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 2011لعام  تقرير مجلس ا	دارة
  
  

  
  السادة المساھمون الكرام،

  
مصحوباً تقرير سنوي  ثانيللسادة المساھمين يسر أعضاء مجلس إدارة شركة أكسا للتأمين التعاوني أن يقدموا 

. وكذلك اDيضاحات على القوائم المالية 2011ديسمبر  31في  عن السنة المنتھية للشركة المدققة المالية القوائمب
  . اللوائحالھامة و النتائج المالية و اEنشطة التشغيلية واDفصاحات بناء على  عرض التطوراتويمثل ھذا التقرير 

  
  النشاط الرئيسي -1

  
مسجلة في المملكة العربية سعودية  مساھمةھي شركة  ")الشركة"أو " أكسا(" أكسا للتأمين التعاوني شركة

 3ھـ الموافق 1430الثاني  ىجماد 10بتاريخ  192/موجب القرار الوزاري رقم قبتأسست الشركة . السعودية
بموجب سجل الشركة مسجلة في الرياض لدى وزارة التجارة والصناعة . )تاريخ التأسيس( 2009يونيو 

  م2009يوليو  13ھـ الموافق  1430رجب  20تاريخ بالرياض صادر في مدينة  1010271203  تجاري رقم
يتمثل النشاط الرئيسي . كة العربية السعودية، الممل11421، الرياض 753ب. عنوان الشركة الرئيسي ھو صو

وفقا لمبادئ التأمين في المملكة العربية السعودية ) الداخلي(التأمين وإعادة التأمين  أنشطةللشركة في مزاولة 
التعاوني على النحو المنصوص عليه في قوانين المملكة العربية السعودية للتأمين التعاوني واEنظمة الصادرة 

 ،يتأمين الھندسال من التأمين بما فيھاالشركة منتجات متنوعة  تقدم"). ساما("النقد العربي السعودي من مؤسسة 
 لدىو صحة والتأمين الجماعي على الحياة، المركبات، ال) واخرالبضائع والب(الممتلكات، النقل البحري ،الحريق

  .الخبر وجدةوالرياض  فروع تعمل في المدن الرئيسية في كل منالشركة ث.ثة 
  
 المستقبلية التوقعاتو التطورات الھامة  -2

 

  :التطورات في الشركة)   أ
  

مين لتقوم ببيع وتوزيع منتجات أللت )وسيلة( وكالةفي شراكة مع  اكسا التعاونيةخ.ل السنة دخلت  •
لة اEفراد واEعمال الصغيرة تستھدف وكالة وسيسوبموجب ھذه ا#تفاقية  حصرياً شركة لالتأمين ل

 . المتوسطة في المملكة العربية السعوديةو
حسب برنامج وزارة ) أخضر( نطاقتم تصنيفھا حاليا في الشركة بشكل رئيسي على السعودة وتركز  •

 ".نطاقات"العمل
والموظف  إدارة التعليمستثمار بشكل كبير في تدريب و تطوير موظفيھا بإط.ق نظام �تقوم الشركة با •

  .الحسن
اختبار دورة "خ.ل السنة قامت الشركة بتدريب كافة الموظفين الذين يعملون في مواجھة العم.ء   •

 التدريب المصرفيخ.ل معھد من والذي أوصت به مؤسسة النقد العربي السعودي " أساس التأمين
 .ھذا البرنامجوقد أكملت الشركة المرحلة اEولى من 

 .كرئيس لمجلس اDدارة) السيد سعود كانو(ية على تعيين تمت المصادقة من قبل الجمعية العموم •
 .من مؤسسة النقد العربي السعودي للعديد من المنتجات المؤقتة الموافقة تجديد علىالشركة  حصلت •
 .من مجلس الضمان الصحي التعاوني تأھيل الشركةتم تجديد  •
 المراجعةلجنة  إختيار أعضاء قواعدم  2011ديسمبر  21اعتمدت الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ  •

 .ومدة عضوية ھذه اللجان وأسلوب عمل كل لجنة والمكافآت الترشيحاتولجنة  لتزاموا#
  .لجنة إدارة المخاطر تشكيل •
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 النظرة المستقبلية  )ب
  

قدرات الشركة  تحسينتھدف إلى  والتي للسنوات الخمس القادمةالعمل  إستراتيجيةوافق مجلس اDدارة على 
تتوقع الشركة ، نظرا للعدد المتزايد من شركات التأمين المرخص لھاو التنافسية لزيادة حصتھا في السوق

قامت بعدة كما بنيتھا التحتية  تطويرل تھاوقد أعدت الشركة خط. زيادة المنافسة في سوق التأمين السعودي
  .مبادرات أخرى مختلفة لدعم النمو والربحية

  
بما يتوافق مع  الخدمات للعم.ء لتقديم أفضل وا#ستثمار مزيد من النموتحقيق الشركة في وضع جيد ل

كما انھا في سبيل الحصول على حصلت الشركة على الموافقة على المنتجات الرئيسية، . استراتيجيتھا
وبيع أكثر من منتج في  إط.ق منتجات مبتكرة ومتميزة وكذلك ،من المنتجات الموافقة على مجموعة كاملة
 جميع تقديممركز خدمة مطالبات المركبات لقريباً بافتتاح  سوف تقوم الشركة. آن واحد إلى العم.ء الحاليين

مما يعني تقديم أفضل الخدمات لتلبية الرقم المجاني لعم.ء الشركة  باستخدام المركباتمطالبات  خدمات
ر شراكتھا مع وكالة وسيلة للتأمين بغرض ا#ستفادة من تطويبالشركة  سوف تقوم .احتياجات عم.ءھا

للحصول  مؤسسة النقد العربي السعوديمع  اتصا#تھاالشركة  كما سوف تواصل. قطاعات أعمال جديدة
  .)مقفلة.(ب.م.ش) المملكة العربية السعودية(شركه أكسا للتأمين محفظتھا من  لنقلموافقة  على

  
 إدارة المخاطر -3

  المخاطرحوكمة ) أ
 

والوسائل الرقابية واEجراءات تتمثل حوكمة المخاطر الخاصة بالشركة في مجموعة من السياسات 
تتركز فلسفة .  التي تستخدم الھيكل التنظيمي الحالي لتحقيق اEھداف ا#ستراتيجية للشركةو الموضوعة

ا#ستراتيجية المتعلقة بإدارة  الشركة في قبول المخاطر المرغوب بھا والمعروفة والتي تتوافق مع الخطة
". لجنة إدارة المخاطر " تتم إدارة المخاطر من خ.ل. وقبول المخاطر والمعتمدة من قبل مجلس اDدارة

الوظائف الرئيسية التي تؤديھا لجنة إدارة . الموافقة على ميثاق لجنة المخاطر من قبل لجنة المراجعة تمت
  :المخاطر ھي كما يلي

  
  المخاطر المرتبطة بأنشطة الشركةفھم   • 
  تصميم إستراتيجية Dدارة المخاطر للشركة  • 
  استعراض إستراتيجية Dدارة المخاطر على أساس سنوي  • 
ھذا الدليل يحدد بعض . ضمان التوثيق والتنفيذ والتشغيل الفعال لسياسات إدارة المخاطر ونظم الرقابة  • 

ونظم الرقابة لقياس درجة  تحمل الخطر، وحدود التعرض الحد اEدنى المطلوب من  السياسات ، 
  اDجمالي، وتخفيف ومراقبة المخاطر

  دورية إلى لجنة التدقيق،  تقديم عروض إيضاحية حول أنشطة إدارة المخاطر بصفة  • 
  اDب.غ عن أي خرق Dدارة المخاطر إلى لجنة التدقيق  • 
  التسلسل الھرمي في الشركةكذا و ية تفويض السلطاتوالص.حيات وكيفمستويات السلطة  وضع وتوثيق  • 
  

  .المخاطر التشغيليةمخاطر السوق وكذا والسيولة و لمخاطر ا#ئتمانتتعرض الشركة 
  

   الھيكل التنظيمي �دارة المخاطر
  

 مجلس ا�دارة
واعتماد ان مجلس ا#دارة ھو الجھة العليا المسؤولة عن حوكمة المخاطر حيث يقوم بتقديم التوجيه 

  .ا#ستراتيجيات والسياسات لتحقيق ا#ھداف المحددة للشركة
  

  لجنة المراجعة والتدقيق الداخلي
تقوم إدارة التدقيق الداخلي . تقوم إدارة التدقيق الداخلي بمھام تقييم المخاطر مع إدارة الشركة العليا سنوياً 

اDجراءات من خ.ل القيام بعمليات تدقيق كذلك بفحص كفاية اDجراءات ومدى التزام الشركة بھذه 
  .اعتيادية، ومن ثم يتم رفع أية م.حظات أو توصيات إلى لجنة المراجعة وبشكل مباشر
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  لجنة إدارة المخاطر

تقوم با#شراف على إدارة المخاطر في والتي أنشأت لجنة المراجعة في الشركة لجنة Dدارة المخاطر 
  .إلى لجنة المراجعة على أساس دوري تقدم تقريرھاعلى أن الشركة 

  
  ا�دارة العليا

تعتبر اDدارة العليا مسئولة عن مھام اEنشطة التشغيلية للشركة ومتابعتھا بشكل يومي بھدف التأكد من 
  .تحقيق اEھداف اDستراتيجية للشركة وذلك ضمن اDطار العام لمستوى المخاطر المعتمد من قبل الشركة

  
  .مخاطر التي تتعرض لھا الشركة وطرق تخفيفھا من قبل اDدارة تتلخص أدناهإن أھم أنواع ال

  
  مخاطر التأمين) ب

 
إن المخاطر الرئيسية التي تواجھھا الشركة في عقود التأمين ھي اخت.ف دفعات المطالبات الفعلية أو توقيتھا   

وحساسيتھا، والمنافع الفعلية المدفوعة بمدى تكرار حصول المطالبات المخاطر وتتأثر ھذه . عن المتوقع لھا
ات يتمثل ھدف الشركة بناًء على ذلك في التأكد من توفر احتياطيو ور ال.حق للمطالبات طويلة اEجلوالتط

يتم تقليل التعرض للخطر الوارد أع.ه من خ.ل التنويع لمحفظة كبيرة من كما  .كافية لتغطية ھذه ا#لتزامات
اً تحسين تنوع المخاطر من خ.ل اختيار وتنفيذ اDرشادات الخاصة باستراتيجيات يتم أيض. عقود التأمين

ا#كتتاب بعناية وإدارة المطالبات بشكل مقنن ومراجعة ربع سنوية ل.حتياطيات وكذلك استخدام ترتيبات 
  . إعادة التأمين

  
  والمركبات والمسؤوليةالحوادث تأمين ) ج
  

   الحوادث والمسؤولية
إن فئة الحوادث تشتمل على التأمين الشخصي والتأمين على اEموال وتأمين لكافة مخاطر اEعمال وتأمين 

إن تأمين المسؤولية يشتمل على المسؤولية تجاه كافة اEطراف اEخرى عموماً . السفر بغرض العمل
إدارة ن اDھمال خ.ل الناجمة ععن ا#فعال ومسؤولية المنتج ومسؤولية صاحب العمل عن تعويض العمال 

  .النشاط
  

  مركبات
التأمين على المركبات مصمم لتعويض حملة وثائق التأمين عن الضرر الذي يحصل لمركباتھم أو 

يمكن أن يتلقى حملة الوثائق أيضاً تعويضاً . المسؤولية تجاه اEطراف اEخرى الناشئة من الحوادث
  . بخصوص احتراق أو سرقة مركباتھم

  
بالنسSSبة لوثSSائق الحSSوادث والمسSSؤولية والمركبSSات، فSSإن المخSSاطر الرئيسSSية ھSSي المطالبSSات بخصSSوص الوفSSاة   

الشSSركة إجSSراءات لقبSSول المخSSاطر موضSSوعة  طSSورت. واDصSSابات الجسSSدية واسSSتبدال أو إصSS.ح المركبSSات
الرئيسية مثل عمر السائق وخبSرة السSائق وطبيعSة المركبSة Dدارة جSودة  المؤمنبشكل جيد استناداً إلى عوامل 

  .كما أن لديھا أيضاً إجراءات إدارة المخاطر لمراقبة التكاليف المرتبطة بالمطالبات. المخاطر التي تقبلھا
  

  الممتلكاتتأمين ) د
أو عSن خسSارة قيمSة ھSذه  تأمين الممتلكات مصمم لتعويض حملة الوثSائق عSن الضSرر الSذي يلحSق بالممتلكSات  

يمكSSن أن يتلقSSى حملSSة الوثSSائق أيضSSاً تعويضSSاً عSSن خسSSارة اEربSSاح الناتجSSة عSSن عSSدم القSSدرة علSSى . الممتلكSSات
بواسSطة الشSركة ضSمن ھSذه الفئSة ة يتم فحSص المخSاطر الكبيSرة المكتتبS. استخدام تلك الممتلكات المؤمن عليھا

كSذلك تقSوم . من وجود الحماية ضد الحريق واEمSن الكSافيين بشكل فعلي من قبل خبراء مخاطر مؤھلين للتأكد
  .الشركة بمتابعة طبيعة المخاطر المحتملة المتراكمة
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  البحريالتأمين ) ھـ
إن التأمين البحري مصمم لتعويض حملة الوثائق عن الحوادث في البحر والبر والجو الناجم عنھا خسارة 

تتمثل إستراتيجية ا#كتتاب بالنسبة لفئة أعمال النقل  ).على الشحن تأمين(أو السلع /جزئية أو كلية للبضاعة و
يتم التحقق . المتبعةتوفير التغطية على أساس نوعية السفن المستخدمة وطرق الشحن البحري في التأكد من 

 .اتخاذ قرارات ا#كتتاب عندمن صحة تفاصيل السفينة من خ.ل الوكا#ت الدولية 
  

  الھندسيالتأمين ) و
  :طي التأمين الھندسي نوعين رئيسيين يتلخصان في يلييغ
  
والذي يغطي فترة تشييد أو بناء المباني أو القيام بأعمال الھندسة ) كافة أخطار المقاولين(تأمين   ) أ(

المدنية كالمنازل والمح.ت ووحدات الشقق ومباني المصانع والطرق والمباني والجسور وأعمال 
 .الصرف الصحي والخزانات

والذي يغطي فترة تشييد أو تركيب مصنع وآ#ت كمحطات الطاقة ) كافة أخطار التركيب(تأمين   ) ب(
وتكرير الزيت وا#شغال الكيميائية وا#سمنت واEساسات المعدنية أو أي منشأة تتضمن مصنع 

 .وآ#ت
جود عليھا بواسطة الشركة ضمن ھذه الفئة بشكل فعلي للتأكد من و المؤمنيتم فحص المخاطر الكبيرة و 

  .مستوى كاٍف من الحماية ضد الحريق واEمن وإدارة المشاريع
  

  التأمين الصحي والحماية) ز
إن ھدف . تم تصميم التأمين الصحي لتغطية المصاريف الطبية المتكبدة عند المرض أو الوباء أو اDصابة

طبية جيدة المستوى وأحدث  تسھي.تالوثيقة ھو إعطاء حامل الوثيقة وموظفيھم القدرة على استخدام 
يغطي تأمين  .الع.جات والتكنولوجيا وذلك وفقاً لشروط تلك الوثيقة وظروف حاملي الوثائق الشخصية

  .الحماية مخاطر الوفاة أو العجز الناتج عن حادث أو مرض وتعويض العضو أو المرافق في حال الخسارة
  

واجھه الشركة ھو زيادة التكاليف الطبية عن ما ھو إن الخطر الرئيسي للتأمين الصحي والحماية والذي ت
إن إستراتيجية ا#كتتاب تتضمن إدارة . متوقع أو زيادة المطالبات نتيجة Eحداث استثنائية كانتشار اEوبئة

التعرض للمخاطر وتركزاتھا ضمن اDطار العام لقبول المخاطر وتحمل مخاطر مقبولة وتحسين 
بر التوفيق بين اسناد التأمين إلى معيدي تأمين معروفين ومصادق عليھم استراتيجيات إعادة التأمين ع

 تلدى الشركة إدارة مطالبات مركزية لمراقبة وإدارة مطالبا. وترتيبات تغطية إعادة تأمين بأثر رجعي
  .التأمين الطبي

 

  مخاطر إعادة التأمين)  ح(
تقوم الشركة، كغيرھا من شركات التأمين اEخرى، وبھدف خفض التعرض للمخاطر المالية الناشئة من 

تدعم . المطالبات الكبيرة، بإبرام عقود مع أطراف أخرى Eغراض إعادة التأمين خ.ل سير العمل العادي
ة التعرض للخسائر المحتملة اتفاقيات إعادة التأمين ھذه التنوع الكبير في النشاطات، وتسمح لUدارة بإدار

يتم تفعيل جزء كبير من إعادة التأمين بموجب . الناشئة عن المخاطر الكبيرة وتوفر إمكانية إضافية للنمو
وبھدف خفض التعرض . ا#تفاقيات وعقود إعادة تأمين اختيارية وعقود إعادة تأمين تتعلق بزيادة الخسارة

ن، تقوم الشركة بتقييم الوضع المالي لمعيدي التأمين الذين لخسائر كبيرة من حا#ت عجز معيدي التأمي
بما  تتلخص المعايير.  تتعامل الشركة مع معيدي التأمين المعتمدين فقط من قبل مجلس اDدارة. تتعامل معھم

  :يلي
 .الحد اEدنى المقبول لمعدل ا#ئتمان من قبل الوكا#ت يجب أن # يقل عن ب ب ب ) أ

 مينسمعة شركات إعادة التأ ) ب
  ع.قة عمل حالية أو سابقة ) ت
  

والفنية إضافة إلى اEداء التاريخي، حيثما تطلب ذلك، يتم  قوة المركز المالي والخبرة اDداريةإضافة لذلك، 
  .مراجعتھا بدقة من قبل الشركة قبل وضعھا Dعادة التأمين
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  مخاطر ا�طار التنظيمي)  ط
  
مثSل ھSذه اEنظمSة # تصSنف . تخضع عمليات الشركة إلى المتطلبSات التنظيميSة فSي المملكSة العربيSة السSعودية  

 خطSر التخلSففقط الموافقة ومراقبة اEنشطة ولكنھا أيضاً تفSرض حSدوداً معينSة مثSل كفايSة رأس المSال لتقليSل 
  .أي متطلبات غير متوقعة عند نشوءھا عن السداد أو اDعسار من جانب شركات التأمين ولتمكنھم من استيفاء

  
  . في رأي اDدارة، فإن الشركة قد التزمت مع كل المتطلبات النظامية ذات الع.قة  

  
  المخاطر المالية) ي

تتلخص الموجودات والمطلوبات المالية الرئيسية الخاصة بالشركة في نقد وما يعادله واستثمار متاح للبيع 
ذي إلى طرف / نة والدائنة الناشئة من عقود التأمين وإعادة التأمين ومطلوب من ووديعة نظامية والذمم المدي

يتم إجراء المقاصة بين الموجودات المالية ومطلوباتھا واثبات الصافي ع.قة ومستحقات ومطلوبات أخرى و
للتسوية على أساس ضمن القوائم المالية عندما يكون لدى الشركة حقاً قانونياً Dجراء المقاصة والنية إما 

 .المقاصة أو تحقيق الموجودات والمطلوبات في آن واحد
  

عمولة، مخاطر ا#ئتمان ال معدلإن المخاطر الرئيسية الناتجة عن اEدوات المالية للشركة ھي مخاطر 
تقوم  اللجنة المالية المعينة من قبل مجلس إدارة الشركة بالمراجعة . ومخاطر السيولة ومخاطر سعر السوق

  :من ھذه المخاطر ونجملھا فيما يليوالموافقة على سياسات Dدارة كل 
  

  مخاطر معدل العمولة  
ي معدل العمولة على الربحية المستقبلية أو على تنشأ مخاطر معدل العمولة من احتمالية تأثير التغيرات ف

تتعرض الشركة لمخاطر معدل العمولة فيما يتعلق بالودائع Eجل والودائع . القيم العادلة لVدوات المالية
تحد الشركة من مخاطر معدل العمولة من خ.ل مراقبة التغييرات . قصيرة اEجل وا#ستثمار المتاح للبيع

  .يس لدى الشركة مطلوبات تحمل فوائدل. في معدل العمولة
  

  مخاطر ا�ئتمان  
مخاطر ا#ئتمان ھي مخاطر إخفاق طرف ما في أداة مالية في أداء التزامه مما يؤدي إلى خسارة مالية 

  . للطرف اWخر
  

سياسة كذلك، فإن . فقط تقوم الشركة بإبرام عقود التأمين وإعادة التأمين مع أطراف ذات مراكز ائتمانية جيدة
إضافة . الشركة ا#ئتمانية تقتضي بإجراءات تحقق للم.ءة ا#ئتمانية لجميع عم.ئھا اللذين يتعاملون باWجل

إلى ذلك تتم مراقبة الذمم المدينة لعقود التأمين وإعادة التأمين بشكل مستمر للتقليل من مخاطر الديون 
دى بنوك ذات تصنيف ائتماني خ.ل إيداع النقد لكذلك فإن الشركة تقلل من مخاطر ا#ئتمان من . المعدومة
تسعى الشركة للحد من مخاطر ا#ئتمان بخصوص الوك.ء والوسطاء من خ.ل وضع سقوف مرتفع و

  . ائتمانية للوك.ء والوسطاء بشكل منفرد ومراقبة الذمم المدينة القائمة
  

  . # توجد ھناك تركزات ھامة لمخاطر ا#ئتمان في الشركة
 

  السيولة مخاطر  
مخاطر السيولة، يشار إليھا أيضاً باسم مخاطر التمويل، وھي مخاطر الصعوبة التي تواجھھا شركة ما في 

يمكن أن تنتج مخاطر السيولة عن . توفير المبالغ المالية ال.زمة  للوفاء با#لتزامات المرتبطة بعقود التأمين
تراقب اDدارة متطلبات السيولة بشكل . ته العادلةعدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة بسعر مقارب لقيم

لدى الشركة سيولة كافية، وبالتالي . منتظم وتتأكد من توفر مبالغ مالية كافية للوفاء بأي التزامات عند نشوئھا
  .# تلجأ للقروض خ.ل سير العمل العادي

  
  .المركز المالية تستحق معظم المطلوبات المالية الھامة للشركة خ.ل سنة من تاريخ قائمة
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  السوق أسعارمخاطر   

السوق ھي مخاطر تذبذب قيمة اEدوات المالية نتيجة التغيرات في أسعار السوق، سواء  أسعارمخاطر 

للورقة المالية، أو ُمصدرھا، أو عوامل تؤثر على جميع اEوراق المالية المتداولة ترجع عوامل محددة  بسبب

يتم الحد من مخاطر سعر و متاحة للبيع الخاصة بالشركة لمخاطر السوقتتعرض ا#ستثمارات ال. في السوق

إضافة إلى مراقبة العناصر الھامة التي تؤثر على .  السوق با#ستثمار في شركات ذات تصنيف ائتماني جيد

  .  السوق، بما فيھا اEداء العملي والمالي للشركة
  
  إدارة مخاطر رأس المال)  ك

  :إدارة رأسمالھا بما يلي تتلخص أھداف الشركة عند
إن رأس مال الشركة الحالي . التقيد بمتطلبات رأس المال لشركات التأمين كما ھو مبين في النظام •

 .المدفوع متوافق مع المادة الثالثة من النظام
الحفاظ على قدرة الشركة في ا#ستمرار في العمل لكي تستطيع تقديم عوائد للمساھمين ومنافع  •

 .اWخرين Eصحاب الحقوق
 .توفير عوائد مناسبة للمساھمين وذلك من خ.ل تسعير عقود التأمين بما يتناسب مع مستوى المخاطر •
  

  : من الطرق الث.ثة التالية أي يعادل أعلى قدرة على الوفاءيجب على الشركة ا#حتفاظ بھامش 
   مليون Z سعودي 200مال ال لرأس اEدنىالحد • 
  فاءعلى الو القدرةھامش • 
   مطالبات ھامش القدرة على الوفاء• 
  

 قسطھامش "لـطريقة المحسوب وفقا  قدرة على الوفاء لحد اEدنى لھامشالشركة لأع.ه، تمتثل  مماواستثناء 
 القدرة على الوفاءلھامش  تمتثل الشركة. لسنوات الث.ث اEولى من تسجيل الشركةل" قدرة على الوفاء

 .2011ديسمبر  31 كما فيالمطلوب 
  
  القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية)  ل
  

ھي القيمة التي يتم فيھا تبادل أصل أو تسوية التزام بين أطراف راغبة في ذلك وتتم بنفس شروط التعامل 
  .إن القيمة العادلة لVدوات المالية للشركة # تختلف بشكل جوھري عن قيمتھا الدفترية. ا#عتيادية

 
القيمة العادلة ھي القيمة التي يتم بھا تبادل أصل أو تسوية التزام بين أطراف لديھم المعرفة والرغبة في ذلك وتتم 

تتكون موجودات الشركة المالية من نقد وما يعادله و ذمم مدينة . بنفس شروط التعامل مع أطراف مستقلة
القيمة العادلة .  ومصروفات مستحقةنين ئواستثمارات وإيرادات مستحقة ومطلوبات مالية تتألف من دا

  .للموجودات المالية والمطلوبات # تختلف بشكل جوھري عن قيمتھا الدفترية في تاريخ قائمة المركز المالي
  

  :تستخدم الشركة التسلسل الھرمي التالي لتحديد واDفصاح عن القيمة العادلة لVدوات المالية
  ).أي دون تعديل أو إعادة تعبئة(نشطة لموجودات أو مطلوبات مثيلة أسعار متداولة في أسواق : 1مستوى 
أسعار متداولة في أسواق نشطة لموجودات ومطلوبات مشابھة أو أساليب تقييم أخرى والتي : 2مستوى 

  .تستند جميعھا لمدخ.ت ھامة على أساس م.حظة بيانات السوق
  .عتمد على م.حظة بيانات السوقأساليب تقييم والتي # تستند Eي مدخ.ت ت: 3مستوى 
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  ا-داء المالي للشركة -4

  أسس إعداد القوائم المالية) أ
  

في ال.ئحة  كما ھو مطلوب") IFRS("تم إعداد القوائم المالية للشركة وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية 
مع المعايير الصادرة عن الھيئة  تتفقالتنفيذية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، وبالتالي فھي # 

ترى اDدارة أنه # توجد اخت.فات كبيرة بين تطبيق ").  SOCPA("السعودية للمحاسبين القانونيين 
  .المعايير الدولية ومعايير المحاسبة الصادرة عن الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

  
بمزيد من التفصيل تحت إيضاحات  اية الھامة يتم شرحھإعداد القوائم المالية والسياسات المحاسب أسسإن 

  .القوائم المالية حول
  

ديسمبر  31إلى ) تاريخ التأسيس( 2009يونيو  3شھرا من ) 19(فترة السابقة لأعدت القوائم المالية 
فبراير  18بدأت الشركة عمليات التأمين في . في النظام اEساسي للشركةعليه كما ھو منصوص  2010
من مؤسسة النقد العربي ) الداخلي(بعد الحصول على ترخيص لمزاولة عمل التأمين وإعادة التأمين  2010

  .السعودي
  

ملخص كذا و لسنتين عرض اEداء الماليفإنه يبالتالي فھذا ھو التقرير السنوي الثاني للشركة،  حيث أن
  .2011ديسمبر  31نتھية في عن السنة الم المقتطفاتفيما يلي ملخص Eبرز . لموجودات والمطلوباتا

  
   أقساط مكتتبة) ب
  

. مليون Z سعودي   427,8  مبلغ ،2011ديسمبر  31اEقساط المكتتبة  للسنة المنتھية في  بلغ إجمالي
التأمين الصحي أكبر  يمثل. ٪ مقارنة مع الفترة السابقة30كان ھناك نمو في أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 

فيما يلي توزيع اEقساط المكتتبة في قطاع التشغيل و. ٪ من إجمالي اEقساط المكتتبة54 يمثلقطاع  
  :)بآ#ف الريا#ت السعودية(الرئيسي 

  

  2011  القطاع التشغيلي
  

 31إلى  2009يونيو  3للفترة  من ( 2010
  )2010ديسمبر 

  بآ#ف الريا#ت السعودية  
  12,654 20,717  حوادث ومسؤولية

  27,634 48,341  مركبات

  37,371 52,528  ممتلكات

  24,721 35,940  نقل بحري
  11,224 23,114  ھندسي

  1,419 2,189   تأمين عام آخر
  206,407 230,197  صحي 
  8,761 14,764  حماية

  330,182 427,790  ا�جمالي
  

٪ 30نمو إجمالي  بنسبة تمكنت الشركة من تحقيق  2011في . لشركةاEولى ل التشغيليةم السنة 2010تعتبر سنة 
مقارنة %)  106نمو ( ثم الھندسي%)  75نمو (مركبات %)  64نمو ( حيث حقق قطاع الحوادث والمسؤولية

  .  مع قطاعات الفترة السابقة
  

  .فيما يلي تفاصيل أقساط التأمين الجغرافي .تقوم الشركة بعملھا في المملكة العربية السعودية
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  :الجغرافيالتحليل )  ج 
  

المملكة العربية  عم�ءأقساط التأمين من تكتسب في المملكة العربية السعودية و الرئيسية الشركةتجري أعمال 
وبالتالي #يوجد  لكة أو خارجھاشركات تابعة أو زميلة سواء داخل الممأية  لدى الشركةليس  .السعودية فقط

ث.ث  يالشركة ث.ثة فروع داخل المملكة العربية السعودية فلدى  .تفاصيل لVسھم وأدوات دين لشركات تابعة
  :التحليل الجغرافي للفروع فيما يلي). الرياض و جده و الخبر(مدن رئيسية 

  

  2011  الوصف
 31إلى  2009يونيو  3للفترة  من ( 2010

  )2010ديسمبر 

 بآ#ف الريا#ت السعودية  
 151,408 196,166  المنطقة الوسطى

 45,200 58,562  الغربيةالمنطقة 

 133,574 173,062  المنطقة الشرقية

 330,182 427,790  ا�جمالي
  

  يرادات ا�إجمالي   )د
  

ألف Z   151.296( في كافة القطاعات، وبشكل رئيسي قطاع الصحة  تصاعديتظھر إيرادات الشركة اتجاه 
مقارنة بالفترة ) ألف Z سعودي 16.343(، نقل بحري )ألف Z سعودي 32.306(، مركبات )سعودي
  :يتلخص تحليل اDيرادات القطاعية للشركة كما يلي. السابقة

  

 31إلى  2009يونيو  3للفترة  من ( 2010  2011  القطاع التشغيلي
  )2010ديسمبر 

 بآ#ف الريا#ت السعودية  
 5,722 16,037  حوادث ومسؤولية

 15,014 47,320  مركبات
 6,018 15,536  ممتلكات

 11,822 28,166  نقل بحري
 1,708 9,524  ھندسي

 437 2,816   تأمين عام آخر
 86,820 236,746  صحي 
 3,697 14,310  حماية

 131,238 370,454  ا�جمالي

  
  الباتالمط)  ھـ
  

وتعزى . ألف Z سعودي مقارنة مع الفترة السابقة 197.530بمبلغ ھناك زيادة في صافي المطالبات المتكبدة 
. في التأمين الطبي للخسارةھذه الزيادة بشكل رئيسي إلى خسائر كبيرة في التأمين على الممتلكات ونسبة أعلى 

  :لمطالباتلتحليل فيما يلي 
  

 31إلى  2009يونيو  3للفترة  من ( 2010  2011  الوصف
  )2010ديسمبر 

 بآ#ف الريا#ت السعودية  
 45,068 253,993  أجمالي المطالبات المدفوعة

 45,058 237,627  المطالبات المدفوعةصافي 

 87,322 284,852  المطالبات المتكبدةصافي 
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  التكاليف والنفقات ) و
  

أول سنة كاملة من عمليات التأمين مقارنة مع الفترة  أنھا الشركة التي تعزى إلى مصاريفھناك زيادة في 
وفيما . ٪156٪ والمصاريف اDدارية والعمومية بنسبة 143بنسبة  وثائق التأمينازدادت تكاليف اقتناء .  السابقة

  :المعلومات المقارنةيلي 
  

 31إلى  2009يونيو  3للفترة  من ( 2010  2011  الوصف 
  )2010ديسمبر 

 بآ#ف الريا#ت السعودية  
 15,593 37,940  البوليصاتتكاليف اقتناء 

 26,871 68,857  مصاريف إدارية وعمومية

  
  من عمليات التأمين) العجز/ (الفائض )  ز
  

  .عن ارتفاع نسبة المطالبات بالمقارنة مع الفترة السابقة ناجمةأسفرت عمليات التأمين للسنة المنتھية عن خسارة 
  

 31إلى  2009يونيو  3للفترة  من ( 2010  2011  الوصف
  )2010ديسمبر 

  بآ#ف الريا#ت السعودية  
من عمليات ) العجز/ (الفائض 
  التأمين

)20,186(  1,452  

  
  التأمين عمليات استثمارإيرادات ) ح

  

 31إلى  2009يونيو  3للفترة  من ( 2010  2011  الوصف 
  )2010ديسمبر 

  بآ#ف الريا#ت السعودية  
  -  1,008  إيرادات استثمار عمليات التأمين

  
  إيرادات استثمار عمليات المساھمين) ط

  
 كما أن فترةالعمو#ت  معدلالذي يرجع أساسا إلى ا#نخفاض في وھناك انخفاض في الدخل من ا#ستثمار 

  ):وفقا لعقد التأسيس(لتسعة عشر شھرا كان المقارنة 
  

 31إلى  2009يونيو  3للفترة  من ( 2010  2011  الوصف
  )2010ديسمبر 

  بآ#ف الريا#ت السعودية  

  6,591  1,284  إيرادات استثمار عمليات المساھمين
  

  الربحصافي ) ي
  

إلى خسائر كبيرة في بشكل كبير تعزى والتي الحالي مقارنة مع الفترة السابقة  خسارة للعامتكبدت الشركة 
  .التأمين الطبيفي أعلى نسبة خسارة وكذا  التأمين على الممتلكات

ھناك أرباح  يكنلم . المحتفظ بھا من قبل عمليات المساھمينتمثل اEرباح غير محققة مكاسب على ا#ستثمارات 
  .خسائر في الفترة السابقة/ غير محققة

  
مقارنة بين فيما يلي ). المصلحة(وفقا للقواعد التي وضعتھا مصلحة الزكاة و الدخل  يتم احتساب الزكاة وضريبة

  :والدخل الشامل الدخل صافي
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 31إلى  2009يونيو  3للفترة  من ( 2010  2011  الوصف
  )2010ديسمبر 

 بآ#ف الريا#ت السعودية  
/ لسنةل لمساھمينالربح ل)/ خسارة(صافي 
  الفترة 

)22,224(  4,704 

خسارة غير محققة من استثمارات متاحة 
  للبيع 

394 - 

)2,986(  والضريبةالزكاة   )3,824(  

)24,816(  الفترة/ إجمالي الدخل الشامل للسنة   880 
  
  

  المؤشرات المالية) ك
  

 31لفترة السابقة المنتھية في ول 2011ديسمبر  31وصافي الدخل للسنة المنتھية في  المركز المالي يتلخص
  :بما يلي 2010ديسمبر 

  

 31إلى  2009يونيو  3للفترة  من ( 2010  2011  الوصف
  )2010ديسمبر 

 بآ#ف الريا#ت السعودية  
 330,182 427,790  إجمالي اEقساط المكتتبة
 127,873 360,671  صافي اEقساط المكتسبة

 131,238 371,463  إجمالي اDيرادات

 45,068 253,993  إجمالي المطالبات المدفوعة
 87,322 284,852  صافي المطالبات المتكبدة
 129,786 361,649  مجموع التكاليف والنفقات

)20,186(  الفائض من عمليات التأمين) العجز(  1,452 
)22,224(  المساھمين  ربح) خسارة(صافي   4,704 

)24,816(  الدخل الشامل) الخسارة(مجموع   880 

  
  مطلوباتالو ملخص بالموجودات) ل

  :ملخص للموجودات والمطلوبات كما في

إلى  2009يونيو  3للفترة  من ( 2010  2011  الوصف

  )2010ديسمبر  31

  بآ#ف الريا#ت السعودية  
     عمليات التأمين موجودات

  - 84,698  وما يعادلهنقد 

  - 34,840  تأمين عملياتاستثمارات 
  121,938 107,615  ذمم مدينة

  31,231 104,990  ا#حتياطيات الفنية
38,513   عمليات تأمين أخرى موجودات  97,736  
  250,905 370,656  عمليات التأمين  موجوداتمجموع 

     
     عمليات المساھمين موجودات

      
  106,877 129,880  وما يعادلهنقد 
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  71,519 65,706  دائع قصيرة اEجلو

  7,000 12,948  للبيعمتاحة استثمارات 

20,000   وديعة نظامية  20,000  

1,413   موجودات عمليات المساھمين اEخرى  93,510  

229,947   عمليات المساھمين موجوداتمجموع   298,906  

  549,811  600,603  الموجوداتمجموع 

      
      مطلوبات عمليات التأمين  

  221,799  337.013  ا#حتياطيات الفنية

  29,106  33.643  تأمين أخرى عملياتمطلوبات 

      لمساھمينامطلوبات وحقوق 

  103,564  59.421  المساھمين  عملياتمطلوبات 

  195,342  170.526  حقوق المساھمين

  549,811  600.603  المساھمين مجموع حقوق المطلوبات

  
ألف  118,546 بمبلغ القائمةھناك زيادة في ا#حتياطيات الفنية والتي يرجع سببھا أساسا إلى زيادة في المطالبات 

البنوك في المملكة العربية  تعرضھاالتي ومختلفة الودائع الاستثمرت الشركة أيضا في برامج  .Z سعودي
تسوية المستحقات من رصيد  تم .الشركات في المملكة العربية السعودية تعرضھاالصكوك التي كذا السعودية و

انخفضت حقوق  .في المملكة العربية السعوديةوالشركات المساھمين خ.ل السنة التي تم استثمارھا في البنوك 
ألف  248,16 بلغت للسنةالمساھمين مقارنة مع الفترة السابقة التي يرجع سببھا أساسا إلى خسارة صافية شاملة 

  .Z سعودي
  
  الفرق بين نتائج التشغيل) م
  

في السنة سعودي   ألف  800 قدرهبربح ألف Z سعودي مقارنة  24,816 بلغتتكبدت الشركة خسارة 
. في التأمين الطبي والممتلكات السنة السابقةمع  مقارنةيرجع أساسا إلى ارتفاع نسبة المطالبات  والذي السابقة

ألف Z سعودي  16,143ألف Z سعودي إلى   6,416لديون المشكوك في تحصيلھا من ازاد مخصص كما 
وقد أثر التراجع في دخل ا#ستثمار مقارنة مع الفترة السابقة . 2011وفقا لمتطلبات تنظيمية فعالة من عام وذلك 

  .أيضا على النتائج العامة للسنة الحالية
  

   محفظة تحويل -5

ً بالدخول في اتفاقية مع أكسا للتأمين  �قتناء ) مقفلة. (ب. م. ش) المملكة العربية السعودية(تقوم الشركة حاليا
عند الحصول و. للمحفظة المراد تحويلھا إلى مؤسسة النقد العربي السعودي لمراجعتھا تقييمتم تقديم و. محفظتھا

ة المساھمين، سوف يتم دمج المحفظة مع الشركة بأثر موافق كذاوعلى موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي 
  .بالتقييم الذي وافقت عليھا مؤسسة النقد العربي السعودي 2009يناير  1رجعي اعتباراً من 

  
 سياسة توزيع ا-رباح - 6

يتعين على الشركة أن تخطر النظام اEساسي للشركة حيث من  46 مدرجة ضمن المادة لشركةارباح أسياسة توزيع 
أن يجب . اEرباحأي توصية لتوزيع ب )ب(رباح ، و اEأي قرارات فيما يتعلق بتوزيع ب) أ(: ھيئة سوق المال بالتالي 

 عن وفقا للتوجيھات الصادرة و مجلس اDدارةمن قبل  في المكان والوقت المحددينالمساھمين  على يتم دفع التوزيعات
 .موافقة خطية مسبقة من مؤسسة النقد العربي السعودي بناًء علىوزارة التجارة والصناعة 

  
 :اEرباح على النحو التالي يتم توزيع

  .تجنب الزكاة وضريبة الدخل المقررة.     1  
التجنيب لجمعية العامة العادية وقف ھذا ويجوزل. ا#حتياطي النظاميإلى ٪ من اEرباح الصافية 20 يجنب     .2

          .رأس المال المدفوع إجمالي المذكور ا#حتياطيبلغ  متى
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سنوية الصافية من اEرباح النسبة مئوية  بنتجبناءاً على إقتراح مجلس اDدارة أن  لجمعية العامة العاديةل  .3
  .الجمعية العمومية تقررهلتكوين احتياطي إضافي يخصص لغرض معين أو Eغراض وفقا لما 

  .٪ من رأس المال المدفوع5إلى المساھمين # تقل عن  أولىدفعة بعد ذلك  المتبقيمن   يوزع.     4
  .المبقاةأو يحول إلى حساب اEرباح في اEرباح حصة يوزع الباقي على المساھمين ك  .5
من اEرباح السنوية المشار إليھا في الفقرة  تخصم دوريةقرار من مجلس اDدارة، توزيع أرباح يجوز ب     .6

  .وفقا للقواعد المطبقة التي تصدرھا الجھات المختصة) 4(السالفة الذكر 
  

اEولي والخسائر خ.ل العام،  ل.كتتاب العامالتي تكبدتھا  المصاريفبما أن الشركة لديھا عجز متراكم من 
كذلك  فإن الشركة # تقدم أي ضمانات انه سيتم توزيع أرباح فع. بعد . توزيع لVرباحفإنه لن يتم اقتراح أي 

وسوف يستند قرار . ذلك، كما أنھا # تعطي أي تأكيدات بشأن المبالغ التي سيتم دفعھا في أي سنة من السنوات
، توزيع اEرباح على مستوى رأس المال المطلوب من قبل الشركة لدعم عمليات الشركة ومركزھا المالي

  .قانونية وتنظيمية ظروفأي  إضافة إلىوظروف السوق، وفرص اEعمال، 
 

  .توزيع أرباح فييكن ھناك أي ترتيب تنازل بموجبه أي مساھم عن أي حقوق  وتقر الشركة بأنه لم
  

  توزيع الفائض لحملة الوثائق -7

بعد موافقة المساھمين  وتنفذوستقدم ھذه السياسة . وضعت الشركة سياسة لتوزيع الفائض على حملة الوثائق
يعتمد توزيع الفائض على عدد من العوامل بما في ذلك أرباح للشركة، . خ.ل اجتماع الجمعية العامة

م من اEرباح وليس ھناك ما يضمن # يوجد أي ضمان لتوزيع منتظ. ومركزھا المالي وا#عتبارات التنظيمية
 ةلموافقة ال.ئح تخضع(توزيع اEرباح من وقت Wخر  يجوز للشركة أيضا تغيير سياسة. توزيع أرباح سنوية

التأمين في ما يتعلق بتوزيع الفائض على نحو  بإب.غ حملة وثائقالشركة  وسوف تقوم ).التنظيمية والمساھمين
  .لظروفلم.ئم 

  
  وأدوات الدين ا	كتتابا-سھم والخيارات وحقوق  -8

وكبار  بخBف أعضاء مجلس ا�دارة( التصويتوصف <ي مصلحة في فئة ا<سھم ذات ا<حقية في ) أ
  )المديرين التنفيذيين وأزواجھم وأوCدھم القصر

  

وقام أو أكثر من اEسھم % 5ويمتلك التصويت ذات اEحقية في سھم اEفي فئة ملكية لديه  شخص# يوجد أي 
من قواعد  30وذلك حسب المادة  .2011بإب.غ الشركة بتلك الحقوق أو أي تغيير فيھا خ.ل السنة المالية 

  .التسجيل وا#دراج
  

في أسھم وأدوات دين  مجلس �دارة وأزواجھم وأوCدھم القصر ءعضاوصف <ي مصلحة تعود <) ب
  الشركة

  ):أكسا التعاونية(تفاصيل ا#سھم المملوكة #عضاء مجلس ا#دراة في 

  اسم المستفيد
 ا<سھم 
في بداية 

  السنة

  أدوات
في الدين 

بداية 
  السنة

في  ا<سھم
نھاية 
  السنة

  أدوات
في الدين 

 نھاية
 السنة

  

  صافي التغيير

 # يوجد # يوجد # يوجد # يوجد  يوجد�   السيد سعود عبد العزيز كانو
 # يوجد # يوجد # يوجد # يوجد # يوجد  السيد كمال المنجد

  %100  يوجد�   يوجد�   يوجد�   2,000  الدكتور مازن حسونة
 # يوجد # يوجد # يوجد # يوجد # يوجد  السيد يوسف أبا الخيل
 # يوجد # يوجد # يوجد # يوجد # يوجد  السيد جيروم دروش 

 # يوجد # يوجد # يوجد # يوجد # يوجد  السيد إيان  ل ريد
 # يوجد # يوجد # يوجد # يوجد # يوجد  السيد فرانسوا عيسى طوازي

 # يوجد # يوجد # يوجد # يوجد # يوجد  بول ادامسونالسيد 
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سھم كأسھم ضمان Eعضاء مجلس  8,000) مقفلة(ش م ب ) الخليج(خ.ل السنة احتجزت  شركة أكسا للتأمين 

عند التقاعد أو ا#ستقالة أو إنھاء خدمات أي من أعضاء مجلس اDدارة أع.ه، سيتم تحويل اEسھم  .Dدارة بالشركة
  .الحاليتم تعيينه محل المدير في المجلس يالجديد الذي  للمديرالمملوكة 

 

 وصف <ي مصلحة لكبار التنفيذيين وأزواجھم وأوCدھم القصر في أسھم وأدوات دين الشركة ) ث
  

 لكبار التنفيذيين وأزواجھم وأو#دھم القصر في أسھم وأدوات دين الشركةمصلحة # توجد 

  :يبين الجدول أدناه كبار المسؤولين التنفيذيين

عدد اEسھم المملوكة في   الوظيفة  اCسم
  شركة أكسا

عدد اEسھم المملوكة من قبل 
  زوجاتھم وأو#دھم القصر

 # يوجد # يوجد  العضو المنتدب  بول ادامسون
 # يوجد # يوجد  الرئيس التنفيذي  غاري لوين

 # يوجد # يوجد  ةالماليرئيس اDدارة   ناجورج كوري

 أمين سر مجلس اDدارة  خالد الشويعر
  و مدير شؤون الشركات

 # يوجد # يوجد

 # يوجد # يوجد  المدير المالي  زھير الصفواني
  

  والديون، والخيارات، وحقوق اCكتتاب، و سداد ا<وراق الماليةالقروض ) د
  

  :تقر شركة أكسا التعاونية بأنه
سواء كانت واجبة السداد عند الطلب أو غير ذلك، ولم تقم الشركة بدفع أية مبالغ سداد  � توجد قروض على الشركة -

 .2011لقروض خ'ل السنة المالية 
للتحويل إلى أسھم و�توجد أي حقوق خيار أو مذكرات حق إكتتاب أوحقوق مشابھة �توجد أي أدوات دين قابلة  -

 .2011أصدرتھا أو منحتھا الشركة خ'ل السنة المالية 
أو  �توجد حقوق تحويل أو إكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسھم أو حقوق خيار أو شھادات حقوق -

 .لشركةمذكرات حق إكتتاب أصدرتھا أو منحتھا ا
 .من جانب الشركة 2ي أدوات دين قابلة ل1سترداد ء�توجد أي استردادات أو شراء أو إلغا -

  إستثمارات تم إنشاؤھا لمصلحة الموظفين) ھـ
  

حصة طوعية ل.كتتاب في أسھم مجموعة أكسا بسعر مخفض تقدمه خطة قدمت الشركة لموظفيھا برنامج 
لم تقدم شركة أكسا أي مساھمة نيابة عن الموظفين . يتم خصم ا#شتراكات من رواتبھم الشھرية. مجموعة أكسا
موظفا خ.ل ھذا العام في  24وقد شارك . ليس له أي تأثير مالي على المركز المالي للشركة وھذا البرنامج

  .Z سعودي 283,581، و بلغ إجمالي مساھمة العاملين مجالبرنا
  

  إفصاح طرف ذات ع4قة -9

 مصلحةأو اEزواج أو اEبناء القصر  شركاتھم التابعةليس لدى أعضاء مجلس اDدارة أو تقر الشركة بأنه 
مين المقدمة لشركة باستثناء استحقاقات الموظف من التأاعقود / مباشرة أو غير مباشرة في أي من المعام.ت

كجزء من عقد العمل إلى المديرين التنفيذيين وعقود التأمين اEخرى التي صدرت في سياق اEعمال ا#عتيادية 
  . على أساس التراضي

 

 ألف 1,467بلغت قيمة المعام.ت المبرمة بين شركة أكسا وشركة يوسف بن احمد كانو المحدودة 
 علىوسيتم عرضھا . واعتبرت ھذه المعام.ت من قبل المجلس منصفة للطرفين و في مصلحة الشركة. 

  .المساھمين للتصديق عليھا في الجمعية العامة المقبلة
  

الرئيس  ،عضو في مجلس اDدارة  وEيمعام.ت كانت الشركة طرفا فيھا  اوعقود  وتقر الشركة بأنه # يوجد
لم يكن ھناك ترتيب أو وبأنه  .جوھريةأي مصلحة  رالزوجة أو أي من أطفالھم القص أوالمالي  المدير ،التنفيذي

بالتنازل عن أي راتب، أو اتفاق يقوم بموجبه عضو مجلس إدارة أو أي من كبار المديرين التنفيذيين للشركة 
  .تعويض
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  المستحقات النظامية القائمة -10

  :نھاية العام باستثناء ما يلي في قائمة نظاميةليس لدى الشركة مستحقات 
  

  
  الجھة

    )ر س 000(المبلغ بـ 
  السبب

    مصلحة الزكاة و الدخل
3,129.0  

، مستحق عند تقديم 2011مخصص  عام 
واستقطاع الضريبة المستحقة في  اDقرار

  .ال.حقشھر ال
  )2012في يناير مدفوعة ضريبة ا#ستقطاع (
  

المؤسسة العامة للتأمينات 
  ا#جتماعية

التأمينات ا#جتماعية في ) جزئية(مساھمة   3.4
في يناير  تدفع( 2011لشھر ديسمبر 

2012.(  
  

مؤسسة النقد العربي السعودي 
  )ساما(

في يناير  دفعت( رسوم اDشراف للربع الرابع  409.56
2012.(  

    مجلس التأمين الصحي التعاوني
2,301.96  

، و يستحق في CCHIا#ستحقاق من رسوم 
  .2012عام  أبريل

  
  

  استحقاقات الموظفين -11

موظفين عدا تلك المطلوبة بموجب ال لصالحأي صندوق استثماري أو أي احتياطيات  لم تقم الشركة بإنشاء
المؤسسة العامة  ا#شتراكات في بالتحديد المعمول بھا في المملكة العربية السعودية، وھي واEنظمةالقوانين 
 كما#كتتاب في أسھم مجموعة أكسا الدى العاملين خيار كما أن ). التأمينات ا#جتماعية(ا#جتماعية  للتأمينات

  .تم شرحھا سابقا
  

  المجموعة الدفترية -12

  .المعمول بھا في المملكة العربية السعودية واEنظمةوفقا للقوانين  م�ئمة بيةسحامبدفاتر الشركة  تحتفظ
  

  الشركات حوكمة -13

 لحوكمةتم بناء نظام أكسا وقد  يعد من اEولويات في أكساالمبادئ السليمة لحوكمة الشركات  تطبيقإن 
  :الشركات على الدور المركزي لمجلس اDدارة لتقديم

  
  تقدم ا#رشاد ا#ستراتيجي •
  ، على الصعيدين الداخلي وفيما يتعلق بالسوق العمليةضمان وجود الشفافية في القرارات  •
  كفاءة وفعاليةو داخلية ذ وجود نظام رقابة •
  تضارب المصالح محتملة الحدوثتنظيم  •
  .للمعام.ت مع اEطراف ذات الع.قة قواعدوضع  •

تلبية المعايير التي وضعتھا شركة أكسا  للتأكد من المتبعةمراجعة مستمرة للممارسات  من وجودالشركة  تتأكد
وغيرھا من المعايير الدولية وأفضل الممارسات، وكذلك ا#متثال لجميع القوانين المحلية والمتطلبات التنظيمية 

  .المعمول بھا في المملكة العربية السعودية
  

   :ما يليباستثناء  سوق المالالشركة جميع أحكام نظام حوكمة الشركات الصادرة عن ھيئة  طبقتوقد 
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  ])أ( 4، 3المادة [للمساھمين  ةالحقوق العام )أ
  

ضافة إلى حق الحصول با%يمنح نظام حوكمة الشركات المساھمين بعض الحقوق المرتبطة با#سھم التي يملكھا 
لم تحدد  .للشركة) عقد التأسيس(لي في النظام الداخ بالتحديد إن ھذه الحقوق لم ينص عليھا. على المعلومات

لوائح حوكمة الشركات عدد اEسھم التي # بد للمساھمين امت.كھا من أجل الحضور والتصويت في الجمعية 
  .من اEسھم أو أكثر) 20(كل مساھم امت.ك عشرين من يتطلب  النظام الداخلي للشركةالعامة، إ# أن 

  
  )]ب( 6المادة [التصويت التراكمي  )ب
  

حوكمة الشركات الصادرة عن ھيئة السوق المالية إلى آلية التصويت التراكمي في تشير ال.ئحة التنفيذية ل
النظام الداخلي سيتم تعديل . من وزارة التجارة المعدلة المتطلباتانتخاب أعضاء مجلس اDدارة الذي يتوافق مع 

 .طريقة التصويت إلى اEسلوب التراكمي للتعدي بعقد اجتماع استثنائي للجمعية العامة للشركة
  

  )]ج( 6المادة [حقوق التصويت للمساھمين  )ج
  

 بما يسمحللشركة وفقا لمتطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي النظام الداخلي وتم صياغة النظام اEساسي 
ھذا الشخص موظف  أن يكونتطلب ي� و، غير عضو في مجلس اDدارة كوكيل تعيين شخص آخربللمساھمين 
  .على وجه التحديد في الشركة

  
  )]ب( 10المادة [قواعد للرقابة الداخلية وا�شراف عليھا  )د
  

إلزامية للشركات المدرجة والتي تتطلب أن يقوم مجلس ) ب( 10خ.ل العام جعلت ھيئة سوق المال المادة 
وقد تم إدراج متطلبات القسم المذكور . من لوائح حوكمة الشركات) ب( 10اDدارة بوضع سياسة وفقا للمادة 

 ً الذي تمت الموافقة عليه من قبل و لدليل حوكمة الشركة واخ.قيات العموكمة الشركات في من لوائح ح سابقا
  .مجلس اDدارة وسيتم عرضه على الجمعية العامة المقبلة للموافقة عليه

  
  )]ج( 10المادة [ العمل أخBقياتدليل حوكمة الشركات و )ھـ
  

وسيقدم ھذا القانون في الجمعية . تمت الموافقة على حوكمة الشركات ودليل اEخ.قيات من قبل مجلس اDدارة
  .لعامة المقبلة للموافقة عليها

  
  )]د( 10المادة [مجلس الالسياسات وا�جراءات الBزمة لعضوية  )و
  

حوكمة دليل سياساتھا وإجراءاتھا المتعلقة بتعيين أعضاء المجلس والتي تم تضمينھا في بتعديل الشركة  قامت
في الجمعية العامة  الدليلوسيقدم ھذا . التي تمت الموافقة عليھا من قبل مجلس اDدارة الشركة وأخ.قيات العمل

  .المقبلة للموافقة عليه
  
  )]ـھ( 10المادة [ أصحاب المصلحةالسياسة المكتوبة لتنظيم العBقة مع  )ز
  

 وأخ.قيات العمل الشركةحوكمة دليل تم إدراج ھذه السياسة الخاصة بتنظيم الع.قات مع أصحاب المصالح في 
  .الذي تمت الموافقة من قبل مجلس اDدارة وسيتم تقديمه في الجمعية العامة المقبلة للموافقة عليهو

  
  )]و( 10المادة [سياسة ا�فصاح  )ح
  

ج سياسة اDفصاح في حوكمة الشركات ودليل اEخ.قيات الذي تمت الموافقة من قبل مجلس اDدارة اأدر تم
  .اعلى الجمعية العامة المقبلة للموافقة عليھ وسيتم عرضه

 
  )]أ( 11المادة [ تفويضات عامة) ح
  

 18فوض مجلس اDدارة العضو المنتدب بتمثيل الشركة أمام القضاء والغير وحق توكيل الغير إستناداً للمادة 
  من النظام اEساس للشركة
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  ]18المادة [تعارض المصالح داخل المجلس  )ط
  

أعضاء مجلس  معتتطلب ھذه المادة أن تتم الموافقة من قبل الجمعية العامة على المعام.ت أو العقود التي 
باستثناء ) [مباشرة أو غير مباشرة(# توجد عقود فيھا مصلحة Eي من أعضاء المجلس . اDدارة مصالح فيھا

وضعت الشركة أيضا سياسة لتنظيم تعارض  ولقد]. تلك المذكورة في ھذا التقرير في قسم اEطراف ذات الع.قة
سيتم عرض ھذا الدليل على الجمعية . وأخ.قيات العمل الشركةالمصالح التي يتم تضمينھا في دليل حوكمة 
  .العامة المقبلة للموافقة عليه من قبل المساھمين

  
  مجلس ا	دارة واللجان -14

بما في ذلك (غير التنفيذيين  اEعضاءالشركة من خ.ل مجلس اDدارة الذي يضم أحد التنفيذيين وسبعة من تدار 
  .وقد تم تحديد مسؤوليات المجلس في النظام اEساسي للشركة). مستقلين أعضاءث�ثة 

  
  دارة اCتشكيل مجلس 

  
    .مة لمدة # تزيد على ث.ث سنواتأعضاء تعينھم الجمعية العا) 8(يتولى إدارة مجلس اDدارة ثمانية 

  
  :مھام مجلس ا�دارة ) أ

لدى المجلس جدول زمني .  تقديم رؤية وقيادة المشاريعكذا يتمثل دور المجلس في تحديد إستراتيجية الشركة و
المحددة  همسؤولياتومن  .ما # يقل عن أربع مرات في السنةيجتمع الذي و محدد والمتضمن Eمور محددة

  :اDشراف على تنفيذھا، ويشمل ھذا ما يليكذا على الخطط اDستراتيجية واEھداف الرئيسية للشركة ولموافقة ا
كذا وضع إستراتيجية شاملة للشركة، وخطط العمل الرئيسية والسياسات المتعلقة بإدارة المخاطر، و •

  .مراجعة وتحديث ھذه السياسة
  .ا وأھدافھا المالية وإقرار الميزانيات السنويةتحديد ھيكل رأس المال اEنسب للشركة واستراتيجياتھ •
  .التخلص من اEصول/ الرئيسية للشركة وا#كتساب الرأسماليةنفقات الاDشراف على  •
  .تحديد أھداف اEداء التي ينبغي تحقيقھا، واDشراف على تنفيذھا واEداء العام للشركة •
 .على أساس دوري الوظيفية للشركة مراجعة واعتماد الھياكل التنظيمية و •

  التمثيل  التصنيف  المنصب  العضواسم 

رئيس مجلس   السيد سعود عبد العزيز كانو
  اDدارة

  أكسا الخليج ممثل   غير تنفيذي   عضو

  مستقل عضو  عضو  السيد كمال المنجد
  

 --  

  عضو  الدكتور مازن حسونة
  

  مستقل عضو
  

 --  

  مستقل عضو  عضو  السيد يوسف أبا الخيل
  

 --  

شركة أكسا البحر المتوسط  ممثل  غير تنفيذي   عضو  عضو  *جيروم دروش السيد 
  القابضة

  أكسا الخليج ممثل  غير تنفيذي   عضو  عضو  السيد إيان  ل ريد
شركة أكسا البحر المتوسط  ممثل  غير تنفيذي   عضو  عضو  السيد فرانسوا عيسى طوازي

  القابضة
  العضو المنتدب  السيد بول ادامسون

  
  أكسا الخليج ممثل  تنفيذي عضو

  

  2011أبريل  13اعتبارا من  عضواً عين * 
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  شركات مساھمة يكون أعضاء مجلس ا�دارة بمثابة عضو من أعضاء مجلس إدارتھا/أسماء شركة) ب

  المنصب  )الشركات(اسم الشركة   العضواسم 

  البحرين) WLL(عبد الرحمن جاسم كانو المحدوده ) أ  السيد سعود عبد العزيز كانو
  البحرين -م ب  .المرسى العقارية ش) ب
  كانو للعقارات) ج
  )KTS(ة مراكز الشحن المحدودكانو لخدمات ) د
  المحدودة SAالملك ويلكنسون ) ـھ
  لمقاو$ت المحدودةلمسكبة ) و
  شركة خدمات حاويات الميناء ) ز
  )ا)مارات العربية(الخدمات المشتركة للخزانات ) ح
  . سعود كانو للھندسةمكتب ) ط
  ) البحرين(كانو القابضة ذ م م يوسف بن احمد ) ي

  عضو مجلس ا)دارة
  رئيس مجلس ا)دارة

  نائب رئيس مجلس ا)دارة
  عضو مجلس ا)دارة
  عضو مجلس ا)دارة
  عضو مجلس ا)دارة
  رئيس مجلس ا)دارة
  عضو مجلس ا)دارة
  رئيس مجلس ا)دارة
  عضو مجلس ا)دارة

  

  عضو مجلس ا)دارة  شعاع كابيتال  كمال المنجدالسيد 

  $ ينطبق  $ يوجد  الدكتور مازن حسونة

  شركة اسمنت القصيم) أ  السيد يوسف أبا الخيل
  شركة الوطنية للصناعات الزجاجية ) ب
الخليج (ارديان الدولية للزجاج المصقول جشركة سعودي ) ج

  )جارد
  )ا)مارات العربية(شركة زجاج جارديان للزجاج المصقول ) د
  الشركة السعودية الوطنية للمصابيح والكھربائيات المحدودة) ـھ
  شعاع كابيتال) و

  عضو مجلس ا)دارة
  عضو مجلس ا)دارة
  رئيس مجلس ا)دارة

  
  رئيس مجلس ا)دارة
  رئيس مجلس ا)دارة
  عضو مجلس ا)دارة

  
  والبحرين ،)ج(ش م ب ) الخليج(أكسا للتأمين ) أ  *السيد جيروم دروش 

  ، لبنان.شركة أكسا الشرق ا9وسط ش) ب
  ، ا)مارات العربية المتحدةASC FZ LLC) ج
  البحرين) مقفلة(ب ) السعودية(أكسا ) د
  ذ م م) البحرين(أكسا الخليج القابضة ) ـھ

  عضو مجلس ا)دارة
  عضو مجلس ا)دارة

  مجلس ا)دارةرئيس 
  عضو مجلس ا)دارة

  مجلس ا)دارة رئيس
  

  $ ينطبق  يوجد�   السيد إيان  ل ريد

  عضو مجلس ا$دارة   ، البحرين)ج(ش م ب ) الخليج(أكسا للتأمين   السيد فرانسوا عيسى طوازي

  عضو مجلس ا)دارة  ، البحرين)ج(ش م ب ) الخليج(أكسا للتأمين ) أ  السيد بول ادامسون

  
في المملكة مدرجة في سوق ا�سھم  مساھمةشركات خمسة  أكثر من في اضويمثل ع مجلس ا5دارة أعضاء � أحد من

  .العربية السعودية

  
  اجتماعات مجلس ا�دارة ) ج

  :وفيما يلي سجل الحضور. خ.ل ھذه الفترة، اجتمع مجلس اDدارة أربع مرات
  تاريخ ا�جتماع  اسم المدير

  
  2011أكتوبر  11  2011يونيو  21  2011أبريل  20  2011فبراير  16

  √ X  √  √  سعود عبد العزيز كانو /السيد
  √  √  √  X  كامل ص'ح الدين المنجد /السيد

  √  √  √  √  مازن حسونة /الدكتور
  √  √  √  √  يوسف أبا الخيل /السيد
  √  √  √  � ينطبق  * جيروم ديروش /السيد
  √  √  √  √  إيان ريد  /السيد
  √  √  √  √  فرانسوا عيسى ظوازي /السيد
  √  √  √  √  بول ادامسون /السيد
  � ينطبق  � ينطبق  � ينطبق  √  **جان لوي لوران خوزيه / السيد

  2011أبريل  13اعتبارا من   عضواً عين * 
  2011أبريل  12استقال اعتبارا من  ** 
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  تعويضات أعضاء مجلس ا�دارة) ھـ
  

  :التعويضات المدفوعة Eعضاء مجلس اDدارة على النحو التالي
  

أتعاب حضور   اسم العضو
مجلس ات اجتماع

  ا5دارة

أتعاب حضور 
لجان اجتماعات 

  المجلس 

  )C سعودي(المجموع  

  9,000  -  9,000  )رئيسا(سعود عبد العزيز كانو / السيد
  16,500  7,500  9,000  كامل ص'ح الدين المنجد/ السيد

  18,000  6,000  12,000  مازن حسونة/ الدكتور
  13,500  1,500  12,000  يوسف أبا الخيل/ السيد
  9,000  -  9,000  * جيروم ديروش/ السيد
  16,500  4,500  12,000  إيان ريد / السيد
  16,500  4,500  12,000  فرانسوا عيسى طوازي/ السيد
  -  -  12,000  بول ادامسون/ السيد

  111,000  24,000  87,000  المجموع
  

وسيتم . من نظام الشركات 74السنوية Eعضاء مجلس اDدارة وفقا للمادة   المكافاتلم تدفع الشركة أي من  
  .تعاب الحضور في الجمعية العامة المقبلةاالحصول على الموافقة على 

  
  القرارات الرئيسية التي اتخذھا مجلس اDدارة خ.ل السنة) د
  
  2010ديسمبر  31إلى  2009يونيو  3الموافقة على القوائم المالية للفترة من • 
  الموافقة على إستراتيجية الشركة• 
  الموافقة على إستراتيجية إدارة المخاطر للشركة• 
  الموافقة على السياسة ا#ستثمارية للشركة• 
  الموافقة على #ئحة لجنة الترشيحات والمكافآت• 
  وا#لتزام المراجعةالموافقة على #ئحة لجنة • 
فبراير  14تمت الموافقة عليه في اجتماع المجلس الذي عقد في ( وأخ.ق العمل الشركةحوكمة دليل الموافقة على • 

2012.(  
  
  لجان مجلس ا�دارة) ي
  
 اللجنة المالية وا�ستثمار. 1
  

  2011عدد ا�جتماعات للعام   أعضاء اللجنة  مھام ومسؤوليات اللجنة 
  .ا5شراف على الشؤون المالية للشركة  • 
  إستراتيجية ا�ستثمار العامةتحديد   • 
  .مراجعة واعتماد سياسة ا�ستثمار  • 
  .مراقبة تنفيذ سياسة ا�ستثمار  • 
  ا5شراف على ا2نشطة المصرفية  • 
  ا�شراف على ا2مور التمويلية  • 
مراجعة وتقديم توصيات إلى مجلس ا5دارة   • 

  عن الشؤون المالية
بھا  القيام بأية مھام أخرى يمكن أن يوصي  • 

  .مجلس ا5دارة
تقديم توصية إلى مجلس ا5دارة 2ي تغيير في   • 

  .تعيين مستشاري ا�ستثمار
  

     )رئيس( - حسونة ابراھيم الدكتور مازن. 1
 )عضو( -  طوازي عيسىفرانسوا . 2
  )عضو( -  راجاغوبا�ن. كيه.بي. 3
  )عضو( -  راشد ميمون. 4
  )عضو( -  إيريك ديكر. 5
  )عضو( - فينست بلوشيت. 6
  )عضو( - جورج كوريان. 7
  
  

  إجتماعات  4
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 اللجنة التنفيذية. 2
  

  2011عدد ا�جتماعات للعام   أعضاء اللجنة  مھام ومسؤوليات اللجنة 
ممارسة المسؤوليات القيادية وا5دارية العامة على   • 

أعمال الشركة بما في ذلك القرارات المتعلقة با5دارة 
  .السلطات الممنوحة من قبل المجلساليومية بموجب 

وضع سياسات وإجراءات فيما يتعلق بجميع المسائل   • 
  .التشغيلية للشركة وا5شراف على تنفيذھا

عمل بالشركة وتنفيذ الاستعراض تقارير عن سير   • 
  .التوصيات

تنفيذ جميع الواجبات المسندة إليھا من قبل المجلس   • 
لتي قد يتطلبھا وتحمل كافة المسؤوليات ا2خرى ا
  .القانون أو وفقا لتوجيھات المجلس

  

   )الرئيس( -غاري لوين . 1
  )عضو( -بول أدمسون. 2
  )عضو( -جيروم دروش. 3
  )عضو( -فرانسوا عيسى طوازي. 4
  )عضو( -جورج كوريان. 5
  
  

  إجتماعات  6

  

 لجنة المراجعة وا�لتزام. 3
  

  2011ا�جتماعات للعام عدد   أعضاء اللجنة  مھام ومسؤوليات اللجنة 
  ا5شراف على إدارة المراجعة الداخلية بالشركة   • 
استعراض إجراءات المراجعة الداخلية وتقديم توصيات   • 

  .للمجلس 
تقديم تقرير عن أنشطة المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر   • 

لمجلس ا5دارة ومتابعة تنفيذ التدابير التصحيحية فيما يتعلق 
  ..المدرجة فيھا بالم'حظات

ا5شراف على أنشطة مراجعي الحسابات الخارجيين، والموافقة   • 
على أي مھام خارج نطاق عمل المراجعة الموكلة إليھم أثناء 

  .أداء واجباتھم
استعراض خطة مراجعة الحسابات مع مدقق الحسابات   • 

  .الخارجي وإبداء أي م'حظات عليھا
لية و السنوية و إبداء الرأي استعراض القوائم المالية ا2و  • 

 .والتوصيات فيما يتعلق بذلك
  .التوصية بتعيين المحاسبين القانونيين وتحديد أتعابھم  • 
  .دراسة ملحوظات المحاسب القانوني  • 
  .دراسة السياسات المحاسبية وإبداء الرأي والتوصية للمجلس  • 
 
  

  )الرئيس( -كامل المنجد . 1
  )عضو( – جون سكينر. 2
  )عضو( – جان جازانكون. 3
  
  

  إجتماعات  4

 
  لجنة الترشيحات والمكافآت. 4
  

  2011عدد ا�جتماعات للعام   أعضاء اللجنة  مھام ومسؤوليات اللجنة 
رفع التوصيات لمجلس ا5دارة بالتعيينات لعضوية المجلس   • 

وفقا للسياسات والمعايير المعتمدة، كما تتأكد اللجنة من عدم 
كان قد أدين سابقا في أي جريمة مخلة ترشيح أي شخص 

  .بالشرف أو ا2مانة للحصول على عضوية من ھذا القبيل
المراجعة السنوية للمھارات المناسبة والمطلوبة لعضوية   • 

مجلس ا5دارة وكذا إعداد وصف للقدرات والمؤھ'ت 
ال'زمة للعضوية، في جملة ا2مور، خ'ل الفترة التي يتطلبھا 

  .ة أنشطته في مجلس ا5دارةالعضو لممارس
  .مراجعة ھيكل مجلس ا5دارة والتوصية بإجراء تغييرات  • 
تحديد نقاط القوة والضعف في مجلس ا5دارة والتوصية   • 

  .با�ص'حات التي تتوافق مع مصلحة الشركة
التأكد سنويا من استق'لية  ا2عضاء المستقلين وعدم وجود   • 

كان أحد أعضاء المجلس  أي تعارض في المصالح في حالة
  .يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى

رسم سياسات واضحة بشأن تعويضات ومكافآت أعضاء   • 
  .المجلس وكبار المسئولين التنفيذيين

  )رئيس(  يوسف أبا الخيل. 1
  )عضو(كامل المنجد . 2
  )عضو( -  ريد. إيان إل. 3
  )عضو( - جيروم دروش . 4
  
  

1    
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  المدفوعة لكبار المسئولين تالمكافآ) و
  

 كبار المسئولين التنفيذيين بما في ذلك الرئيس التنفيذي والمدير الماليلخمسة من  تفاصيل عن المكافآت المدفوعة
  :والعضو المنتدب

  
  )بآCف الرياCت السعودية(المبلغ   اCسم

  2,222  رواتب ومكافآت
  1,665  البد#ت

  277  مزايا وحوافز أخرى
  4,164  المجموع

  
  2011ديسمبر  31كما في  ھيكل رأس المال) ز
  

  النسبة المئوية  قيمة ا�سھم  عدد ا�سھم  نوالمساھم
  

  ٪32  64,000,000  6,400,000  )ج(ش م ب ) الخليج(أكسا للتأمين 
  %18  36,000,000  3,600,000  شركة أكسا البحر المتوسط القابضة

  ٪50  100,000,000  10,000,000  آخرون
  ٪100  200,000,000  20,000,000    المجموع

  
  دور رئيس مجلس ا�دارة وا�دارة التنفيذية) ح
  

رئيس مجلس # يشارك . د دور كل من رئيس مجلس اDدارة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي بوضوحيتم تحد
لسلطة مع كل امنحھم بالعضو المنتدب والرئيس التنفيذي  حيث يفوض كل منفي اDدارة اليومية للشركة  اDدارة 

  .الحقوق والص.حيات ال.زمة للقيام باDدارة اليومية للشركة
  
  الشركة سكرتير )ط
  

لمجلس اDدارة من خ.ل رئيس مجلس اDدارة بخصوص كافة القضايا  المشورة تقديمالشركة مسئولية  سكرتيريتولى 
. الشركة سكرتيروالخدمات التي يقدمھا  بالمشاورةلكافة أعضاء مجلس اDدارة ا#نتفاع كذلك يمكن . المتعلقة بالحوكمة

مجلس اDدارة واللجان التابعة له ال.زمة لمعلومات الالمسئولية كذلك عن التأكد من توفير  ةسكرتير الشركيتولى 
  .واDدارة العليا

 
  مراجعي الحسابات الخارجيين -15

برايس ووترھاوس كوبرز والسادة الغانم محاسبون قانونيون / السادة لھذا العاميقوم بمراجعة حسابات الشركة 
سوف يتم عرض قرار تعيينھم على تمرار في تدقيق حسابات الشركة ووقد أعربوا عن رغبتھم في ا#س. معتمدون

جلس اDدارة لم م. 2012ديسمبر  31اجتماع الجمعية العمومية السنوي كمراجعي حسابات الشركة للسنة المنتھية في 
  .يوصي بأي تغيير بخصوص مدقق الحسابات الخارجي خ.ل العام

  
  تقرير المدققين الخارجيين  -16

  :شمل تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين على فقرة توضيحية بلفت ا#نتباه إلى اDيضاحات حول القوائم المالية
  

. ش) المملكة العربية السعودية(ة تأمين من أكسا للتأمين إن الشركة بصدد اقتناء محفظ. 1لفت ا#نتباه إلى إيضاح رقم 
اقتناء مثل ھذه المحفظة وكذا قيمتھا يتطلب موافقة المساھمين والجھات النظامية على أن يكون ذلك ). مقفلة. (ب. م

سيتم أيضاً  2009 يناير 1وبناًء عليه، فإن صافي النتائج المتعلقة بھذه المحفظة بعد . 2009يناير  1سارياً اعتباراً من 
من  2ا#نتباه إلى م.حظة  للفتالحسابات  مراجعيفقرة توضيحية من جانب  كما تم إضافة .تحويله إلى الشركة

إعداد القوائم المالية وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية وليس وفقا لمعايير  والتي تشير إلى انه قد تم. القوائم المالية
والشركة تؤكد أنه # يوجد أي أثر مالي ) SOCPA(المحاسبة الصادرة عن الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 

  .على القوائم المالية نتيجة Dعدادھا وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية
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  الجمعية العامة -17

ديسمبر  21وعقدت الجمعية العامة جلسة اعتيادية إضافية في  2011 مايو 24في  اجتماعاً عقدت الجمعية العامة 
وتم نشر . ، ولجنة الترشيح والمكافآتلتزاموا# المراجعةمن أجل الموافقة على الشروط المرجعية لتعيين لجنة  2011

و قد كان جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد ). تداول(السعودية نتائج الجمعية العامة في سوق اEسھم 
  :كما يلي 2011 مايو 24في 

  
  2010ديسمبر  31إلى  2009يونيو  3الموافقة على القوائم المالية عن الفترة من  -
  الموافقة على تقرير مجلس اDدارة -
  إبراء ذمة أعضاء مجلس اDدارة -
  حسابات للشركة كمراجعيالغانم وس ووترھاوس كوبرز إعادة تعيين براي -
  الموافقة على السيد سعود كانو، والسيد ايان ريد، والسيد جيروم دروش كأعضاء في مجلس اDدارة -
للجان    Z1,500 سعودي #جتماع المجلس، و  3,000(الموافقة على أتعاب حضور الجلسات لمجلس اDدارة  -

 ).المجلس
  

  ةالداخلي المراجعة -18

تطوير عمليات  بغرضالتي لھا فلسفتھا الخاصة وإن المراجعة الداخلية نشاط مستقل بذاته وله أھدافه وأنشطته 
لقد قام ھذا القسم بمساعدة الشركة لتحقيق أھدافھا وذلك بتطوير إجراءات منتظمة ودقيقه لتقييم وتطوير . الشركة 

 .يطبق قسم المراجعة الداخلية طريقة المراجعة على أساس المخاطر.  فاعلية نظام إدارة المخاطر والمراقبة والحوكمة
. يقدم تقاريره إلى لجنة المراجعة وا#لتزامالذي ا فريق يرأسه مدير مراجعة رئيسي ومھام المراجعة الداخلية يقوم بھ

تسعى المراجعة الداخلية لتوفير ضمانات بأن الضوابط . فاعلية س.مة وكفاءة ھذا النظام دوريا تقوم اللجنة بمراجعة
بالتالي . ان بلوغ اEھداف التنظيميةالداخلية مطبقة بشكل كافي للتخفيف من المخاطر، وعمليات الحوكمة كافية لضم

كما تقوم . فإنھا تقوم بإجراء عمليات التدقيق التنفيذية المختلفة وتقوم بمراجعات منتظمة لمختلف العمليات الرئيسية
لجنة التدقيق على أساس ربع سنوي باDضافة إلى التقرير على تقدم اDدارة في إلى  باEمور الجوھريةبإعداد تقارير 

Eوالتي أسفرت عن التقرير خ.ل السنة أجرت المراجعة الداخلية عملية مراجعة حسابات مختلفة، . مور المعلقةحل ا
بناء على طلب المجلس تم القيام بمراجعة .  عن العديد من اEمور الھامة وكذا تقدم اDدارة في سبيل حل تلك اEمور

  .ت ھامةعلى أي فروقا التوصلالمعلومات ولم يتم  نظمخاصة على 
 

  الرقابة الداخلية  -19

المراجعة  مجلس اDدارة إلى جانب لجنة . الرقابة الداخلية في الشركة كاملة عن نظامالمسئولية  لدى مجلس اDدارة
 بما فيھاالمالية وغير المالية،  للرقابةومراجعة فعالية نظام الشركة  محافظةالمسئولية عن  اDلتزام يتولىمراقبة و

يسعى . ا#لتزام، وإدارة المخاطر وترتيبات الرقابة الداخلية بمستواھا العام في الشركةمراقبة ضوابط العمليات و
مجلس اDدارة إلى الحصول على تأكيد بأنه تتم المحافظة على رقابة فعالة من خ.ل التقارير المنتظمة من لجنة 

تشتمل عمليات المراجعة ھذه على تقييم الضوابط الداخلية . قلةومن مختلف وظائف المراقبة المست وا#لتزام التدقيق
  .  التدقيق الداخلي مدعومة بتأكيد اDدارة للمحافظة على الرقابة من خ.لاستنادا إلى منھجية تستند إلى المخاطر 

 

  بالشركة إجراءات الرقابة الداخلية المراجعة السنوية لفاعليةنتائج  -20

ة فاعلية الضوابط الداخلية وكشفت عن أن الرقابة الداخلية والسيطرة على المخاطر التي أكدت نتائج المراجعة السنوي
على أسس سليمة و يتم تنفيذھا بشكل فعال لضمان الدقة في التقرير المالي ومدى التزامھا   تستندتطبقھا الشركة 

  . بالقوانين واللوائح
  

  ا8لتزام -21

المبادئ العامة مع  تدمجضعت الشركة سياسات وإجراءات وكما . بأنظمة مكافحة غسيل اEموالوبحزم تلتزم الشركة 
المسئولية عن ا#لتزام باEنظمة ويقوم بتنسيق  مدير ا#لتزام ومكافحة غسيل اEمواليتولى و. اEنظمة المحلية المطبقة

تنفيذ وظيفتھم  ومن ضمنقين ل.لتزام تم تحديد منسفي الفروع، و. المبادرات وتعميم المعلومات ذات الصلة
، وإجراء مزيد من التحقيقات وتقديم تتأتى لعلمھم موالل&ووقف أي عمليات غسل  وتتبع، وكذلك منع اتالتوجيھ
. وتقديم التقارير إلى الجھات التنظيمية عند الضرورة للمزيد من المراجعة إلى ھيئة مكافحة غسيل اEموالتقرير 
برنامج فحص بما في ذلك التدريب ا#لكتروني للموظفين، و معايير ا#لتزامالشركة على مستويات عالية من  حافظت

 و أداة آلية لمراقبة ا#لتزام كبيرة ال، وتنبيھات البريد اDلكتروني التلقائي للمعام.ت قائمة العقوبات
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  قواعد السلوك -22

 لً لكتعمل كدليل إرشادي  كحد أدنى ر والقواعد اEخ.قية الرئيسيةتوفر قواعد السلوك في الشركة مجموعة من المعايي
تعكس ھذه . أعضاء مجلس إدارة الشركة واDدارة التنفيذية والموظفين أثناء تنفيذ واجباتھم وممارسة عملھممن 

المنتظر أن يقوم وتشمل الكيفية التي من . أكسا وبالتحديد تجنب تعارض المصالحبالمعايير القيم وا#لتزامات الخاصة 
من خ.لھا الموظفون بالتعامل مع المعلومات السرية والممارسات الخاصة باDفصاح عن تلك المعلومات، وا#لتزام 

مكافحة في ن شركتھم وبالقوانين، والع.قات مع الموظفين الحكوميين والكيفية التي يمكن من خ.لھا أن يساعد الموظف
لقد تم توزيع الدليل اDرشادي لVخ.قيات وا#لتزام بالقوانين الخاص .  اEموال#حتيال الداخلي ومحاولة غسيل ا

  .  إلى الموظفين الجدد المقدمكما انه جزء من #ئحة الموظفين بالشركة على كافة الموظفين، 
  

  . ساھمين في اجتماع  الجمعية العمومية القادممسوف يتم عرض دليل حوكمة الشركات ودليل اEخ.ق على ال
  

  سؤولية الشركةم -23

 :المصلحةمجموعات من ذوي  6لـ ، أركان 6خ.ل  تقوم الشركة بتحمل مسؤوليتھا من
  .ملتزمون بتسيير أعمالھم بشكل أخ.قي ، بعدل ، وبطريقة شفافة: نوالمساھم −
منتجاتنا، وعن مع العم.ء من خ.ل ا#تصال الواضح والشفاف معھم وتسويق وثيقة بع.قات  لتزمونم: العم.ء −

  .طريق إدارة عمليات المطالبات بمسؤولية
  .نيمع المورد وثيقةملتزمون بع.قات : الموردون −
  .أعمالنا إستراتيجيةعمل ووضع مشاركة الموظفين في صلب  أربابك نلتزم بمسؤوليتنا: نوالموظف −
، واستھ.كنا وا#نبعاثلنفايتنا،  الفاعلةدارة المباشر على البيئة من خ.ل اDالشركة نسعى إلى الحد من تأثير: البيئة −

  .للموارد الطبيعية
لتزم بلعب دور إيجابي في المجتمع من خ.ل بناء ثقافة تشجع الموظف على العمل التطوعي ن: المحلية  المجتمعات −

  .التي نعمل فيھا ودعم المجتمعات
   .  3,500بمقدار  مسجلةخيرية  لجمعية قامت الشركة خ.ل السنة بمساھمة و قد 
 

  الغرامات والجزاءات التنظيمية -24

من ) أ(9بالمادة  اDلتزامZ سعودي لھيئة سوق المال لعدم  50,000خ.ل السنة، دفعت الشركة غرامة مالية بقيمة 
ما تم تطبيقه من أحكام ھذه ال$ئحة وا#حكام التي لم  عناDفصاح  )أ(9تتطلب المادة حيث  .#ئحة حوكمة الشركات

  . وأسباب عدم تطبيقھاتطبق 
  

  ا	قرارات  -25

 :تقر شركة اكسا للتأمين التعاوني بما يلي
  

  أنه تم إعداد سج.ت الحسابات بالشكل الصحيح -
  .أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وتم تنفيذه بفعالية -
  .على مواصلة نشاطھا يذكر بشأن قدرة الشركةأنه # يوجد شك  -
  
  
 

  ،،،  شكر وتقدير
  

يعبر أعضاء مجلس ا�دارة عن امتنانھم بخصوص التعاون والدعم المقدمين من العمBء، ووسطاء التأمين، 
يعبر أعضاء مجلس ا�دارة عن عميق امتنانھم للخدمات  كما .والجھات التنظيمية، والبنوك والمؤسسات المالية

  .المقدمة من قبل كافة موظفي الشركة والشكر للمساھمين بخصوص دعمھم المتواصل
  
 
 

  



   

   

   

  

  للتأمين التعاوني أكساشركة 
  )سعوديةمساهمة شركة (

  

   القوائم المالية
   ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  مراجعي الحسابات تقرير و



  للتأمين التعاوني أكساشركة 

  )سعوديةمساهمة شركة (
  

   القوائم المالية
   ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  

  

  صفحة  

  

  ٢  الحسابات مراجعيتقرير 

  

  ٤- ٣  قائمة المركز المالي

  

  ٥  عمليات التأمين والفائض المتراكمقائمة 

  

  ٦  لمساهمينا عملياتقائمة 

  

  ٧  للمساهمين ةعمليات الشاملالقائمة 

  

  ٨  المساهمينالتغيرات في حقوق قائمة 

  

  ٩  التأمين عملياتل قائمة التدفقات النقدية

  

  ١٠  للمساهمين قائمة التدفقات النقدية

  

  ٤٣ - ١١  حول القوائم المالية يضاحاتإ

  





















  شركة أكسا للتأمين التعاوني
  )شركة مساهمة سعودية(
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١١ 

  معلومات عامة - ١

  

في المملكة العربية السعودية شركة مساهمة سعودية تأسست ") الشركة(" شركة أكسا للتأمين التعاونيإن 

 هـ الموافق١٤٢٩جمادى الثاني  ٢٧ الصادر بتاريخ ٣٦/مرقم بموجب المرسوم الملكي 

تأسست الشركة بموجب القرار ). الشركة بدايةتاريخ ) (٢٠٠٨يوليو  ١الموافق ( هـ٢٧/٦/١٤٢٩

تاريخ ) (٢٠٠٩يونيو  ٣الموافق (هـ ١٤٣٠جمادى الثاني  ١٠الصادر بتاريخ  ١٩٢/الوزاري رقم ق

بموجب  لدى وزارة التجارة والصناعة ي المملكة العربية السعوديةفتم تسجيل الشركة ). القرار الوزاري

 ١٣الموافق ( هـ١٤٣٠رجب  ٢٠بتاريخ صادر في مدينة الرياض  ١٠١٠٢٧١٢٠٣سجل تجاري رقم 

، المملكة العربية ١١٤٢١، الرياض ٧٥٣. ب. ص: إن عنوان الشركة المسجل هو). ٢٠٠٩ يوليو

  .السعودية

  

التعاوني وكل ما يتعلق بهذه األعمال من إعادة  شركة في مزاولة أعمال التأمينتتمثل األنشطة الرئيسية لل

وعقد تأسيس الشركة واألنظمة األخرى المعمول بها ") النظام("تأمين تحت نظام مراقبة التأمين التعاوني 

 مؤسسة"حصلت الشركة على ترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي . في المملكة العربية السعودية

لمزاولة أعمال التأمين العام والتأمين الصحي وإعادة التأمين في المملكة العربية السعودية بموجب " النقد

). ٢٠١٠يناير  ٢٦الموافق (هـ ١٤٣١صفر  ١١الصادر بتاريخ  ٢٥/٢٠١٠/ن. م. الترخيص رقم ت

بعد  ٢٠١٠ر فبراي ١٨ هـ الموافق ١٤٣١ربيع األول  ٤ بدأت الشركة بمزاولة نشاطات التأمين في

لمنتجات لالحصول على رخصة دائمة بمزاولة أعمال التأمين لمنتجات تأمين معينة وموافقة مؤقتة 

تقوم الشركة حالياً بالحصول على موافقة دائمة لمزاولة أعمال التأمين للمنتجات المتبقية من .  المتبقية

  .لموافقات في وقت الحقتعتقد اإلدارة بأنه سوف يتم الحصول على هذه ا.  الجهات الرسمية

  
) مقفلة. (ب. م. ش) المملكة العربية السعودية(إن الشركة بصدد اقتناء محفظة تأمين من أكسا للتأمين 

إن اقتناء هذه المحفظة وقيمتها يتطلب موافقة المساهمين والجهات النظامية ). أكسا العربية السعودية(
وبناء عليه، فإن صافي النتائج المتعلقة بهذه . ٢٠٠٩ير ينا ١وسوف يكون ذلك سارياً اعتباراً من تاريخ 

  .سيتم أيضاً تحويله إلى الشركة ٢٠٠٩يناير  ١المحفظة بعد تاريخ 

  

  ملخص السياسات المحاسبية الهامة - ٢

  

تم تطبيق هذه السياسات بشكل   .إعداد هذه القوائم الماليةأهم السياسات المحاسبية المطبقة في فيما يلي 

  .ميع السنوات المعروضةمنتظم على ج

  

  أسس اإلعداد ١-٢
  

والمعدلة ووفقاً لمبدأ االستحقاق وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية  المرفقة ماليةالقوائم القامت الشركة بإعداد 

قائمة العمليات وفي قائمة المركز المالي لعمليات التأمين استثمارات متاحة للبيع بالقيمة العادلة بإعادة تقييم 

وعليه لم يكن الغرض من إعداد هذه . المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةوبموجب  مساهمينالشامل ال
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١٢ 

 ةالصادروفقاً للمعايير  القوائم المالية لتتفق مع المبادئ المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية، أي

  .عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

  

تحتفظ الشركة . بحسابات منفصلة لعمليات التأمين وعمليات المساهمينشركة ال، تحتفظ للنظامطبقاً 

يتم تسجيل . التأمين وعمليات المساهمين لجميع الموجودات المتعلقة بعمليات ملكيةالو الفعلية بالحيازة

يتم تحديد أسس توزيع المصروفات من . العائدة لهنشاط في الحسابات  أليوالمصروفات  اإليرادات

  .إدارة الشركةيات المشتركة من قبل اإلدارة ومجلس العمل

  

 :حسب اللوائح الداخلية للشركة، يتم توزيع الفائض الناتج من عمليات التأمين كما يلي
  

  ٪٩٠  المحول إلى عمليات المساهمين

    ٪١٠  المحول إلى فائض عمليات التأمين المتراكمة

  ١٠٠٪  
  
   ومعدلة طبقتها الشركةمعايير جديدة  ٢-٢
  

جد معايير تقارير مالية دولية أو تفسيرات لجنة معايير التقارير الدولية يمكن أن تكون فعالة للمرة ال تو

على القوائم التي يتوقع أن يكون لها تأثير جوهري  ٢٠١١يناير  ١المالية بداية من أو بعد  للسنةاألولى 

  .المالية

  
  عيلها ولم تطبقها الشركة مبكراًولم يتم تف إصدارهاوتعديالت على معايير تم معايير   ١- ٢-٢
  
  سارية على    
  السنوية الفترات     
    أو بعد التي تبدأ في    

  :تعديالت على المعايير
   –) تعديل( ٧المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

    ٢٠١١ يوليو ١    االفصاحات: األدوات المالية   
  

  تطبيق المعايير  –)تعديل( ١المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
  ٢٠١١ يوليو ١    .الدولية إلعداد التقارير المالية ألول مرة   
  

  ٢٠١٣يناير  ١    ضرائب الدخل –) تعديل( ١٢ ليمعيار المحاسبة الدو
  

  ٢٠١٢ يوليو ١    عرض القوائم المالية –) تعديل( ١معيار المحاسبة الدولي 
  

  ٢٠١٣يناير  ١    نهاية الخدمة مكافأة –) تعديل( ١٩معيار المحاسبة الدولي 
  

    ٢٠١٣يناير  ١    المالية األدوات – ٩المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
  

    ٢٠١٣يناير  ١    القوائم المالية الموحدة – ١٠المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
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١٣ 

    ٢٠١٣يناير  ١    كةترتيبات مشتر – ١١المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
  

  اإلفصاح عن حصص في – ١٢المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
    ٢٠١٣يناير  ١    شركات أخرى            

  
    ٢٠١٣يناير  ١    قياس القيمة العادلة – ١٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

  
  ٢٠١٣يناير  ١    )٢٠١١ مراجع(نفصلة قوائم مالية م –) مراجع( ٢٧معيار المحاسبة الدولي 

  
  استثمارات في شركات زميلة  –) مراجع( ٢٨معيار المحاسبة الدولي 

  ٢٠١٣يناير  ١    )٢٠١١ مراجع(مشتركة ومشاريع            
  

عند للشركة من غير المتوقع أن يكون لتطبيق المعايير المذكورة أعاله تأثير جوهري على القوائم المالية 

  .  تطبيقها

  

   تقديرات وافتراضات محاسبية مؤثرة ٣-٢
  

إن إعداد القوائم المالية وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية يتطلب استخدام بعض األحكام والتقديرات 
كما يتطلب األمر أن تمارس اإلدارة حكمها عند تطبيق سياسات الشركة . واالفتراضات المحاسبية الهامة

االفتراضات قد ينشأ عنه تأثير جوهري على القوائم المالية خالل  قديرات اوإن تغيير هذه الت. المحاسبية
تعتقد اإلدارة أن االفتراضات والتقديرات المستخدمة هي مالئمة ومناسبة، . الفترة التي يتم فيها هذا التغير

. ونتائج أعمالهاوأن القوائم المالية للشركة تظهر بعدل، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة 
إن االفتراضات والتقديرات الجوهرية التي قد يكون لها تأثير هام على القوائم المالية مبينة في اإليضاح رقم 

)٣.(  
  
  التقارير القطاعية    ٤-٢

  
تماشياُ مع طريقة إعداد التقارير الداخلية بالشركة، اعتمدت اإلدارة قطاعات التشغيل بالنسبة لنشاطات 

  :ها ومطلوباتها كما هو مبين أدناهالشركة وموجودات
  
  .مدينة ومطلوب من عمليات المساهمين أقساط تأمينال تشمل موجودات القطاعات على  •
  
 .ال تشمل مطلوبات القطاعات على أرصدة دائنة لمعيدي التأمين ومصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى •

  
لمنتجات والخدمات المقدمة ولديها ، تقوم الشركة بتنظيم عمل وحداتها بموجب اإدارة الشركةألغراض 

  :القطاعات التالية التي يمكن التقرير عنها
  
 الحوادث والمسئولية •
  المركبات •
 الممتلكات •
 النقل البحري •
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١٤ 

 الهندسة •
  الصحة  •
  الحماية •

  
  العمالت األجنبية  تحويل ٥-٢
  

ري تحويل كافة يج. للشركة العملة الوظيفيةأيضاً وهي  بالريال السعودي المحاسبيةالشركة سجالتها  تمسك
سعار الصرف السائدة في السـوق أساس أالريال السعودي على  إلى األجنبيةالمعامالت التي تتم بالعمالت 

لتعكس  فيتم تحويلها األجنبيةبالعمالت المسجلة  النقدية ما الموجودات والمطلوباتأ. في تاريخ تلك المعامالت
ترحل جميع الفروقات  .كما في تاريخ قائمة المركز الماليبسعر الصرف السائد ما يعادلها بالريال السعودي 

العمالت األجنبية لم  تحويلإن الفروقات الناتجة عن . المساهمين عملياتقائمة قائمة عمليات التأمين أو  إلى
  .تكن هامة لذلك لم يتم اإلفصاح عنها بشكل منفصل

  

  موجودات مالية ٦-٢
  
  تصنيف  ١- ٦- ٢
  

يحدد .  قروض وذمم مدينة ومتاح للبيع: ا المالية إلى الفئات التاليةتقوم الشركة بتصنيف موجوداته
  .التصنيف من قبل االدارة بقيد مبدئي ويعتمد على الغرض الذي من أجله تم اقتناء االستثمارات

  
  قروض وذمم مدينة  )أ
  

وهي غير مدفوعات ثابتة أو محددة  ولهااألصول المالية  ليست من مشتقاتالقروض والذمم المدينة هي 
 تصنفيهامدرجة في سوق نشطة أخرى غير تلك التي تنوي الشركة بيعها على المدى القصير أو أنه قد 

عن عقود التأمين في هذه الفئة، ويتم مراجعة النخفاض  الناتجة الذمم المدينةوتصنف أيضا . للبيع كمتاح
 .قيمة القروض والذمم المدينة انخفاضالقيمة كجزء من مراجعة 

  
  عتثمارات متاحة للبياس  )ب

  

، والتي يمكن بيعها محدودةلفترة غير  لغرض االحتفاظ بها مالية موجوداتللبيع هي  المتاحةاالستثمارات 
على  تصنيفهاالتغير في أسعار الفائدة وأسعار الصرف أو أسعار األسهم، ويتم  عند لسيولة أول عند الحاجة
  . اقتنائها عندهذا النحو 

  
  والقياساالعتراف    ٢- ٦-٢
  

وهو التاريخ الذي تلتزم فيه الشركة  تقيد عمليات بيع وشراء االستثمارات المتاحة للبيع في تاريخ التعاقد
مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا إليها تكاليف المعامالت تقيد االستثمارات المتاحة للبيع . بشراء أو بيع االستثمار

تقيد القروض والذمم المدينة بالتكاليف المطفأة باستخدام . مة العادلةالحقا بالقي وتقيدالمتعلقة مباشرة بالشراء 
 قائمة العملياتضمن بنود التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع تقيد . طريقة الفائدة الفعلية

في  ينتهي الحق يتم استبعاد الموجودات المالية عندما. للمساهمين والمركز المالي لعمليات التأمين ةالشامل
كافة مخاطر  بنقلالشركة قامت و تحويلها عندأو  االستثمارات المتاحة للبيعمن  استالم التدفقات النقدية
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١٥ 

تقيد التعديالت ، انخفاض قيمتهاأو  عند بيع االستثمارات المتاحة للبيع. لطرف آخر وعوائد الملكية
 ةالشامل العمليات قائمةقائمة عمليات التأمين أو في  يةالملكحقوق  المقيدة في قائمة المتراكمة للقيمة العادلة

المتاحة للبيع  االستثمارات من العمولةتحتسب . "من استثمارات متاحة للبيعوخسائر  كأرباح"للمساهمين 
  . الدخل كجزء من إيرادات أخرى قائمةفي  وتقيدباستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي 

  
  تحديد القيمة العادلة   ٣- ٦-٢
  

إذا لم يكن هناك . الحالية السوقتستند القيم العادلة لالستثمارات المدرجة في أسواق نشطة على أسعار 
المقارنة بعمليات تشمل التي و ،يم، يتم تحديد القيمة العادلة باستخدام أساليب التقيلموجودات ماليةسوق نشط 

، وأساليب التقييم األخرى اضعة للخصمالخ، تحليل التدفقات النقدية مشابهة ذات شروط تعامل اعتيادية
   .في السوق المتعاملينالمستخدمة عادة من قبل 

  
. الدخل قائمةفي  وتقيد باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي المتاحة للبيعالفائدة على األوراق المالية  تحتسب

دخل عندما يتأكد حق الشركة ال قائمةتوزيعات األرباح على أدوات حقوق الملكية المتاحة للبيع في  قيديتم 
 .دخل العموالت هما فيكل من يتم إدراج. في الحصول على دفعات

  
  االنخفاض في الموجودات   ٤- ٦-٢
  
  موجودات مالية مقيدة بالتكلفة المطفأة  )أ(
  

ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة الموجودات  نهاية كل فترة ماليةفي كل  تقيم الشركة
تنخفض قيمة األصل المالي أو مجموعة من األصول المالية . أو مجموعة من الموجودات الماليةالمالية 

وتكبد خسائر انخفاض القيمة فقط إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض القيمة نتيجة واحدة أو أكثر 
ثر على التدفقات أ اله) أحداثأو ( خسارةاألحداث التي وقعت بعد االعتراف األولى لألصل، وأنه حدث من 

المالية التي يمكن تقديرها بشكل  الموجوداتالنقدية المستقبلية التقديرية للموجودات المالية أو مجموعة من 
  .موثوق

  
بصورة  نقص في مبلغ خسارة االنخفاض ويمكن أن يكون االنخفاض متعلقافي فترة الحقة، حدث إذا 

خسارة انخفاض القيمة المعترف بها سابقا من  ، يتم عكسقيد االنخفاضموضوعية إلى حدث وقع بعد 
 .يتم قيد مبلغ العكس في قائمة عمليات التأمين. العالوةخالل تعديل حساب 

  
  استثمارات متاحة للبيع  )ب(
  

ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة بتقييم مركز مالي  قائمةكل في تاريخ تقوم الشركة 
في حالة االستثمار في األسهم المصنفة على أنها . المالية الموجوداتة من الموجودات المالية أو مجموع

المالية اقل من تكلفة هو  لألوراقانخفاض كبير أو لفترات طويلة في القيمة العادلة فإن وجود متاحة للبيع، 
  .خسارة انخفاض القيمة قيدإلى  يؤديدليل موضوعي على انخفاض القيمة مما 

  
والقيمة العادلة الحالية، ناقصا أي خسائر انخفاض القيمة  اكمة كفرق بين تكلفة الشراءتقاس الخسارة المتر

حقوق الملكية وتقيد  يتم ازالتها منالمالية التي سبق االعتراف بها في األرباح أو الخسائر  الموجوداتعلى 
على أنها صنفت ألداة دين القيمة العادلة  زادتإذا في فترة الحقة . عمليات المساهمين/ لتأمين ا في قائمة
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١٦ 

بصورة موضوعية إلى حدث وقع بعد إثبات خسارة االنخفاض في القيمة، هذه الزيادة تتعلق ومتاحة للبيع، 
  .عمليات المساهمين/ التأمين  قائمةيتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة من خالل 

  

  يعادلهنقد وما  ٧-٢
  

واالستثمارات قصيرة األجل عالية السيولة،  لدى البنوكونقد ، بالصندوق نقدعلى نقد وما يماثله ال يتضمن

  .والتي تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ الشراء إن وجدت،

  

  ودائع قصيرة األجل ٨-٢
  

تتألف ودائع قصيرة األجل من ودائع ألجل لدى البنوك ذات فترات استحقاق أقل من سنة وأكثر من ثالثة 

  .أشهر من تاريخ االقتناء
  
 التأمين مدينو  ٩-٢
  

مبدئياً بالقيمة العادلة ويتم قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام  قيد مديونية على حاملي وثائق التأمينيتم 
ديون مشكوك ناقصاً مخصص  )إذا كان الرصيد يستحق بعد فترة تزيد عن سنة( الفائدة الفعلي معدلطريقة 

  . ، إن وجدفي تحصيلها
    

 عقود التأمين ١٠-٢
  

ود التأمين بأنها تلك العقود التي تنطوي على مخاطر تأمين جوهرية عند بداية العقد، أو تلك التي تعرف عق
تعتمد . يكون فيها عند بداية العقد صياغة بمضمون تجاري حيث مستوى مخاطر التأمين قد يكون جوهرياً

  .حتملحجم مخاطر التأمين على كل من احتمال وقوع حادثة مؤمن عليها وحجم تأثيرها الم
  

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

  
 مؤجلة التأمين اكتتاب وثائقتكاليف  ١١-٢

  
اقتناء وتجديد عقود التأمين يتم ب المتعلقةإن العموالت المدفوعة للوسطاء والزيادة في التكاليف المباشرة 

  . على مدى فترات عقود التأمين إطفاء التكاليف الحقاًيتم . "اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة"قيدها كتكاليف 
  
  المطالبات  ١٢-٢

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

تتكون المطالبات من المبالغ . تكبدهاعندما يتم  بها ضمن قائمة عمليات التأمين بطةتعديل الخسارة المرت
  .قائمة المركز الماليتاريخ  تقدم حتىللشركة وتلك التي لم  المقدمةالدائنة المقدرة بخصوص المطالبات 
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١٧ 

تم رصد مخصص استناداً إضافةً إلى ذلك، ي. تها استناداً إلى خبرتها السابقةاتقوم الشركة عادة بتقدير مطالب
 المتكبدة غير المعلن عنهاإلى رأي اإلدارة وخبرة الشركة السابقة بخصوص تكاليف تسوية المطالبات 

والتسويات  المركز المالي قائمة يتم إدراج أي فرق بين المخصصات بتاريخ. قائمة المركز الماليبتاريخ 
  .ةالفترلتلك  قائمة عمليات التأمينالقادمة في  للفترة

  
 إعادة التأمين  ١٣-٢
  

العقود التي تبرمها الشركة مع شركات إعادة التأمين التي بموجبها يتم تعويض الشركة عن الخسائر على 
عقود تصنف كف عقود التأمين ويالعقود التي تصدرها الشركة والتي تلبي متطلبات تصنمن واحد أو أكثر 
إن عقود التأمين التي . كموجودات ماليةتطلبات وتصنف العقود التي ال تستوفي هذه الم. إعادة التأمين

يتم إدراجها مع عقود ) إعادة تأمين داخل(مؤمن آخر  تبرمها الشركة التي يكون بموجبها حامل العقد
  .التأمين

  
وتتكون . إعادة التأمين كموجودات أبرمتحق للشركة بموجب عقود إعادة التأمين التي تالفوائد التي  تقيد

طويلة المستحقة من شركات إعادة التأمين، وكذلك المستحقات  ن أرصدة قصيرة األجلم الموجوداتهذه 
، إن وجدت، التي تعتمد على المطالبات المتوقعة والمنافع الناشئة عن عقود التأمين إعادة التأمين األجل

مع المبالغ  مبانتظامعيدي التأمين أو مستحقة إلى القابلة لالسترداد من  المبالغويتم قياس . ذات الصلة
مطلوبات إعادة إن . المرتبطة بعقود التأمين وإعادة التأمين وفقا لشروط كل عقد من عقود إعادة التأمين

هي في المقام األول أقساط التأمين المستحقة الدفع للحصول على عقود إعادة التأمين ويتم  التأمين
 .االعتراف بها كمصروف عند استحقاقها

  
 معيدي التأمين موجوداتمدى توفر دليل على تعرض  تقرير مالي بتقييمل تقوم الشركة بتاريخ ك

عند وجود دليل على االنخفاض في القيمة، تقوم الشركة بإعداد تقدير للمبلغ الممكن و الالنخفاض في قيمته
األصل على  القابلة لالسترداد، يتم اعتبار لهذه الذمم المدينة قيمتهاعندما تتجاوز القيمة الدفترية . استرداده

  . القابلة لالسترداد القيمةإلى  تخفيض قيمتهأنه تعرض لالنخفاض في قيمته ويتم 
  

  اختبار كفاية المطلوبات ١٤-٢
  

تقوم الشركة، بتاريخ كل قائمة مركز مالي، بإجراء تقييم لمدى كفاية مطلوبات التأمين باستخدام التقديرات 
وإذا ما أظهر التقييم بأن القيمة الدفترية لمطلوبات التأمين . مينالحالية للتدفقات المالية المستقبلية لعقود التأ

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

  
 قيد اإليرادات  ١٥-٢
  
  والعموالت قيد اإليرادات من أقساط التأمين)  أ(
  

جزء من األقساط والعموالت اليتم تسجيل  .التأمينمخاطر  بدءالعموالت عند واألقساط  إجمالي قيديتم 
 كما يتم تأجيلها تمشياً مع ،على التوالي ،عموالت غير مكتسبةوأقساط كفي المستقبل  اكتسابهاالتي سيتم 

  .بند التغطية في الوثيقة ذات العالقة
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١٨ 

كما لو تم اعتبار المكتسبة من عقود إعادة التأمين، إن وجدت، كإيرادات بنفس الطريقة يتم قيد األقساط 
  .أقساط تأمينك أقساط إعادة التأمين

  
  إيرادات من العموالت)  ب(
  

 العمولةالعموالت من الودائع قصيرة األجل على أساس زمني باستخدام طريقة معدل  إيرادات قيديتم 
  .الفعلي

  
  يعات األرباحتوزإيرادات )  ج(
  

  .توزيعات لألرباح استالمحق  ينشأمن توزيعات األرباح عندما  إيراد قيديتم 
  
 ذمم دائنة ومستحقات ١٦-٢
  

 إلىتقيد مبالغ المطلوبات التي سيتم سدادها مقابل بضائع وخدمات مستلمة سواء تم تقديم فواتير بها 

  .الشركة أو ال

  

 ذمم دائنة ١٧-٢
  

تقيد .  الفعلييمة العادلة ثم تقاس بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الذمم الدائنة مبدئياً بالقتقيد 

  .فواتير للشركة أم البها المطلوبات للمبالغ التي يتم دفعها والخدمات المقدمة، سواء صدر 

  

  للموظفينمكافأة نهاية الخدمة  ١٨-٢
  

على حساب  وتقيدالسعودي العمل والعمال  يتم قيد استحقاق مكافأة نهاية الخدمة للموظفين بموجب شروط نظام  
يتم احتساب مبلغ المخصص على أساس القيمة الحالية لالمتيازات المكتسبة التي تحق للموظف فيما لو  .الدخل

يتم دفع المبالغ المستحقة عند انتهاء خدمات الموظفين . ترك الموظف عمله كما في تاريخ قائمة المركز المالي
دالتهم األخيرة وعدد سنوات خدماتهم المتراكمة، كما هو موضح في الشروط المبينة في على أساس رواتبهم وب

  .المملكة العربية السعوديةالعمل والعمال في أنظمة 

  

 قيد األدوات المالية عدم تحقق ١٩-٢
  

على الحقوق التعاقدية التي تشمل األدوات  سيطرة يعود للشركة الأداة مالية عندما تحقق  عدميحدث 

تم تمريرها من خالل  أداةإلى  تعودالتدفقات النقدية التي  جميع، أو األداةعندما يتم بيع  وكذلك، المالية

 .طرف ثالث مستقل
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١٩ 

 مقايضة  ٢٠-٢

  

فقط عند  قائمة المركز الماليتتم مقايضة الموجودات والمطلوبات المالية ويتم إدراج صافي المبلغ في 

لغ المحتسبة وعند توفر نية للتسوية على أساس الصافي، أو للتطبيق لمقايضة المبا قانوني قابلوجود حق 

قائمة العمليات ال تتم مقايضة الدخل والمصروف في . تحقيق الموجودات وتسوية المطلوب في نفس الوقت

إال إذا كانت المعايير والتفسيرات المحاسبية تقتضي أو تجيز القيام  والفائض المتراكم وعمليات المساهمين

 . بذلك

  
  كاة الشرعية وضريبة الدخلالز ٢١-٢
  

 إلىتخضع الشركة لفريضة الزكاة الشرعية بالنسبة  ،")المصلحة(" ظمة مصلحة الزكاة والدخلألن اًوفق
الزكاة مخصص حمل ي .المساهمين غير السعوديين إلىولضريبة الدخـل بالنسبة  السعوديين المساهمين

مبالغ اإلضافية التي تستحق بموجب التم قيد ي. عمليات المساهمين الشاملعلى قائمة  وضريبة الدخل
  .التسويات النهائية، إن وجدت، عندما يتم تحديدها

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

لك وفقاً لنظام ضريبة األجانب وذ للمساهمينأرباح موزعة  بما في ذلك توزيعات المملكة العربية السعودية
والتي دفعت  ،تم قيد ضريبة الدخل التي يتم استقطاعها من بعض األطراف غير المقيمة .الدخل السعودي

  .كمصروف ،من قبل الشركة نيابة عن هذه األطراف ولن يتم استردادها
  
  مصاريف ما قبل التأسيس ٢٢-٢
  

، ما لم بعد التأسيس للفترة المالية األولى المساهمين عملياتقائمة  ضمنيتم قيد مصاريف ما قبل التأسيس 

يتم اطفاؤها باستخدام طريقة  حال وجود منافع مستقبلية لها،وفي  .هذه المصروفات منافع مستقبليةلتكن 

  .خمس سنوات أو الفترات المقدرة لتلك المنافع، أيهما أقصر إلىالقسط الثابت على مدى ثالث 
  
  تكاليف االكتتاب العام ٢٣-٢
  

  .على حقوق المساهمينللشركة االكتتاب العام  التي تم تكبدها عند إصدار يفالتكالتقيد 
  
 عمليات التأمينمن  فائض ٢٤-٢
  

الصادرة من مؤسسة النقد ") النظام("للتأمين التعاوني طبقاً للمتطلبات الخاصة بتطبيق القواعد المنظمة 
 المساهمين دخليلها إلى قائمة ٪ من صافي الفائض من عمليات التأمين يتم تحو٩٠العربي السعودي، فإن 

ويتم اإلفصاح عن الفائض  على حملة الوثائق من صافي الفائض٪ ١٠، ويتم توزيع نسبة الـ الشامل
  ."الفائض المتراكم من عمليات التأمين"الموزع لحملة الوثائق ضمن 
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٢٠ 

  العمليات الموسمية ٢٥-٢
  

  .ال يوجد تغيرات موسمية تؤثر في عمليات التأمين  

  
  ت واالفتراضات المحاسبية الهامةالتقديرا - ٣

 
 تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات في السنة المالية القادمةوافتراضات  تقديراتبإجراء الشركة تقوم 
خطر كبير إن التقديرات واالفتراضات التي لها . فعليةالنتائج تتساوى مع البحكم تعريفها نادرا ما  والتي

  .حالية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة موضحة أدناهعلى القيمة ال في إحداث تعديل
  

  المطلوبات الناتجة عن مطالبات بموجب عقود التأمين
الناشئة من المطالبات  الوثائقإلى حد كبير في تقدير المبالغ المستحقة لحملة  استخدام حكم اإلدارةينبغي 

 بالضرورة إلى وضع افتراضات هامة حول عوامل متعددةتستند هذه التقديرات . التأمين وثائقبموجب 

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

  
بتاريخ قائمة المركز  والمدرجةنبغي إعداد تقديرات لكل من التكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات وبالتحديد، ي

إن األسلوب . بتاريخ قائمة المركز المالي غير المدرجةالمالي وللتكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات المتكبدة 
هو  المدرجةوللمطالبات المتكبدة غير  رجةالمدالرئيسي المتبع من قبل اإلدارة في تقدير التكلفة للمطالبات 

  .اتجاهات تسوية المطالبات المستقبليةب للتنبأاستخدام االتجاهات السابقة لتسوية المطالبات 
  

تقوم جهات . يتم تقدير المطالبات التي تتطلب قراراً قضائياً أو تحكيمياً، إن وجدت، لكل حالة على حدة
تقوم اإلدارة بمراجعة المخصصات المتعلقة . البات المتعلقة بالممتلكاتمستقلة لتسوية المخاطر بتقدير المط

  .بالمطالبات المتكبدة، والمطالبات المتكبدة ولكن لم يبلغ عنها، على أساس ربع سنوي
  

  :قيمة أقساط التأمين المدينة انخفاض
  مدينةأقساط تأمين 

المحتمل من غير  يكونعندما  ، إن وجد،ينةالمد األقساطمن  للمبالغ المحتمل عدم تحصيلهايتم وضع تقدير 
لكل مبلغ من يتم إعداد هذا التقدير . التأمين األصلية لوثيقةلشروط لتحصيل كامل مبلغ المديونية طبقاً 

التي تأخر تحصيلها، فيتم تقييمها بشكل الجوهرية أما بالنسبة للمبالغ غير . المبالغ الجوهرية كالً على حده
  .والخبرة السابقة للشركة في تحصيلهافترة تأخر السداد لوفقاً لها خصص م تقديرويتم  اجمالي

  
  االستثمارات المتاحة للبيع

يتم االنخفاض في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع عندما يكون هذا االنخفاض في القيمة العادلة 
آخر للداللة على مثل  يل موضوععن التكلفة جوهرياً أو لفترة زمنية مستمرة أو عندما يكون هناك دلي

يتطلب قدراً " االنخفاض المستمر"في القيمة العادلة أو " الجوهري"إن تحديد االنخفاض .  هذه الخسارة
تقوم الشركة بتقييم عوامل أخرى ، بما في ذلك  باإلضافة إلى ذلك، .كبيراً من االجتهاد واألحكام التقديرية

والتدفقات النقدية المستقبلية وعوامل الخصم  المدرجةستثمارات التقلبات العادية في سعر السهم لال
  .المدرجةلالستثمارات غير 

  



  شركة أكسا للتأمين التعاوني
  )شركة مساهمة سعودية(

  
  إيضاحات حول القوائم المالية 

   ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

  
  

٢١ 

  نقد وما يعادله - ٤
             ٢٠١٠          ١٢٠١    

  
  :عمليات التأمين
  -       ٨,٦٣١      نقد لدى البنك
    -       ٧٦,٠٦٧      ودائع ألجل

    -       ٨٤,٦٩٨      المجموع

  
  :عمليات المساهمين

  ٣٤    ٢٢,٧٥٠      نقد لدى البنك
    ١٠٦,٨٤٣    ١٠٧,١٣٠      ودائع ألجل

    ١٠٦,٨٧٧    ١٢٩,٨٨٠      المجموع
  

  .تمثل الودائع أعاله ودائع ألجل ذات تواريخ استحقاق أصلية أقل من ثالثة أشهر
  

  ودائع قصيرة األجل - ٥
  

ودائع ألجل ذات استحقاق اصلي أقل من  ٢٠١٠و  ٢٠١١ديسمبر  ٣١تمثل ودائع قصيرة األجل كما في 
  .ة ولكن أكثر من ثالثة أشهرسن
  

  

  الصافي -مدينة  أقساط تأمين - ٦
             ٢٠٠٩          ١٢٠١    

  
    ٤٠,٤٥٧        ٣٨,٨٢٩      مدينو حملة وثائق التأمين

    ٨٧,٧٣٥      ٧٥,٨١١      ذمم مدينة من وسطاء التأمين
  -         ٦,٠٩١      ذمم مدينة من معيدي التأمين

    ١٦٢      ٣,٧٤٧      )١١إيضاح ( ذمم مدينة من أطراف ذات عالقة
        ١٢٨,٣٥٤      ١٢٤,٤٧٨    

    )٤١٦,٦(    )١٦,٨٦٣(    مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
    ٩٣٨,١٢١      ١٠٧,٦١٥      المجموع

  

  

  

  

  

  

  

  



  شركة أكسا للتأمين التعاوني
  )شركة مساهمة سعودية(

  
  إيضاحات حول القوائم المالية 

   ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

  
  

٢٢ 

  :مخصص ديون مشكوك في تحصيلهافيما يلي حركة 

  
  يونيو ٣الفترة من             

  ٣١حتى  ٢٠٠٩    السنة المنتهية في      

    ٢٠١٠ديسمبر   ٢٠١١ديسمبر  ٣١      

  
  -       ٦,٤١٦    الفترة/ بداية السنة الرصيد كما في 

    ٦,٤١٦    ١٠,٤٤٧    للسنةالمحمل 
    ٦,٤١٦    ١٦,٨٦٣    الفترة/  نهاية السنةالرصيد كما في 

  

  .تتألف الذمم المدينة من عدد كبير من العمالء والوسطاء وشركات تأمين داخل المملكة العربية السعودية

  

  :أعمار الذمم المدينة كما يلي

  
    لم تستحق بعد    

    استحقت ولكن لم تخفض       ولم تخفض  المجموع  

  أكثر من  ٣٦٠ -١٨١  ١٨٠- ٩١        

    يوم ٣٦٠             يوم        يوم        

  

    ٧,٤٠٢  ١٩,٥٦٩  ٤٢,٧٥٦    ٥٤,٧٥١  ١٢٤,٤٧٨  ٢٠١١ديسمبر  ٣١

  

    -    ٢٨٧,١٦  ٦٢٨,١٥    ٤٣٩,٩٦  ٣٥٤,١٢٨  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١

  
مة انخفاض الذمم المدينة في تاريخ كل قائمة مركز مالي وذلك بموجب سياسة تقوم اإلدارة بتقييم وقيد قي

  .الشركة المحاسبية

  

  استثمار متاح للبيع - ٧
  

  ٢٠١١ديسمبر  ٣١كما في وللسنة المنتهية في 

  
              
  عمليات المساهمين    عمليات التأمين          

  
  ٧,٠٠٠      -         ٢٠١١يناير  ١الرصيد كما في 

   ٤٠,٨٧٧      -         من طرف ذي عالقة تحويالت/ مشتريات 
    )٣٥,٣٢٣(    ٣٥,٣٢٣      تحويل من عمليات المساهمين إلى عمليات التأمين

    ٣٩٤      )٤٨٣(    ربح غير محقق) خسارة(
    ١٢,٩٤٨      ٣٤,٨٤٠       ٢٠١١ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 

  



  شركة أكسا للتأمين التعاوني
  )شركة مساهمة سعودية(

  
  إيضاحات حول القوائم المالية 

   ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

  
  

٢٣ 

  

 ٢٠١٠ديسمبر  ٣١كما في وللسنة المنتهية في 

  
              
  عمليات المساهمين    عمليات التأمين          

  
  -         -         ٢٠٠٩يونيو  ٣الرصيد كما في 

     ٧,٠٠٠      -         تحويالت من طرف ذي عالقة/ مشتريات 
    ٧,٠٠٠      -          ٠٢٠١ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 

  

وتمثل استثمارات في سندات صكوك مدرجة والمتاجر بها في سوق المال وبعض األوراق المالية 

  .سعودية مختلفة مدرجة ومتاجر بها في سوق المال الصادرة عن شركات

  

  حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة - ٨
  

شهراً من تاريخ قائمة المركز  ١٢من المتوقع استالم جميع المبالغ المستحقة من معيدي التأمين خالل 
 .  المالي

  

بة، دخل من أقساط غير مؤجلة، دخل من عموالت غير مكتساكتتاب وثائق تأمين الحركة في تكاليف  - ٩

 :مكتسبة ومطالبات قائمة

  

  مؤجلة اكتتاب وثائق تأمينتكاليف   - أ 
  

  يونيو  ٣للفترة من     السنة المنتهية في        
    ٣١حتى  ٢٠٠٩    ديسمبر ٣١        
    ٢٠١٠ديسمبر     ١٢٠١              

  
    -         ١٥,٨٠٤      بداية السنةالرصيد كما في 

    ٣١,٣٩٧      ٣٣,٩٧٥      السنةالمتكبد خالل 
    )٥٩٣,١٥(    )٣٧,٩٤٠(    السنةالمطفأ خالل 

   ٨٠٤,١٥      ١١,٨٣٩      نهاية السنةالرصيد كما في 

  

  

  

  

  

  

    



  شركة أكسا للتأمين التعاوني
  )شركة مساهمة سعودية(

  
  إيضاحات حول القوائم المالية 

   ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

  
  

٢٤ 

  دخل من عموالت غير مكتسبة  - ب
  

  يونيو  ٣للفترة من     السنة المنتهية في        
    ٣١حتى  ٢٠٠٩    ديسمبر ٣١        
    ١٠٢٠ديسمبر     ١٢٠١              

  
    -         ٣,٠٧٤      الرصيد كما في بداية السنة

    ٦,٤٣٩      ٩,٨٣٠      خالل السنةعمولة مستلمة 
    )٣٦٥,٣(    )٩,٧٨٤(    خالل السنةعمولة مكتسبة 

   ٠٧٤,٣      ٣,١٢٠      الرصيد كما في نهاية السنة

  

  دخل من أقساط غير مكتسبة  - ج 
  

  يونيو  ٣للفترة من     السنة المنتهية في        
    ٣١حتى  ٢٠٠٩    ديسمبر ٣١        
    ١٠٢٠ديسمبر     ١٢٠١              

    -         ١٧٦,٤٠١      الرصيد كما في بداية السنة
    ٢٨٨,٩٠٦      ٣٥٠,٨٩٠      خالل السنة المكتتبة األقساطصافي 

    )٨٧٣,١٢٧(    )٣٦٠,٦٧١(    خالل السنة صافي األقساط المكتسبة
    ١٦١,٠٣٣      ١٦٦,٦٢٠      تغير في أقساط غير مكتسبة

  حصة معيدي التأمين من األقساط : ناقصا
    -         )١٥,٣٦٨(    )افتتاحي( غير المكتسبة       

  حصة معيدي التأمين من األقساط : يضاف
    ١٥,٣٦٨      ٢١,٧٧١      )إغالقي(غير المكتسبة        

   ٤٠١,١٧٦      ١٧٣,٠٢٣      الرصيد كما في نهاية السنة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  شركة أكسا للتأمين التعاوني
  )شركة مساهمة سعودية(

  
  إيضاحات حول القوائم المالية 

   ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

  
  

٢٥ 

  مطالبات قائمة  -د 

  

  ٢٠١١ديسمبر  ٣١السنة المنتهية في 

  

    

  اإلجمالي

ب من معيدي مطلو

  التأمين

  

  الصافي

        

  ٣٥,٢٧٤   )٥٩(  ٣٥,٣٣٣   الرصيد كما في بداية السنة

  ٦,٩٩١   -   ٦,٩٩١   تكبدت ولم يبلغ عنها

  )٢٣٧,٦٢٧(  ١٦,٣٦٦   )٢٥٣,٩٩٣(  مطالبات دفعت خالل السنة

  ٢٨٤,٨٥٢   )٨٧,٦٨٧(  ٣٧٢,٥٣٩   مطالبات تكبدت خالل السنة

  ٨٩,٤٩٠   )٧١,٣٨٠(  ١٦٠,٨٧٠   الرصيد كما في نهاية السنة

        

  ٥٦,١٧٥   )١٧,٣٨٠(  ١٢٧,٥٥٥   مطالبات قائمة كما في نهاية السنة

  ٣٣,٣١٥   -   ٣٣,٣١٥   تكبدت ولم يبلغ عنها

  ٨٩,٤٩٠   )٧١,٣٨٠(  ١٦٠,٨٧٠   الرصيد كما في نهاية السنة

  

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١حتى  ٢٠٠٩يونيو  ٣الفترة من 

  

    

  اإلجمالي

مطلوب من معيدي 

  نالتأمي

  

  الصافي

        

  -    -    -    الفترةالرصيد كما في بداية 

  -    -    -    تكبدت ولم يبلغ عنها

  )٤٥,٠٥٨(  ١٠   )٤٥,٠٦٨(  الفترةمطالبات دفعت خالل 

  ٨٧,٣٢٣   )٦٩(  ٨٧,٣٩٢   الفترةمطالبات تكبدت خالل 

  ٤٢,٢٦٥   )٥٩(  ٤٢,٣٢٤   الفترةالرصيد كما في نهاية 

        

  ٣٥,٣٣٣   -    ٣٥,٣٣٣   الفترةاية مطالبات قائمة كما في نه

  ٦,٩٣٢   )٥٩(  ٦,٩٩١   تكبدت ولم يبلغ عنها

  ٤٢,٢٦٥   )٥٩(  ٤٢,٣٢٤   الفترةالرصيد كما في نهاية 

  

  

  

  



  شركة أكسا للتأمين التعاوني
  )شركة مساهمة سعودية(

  
  إيضاحات حول القوائم المالية 

   ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

  
  

٢٦ 

 وديعة نظامية - ١٠
  

٪ من رأس المال المدفوع في  ١٠ال تقل عن  يتعين على الشركة االحتفاظ بوديعة نظامية، لنظاملوفقا 
مؤسسة النقد العربي من قبل  بنك يعينالترخيص في  صول الشركة علىحغضون ثالثة أشهر من تاريخ 

وقد تم إعالم مؤسسة النقد العربي السعودي بهذا  ٢٠١٠ عاملقد تم إيداع هذه الوديعة خالل . السعودي
بموافقة مؤسسة النقد العربي فقط يتم االحتفاظ بالوديعة النظامية لدى بنك سعودي ويمكن سحبها .  اإليداع

  .عوديالس

  

  معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة - ١١

    
  معامالت مع أطراف ذات عالقة   ) أ

  
   ٣٠للفترة من      السنة المنتهية في      
  حتى ٢٠٠٩يونيو      ديسمبر ٣١        
    ١٠٢٠ديسمبر  ٣١    ١٢٠١          

  
    ٩,٢١٠      ١١,٩٢٠      أقساط مكتتبة يإجمال  
  ٣,٣٣٠      ١,٦٠٤      مطالبات مسددة  
    ١٣,٣٩١      ٣٧,٦٤٩      سندةإعادة تأمين م  
    ٣٥٨      ٣,٢٤٧      عموالت إعادة تأمين  
    ٢,٥٧١      ١,٤٦٧      مصاريف حملت من قبل أطراف ذات عالقة  
    ٧٧      ١١١      مكافأة اإلدارة  
  ١,٤٣٥      ٤,١٦٤      كبار موظفي اإلدارة  
  -         ٣٥,٣٢٣    استثمارات متاحة للبيع محولة من طرف ذي عالقة  
  -         ١٣,٨٤٦    محولة من طرف ذي عالقة نهاية الخدمة’ مكافا  

  
   أطراف ذات عالقةأرصدة مع   ) ب

  
 :أرصدة مع أطراف ذات عالقة مختلفة تتعلق بعمليات التأمين )١(
  

           ١٠٢٠          ١٢٠١    
 

    ١٦٢    ١,٩٧٧    مدينو التأمين
    ٩,٠٩١    ٥,٢١١    أرصدة مستحقة لمعيدي التأمين

  
 ذمم مدينة من طرف ذي عالقة )٢(
  

من أكسا العربية  مطلوبمن مبلغ  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١مدينة من طرف ذي عالقة كما في  تتمثل ذمة
  .السعودية

  
  



  شركة أكسا للتأمين التعاوني
  )شركة مساهمة سعودية(

  
  إيضاحات حول القوائم المالية 

   ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

  
  

٢٧ 

  
 طرف ذي عالقة مطلوب إلى )٣(
  

، من مبالغ مطلوبة إلى أكسا العربية ٢٠١١ديسمبر  ٣١يتمثل مطلوب إلى طرف ذي عالقة كما في 
  .السعودية

  
 فائض متراكم عمليات التأمين - ١٢

  
حساب يتم تحويلها إلى  لكل سنة ٪ من فائض عمليات التأمين٩٠، فإن بالنظامصة لمتطلبات الخاوفقاً ل

 ٠,١٤٥ – ٢٠١٠( ٢٠١١ديسمبر  ٣١ للسنة المنتهية فيالتحويل هذا  لم يتم .الدخل الشامل للمساهمين
  .نظراً للعجز من عمليات التأمين )مليون ريال سعودي

  

  ضريبة الدخلوالشرعية الزكاة أمور تتعلق ب - ١٣
  

  :نات الوعاء الزكويمكو  ) أ(
  

           ١٠٢٠          ١٢٠١    
  

    ٢٠٠,٠٠٠      ٢٠٠,٠٠٠      رأس المال
    ١١,٢٠٩      )٥,٠٢٦(    الربح المعدل) الخسارة(صافي 

    )٠٠٠,٧(    )١٩,٠١٤(  عجز متراكم، مخصصات وأخرى كما في بداية السنة
    ٢٠٩,٢٠٤      ١٧٥,٩٦٠      الوعاء الزكوي التقريبي

  

المعدل، أيهما أكبر المنسوبة إلى  بالمائة من الوعاء الزكوي أو الربح الصافي ٢,٥تستحق الزكاة بواقع 

٪ من الربح الصافي المعدل المنسوب ٢٠تستحق ضريبة الدخل بواقع .  في الشركة الشركاء السعوديين

  .في الشركة الشركاء األجانبإلى 

  

 :مخصص الزكاة وضريبة الدخل  ) ب(

  

  .بالشركة وعاء الزكوي التقريبي العائد للمساهمين السعوديين٪ من ال٢,٥تم قيد مخصص الزكاة بواقع 
  

ال يوجد  .نظراً للخسارة الصافية للسنة ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في قيد مخصص الضريبة  لم يتم

  .٢٠١٠و  ٢٠١١ديسمبر  ٣١كما في  هامة ضريبية مؤجلةمطلوبات / موجودات 
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  إيضاحات حول القوائم المالية 
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  )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

  
  

٢٨ 

  :الدخل فيما يلي حركة مخصص الزكاة وضريبة  
  

        ١٠٢٠           ١٢٠١    
        المجموع    ضريبة دخل    زكاة     

  
  -         ٣,٦٢٢      ١,٠٦٢      ٢,٥٦٠    الفترة/ بداية السنة في الرصيد كما   
  )٢٠٢(    )٣,٨٠٥(    )١,٠٦٢(    )٢,٧٤٣(  المسدد  
  -         -      -      -    عكس مخصص  
    ٣,٨٢٤      ٢,٩٨٦      -      ٩٨٦,٢   للفترة/ مخصص للسنة   
    ٣,٦٢٢      ٢,٨٠٣      -      ٨٠٣,٢   الفترة/ السنة  نهايةا في الرصيد كم  

  
  وضريبة الدخل الشرعية الزكاةشهادات وضع )  ج(

  

ديسمبر  ٣١حتى ) تاريخ القرار الوزاري( ٢٠٠٩يونيو  ٣للفترة من  استلمت الشركة الشهادات النهائية

  .٢٠١٠ر ديسمب ٣١مقيدة للسنة المنتهية في على شهادة من المصلحة وحصلت  ٢٠٠٩

  

  رأس المال - ١٤
           ١٠٢٠          ١٢٠١    

  المخصص، المصدر والمدفوع بالكاملالمصرح به و
    ٠٠٠,٢٠٠    ٠٠٠,٢٠٠  ريال سعودي لكل سهم ١٠سهم بقيمة  ٠٠٠,٠٠٠,٢٠

  

  دخل من عموالت - ١٥
  

  :عمليات التأمين
   ٣للفترة من      السنة المنتهية في      
  حتى ٢٠٠٩يونيو      ديسمبر ٣١        
    ٢٠١٠ديسمبر  ٣١    ١٢٠١      حإيضا    

  
  -       ١٨٤    ٧  متاح للبيع اتاستثمار

    -       ٨٢٤    ٥و٤  وودائع قصيرة األجل ودائع ألجل
        ١,٠٠٨       -    

  :عمليات المساهمين
  

  ٢٣    ٤    ٧  متاح للبيع اتاستثمار
    ٦,٥٦٨    ١,٢٨٠    ٥و٤  ودائع ألجل وودائع قصيرة األجل

        ٦,٥٩١    ١,٢٨٤    
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٢٩ 

  مية وإدارية مصاريف عمو - ١٦
  

  :عمليات التأمين
   ٣للفترة من      السنة المنتهية في      
  حتى ٢٠٠٩يونيو      ديسمبر ٣١        
    ١٠٢٠ديسمبر  ٣١    ١٢٠١      إيضاح    

  
    ١١,٩٥٠    ٣٨,٢٧٧      تكاليف الموظفين

    ٣,٠٨٧    ٩,١٨٨      أتعاب قانونية ومهنية
    ٦,٤١٦    ١٠,٤٤٧      مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

    ١,٤٥٠    ٢,٤٢٥      لمعلوماتتقنية ا
    ٩٦٨,٣    ٨,٥٢٠    )أ(١١  أخرى
        ٨٧١,٢٦    ٦٨,٨٥٧    

  
  :عمليات المساهمين

    ٥٧٤    -         أتعاب مهنية
    ٧٧    ١٣٨      ومصاريف أخرى مكافأة اإلدارة

        ٦٥١    ١٣٨    

  
  

  تكاليف االكتتاب العام - ١٧
  

   ٣للفترة من      السنة المنتهية في      
  حتى ٢٠٠٩يونيو      ديسمبر ٣١        
    ١٠٢٠ديسمبر  ٣١    ١٢٠١          

  
    ٤,١٧٦    -         ونفقات تحقق أتعاب استشارية

    ١,١٥٠    -         أتعاب المتعهد الرئيسي لالكتتاب واإلصدار
    ٢١٢    -         أخرى
           -    ٥٣٨,٥    
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٣٠ 

  

  مصاريف ما قبل التأسيس - ١٨
  

   ٣للفترة من      السنة المنتهية في      
  حتى ٢٠٠٩يونيو      ديسمبر ٣١        
    ١٠٢٠ديسمبر  ٣١    ١٢٠١          

  
    ٦٣٦    -         أتعاب استشارية

    ٥٠٩    -         رسوم تداول
    ٦٨٤    -         ترويج أعمال

    ٢٠٨    -         أخرى
           -    ٠٣٧,٢    

  
  احتياطي قانوني - ١٩

  
ياطي القانوني أرباحها السنوية إلى االحت٪ من ٢٠عن  يقل يتعين على الشركة تحويل ما ال، للنظام وفقاً

ديسمبر  ٣١ للسنة المنتهية فيلم يتم هذا التحويل .  ٪ من رأس مال الشركة١٠٠حتى يبلغ هذا االحتياطي 
  .للخسارة الصافية للسنةنظراً  ٢٠١١

  
  إدارة المخاطر - ٢٠

  
  المخاطرحوكمة   ١-٢٠
  

مقررة التي تتمثل حوكمة المخاطر الخاصة بالشركة في مجموعة من السياسات والوسائل الرقابية ال
تتركز فلسفة الشركة في قبول .  تستخدم الهيكل التنظيمي الحالي لتحقيق األهداف االستراتيجية للشركة

المخاطر المرغوب بها والمعروفة والتي تتوافق مع الخطة االستراتيجية المتعلقة بإدارة وقبول المخاطر 
  . تمان والسيولة والسوق والعملياتتتعرض الشركة لمخاطر االئ.  والمعتمدة من قبل مجلس اإلدارة

  
  الهيكل التنظيمي إلدارة المخاطر

  مجلس اإلدارة
إن مجلس اإلدارة هو الجهة العليا المسؤولة عن حوكمة المخاطر حيث يقوم بتقديم التوجيه واعتماد 

  .االستراتيجيات والسياسات لتحقيق األهداف المحددة للشركة
  
  

  داخليلجنة المراجعة وإدارة التدقيق ال
تقوم إدارة التدقيق الداخلي . سنوياًتقوم إدارة التدقيق الداخلي بمهام تقييم المخاطر مع إدارة الشركة العليا 

بهذه اإلجراءات من خالل القيام بعمليات تدقيق  الشركةكذلك بفحص كفاية اإلجراءات ومدى التزام 
  .ى لجنة المراجعة وبشكل مباشروتفتيش اعتيادية، ومن ثم يتم رفع أية مالحظات أو توصيات إل
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٣١ 

  لجنة إدارة المخاطر
أنشأت لجنة المراجعة في الشركة لجنة إلدارة المخاطر تقوم باالشراف على عمل إدارة المخاطر في 

في اطار عمل أنشأه مجلس تعمل اللجنة .  الشركة وتقدم تقريرها إلى لجنة المراجعة على أساس دوري
  .اإلدارة

  
  اإلدارة العليا

تبر اإلدارة العليا مسئولة عن مهام األنشطة التشغيلية للشركة ومتابعتها بشكل يومي بهدف التأكد من تع
  .تحقيق األهداف اإلستراتيجية للشركة وذلك ضمن اإلطار العام لمستوى المخاطر المعتمد من قبل الشركة

  
  .ارة تتلخص أدناهمن قبل اإلد تخفيفهاإن أهم أنواع المخاطر التي تتعرض لها الشركة وطرق 

  
  مخاطر التأمين  ٢-٢٠

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

، والمنافع الفعلية المدفوعة وحساسيتهاوتتأثر هذه بمدى تكرار حصول المطالبات . المتوقع لهاتوقيتها عن 
يتمثل هدف الشركة بناء على ذلك في التأكد من توفر . يلة األجللمطالبات طوالالحق لتطور الو

  . احتياطيات كافية لتغطية هذه االلتزامات
  

يتم أيضاً تحسين . محفظة كبيرة من عقود التأمينلالوارد أعاله من خالل التنويع  للخطرالتعرض  تقليليتم 
وإدارة المطالبات  اتيجيات االكتتاب بعنايةتنوع المخاطر من خالل اختيار وتنفيذ اإلرشادات الخاصة باستر

  . وكذلك استخدام ترتيبات إعادة التأمينلالحتياطيات  ربع سنويةبشكل مقنن ومراجعة 
  

   الحوادث والمسؤولية والمركبات   ٣-٢٠
  

  الحوادث والمسؤولية
األعمال وتأمين إن فئة الحوادث تشتمل على التأمين الشخصي والتأمين على األموال وتأمين لكافة مخاطر 

إن تأمين المسؤولية يشتمل على المسؤولية تجاه كافة األطراف األخرى عموماً . السفر بغرض العمل
ومسؤولية المنتج ومسؤولية صاحب العمل عن تعويض العمال الناجمة عن اإلهمال خالل سير األعمال 

  .التجارية
  

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

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

  
 المركبات، فإن المخاطر الرئيسية هي المطالبات بخصـوص الوفـاة  و الحوادث والمسؤولية لوثائقبالنسبة   

يوجد لدى الشركة إجراءات لقبول المخاطر موضوعة . واإلصابات الجسدية واستبدال أو إصالح المركبات
وطبيعـة المركبـة إلدارة   وخبرة السائق بشكل جيد استناداً إلى عوامل االكتتاب الرئيسية مثل عمر السائق 

التكـاليف المرتبطـة    مراقبـة لالمخـاطر   إدارةلديها أيضاً إجراءات  أنكما . جودة المخاطر التي تقبلها
  .بالمطالبات
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٣٢ 

  
  الممتلكات  ٤-٢٠

  
تأمين الممتلكات مصمم لتعويض حملة الوثائق عن الضرر الذي يلحق بالممتلكات أو عن خسارة قيمة هذه   

عن عدم القـدرة علـى    الناتجةيمكن أن يتلقى حملة الوثائق أيضاً تعويضاً عن خسارة األرباح . الممتلكات
  . عليها ممتلكات المؤمنالتلك استخدام 

  
من قبـل خبـراء   يتم فحص المخاطر الكبيرة المكتتب عليها بواسطة الشركة ضمن هذه الفئة بشكل فعلي   

كذلك تقوم الشركة بمتابعة طبيعـة  . للتأكد من وجود الحماية ضد الحريق واألمن الكافيينمخاطر مؤهلين 
  .المحتملة المتراكمةالمخاطر 

  
  البحري التأمين  ٥-٢٠
  

خسارة  هاالحوادث في البحر والبر والجو الناجم عنعن  الوثائقالتأمين البحري مصمم لتعويض حملة إن 
  ).تأمين على الشحن(أو السلع /جزئية أو كلية للبضاعة و

  
توفير التغطية على أساس نوعية النقل البحري في التأكد من أعمال تتمثل إستراتيجية االكتتاب بالنسبة لفئة 

يتم التحقق من صحة تفاصيل السفينة من خالل الوكاالت الدولية . المتبعةمستخدمة وطرق الشحن السفن ال
 .اتخاذ قرارات االكتتاب عند
  

 التأمين الهندسي  ٦-٢٠
 

  :يغطي التأمين الهندسي نوعان رئيسيان يتلخصان فيما أدناه
  
المباني أو القيام بأعمال  بناءأو  تشييدوالذي يغطي فترة خالل ) كافة أخطار المقاولين(تأمين   ) أ(

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

  
والذي يغطي فترة خالل تشييد أو تركيب مصنع وآالت كمحطات ) كافة أخطار التركيب(تأمين   ) ب(

ميائية واالسمنت واألساسات المعدنية أو أي منشأة تتضمن الطاقة وتكرير الزيت واالشغال الكي
 .مصنع وآالت

  
  .كما تغطي فئة أعمال التأمين الهندسي التأمين على أعطال اآلالت والمعدات االلكترونية

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

  .حماية ضد الحريق واألمن وإدارة المشاريعمستوى كاف من ال
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٣٣ 

  والحماية الصحيالتأمين   ٧-٢٠
  

إن هدف . الطبية المتكبدة عند المرض أو الوباء أو اإلصابة لتغطية المصاريفتم تصميم التأمين الصحي 
القدرة على استخدام مراكز طبية جيدة المستوى وأحدث وموظفيهم الوثيقة هو إعطاء حامل الوثيقة 

  .الشخصية العالجات والتكنولوجيا وذلك وفقاً لشروط تلك الوثيقة وظروف حاملي الوثائق
  

يغطي تأمين الحماية مخاطر الوفاة أو العجز الناتج عن حادث أو مرض وتعويض العضو أو المرافق في 
  .حال الخسارة

  
تكاليف الطبية عن ما هو والذي تواجهه الشركة هو زيادة الوالحماية إن الخطر الرئيسي للتأمين الصحي 

إن إستراتيجية االكتتاب تتضمن إدارة . متوقع أو زيادة المطالبات نتيجة ألحداث استثنائية كانتشار األوبئة
التعرضات للمخاطر وتركزاتها ضمن اإلطار العام لقبول المخاطر وتحمل مخاطر مقبولة وتحسين 

لتأمين إلى معيدي تأمين معروفين ومصادق عليهم استراتيجيات إعادة التأمين عبر التوفيق بين اسناد ا
 تلدى الشركة إدارة مطالبات مركزية لمراقبة وإدارة مطالبا. وترتيبات تغطية إعادة تأمين بأثر رجعي

  .التأمين الطبي
  

  مخاطر إعادة التأمين  ٨-٢٠
  

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

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

  . الخسارة وعقود إعادة تأمين تتعلق بزيادةاالتفاقيات وعقود إعادة تأمين اختيارية 
  

لخسائر كبيرة من حاالت عجز معيدي التأمين، تقوم الشركة بتقييم الوضع المالي  التعرضوبهدف خفض 
من قبل مجلس فقط الشركة مع معيدي التأمين المعتمدين  تتعامل. لمعيدي التأمين الذين تتعامل معهم

  :يتلخص المقياس بما يلي.  اإلدارة
  
 .لمعدل االئتمان من قبل الوكاالت يجب أن ال يقل عن ب ب بالحد األدنى المقبول   ) أ

 سمعة شركات إعادة التأمين  ) ب
  عالقة عمل حالية أو سابقة  ) ت
  

لفنية إضافة إلى األداء التاريخي، حيثما تطلب ذلك، يتم ة واياإلدار ةإضافة لذلك، القوة المالية والخبر
  .قبل وضعها إلعادة التأمينمراجعتها بدقة من قبل الشركة 

  
  مخاطر اإلطار التنظيمي  ٩-٢٠
  
مثل هذه األنظمة ال تصنف . تخضع عمليات الشركة إلى المتطلبات التنظيمية في المملكة العربية السعودية  

نشطة ولكنها أيضاً تفرض حدوداً معينة مثل كفاية رأس المال لتقليل الخطر عـن  فقط الموافقة ومراقبة األ
التخلف عن السداد أو اإلعسار من جانب شركات التأمين ولتمكنهم من استيفاء أي متطلبات غير متوقعـة  

  .عند نشوءها
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٣٤ 

  . في رأي اإلدارة، فإن الشركة قد التزمت مع كل المتطلبات النظامية ذات العالقة  
  

  المخاطر المالية  ١٠-٢٠
  

واستثمار متاح للبيع  نقد وما يعادله فيالمالية الرئيسية الخاصة بالشركة والمطلوبات  الموجودات تتلخص
إلى طرف / ن عقود التأمين وإعادة التأمين ومطلوب من الناشئة م والدائنة والذمم المدينةووديعة نظامية 

  .ذي عالقة ومستحقات ومطلوبات أخرى
  

مخاطر الرئيسية الناشئة من األدوات المالية للشركة هي مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر االئتمان إن ال
مجلس اإلدارة بمراجعة وإقرار السياسات إلدارة كل  تقوم لجنة التدقيق والمعينة من قبل. ومخاطر السيولة

  .من هذه المخاطر والتي تتلخص أدناه
  
  معدل العمولةمخاطر   

على الربحية المستقبلية أو على  معدل العمولةمن احتمالية تأثير التغيرات في  العمولةمعدل تنشأ مخاطر 
والودائع  الودائع ألجلب فيما يتعلق معدل العمولةتتعرض الشركة لمخاطر . القيم العادلة لألدوات المالية

مراقبة التغييرات  من خالل معدل العمولةتحد الشركة من مخاطر . قصيرة األجل واالستثمار المتاح للبيع
  .ليس لدى الشركة مطلوبات تحمل فوائد .معدل العمولةفي 

  
  :هي كما يلي ٢٠١٠و  ٢٠١١ديسمبر  ٣١معدل العمولة الفعال الستثمارات الشركة واستحقاقاتها كما في 

  
          تحمل عموالت      

    لمجموعا  عموالت ال تحمل            لالفعا معدل العمولة  سنوات ٥ – ١  سنةأقل من      

  عمليات التأمين

    ٨٤,٦٩٨    -       ٪٠,٩٠    -     ٨٤,٦٩٨  يعادلهنقد وما 

    ٨٤,٦٩٨    -           -     ٨٤,٦٩٨  ٢٠١١ ديسمبر ٣١

  

  عمليات المساهمين

    ١٢٩,٨٨٠    -       ٪٠,٩٠    -     ١٢٩,٨٨٠  يعادلهنقد وما 

    ٦٥,٧٠٦    -       ٪١,٠٠    -     ٦٥,٧٠٦  قصيرة األجل ودائع

    ٢٠,٠٠٠    -     -   ٪٨١,٠    -     ٠٠٠,٢٠  وديعة نظامية

    ٢١٥,٥٨٦    -           -     ٢١٥,٥٨٦  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١

  
          تحمل عموالت      

    المجموع  ال تحمل عموالت            لمعدل العمولة الفعا  سنوات ٥ – ١  أقل من سنة     

  عمليات التأمين

    -     -           -     -   نقد وما يعادله

    -     -           -     -   ٢٠١٠ديسمبر  ٣١

  

  عمليات المساهمين

    ١٠٦,٦٣٨    -       ٪٠,٨٩    -     ١٠٦,٦٣٨  دلهنقد وما يعا

    ٧١,٥١٩    -       ٪١,٠٠    -     ٧١,٥١٩  ودائع قصيرة األجل

    ٢٠,٠٠٠    -     -   ٪٠,٨١    -     ٢٠,٠٠٠  وديعة نظامية

    ١٩٨,١٥٧    -           -     ١٩٨,١٥٧  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١
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٣٥ 

  .ال يوجد اختالف جوهري بين إعادة التسعير المتعاقد عليها وتواريخ االستحقاق
  

وحقوق المساهمين الحتمال معقول في  قوائم الدخل الشامل للمساهمينحساسية مدى أدناه  يعرض الجدول
  :مع ثبات كافة المتغيرات األخرى الشركةودائع  علىالتغيرات في معدل عمولة 

  
  الدخلعلى صافي  أثره      
    )ريال سعودي باآلالف(  مدى التغير  العملة  
      ١٠٢٠    ١٢٠١  
  ٩٩١    ١,٣٩٤   سنقطة أسا ٥٠+   ريال سعودي  
  )٩٩١(   )١,٣٩٤(  نقطة أساس ٥٠ -  ريال سعودي  

  
  مخاطر االئتمان  ١١-٢٠
  

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

  
كذلك، فإن . اكز ائتمانية جيدةال تقوم الشركة بإبرام عقود التأمين وإعادة التأمين إال مع أطراف ذات مر

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

كة تقلل من مخاطر االئتمان من خالل إيداع النقد لدى بنوك ذات تصنيف كذلك فإن الشر. الديون المعدومة
  .ائتماني مرتفع

  
مخاطر االئتمان بخصوص الوكالء والوسطاء من خالل وضع سقوف ائتمانية  للحد منتسعى الشركة 

  . للوكالء والوسطاء بشكل منفرد ومراقبة الذمم المدينة القائمة
  

  . الشركة فير االئتمان مخاطل هامةال توجد هناك تركزات 
  
  االئتمان لمخاطرأقصى تعرض   
ديسمبر  ٣١أقصى ما تتعرض له الشركة فيما يتعلق بمخاطر اإلئتمان يتمثل في الموجودات المالية كما في   

إن نقد ومـا يعادلـه    .)مليون ريال سعودي ٤٢٠,٠ – ٢٠١٠( مليون ريال سعودي ٥٠٩,١بقيمة  ٢٠١١
تصنيف  ذاتوأوراق مالية هي موجودات مالية لدى أطراف  ودائع قصيرة األجلواستثمارات متاحة للبيع و

  .مرتفعائتماني 
  

 ةالمعرض ٢٠١٠و  ٢٠١١ديسمبر  ٣١يعرض الجدول أدناه عناصر قائمة المركز المالي للشركة كما في   
  :لمخاطر االئتمان

           ١٠٢٠          ١٢٠١    
  موجودات عمليات التأمين  
  -       ٨٤,٦٩٨    نقد وما يعادله  
  -       ٣٤,٨٤٠    استثمارات متاحة للبيع  
    ١٢١,٩٣٨    ١٠٧,٦١٥    صافي –ذمم مدينة   
    ٥٩    ٧١,٣٨٠  صافي –حصة معيدي التأمين من مطالبات قائمة   
      ١٢١,٩٩٧    ٢٩٨,٥٣٣    
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٣٦ 

           ١٠٢٠          ١٢٠١    
  

  موجودات الشركاء  
    ١٠٦,٨٧٧    ١٢٩,٨٨٠    نقد وما يعادله  
    ٧١,٥١٩    ٦٥,٧٠٦    األجل قصيرة ودائع  
    ٧,٠٠٠    ١٢,٩٤٨    استثمارات متاحة للبيع  
    ٢٠,٠٠٠    ٢٠,٠٠٠    وديعة نظامية  
    ٩٣,١٨٩    -       مدينة من طرف ذي عالقة ذمة  
    ٣٢١    ١,٤١٣    موجودات أخرى  
      ٩٠٦,٢٩٨    ٢٢٩,٩٤٧    

  
  مخاطر السيولة  ١٢-٢٠
  

هي مخاطر الصعوبة التي تواجهها شركة ما في و، مخاطر السيولة، يشار إليها أيضاً باسم مخاطر التمويل
يمكن أن تنتج مخاطر السيولة . للوفاء بااللتزامات المرتبطة بعقود التأمين الالزمة  توفير المبالغ المالية

تراقب اإلدارة متطلبات السيولة . عن عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة بسعر مقارب لقيمته العادلة
الشركة سيولة كافية،  لدى. من توفر مبالغ مالية كافية للوفاء بأي التزامات عند نشوئها بشكل منتظم وتتأكد

  .وبالتالي ال تلجأ للقروض خالل سير العمل العادي
  

  .تستحق معظم المطلوبات المالية الهامة للشركة خالل سنة من تاريخ قائمة المركز المالية
  

و  ٢٠١١ديسمبر  ٣١كما في  المخصومةتعاقدية غير يلخص الجدول أدناه استحقاقات االلتزامات ال
المبالغ  تساوي المبالغ في الجدول فإن، تحمل عموالت طلوباتم يوحيث أن الشركة ليس لديها أ.  ٢٠١٠

  :في قائمة المركز المالي
  

    المجموع  شهر ١٢أكثر من   شهر ١٢أقل من    

    ١٠٢٠  ١٢٠١  ١٠٢٠   ١٢٠١  ١٠٢٠  ١٢٠١  
  

  ينمطلوبات عمليات التأم

    ٢٨,١٨٩  ١٠,٨٠٨  -     -     ٢٨,١٨٩  ١٠,٨٠٨    التأمين الدائن يرصيد معيد

  ٤٢,٣٢٤  ١٦٠,٨٧٠  -     -     ٤٢,٣٢٤  ١٦٠,٨٧٠    مطالبات قائمة

  -     ١٤,٠٧٨  -     ١٤,٠٧٨  -     -       مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

    ٧٧٢  ٩,٠٩٥  -     -     ٧٧٢  ٩,٠٩٥    مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

    ٧١,٢٨٥  ١٩٤,٨٥١  -     ١٤,٠٧٨  ٧١,٢٨٥  ١٨٠,٧٧٣  

  مطلوبات المساهمين

  ٣,٦٢٢  ٢,٩١٠  -     -     ٣,٦٢٢  ٢,٩١٠    زكاة وضريبة دخل مستحقة

  -     ١٧,٩٩٨  -     -     -     ١٧,٩٩٨    مستحق إلى طرف ذي عالقة

    ٢,٢٠٦  -     -     -     ٢,٢٠٦  -       مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

    ٧٧,١١٣  ٢١٥,٧٥٩  -     -     ٧٧,١١٣  ٢٠١,٦٨١    
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٣٧ 

  
  مخاطر سعر السوق  ١٣-٢٠

  

مخاطر سعر السوق هي مخاطر تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة التغيرات في أسعار السوق، سواء تلك 

التغيرات سببها عوامل محددة للورقة المالية، أو مصدرها، أو عوامل تؤثر على جميع األوراق المالية 

  .أدوات الشركة المالية غير معرضة لمخاطر السوق إن. المتداولة في السوق
  

افة إلى مراقبة إض.  يتم الحد من مخاطر سعر السوق باالستثمار في شركات ذات تصنيف ائتماني جيد
إن تصنيف االستثمار .  العناصر الهامة التي تؤثر على السوق، بما فيها األداء العملي والمالي للشركة

  ".أ"مملكة العربية السعودية هو المتاح للبيع للشركة في ال
  

  العملةمخاطر   ١٤-٢٠

  

. إن مخاطر العملة التي تتعرض لها الشركة محدود بالدوالر األمريكي الذي هو مربوط بالريال السعودي

  .تعتقد اإلدارة بأن مخاطر العملة على الشركة غير هام
  

  مخاطر رأس المال إدارة  ١٥-٢٠
  

  :أسمالها بما يليتتلخص أهداف الشركة عند إدارة ر
  
إن رأس مال الشركة الحالي . نظامالالتقيد بمتطلبات رأس المال لشركات التأمين كما هو مبين في  •

 .المدفوع متوافق مع المادة الثالثة من النظام
   

الحفاظ على قدرة الشركة في االستمرار في العمل لكي تستطيع تقديم عوائد للمساهمين ومنافع  •
 .رينألصحاب الحقوق اآلخ

 

توفير عوائد مناسبة للمساهمين وذلك من خالل تسعير عقود التأمين بما يتناسب مع مستوى  •
 .المخاطر

  
من  أي يعادل أعلى قدرة على الوفاء، يجب على الشركة االحتفاظ بهامش لنظامامن  ٦٦وفقا للمادة 

  : الطرق الثالثة التالية 
  
   مليون ريال سعودي ٢٠٠لرأسمال  األدنىالحد • 
  قدرة على الوفاءقسط هامش • 
   مطالبات هامش القدرة على الوفاء• 
  

هامش "طريقة لـالمحسوب وفقا  قدرة على الوفاء لهامشلحد األدنى لالشركة أعاله، تمتثل  مماواستثناء 
القدرة على لهامش  تمتثل الشركة. لسنوات الثالث األولى من تسجيل الشركةل" قدرة على الوفاء قسط

 .٢٠١١ديسمبر  ٣١ كما فيطلوب الم الوفاء
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٣٨ 

  للموجودات والمطلوبات المالية القيمة العادلة  ١٦-٢٠
  

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

 
هي القيمة التي يتم بها تبادل أصل أو تسوية التزام بين أطراف لديهم المعرفة والرغبة في ذلك القيمة العادلة 

و ذمم مدينة  يعادلهتتكون موجودات الشركة المالية من نقد وما . وتتم بنفس شروط التعامل مع أطراف مستقلة
  .  ية تتألف من دائنون ومصروفات مستحقةمستحقة ومطلوبات مال وإيراداتواستثمارات 

  
في تاريخ قائمة  ال تختلف بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية للموجودات المالية والمطلوباتن القيمة العادلة إ

  .المركز المالي
  

  والتسلسل الهرمي للقيمة العادلةتحديد القيمة العادلة 
  

  :فصاح عن القيمة العادلة لألدوات الماليةتستخدم الشركة التسلسل الهرمي التالي لتحديد واإل
  

أي دون تعديل أو إعادة ( مثيلةأسعار متداولة في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات : ١مستوى 
  ).تعبئة

  
تقييم أخرى والتي  أساليبأو مشابهة أسعار متداولة في أسواق نشطة لموجودات ومطلوبات : ٢مستوى 

  .ساس مالحظة بيانات السوقهامة على أ لمدخالتجميعها  تستند
  

  .ألي مدخالت تعتمد على مالحظة بيانات السوق تستندتقييم والتي ال  أساليب: ٣مستوى 
  

بناء على  ٢٠١٠و  ٢٠١١ديسمبر  ٣١يعرض الجدول أدناه األدوات المالية بالقيمة العادلة كما في 
  :التسلسل الهرمي للقيمة العادلة

  

    موعالمج  ٣مستوى   ٢مستوى   ١مستوى   

٢٠١١  

    :استثمار متاح للبيع

    ٣٤,٨٤٠  -  -  ٣٤,٨٤٠  التأمينعمليات 

    ١٢,٩٤٨  -  -  ١٢,٩٤٨  عمليات المساهمين

  

٢٠١٠ 

      -  -  -  ٧,٠٠٠  :استثمار متاح للبيع

    -  -  -  -  عمليات التأمين

    ٧,٠٠٠  -  -  ٧,٠٠٠  عمليات المساهمين

  

  



  شركة أكسا للتأمين التعاوني
  )شركة مساهمة سعودية(

  
  إيضاحات حول القوائم المالية 

   ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك(

  
  

٣٩ 

  ربحية السهم - ٢١

  

و  ٢٠١١ديسمبر  ٣١ المنتهية فيللفترة / للسنة خفض السهم األساسي والم )خسارة( يةربح تم احتساب

/ السنة خالل  المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمةعلى  الفترة/  للسنةالربح للمساهمين صافي بتقسيم ، ٢٠١٠

  .الفترة
  

  



  شركة أكسا للتأمين التعاوني
  )شركة مساهمة سعودية(

  
  إيضاحات حول القوائم المالية 

   ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 

  
  

٤٠ 

  القطاعية التقارير - ٢٢
  

  ٢٠١١ديسمبر  ٣١ للسنة المنتهية فيعمليات التأمين 
  
                  م والصحيالتأمين العا                         

    المجموع                   تأمينات                       الحوادث      
    االجمالي       حماية        المجموع      صحة       عامة أخرى     الهندسي       البحري النقل    ممتلكات       مركبات       والمسؤولية     

  
    ٤٢٧,٧٩٠     ١٤,٧٦٤     ٤١٣,٠٢٦     ٢٣٠,١٩٧     ٢,١٨٩     ٢٣,١١٤     ٣٥,٩٤٠     ٥٢,٥٢٨     ٤٨,٣٤١     ٢٠,٧١٧     إجمالي اقساط مكتتبة

    )٧٦,٩٠٠(    )١,٤٥٤(    )٧٥,٤٤٦(    )٤,١٧٩(    )٢٦(    )١١,٢٦٤(    )١٢,٣١٣(    )٤٣,٩٣١(    )٩١١(    )٢,٨٢٢(    مسندة إعادة تأمينأقساط : يخصم
    ٣٥٠,٨٩٠     ١٣,٣١٠     ٣٣٧,٥٨٠     ٢٢٦,٠١٨     ٢,١٦٣     ١١,٨٥٠     ٢٣,٦٢٧     ٨,٥٩٧     ٤٧,٤٣٠     ١٧,٨٩٥     صافي أقساط مكتتبة

    ٩,٧٨١     ٦٨٦     ٩,٠٩٥     ١٠,٠٠١     ٦٤٠     )٣,١٥٠(    ٢,٣٧٢     ١,٥٥٤     )١٣٠(    )٢,١٩٢(    تغير في اقساط غير مكتسبة
    ٣٦٠,٦٧١     ١٣,٩٩٦     ٣٤٦,٦٧٥     ٢٣٦,٠١٩     ٢,٨٠٣     ٨,٧٠٠     ٢٥,٩٩٩     ١٠,١٥١     ٤٧,٣٠٠     ١٥,٧٠٣     صافي أقساط مكتسبة
    ٩,٧٨٤     ٣١٤     ٩,٤٧٠     ٧٢٧     ١٣     ٨٢٤     ٢,١٦٧      ٥,٣٨٥      ٢٠     ٣٤٣     عموالت إعادة تأمين

  
    ٣٧٠,٤٥٥     ١٤,٣١٠     ٣٥٦,١٤٥     ٢٣٦,٧٤٦    ٢,٨١٦     ٩,٥٢٤     ٢٨,١٦٦     ١٥,٥٣٦     ٤٧,٣٢٠     ١٦,٠٣٧     مجموع اإليرادات

  
    ٢٥٣,٩٩٣     ٦,٣٣٤     ٢٤٧,٦٥٩     ٢٠٢,٠٨٧     ١,٣٩٧      ٤٥٤     ٣,٦٥٧     ١٤,١٣١     ٢٣,٦٧٧     ٢,٢٥٦     إجمالي مطالبات مدفوعة

    )١٦,٣٦٦(    )٤١٨(    )١٥,٩٤٨(        )٥,٧٦٥(    -       -       )١,٠٥٢(    )٨,٨٢٨(    -        )٣٠٣(    حصة معيدي التأمين: يخصم
    ٢٣٧,٦٢٧     ٥,٩١٦     ٢٣١,٧١١     ١٩٦,٣٢٢     ١,٣٩٧     ٤٥٤     ٢,٦٠٥     ٥,٣٠٣     ٢٣,٦٧٧     ١,٩٥٣     صافي مطالبات مدفوعة

    ٤٧,٢٢٥     ٤,٠٨٧     ٤٣,١٣٨     ١٨,١٨٠     ١١     ٣٥٨      ٤٩٩     ١٦,٣٥٨     ٧٩٨,٥     ١,٩٣٤     البات قائمةتغيرات في مط
    ٢٨٤,٨٥٢     ١٠,٠٠٣     ٢٧٤,٨٤٩     ٢١٤,٥٠٢     ١,٤٠٨     ٨١٢     ٣,١٠٤     ٢١,٦٦١     ٢٩,٤٧٥     ٣,٨٨٧     صافي مطالبات متكبدة

    ٣٧,٩٤٠     ٢,٤٣١     ٣٥,٥٠٩     ١٩,١٧٢     -        ٢,٤٨٣     ٣,٥٧٨     ٣,٥٧٨     ٣,٧٥٧     ١,٥٥٢     تكاليف اكتتاب وثائق تأمين
    ٣٩,٠٥٤     ٣٤٧     ٣٨,٧٠٧     ٢١,٠١٦     ٢٠٠     ٢,١١٠     ٣,٢٨١     ٤,٧٩٦     ٤,٤١٣     ٢,٨٩١     رواتب إدارية وتشغيلية

    ٨٠٣,٢٩     ٧٤٠     ٢٩,٠٦٣     ١٣,٢٠٩     ١٨٤     ١,٩٤١     ٣,٠١٨     ٤,٤١١     ٤,٠٥٩     ٢,٢٤١     مصاريف عمومية وإدارية أخرى
  

    ٣٩١,٦٤٩     ١٣,٥٢١     ٣٧٨,١٢٨     ٢٦٧,٨٩٩     ١,٧٩٢     ٧,٣٤٦     ١٢,٩٨١     ٣٥,٨٣٥     ٤١,٧٠٤     ١٠,٥٧١     مجموع التكاليف والمصاريف
  

    )٢١,١٩٤(                                        عمليات التأمين عجز
    ١,٠٠٨                                         دخل من عموالت

  
    )٢٠,١٨٦(                                             حصة المساهمين في عجز من عمليات التأمين

  
  



  شركة أكسا للتأمين التعاوني
  )شركة مساهمة سعودية(

  
  إيضاحات حول القوائم المالية 

   ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 

  
  

٤١ 

  القطاعية التقارير  - ٢٢
  

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١ للسنة المنتهية فيعمليات التأمين 
  
                  التأمين العام والصحي                         

    المجموع                   تأمينات                       الحوادث      
    االجمالي       حماية        المجموع      صحة       عامة أخرى     الهندسي       البحري النقل    ممتلكات       مركبات       والمسؤولية     

  
    ٣٣٠,١٨٢     ٨,٧٦١     ٣٢١,٤٢١     ٢٠٦,٤٠٧     ١,٤١٩     ١١,٢٢٤     ٢٤,٧٢١     ٣٧,٣٧١     ٢٧,٦٣٤     ١٢,٦٤٥     إجمالي اقساط مكتتبة

    )٤١,٢٧٦(    )٦٢٥(    )٤٠,٦٥١(    -       )١٥(    )٤,٧٦٦(    )٧,٧٠٨(    )٢٦,١٨٤(    )٤٩٦(    )١,٤٨٢(    أقساط إعادة تأمين مسندة: يخصم
    ٢٨٨,٩٠٦     ٨,١٣٦     ٢٨٠,٧٧٠     ٢٠٦,٤٠٧     ١,٤٠٤     ٦,٤٥٨     ١٧,٠١٣     ١١,١٨٧     ٢٧,١٣٨     ١١,١٦٣     صافي أقساط مكتتبة

  )١٦١,٠٣٣(    )٤,٣٩٠(    )١٥٦,٦٤٣(    )١١٩,٥٨٧(    )٩٦٧(    )٤,٧٣٦(    )٥,٨٧٤(    )٧,٨٦٩(    )١٢,١٠٩(    )٥,٥٠١(    تغير في اقساط غير مكتسبة
    ١٢٧,٨٧٣     ٣,٧٤٦     ١٢٤,١٢٧     ٨٦,٨٢٠     ٤٣٧     ١,٧٢٢     ١١,١٣٩     ٣,٣١٨     ١٥,٠٢٩     ٥,٦٦٢     صافي أقساط مكتسبة
    ٣,٣٦٥     )٤٩(    ٣,٤١٤     -       -     )١٤(    ٦٨٣      ٢,٧٠٠      )١٥(    ٦٠     عموالت إعادة تأمين

  
    ١٣١,٢٣٨     ٣,٦٩٧     ١٢٧,٥٤١     ٨٦,٨٢٠    ٤٣٧     ١,٧٠٨     ١١,٨٢٢     ٦,٠١٨     ١٥,٠١٤     ٥,٧٢٢     مجموع اإليرادات

  
    ٤٥,٠٦٨     ١,٤٣٧     ٤٣,٦٣١     ٣٤,٩٥٦     -        ٤٦     ٩٣٩     ٣٤٣     ٦,٧١١     ٦٣٦     إجمالي مطالبات مدفوعة

    )١٠(    -       )١٠(        -      -       -       )١٠(    -       -       -       حصة معيدي التأمين: يخصم
    ٤٥,٠٥٨     ١,٤٣٧     ٤٣,٦٢١     ٣٤,٩٥٦     -       ٤٦     ٩٢٩     ٣٤٣     ٦,٧١١     ٦٣٦     صافي مطالبات مدفوعة

    ٤٢,٢٦٤     ٣٥٠     ٤١,٩١٤     ٣١,٩٠٩     -       ٥٠٥      ١,٩٩٩     ١,٦٨٢     ٥,٣٠٠     ٥١٩     تغيرات في مطالبات قائمة
    ٨٧,٣٢٢     ١,٧٨٧     ٨٥,٥٣٥     ٦٦,٨٦٥     -       ٥٥١     ٢,٩٢٨     ٢,٠٢٥     ١٢,٠١١     ١,١٥٥     صافي مطالبات متكبدة

    ١٥,٥٩٣     ٥٩٦     ١٤,٩٩٧     ٧,٧٤٣     ٣٢     ٥٢٣     ١,٥٦٦     ٢,٣٩٥     ٢,٠٠١     ٧٣٧     تكاليف اكتتاب وثائق تأمين
    ١١,٩٥١     ٣١٧     ١١,٦٣٤     ٧,٤٧١     ٥١     ٤٠٦     ٨٩٥     ١,٣٥٣     ١,٠٠٠     ٤٥٨     رواتب إدارية وتشغيلية

    ١٤,٩٢٠     ٣٩٦     ١٤,٥٢٤     ٩,٣٢٧     ٦٤     ٥٠٧     ١,١١٧     ١,٦٨٩     ١,٢٤٩     ٥٧١     مصاريف عمومية وإدارية أخرى
  

    ١٢٩,٧٨٦     ٣,٠٩٦     ١٢٦,٦٩٠     ٩١,٤٠٦     ١٤٧     ١,٩٨٧     ٦,٥٠٦     ٧,٤٦٢     ١٦,٢٦١     ٢,٩٢١     مجموع التكاليف والمصاريف
  

    ١,٤٥٢                                         فائض عمليات التأمين
    )١,٣٠٧(                                    الشامل فائض عمليات تأمين محول لدخل المساهمين

  
    ١٤٥                                              الفائض المتراكم كما في نهاية الفترة

  



  شركة أكسا للتأمين التعاوني
  )شركة مساهمة سعودية(

  
  إيضاحات حول القوائم المالية 

   ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 

  
  

٤٢ 

  )تابع( القطاعية التقارير   - ٢٢
  

   ٢٠١١ديسمبر  ٣١المركز المالي لعمليات التأمين كما في   
  
                   التأمين العام والصحي                      

    المجموع                 تأمينات                       الحوادث     
    االجمالي     حماية        المجموع      صحة       عامة أخرى     الهندسي       النقل البحري    ممتلكات       مركبات       والمسؤولية     

  
  موجودات عمليات التأمين

    ٧١,٣٨٠   -       ٧١,٣٨٠     ١,٤٥٦     -       ٣,٠١٨     ٤,٦٤٦     ٦٢,٠٨٦     -       ١٧٤     حصة معيدي التأمين من مطالبات قائمة

    ٢١,٧٧١   ٢٩١     ٢١,٤٨٠     ٨٠     -       ٣,٦٨٢     ١,٣٥٣     ١٥,٣٢٠     ٩٢     ٩٥٣     حصة معيدي التأمين من أقساط غير مكتسبة

    ١١,٨٣٩   -        ١١,٨٣٩     ٧,٤٠٨       ٢٢     ٥٦١     ٤٥٨     ١,٦٠٥     ١,٢٦٣     ٥٢٢     تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

    ٢٦٥,٦٦٦                                       موجودات غير موزعة

    ٣٧٠,٦٥٦                                       مجموع موجودات عمليات التأمين
  

  مطلوبات عمليات التأمين

    ١٧٣,٠٢٣   ٣,٩٩٤     ١٦٩,٠٢٩     ١٠٩,٦٦٦     ٣٢٧     ١١,٥٦٨     ٤,٨٥٦     ٢١,٦٣٦     ١٢,٣٣٠     ٨,٦٤٦     اقساط غير مكتسبة

    ١٦٠,٨٧٠   ٤,٠٨٧     ١٥٦,٧٨٣     ٥١,٥٤٥      ١١     ٣,٨٨١     ٧,١٤٤     ٨٠,١٢٧     ١١,٠٩٨     ٢,٩٧٧     مطالبات قائمة

  حصة معيدي التأمين في تكاليف اكتتاب 

    ٣,١٢٠   -      ٣,١٢٠     ٢,٤١٣     ٦     ٢٣      ٨٤     ٢٧٨     ١٢٦     ١٩٠     وثائق تأمين مؤجلة   

    ٣٣,٩٨١                                       مطلوبات غير موزعة

    )٣٣٨(                                      عمليات التأمين) عجز/ (فائض 

  

    ٦٥٦,٣٧٠                                       مجموع مطلوبات عمليات التأمين

  

  

  



  شركة أكسا للتأمين التعاوني
  )شركة مساهمة سعودية(

  
  إيضاحات حول القوائم المالية 

   ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر غير ذلك( 

  
  

٤٣ 

  )تابع( القطاعية التقارير   - ٢٢
  

   ٢٠١٠ديسمبر  ٣١المركز المالي لعمليات التأمين كما في   
  
                   التأمين العام والصحي                      

    المجموع                 تأمينات                       الحوادث     
    االجمالي     حماية        المجموع      صحة       عامة أخرى     الهندسي       النقل البحري    ممتلكات       مركبات       مسؤوليةوال     

  
  موجودات عمليات التأمين

    ٥٩   -       ٥٩     -       -       -       ٢٥     -       -       ٣٤     حصة معيدي التأمين من مطالبات قائمة

    ١٥,٣٦٨   ٢٧٠     ١٥,٠٩٨     -       -       ٩١٥        ٢,٤٣٦     ١١,١٧٣     ٧٦     ٤٩٨     ر مكتسبةحصة معيدي التأمين من أقساط غي

    ١٥,٨٠٤   ٥٢٥     ١٥,٢٧٩     ٩,٨٦٠       ٢٧     ٥٥٧     ٨٢٧     ٢,١٦٧     ١,٢٩٧     ٥٤٤     تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

    ٦٧٤,٢١٩                                       موجودات غير موزعة

    ٩٠٥,٢٥٠                                       تأمينمجموع موجودات عمليات ال
  

  مطلوبات عمليات التأمين

    ١٧٦,٤٠١   ٤,٦٥٩     ١٧١,٧٤٢     ١١٩,٥٨٧     ٩٦٧     ٥,٦٥١     ٨,٣١١     ١٩,٠٤٣     ١٢,١٨٤     ٥,٩٩٩     غير مكتسبة أقساط

    ٤٢,٣٢٤   -       ٤٢,٣٢٤     ٣١,٩٠٩      -       ٥٠٥     ٢,٠٢٤     ١,٦٨٣     ٥,٣٠٠     ٩٠٣     مطالبات قائمة

  عيدي التأمين في تكاليف اكتتاب حصة م

    ٣,٠٧٤   -      ٣,٠٧٤     -       -       ١٨٣      ٤٨٧     ٢,٢٣٥     ١٥     ١٥٤     وثائق تأمين مؤجلة   

    ٢٨,٩٦١                                       مطلوبات غير موزعة

    ١٤٥                                       عمليات التأمين) عجز/ (فائض 

    ٩٠٥,٢٥٠                                       مجموع مطلوبات عمليات التأمين

  

  تاريخ اعتماد القوائم المالية   - ٢٣
  

  .٢٠١٢فبراير  ٢٢القوائم المالية بتاريخ  هذه إدارة الشركة تاعتمد
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