونيو ٣٠ في تين المنتهي والستة أشهر الثالثة أشهرتيلفتر

  )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
  

  

١١ 

  معلومات عامة - ١

  
بالمملكة في مدينة الرياض شركة مساهمة سعودية تأسست ") الشركة ("شركة اكسا للتأمين التعاونيإن 

 يوليو ١الموافق  (هـ٢٧/٦/١٤٢٩ الصادر بتاريخ ٣٦/مبموجب المرسوم الملكي رقم العربية السعودية 
 ١٠ الصادر بتاريخ ١٩٢/شركة بموجب القرار الوزاري رقم قتأسست ال).  الشركةبدايةتاريخ ) (٢٠٠٨

تم تسجيل الشركة لدى وزارة التجارة ). تاريخ التأسيس) (٢٠٠٩ يونيو ٣الموافق (هـ ١٤٣٠جماد الثاني 
 هـ١٤٣٠ رجب ٢٠ بتاريخ ١٠١٠٢٧١٢٠٣ بموجب سجل تجاري رقم  بمدينة الرياضوالصناعة

، المملكة ١١٤٢١، الرياض ٧٥٣. ب. ص: لشركة المسجل هوإن عنوان ا). ٢٠٠٩ يوليو ١٣الموافق (
  .العربية السعودية

  
 التعاوني وكل ما يتعلق بهذه األعمال من إعادة تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في مزاولة أعمال التأمين

 على شركات التأمين التعاوني وعقد تأسيس الشركة واألنظمة األخرى اإلشرافتحت قانون تأمين 
حصلت الشركة على ترخيص من مؤسسة النقد العربي . مول بها في المملكة العربية السعوديةالمع

. م. لمزاولة أعمال التأمين العام وإعادة التأمين بموجب الترخيص رقم ت" مؤسسة النقد"السعودي 
بدأت الشركة بمزاولة . )٢٠١٠ يناير ٢٦الموافق ( هـ١٤٣١ صفر ١١ الصادر بتاريخ ٢٥/٢٠١٠/ن

 لمنتجات  بمزاولة أعمال التأمين مؤقتةالحصول على رخصةبعد  ٢٠١٠ فبراير ١٨طات التأمين في نشا
 يجبو ٢٠١٠ فبراير ١٨، وهذه الرخصة صالحة لمدة ستة أشهر من تاريخ من مؤسسة النقد  تأمين معينة

  .ادة الموافقة الرسمية المعتإجراءاتالحصول على الموافقة الرسمية من قبل الشركة من خالل 
  

أكسا ) (سي. (سي. إس. بي) العربية السعودية(إن الشركة بصدد اقتناء محفظة تأمين من أكسا للتأمين 
 ١وفقاً لتعليمات مؤسسة النقد فإن اقتناء هذه المحفظة سوف يكون سارياً من تاريخ ). العربية السعودية

 مؤسسة النقد كذلك يجب الموافقة على  وسيتم االقتناء بالقيمة التي سوف تحدد وفقاً لتعليمات٢٠٠٩يناير 
وبالتالي، فإن صافي النتائج المتعلقة بهذه المحفظة التي .  مؤسسة النقد ومساهمي الشركة قبلهذه القيمة من

إن المبالغ المتعلقة بقيمة صافي أصول محفظة .  سيتم تحويلها إلى الشركة٢٠٠٩ يناير ١تمت بعد تاريخ 
لقة بها والسعر اإلجمالي لعملية االقتناء يتوقع أن يتم تحديدها واالنتهاء منها التأمين وصافي النتائج المتع

 هذا االقتناء وكذلك صافي النتائج المتعلقة بهذه ستقوم الشركة بقيد، ٢٠١٠عام الربع األخير لخالل 
  .المحفظة عند الموافقة عليها من قبل مؤسسة النقد ومساهمي الشركة

 
  الهامةملخص السياسات المحاسبية  - ٢

  
  .إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزةأهم السياسات المحاسبية المطبقة في فيما يلي 

  
 أسس اإلعداد ١-٢
  

 وفقاً ٢٠١٠ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في الستة لفترة   الموجزةقامت الشركة بإعداد قوائمها المالية األولية
التقارير المالية " ٣٤الدولي رقم المحاسبة بموجب معيار ووفقاً لمبدأ االستحقاق ولمبدأ التكلفة التاريخية 

وعليه لم يكن الغرض من إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة لتتفق مع المبادئ المتعارف . "األولية
 الصادر عن الهيئة السعودية  معيار التقارير المالية األوليةعليها في المملكة العربية السعودية، أي

  .ن القانونيينللمحاسبي



  اكسا للتأمين التعاونيشركة 
  )شركة مساهمة سعودية(
  

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

  ٢٠١٠ يونيو ٣٠ في تين المنتهي والستة أشهر الثالثة أشهرتيلفتر

  )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
  

  

١٢ 

 ابتداء قبل مؤسسة النقد ومنحت الرخصة لمزاولة أعمال التأمين من ٢٠٠٩ يونيو ٣تأسست الشركة في 
 في تين المنتهيوالستة أشهر الثالثة ال يوجد أرقام مقارنة مقدمة لفترتيبناء عليه، . ٢٠١٠ فبراير ١٨من 
قامت اإلدارة بعرض .  بعد ذلك التاريخنشاطها كانل  الشركة حيث أن بدء مزاولة،٢٠٠٩ يونيو ٣٠

لغرض  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١وحتى )  الشركةتأسيستاريخ ( ٢٠٠٩ يونيو ٣المعلومات المالية للفترة من 
  .اإلطالع

  
 األحكاملمعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية يتطلب استخدام بعض ل القوائم المالية وفقا إعداد إن

 تمارس اإلدارة حكمها عند تطبيق أنكما يتطلب األمر . محاسبية الهامة الواالفتراضاتوالتقديرات 
 قد ينشأ عنه تأثير جوهري على القوائم واالفتراضاتاإن تغيير هذه التقديرات . سياسات الشركة المحاسبية

 هي التقديرات المستخدمةفتراضات و االتعتقد اإلدارة أن.  يتم فيها هذا التغيرالتيالمالية خالل الفترة 
مالئمة ومناسبة، وأن القوائم األولية الموجزة للشركة تظهر بعدل، من جميع النواحي الجوهرية، المركز 

 والتقديرات الجوهرية التي قدي يكون لها تأثير هام على االفتراضات إن. أعمالهالشركة ونتائج لالمالي 
  ).٣(القوائم المالية مبينة في اإليضاح رقم 

  
 المرفقة على جميع التعديالت التي يتألف معظمها من المستحقات الموجزةية األولية تشمل القوائم المال

 ضرورية لعرض المركز المالي ونتائج العمليات والتدفقات الشركةالعادية المتكررة التي تعتبرها إدارة 
 ربما ال تمثل ٢٠١٠ يونيو ٣٠ أشهر المنتهية في الستةإن نتائج األعمال األولية لفترة . النقدية بشكل عادل

 واإليضاحات المتعلقة بها الموجزةيجب قراءة القوائم المالية األولية . مؤشراً دقيقاً لنتائج األعمال السنوية
  .٢٠٠٩ ديسمبر ٣١ المنتهية في للفترةمع القوائم المالية المدققة واإليضاحات المتعلقة بها 

  
   القطاعية المعلومات ٢-٢

  
 بالنسبة لنشاطات التشغيلرير الداخلية بالشركة، اعتمدت اإلدارة قطاعات تماشياُ مع طريقة إعداد التقا

  :الشركة وموجوداتها ومطلوباتها كما هو مبين أدناه
  
  .ال تشمل نتائج القطاعات المصاريف العمومية واإلدارية واإليرادات األخرى •
  
ماً والموجودات ال تشمل موجودات القطاعات على النقد وما يماثله والمصاريف المدفوعة مقد •

  .عمليات المساهمينالمطلوب من واألخرى 
  
 وحصة معيدي التأمين من تكاليف اكتتاب ال تشمل مطلوبات القطاعات ذمم معيدي التأمين الدائنة •

 . والمصاريف المستحقة والمطلوبات األخرىوثائق تأمين مؤجلة
  

لمنتجات والخدمات المقدمة ولديها ، تقوم الشركة بتنظيم عمل وحداتها بموجب اإدارة الشركةألغراض 
  :ثالثة قطاعات كالتالي

  الصحي •
  المركبات •
  الحماية والكوارث •



  اكسا للتأمين التعاونيشركة 
  )شركة مساهمة سعودية(
  

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

  ٢٠١٠ يونيو ٣٠ في تين المنتهي والستة أشهر الثالثة أشهرتيلفتر

  )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
  

  

١٣ 

 عقود التأمين ٣-٢
  

، أو تلك التي تعرف عقود التأمين بأنها تلك العقود التي تنطوي على مخاطر تأمين كبيرة عند بداية العقد
تعتمد . طر التأمين قد يكون كبيراًيكون فيها عند بداية العقد صياغة بمضمون تجاري حيث مستوى مخا

  . التأمين على كل من احتمال وقوع حادثة تأمين وحجم تأثيرها المحتمل مخاطرأهمية
  

بمجرد تصنيف عقد ما كعقد تأمين، يستمر كعقد تأمين حتى نهاية الفترة المتبقية من عمره حتى ولو 
  .انخفضت مخاطر التأمين بشكل هام خالل هذه الفترة

  
 تأمين مدينو ال ٤-٢
  

يتم احتساب مدينو التأمين مبدئياً بالقيمة العادلة ويتم قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة سعر 
 إن ، ناقصاً مخصص االنخفاض في القيمة)الرصيد يستحق بعد فترة تزيد عن سنة إذا كان  (الفائدة الفعلي

 عندما ال تكون الشركة قادرة على تحصيل كافة مخصص لالنخفاض في قيمة الذمم المدينة قيدويتم . وجد
 أن يةإن الصعوبات المالية الكبيرة للمدين، واحتمال. المبالغ المستحقة وفقاً للشروط األصلية للذمم المدينة

المدين سيدخل في إفالس أو إعادة هيكلة مالية، والعجز أو التقصير عن أداء الدفعات تعد مؤشرات على 
  .د تعرضت لالنخفاض في قيمتهاقالمدينة ة الذمأن 

  

 في مقابل حساب المخصص المتعلق شطبهاغير قابلة للتحصيل، يتم التجارية عندما تكون الذمة المدينة 
  .قائمة عمليات التأمينسابقاً في  المشطوبة للمبالغ أية إستردادات الحقة قيديتم . بها
 
 إعادة التأمين  ٥-٢
  

.  التأمين بطريقة تتوافق مع التزام المطالبة ووفقاً لعقد إعادة التأمينيتم تقدير المطالبات المدينة من معيدي
 حتى قائمة المركز الماليفي " حصة معيدي التأمين في المطالبات القائمة"يتم إظهار هذه المبالغ تحت بند 

حق من معيد وعندما يتم دفع قيمة المطالبة، يتم تحويل المبلغ المست. يتم دفع قيمة المطالبة من قبل الشركة
ذمم مدينة من معيدي "ويتم عرضه تحت بند " أرصدة إعادة التأمين" المدفوعة إلى المتعلق بالمطالبةالتأمين 
  ".التأمين

  
الذمم المدينة من معيدي  مدى توفر دليل على تعرض قائمة مركز مالي بتقييمتقوم الشركة بتاريخ كل 

ى االنخفاض في القيمة، تقوم الشركة بإعداد تقدير للمبلغ عند وجود دليل علو ا لالنخفاض في قيمتهالتأمين
 القابلة لالسترداد، يتم اعتبار األصل على متهايلهذه الذمم قعندما تتجاوز القيمة الدفترية . الممكن استرداده

  . وصوالً إلى قيمته القابلة لالسترداد متهيتخفيض قأنه تعرض لالنخفاض في قيمته ويتم 
 
 التأمين ائقاكتتاب وثتكاليف  ٦-٢

  
إن العموالت المدفوعة للوسطاء والزيادة في التكاليف المباشرة المنفقة بخصوص اقتناء وتجديد عقود 

 على مدى فترات عقود إطفاء التكاليف الحقاًيتم . قيدها كتكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلةالتأمين يتم 
  . التأمين التي تتصل بها عندما يتم اكتساب أقساط التأمين



  اكسا للتأمين التعاونيشركة 
  )شركة مساهمة سعودية(
  

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

  ٢٠١٠ يونيو ٣٠ في تين المنتهي والستة أشهر الثالثة أشهرتيلفتر

  )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
  

  

١٤ 

  اختبار كفاية المطلوبات ٧-٢
  

 للتأكد من مدى كفاية مطلوبات التأمين باستخدام تقييمتقوم الشركة، بتاريخ كل قائمة مركز مالي، بإجراء 
 بأن القيمة الدفترية التقييموإذا ما أظهر . التقديرات الحالية للتدفقات المالية المستقبلية لعقود التأمين

ضوء التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة، فإنه يتم إثبات كامل النقص  فيلمطلوبات التأمين غير كافية 
  .مباشرة في قائمة عمليات التأمين ويتم إنشاء مخصص مخاطر إضافية

  
  المطالبات  ٨-٢

  
واألطراف األخرى ومصاريف  الوثائقيتم إدراج المطالبات، والتي تتكون من المبالغ مستحقة األداء لحملة 

تتكون المطالبات من المبالغ . تكبدها عندما يتم  بها ضمن قائمة عمليات التأمينبطةتعديل الخسارة المرت
قائمة المركز الدائنة المقدرة بخصوص المطالبات المعلن عنها للشركة وتلك التي لم يعلن عنها بتاريخ 

  .المالي
  

لك، يتم رصد مخصص استناداً إضافةً إلى ذ. تها استناداً إلى خبرتها السابقةاتقوم الشركة عادة بتقدير مطالب
 المعلن عنهاالمتكبدة غير إلى رأي اإلدارة وخبرة الشركة السابقة بخصوص تكاليف تسوية المطالبات 

 والتسويات المركز المالي  قائمةيتم إدراج أي فرق بين المخصصات بتاريخ. قائمة المركز الماليبتاريخ 
  .الفترة لتلك قائمة عمليات التأمين القادمة في للفترة

  
 مخصصات  ٩-٢

  
ينشأ من حدث سابق، ) قانوني أو ضمني(يتم احتساب المخصصات عندما يترتب على الشركة التزام 

   . بهويكون من المرجح ومن الممكن قياس التكاليف الخاصة بتسوية االلتزام بشكل موثوق
  

 العموالت واالعتراف بإيراد األقساط ١٠-٢
  

جزء من األقساط ال ويتم تسجيل  ضد المخاطر التأمينبدءت عند العموالو األقساط إجمالييتم االعتراف ب
تؤجل حسب بند و ،على التوالي ،عموالت وأقساط غير مكتسبةكوالعموالت التي سيتم تحققها في المستقبل 

  .التغطية في الوثيقة ذات العالقة
  

بنفس الطريقة التي يتم كإيرادات ة من عقود إعادة التأمين، إن وجدت، باألقساط المكتسبيتم االعتراف 
  .إجمالي أقساط التأمينإيرادات باالعتراف بها 

  
يتم االعتراف بدخل العموالت من الودائع قصيرة األجل على أساس زمني باستخدام طريقة معدل العائد 

  .الفعلي



  اكسا للتأمين التعاونيشركة 
  )شركة مساهمة سعودية(
  

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

  ٢٠١٠ يونيو ٣٠ في تين المنتهي والستة أشهر الثالثة أشهرتيلفتر

  )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
  

  

١٥ 

  الزكاة الشرعية وضريبة الدخل ١١-٢
  

 إلىريضة الزكاة الشرعية بالنسبة  تخضع الشركة لف،")المصلحة ("ظمة مصلحة الزكاة والدخلألن اًوفق
وضريبة تحمل الزكاة  .المساهمين غير السعوديين إلى ولضريبة الدخـل بالنسبة  السعوديينالمساهمين

مبالغ اإلضافية التي تستحق بموجب التسويات اليتم قيد . التغيرات في حقوق المساهمين على قائمة الدخل
  .ها وتحديدهاالنهائية، إن وجدت، عندما يتم الربط علي

  
 غير مقيمة في أطرافتقوم الشركة باستقطاع ضريبة الدخل المستحقة على بعض المعامالت التي تتم مع 

 األجانب وذلك وفقاً لنظام ضريبة للمساهمين أرباح موزعة بما في ذلك توزيعات المملكة العربية السعودية
ن بعض األطراف غير المقيمة والتي دفعت  تم قيد ضريبة الدخل التي يتم استقطاعها م.الدخل السعودي

  .كمصروفولن يتم استردادها من قبل الشركة نيابة عن هذه األطراف 
  
 عمليات التأمينعجز   /فائض ١٢-٢
  

٪ ٩٠طبقاً للمتطلبات الخاصة بتطبيق القواعد المنظمة الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي، فإن 
 يتم تحويلها إلى قائمة عمليات المساهمين، ويتم توزيع وجدت، ، إن من صافي الفائض من عمليات التأمين

 كامل المبلغ إلى قائمة عمليات عجز يتم تحويلفي حالة وجود  .٪ الباقية على حملة الوثائق١٠نسبة الـ 
  .المساهمين

 
  العمليات الموسمية ١٣-٢

  
  .تؤثر في عمليات التأمين تغيرات موسمية ال يوجد  

 
  محاسبية الهامةالتقديرات واالفتراضات ال - ٣

 
نتائج تتساوى مع ال بحكم تعريفها نادرا ما والتيالمستقبل ب متعلقةوافتراضات  تقديراتبإجراء الشركة تقوم 

إن التقديرات واالفتراضات التي لها تأثير جوهري على القيمة الحالية للموجودات والمطلوبات . فعليةال
  .خالل السنة المالية القادمة موضحة أدناه

  

   المطالبات القائمة مخصص
  

 الناشئة من المطالبات الوثائق إلى حد كبير في تقدير المبالغ المستحقة لحملة  اإلدارةاستخدام حكمينبغي 
 تستند هذه التقديرات بالضرورة إلى وضع افتراضات هامة حول عوامل متعددة.  التأمينوثائقبموجب 

يكون متنوعا وله احتماالت جوهرية متباينة، ويمكن أن تنطوي على اآلراء المختلفة وعدم التأكد والذي قد 
  . المقدرةتختلف النتائج الفعلية عن تقديرات اإلدارة مما قد ينتج عنها تغيرات مستقبلية في االلتزامات 



  اكسا للتأمين التعاونيشركة 
  )شركة مساهمة سعودية(
  

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

  ٢٠١٠ يونيو ٣٠ في تين المنتهي والستة أشهر الثالثة أشهرتيلفتر

  )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
  

  

١٦ 

قائمة وبالتحديد، ينبغي إعداد تقديرات لكل من التكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات المعلن عنها بتاريخ 
.  عنها بتاريخ قائمة المركز الماليالمعلنالنهائية المتوقعة للمطالبات المتكبدة غير  وللتكلفة لماليالمركز ا

 المتكبدة إن األسلوب الرئيسي المتبع من قبل اإلدارة في تقدير التكلفة للمطالبات المعلن وعنها وللمطالبات
ات لتوقع اتجاهات تسوية المطالبات  هو استخدام االتجاهات السابقة لتسوية المطالب عنهاالمعلنغير 

  .المستقبلية
  

تقوم . تقدر المطالبات التي تتطلب قراراً من المحكمة أو عن طريق التحكيم على أساس كل حالة على حدة
تقوم اإلدارة بمراجعة المخصصات .  مخاطر مستقلة بتقدير المطالبات المتعلقة بالممتلكاتشركات تسويات

  .متكبدة، والمطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها، على أساس ربع سنويالمتعلقة بالمطالبات ال
  

  إعادة التأمين
  

تراقب الشركة .  وجود عجز، مع معيدي التأمين الذين تتعامل معهماحتماليةتتعرض الشركة لنزاعات، مع 
  .مل معهممعيدي التأمين الذين تتعال  المالءة الماليةبشكل ربع سنوي تطور النزاعات معهم ومدى قوة

  
  االنخفاض في قيمة الذمم المدينة

  

مرجح تحصيل  عندما يصبح من غير ال، إذا وجد،يتم وضع تقدير للمبلغ الممكن تحصيله من الذمم المدينة
أما بالنسبة للمبالغ غير . ، يتم إعداد هذا التقدير بشكل منفردبالنسبة لألرصدة الجوهرية. كامل المبلغ

 تأخر تحصيلها، فيتم تقييمها بشكل جماعي ويتم رصد مخصص وفقاً لطول التي بشكل منفرد الجوهرية
  .وخبرة الشركة السابقةفترة تأخر السداد 

 
  إدارة المخاطر - ٤

  
 حوكمة المخاطر  ١-٤
  

الحوكمة الخاص بإدارة المخاطر محدد ضمن منظومة من السياسات واإلجراءات والنظم الرقابية إن نظام 
إن فلسفة الشركة . تحقيق األهداف اإلستراتيجية للشركةلمي للشركة والتي تستند على الهيكل التنظي

 تتناسب مع االطار العام لمستوى المخاطر والخطة االستراتيجية تتمحور حول قبول مخاطر معقولة
 الشركة لمخاطر االئتمان والسيولة وكذلك مخاطر تتعرض. المصادق عليها من قبل مجلس إدارة الشركة

  .السوق والعمليات
  

  هيكل إدارة المخاطر
  مجلس اإلدارة

إن مهام ووظائف إدارة المخاطر تنبثق من مجلس إدارة الشركة الذي يقوم بتوجيه سياسات الشركة ومنح 
  .الصالحيات واعتماد االستراتيجيات والسياسات التي تهدف إلى تحقيق أهداف الشركة



  اكسا للتأمين التعاونيشركة 
  )شركة مساهمة سعودية(
  

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

  ٢٠١٠ يونيو ٣٠ في تين المنتهي والستة أشهر الثالثة أشهرتيلفتر

  )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
  

  

١٧ 

  اإلدارة العليا
نشطة التشغيلية للشركة ومتابعتها بشكل يومي بهدف التأكد من تعتبر اإلدارة العليا مسئولة عن مهام األ

  .تحقيق األهداف اإلستراتيجية للشركة وذلك ضمن اإلطار العام لمستوى المخاطر المعتمد من قبل الشركة
  

  لجنة المراجعة وإدارة التدقيق الداخلي
تقوم إدارة التدقيق . يا بشكل سنويتقوم إدارة التدقيق الداخلي بمهام تقييم المخاطر مع إدارة الشركة العل

 بهذه اإلجراءات من خالل القيام بعمليات المجموعةالداخلي كذلك بفحص كفاية اإلجراءات ومدى التزام 
  .مالحظات أو توصيات إلى لجنة المراجعة وبشكل مباشرأية رفع  ، ومن ثم يتماعتياديةتدقيق وتفتيش 

  
  .أدناهتتلخص من قبل اإلدارة  تخفيضهاشركة وطرق إن أهم أنواع المخاطر التي تتعرض لها ال

  
  مخاطر التأمين ٢-٤

  
إن المخاطر الرئيسية التي تواجهها الشركة بموجب عقود التأمين هي اختالف دفعات المطالبات الفعلية أو 

وتتأثر هذه بمدى تكرار حصول المطالبات، وارتفاع مبالغ المطالبات، والمنافع . توقيتها عن التوقعات
يتمثل هدف الشركة بناء على ذلك في التأكد من . ية المدفوعة وتطور المطالبات طويلة األجل الحقاًالفعل

  . توفر احتياطيات كافية لتغطية هذه االلتزامات
  

. يتم خفض التعرض للمخاطر الوارد أعاله من خالل التنويع على امتداد محفظة كبيرة من عقود التأمين
 طر من خالل اختيار وتنفيذ اإلرشادات الخاصة باستراتيجيات االكتتاب بعنايةيتم أيضاً تحسين تنوع المخا

  . وكذلك استخدام ترتيبات إعادة التأمين
  
   الحوادث والمسؤولية والمركبات ٣-٤
  

  الحوادث والمسؤولية
إن فئة الحوادث تشتمل على التأمين على األموال وضمان األمانة ومخاطر المتاجرة والسفر بغرض 

إن تأمين المسؤولية يشتمل على المسؤولية لعامة األطراف األخرى . والتأمين على المعارضالمتاجرة 
ومسؤولية المنتج ومسؤولية رب العمل عن تعويض العمال والتعويض المهني التي توفر الحماية للمؤمن 

  .عليه من المسؤولية القانونية الناجمة عن اإلهمال خالل سير األعمال التجارية
  

  المركبات
التأمين على المركبات مصمم لتعويض حملة عقود التأمين عن الضرر الذي يحصل لمركباتهم أو 

أيضاً تعويضاً  الوثائقيمكن أن يتلقى حملة . المسؤولية تجاه األطراف األخرى الناشئة من الحوادث
  . بخصوص احتراق أو سرقة مركباتهم

  
إن المخاطر الرئيسية هي المطالبات بخصوص الوفـاة        المركبات، ف  و    الحوادث والمسؤولية  لوثائقبالنسبة    

يوجد لدى الشركة إجراءات لقبول المخاطر موضوعة       . واإلصابات الجسدية واستبدال أو إصالح المركبات     
بشكل جيد استناداً إلى عوامل االكتتاب الرئيسية مثل عمر السائق وطبيعة المركبة إلدارة جودة المخـاطر                

  .ديها أيضاً إجراءات إلدارة المخاطر إلدارة التكاليف المرتبطة بالمطالباتكما يوجد ل. التي تقبلها



  اكسا للتأمين التعاونيشركة 
  )شركة مساهمة سعودية(
  

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

  ٢٠١٠ يونيو ٣٠ في تين المنتهي والستة أشهر الثالثة أشهرتيلفتر

  )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
  

  

١٨ 

  الممتلكات ٤-٤
  

تأمين الممتلكات مصمم لتعويض حملة الوثائق عن الضرر الذي يلحق بالممتلكات أو عن خسارة قيمة هذه                  
 عدم القدرة علـى     يمكن أن يتلقى حملة الوثائق أيضاً تعويضاً عن خسارة األرباح والناجمة عن           . الممتلكات

  . استخدام الممتلكات المؤمنة
  

يتم فحص المخاطر الكبيرة المكتتب عليها بواسطة الشركة ضمن هذه الفئة بشكل فعلي للتأكد مـن وجـود                    
  . الحماية واألمن الكافيين ضد الحريق

  
  النقل البحري ٥-٤
  

 الناجمة عن الخسارة أو عن الضرر والمسؤولية الوثائقالتأمين ضد النقل البحري مصمم لتعويض حملة 
أو الحوادث في البحر وعلى األرض وفي الجو والتي ينتج عنها ) هيكل التأمين(الضرر للسفن البحرية 

  ). تأمين البضائع المشحونة(أو السلع /فقدان السلع بشكل كامل أو جزئي و
  

 الضرر الذي يحصل بالنسبة للتأمين ضد مخاطر النقل البحري، فإن المخاطر الرئيسية هي الخسارة أو
  . للناقالت البحرية والحوادث التي ينتج عنها فقدان البضائع المشحونة بشكل كامل أو جزئي

  
تتمثل إستراتيجية االكتتاب بالنسبة لفئة النقل البحري في التأكد من تنويع السياسات من حيث السفن 

  .ية وطرق الشحن المغطاة بالتأمينالبحر
  
 الهندسي ٦-٤

 
  :لهندسي نوعان رئيسيان يتلخصان فيما أدناهيغطي التأمين ا

  
والذي يغطي فترة خالل نصب أو إنشاء المباني أو القيام بأعمال ) كافة أخطار المقاولين(تأمين   ) أ(

والمحالت ووحدات الشقق ومباني المصانع والطرق والمباني والجسور الهندسة المدنية كالمنازل 
 .وأعمال الصرف الصحي والخزانات

  
والذي يغطي فترة خالل نصب أو تركيب مصنع وآالت كمحطات )  التركيبارفة أخطكا(تأمين   ) ب(

 المعدنية أو أي منشأة تتضمن شغال الكيميائية واالسمنت واألساساتالطاقة وتكرير الزيت واال
 .مصنع وآالت

  
  .كما تغطي هذه الفئة التأمين على عطب اآلالت والمعدات االلكترونية

  
ة المكتتب عليها بواسطة الشركة ضمن هذه الفئة بشكل فعلي للتأكد من وجود يتم فحص المخاطر الكبير

  .الحماية واألمن الكافيين ضد الحريق



  اكسا للتأمين التعاونيشركة 
  )شركة مساهمة سعودية(
  

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

  ٢٠١٠ يونيو ٣٠ في تين المنتهي والستة أشهر الثالثة أشهرتيلفتر

  )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
  

  

١٩ 

  الصحيالتأمين  ٧-٤
  

 ليقدم تغطية ستساهم في التكاليف الطبية المتكبدة عند المرض أو الوباء أو الصحيتم تصميم التأمين 
 القدرة على استخدام المراكز الطبية جيدة المستوى قةالوثي هو إعطاء حامل الوثيقةإن هدف . اإلصابة

  .الشخصية الوثائق ي وظروف حاملالوثيقةوأحدث العالجات والتكنولوجيا وذلك وفقاً لشروط تلك 
  

 الشركة هو زيادة التكاليف الطبية عن ما هو متوقع أو تواجهه والذي الصحيإن الخطر الرئيسي للتأمين 
 االكتتاب لفئة التأمين الصحي إستراتيجيةإن . األوبئة استثنائية كانتشار ثدازيادة المطالبات نتيجة ألح

 مخاطر مقبولة وتحملمخاطر ال لقبولاإلطار العام  ضمن وتركزاتها  للمخاطرتتضمن إدارة التعرضات
اسناد التأمين إلى معيدي تأمين معروفين ومصادق التأمين عبر التوفيق بين وتحسين استراتيجيات إعادة 

  .عليهم وترتيبات إعادة إعادة تأمين
  
  الحماية ٨-٤
  

  . أمراضو حادثة ألمخاطر الناجمة عن الوفاة أو العجز الذي يليإن تأمين الحماية يغطي ا
  
  مخاطر إعادة التأمين ٩-٤
  

 شركات التأمين األخرى، وبهدف خفض التعرض للمخاطر المالية الناشئة من كغيرها منتقوم الشركة، 
 تدعم. بإبرام عقود مع أطراف أخرى ألغراض إعادة التأمين خالل سير العمل العاديالمطالبات الكبيرة، 

 التنوع الكبير في النشاطات، وتسمح لإلدارة بإدارة التعرض للخسائر المحتملة هاتفاقيات إعادة التأمين هذ
 التأمين بموجب يتم تفعيل جزء كبير من إعادة. الناشئة عن المخاطر الكبيرة وتوفر إمكانية إضافية للنمو

  . االتفاقيات وعقود إعادة التأمين االختيارية والخاصة بالزيادة على الخسارة
  

وبهدف خفض تعرضها لخسائر كبيرة من حاالت عجز معيدي التأمين، تقوم الشركة بتقييم الوضع المالي 
من قبل مجلس ط فقتتعامل الشركة مع معيدي التأمين المعتمدين . لمعيدي التأمين الذين تتعامل معهم

   . أو أعلى منهاAيقيمون عادة بواسطة وكاالت التقييم العالمية بدرجة اإلدارة والذين 
  
  مخاطر اإلطار التنظيمي ١٠-٤

  
 مثل هذه األنظمة ال تصنف      .تخضع عمليات الشركة إلى المتطلبات التنظيمية في المملكة العربية السعودية           

كفاية رأس المال لتقليل الخطر عـن       معينة مثل    حدوداً تفرض    ولكنها أيضاً  األنشطةفقط الموافقة ومراقبة    
 أي متطلبات غير متوقعـة      من استيفاء  من جانب شركات التأمين ولتمكنهم       اإلعسارالتخلف عن السداد أو     

  .عند نشوءها
  

   . المتطلبات التنظيمية ذات العالقةقد التزمت مع كل الشركة فإنفي رأي اإلدارة،   



  اكسا للتأمين التعاونيشركة 
  )شركة مساهمة سعودية(
  

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

  ٢٠١٠ يونيو ٣٠ في تين المنتهي والستة أشهر الثالثة أشهرتيلفتر

  )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
  

  

٢٠ 

  المخاطر المالية ١١-٤
  

  والذمم المدينةيعادلهنقد وما  فيالمالية الرئيسية الخاصة بالشركة والمطلوبات  الموجودات تتلخص
 ومطلوب إلى طرف ذي عالقة ومستحقات ومطلوبات  وإعادة التأمينن عقود التأمين الناشئة موالدائنة
  .أخرى

  
ار الفائدة ومخاطر االئتمان إن المخاطر الرئيسية الناشئة من األدوات المالية للشركة هي مخاطر أسع

 مجلس اإلدارة بمراجعة وإقرار السياسات إلدارة كل تقوم لجنة التدقيق والمعينة من قبل. ومخاطر السيولة
  .أدناهوالتي تتلخص من هذه المخاطر 

  
  مخاطر أسعار الفائدة  

بحية المستقبلية أو على تنشأ مخاطر أسعار الفائدة من احتمالية تأثير التغيرات في أسعار الفائدة على الر
تحد الشركة . تتعرض الشركة لمخاطر أسعار الفائدة بخصوص الودائع ألجل. القيم العادلة لألدوات المالية

   .من مخاطر أسعار الفائدة من خالل مراقبة التغييرات في أسعار الفائدة
  
  مخاطر االئتمان  

 خسارة مالية مما يؤدي إلى أداء التزامه مخاطر االئتمان هي مخاطر إخفاق طرف ما في أداة مالية في
  . للطرف اآلخر

  
كذلك، فإن . ال تقوم الشركة بإبرام عقود التأمين وإعادة التأمين إال مع أطراف ذات مالءة ائتمانية جيدة

. باآلجل لجميع عمالئها اللذين يتعاملون االئتمانيةسياسة الشركة االئتمانية تقتضي بإجراءات تحقق للمالءة 
فة إلى ذلك تتم مراقبة الذمم المدينة لعقود التأمين وإعادة التأمين بشكل مستمر للتقليل من مخاطر إضا

كذلك فإن الشركة تقلل من مخاطر االئتمان من خالل إيداع النقد لدى بنوك ذات تصنيف . المعدومةالديون 
  . مرتفعائتماني

  
  هذه  وتعتبر أن كافةجية التي تتعامل معهالألطراف الخارال يوجد لدى الشركة تقييم ائتماني داخلي 

  . األطراف تتمتع بنفس الجودة االئتمانية
  

مخاطر االئتمان بخصوص الوكالء والوسطاء من خالل وضع سقوف ائتمانية  للحد منتسعى الشركة 
  . للوكالء والوسطاء بشكل منفرد ومراقبة الذمم المدينة القائمة

  
  . الشركة فيطر االئتمان مخالال توجد هناك تركزات كبيرة 

  
   االئتمانلمخاطرأقصى تعرض   
 يونيـو  ٣٠ يتمثل في الموجودات المالية كما في        فيما يتعلق بمخاطر اإلئتمان   أقصى ما تتعرض له الشركة        

  ). مليون ريال سعودي٢٠٤,٣:  ديسمبر٣١( مليون ريال سعودي ٢٩٠,٣ بقيمة ٢٠١٠



  اكسا للتأمين التعاونيشركة 
  )شركة مساهمة سعودية(
  

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

  ٢٠١٠ يونيو ٣٠ في تين المنتهي والستة أشهر الثالثة أشهرتيلفتر

  )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
  

  

٢١ 

  مخاطر السيولة  
هي مخاطر الصعوبة التي تواجهها شركة ما في ويها أيضاً باسم مخاطر التمويل، مخاطر السيولة، يشار إل

يمكن أن تنتج مخاطر السيولة .  للوفاء بااللتزامات المرتبطة بعقود التأمين الالزمة توفير المبالغ المالية
ات السيولة تراقب اإلدارة متطلب. عن عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة بسعر مقارب لقيمته العادلة

تملك الشركة سيولة . بشكل منتظم وتتأكد من توفر مبالغ مالية كافية للوفاء بأي التزامات عند نشوئها
  .كافية، وبالتالي ال تلجأ للقروض خالل سير العمل العادي

  
 الشركةال توجد لدى .  المطلوبات المالية للشركة خالل سنة من تاريخ قائمة المركز الماليةمعظمتستحق 

  .ي مطلوبات تحمل فوائدأ
  
   مخاطر رأس المالإدارة ١٢-٤
  

  :تتلخص أهداف الشركة عند إدارة رأسمالها بما يلي
  
 كما هو مبين في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني  لشركات التأمينالتقيد بمتطلبات رأس المال •

 .النظامن مالمادة الثالثة إن رأس مال الشركة الحالي المدفوع متوافق مع "). النظام("
الحفاظ على قدرة الشركة في االستمرار في العمل لكي تستطيع تقديم عوائد للمساهمين ومنافع  •

 .ألصحاب الحقوق اآلخرين
 .للمساهمين وذلك من خالل تسعير عقود التأمين بتناسب مع مستوى المخاطرمناسبة عوائد توفير  •
  

  .المالءة والحد األدنى لرأس المالمتطلبات قانون  بوضع  مؤسسة النقد العربي السعوديتقوم
  
 مليون ريال ٢٠٠النظام هو تحتفظ به الشركة حسب أن   يجبالذي متطلبات الحد األدنى لرأس المال إن

كانت الشركة ملتزمة بمتطلبات الحد األدنى  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١ و ٢٠١٠ يونيو ٣٠ كما في .سعودي
  .لرأس المال

  
  مطلوبات المالية للموجودات والالقيمة العادلة  ١٠-٤
  

 هي القيمة التي يتم فيها تبادل أصل أو تسوية التزام بين أطراف راغبة في ذلك وتتم بنفس شروط التعامل
  .لشركة ال تختلف بشكل جوهري عن قيمتها الدفتريةلألدوات المالية لن القيمة العادلة إ. االعتيادية

 
  نقد وما يماثله - ٥

 
 من قبل محتفظ بها ودائع ألجلمن  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١ و ٢٠١٠ نيويو ٣٠نقد وما يماثله كما في  يتكون

  .تستحق خالل فترة أقل من ثالثة أشهر وتدر هذه الودائع عمولة حسب أسعار السوقو الشركة



  اكسا للتأمين التعاونيشركة 
  )شركة مساهمة سعودية(
  

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

  ٢٠١٠ يونيو ٣٠ في تين المنتهي والستة أشهر الثالثة أشهرتيلفتر

  )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
  

  

٢٢ 

 وديعة نظامية - ٦
  

 الشركة االحتفاظ يتعين على، لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني من الالئحة التنفيذية ٥٨وفقا للمادة 
حصول  ٪ من رأس المال المدفوع في غضون ثالثة أشهر من تاريخ ١٠ ال تقل عن يعة نظاميةبود

 هذه الوديعة تم إيداعلقد . مؤسسة النقد العربي السعودي من قبل بنك يعين في ، الترخيصالشركة على
 بهذا سعودي العربي ال وقد تم إعالم مؤسسة النقد٢٠١٠ يونيو ٣٠خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  .اإليداع
  

 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة - ٧
  
  مع أطراف ذات عالقة معامالت  )أ(

  
  يونيو ٣للفترة من     أشهر الستةلفترة     لفترة الثالثة أشهر     
  ٣١ حتى ٢٠٠٩      ٣٠المنتهية في      ٣٠المنتهية في      
    ٢٠٠٩ديسمبر        ٢٠١٠   يونيو     ٢٠١٠يونيو        
  )مراجعة    (     )غير مراجعة  (     ) مراجعةغير  (     

  
    -        ٣٢     ٣٠   إجمالي أقساط مكتتبة  
    -        ٤,٠٤٩     ٣,٣٧٥   إعادة تأمين  
    -        ١٥٠     ١٢٢   عموالت إعادة تأمين  
  مصاريف حملت من أطراف   
    -        ١,٣٠٧     ١,٢٣٠   ذات عالقة    

  
 أرصدة مع أطراف ذات عالقة  )ب(

 
   أطراف ذات عالقة متنوعة تتعلق بعمليات التأمينأرصدة مع  )أ(
  
    ٣١  كما في      ٣٠ كما في             
    ٢٠٠٩  ديسمبر      ٢٠١٠  يونيو           
  )مراجعة    (     )غير مراجعة  (          

  
    -        ٣٢        مدينو التأمين  
    -        ٣,٨٩٩        ذمم دائنة من معيدي التأمين  

  
   من طرف ذي عالقةمطلوب  )ب(
  

العربية ( مبلغ مطلوب من أكسا للتأمين ٢٠١٠ يونيو ٣٠يمثل مطلوب من طرف ذي عالقة كما في 
 التي تم تحصيلها والمصاريف التي تم دفعها نيابة عن الشركة وبعض األقساطمقابل صافي ) السعودية

  .المصاريف المحملة من قبل اطراف ذات عالقة



  اكسا للتأمين التعاونيشركة 
  )شركة مساهمة سعودية(
  

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

  ٢٠١٠ يونيو ٣٠ في تين المنتهي والستة أشهر الثالثة أشهرتيلفتر

  )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
  

  

٢٣ 

  مطلوب لطرف ذي عالقة  )ج(
    

مبالغ مستحقة إلى أكسا للتأمين  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١ المطلوب لطرف ذي عالقة كما فييمثل الرصيد 
  .مقابل مصاريف مختلفة دفعت نيابة عن الشركة) العربية السعودية(

 
 ضريبة الدخلالزكاة الشرعية وأمور تتعلق ب - ٨

  
  مكونات الوعاء الزكوي

  
الربح المعدل صافي وي بداية الفترة ف المساهمينللشركة من حقوق هم مكونات الوعاء الزكوي أتتلخص 

  .وبعض البنود األخرى
  

  مخصص الزكاة وضريبة الدخل
  

  .٪ من الوعاء الزكوي التقريبي العائد للمساهمين السعوديين٢,٥تم قيد مخصص الزكاة بواقع 
  

  .٪ من صافي الربح المعدل للمساهمين غير السعوديين٢٠تم قيد مخصص الضريبة بواقع 
  

  شرعية وضريبة الدخلوضع الزكاة ال
  

كما تقوم المصلحة . ٢٠٠٩  ديسمبر٣١حصلت الشركة على الشهادة النهائية للزكاة للفترة المنتهية في 
  .٢٠٠٩ ديسمبر ٣١فترة المنتهية في  للحالياً بمراجعة الربط الخاص

  
  ربحية السهم - ٩

  
 ٢٠١٠ يونيو ٣٠ في تينمنتهي أشهر ال والستة الثالثةتيلفترالمخفضة وربحية السهم األساسي  تم احتساب

 بتقسيم صافي الربح للمساهمين ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١حتى ) تاريخ التأسيس (٢٠٠٩ يونيو ٣وللفترة من 
  .للفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة

  



  شركة اكسا للتأمين التعاوني
  )شركة مساهمة سعودية(
  

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

  ٢٠١٠ يونيو ٣٠ في تين المنتهي والستة أشهر الثالثة أشهرتيلفتر

  )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
  

  

٢٤ 

  المعلومات القطاعية - ١٠
  

  ٢٠١٠ يونيو ٣٠ أشهر المنتهية في الستةعمليات التأمين لفترة 
  ..................حماية وحماية ومدخرات................... .............       ...................التأمين العام والصحي..............................................................      

    المجموع           حماية                    تأمينات                       حوادث      
    االجمالي       المجموع       ومدخرات      حماية        المجموع      صحة      أخرىعامة      هندسة      ل البحريالنق    ممتلكات       مركبات       ومطلوبات      

  
    ١٠١,٤٠٢     ٢,١١٨     -       ٢,١١٨     ٩٩,٢٨٤     ٥٨,٣٨٦     ١٨١     ٢,١٣٨     ١٠,٣٣٦     ٧,٠٧٠     ١٦,٨٩١     ٤,٢٨٢     إجمالي اقساط مكتتبة

    )٧,٦٣٠(    )٦٢(    -       )٦٢(    )٧,٥٦٨(    -       )٢(    )٣٨٩(    )٣,١٠٧(    )٢,٩٩٧(    )٣٢٢(    )٧٥١(    إعادة تأمينيف مصار: ينـزل
    ٩٣,٧٧٢     ٢,٠٥٦     -       ٢,٠٥٦     ٩١,٧١٦     ٥٨,٣٨٦     ١٧٩     ١,٧٤٩     ٧,٢٢٩     ٤,٠٧٣     ١٦,٥٦٩     ٣,٥٣١     صافي اقساط مكتتبة

    )٨١,١٧٢(    )١,٥٩٩(    -       )١,٥٩٩(    )٧٩,٥٧٣(    )٥١,٦٥١(    )١٤٣(    )١,٥٤٨(    )٦,٢٢١(    )٣,٩٦٦(    )٣٢٤,١٣(    )٢,٧٢٠(    تغير في اقساط غير مكتسبة
    ١٢,٦٠٠     ٤٥٧     -       ٤٥٧     ١٢,١٤٣     ٦,٧٣٥     ٣٦     ٢٠١     ١,٠٠٨     ١٠٧     ٣,٢٤٥     ٨١١     صافي اقساط مكتسبة
    ٥٨٦     ١     -       ١     ٥٨٥     -       ٩     ١٣٤     ٤٠٢     -       -       ٤٠     عموالت إعادة تأمين

  
    ١٣,١٨٦     ٤٥٨     -       ٤٥٨     ١٢,٧٢٨     ٥٦,٧٣    ٤٥     ٣٣٥     ١,٤١٠     ١٠٧    ٣,٢٤٥     ١٨٥     مجموع االيرادات

  
    ١,٦١٤     -       -       -       ١,٦١٤     ٨٣٠     -       -       ١٢٣     -       ٦٦١     -       إجمالي مطالبات مدفوعة

    )١(    -       -       -       )١(    -       -       -       )١(    -       -       -       إعادة تأمينمصاريف : ينـزل
    ١,٦١٣     -       -       -       ١,٦١٣     ٨٣     -       -       ١٢٢     -       ٦٦١     -       صافي مطالبات مدفوعة

    ٥,٥٢٤     ٦٦٩     -       ٦٦٩     ٥,١٥٥     ٢,١٢٧     -       ٤٩٣     ٢٦٩     ٧٥٨     ١,٤٩٢     ١٦     تغيرات في مطالبات قائمة، بالصافي
    ٧,٤٣٧     ٦٦٩     -       ٦٦٩     ٦,٧٦٨     ٢,٩٥٧     -       ٤٩٣     ٣٩١     ٧٥٨     ٢,١٥٣     ١٦     صافي مطالبات متكبدة
    ٢,٥٤٤     ٨١     -       ٨١     ٢,٤٦٣     ١,٣٦٦     ٤     ٥٧     ٢٢٤     ٢١٥     ٤٧٧     ١٢٠      صافي– تكاليف اكتتاب وثائق

    ٨٤٤     ١٨     -        ١٨     ٨٢٦     ٤٨٥     ٢     ١٨     ٨٦     ٥٩     ١٤٠     ٣٦     رواتب إدارية وتشغيلية
    ٤٩٣,٦     ٦٧     -       ٦٧     ٣,٥٧٣     ٢,١٠١     ٧     ٧٧     ٣٧٢     ٢٥٤     ٦٠٨     ١٥٤     مصاريف عمومية وإدارية أخرى

  
    ٤,٤٧٤١     ٨٤٤     -       ٨٤٤     ١٣,٦٣٠     ٩٦,٩٠     ١٣     ٦٤٥     ١,٠٧٣     ١,٢٨٦     ٣,٣٧٨     ٦٣٢     مجموع التكاليف والمصاريف

  
    )١,٢٨٨(    )٣٨٦(    -       )٣٨٦(    )٩٠٢(    )١٧٤(    ٣٢     )٣١٠(    ٣٣٧     )١,١٧٩(    )١٣٣(    ٥٢٥     عجز من عمليات التأمين

    ١,٢٨٨     ٣٨٦     -       ٣٨٦     ٩٠٢                                 عجز تحملة المساهمين
  عجز من عمليات التأمين بعد

    -       -               -                                   تحمله الشركاءعجز   



  شركة اكسا للتأمين التعاوني
  )شركة مساهمة سعودية(
  

  إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة

  ٢٠١٠ يونيو ٣٠ في تين المنتهي والستة أشهر الثالثة أشهرتيلفتر

  )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(
  

  

٢٥ 

  ٢٠١٠ يونيو ٣٠ أشهر المنتهية في الستةعمليات التأمين لفترة 
  
  ..................حماية وحماية ومدخرات.............       ................................ ......التأمين العام والصحي  ..............................................................    

    المجموع           حماية                       تأمينات                    وادث  ح    
       االجمالي       المجموع    ومدخرات          حماية      المجموع       صحة    عامة أخرى       هندسة   النقل البحري       ممتلكات       مركبات     ومطلوبات     

  
  موجودات عمليات التأمين

    ٦٠     -       -       -       ٦٠     -       -       -       ٢٥     -       -       ٣٥     حصة معيدي التأمين من مطالبات فائمة

    ٤,٤١٥     ٢٨     -       ٢٨     ٤,٣٨٧     -       -       ٣٢     ٢,١٩٣     ١,٥٠٦     ١١٧     ٥٣٩     حصة معيدي التأمين من أقساط غير مكتسية

    ٧,٢٣٣     ٢٢٩         ٢٢٩     ٧,٠٠٤     ٣,٥٧٢     ٨     ١٤٤     ٨٥٦     ٥٨٦     ١,٥١٨    ٣٢٠     تكاليف اكتتاب وثائق مؤجلة

    ٨٧٨٩٧                                                 موجودات غير موزعة

    ٩٩,٦٠٥                                                 مجموع موجودات عمليات التأمين
  

  مطلوبات عمليات التأمين

    ٨٥,٥٨٧     ١,٦٢٦     -       ١,٦٢٦     ٨٣,٩٦١     ٥١,٦٥١     ١٤٣     ١,٥٨٠     ٨,٤١٤     ٥,٤٧٢     ١٣,٤٤١     ٣,٢٦٠     اقساط غير مكتسبة

    ٥,٨٨٣     ٦٦٩     -       ٦٦٩     ٥,٢١٤     ٢,١٢٧     -       ٤٩٣     ٢٩٤     ٧٥٨     ١,٤٩٢     ٥٠     مطالبات قائمة

    ٨,١٣٥                                                  غير موزعةمطلوبات

    ٩٩,٦٠٥                                                 مجموع مطلوبات عمليات التأمين


